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Cesta k nám 
 

Je to tak snadné najít cestu k nám... 

Okolo potoka, 

po kterém pírko plave, 

přes zídku přelézt, 

nadejít si humny, 

na mostku postát, 

nad hučícím splavem 

slovíčka hledat vhodná pro pěnu, 

zase je zahodit 

a jít, 

jít, 

na cestu uříznout si hůl, 

spočítat hvězdy, 

v lese zabloudit, 

tmu jako plnou fůru sena 

před sebou tlačit 

a místo náprav 

uslyšet ze sna sténat ptáky. 

Je to tak snadné najít cestu k nám. 
Jan Skácel 

 

 
 

Editorial 
 

 

Končí léto, „Přichází podzim“, jak zní nadpis prvního článku. 
Je tu doba sklizně. Budou se vinaři těšit z úrody? Co jsi 
včera sbíral? Kolik měla cukru frankovka? A co veltlín, bylo 
ho dost? A co budeš sbírat zítra? Do toho sem tam 
vzpomínky na doby minulé… 

Něco končí, něco začíná - neustálý koloběh života. 
Vzpomenete si, kdy v Boleradicích bylo to poslední vinobraní 
s velkým „V“? Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste poprvé 
hrdě se školní taškou na zádech vyrazili do školy? 

Pryč s nostalgií, nic netrvá věčně! Už jsou tu nové tradice 
otevřených sklepů, setkání u vína. Máme Autentikfest, 
Vinařský večer, vinaři se už sami postarají. Ale i ostatní 
spolky se činí: hasiči, Orel, SK Boleradice 1935, Nedánov, 
Divadelní spolek, zahrádkáři. Co jen těch akcí bylo přes léto. 
A co jich teprve bude! O tom všem se opět dočtete na 
stránkách tohoto čísla. Zprávy z radnice vám sdělí starosta, 
na škole máme novou ředitelku – popřejme jí hodně radosti 
z práce s dětmi. V knihovně je opět veselo – má nové regály 
na knížky a nábytek, pan Petr Mrkva přispěl s článkem o 
kříži Matěje Křižáka, přečtěte si vzpomínku na rekvírované 
zvony, rozhovor s Milenou Emmerovou a další. 

Á propós: pozná někdo odrůdu hroznů na titulce? 

Příjemné chvíle s Polehradem přeje 

Jiří Janda 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zprávy z radnice 
 

 
Přichází podzim 

… a někteří jásají nad nadcházejícím koncem veder. Druzí 
pak truchlí nad představou zimy a tmy a s brbláním oprašují 
kabáty a další oděvy do nepohody. Je tomu tak se vším. Co 
je jednomu moc, druhému je málo, jeden by chtěl to, a druhý 
zase něco jiného. Je těžké najít rovnováhu takovou, aby byli 
všichni spokojeni. 
Přichází podzim, čas sklizně, vinobraní, pomalého navracení 
se ze dvorů, polí a vinic do tepla domovů. Pomalu se 
začínají čistit zahrady. Rychle se plánují poslední úpravy 
kolem obydlí, než zamrzne. Podzim přináší také krásné 
společenské akce, jako je vinařský večer a výstava 
zahrádkářů. Později pak přijdou Martinské hody. Letos na 
toto období plánujeme také setkání se seniory a další vítání 
občánků, kterých se u nás v uplynulém období narodilo 
opravdu hodně.  A to je dobře. Svědčí to o tom, že naše 
dědina rozkvétá a přitahuje život.  
Přeji vám všem příjemné prožití krásného podzimního času. 

Antonín Vejvančický, starosta 
 

Co je nového? 
V uplynulém období jsme se soustředili na realizaci cílů 
stanovených v rozpočtu městyse. Došlo k vybudování 
vodovodního řadu „Za Kunderovým“, kde jsme uskutečnili 
projekt navržený v minulém volebním období. S pomocí 
dotace JMK došlo k výměně oken a vstupních dveří v průčelí 
úřadu městyse. Zde bylo vyměněno též dřevěné a plechové 
obložení a další doplňky, zbývá nám uskutečnit výměnu 
dlažby před radnicí. Dotace nám pomohla též při výměně 
mobiliáře v naší knihovně, jednalo se o druhou etapu akce.  
V rámci akce „Úprava prostoru před divadlem“ by po 
drobných zádrhelech mělo dojít k realizaci výměny povrchu 
počátkem září. Dokončili jsme také dlažbu a elektroinstalace 
v prostoru pod obecní restaurací a poštou, který byl 
dlouhodobě v havarijním stavu, kdy zejména vlhkost a 
špatný stav odpadů hrozily dalšími škodami v celé budově. 
Prostory už zčásti slouží jako sklady spolků i městyse, 
zbytek bude předán do užívání po závěrečných drobných 
úpravách. V rámci akce došlo též k opravě a odizolování 
rampy za restaurací, jejíž špatný stav zapříčiňoval 
dlouhodobé zatékání do budovy.  
 

  

Svodidla kolem silnice u rybníka 
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SÚS JMK pro nás v rámci akce BESIP provedla toužebně 
očekávanou instalaci svodidel kolem silnice na Diváky u 
rybníka. V dohledné době by měla být dokončena kopie kříže 
na hřbitově, kde bylo potřeba vytvořit patřičně stabilní 
fundament a ukotvení velké dřevěné konstrukce. Tyto práce 
provedli pracovníci provozu a údržby městyse ve spolupráci 
se zámečníkem p. Sedláčkem. Nechali jsme si také 
zpracovat statický posudek ke stavu rozhledny Nedánov. 
Tento neshledal na stavbě žádné závažnější poruchy, 
začátkem září proto můžeme přistoupit k jejímu ošetření, tzn. 
obrusu a nátěru. Rozhodli jsme se také pro generální opravu 
multikáry. Tato probíhá v autoservisu v Hustopečích. 
Doufáme, že tento šikovný a praktický pomocník bude ještě 
dlouho brázdit ulice Boleradic. 

Radnice má nový vchod 
 
Závěrem musím zmínit postup v další velké připravované 
akci. První návrhy územní studie pro zástavbu v lokalitě 
Vorličky by měly být hotovy do konce srpna, následně budou 
probíhat konzultace a další upřesnění podoby dané 
zástavby, tak aby mohla být schválena pro další postup 
Odborem územního plánování v Hustopečích a mohli jsme 
se posunout dál. 

Antonín Vejvančický, starosta 
 

Kanalizace a ČOV 
Uplynul už nějaký čas od první veřejné prezentace týkající se 
stěžejního úkolu a priority tohoto volebního období, kterým je 
zbudování sítě splaškové kanalizace a čistírny odpadních 
vod v Boleradicích. Mnozí z vás jsou oprávněně zvědaví, zda 
a kam jsme v této záležitosti pokročili. Členové zastupitelstva 
městyse a zástupci rady městyse podnikli v této věci řadu 
konzultací, návštěv a prohlídek kanalizačních systémů a 
čistíren v blízkém i vzdálenějším okolí. Soustředili jsme se na 
dva realizovatelné systémy odkanalizování, tedy na řekněme 
klasický gravitační a dále pak na alternativní podtlakový 
systém, který nám víceméně doporučila variantní studie 
zpracovaná v srpnu loňského roku. V návaznosti na tuto 
studii jsme se shodli, že si obec nechá zpracovat další 
odborná stanoviska či studie od specializovaných 
vodohospodářských inženýrů k daným systémům, včetně 
realizačních nákladů a nákladů provozních, zpracovaných 
konkrétně pro naši obec. V případě návrhu podtlakového 
systému jsme oslovili Ing. Pavla Mrzenu ze společnosti 
InProjekt Louny, předního specialistu na problematiku 
podtlakových kanalizačních sítí nejen u nás. Předběžný 
návrh a výpočet gravitační sítě nám zpracoval Ing. Igor 
Havlů ze společnosti DUIS Brno, která se zabývá 
problematikou projektování vodohospodářských staveb 

