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    Na konci prosince 

 

Až svatvečer padne na krajinu 

Dětská očka zazáří, 

Mráz sevře bílou paní zimu. 

Dozní tklivé tóny adventní, 

Oživnou cesty půlnoční. 

Vánoce půjdou zemí mou 

S libou hymnou Rybovou- 

Slyším zvučné jásání, 

Velebnou hudbu, plesání. 

Zas zvuky zvonů znějí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinu všem vyzvánějí, 

zaletí až do všech chat 

život nový zvěstovat. 

Zavoní vanilka, jehličí 

Severák s vánicí zafičí, 

Rolničky v dálce zaniknou. 

Zas jihnu, prahnu a prosím 

Stydnu, mlčky se modlím: 

Ať vezme ďas 

jen dárků čas! 

Nechť to zase není 
 

Jan Horák 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tříkrálová sbírka 2017 
 

Tříkrálová sbírka v Boleradicích se uskuteční v 
první polovině měsíce ledna 2017. Přesné datum sbírky 
bude vyhlášeno rozhlasem. 

 

Marie Klimešová 
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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři 
 

Konec roku se nezadržitelně blíží. Nastala doba 
adventní, Mikuláš s čety a andělem prošel našimi ulicemi, 
aby obdaroval hodné děti a možná i dospělé nějakou tou 
dobrotou. Na ty co zlobili, zbyla možná nějaká brambora 
nebo jen uhlí. Tradice, zvláště ty v době Vánoc, mám 
velice rád. I přes veškeré reklamy, které nás nabádají k 
zakoupení těch zaručeně nejvíc potřebných dárků, a které 
se na nás sypou ze všech stran a nedají nám ani 
vydechnout, je to období, ve kterém přeci jen trochu 
zvolníme a necháme na sebe působit kouzlo „těch“ tradic. 
Určitě je to také zimou, pro jedny šedivou protivnou 
potvorou co se vkrádá akorát tak do kabátu, pro druhé 
naopak čas kdy si užívají sněhových nadílek. Ano, ne 
vždy ta sněhová nadílka vyjde, zvláště v našich končinách 
je to již skoro zázrak, když se snese z nebe trochu sněhu 
a je možné si jít zasáňkovat na kopec. I přesto je to zima, 
vybízející ke klidu nejen přírodu, ale i člověka. Jaká bude 
letošní zima, se teprve uvidí. Věřím, že i když ale nebude 
zrovna podle našich představ, najdeme si každý čas na 
svoje blízké, svoji rodinu, své přátele a spolu s nimi si 
budeme užívat klidných svátečních dnů a také příchodu 
nového roku. A protože konec roku je téměř za dveřmi, 
chtěl bych Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce 
podíleli na bohatém společenském, kulturním a 
sportovním životě v naší obci, poděkovat za vaši ochotu, 
obětavost a spolupráci. Ne vždy se Vy, kteří se staráte o 
pestrý život a připravujete tyto náročné akce, dočkáte 
uznání a poděkování, přesto věřím, že se ve vašich 
životech najde ta správná chvilka, která vás nabudí a 
dodá vám energii pro přípravu dalších zajímavých 
projektů a akcí. 

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám 
všem poděkoval a popřál krásné svátky vánoční a šťastný 
nový rok, plný příjemných dnů a pohody. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 
 

Jaký byl téměř uplynulý rok? Říci zkráceně že 
velice náročný, asi by to úplně vystihlo vše, co se dá pod 
toto slovo schovat. V začátku roku to byla náročná oprava 
restaurace a následný rozjezd a provoz tohoto zařízení. 
Bohužel, žijeme v době kdy věrnost a poctivost některých 
zaměstnanců jsou jen prázdným gestem. Není proto divu, 
že než se vše usadí a odladí, chvíli to prostě trvá. Zda se 
nám vše daří ke spokojenosti návštěvníků, zhodnotí 
nejlépe zákazníci sami. Ano, určitě se najdou spokojení i 
nespokojení. Jedni chtějí slušnou restauraci, kam se není 
potřeba bát si jít sednout a dát si něco dobrého k pití a 
jídlu, bez toho aniž by člověk musel svůj šatník nechat „na 
mlatě větrat od cigaretového aroma“. Druzí by raději svoji 
pohodovou štamgast-kuřáckou hospodu, kde si dají k 
oblíbenému pivu cigárko a nemusejí se na nikoho ohlížet. 
Prozatím byla vybrána varianta první, jak dlouho vydrží je 
jen o návštěvnících, kteří budou toto zařízení navštěvovat 
a využívat. Prostředí, které bylo připraveno, je univerzální 
a záleží na návštěvnících a jejich požadavcích, kam se 
bude v budoucnu ubírat. Jak se říká „žádný učený z nebe 
nespadl“ a učit se musí každý. Věřím, že se nakonec 
podaří i tuto hospodu/restauraci přizpůsobit a provozovat 

bez zbytečných rozporů a ke spokojenosti všech 
zákazníků. 

Náročné byly i další připravené a připravované 
projekty. Stavební akce se dostávají do skluzu, protože 
není dostatek kvalifikované síly, která by pokryla poptávku. 
Vzhledem k růstu ekonomiky je v dnešní době 
problematické připravit a provést jakékoliv projekty v 
jednom roce. Nedošlo tak na přeložení chodníků pod 
kostelem. S neočekávanými problémy se setkala i příprava 
revitalizace návsi druhá etapa, kterou se podařilo připravit 
až v závěru roku. Nutno dodat, že svou měrou se na tomto 
zdržení podepsala i neustále se měnící legislativa. Do 
platnosti se dostal nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek a bylo nutné část již hotové projektové 
dokumentace přepracovat. Dostáváme se tak u této akce 
do časové prodlevy a stihnout „vše do hodů“ bude spíše 
našim přáním než realitou. 

Abych si ale jen nestěžoval, je potřeba zmínit 
záležitosti, které se podařily. Ve spolupráci s brigádníky a 
zedníky z řad našich občanů byla rozebrána a opravena 
další část hřbitovních zdí. Kromě nové boční stěny, tak 
dostala nové stříšky i středová opěrná zídka. Byly 
provedeny čistící zelené práce, při kterých byl odstraněn 
přerostlý břečťan a v neposlední řadě i vzrostlé túje, které 
svými kořeny ničily okolní hroby. Nepodařilo se dobudovat 
zpevněnou plochu u horní brány, kterou jak pevně věřím, 
dokončíme na začátku jara. Úspěšně se podařilo dokončit 
akci „Vstup do sklepa pod restaurací“, který bychom přes 
zimu rádi připravili pro další využití. Již dnes máme 
požadavek na zapůjčení prostor od několika boleradických 
spolků, které nemají zázemí pro uskladnění svého 
majetku. 
 

 
 

Podařila se také příprava a provedení akce 
„Obnova vedení veřejného osvětlení a rozhlasu Dolní 
Konec“ Tato bezesporu náročná akce se i přes posun 
termínu realizace podařila dokončit v letošním roce. V 
rámci realizace tak máme zase o něco méně kabelů a 
sloupů v prostoru návsi a další přidanou hodnotou je 
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výměna dosluhujícího kabelového vedení a rozvaděčů. V 
současné době sice ještě dochází k občasnému výpadku 
osvětlení, ale vše se daří postupně vyladit. 

Osobně myslím, že velkým úspěchem, který se v 
letošním roce podařil, je příprava a realizace opravy boční 
hráze rybníka. Žádostí na správce rybníka bylo zasláno 
několik, vždy však bezúspěšně. V letošním roce jsem se 
opět pokusil svolat jednání k zajištění stability narušené 
hráze. Úspěch se dostavil a opravné práce budou 
započaty v průběhu prosince a dokončeny v lednu 
následujícího roku. Poděkování také patří všem, kteří se 
zasadili o realizaci této akce. Nebezpečí, které hrozilo z 
postupně se uvolňujících břehů hráze, si jistě uvědomuje 
každý a především ti, kteří si na povodeň, kdy se uvolnila 
hráz rybníka, ještě pamatují. 

Ještě bych chtěl zmínit dva projekty, které byly v 
letošním roce připraveny. Jedním z nich je rozšíření 
výukových kapacit naší základní školy a mateřské školy 
přestavbou půdních prostor, ve kterých je navržena nová 
moderní kmenová učebna a také prostory pro školní 
družinu, kabinet a sociální zařízení. Opraveny nebo 
přestavěny budou také některé starší části budovy. 

Druhým připraveným důležitým projektem je 
výstavba nového sběrného dvora, na který se v minulém 
a letošním roce podařilo zajistit pozemky, aby bylo možné 
tento projekt uskutečnit. U obou zmíněných projektů je v 
současné době požádáno o dotaci a v případě, že budou 
kladně posouzeny, dojde v příštím roce k jejich realizaci. 

Závěrem tohoto ohlédnutí bych chtěl jménem 
svým a Rady městyse poděkovat za spolupráci všem, 
kteří se podíleli na přípravě, rozhodování a realizaci 
těchto akcí a projektů. 

 
Za radu městyse, Bohuslav Barek, starosta 

 
 
 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 20. 