téměř třicet let a v portfoliu má stovky velkých realizovaných 
projektů. 
Zpracování obou studií samozřejmě vezme nějaký čas, a 
někteří z vás tak mohli nabýt dojmu, že se tzv. „nic neděje“. 
K tomuto bych chtěl podotknout, že se jedná o jedno z 
nejzávažnějších (ne-li nejzávažnější) rozhodnutí v 
novodobých dějinách obce, o rozhodnutí, za které svým 
způsobem ponese odpovědnost volené zastupitelstvo obce, 
přestože se jedná o vysoce specializovanou technickou 
záležitost. Jako odpovědní zástupci obce máme proto 
povinnost opatřit si maximum relevantních informací, o které 
se naše rozhodování bude opírat.  
Znovu podotýkám, že se jedná o investici v řádu mnoha 
desítek milionů, která ovlivní život v celé obci na dlouhá léta. 
Toto mimo jiné znamená, že v následujících letech se 
budeme v investicích muset omezit jen na projekty, které 
bude nutné provést v zájmu bezpečnosti občanů či dalšího 
bezproblémového chodu obce, případně na ty, pro které 
bude možnost získat finanční podporu z jiných zdrojů, než 
obecních. Neznamená to, že se život u nás zastaví, jen 
budeme muset pečlivě zvažovat, co je opravdu nutné, a bez 
čeho se momentálně obejdeme. Pokusím se použít 
přirovnání - stavíte-li si dům a váš rozpočet je omezený, 
nebudete se zároveň vypravovat na drahou dovolenou. 
Troufám si říct, že nyní se nacházíme ve stadiu ekonomické 
konjunktury, kdy obce jsou na tom ekonomicky lépe, než kdy 
v minulosti. Odpovědný hospodář by právě v těchto časech 
měl schraňovat prostředky a investovat uváženě, neboť je 
možné, že tyto časy skončí. Určitě pro nás bude výhodnější 
střádat už teď, v období ekonomické stability, než splácet 
obří úvěr desítky let v budoucnosti, do které zatím nevidíme. 
Budete-li tedy mít pocit, že se v obci nebuduje s takovou 
intenzitou, jako v minulých letech, mějte prosím toto na 
paměti.  
Při konzultacích a prohlídkách obce spolu s inženýry 
projektanty, projektovými manažery a dalšími odborníky jsem 
často z jejich strany zaslechl povzdechy, jak krásná naše 
obec je, a jaká je škoda, že se bude muset celá rozkopat. 
Ještě před pár lety bohužel nikdo – nejen u nás - nevěděl, 
jak závažným tématem se stane práce s vodou v krajině, a 
jak palčivým problémem se stanou splaškové odpadní vody 
bez předčištění volně vypouštěné do vodního toku. Mám na 
mysli jak vnější estetický efekt páchnoucího potoka, tak 
zdánlivě méně viditelné negativní působení vsakovaných 
splašků na spodní vody v obci. Máme dědinu krásnou, až na 
výjimky vyšperkovanou, ale bohužel nám pod tím vším chybí 
podstatná část základní infrastruktury.  
Momentálně se nacházíme ve fázi vyhodnocení obou 
dodaných studií, k závěrečnému rozhodnutí dojde na 
zářijovém zasedání zastupitelstva městyse. Ihned poté se 
pustíme do projektování a dalších souvisejících úkonů.                                                     

Antonín Vejvančický, starosta 

Nový vodovod Za Kunderovým 
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Možná nevíte že… 
v naší obci platí mimo zákony České republiky, taky místní 
vyhlášky a směrnice. Všechny jsou k dispozici na webových 
stránkách městyse Boleradice. Jelikož ne všichni mají 
přístup k internetu, rozhodl jsem se na některé vyhlášky, 
které se často porušují upozornit. 
 
Výňatek z vyhlášky č.3/2011: 
Pravidla pro pohyb psů na volném prostranství.  
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb na veřejném 
prostranství v obci vyznačen na mapě v příloze č.1k této 
obecně závazné vyhlášce: 
a) je možný pohyb psů pouze na vodítku. 
b) se zakazuje výcvik psů. 
c) se stanovuje povinnost odstranění znečištění veřejného 
prostranství psími exkrementy. 
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická 
osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou 
či dohledem. 
 
Výňatek z vyhlášky č.2/2011: 
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních akcí a ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností. 
Čl. 3 omezení činnosti 
1. Noční klid je dobou od 22:00hodin do 06:00 hodin. V této 
době je každý povinen zachovat klid a vyvarovat se hlučných 
projevů. 
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 06.00 
hodin do 22.00 hodin v co největší míře veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
např. motorových sekaček na trávu, motorových pil, 
křovinořezů, elektrických pil apod. 
 
Určitě není mojí snahou tímto článkem přehnaně moralizovat 
a už vůbec nechci poukazovat na konkrétní občany. Není 
zapotřebí, aby každý občan nutně musel znát přesně 
všechny vyhlášky, ale myslím, že stačí, když se k sobě 
navzájem budeme chovat slušně a ohleduplně.  

Tomáš Koráb 
 

Pár slov k pořádku v obci 
Nebudu se teď blíže zabývat ani tak problémem rostoucí 
trávy, která vždycky potvora vyroste všude zároveň (hlavně 
když prší), a pak při našich omezených možnostech všude 
zároveň není posekaná, což vede k nepříjemné skutečnosti, 
že než se stihneme všude dostat, je místy dědina zarostlá. 
Tak tomu bylo, je a bohužel asi i bude.  

 
Nepořádek u kontejnerů Na stání 

 
Chtěl bych se v tomto příspěvku zaměřit spíše na sběrná 
místa na tříděný odpad v obci. Tato se zejména o víkendech 
občas mění v otřesná   smetiště. Vím, že když už se člověk 
ke sběrnému hnízdu s odpadem nese a zjistí, že kapacita je 
plná, tak je mu zatěžko táhnout se s ním zpět domů a radši 
ho tam někde odloží, nicméně tato praxe vede k tomu, že 
odpad roztahají zvířata nebo vítr a smetiště máme po celé 
silnici/chodníku. Nehledě na to, že zde také často nacházíme 
odpad, který zdaleka nespadá do kategorií, pro které jsou 
sběrné nádoby určeny. Viz foto. Podotýkám, že pokud máte 
možnost zařídit se jinak, dá se vždy telefonicky nebo jiným 
způsobem dohodnout s pracovníky obce a tito se vám 
pokusí pomoci – děláme to tak běžně dlouhá léta. Apeloval 
bych také na subjekty, v jejichž provozech se ve větší míře 
konzumuje lahvové víno a které pak jednou za čas objíždí 
obec a rvou svoji vypitou produkci všude, kde je místo. 
Kontaktujte prosím místo toho pracovníky městyse, rádi vám 
otevřou sběrný dvůr, kde je obvykle kapacita postačující.  
Telefonní číslo na údržbu městyse je 725 085 478. 
Jinak je zřejmé, že kapacita sběrných míst není dostatečná, 
a doufám, že se s tímto stavem pokusíme v blízké 
budoucnosti něco udělat. 

Antonín Vejvančický, starosta 
 

Zprávy z knihovny 
O prázdninách byla v knihovně dokončena výměna starých 
knihovních regálů. Podařilo se nám vytvořit také koutek pro 
děti, které budou mít možnost prohlédnout si knihy a 
časopisy, nebo si jen tak pohrát, dokud si rodiče nevyberou 
četbu pro sebe. Prozatím nám ještě chybí vyřadit 
opotřebované knihy a dokončit umístění koberce a stolečků, 
ale vše by mělo být hotovo do konce října. Byla bych moc 
ráda, kdyby knihovna byla místem, kde se mladé maminky s 
dětmi mohou potkávat - třeba v době, kdy počasí nedovolí 
dlouhé procházky venku. Samozřejmě je knihovna k 
dispozici všem spolkům a sdružením jako místo setkávání, 
kulturních akcí a jiných zájmových činností. 

Knihovna je už vybavena novým nábytkem 
 
Chtěla bych tímto také připomenout půjčovní dobu: 
do konce října - pondělí od 17:30 do 19:30,  
listopad až únor - pondělí od 16:30 do 18:30 a pátky vždy od 
17:00 do 18:00 
Přijďte si vypůjčit knihy pro dlouhé zimní večery. 

Dana Veselá, knihovnice 
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Nový prostor pro komunikaci s obcí 
Doporučujeme občanům věnovat pozornost facebookové 
stránce „Boleradice“, která je nyní co-editovaná taktéž 
vedením obce. Budeme zde průběžně upozorňovat na 
důležité události vztahující se k životu v Boleradicích. 
Stránka je otevřená komunikaci, diskuzi a všem vašim 
konstruktivním námětům a připomínkám. 

Antonín Vejvančický, starosta 
 
 
 

Upozornění –  
„výhodné“ nabídky odkoupení pozemků 

Vážení spoluobčané, možná se i vám do rukou v poslední 
době dostala „neuvěřitelně výhodná nabídka“ na odkup 
pozemků nevyužitelných pro zemědělskou činnost, často v 
intravilánu městyse.  

Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, 
popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. 

Na mapce je hranice označena modře. 

 
Je samozřejmě nezpochybnitelným právem každého 
nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení, přesto 
bychom chtěli před podobnými nabídkami varovat. V první 
řadě – úchvatné statisícové částky nabízené za hektar 
pozemku maskují poměrně nezajímavou cenu za metr 
čtvereční. Dále se pak s velkou pravděpodobností jedná o 
spekulativní jednání subjektů, které se v budoucnu mohou 
pokusit na základě podobných vlastnických práv obcím 
komplikovat život při případném budování infrastruktury a 
jiných činnostech. Jinými slovy, je pravděpodobné, že jejich 
úmyslem je připravovat si půdu pro budoucí vydírání 
samospráv a vysávání nepoměrně větších částek, než kolik 
nabízejí dnes vám jako „neuvěřitelně výhodnou nabídku“. 
Zvažujete-li tedy prodej vašeho – zdánlivě nepotřebného a 
pro vás nezajímavého – pozemku, ze kterého jen platíte 
daně a jinak je vám „k ničemu“, zkuste prosím nejdříve 
jednat o odprodeji s městysem. Věřte, že tímto můžete 
pomoci veřejnému zájmu a v neposlední řadě pak dalšímu 
rozvoji obce. 

Antonín Vejvančický, starosta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Škola 
 

 
Začíná školní rok 2019/2020 

Základní škola a Mateřská škola Boleradice se po 
dvouměsíčním prázdninovém klidu opět otevřela všem 
dětem a žákům 
Mateřská škola 

Prázdniny se přehouply a je tu opět měsíc září a s ním nový 
školní rok. Již v srpnu proběhla schůzka s rodiči. Za jejich 
velkou účast moc děkujeme. 
Děti jsou rozděleny do dvou tříd, starší oddělení Včeličky a 
mladší oddělení Berušky. Ve třídě včeliček pracuje i 
asistentka pedagoga Blanka Riedlová. Nově byla na přání 
rodičů prodloužena provozní doba do 16.30hod. V MŠ 
pracuje zástupkyně ředitelky Bc. Petra Appeltauerová a Věra 
Málková. V letošním školním roce přivítáme dvě nové paní 
učitelky, Renatu Stehlíkovou a Denisu Laziovou.  S 
mateřskou školou bude spolupracovat i speciální pedagog 
Mgr. Jana Petrášová Nerudová.  
Letos jsou pro děti připravené zajímavé aktivity – návštěvy 
odborníků, divadýlka, čeká nás i nějaký výlet a tvoření s 
rodiči. V odpoledních hodinách můžete spolu s dětmi 
navštívit keramiku. A opět proběhne edukativně stimulační 
program „Předškoláček“.  Předškolní děti mají možnost si 
zazpívat a zatančit ve folklórním kroužku „Polehrádek“, pod 
vedením paní učitelky Denisy Laziové z MŠ. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
Kolektiv učitelek MŠ 

 
Základní škola 

Zatímco školáci odpočívali a užívali si radovánek letních 
prázdnin, ve škole se pilně pracovalo. Během měsíce 
července byla vyměněna podlaha ve školní jídelně, také se 
zde malovalo. Všude ve škole probíhal generální úklid. 
Podařilo se nám vyklidit nepotřebné věci, které už dávno 
dosloužily, a vytvořili jsme si tak pěkné prostředí v 
kabinetech a ve třídách. Poděkování patří panu starostovi A. 
Vejvančickému za zprostředkování pracovníků z obce, kteří 
nám s vyklízením a odvozem starých věcí ochotně pomáhali. 
Za nadstandartní pracovní tempo děkuji i provozním 
zaměstnancům paní Jitce Nádeníčkové, panu Pavlu 
Omastovi a kuchařce Kristíně Schrammové. Za 
administrativní přípravu školního roku děkuji vedoucí školní 
jídelny Jaroslavě Strakové. Vždyť co potěší každého nejvíce, 
než se po pilné práci dobře a chutně najíst. 
Teď jsou prázdniny za námi a kalendář se překlopil do 
měsíce září. To znamená pro všechny školáky každý rok jen 
to jediné – jde se do školy. Kdo se těší? Na kamarády určitě 
všichni. A na učení? Určitě také všichni, protože „škola je jak 
velká kniha otevřená pro děti - a ta naše ta tu byla už v 
předminulém století“. 
Školní rok jsme zahájili 2. září shromážděním všech žáků, 
rodičů a prarodičů před školou. Tento den bude obzvláště 
významný pro devět žáků 1. třídy, které bude učit paní 
učitelka Mgr. Kamila Vašinová. Pro prvňáčky není vždy 
snadné se zařadit do kolektivu dětí a zvyknout si na školní 
režim a povinnosti. Nejtěžší je pro malé žáčky udržet 
nožičky, které by stále chtěly běhat, v klidu. Toto všechno 
musí děti zvládnout a přitom se učit spoustu nových věcí. Ve 
2. a 3. třídě  bude  třídní  učitelka  Mgr. Miroslava                          
Fišerová a ve 4. a 5. ročníku Mgr. Jana Petrášová Nerudová. 
Naukové předměty bude vyučovat Mgr. Hana Vajbarová. 
Jako asistentky pedagoga budou ve škole pracovat 
Miroslava Vavriková a nově nastupující Mgr. Blanka 
Troppová.Ve školní družině se těší na děti vychovatelka Mgr. 
Hana Vajbarová a Mgr. Blanka Troppová. 
Kromě učení nás čeká ve škole i spoustu radosti a zábavy. V 
rámci projektu Šablony II nabídneme žákům výuku 
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zprostředkovanou odborníky, projektové dny ve škole i mimo 
školu, aktivity ve formě zájmových kroužků jako je klub 
zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský 
klub a hodina tělesné výchovy navíc v rámci projektu Sportuj 
ve škole. 
Všem žákům přejeme úspěšný nový školní rok plný radosti z 
nových poznatků a dovedností a jejich rodičům hodně 
pochopení a trpělivosti se svými školáčky. 

Mgr. Miroslava Fišerová 
                             ředitelka školy 

 

 
 

První den ve škole 

V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo slavnostní zahájení školního 
roku 2019/2020. Před školou jsme přivítali nové žáky první 
třídy, kteří se už nemohli dočkat, až vstoupí do školy. Při 
vstupu byli všem rodičům, prarodičům a přátelům školy 
představeni a od paní učitelky třídní Mgr. Kamily Vašinové 
dostali dáreček - klíčenku s baterkou, to proto, aby trefili do 
školy "ve dne i v noci" a ničeho se nebáli. Ve škole je sice 
čeká spoustu práce, ale také hodně radosti a zábavy. I na 
ostatních žácích bylo patrné, že už se do školy těší, obzvlášť 
na své kamarádky a kamarády. 
Děti a učitelky přišel pozdravit i pan starosta Antonín 
Vejvančický a popřál jim hodně úspěchů a radosti během 
školní docházky. 

Mgr. Miroslava FIŠEROVÁ 

 
 
 

 

Historie 
 

 

Zvony a jejich smutný osud 
Stane se, že čas od času, při prohlížení starých alb, narazím 
na nějakou zajímavost. Nedávno jsem požádal paní 
Bohuslavu Čapkovou o dokumenty k připravovanému videu 
o Orlovně a při tom jsme v jejím albu našli fotky zvonů staré 
téměř osmdesát let. Byly to zvony kostela sv. Jana Křtitele 
zrekvírované v roce 1942 německou okupační správou. 
Jedna z fotografií měla na rubu napsáno:  

"Smrt tvoje je nám velkým bolem,  
voláme však Buď sbohem! 
Odešel jsi v den,  
kdy narozeniny slaviti jsi měl.  

1939 Charvát" 

V Obecní kronice, je v roce 1942 o zvonech tato zmínka: 
„Odvádění zvonů pro Německo 
Událost, kterou prožívala naše obec v druhé 
světové válce v měsíci dubnu r. 1942, bude dlouho 
tkvět ve vzpomínkách na odvádění zvonů pro 
Hitlerovské Německo. Stalo se už po druhé, co 

osud stihl naše zvony pro válečné účely. První osud 
postihl naše zvony již v první světové válce r. 1916, 
kdy nám byly odebrány Němci z věže 3 staré zvony 
a nikdy více vráceny. Tehdy dávalo se císaři, co 
Bohu ke cti ustanoveno bylo. V roce 1924 farníky 
nové zvony zbudovány nákladem 13 tisíc korun, pro 
které si zase Němci přišli ve druhé světové válce 
dne 9. dubna 1942. Z dosavadních 5 zvonů, které 
se nacházely na kostelní věži, zůstaly nám pouze 
dva staré zvony: tzv. Poledňák a malý talířový bicí 
zvonek. Za odebrané zvony kostelnímu obročí 
(fondu) vyplaceno jen …“ 

Kronikář již nenapsal kolik bylo vyplaceno, to snad ani 
nebylo tak důležité – újma byla především v rovině morální. 
Na dotaz Bohuslavy Chalupové v archivu Brněnského 
biskupství bohužel o osudu zvonů nic moc kloudného 
nenašli:  

„V hlášení z roku 1945 o rozsahu válečných škod 
na církevním majetku uvedl tehdejší farář Antonín 
Tomandl, že kostel přišel o zvony o celkové váze 
475 kg a že cena byla odhadnuta na 15 000 Kč. 
Pan dr. Emil Kordiovský ve své práci Válečné škody 
na teritoriu okresu Břeclav v letech 1938-1945 
uvádí, že Památkový úřad evidoval v obci čtyři 
zvony, z nichž dva byly v obci ponechány pro svoji 
historickou hodnotu (pocházely z r. 1720 a 1690). 
Odebrán byl umíráček o váze 20 kg a hodinový 
zvon o váze 399 kg. Údaje čerpal autor z archivu 
NPU. (Ty počty zvonů ani součty kg si navzájem 
neodpovídají, snad tam byl ještě nějaký zvon bez 
památkové evidence.) 
Bylo by mi samozřejmě milé, kdybych Vám mohla 
napsat nějaké lepší informace. 
  Srdečně zdravím Marie Plevová“ 

Rád bych se k tomu tématu ještě někdy vrátil, a proto budu 
vděčný čtenářům za jakoukoliv zmínku či dokument o 
zvonech kostela sv. Jana Křtitele. Děkuji také paní Čapkové 
a Chalupové za pomoc. 