10. 2016 
 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se 
sešlo na svém zasedání 
 
bere na vědomí:  
 

- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva 
městyse 

- zprávu o činnosti rady  
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  
- informaci o hospodaření společnosti Služby Boleradice, 

s.r.o.  
- vysvětlení nízkých příjmů z pronájmu ostatních 

nemovitostí a pronájmu pozemků 
 
volí:  
 

- komisi návrhovou ve složení: Mgr. Olga Reiterová, 
Jaroslav Procházka, Jiří Jambor 
 
schvaluje:  
 

- program dnešního zasedání ZM s tím, že bod č.10 byl 
vypuštěn a nově byly doplněny body č.18, 19, 20, 21 

- ověřovatele zápisu: Jan Koráb, Stanislav Omasta 
- rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9/2016, která provedla RM 
- prodej pozemku parc.č.st. 543 o výměře 22 m2 v k. ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 

Boleradice za cenu 20 Kč/m2 paní Marii Buchmannové, 
bytem Boleradice 380, 691 12 Boleradice 

- prodej pozemku parc.č. 3484/11 o výměře 11 m2 v k. ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 762-66/2016 za cenu 20 Kč/m2 panu 
Dušanu Langovi, bytem Boleradice 186, 691 12 Boleradice 

- prodej pozemku parc.č. 3483/34 o výměře 245 m2 v k. ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 754-16/2016 za cenu 40 Kč/m2 do 
společného jmění manželů Martiny Vintrlíkové a Radima 
Vintrlíka, oba bytem Boleradice 337, 691 12 Boleradice  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3484/4 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 293/84 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu   

- záměr na prodej pozemku p.č.st. 552/1 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu   

- záměr na prodej části pozemku p.č. 293/11 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu   
 
neschvaluje:  
 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 2283/1 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  
 
pověřuje:  
 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č.st. 543 o výměře 22 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 s paní Marií Buchmannovou, bytem Boleradice 
380, 691 12 Boleradice 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3484/11 o výměře 11 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001, dle GP č. 762-66/2016, s panem Dušanem 
Langem, bytem Boleradice 186, 691 12 Boleradice 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3483/34 o výměře 245 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001, dle GP č. 754-16/2016, s paní Martinou 
Vintrlíkovou a panem Radimem Vintrlíkem, oba bytem 
Boleradice 337, 691 12 Boleradice 

- RM jednáním ve věci pozemku p.č. 293/17 v k.ú. 
Boleradice 

- RM jednáním o odkupu pozemků p.č. 4127/1, 4124/1 a 
4124/2 v k.ú. Boleradice 

- RM jednáním ve věci přípravy podkladů pro opravu 
křižovatky „Na stání“ 

- RM k zajištění opravy komunální techniky do stavu 
odpovídajícího zákonným požadavkům 
 
ukládá: 
 

- RM upravit pravidla pro poskytování dotace a smlouvu o 
poskytování dotace v souladu s doporučeními úřadu JMK 
   
 
žádá: 
 

- RM, aby rozeslala členům ZM informaci o zřízení a 
obsazení komisí zřízených RM a s touto informací 
seznámit vhodným způsobem občany  
     
stanoví: 
 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse 
na 15. 12. 2016 v 19,00 hodin 

-  
Městys Boleradice 
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Blahopřání k jubileu 

 
Dne 19. prosince se dožívá životního jubilea 80 

let náš vážený občan pan Jan Horák. 
Boleradický rodák a významný občan, který se 

neustále zasazuje o propagaci Boleradic nejen rozsáhlou 
publikační činností z naší historie, ale i další osvětovou 
činností v různorodých oblastech. 

Přejeme jubilantovi pevné zdraví a zejména 
hodně sil a vitality do dalšího života. 
 

Za Městys Boleradice, Bohuslav Barek, starosta 

 
 

 
Den válečných veteránů 

 
 

Dne 11. 11. 2016 v 11.00 hod. si občané, 
společně s učiteli a dětmi naší mateřské a základní školy 
připomněli významný den – Den válečných veteránů. Ve 
školní tělocvičně bylo možné prohlédnout si výstavu 
dobových dokumentů a také vojenské výstroje a výzbroje. 
K vidění byl také restaurovaný prapor „Spolku vojenských 
vysloužilců v Polehradicích“ z roku 1909. Ve druhé části 
programu jsme se přesunuli k památníku obětem první 
světové války, kde pan Mgr. Pavel Kabela objasnil 
podstatu tohoto významného dne a pan starosta Bohuslav 
Barek ve svém projevu připomněl významnost těchto chvil 
a důležitost udržování míru a naší svobody. Součástí 
vzpomínky bylo i představení žáků naší školy, kteří měli 
připravený pěkný doprovodný program.  
 

 
 

Následně pan učitel Mgr. Pavel Kabela připomněl 
přítomným vznik básně Na flanderských polích a také 
historii spojenou se svátkem sv. Martina. Vzpomněl také 
na mého předchůdce pana RSDr. pplk. v.z. Drahomíra 
Hausnera, který vzpomínku na tento významný den v naší 
obci oživil. V poslední části programu byla položením 
věnců a zapálením svící vzdána pocta všem veteránům, 
kteří bojovali a bojují na všech frontách a vojenských 
misích za naši svobodu. 

 

 
 

 
  
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval panu Mgr. 

Pavlu Kabelovi za pronesená slova a přípravu tohoto 
významného dne, pedagogům a žákům naší školy za 
zajímavý doprovodný program. Vám vážení spoluobčané 
děkuji za to, že jste nezapomněli a přišli vzpomenout na ty, 
kteří za nás bojovali, abychom my mohli žít. 

 

 
 
 

Za radu městyse Bohuslav Barek, starosta 
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Škola 
 

 

Zprávičky z naší školky 
 

Ve školce je stále rušno, čile, veselo. Zkrátka je 
tam živo, je tam plno. Tedy pro s rozuměnou – naše 
kapacita je naplněna. Pokud počasí dovolovalo, 
navštěvovali jsme naši školní zahradu. V dalších 
případech jsme vyráželi a stále vyrážíme na procházky po 
Boleradicích a také za poznáním nejbližšího okolí. Děti 
tak získávají orientaci, seznamují se se svým místem, kde 
žijí. Pro několik dětí je to místo – vesnice, ve které 
navštěvují mateřskou školu (jsou přespolní). Děti tak 
objevují, co se v tomto okolí nachází a kam se ještě dá jít. 
No a taky získávají ujištění, že to v okolí známe a že se 
přece neztratíme. Pobyt venku je pro děti prospěšný 
pobytem na čerstvém vzduchu, otužováním, 
zdokonalováním pohybového aparátu, „zdoláváním“ 
různých překážek a to má příznivý vliv i na mluvení (na 
oblast logopedie – správné vyslovování). Získávají také 
podněty z okolí, čerpají energii z přírody, stromů a 
dodávají si větší odvahy, chtějí taky vyzkoušet něco jako 
jejich kamarád. Věřte, někdy tak překonávají samy sebe a 
mají z toho velkou radost. Ano, někdy zažijí i zklamání, že 
se to nepodařilo (nešlo vylézt na strom), ale i to je pro ně 
velká zkušenost do života. Podaří se to třeba až příště. 
Nebo další příště. 

 

 
 
I v naší školce podporujeme kulturní život. 

Navštěvujeme divadelní představení – Nosáčkova 
dobrodružství. Některá představení dorazí zase do školky 
– Smolíček Pacholíček. Příběhy pohádkových hrdinů mají 
nějaká ponaučení, která si děti mají s sebou odnést, 
stejně jako si mají odnést i krásný zážitek. To se 
účinkujícím daří. Děti jsou přímo vtahovány do příběhů, 
účinkující je zapojují, nabádají je, aby radily, pomáhaly. A 
to se dětem líbí, jsou nadšené. Jen tak dál. 

 

 

Čas letí, pádí, sem tam se vleče. Nastal čas pro 
naše předškoláky. Přesněji řečeno – začaly probíhat 
edukativně-stimulační hodiny pod vedením paní učitelky 
Věry Málkové. Děti jsou na školu (základní) připravovány 
samozřejmě i v mateřské škole po celou dobu, kdy ji 
navštěvují. Existují také možnosti, jak doplnit, zjistit, kde se 
u dítěte nacházejí slabší místa, na která je třeba se 
zaměřit, aby byl tedy předškolák na vyšší (základní) stupeň 
připraven tak, aby byl úspěšný a tím i spokojený sám se 
sebou. Věřím, že si tohle přeje pro své dítko každý rodič. 
Edukativně-stimulační hodiny probíhají každou středu po 
školce a děti hodiny navštěvují ve dvou skupinách. S dětmi 
jsou zde i jejich rodiče, aby se i oni mohli blíže seznámit s 
prací a pokroky svého nastávajícího školáka. 

Děti se také podílí i na kulturním dění v naší 
vesničce střediskové. Vystoupily s básničkami na místní 
adventní dílně. 
 

 
 

Sbíráme plastová víčka a letáky! Výtěžek bude 
použit na školní akci pro děti – výlet. Pokud se vám doma 
hromadí PET láhve, odšroubujte vršek a až jich budete mít 
sáček, prosím přineste nám to. Stejně to můžete udělat i s 
letáky. A když už s tím budete vážit cestu do školky, přijďte 
se podívat, jak to u nás vypadá. 

A co nás ještě čeká? Podle všeho zřejmě 
návštěva mikulášské delegace ve školce. S blížícími se 
Vánocemi i vystoupení na školním jarmarku. Srdečně vás 
zveme. 

Závěrem k letošním zprávičkám. Přejeme vám 
klidné a pokojné Vánoce, v novém roce pevné zdraví, 
hodně štěstí a spokojenosti, ať se vám dobře daří. 

 
 

Martina Hausnerová 
Za děti i kolektiv MŠ 

 
 

Sportovní aktivity naší školy 
 

Na naší škole se snažíme být aktivní v mnoha 
činnostech a nevynecháváme ani sportovní aktivity. 

Kromě povinné tělesné výchovy máme na škole 
dva sportovní kroužky a to Sportovní hry a Florbalový 
kroužek. 

V rámci sportovních her jsou pořádány koncem 
kalendářního měsíce sportovní soutěže. Těchto soutěží se 
zúčastňují děti přihlášené do kroužku. Některé již proběhly 
a ostatní teprve budou. 