Jiří Janda  

 
 

Zvon zrekvírovaný v roce 1942 
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O jménech (nejen) na kříži 
Na Boleradické návsi, vedle Obecního domu, jenž dnes už 
slouží jiným účelům, je umístěn kříž, a na něm tento nápis: 
Pozdraven Buď kříži svatý Na něm muj Spasitel visý při bitý. 
Matěj Křížák zesvu manželkau Tereziau a nebožkou 
Marianau zlásky kJežyšy Krystu nechal postawyt tento křyž 
za času Faráře P: Petra Tráwnička w roku 1860 N

ro
6 

Ponechme stranou formu, jak je napsán, ale dívejme se na 
něj očima doby, kdy byl napsán. A hlavně, čí jména jsou do 
kamene vytesána. 
Dp. Petr Trávníček, *25. květen 1809, Želeč č.p. 65, (okr. 
Prostějov), je synem půlláníka Benedikta Trávníčka, a jeho 
manželky Anežky roz. Němeček Matěj. (Některé zdroje 
uvádějí jako jeho rodiště Čejč, ale jistě jde o chybný přepis 
ze švabachu). Na místní faru byl investován v únoru 1856, a 
hned první den své pastorační mise pokřtil Aničku, dcerku 
Tomáše Skoumala*1822, chalupníka Polehradského, č.p. 
182, a jeho manželky Juliany*1817 roz. Dobrovolný Mikuláš, 
chalupník rovněž z Polehradic. V únoru 1864 přešel na faru v 
Borkovanech, kde 30. dubna roku 1877 zemřel. 
Dp. Petr Trávníček, též člen dědictví sv. Cyrila a Metoděje, 
jistě sehrál ve své době důležitou roli, ale zde má hlavní roli 
Matěj Křižák. Matěj se narodil 22. února 1798 v Boleradicích 
č. 6. Zda je dvaadvacátý únor opravdu datem narození, nebo 
datem křtu, není jisté, ale není to zas až tak důležité.  

Kříž Matěje Křižáka 
 

Důležitější je, že byl do rodní knihy (Geburtsbuch) zapsán 
jako "Matheus", což by více odpovídalo jménu Matouš 
("Mathäus"), nikoliv jako "Mathias", což je dnešní verze 
jména Matěj. Matriční knihy se tehdy vedly v německém 
jazyce, a záměna jmen Mathias a Mathäus byly nejčastější 
chyby, kterých se skriptoři dopouštěli. Nezřídka se stalo, že 
zrozenec byl zapsán jako Matis, ženil se jako Mathäus, děti 
plodil jako Mathias, a zemřel jako Matěj/Matouš. Na kříži je 
ovšem napsáno Matěj, takže Matěj. Na svět mu pomáhala 
Eleonora Otýpková, místní porodní bába. Matějovými rodiči 
byli Isidor Křižák, čtvrtláník, a Marie, rozená Krmíčková 
(Psáno Isidor Křzižak, Viertler, Maria gebohrne Kirmitzek). 
Téměř žádný z Matějových mladších sourozenců se nedožil 
dospělosti, a jeho starší bratr Tomáš *1797 prožil na tomto 
světě, jak praví matriční kniha, pouze "Ein Augenblick" a 

pokřtěn byl ještě v lůně matčině od báby Eleonory, tentokrát 
Tomáškové. To vše se stalo za času rychtáře Martina 
Rathouského, takto rychtáře Pollehradského, v chalupě č. 6. 
Čísla domů začínala právě druhé čtvrtstoletí své existence. 
Číslování bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v 
únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do 
roku 1771. Číslování se provádělo s pomocí vojska v 

přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle 
po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle 
nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, 
fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél 
silnice číslování začínalo obvykle prvním domem po pravé 
straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné 
straně se pak vracelo. Vrchnost, a tedy i strana odkud 
panstvo přijíždělo, se sice měnila, ale čísla zůstávala. V 
Boleradicích převážila varianta, kdy nejnižší čísla jsou v 
centru obce, a z tohoto pohledu je č. 6 jistě dobrou adresou. 
Matějův život coby dospělého člověka začíná nikoliv v 
Boleradicích č. 6, ale v Němčičkách č. 31, odkud pochází 
Maruška, podle křestního záznamu Marie Terezie, *3. srpna 
1798, dcera Josefa Matějíčka a Rosiny, dcery po Josefu 
Bártkovi. Ještě v Němčičkách se novomanželům rodí dcera 
Kateřina *1819, roku 1847 provdaná za Matěje Stehlíka [21]. 
Pak už v Boleradicích č. 6 přichází na svět syn Matěj *1822, 
†1825, dcera Marie *1824, roku 1850 provdaná za Jana 

Šebestu [34, vdovec, Bohumilice], a Petronilla *1828 †1828. 

5. ledna 1829 končí další údobí Matějova života, neboť 
manželka Marie se stává "nebožkou Marianau", jak vytesáno 
na "Kříži". Jako příčina úmrtí je v příslušné matriční knize 
uvedeno "Lungenentzündung". 
Ještě téhož roku začíná Matějovi údobí nové, neboť se žení 
podruhé, a to s Terezkou, která se tak stává 10. května 
"manželkau Tereziau", jak rovněž vytesáno na "Kříži". Prožili 

spolu jistě mnoho krásných dnů, neboť přivedli na svět 
mnoho dětí, ale i spoustu smutných, neboť jen tři děti se 
dožily dospělosti: 
Petronilla *1830 roku 1858 provdána za Josefa Šebestu [28, 
Klobouky],  
Terezie *1832 †1832(aus Schwäche), 
Jakub*1833 †1836(An der epidemische Brechruhr), 
Rozálie*1835 †1836(An der epidemische Brechruhr), 

Martin*1837 roku 1860 sezdán s Marianou Omastovou [22], 
František*1841 †1841(Am Fraißen), 
znovu Rozálie*1842 †1842(Am Fraißen) 
Františka*1843 roku 1866 sezdána Josefem Broskvou [20 
1/2], 
Václav*1845 †1852(Wassersucht), 
ještě jednou Rozálie*1849 †1850(Keuchhusten); 
a nakonec Jan*1851 †1851(Fraißen). 
Začátek třicátých let, kdy spolu Matěj a Terezka prožívali své 
první roky společného života, a přiváděli na svět své první 
děti, nebyl pro Polehradské, a nejen pro ně, vůbec dobrým 
obdobím, neboť české země těžce zasáhla epidemie 
cholery, táhnoucí se v několika vlnách z Indie už od roku 
1817, aby Polehradské zasáhla na konci roku 1831 plnou 
silou.  
Tehdejší farář Václav Havránek poslední úmrtní záznam z 
prosince 1831 podtrhl, a zapsal i počet zemřelých. Ten se 
zastavil na čísle 89, přičemž do poloviny listopadu zemřelých 
bylo "jen" 18. Všichni ostatní zemřeli v posledních šesti 
týdnech roku, a téměř u všech byla jako příčina úmrtí 
uvedena cholera.  

Naši protagonisté Matěj a Terezka sice těžkou dobu přestáli, 
ale další časy nebyly příliš veselé, když většina jejich dětí 
zemřela ještě za jejich života. Víru však neztratili, svůj kříž 
statečně nesli, a ten stojí na návsi dodnes. Matěj umírá 31. 
května 1865, Boleradice č. 6 (Příčina úmrtí: Magenkrampf). 
Terezka ho následuje o osm let později, když umírá 18. 
května 1873, u své dcery Františky, Boleradice č. 75 (Příčina 
úmrtí: Tuberkulosa). 
Můj příspěvek není, a ani nemohl být pokusem o sestavení 
rodokmenu. Tuhle práci (zábavu?) přenechám jiným, kteří 
propadli, či teprve propadnou, kouzlu genealogie. Takovým 
však napovím, že Matějův syn Martin*1837, jak výše 
uvedeno, si 15. února 1860 bere za manželku Marii*1837 
roz. Omasta František, že jejich dcera Marie*1861 se 7. 
listopadu 1883 provdá za Jana Horáka *1860, a že jméno 
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jejich syna Vavřince *1886-09-03 lze najít v seznamech 
členů čsl. legií. Již bez nápovědy ponechávám, v jakém 
příbuzenském vztahu je tento Vavřinec Horák k Janu 
Horákovi *1887-08-27, taktéž legionáři. 

Po této malé odbočce se ale vraťme k Matěji Křižákovi, jehož 
jméno vytesáno na "Kříži". Na tomto místě by sice mohl 
příběh skončit, leč nemůže, protože má ještě druhý začátek. 
Paradoxně stejný, jako ten první, kterým je den a místo 
Matějova narození, tedy 22. února 1798 v Boleradicích č. 6. 
Příběh však pokračuje zpět do minulosti, tedy proti šipce 
času. Připomeňme, že Matějovými rodiči byli Isidor Křižák a 
jeho manželka Marie roz. Krmíčková, zopakujme, že jako 
křestní jméno bylo zapsáno Matheus, a dodejme, že křtil 
Ludwik Cÿrill Kammerer, Pfarrer, za kmotry byli Jeroným 
Drkoš (zapsáno Hieronim Drkosch), a na svět mu pomáhala 
porodní bába Eleonora Otýpková (Zapsáno Höbamme 
Eleonora Wotipkin). V knize sňatků u data 3. února 1796 
najdeme ve sloupci "Bräutigam" jméno ženicha Izidor [22] 
nach dem †Ignatz Křižak von Pollehraditz, ve sloupci "Braut" 
jméno nevěsty Maria [21] Tochter des Petr Kirmnÿčzek 
Viertler von Pollehraditz. Hledejme tedy rodní/křestní 
záznam Isidora Křižáka, otce Matěje z "Kříže".  Víme, že v 
době jeho sňatku (1796) je mu 22 let, takže narozen asi 
1774. A opravdu - v křestním záznamu s datem 14. dubna 
1774 stojí, že toho dne se narodil Isidor, otcem je Křžižak 
Ignatius, matka Catharina. Hledejme tedy sňatkový záznam 
Ignatia Křzižaka, děda Matěje z "Kříže", a Cathariny, jejíž 
jméno po otci sice neznáme, ale určitě se ho dozvíme ze 
sňatkového záznamu tohoto páru. Ale ouha, neexistuje 
sňatkový záznam o tom, že Ignatius Křzižak si bere za 
manželku Catharinu! Existuje ovšem záznam ze dne 12. 
února 1760, kde se píše o tom, že sňatek uzavírají 
Contrahentes: "Honestus juvenis Ignatius Křzizowskÿ, filius 
Georgÿ Křzizowski, cum honesta virgine Catharina, filia Pauli 
Halam, Polehradició uter-que", a že za svědky jsou Testes: 
"Andreas Prochaska et Joannes Merta, Polehradicenses", 
tedy volně, že za přítomnosti svědků Polehradských Ondřeje 
Procházky a Jana Merty, si snoubenci, počestný mládenec 
Ignát Křížovský, syn Jiřího Křižovského, bere za manželku 
počestnou pannu Kateřinu, dceru Pavla Halama, oba z 
Polehradic. Narození počestné panny Kateřiny lze najít v 
křestní knize, v záznamu ze dne 30. dubna 1739 narozena 
Catharina, otec Paulus Halam, matka Veronica. A hlavně, 
záznam ze dne 6. července 1736 říká, že se narodil Ignatius, 
otcem je Georgius Křzižowsky, matkou Catharina. Pátrání 
hlouběji v minulosti je obtížné, neboť sňatkové záznamy z 
doby, kdy se ženil Jiří (Georgius) Křížovský, praděd Matěje z 
"Kříže", chybějí. Georgius Křzižowsky s manželkou 
Catharinou měli před Ignátem nejméně šest dětí, z nichž 
nejstarší, mnou nalezená Barbora, se narodila roku 1720, a 
sňatková kniha z let 1702-1719 se nedochovala. Lze tak jen 
s vysokou mírou pravděpodobnosti říct, že se Georgius, 
praděd Matěje z "Kříže", narodil 11. dubna 1689 jako syn 
Matěje Křížovského a jeho manželky Rosiny. Zároveň lze s 
jistotou říct, že ani záznam o narození Matěje, prapraděda 
Matěje z "Kříže", ani jeho manželky Rosiny nenajdeme, 
protože datum jejich narození předchází datu založení 
prvních dochovaných matričních knih. 
K dispozici je však dostatek jiných záznamů, ze kterých je 
patrné, že se rodili i jiní příslušníci rodu, či klanu 
Křížovských, a během jedné, či dvou generací, se z nich stali 
Křižákovi. Proč se tak stalo, to už přenechám jiným, včetně 
těch z Boleradic č. 6. Vězme však, že teprve patentem 
Josefa II. ze dne 1. listopadu 1786 se stává příjmení tím, čím 
je dnes. A že mnozí z nás se dnes mohli jmenovat jinak, tak 
o tom by mohli vyprávět i jiní Boleradičtí (tedy pokud to o 
sobě vědí). Takže jeden příklad za všechny ..., ale dost už, o 
tom (možná) někdy příště. 
Na závěr jen tolik, že pátrání po předcích je Křížová cesta, 
od kříže ke kříži, je na ní spousta křižovatek, a cestu vám 

kříží spousta překážek. Není to jako luštit křížovku. A pokud 
nad svým bádáním nezlomíte předčasně kříž, tak na konci 
můžete najít trumfové eso. Třeba křížové. 

Petr Mrkva 
 

 
 

Spolky 
 

 
Osmdesátiny 

Slaví-li někdo osmdesátku, je to nepochybně důvod ke 
gratulaci a oslavě. V tomto věku je člověk považován za 
zkušeného a moudrého pamětníka, hodného úcty. Pokud 
však osmdesáté narozeniny slaví nějaká budova, není to z 
hlediska historie považováno za nijak zvláštní událost. Vždyť 
staveb mnohem starších vídáme kolem sebe celou řadu. 
Přesto bych chtěl upozornit na jeden z místních objektů, 
jehož osmdesátiletá historie je velmi zajímavá, plná mnohdy 
dramatických zvratů a událostí. 
 

Církevní průvod před Orlovnou vlevo „Liďák“ 
 

V letošním roce uplynulo právě zmíněných osmdesát let od 
chvíle, kdy byla dokončena stavba Orlovny, kterou si dnes 
většina občanů spojuje především s činností divadla. Asi o 
málokteré budově v Boleradicích a jejích osudech existuje 
takové množství dokladů, záznamů a osobních vzpomínek 
jako právě o tomto objektu. Mnoho písemných dokladů a 
fotografií se nachází nejen v archivu místního Orla, ale také 
v soukromých sbírkách. Tyto písemnosti snad budou 
uchovány i pro léta budoucí. Osobní vzpomínky však 
nenávratně mizí s tím, jak postupně odcházejí jejich nositelé. 
Proto se místní Jednota Orla rozhodla uspořádat u 
příležitosti zmíněného výročí malou výstavu o historii budovy 
Orlovny, od první myšlenky na její stavbu až po nedávnou 
generální rekonstrukci. Na výstavě chceme veřejnosti 
představit nejen množství dosud nevystavených písemných 
záznamů a fotografií, ale i nový videodokument, který ve 
stručnosti popisuje zajímavou a často pohnutou anabázi této 
stavby ve vzpomínkách pamětníků, představených 
prostřednictvím jejich potomků a rodinných příslušníků. 
Dokument (který je v těchto dnech dokončován) mohl 
vzniknout také díky pochopení mnoha místních spoluobčanů, 
kteří k tomuto účelu ochotně zapůjčili celou řadu písemností 
a dokladů. Přípravy a režie videonahrávky se ujal Jiří Janda, 
o profesionální obrazový záznam a zvuk se ochotně postaral 
kameraman Jan Dvořák. 
A kdy to všechno můžete vidět? Slavnostní zahájení výstavy 
a premiéra videodokumentu budou v neděli 20. října v 15 
hodin v budově Orlovny – divadla.  Jste srdečně zváni! 

Jan Koráb 
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OS Nedánov – Letní dětský tábor 
Prázdninové dny jsou nemilosrdně sečteny a čas vyplněný 
spoustou krásných zážitků je neodmyslitelně za námi. I naše 
sdružení o prázdninách nezahálelo a po roce jsme opět s 
dětmi z Boleradic a okolí vyrazili na letní dětský tábor, 
tentokrát s názvem „Až za mléčnou dráhu“. No a jak 
napovídá název tábora, téma které jsme letos připravili, bylo 
o hvězdách, vzdálených galaxiích i neznámých světech. Vše 
co na táboře zažíváme, uveřejňujeme již dlouhá léta v 
každodenních zprávičkách na webových stránkách 
Boleradic. Pro ty co ale nemají možnost si je přečíst, anebo 
jenom prostě mají rádi papírovou formu čtení, je ještě jednou 
uveřejňujeme prostřednictvím Polehradu. Na táboře jsme si 
to všichni moc užili a už se moc těšíme, že se zase za rok na 
dalším táboře sejdeme.  
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na 
přípravě a zajištění tábora podíleli. Také Městysu Boleradice, 
společnostem Polyplast, s.r.o. a BORS Břeclav a.s., kteří 
jsou našimi pravidelnými sponzory. 

Bohuslav Barek 
Táborové zprávičky den 1.  – příjezd 

Rok se s rokem sešel a my vám opět můžeme přinášet 
informace z dění na táboře.Díky našemu skvělému řidiči 
Radkovi Peroutkovi jsme na táborovou základnu v Pozďatíně 
dorazili v pořádku a s dobrou náladou. Cesta nám opravdu 
rychle utíkala, známé písničky zněly v uších i hrdlech a s 
velkým nadšením jsme se začetli do táborového oběžníku, 
který už na nás čekal hned po nastoupení do autobusu. Jako 
každý rok v něm děti mohly najít samé zajímavé věci o tom, 
co nás na táboře čeká a taky skryté nápovědy k soutěžím. 
Po příjezdu jsme se rozdělili do oddílů a vyrazili se ubytovat 
do stanů. Odpolední program byl vyplněný průzkumem okolí, 
aby jsme se tady dobře vyznali a předešli tak případnému 
bloudění. Po příchodu do tábora na nás  čekala výborná 
večeře, na kterou jsme se už všichni moc těšili. Náš řidič 
Radek pravděpodobně prošel vesmírnou transformací ve 
špičkového kuchaře, což dokázal báječným gulášem. 
Po večeři zůstaly jen vylízané talíře, takže už Radkovi velení 
nad kuchyní zůstalo. První táborový večer nám počasí úplně 
nepřálo a poslalo nám nějaké ty přeháňky, takže jsme vzali 
kytary a pěkně v teple a pod střechou si zazpívali, zahráli 
stolní hry a postupně se seznamovali s ostatními kamarády. 
No a než jsme se nadáli, přišla večerka a nezbylo než se 
odebrat na kutě do stanů. 