Soutěže probíhají ve školních prostorách a jsou 
následující: Říjen – turnaj ve vybíjené, Listopad – turnaj v 
sálové kopané, Prosinec – turnaj ve stolním tenise, Leden 
– soutěž ve šplhu, Únor – turnaj v košíkové, Březen – 
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turnaj v přehazované, Duben – jízdy zručnosti na kole, 
Květen – branné cvičení, Červen – atletická olympiáda. 

Ve florbalovém kroužku se zaměřujeme na 
tréninkové dávky pro chlapce a samotnou hru v poli. 

Přihlásili jsme se do florbalového turnaje základních 
škol ČR, kdy nás čeká nejbližší turnaj v Mikulově a to 2. 
12. Všichni se už těší na bojovnou atmosféru, která na 
nás čeká, a tajně si přejeme postoupit ze skupiny dál. 
Bude to těžký boj, vždyť zde na škole teprve začínáme, 
ale nechceme to vzdávat a i přes některé prohry chceme 
bojovat dál. 

Dále jsme se jako škola přihlásili do soutěže 
Olympiáda základních škol, ve které budeme plnit dané 
atletické disciplíny. Propozice k této soutěži budou teprve 
zaslány a to v příštím roce na jaře. 

V příštím kalendářním roce se budeme také 
snažit utkávat se, podle časových možností, v jiných 
sportovních aktivitách, jako například v turnajích vybíjené, 
sálové kopané nebo košíkové. 

Žáci druhé a třetí třídy navštěvují plavecký 
výcvik, který probíhá v Hustopečích v krytém bazénu. Děti 
tento výcvik navštěvují již od poloviny září a končí v 
listopadu. Na plavání se těší a je opravdu znát, jak se 
postupně zdokonalují v různých stylech plavání. 
 

 
 

Doufáme, že nám vydrží naše nadšení pro sport, 
ale hlavně potřebujeme pevné zdraví, bez kterého se 
nedá sportovat a být aktivní. K tomu patří také otužování 
a návyky správného oblékání, zejména v zimním období. 

 
Petr Chalupný 

 
Noc ve škole 

 

Možnost spát ve škole, ve které se scházíme 
převážně k učení, v dětech vyvolává zvědavost a radost. 
Proto i letos měla tato akce velký ohlas u dětí, když jsme 
se 17. října k večeru sešli se spacáky ve stmívající se 
škole. Tajemnou osobností byl letos spisovatel a řídící 
učitel boleradické školy František Novák (1867 – 1915), 
jehož básně se děti učily zpaměti, také kreslily jeho 
podobiznu a plnily další skupinové úkoly. Druhou 
významnou osobností této akce byl K. J. Erben, jehož 
pohádky děti hravou formou poznávaly v místní knihovně. 
Avšak nejvíc dobrodružná část této akce přišla teprve 
pak: cesta ke hrobu pana ředitele Nováka, položení květin 
na hřbitově a pak stezka odvahy zpět „ po svíčkách“. Zde 
se vyznamenali i někteří stateční žáci, dokonce i prvňáčci. 
Ve škole se nám ve stínohře zjevil sám pan řídící Novák a 

popřál mnoho zdaru v dalším životě. Spacákové čtení 
pohádek bylo příjemným ukončením této akce. 

 

 
 

Kamila Sýkorová 
 

Soutěž – Hra se světlem 
 

V říjnu proběhla soutěž Hra se světlem založená 
na vystřihování papírů, kartonů, apod. Zúčastnili se jí žáci 
5. ročníku, kteří si sami zvolili téma – Eiffelova věž. Kluci 
se do vytváření vrhli s vervou. Nejprve si museli Eiffelovku 
navrhnout a poté ji vystřihnout. Přes bolavé prsty ze 
stříhání a vypsané černé fixy jsme se dostali do cíle. Věž 
stála a pomocí svíček vypadala úžasně. V soutěži jsme 
byli vybráni do dalšího kola, ve kterém vyhrál výrobek s 
největším počtem LIKŮ. Bohužel se zúčastnili i větší školy, 
takže pro nás bylo nemožné nasbírat přes 500 liků. Žáci 
ale ze svého výrobku měli radost a jeho výrobu si užili. 

 

 
 

Veronika Kokešová 
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Přírodní zahrady 
 

Spolupracujme s přírodou – ona bude 
spolupracovat s námi 

 

 
 

Projekt „Přírodní zahrady bez hranic“ je 
příhraniční spolupráce Dolního Rakouska a ČR. V Dolním 
Rakousku byla Akce „ Natur im Garten“ („Příroda v 
zahradě“) podporována zástupcem hejtmana Wolfgangem 
Sobotkou již v roce 1999. Cílem je redukce používání 
pesticidů, lehce rozpustných minerálních hnojiv a rašeliny. 
„Zahradničení“ trvale udržitelným způsobem může přispět 
k ochraně životního prostředí, k rozmanitosti druhů a ke 
zdraví. 

Projekt zaujal vedení naší školy a pedagogové a 
hlavně žáci se začali o myšlenku přírodních zahrad více 
zajímat. Bylo třeba vše nejdříve naplánovat a zapojit do 
všech činností žáky školy, aby novou tvář zahrady přijali 
jako své dílo. Na dveře tříd i v MŠ jsme nalepili velký kus 
papíru a do čtyř sloupců (zvířata, rostliny, události a 
struktury) mohly děti psát svá přání, připomínky, náměty. 

Asi za měsíc jsme měli jasno – žáci školy chtěli 
zvířata jako je lev, krokodýl, slon a další. Napřed jsme se 
tomuto nápadu všichni hodně zasmáli a mysleli si, že je u 
nás v Boleradicích neuskutečnitelný. Čtenáři již určitě 
vědí, kam mířím a že nic není nemožné – děti vlastně 
pomohly paní ředitelce k napsání projektu na MŠMT, 
který se jmenoval ZOO v Boleradicích. Náš projekt byl 
vybrán z dalších 300 projektů a finančně podpořen 
částkou 96 000,- Kč. 

Na jaře 2008 jsme tedy mohli začít uskutečňovat 
náš sen. Samozřejmě, že ne sami – pomáhali nám celé 
Boleradice. Pan starosta nám pomohl urovnat fasádu zdi, 
děti nachystaly obrázky na folie a rodiče chodili do školy 
„na noční“ obtahovat černou barvou obrázky na zeď, aby 
žáci školy mohli vymalovávat obrázky za denního světla. 
Dny Tvořivé pomoci škole – žáci, zaměstnanci školy, 
rodiče, prarodiče, bývalí žáci a příznivci školy pomáhali, 
kde bylo třeba. 

V roce 2011 byla Školní přírodní zahrada 
oceněna a zařazena do ukázkových přírodních zahrad. 
Na zdi školy u vstupních dveří máme tabulku Přírodní 
zahrada, jednou s povinností takto oceněných majitelů 
zahrad je na požádání zájemci o prohlídku zahradu 
ukázat. 

O návštěvách Ukázkové školní přírodní zahrady 
ZŠ a MŠ Boleradice najdete článek v příštím čísle 
Polehradu. Zimní měsíce můžete využít na inspiraci na 
www.prirodnizahrada.eu a www.naturimgarten.at. Na 
uvedených stránkách najdete mimo jiných také školní 
zahradu z Boleradic. Můžeme se tedy pochlubit tím, že 

propagujeme Boleradic je nejen v rámci ČR, ale i na 
dalších místech celého světa.  

 
Miroslava Vavriková, vychovatelka ŠD 

 
 
 

Naše školní družina 
 

Žáci ve školní družině po dopolední výuce 
především relaxují a věnují se odpočinkovým, rekreačním 
a zájmovým aktivitám. Nejvíce děti baví stavebnicová hra 
LaQ („lakjú“), divadélko a stolní fotbal. Tyto hry prolínají 
další individuální zájmy jako kreslení, četba a další hry z 
bohaté nabídky nakoupených hraček a her pro děvčata i 
kluky. 

Součástí chodu družiny je činnost zájmových 
kroužků. Každý den je jich několik, kam děti odchází a 
aktivně podle svého zájmu naplňují svůj volný čas – 
sportovní, turistický, taneční, florbalu a Polehrádku, Klubu 
zábavné logiky, anglického jazyka, dyslektického, keramiky 
a včelařského. 

V nabídce ŠD je i ranní družina, která funguje 
před vyučováním od půl 7, kterou využívá čím dál více dětí 
(rodičů) dle potřeby. 

Kromě jmenovaných činností se snažíme 
zařazovat pravidelné každodenní vycházky (14-15 hod.). 
Je nutné a žádoucí být na čerstvém vzduchu a mít 
přirozený pohyb (vyběhat se a provětrat). 

Snahou je i působit na myšlení a vnímání a 
reagovat na dění ve světě informací. Připomínáme si různá 
výročí a události a spojujeme se zajímavými aktivitami. O 
nich jsme již informovali i s fotem na stránkách školy – 
Zamykání léta (21. 9.), Svatováclavská koruna (27. 9.), 
Den zvířat (4. 10.), Den stromů (20. 10), Dušičkové 
vzpomínání (1. a 2. 11.), Zazimování zahrady (10. 11.), 
Den výživy (16. 11.) a Den pozdravů (21. 11.). Kdo nečetl 
a neviděl, klikněte si na internetu. 

Nyní, v prosinci, nás čeká hlavně příprava na 
Vánoční jarmark. Již teď se vyšívá, navlékají korálky a 
tvoří mandaly a obrázky z písku. Však uvidíte a jistě si 
koupíte. Jarmark se bude konat 18. 12. 

Adventní období umocníme „setkáváním s 
klíčovými“ postavami duchovní, náboženské a lidové 
tradice – sv. Kateřina, sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš 
a sv. Lucie. Připomeneme si i vánoční symboly a zvyky. 
Půjdeme koledovat. Při své činnosti nezapomeneme na 
přikrmování ptáčků a zvěře. Bude-li zima štědrá a počasí 
přát, budeme sáňkovat, bobovat a radovat se ze sněhu. 