Boža – hlavní vedoucí tábora 

 
Táborové zprávičky den 2.  

První plnohodnotný táborový den jsme zahájili veselou 
rozcvičkou za plného sluníčka. Po snídani jsme se vrhli na 
úvod do celotáborové hry. Jelikož nás čeká celotýdenní 
putování vesmírem a jeho objevování, bylo nezbytné vyrobit 

si plavidla, naučit se je pilotovat a absolvovat tvrdý 
astronautský výcvik. 
Všechny oddíly využily veškerou svoji invenci a kolem oběda 
se už kolem stožáru vyjímaly 4 velkolepé vesmírné koráby. 
Každý byl jiný! 
Po prezentaci jedinečných vlastností vesmírných plavidel 
všechny oddíly dokázaly své manévrovací a komunikační 
schopnosti a lehce si zazávodily. Zlatým hřebem dne byl 
výcvik ve stavu beztíže, který skutečně prověřil síly všech 
astronautů. Malých i těch velkých. 
Před spaním jsme si ještě poseděli u ohně a zazpívali pár 
oblíbených písniček.  

Hanka Lindušková – vedoucí 2. oddílu 
 
Táborové zprávičky den 3. 

Hned ráno při rozcvičce za námi doběhl (trochu zmatený) 
vědec se zprávou: „Polámal se generátor gravitace, jsme v 
ohrožení.“ Protože máme plnou péči, vedoucí  nás hned s 
radostí svázali po dvojicích či trojicích, abychom jim neodlétli 
do jiných galaxií. V těchto bezpečnostních skupinách jsme 
snídali i hygieničili, no, byla to zábava... 
Na nástupu jsme se dozvěděli ještě horší věc: že se k nám 
řítí obří asteroid a my musíme rychle sestrojit pomocné 
raketové motory a odletět na jinou planetu. Začali jsme 
usilovně získávat součástky rakety: sbírali jsme meteority, 
přenášeli vodu, demonstrovali zatmění, luštili zakódované 
zprávy. Konečně jsme ze získaných částí sestavili čtyři 
rakety a napjatě jsme čekali, zda se naše záchranná mise 
podaří. Byli jsme úspěšní! Rozjely se dokonce celé dva 
pomocné motory a my jsme se mohli rozvázat. Někteří to 
uvítali, ale někteří se tak dobře bavili, že si práci ve 
svázaných skupinkách dobrovolně protáhli. 
Odpoledne jsme z naší rakety vystoupili na neznámou 
planetu a začali ji mapovat. Úkolem bylo zapamatovat si ve 
čtvercové síti rozmístění strží, pouště, hor a kráterů, poté je 
projít co nejméně kroky. Pořádně jsme se u toho zapotili, tak 
jsme se šli zchladit do blízkého kráteru plného planetární 
tekutiny. Použili jsme i vesmírná plavidla, díky kterým jsme 
se dostali i do nejzazších koutů kráteru. Z koupačky nás 
vyhnal déšť, což nám nakonec vůbec nevadilo. 
Navečer jsme dokončovali vlajky, trička a hráli deskovky. 
Těšíme se na další den, budeme překonávat nástrahy 
černých děr a získávat signály z mimozemských civilizací!  

Kamča – vedoucí 4. oddílu  
Táborové zprávičky den 4. 

V úterý jsme zachytili signál z Vesmíru > jednalo se o SOS 
zprávu z planety Gorgon. Její obyvatelé Argaňané byli v 
ohrožení, přepadli je zlí dobyvatelé > chapadlovití mutanti. 
Nastartovali jsme svá vesmírná plavidla a vyrazili na 
záchrannou misi. Uprostřed vesmíru jsme potkali navigátor, 
který nám pomocí praporkové abecedy ukázal, kam  letět 
dál. Pak jsme se vyhýbali černým dírám, až konečně doletěli 
na planetu Gorgon. 
Argaňanka Chamila nám za naši dovednost v uzlování 
darovala měsíční kameny a v oblasti černých děr jsme také 
nějaké našli. 
Získané kameny jsme propašovali přes území dobyvatelů a 
zachránili královnu Argaňanů. Darované kameny ji vrátili moc 
a planeta byla zachráněna. 

Věrka, Hanka, Kamča, Martin  
 vedoucí a instruktoři 3. oddílu 

 
Táborové zprávičky den 5. 

Den začal rozcvičkou, netradičně pod vedením Kamči - 
vedoucí 4. oddílu. Což byla celkem změna, protože nás paní 
vedoucí vůbec nešetřila, ale to je jedině dobře. Náplň 
dopoledního programu se nesla ve výtvarném duchu, kdy si 
každý z oddílů dodělával svá táborová trička, tašky a další 
památeční věci. Fotbálek byl, vybíjená byla, všichni byli 
spokojení a každý už se těšil na další skvělý oběd od našeho 
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výborného kuchaře Radka a jeho týmu. Opět byla skvělá 
polévka a jako hlavní chod byl tentokrát špenát s domácím 
bramborovým knedlíkem a skvělým masem. Po obědě jsme 
si všichni trošku odpočinuli a vydali jsme se na výlet. Kuchař 
Radek se přesunul ke své druhé roli řidiče a odvezl nás do 
Jaroměřic nad Rokytnou. Po cestě jsme pozpívali nějaké 
písničky a kochali se krásnou okolní krajinou. V Jaroměřicích 
jsme se přesunuli k zámku, kde jsme se po oddílech vydali 
zkoumat zámecký park. Pak nám dal hlavní vedoucí Boža 
rozchod a vyrazilo se nakoupit nějaký ten dáreček  a něco 
dobrého na zub. Po návratu z výletu nás čekala výborná 
večeře (špagety) a večerní program. Během večera si 
některé oddíly dodělávaly trička a ostatní udělali nálet na 
sprchu. Jakmile všichni zalehli, následovala noční hra. Měsíc 
všem krásně svítil na cestu a zjistili jsme, že máme tábor 
plný opravdových hrdinů. Den to byl dlouhý, ale krásný a už 
se těšíme na další  

Pavlik – instruktor 4. oddílu 
Táborové zprávičky den 6. 

Růže – tento symbol nás provázel při hře 1. oddílu pod 
vedením Jitky, Bětky, Elišky a Julči. PLUŤÁCI – to je jméno 
našeho oddílu, pořádal cestu po planetách s malým princem. 
Při cestě na 4 planety se záhadným názvem: planeta brouků, 
ptačí planeta, planeta labyrintu a poslední…planeta chutí. 
Úkol zněl jasně!! Najít zákeřné brouky, kteří ničí vzácné 
vesmírné rostliny, vyrobit z papíru vlaštovku a proletět 
územím zlého hada. Labyrint z provazů byl zdolán všemi 
návštěvníky světa malého prince. Lanová „dráha“ byla 
zvládnuta výborně a hlavně s velkou chutí a šikovností. 
Planeta chutí nebyla připravena pro svaly našich kamarádů, 
ale pro jejich odvahu a chuťové buňky. Můžu vám říct, že 
odvaha dětí neměla mezí. Jejich zapálení pro podporu udělat 
něco pro oddíl, ochutnat „nechutné“ jídlo, bylo opravdu 
úctyhodné a obdivující. Všechno dopadlo na jedničku s 
hvězdičkou. Inspirace krásných příběhů malého prince nás 
tedy provedla sluníčkově vyhřátým dnem. Aby toho nebylo 
málo, všechny oddíly si uvařily v kotlíku bramborový guláš. 
Byl soutěžní, porota ale rozhodla, že není vítěz! Všechny 
čtyři kotlíky s gulášem byly vyjezené skoro do dna. Ještě 
krátká noční vycházka 1. oddílu se svítícím náramkem na 
ruce a je to. Den je zase fuč, strašně to letí… 

Pozdravují děti a vedoucí 1. Oddílu 
 

Táborové zprávičky den 7. 

Pátek se nesl ve volnějším duchu. Během dopoledne se 
oddíly postupně vydaly do blízkého Pozďatína, kde si 
táborníci mohli v místním obchodě ještě dokoupit nějaké 
drobnosti a pamlsky. K obědu jsme si tentokrát pochutnali na 
 

vynikající svíčkové a po poledním klidu následovalo 
sportovní odpoledne, od kterého nás neodradila ani náhlá 
dešťová přeháňka. Podle zájmu jsme si mohli vyzkoušet 

střílení z luku, vzduchovky, zahrát si badminton, fotbálek, 
vybíjenou či si vyzkoušet chůzi na chůdách nebo skákat při 
točení lanem. Po večeři už následoval dlouho očekávaný 
zábavný večer s diskotékou a hřebem večera byl tanec 
ufonů a astronautů. Byli jsme nadšení z doplněné vesmírné 
mapy. 