Všechny děti z družiny přejí našim občanům 
pěkné a klidné prožití vánočních svátků a zimy ve zdraví. 

 
 

Mgr. Pavel Kabela 
 

 

Den otevřených dveří 
 

V měsíci listopadu se každoročně s kolegy učiteli 
odhodláme pozvat rodiče na Den otevřených dveří. Bývá 
to v době, kdy žáci již zvládají školní režim, jsou dobře 
motivováni pro práci, škola je vcelku baví a do Vánoc 
zbývá dost času – tím pádem mohou svými výsledky 
podpořit přání Ježíškovi. 

Pozvání do školy se snažíme zpestřit nabídkou 
vzdělávání, ochutnávek, dílniček a činností s rodiči. V 
tomto školním roce jsme se sešli 10. 11. již v dopoledních 
hodinách. Výuka probíhala ve třech třídách, rodiče mohli 
navštívit výuku českého jazyka, matematiky, prvouky i 
angličtiny. Také se mohli podívat, jak prvňáčci dramatizují 
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pohádku O Šípkové Růžence nebo jak starší žáci 
připravují zdravý jídelníček. První třída spojila výuku 
angličtiny s přípravou pečeného čaje na vánoční jarmark. 

Moc nás potěšilo, když se přihlásila jedna z 
maminek na moji výzvu, zda by nechtěl někdo z rodičů 
dětem přiblížit svoje povolání. Paní Pietkiewicz děti 
poutavým způsobem seznámila se svojí prací pro IBM. 
Děti byly vyprávěním a prezentacemi (například umělé 
inteligence) velmi zaujaté. Rádi mezi námi uvítáme 
dalšího z rodičů – například tatínky. 

V odpoledních hodinách pak ještě pozvala školní 
družina žáky i s rodiči na zamykání školní zahrady. 
Všichni zájemci si mohli opéci špekáček, zahrát hru a 
prohlédnout si pěkně upravenou zahradu. 

Naše paní kuchařky tradičně připravily pro 
přítomné pohoštění – zdravou svačinku. Využili jsme 
nabídky firmy Eurobi, která vyrábí ROBI maso, což je 
výrobek na bázi rostlinné bílkoviny. Dostali jsme od nich 4 
druhy pomazánek, které všem chutnaly a do odpoledne 
všechno pohoštění „zmizelo“. Také koláč z naší kuchyně 
si všichni pochvalovali. 

Možná, že někteří z vás již navštívili podobné 
Dny otevřených dveří na velkých základních, případně na 
středních školách. Nabídka byla třeba pestrá, ale málokde 
je možnost nakouknout do výuky, natož pak sledovat 
vyučování po celé dopoledne. Pro naše žáky to bývá 
slavnostní okamžik, který však ne všichni unesou – mnozí 
jsou více rozptýlení, nesoustředění, někteří na sebe 
záměrně poutají pozornost. Proto vždy oceňuji učitele, 
když tuto situaci zvládnou. Pro naše nové kolegyně byl 
tento den zkouškou ohněm, ustály ji dle svých sil a 
zkušeností. Jak známo, chybami se člověk učí, takže 
věřím, že náročné situace každého učitele zocelí a pokud 
je zvládne, dodají mu sebevědomí. Chtěla bych také 
vyzdvihnout to, že obsah celodenního programu na naší 
malé škole zvládne připravit několik málo lidí – to pro 
srovnání s velkými školami a počty jejich zaměstnanců. 
Během konzultací jsem dostala několik podnětů od rodičů, 
jejich připomínky jsme se snažili aktuálně řešit a nastavit 
žákům lepší podmínky pro samostatnou práci. V dalším 
článku se pak můžete seznámit s tím, jak bychom si přáli 
upravit kapacitu školy. Vždy však záleží nejvíce na 
rodičích, zda dítě do naší školy přivedou a zůstanou s 
námi celých pět let. Tím mají sami jistotu složení třídního 
kolektivu a škola zajištěné financování. Myslím, že se 
všichni snažíme být vstřícní a svoji práci vykonáváme 
nadstandardně. Věříme, že jste se o tom na této školní 
akci mohli přesvědčit. 

 

Milena Emmerová 
 

 

Rozloučení s rokem 2016 
 

Před koncem roku 2016 bych ráda poděkovala 
všem, kteří se v tomto roce podíleli na činnosti a akcích 
školy. Myslím, že tato práce stojí za to připomenout a 
přiblížit i ostatním občanům Boleradic. 

V roce 2016 jsme především museli najít několik 
nových zaměstnanců - pedagogů do základní školy. 
Jednalo se o učitelky, asistentku, v závěru roku i chůvu do 
mateřské školy. Náš nový kolektiv si postupně zvyká na 
spolupráci, je mladší, a tak i aktivnější v přístupu k novým 
nápadům a technologiím. Přitom je důležité, abychom 
zachovali dobrou kvalitu výuky, tradiční akce a očekávání 
rodičů. Mladí učitelé teprve získávají zkušenosti, jsou 
však samostatní a pro svoji práci zapálení. Není lehké 
dnes najít kvalitního učitele, který by obstál při všech 
požadavcích, které jsou na školu kladeny. Doufám, že se 

nám to podařilo a děkuji rodičům, kteří mají pochopení a 
spolupracují s učiteli. 

Dobře jsme spolupracovali také se zřizovatelem 
školy - městysem Boleradice. Protože již delší dobu řešíme 
nedostatečné prostory pro výuku MŠ a práci ŠD, snažili 
jsme se tento problém upřesnit a najít řešení. Počty dětí v 
Boleradicích jsou nyní vcelku stabilní, do kapacity školy 
zasahují úpravy vzdělávacích podmínek, které nastavuje 
MŠMT. Jedná se o povinnou předškolní výchovu - vlastně 
vzdělávání dětí před nástupem do školy, které musí být 
prováděno v individuálních podmínkách a nelze jej naplnit 
ve velkém prostoru naší MŚ. Do školky docházejí také děti 
dvouleté - nyní spíše výjimečně, ale v dalších letech 
budeme povinni tyto děti přijímat - kapacita školky však 
nestačí. 

Také ve třídách základní školy je nyní více dětí a 
mezi nimi i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Výuka se tedy musí více individualizovat, nejlepší by bylo, 
kdyby se každý ročník mohl učit zvlášť alespoň hlavní 
předměty, protože v současné době je stále více dětí s 
poruchami soustředění a pozornosti. Využíváme pomoc 
asistentek pedagoga, opět ale chybí prostory. Situace je 
také špatná ve školní družině - pokud by v místnosti bylo 
všech 35 přihlášených dětí, asi by všichni museli nosit 
sluchátka. Naštěstí pro děti nabízíme mnoho zájmových 
útvarů a tak se mohou rozmístit i odpoledne po učebnách. 

Pokusili jsme se navrhnout řešení formou 
stavebních úprav a půdní vestavby školy. Tento návrh 
přijal také zřizovatel a aktivně nám pomohl podat žádost 
na MŠMT o finanční podporu z Programu 133 310 „Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky“. Kdyby se 
podařilo projekt prosadit, budeme mít následující rok a půl 
spoustu práce, možná i organizačních obtíží, které ale jistě 
vyřešíme. Na celém projektu pro mne bylo nejzajímavější, 
když jsem zjistila, že záměr půdní vestavby není původní a 
byl zde již dvakrát řešen dokonce formou architektonické 
studie. Tak snad do třetice všeho dobrého… 

V tomto roce jsme se nepouštěli do mnoha 
projektů, zejména proto, že ty z roku 2015 dobíhaly a daly 
nám hodně práce. Přesto se dětem z Ekotýmu podařilo 
vymyslet pěkný projekt Kde vzniká energie – a mohly se jet 
podívat do Dalešické jaderné elektrárny. Přes prázdniny 
jsem ve spolupráci s paní učitelkou Appeltauerovou 
sebrala požadavky učitelů na další vzdělávání a 
modernizaci výuky a podala jsem žádost o podporu z tzv. 
Šablon pro ZŠ a MŠ. Projekt jsme zahájili v říjnu 2016, 
díky němu máme nyní chůvu v MŠ u nejmladších dětí, 
činnost zahájil Klub deskových her, bude i čtenářský klub a 
doučování slabších žáků, ohrožených školským 
neúspěchem. V rámci projektu organizujeme setkávání s 
rodiči dětí ze ZŠ a MŠ, budeme se snažit přinášet 
zajímavá témata. 

Blíží se Vánoce, pro mnoho maminek to znamená 
vánoční úklid, pečení cukroví, nakupování. Pro většinu 
zaměstnanců školy blížící se Vánoce znamenají přípravy 
na vánoční jarmark. Kdybyste viděli, jaké krásné výrobky 
jsou děti schopné vymyslet a vyrobit! Kolik radosti jim 
udělá, když se mohou před svou rodinou předvést na 
pódiu divadla! Až to všechno bude za námi, vydechneme 
si a začneme s domácí přípravou. Možná na ni budeme 
mít málo času, ale budeme mít v sobě uvnitř stále pocit, že 
jsme rozdali nůši radosti již v adventním čase. A to za to 
stojí. Přijďte se za námi podívat do divadla 18. 12. od 
14.00 hodin. Letos si vyzkoušíme také dárcovství pro 
potřebné. Těšíme se na vás. A všem přejeme krásné 
Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2017. 

 
 

Milena Emmerová 
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OS Nedánov 
 

 
 

Lampiniáda 
 

V podzimním říjnovém víkendu připravilo 
Občanské sdružení Nedánov lampionovou procházku 
Boleradicemi. Na plácku před radnicí se sešli malí i velcí 
účastníci se spoustou krásných lampionů, které 
vyzařovaly kouzelné barvy. Prošli jsme ulicemi Boleradic 
a zamířili ke stadionu, kde byl připraven táborák, na 
kterém si účastníci opekli špekáčky a také se prohřáli. Na 
zahřátí byl také připraven čaj, pro dospělé i výborný 
svařák a pro děti sladké dobroty. Večer byl zakončen 
tradičním ohňostrojem, který rozzářil noční oblohu. 
Doufám, že okolní obyvatelé nám odpustí drobný hluk, 
který způsobil odpálený ohňostroj, a že se připravená 
akce všem účastníkům líbila. 
 

 
 

 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 
 

 

Adventní dílna a minijarmark 
 

Čas adventní nadešel a my jsme se opět mohli 
setkat při tradiční adventní dílně, minijarmarku a také 
rozsvěcení vánočního stromu na naší návsi. Po krátkém 
úvodu měly připraveno pěkné vystoupení děti z 
Polehrádku a Mateřské školy. Za toto vystoupení jim 
velice děkujeme.  
 

 

Pokračování programu provázely poklidné koledy 
z celého světa v podání brněnského hudebního tělesa 
MUZICA FELIX z Brna. I pro letošní rok byly připraveny 
pro malé i velké návštěvníky dílny, ve kterých bylo možné 
si vyrobit adventní výzdobu dle vlastní představivosti. 
Potřebné doplňky bylo možné si zakoupit ve stánku Hanky 
Vystoupilové. Pro dětské účastníky byla připravena výroba 
kapříků z papíru a CD, svícny ze zavařovacích sklenic, 
výzdoba z papírových ruliček a oblíbené perníčky, na které 
si mohli děti kreslit vše dle vlastní fantazie. No a kdo se 
přišel třeba jen podívat, nebo si něco pěkného zakoupit, 
měl možnost navštívit některý ze stánků, se zdobenými 
perníky, krajkami, adventní výzdobou nebo včelařskými 
výrobky včetně výborné medoviny. Na závěr pěkného 
odpoledne bylo připraveno rozsvěcení vánočního stromu 
na naší návsi a zpívání koled. A aby nám při zpívání 
nebyla zima a lépe se nám naladily hlasivky, byl přípraven 
výborný teplý punč. Věřím, že se akce všem návštěvníkům 
líbila a užili si poklidnou atmosféru adventního času. Všem, 
kteří věnovali svůj čas a podíleli se na přípravě a průběhu 
celé akce, velice děkujeme.  
 

 
 
 
 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 
 
 
 

 

Divadlo 
 

 
 

Divá Bára - derniéra 
 

V pátek 25. listopadu jsme po pětatřicáté a 
naposled na našem jevišti uvedli drama na motivy povídky 
Boženy Němcové Divá Bára. 

Inscenace měla premiéru 28. března 2015. 
Během necelých dvou let hru viděly stovky diváků. Z 
krajské divadelní přehlídky postoupila hned na dvě národní 
– na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou a na Popelku Rakovník. Z Rakovníka pak Divá 
Bára pokračovala na vrcholnou divadelní přehlídku ČR - do 
Jiráskova Hronova. Herci s inscenací zavítali do řady měst 
a obcí, prožili chvíle radosti i napětí. A nyní se s ní 
rozloučili, aby mohli zase vstoupit do nových rolí v jiných 
příbězích. Doufáme, že budou zase pěkné a pro diváky 
zajímavé… 
 

Iva Kahounová 
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Kříž u potoka 1897 - 2017 
 

V nadcházejícím roce oslaví místní ochotníci 
významné výročí. V roce 2017 uplyne 120 let od uvedení 
první písemně doložené divadelní hry v Boleradicích. Byla 
to dramatizace románu Karolíny Světlé Kříž u potoka. 
Zasloužil se o to Cyril Metoděj Hladký, který byl v roce 
1895 za svoji horlivost, zásadovost, národnostní 
uvědomění a pokrokové postoje z trestu přeložen do 
Boleradic. Farář Filip Toufar brzy rozpoznal jeho 
schopnosti a přijal jej za svého pomocníka a důvěřoval 
mu, navzdory jeho minulosti a trestu. Zaštítil a požehnal 
všechny Hladkého činy (založení hasičského spolku, 
veřejné knihovny), velkoryse mu uvolnil místo sbormistra 
a také učitele nových zpěváků. Za tohoto blahodárného 
ovzduší na půdě Cyrilské jednoty Hladký v roce 1897 
uskutečnil první divadelní představení Kříž u potoka. 
Hladký se stal jeho organizátorem, režisérem, tvůrcem 
kulis. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků chce toto jubileum 
oslavit právě uvedením hry Kříž u potoka, jejíž premiéra je 
naplánována na leden. Nebude to ale stejná dramatizace 
jako před 120 lety. Pavel Ondruch ve své nové 
dramatizaci navazuje na tradici českého venkovského 
dramatu a soustřeďuje se na osudy šestice postav. 
Napsal silný, aktuální příběh. Příběh o hledání správných 
životních cest, příběh o hledání hranice mezi egoismem a 
obětavostí. Příběh o dospívání. Autor si klade stejné 
otázky jako před více než sto lety Karolína Světlá. A to je 
také důvod, proč hrát Kříž u potoka dnes. 
 
 

Iva Kahounová, režisérka představení 
 

 

XXIII. Divadelní bál aneb  
Bláznivá dvacátá 

 

Sobota 4. února 2017 
 

Období let 1920 – 1929 nazývané také léty 
„zlatými“ či „báječnými“ se stane inspirací programu 23. 
divadelního bálu. 

Éra jazzu, charlestonu, „božské nedbalosti“, 
pohody, uvolnění. 

Lidé se po válečných letech opět začali bavit, 
navštěvovali kavárny, bary, tančili ve víru opojení jazzové 
hudby, foxtrotu a charlestonu. 

Pokusíme se tuto báječnou atmosféru 20. let 
připomenout na našem bále. Srdečně všechny zveme k 
jeho návštěvě. 
 

Rada DS bratří Mrštíků 
 
 

 

Techsport 
 

 

Památník Viléma Mrštíka  
v Helenčině údolí 

 

Byl obohacen o sousoší Helenky a Viléma i jeho 
včelařství. Je to žulový kolos z mrákotinského lomu, 
vážící 5 tun, autorem je kamenosochař pan Šebesta ze 
Světlé nad Sázavou. Podařilo se nám uskutečnit to, co se 
zdálo téměř nemožné a za přijatelné náklady. Celkem toto 
dílo stálo cca 80 000,- Kč. 60 000,- Kč zaplatil městys 

Boleradice a cca 20 000,- Kč zaplatil Techstport 
Boleradice. Milým překvapením se stalo jeho příznivé 
přijetí návštěvníků, kterých utěšeně přibývá. 

Obohacený památník si tak žije svým životem a 
poutá příchozí svojí výhodnou polohou, vzhledem, náplní a 
v neposlední řadě vzornou údržbou. Naplňuje se tak 
záměr, se kterým jsme jej začali budovat. Je na katastru 
městyse Boleradice, tedy zviditelňuje nejen náš městys, 
ale celé okolí. Bude přitahovat i nadále turisty, pokud se 
podaří jej dále obohacovat a dokončit. 

Dokonce se vyskytly připomínky, že nebylo 
provedeno slavnostní odhalení. Slavnostní položení 
základního kamene jsme provedli, z čehož jsme měli 
rozpačité dojmy, z minimální účasti místních lidí a vůbec z 
celkového zájmu. Máme za to, že není potřeba každé nové 
rozšíření památníku nově odhalovat a tím zbytečně utrácet 
finanční prostředky. A ten hlavní důvod. Památník není 
zdaleka dobudovaný a v takovém stavu, aby splnil naše 
představy, aby měl co říci co největšímu počtu 
návštěvníků, aby přitahoval a uspokojoval návštěvnickou 
veřejnost. 

To podstatné je tady, Vilémův jilm a jeho 
vylepšený úl včetně sousoší, konečný stav to však není. 

 

 
 

Jaké jsou naše plány? Vybudování Vilémovi 
stezky, tedy určité propojení míst v našem okolí s Mrštíky 
prostřednictví informačních tabulí s těmi obcemi a městy, 
kteří by o to měli zájem, včetně podílu na nákladech. 
Instalace tzv.“ Včelařské abecedy“, tedy informačních 
panelů, zejména pro mládež a nevčelaře. Osazení dalších 
demonstračních úlů, ukázek starých a současných. 

Zbudování květinových záhonů před sousoším, 
popisy vysázených dřevin částečné oplocení. 
A to nejpodstatnější. Široká propagace s propojením na 
celostátní informační prostředky (tisk, publikace, mapy, 
průvodci) a za tím účelem vydat propagační skládanku, 
případně pohlednice. 
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Kdyby se našli alespoň nějací pomocníci, dokončovací 
práce by pokračovaly rychleji. Pokud by se zvládly do 
jara, pak je možné v polovině května, kdy je výročí 
narození Viléma, uskutečnit pro veřejnost akci např. 
Mrštíkovské setkání apod. Tyto a jiné akce může pořádat 
v tomto prostoru kdokoliv. Tedy práce hodně, ale 
nebudujeme to pro sebe, budujeme to ve prospěch naší 
obce.  
 