Jarka - instruktorka 2. oddílu 
Táborové zprávičky den 8. 

A je to tady, poslední den, balení, odjezd. Ráno bylo volnější, 
budíček v devět, bez rozcvičky a po snídani už jsme všichni 
dokončili balení a úklid tábora. Ke svačině jsme dostali 
jablíčka a na cestu domů balíčky. Když bylo vše připraveno k 
odjezdu, proběhl ještě poslední nástup s vyhodnocením 
celotáborové soutěže. Letos zvítězil 4 . oddíl – 
HVĚZDOKUPY. Poté ještě vedoucí v jednotlivých oddílech 
rozdali diplomy a drobné upomínkové předměty, vyfotili jsme 
se na poslední oddílové fotky a pak už hurá zpátky ke svým 
blízkým. Doufám, že jsme dětem připravili týden plný zážitků 
a domů odjížděly spokojené. 

Jarka – instruktorka 2. oddílu 
 

Poděkování za Jánské hody 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci letošních 
Jánských hodů. I když ne všechno probíhalo podle představ, 
díky pomoci a ochotě mnohých domácích i přespolních se 
naše hody vydařily. 

Nedělní zavádka 
Jmenovitě bychom rádi poděkovali 

 všem stárkům, starkám, chase a zapojeným 
rodičům, prarodičům, sourozencům, příbuzným a 
přátelům 

 všem dobrovolníkům, kteří pomohli se stavěním 
máje, v šenku a u vstupu  

 všem, kteří pomohli překonat následky sobotního 
silného deště, zvláště těm, kteří zajistili převoz 
krojovaných do sálu a stěhování šenku 

 vedení městyse Boleradice v čele s panem 
starostou,  

 pracovníkům „rychlé roty“, 

 Sboru dobrovolných hasičů Boleradice, 

 Milanovi Vítečkovi za všestrannou pomoc a ochotu, 

 Pekařství Křižák, 

 Vinařství Omasta, 

 Stavkus, s.r.o. 

 personálu Restaurace Na Bařině 
a nespočetně dalším lidem, jejichž pomoc nebyla tolik vidět, 
ale byla neméně významná. Samozřejmě děkujeme i vám, 
kteří jste na hody dorazili a společně s námi si je užili. 

Vojta Chalupa, Lidka Klimešová 
 

Foto z hodů najdete i na straně 15 
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Vítání podzimu 
Poslední víkend o prázdninách se uskutečnilo již tradiční 
Vítání podzimu pod taktovkou místních hasičů. 
Této akci vždy předchází pečlivá příprava, aby nebylo nic 
opomenuto. 

Hasiči se s dětmi loučili s prázdninami a přivítali podzim 
 

V každém ročníku se hasiči snaží nabídnout občanům 
Boleradic něco zajímavého. Tentokrát to byla výstava 
zemědělské techniky. Malí i velcí měli možnost usednout do 
kabiny a vystavené stroje si osahat. 
Pro děti zde byla možnost vyzkoušet si aquazorbing, stříkání 
hadicí a další atrakce.  Nekončící řady dětí byly důkazem 
toho, že je zábava opravdu nadchla. 
Pro dospělé se čepovalo pivo několika značek, udila se 
cigára a žebra. 
Počasí letošnímu vítání opravdu přálo, a vše se vydařilo. 
Děkujeme občanům, že nás svojí účastí stále podporují. 
Velké poděkování patří také firmám Pekařství Křižák, 
Vinařství Šlancar, Zeči Boleradice a Úřadu městyse 
Boleradice.   

Za SDH Boleradice Martin Stehlík 
 

Zahrádkáři  informují 
Zájezd 

V sobotu 24. srpna pořádalo, Uzemní sdružení ČZS Břeclav 
družební zájezd zahrádkářů ke slovenským partnerům 
okresu Trnava. Této akce se zúčastnilo i několik členů naší 
základní organizace. 

 
Momentka ze zájezdu 

Slovenští přátelé nachystali bohatý program a o naše 
„účastníky zájezdu“ se velmi dobře a srdečně starali od 
ranního příjezdu až do večerního odjezdu: 
Byli přivítáni v Dome zahrádkárov v Zavare, kde si po 
pohoštění prohlédli jejich ovocný sad a zpracovnu ovoce. 
Potom následovala návštěva zámečku v Dolní Krupé a 
exkurze Růžové zahrady. Rozárium bylo svého času ( zač. 
20.stol.) největší pěstírnou růží v tehdejším Uhersku a 
později Československu. Velmi zajímavá byla také návštěva 
Medovinárstva Apimed, kde ochutnali 5 druhů výborné 
medoviny. Závěr zájezdu patřil přátelskému posezení v 
kulturním domě v Horní Krupé s pěkným kulturním 
programem a bohatým pohoštěním. 
Přátelské setkání se slovenskými zahrádkáři bylo velmi 
vstřícné, přátelské, milé a i poučné a všichni byli nadmíru 
spokojeni. 
Zpracovna ovoce 

Pomalu se loučíme s létem a v naší zpracovně to občas 
vonělo po meruňkách a i rajčatech. To několik pěstitelů 
využilo možnosti usušit si výpěstky na zimu. Právě sušení 
rajčat se stává hitem. Je to zajímavé zpracování, na které 
jsme nebyli zvyklí. 
I podzimní sezona nabízí využití zpracovny: 
SUŠENÍ  OVOCE  drobné ovoce 

meruňky 
jablka 
hrušky 
švestky 

kapacita sušičky 22 kg, doba sušení do 24 hod., 
cena 480,- Kč za 22 kg vypeckovaného ovoce 

MOŠTOVÁNÍ  OVOCE – jablek 
cena 5,- Kč za 1 kg ovoce 

DRCENÍ  OVOCE  NA  KVAS 
cena 4,- za 1 kg ovoce 

Využijte této možnosti a zpracujte své ovoce. Bližší 
informace a objednávky u správce zpracovny pana Jaroslava 
Šillera na mobilu 607 940 864. 
Přejeme úspěšnou pěstitelskou sezonu a radost ze zahrádky 
a sadu. 

Za výbor předseda Mgr. Pavel Kabela 
 

SK Boleradice 1935 z.s. 
Na konci června jsme zahájili „Nábor fotbalových nadějí“. 
Našim začínajícím budoucím fotbalovým oporám se věnují 
Radim Vintrlík, Tomáš Šlancar a Jakub Sedláček. Chlapci i 
děvčata ročníků 2009 a mladší, se chodí seznamovat 
s fotbalem každý pátek v 17:00 na naše hřiště. Zveme 
všechny, kteří mají zájem mezi nás a pokud se najdou i o 
něco starší určitě se mohou také do tréninků zapojit. 
 
ROZPIS  SOUTĚŽE  MUŽSTVA  -  PODZIM  2019 
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Druhý srpnový víkend byly zahájeny okresní fotbalové 
soutěže. Naše mužstvo zahájilo podzimní část sezony 2019-
2020 utkáním v Bořeticích. Aktuální složení mužstva je 
následující:  
Hlavní trenér  Vojtěšek Tomáš 
Asistent trenéra  Stehlík Drahomír 
Vedoucí mužstva  Stehlík Jan 
Hráči: Dočkal Igor, Hos Tomáš, Hřib Daniel, Hřib Jan, 
Charvát Ondřej, Koráb Jakub, Kršík Adam, Kubalík Ondřej, 
Matýšek Jaroslav, Sedláček Jakub, Silný Martin, Stehlík 
Drahomír, Stehlík Jakub, Šlancar Tomáš, Šlancar Jan, 
Tumanyan Edvard, Víteček Milan, Vojtěšek Tomáš. 
 
Tabulka k 15.9.2019 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Hlohovec 6 5 0 1 11:6 15 

2 Velké Němčice 6 4 2 0 21:6 14 

3 Křepice 6 4 2 0 14:5 14 

4 Březí 6 4 1 1 13:5 13 

5 Mor. Nová Ves 6 4 0 2 20:12 12 

6 Bořetice 6 3 3 0 9:5 12 

7 Kostice 6 3 2 1 13:9 11 

8 Ivaň 6 3 1 2 13:11 10 

9 Hrušky 6 2 0 4 10:12 6 

10 Podivín 6 1 1 4 7:12 4 

11 Boleradice 6 1 1 4 3:9 4 

12 Hustopeče 6 0 2 4 4:9 2 

13 Nosislav 6 0 1 5 6:17 1 

14 Krumvíř B 6 0 0 6 6:32 0 

 
Libor Hřib 

 
 

Rozhovor s … 
 

 
Milenou Emmerovou 

Vzpomínáte si na svoji první hodinu ve škole v Boleradicích? 
Nevzpomenu si na první hodinu, ale určitě na první třídu, 
kterou jsem učila. Bylo to v roce 1997, v září jsem převzala 
třetí ročník. Učili jsme se ve třídě, která vznikla rozdělením 
velké rohové učebny - přepážka byla z relativně tenké desky, 
za ní fungovala druhá třída a občas jsme se rušili. Ale byla i 
legrace, s kolegyní Janouškovou a dalšími stejně starými 
kolegyněmi jsme si dobře rozuměly, užívaly jsme si společně 
život ve škole i legraci. Měly jsme plno elánu a z něj vznikaly 
dobré nápady.  
 