Výbor Techsportu Boleradice 
 
 

O našem hradě 
 

Prestižní historický časopis s názvem Časopis 
Matice moravské, vycházející od roku 1869 v Brně ve 
svém posledním čísle otiskl recenzi na knihu Boleradický 
hrad, kterou jsme vydali na počátku roku. Autor článku 
renomovaný historik v něm seznamuje s obsahem knihy, 
jejími oddíly, konstatuje fakta, glosuje řadu skutečností. 
Čtenáře seznamuje s problematikou minulosti našeho 
městyse i hradu, což je pro nás významným přínosem, 
neboť toto periodikům je především určeno historikům a 
odborníkům. Tím se Boleradice dostávají do hledáčku 
pozornosti vědců, což bude pro nás důležité a prospěšné, 
přispěje to ke známosti a prestižnosti naší vesnice. Závěr 
tohoto hodnotícího příspěvku je nad míru výmluvný a zní 
následovně: „Uplně jasno ve věci hradu v Boleradicích by 
přinesl jen plošný archeologický průzkum, ovšem i tak 
jsou výsledky obsažené ve sborníku nad míru přínosné“. 

Toto nadmíru přínosné dobrozdání znalce může 
být uspokojení pro každého našeho občana, ale jen 
potud, jestliže bude publikaci znát a s ní se seznámí. Její 
obsah sice není ani detektivkou či milostným 
dobrodružství, ale přináší řadu informací, jenž by alespoň 
zevrubně měl znát každý náš obyvatel. Popis 
prováděného průzkumu je sice pro vážného zájemce, ale 
výsledek a zjištěné poznatky, dosažené změny, jsou 
zajímavé, až poněkud překvapivé. Ve stati o dění u nás 
před několika staletími je řada nejen zajímavostí, ale 
především dosud neznámých pozoruhodností jako např. 
které rodiny jsou u nás nejstarší, nebo až šokující údaje o 
rozloze i tratích naších vinic. Doprovodné vyobrazení stojí 
rovněž za pozornost, neboť ukazuje, jak třeba malé 
střípky z kachlů či nádob dokáží odborníci doplnit na 
původní stav a pomocí toho pak odhalit mnohé nové 
události a fakta. 

Dali by se uvádět další příklady, ale je lépe si je 
najít v této knize. Kdo ji ještě nemá, tak si ji může 
zakoupit, poněvadž ještě nějaké máme na skladě. V 
současné době je i vhodná příležitost je použit jako 

vánoční dárek. Stačí obrátit se na některého člena výboru. 
Snad se může zdát příliš troufalé vyslovit názor, 

že kniha by neměla chybět v každé domácnosti, že by ji 
měl poznat každý „boleradičák“ nejen žijící u nás, ale 
kdekoliv. Jistě o ní budou mít zájem i ti co přijdou po nás. 

 
Jiří Zajíc 

 

 
Techsport publikace 

 

Základní organizace TECHSPORT Boleradice 
nabízí občanům, jako vhodný dárek na vánoce, publikaci 
"BOLERADICKÝ HRAD", která byla vydána v letošním 
roce.  

Cena 100,- Kč. Publikaci si můžete zakoupit u 
těchto členů organizace:  
 
Jan Horák 
Jaroslav Procházka 
Jiří Zajíc 

Techsport Boleradice 

 

 
 

 

Historie 
 

 

Kde hledat původní Boleradice 
 

Písemné doklady o tom neexistují. Je proto nutné 
hledat pomocí jiných prostředků, srovnávání, příznaků, 
odborných znalostí a řady dalších. Zejména však 
prostřednictvím archeologických nálezů. V našem případě 
ty jsou značné a velice výmluvné. Musíme se však 
vyvarovat pohledu současnou optikou a dnešním 
pohledem, srovnáváním s dnešní skutečností, ale vidět 
tehdejší dobu, možnosti, podmínky, naprosto jiný stav, 
nepříznivý pro přežití. 

Stopy pobytu lidí na našem katastru jsou od 
nejstaršího období, což je prokázáno archeologickými 
nálezy a zaznamenáno v literatuře díky Jar. Otýpkovi. 
Jednalo se však vždy o pobyt lidí jen dočasný, než zanikly 
možnosti jejich obživy ztrátou pastvy, bezpečí, zvěře a 
jiných. Toto hledání je o tom, kdy a proč se lidé usadili 
natrvalo, co se dá považovat za počátek naší vesnice. Je 
naprosto průkazné, že to byli slovanští předci, kmen či rod. 
Tito lidé byli již na takové úrovni, že si dokázali obstarat 
obživu obděláváním půdy a nebyli nuceni ji hledat jinde. 
Museli však najít místo skýtající dostatek vody, půdy ke 
kultivaci, zvěře apod. Důležitost hrály cesty, dálkové i 
místní, tedy kontakty mezi sebou, s okolním světem. 
Existovaly! Putovali po nich lovci, obchodníci, válečníci i 
lapkové, ale i sousedé a příbuzní. Nebylo těch cest tolik 
jako dnes, ale byly. 

Jedna podružná (místní) vedla i přes naši vesnici 
a spojovala dvě dálkové, vlastně jako dnešní Brno – 
Hodonín a Brno – Břeclav, samozřejmě vedoucí dál a 
navozovaly na jiné. Jedna podružná se odklonila někde od 
Klobouk z té hlavní, směrem na Pálavu, Pohořelice a dál, 
vedla k nám dvěma směry. Jedna přes Přestavlky (velmi 
stará zaniklá obec mezi Boleradicemi a Morkůvkami), 
druhá přes les ústící u nás v Kloboucké ulici. Obě cesty se 
používaly až do zbudování pevné vozovky v polovině 19. 
Století z Hustopečí přes Hor. Bojanovice, Boleradice a 
Martinice. Povodí Harasky v celé své délce, od jejího 
pramene za Martinicemi až do jejího ústí řeky Trkmanky, 
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tvořilo široký, meandrující, zejména močálovitý, proto 
těžko překonatelný terén. Jediný možný a překročitelný 
úsek se nacházel u nás v místě kde je klenutý most do 
Pekelné. Ten je však z mnohem pozdější doby. Tam byla 
Haraska nejlépe zvládnutelná a po jejím zdolání cesta 
pokračovala do Kurdějova a Hustopečí, kde navazovala 
na hlavní cestu směr Brno, nebo kolem Pálavy a dál na 
západ. 

Snad i proto součástí boleradického panství byl v 
minulosti Kurdějov. Ten náš, sice malý brod, se stal 
jednou z podmínek, aby se lidé poblíž něho usadili 
natrvalo. V minulosti u brodů vznikala prvá sídla. Podle 
archeologů se v okolí Harasky nacházelo několik 
staroslovanských osad (v Divákách, Morkůvkách, 
Přestavlkách, Harasicích), ale naše byla největší. To v 
blízkosti soutoku Harasky a potůčku ze Šejb, na svahu 
obráceném k jihovýchodu, chráněném proti 
severozápadním větrům, tedy pod dnešní kaplí, lze hledat 
prvopočátek Boleradic. A nedaleko této osady začali její 
obyvatelé pochovávat svoje mrtvé, tedy v dnešní trati 
Randle. Toto pohřebiště je nejprůkaznějším stvrzením, že 
taková osada existovala. To nebylo sice nijak rozlehlé 
proti původnímu, mnohem rozsáhlejšímu. Naše osada 
čítala jednu až dvě desítky obydlí, přesněji řečeno 
zemnic, z části zapuštěných do země, se sedlovou 
střechou proutí a mazanice. V rohu prostoru otevřené 
ohniště, místo pro spaní a vším dalším potřebným. Poblíž 
obydlí zásobnicové jámy na uskladnění zásob. Dnes 
takové bydlení si ztěží dovedeme představit, natož trávit v 
něm dny a již vůbec ne za nepříznivého počasí a dlouhé 
zimy. V prvopočátku takovou osadu tvořila rozvětvená 
rodina, později se rozrůstala. 

Pohřebiště bylo prozkoumané na počátku 40. Let 
minulého století pod vedením archeologa Josefa Poulíka, 
později nejuznávanějšího odborníka na staroslovanské 
období. U nás to byl jeho první průzkum té doby. Při 
výzkumu pohřebiště bylo jen zbytkem původního, velké 
množství hrobů bylo zničeno těžbou písku a obděláváním. 
Otec mně vyprávěl, že když tam oral, nacházel kosti i 
střepy hliněných nádob. Dochovalo se 60 neporušených 
hrobů a ty vydaly průkazné svědectví, zejména 
prostřednictvím milodarů různorodého zastoupení v 
hrobech. Nejvýznamnější byl hrob bojovníka s mečem, 
který svým tvarem připomínal severské provedení. 
Množství milodarů naznačilo, že pohřbený žil na počátku 
8. Stol. A byl významného postavení, meče totiž do hrobu 
dostávali jen příslušníci z okruhu knížete, nejvýznamnější 
bojovníci. Panovník je za jejich věrné služby obdarovával 
výsadami a darováním území, možností staveb pevného 
sídla. Proto nemusí být až tak spekulativní domněnka, že 
v tom hrobě se může jednat o náčelníka či stařešiny rodu 
jménem Bolerad, po němž je nejstarší název našeho 
městyse. Dle renomovaného historika prof. Lad. Hosáka 
to jméno má praslovanský původ a tak název našeho 
městyse pochází od osobního jména. Dr. Poulík určil, že 
na našem pohřebišti bylo několik hrobů z počátku 8. stol., 
ale nejvíce z druhé poloviny. Tedy za největšího rozkvětu 
Velké Moravy. 

Po příchodu sv. Cyrila a Metoděje se 
pochovávalo již podle křesťanských zásad a proto se v 
těch hrobech milodary téměř nevyskytovaly. Tak tomu 
bylo i v našem případě. Dá se předpokládat, že na 
pohřebišti byl ostaven nějaký dřevěný kostelík, u něhož se 
pochovávalo. Když byl postaven nynější kostel, určitá 
pieta k tomu místu zůstala prostřednictvím kříže apod., 
což potvrzuje skutečnost, že v pozdějších stoletích se 
pohřbívalo v Randli v dobách morových epidemií, to se 
potvrdilo při archeologických vykopávkách. Hřbitov kolem 
stávajícího kostela nestačil, proto se zvolilo to místo. Z 

toho důvodu se tam postavila kaplička zasvěcená sv. 
Rochu, patronu moru. V roce 1888 značně zchátralá, byla 
nahrazena současnou. Že se pod ní rozkládala nejstarší 
část Boleradic nasvědčuje i ten fakt, že vrchnost vlastnící 
Boleradice, povolila v 16. stol. v tom exponovaném 
prostoru postavit radnici s prodejem některého zboží, v 
čele budoucího prostorného náměstí. To bylo velice 
významným privilegiem. Dalším dokladem jsou nálezy 
keramických střepů jednoduché výroby, které lze v těch 
místech nacházet dodnes. 

Po zániku Velké Moravy ovládli naše kraje výbojní 
Přemyslovci. Ti museli čelit vojenskému nebezpečí z 
uherské strany, proto nová sídla, zejména obranné stavby 
(hrady, kostely, tvrze), stavěli na vyvýšených místech a 
hrazené. Tak tomu bylo i v našem případě, tedy na protější 
straně původní části, za potokem Haraskou (v čele s 
kopcem Paseky), kde vznikala nová stavení. Především 
kostel na ostrožně se hřbitovem, dvojitě chráněný vodou i 
hrazením. Nahoře jednoduchá hrazená tvrz či hrádek, tedy 
obranná věž z tvrdého materiálu i k bydlení. Při úpatí 
kopce dosud neznámá, rozlehlá hrazená stavba. Budovy z 
tvrdého materiálu a hrazené mohli stavět pouze bohatí a 
významní šlechtici na povolení panovníka nebo knížete, 
což obdrželi za věrné služby. Náš hrad i kostel jsou 
takovým příkladem. Prvopočátek hradu se zatím 
nepodařilo zjistit, dokladem stáří kostela je jeho románský 
základ, což je nejstarší stavební sloh u nás. Pozoruhodné 
je, že velmi brzo se stal farním, (v té době velká přednost), 
s podřízenými kostely v Kurdějově a v Divákách, ty se až 
později osamostatnily. Hrádek či tvrz movití Kunštáti 
přestavěli na pevný hrad. 

Kolem roku 1050 byly na Moravě utvořeny tzv. 
hradské obvody – úděly, tedy správní střediska určitého 
území v čele s hradem. Jejich součástí bylo i centrum 
církevní s tzv. krstným kostelem. Boleradice patřily pod 
úděl břeclavský a tamějšímu kostelu patřilo u nás pět lánů 
polí, což je zapsáno v pravé listině, tedy nepodvržené, 
kterou v r. 1141 nechal vyhotovit olomoucký biskup 
Jindřich Zdík, což je i historický počátek našeho městyse, 
ale jeho vznik je daleko starší, nejméně o tři století. 
Zajímavá může být souvislost s břeclavským krstným 
kostelem na základě níž lze spekulovat, že jde o nějaký 
pozůstatek vazeb z doby staroslovanské. 

Jsme tedy nejstarším místem na okrese z 
uvedených důvodů a faktů, ale mnohé otazníky nejsou 
dosud zodpovězeny. A nejstarší známou, písemně 
doloženou osobou je Lev z Boleradic, majitel 
boleradického panství a hradu. 

 
Jan Horák 
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Zahrádkáři 
 

 

Zahrádkáři informují 
 

Letošní hospodářský rok již skončil. Úroda je 
uložena, některá zpracována. Příroda odpočívá. Jarní 
mrazíky se postaraly o to, že jsme toho moc z ovocných 
stromů nesklidili – meruňky, jablka, hrušky a švestky. 
Zrovna to ovoce, které má naše zpracovna „velmi ráda“. 
Tudíž se toho moc nesušilo a nemoštovalo. 

Někteří pěstitelé, především přespolní, měli ale 
štěstí a do naší zpracovny přece jen zavítali.  
 
Sušilo se 8x  

- meruňky 1x – 20 kg  
- hrušky 1x – 20 kg  
- švestky 5x – 100 kg  
- rajčata 1x – 20 kg 

 
Moštovalo se 3x  

-  jablka = 562 kg 
 
Zima rychle uběhne, a už se budeme těšit na jarní 

práce na zahrádce a v sadu. Doufejme, že se to tentokrát 
„obejde“ bez škodlivých jarních mrazíků. 

Na podzim – v září, jsme uspořádali tradiční výstavu. 
Výstava se vydařila a návštěvníkům se líbila. 

Poděkování patří všem organizátorům, členům svazu 
i ostatním občanům, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném 
průběhu, přispěli svými výpěstky a nápadem. Děkujeme 
za přízeň a podporu této zahrádkářské akce. 

 
Za výbor Mgr. Pavel Kabela 

 
 

 

SK Boleradice 1935 
 

 
 

Mladší žáci 
 

 

Výbor SK Boleradice 1935 přihlásil v letošním 
roce družstvo mladších žáků do soutěže okresního 
přeboru. Byli jsme zařazeni do skupiny B společně s 
družstvy Hustopeče B, Nosislav, Křepice, Kobylí a Ivaň. 
Pro malý počet přihlášených družstev se hrálo čtyřkolově. 

 
Složení týmu: 

 
Základem týmu jsou kmenový hráči Jaromír 

Šimbera – kapitán, Petr Plevač, Bohuslav Barek, Lukáš 
Barek, Marek Vintrlík, Petr Brablík, Maikel De Groot, 
Dominik Ondruš, Daniel Hrouzek, Lukáš Hrouzek, 
Dominika Straková. 

Z okolních vesnic se nám podařilo získat Patrika 
Žáčka a Petra Kakáče z Morkůvek, z Horních Bojanovic 
pak Honzu Michnu a Šimona Lízala. Trenéry jsou Radim 
Vintrlík a Tomáš Kotrč, vedoucím družstva je Libor Hřib. 

 
V soutěži OP skupiny B jsme odehráli celkem 

deset utkání. Vzhledem k tomu, že to byla naše první 
sezóna v tomto hráčském složení a někteří kluci se s 
herním systémem mladších žáků teprve seznamovali, 
jsme si nevedli špatně. 

 

Odehraná utkání a střelci našich branek: 

 
Křepice – Boleradice  3:5  

4x J. Šimbera, 1x Marek Vintrlík 
 
Ivaň – Boleradice  13:1  

1x J. Šimbera 
 
Boleradice – Kobylí/Vrbice  8:2  

4x J. Šimbera, 1x Marek Vintrlík, 
2x P. Plevač, 1x D. Hrouzek 
 
Hustopeče – Boleradice  7:4  

1x J. Šimbera, 1x M. Vintrlík, 
1x P. Plevač, 1x P. Kakáč 
 
Nosislav – Boleradice  5:2  

1x P. Plevač, 1x P. Žáček 
 
Boleradice – Nosislav  3:2  

1x J. Šimbera, 1x P. Plevač, 1x P. Žáček 
 
Boleradice – Křepice  4:0  

2x J. Šimbera, 1x J. Michna, 1x D. Straková 
 
Boleradice – Ivaň  1:7  

1x J. Šimbera 
 
Kobylí/Vrbice – Boleradice  9:0 

 
Boleradice – Hustopeče  1:6  

1x J. Šimbera 
 

Po podzimní části soutěže OP sk.B jsme na 4 
místě s 12 body o horší skóre oproti třetí Nosislavi. V 
tabulce střelců je Jaromír Šimbera s počtem 15 
vstřelených branek na pěkném pátém místě. 

Zimní přípravu zahájíme ve středu 11. 1. 2017, 
tréninky budou probíhat stejně jako doposud ve středu a v 
pátek v sále od 16:30 hod. 

Na závěr mi dovolte poděkovat hráčům za aktivní 
přístup, spolku za podporu finanční a materiálovou, 
rodičům děkuji za pomoc při dopravě na zápasy a všem 
ostatním, kteří nám fandili a povzbuzovali naše hráče svojí 
účastí na zápasech. Doufáme, že s Vaší podporou 
můžeme počítat i v příštím roce. 

Nám všem přeji do Nového roku hodně zdraví, 
štěstí, pohody a osobních a pracovních úspěchů. 

 

 
 

Za tým – Radim Vintrlík 
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III. třída muži 

 

V sezóně 2016/2017 hraje mužstvo III. třídu 
skupiny B, do které nastoupili ve složení:  

 
Trenérská sestava: 

Krchňák Josef- hlavní trenér 
Stehlík Drahomír – asistent trenéra 
Stehlík Jan – vedoucí týmu 
Vojtěšek Tomáš- tréninky, metodika 
 
Hráčská sestava pro podzim 2016: 

Lukáš Stehlík, Drahoš Stehlík, Adam Kršík, Ondřej 
Charvát, Jan Hřib, Filip Grbavčic, Jakub Koráb, Lukáš 
Ševčík, Dalibor Straka, Rostislav Bednář, Tomáš Šlancar, 
Jan Šlancar, Tomáš Vojtěšek, Jakub Sedláček, Martin 
Hausner, Martin Punčochář, Daniel Soukup, Milan 
Víteček, Tomáš Hos, Daniel Hřib a Jakub Stehlík. 
 

Po méně vydařeném začátku sezóny se podařilo 
stabilizovat výkony mužstva a posledních pět zápasů 
podzimu zvládl tým udržet sérii bez prohry, na kterou 
bude chtít navázat i na jaře v další části sezóny. Aktuálně 
týmu patří 9. příčka v tabulce, kdy získal z 13 zápasů 
celkem 17 bodů za pět výher a dvě remízy. Začátkem 
ledna se rozjede zimní příprava mužstva, tým bude 
trénovat v tělocvičně ZŠ a zároveň jezdit do haly 
v Dambořicích na fotbal.   

Tým samozřejmě uvítá pomoc dalších hráčů, 
kteří by se chtěli aktivně zapojit do zimní přípravy a 
následně i pokračovat s fotbalem na jaře a pomoct 
našemu týmu v postupu tabulkou vzhůru. První 
mistrovské utkání jarní části se odehraje 26. Března 2016 
na domácím hřišti proti týmu V. Pavlovice B/Starovičky. 
Zápas začíná již v 15:00.  

 
Výsledky zápasů po podzimní části sezóny: 
 

Boleradice - Strachotín   1:0 (0:0) 

Bořetice - Boleradice   3:0 (2:0) 

Kobylí - Boleradice   2:0 (2:0) 

Boleradice - Vrbice   1:2 (1:0) 

Velké Hostěrádky - Boleradice  1:2 (1:1) 

Boleradice - Šitbořice   1:6 (0:4) 

Horní Věstonice - Boleradice  1:0 (0:0) 

Boleradice – Ivaň   0:2 (0:0) 

Popice - Boleradice   1:2 (1:1) 

Boleradice - Vranovice   1:1 (1:1) 

Klobouky - Boleradice   0:3 (0:1) 

Boleradice - Nosislav   2:0 (1:0) 

V.Pavl. B/Starovičky – Boleradice 0:0 (0:0) 

 
Rozpis zápasů pro jarní část sezóny: 

 
Neděle 26. 3. 2017 15:00 Bol. - V. Pavl. B/Starovičky  

Neděle   2. 4. 2017 15:30 Strachotín – Boleradice 

Neděle   9. 4. 2017 15:30 Boleradice – Bořetice 

Neděle 16. 4. 2017 16:00 Boleradice – Kobylí 

Neděle 23. 4. 2017 16:00 Vrbice – Boleradice 

Neděle 30. 4. 2017 16:30 Boleradice - Velké Hostěrádky 

Neděle   7. 5. 2017 16:30 Šitbořice – Boleradice 

Neděle 14. 5. 2017 16:30 Boleradice - Horní Věstonice 

Neděle 21. 5. 2017 16:30 Ivaň – Boleradice 

Neděle 28. 5. 2017 16:30 Boleradice – Popice 

Neděle   4. 6. 2017 16:30 Vranovice – Boleradice 

Neděle 11. 6. 2017 16:30 Boleradice – Klobouky 

Neděle 18. 6. 2017 16:30 Nosislav - Boleradice 

 
Tabulka střelců: 
 

1. Karel Novák   – TJ Sokol Šitbořice  – 10 

2. Daniel Topinka  – TJ Sokol Popice     – 10 

3. Miroslav Matuška  – TJ Sokol Šitbořice  – 10 

25. Jakub Stehlík  – SK Boleradice 1935 – 4 

48. Daniel Hřib   – SK Boleradice 1935 – 2 

65. Tomáš Hos   – SK Boleradice 1935 – 2 

66. Milan Víteček  – SK Boleradice 1935 – 2 

91. Daniel Soukup  – SK Boleradice 1935 – 1 

98. Martin Punčochář  – SK Boleradice 1935 – 1 

115. Martin Hausner  – SK Boleradice 1935 – 1 

 
 

Aktuální tabulka III. třída muži, sk. B.  
 
Poz. Tým   Záp. Body 
1. Vrbice   13 31  

2. Šitbořice   13 29  

3. Ivaň   13 29  

4. Strachotín  13 23  

5. Horní Věstonice  13 19  

6. Bořetice   13 19  

7. Popice   13 17  

8. V.Pavl. B/Starovičky 13 17  

9. Boleradice  13 17  

10. Nosislav   13 16  

11. Vranovice  13 12  

12. Kobylí   13 11  

13. Velké Hostěrádky  13 11  

14. Klobouky  13 4 

  

 
 

SK Boleradice 1935 

 

 
Novoroční turnaj ve stolním tenise 
 

SK Boleradice 1935 Vás zve na Novoroční turnaj ve 
stolním tenise pro neregistrované hráče, který se uskuteční 
v neděli 1. Ledna 2017 v sále městyse Boleradice. Začátek 
turnaje je v 14:00. Registrace od 13:30. Občerstvení (pivo, 
limo, brambůrky) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.  
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Fotoreportáže 
 

 
Adventní dílna a minijarmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstava ovoce a zeleniny 
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Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných 

postaviček, humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné 
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.  
Režie Iva Kahounová 

10. prosince  sobota 19:30    DS bratří Mrštíků Boleradice 
11. prosince  neděle 15:00     
 

Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam 

bojí chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po 
vyšším poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je poc it 
vlastní výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o 
hledání správných životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o 
dospívání. Režie: Iva Kahounová 

14. ledna  sobota 19:30  DS bratří Mrštíků Boleradice 
15. ledna  neděle 15:00 
 

Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných 

postaviček, humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné 
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.  
Režie Iva Kahounová 

22. ledna  neděle 15:00    DS bratří Mrštíků Boleradic   
 

Pavel Němec: Homeless - Komedie ze dvou pólů společnosti. Je lepší být významným manažerem nebo bezdomovcem? 

Nezáleží na tom co jsme, ale jací jsme!Hořká komedie v níž divák proniká do osudů a vztahů dvou lidí, kteří se náhodou potkají. 
Takové "náhodné" setkání, může zažít kdokoliv z nás už zítra, už dnes! Lidské osudy jsou vrtkavé, pomíjivé a proměnlivé a zjistíme-li 
to až ve chvíli takového setkání, mohlo by být už pozdě... Režie Jan Julínek 

27. ledna  pátek 19:30      SemTamFór Slavičín 
 

Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných 

postaviček, humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné 
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.  
Režie Iva Kahounová 

11. února  sobota 19:30    DS bratří Mrštíků Boleradic   
12. února  neděle 15:00 
 

Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam 

bojí chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po 
vyšším poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je pocit 
vlastní výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o 
hledání správných životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o dospívání. Režie: Iva Kahounová 

19. února  neděle 15:00    DS bratří Mrštíků Boleradice 
25. února  sobota 19:30 
26. února  neděle 15:00 
 

Milan Klapetek, Jiří Merlíček: Jízlivý glosátor – Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom chtěli 

vzdát hold montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané 
divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Zvláště předscény silně prom louvaly k 
poválečné generaci svým originálním vtipem, aktuálností, slovním žonglérstvím a cílenou satirou 
Režie Iva Kahounová 

11. března  sobota 19:30    DS bratří Mrštíků Boleradic   
 
 

 
 
 
 

 

Předplatné RODIČE S DĚTMI DO DIVADLA 
Jana Glozarová, Jaroslav Němeček: Princ Bajaja  
27. listopadu  neděle 15:00      Divadelní studio „V“ Brno 
 

Božena Němcová:    Kašpárek a drak 

29. ledna   neděle 15:00 a 17:00   Divadlo Koráb 
 

K. J. Erben, bratři Grimmové:   Pohádkový svět 
26. března  neděle 15:00 a 17:00   Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav  
  

   Případ Žlutý Robert, Pokračování příště 
21. května  neděle 15:00 a 17:00   Divadelní soubor Užvak Zličín 
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JARNÍ PŘEDPLATNÉ 
 

RUSKÁ ZAVAŘENINA  
21.ledna  sobota 19:30    DS Krupka 
 

ROZMARNÉ LÉTO 
18.února  sobota 19:30    Rádobydivadlo Klapý 
 

ANI O DEN DÝL 
18.března  sobota 19:30    DS Na štaci Němčice n. H. 
 

VERONIČIN POKOJ 
15.dubna  sobota 19:30    DS Kroměříž 
 

MÁ VLAST 
13.května  sobota 19:30    Mimi Fortunae Brno 

  
 

 

Rezervace vstupenek a ceník 
 
Objednávky vstupenek posílejte na email rezervace@boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 723 666 153 v době předprodeje. 
Využít můžete také naší on-line rezervace na webových stránkách www.boleradice-divadlo.cz 
 
Objednávky nad pět vstupenek je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v pokladně divadla v době předprodeje, 
nejpozději deset dnů před představením. Vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, jinak budou dány 
do volného prodeje. V případě bezhotovostního převodu odešlete částku na číslo účtu 1382167379/0800 a použijte jako variabilní 
symbol číslo rezervace uvedené na Rekapitulaci zaslané vám emailem. Předprodej vstupenek v pokladně divadla bude zahájen 
v pátek 16. září a dále každý pátek od 18:00 do 19:00 a hodinu před každým představením. 
 
Základní cena vstupenky na představení: 120,- Kč. 
Základní cena vstupenky na dětská představení: 80,- Kč (pro děti i dospělé). 
Cena vstupenky pro Jarní předplatné (pět představení): 480,- Kč 
Cena vstupenky pro předplatné Rodiče s dětmi do divadla (čtyři představení): 240,- Kč 
 
Pro skupinové objednávky - od 30 účastníků - poskytujeme slevu. Cena vstupenky 100,- Kč. 
Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P poskytujeme slevu 50 % ze základní ceny. 
Na představení profesionálních souborů a koncerty bude stanoveno zvláštní vstupné.  
   

 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 26. 2. 2017 
Zpravodaj č. I/2017 vyjde v březnu 2017 

 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

nebo na Úřad městyse. 
Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství 

fotografií najdete na internetu na adrese: 
www.boleradice.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 
Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný 
redaktor Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.   
E 11762 Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny 
bez souhlasu přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo 
neuveřejnit příspěvky hrubě urážlivé, neslušné a 
poškozující dobré mravy. Přispěvovatelé odpovídají plně 
za obsah příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté 
příspěvky jsou publikovány se souhlasem vydavatele. Toto 
číslo vyšlo 13. prosince  2016.  

mailto:matel62@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/