Já sám si pamatuji, a určitě vzpomínají jiní, že moje dcera 
tančila v Polehrádku.  

Právě Polehrádek vzešel z naší pracovní iniciativy. Možná si 
někteří vzpomenou, že jsem v roce 1998 "vyhecovala" rodiče 
a žáky, abychom nacvičili na hody Moravskou besedu - byla 
to ta první, kterou tu děti tančily. A když už byly v krojích a 
trénovaly lidové tance, tak proč ne rovnou kroužek. Protože 
to byl národopisný kroužek, chtěli jsme i udržovat lidové 
tradice, tak se přidaly masopusty. No a Tančirna - tento 
originální projekt, kterého se účastnily soubory lidové a 
country - tak tam jsme přece museli mít také své zástupce. 
Protože country soubor už fungoval - jmenoval se stejně jako 
kopec Nedánov (vzniklo i sdružení Nedánov), tak náš lidový 
soubor dostal jméno po obci Polehrádek.  
Kdy jste se stala ředitelkou školy? 
V roce 2007 se stěhovala paní ředitelka Iva Hrabcová 
(vdávala se myslím o prázdninách) do Prahy. Ona mne 
ponoukla, ať se zkusím přihlásit do konkurzu. Byly jsme tam 

dvě a v srpnu 2007 jsem už nastupovala téměř bez informací 
a tudíž i bez obav na místo ředitelky. Těch 12 let uteklo velmi 
rychle. Bylo stále co dělat. Ať již s dětmi, tak i se školou. Ani 
jedny prázdniny jsem vlastně nečerpala dovolenou tak, jak 
čerpají většiny ostatních ředitelů. Vždy se našlo něco, co 
bylo potřeba opravit, dát do pořádku, většinou na přání dětí, 
kolegů či rodičů. Některé opravy zajišťoval také zřizovatel, to 
jsem pak nemusela řešit jen to, aby se vše stihlo včas. Za 
všechny ty roky ředitelování musím jen konstatovat, že 
obrovsky narostla administrativa, haldy papírů a kontrol. Děti 
však zůstávají stále stejné - většinou aktivní, přímé, snadno 
motivované. Bylo radost s nimi pracovat.  
 
Boleradická škola byla známá zaměřením na ekologii a 
přírodu. 
Zaměřili jsme se na přírodu už v roce 2001, kdy jsme 
připravovali nový školní vzdělávací program. Tehdy jsme se 
rozhodovali, které vzdělávací oblasti posílíme. Okolí 
Boleradic je krásné, všechny přírodní biotopy nadosah. 
Škoda to nevyužít. Proč se učit o lese z učebnic, když je za 
humny? A velký pozemek za školou - měl by přece být pro 
žáky přitažlivý. I když budou "na pozemcích", mohlo by je to 
bavit, ne nudit. Co by tam chtěli, to si rozhodli sami. A 
většinu věcí i sami udělali, s velkou pomocí dobrovolníků - 
rodičů a přátel(rodinných příslušníků). A to naše ekologické 
zaměření - v počátcích leželo některým lidem v hlavě, ale 
dnes už je snad všem jasné, že to, co škola dělá, by měl 
dělat každý normální člověk - chovat se zodpovědně k 
přírodě, svému okolí,  třídit odpad, neničit prostředí, šetřit 
energie, využívat obnovitelné zdroje, zkrátka se nechovat 
jako nezodpovědný konzument.  
 
Začínáte na škole v Moutnicích jaké to bude tam? Je to „jiná“ 
škola? Máte asi svoje očekávání. 
 Zatím se rozhlížím a snažím se nastavit příjemné, zdravé a 
vstřícné prostředí. Rodiče a žáci jsou skvělí. Mají radost z 
novinek a chuť se zapojit do aktivit školy. A tak mi nevadí, že 
budu muset začínat zase od začátku, ve škole, která 
potřebuje spoustu oprav, nového vybavení a energie. 
Naštěstí jsem našla lidi, kteří mají také chuť do práce. Přála 
bych si, aby i moutnická škola byla jedinečná a děti do ní 
chodily rády. 

Jiří Janda 
 

 

Divadlo 
 

 
Když se řekne září… 

Když se řekne „září“. Co se vám vybaví? Začátek školního 
roku a podzimu, vinobraní, burčák, poutě, svatováclavské 
slavnosti…  
Pro nás divadelníky znamená tento měsíc především 
začátek nové divadelní sezony. Snažili jsme se na ni 
připravit co nejpečlivěji, a to ve všech směrech. Během léta 
se v divadle vystřídali zedníci, elektrikáři, malíři. Také 
členové divadelního spolku odpracovali řadu brigádnických 
hodin na zvelebení našeho kulturního stánku.   
Oba prázdninové měsíce jsme testovali a uváděli do provozu 
nový rezervační systém. Ještě teď se potýkáme s drobnými 
technickými problémy, ale věříme, že všechny „mouchy“ brzy 
vychytáme a nový systém bude sloužit dobře nám, ale 
hlavně vám, našim divákům.    
Především jsme ale připravovali divadelní program 
nadcházející sezony. Přinese řadu novinek, ale také řadu 
akcí, na které jste u nás už zvyklí. 
Na repertoáru zůstanou obě inscenace z loňské sezony – 
historická komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče a 
vánoční pohádkový příběh Duchové Vánoc. Na jaře se 
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potom budeme moci těšit na premiéru historického dramatu 
Oldřicha Daňka z doby třicetileté války, Kulhavý mezek. 
Také všechny tři oblíbené abonentní řady zůstávají v našem 
programu. V září zahájíme Podzimní předplatné, v listopadu 
předplatné Rodiče s dětmi do divadla a v lednu Jarní 
předplatné. 

 
Duchové Vánoc 

 
V jednotlivých divadelních hrách se představí vedle 
domácích herců divadelní soubory z nejrůznějších míst 
Moravy a Čech, ale také přijedou hostovat soubory s 
Rakouska a Slovenska. V nejbližší době to bude divadelní 
soubor Vlastenecká omladina z Vídně s muzikálovým 
pásmem Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze. 
V doprovodných akcích pro vás chystáme výstavy, besedu 
se zajímavými osobnostmi, divadelní bál. 
Na přelomu března a dubna se do našeho divadla vrátí 
krajská soutěžní přehlídka vesnických divadelních souborů, 
ovšem s novým názvem Mrštíkovo divadelní jaro. 

Počestné paní aneb Mistr ostrého meče 

 
Ale vraťme se k zahájení sezony. Prvním představením bude 
(v době, kdy vyjde Polehrad už bude pravděpodobně platit 
minulý čas) repríza Počestných paní aneb Mistra ostrého 
meče. Nejdůležitější akcí otevírající divadelní sezonu však 
bude přehlídka Podzimní divadelní sešlost, která proběhne 
během posledního zářijového víkendu. Její program je 
složen z českých a světových klasických her. Páteční 
dopoledne 27. září bude patřit dětem a pohádce Malá 
čarodějnice v podání ochotníků z Brodku u Přerova. Večer 
potom uvede břeclavské studentské divadlo Veselé paničky 
windsorské. Předpokládáme, že velkým lákadlem se stane 
sobotní večer, kdy DS Máj z Prahy uvede drama Její 

pastorkyňa. Závěr přehlídky v neděli odpoledne bude patřit 
domácímu souboru a Počestným paním. 
Přáli bychom si, aby pro vás jednotlivá představení byla 
potěšením a líbila se vám. Budeme usilovat o to, aby se 
návštěva našeho divadla stala pro vás vždy příjemným 
zážitkem. 
Důkazem toho, že se skutečně snažíme, abyste vy, naši 
diváci, byli spokojeni, je výsledek krajské soutěžní přehlídky 
na jaře tohoto roku. DS bratří Mrštíků byl se hrou Počestné 
paní aneb Mistr ostrého meče nominován k účasti na 
národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém 
nad Jizerou. Reprezentovat naši obec a Jihomoravský kraj 
zde budeme 14. října 2019. Držte nám palce. Děkujeme. 

Iva Kahounová 
 

V zákulisí 
Tak už nám to začíná! Tedy – nám, členům Divadelního 
spolku. V září zahájíme novou divadelní sezonu a jen do 
poloviny prosince nás čeká  30 zkoušek a 24 představení!  
K tomu účast na prestižní Národní divadelní přehlídce ve 
Vysokém nad Jizerou a také představení v Zohoru na 
Slovensku. A mezi tím pravidelná zasedání přípravného 
výboru Krajské divadelní přehlídky, která u nás 
v Boleradicích bude na jaře příštího roku, schůze vedení 
divadla atd. 
Ale o tom nechci psát. Dnes se chci zmínit o něčem jiném. O 
tom, co návštěvník divadla nevidí a mnohdy ani neví. Divadlo 
totiž nejsou jen herci, kteří si při „děkovačce“ na konci 
představení užívají potlesku či premiérových květin.  Za 
každým představením je celá řada lidí, bez kterých by 
divadlo nebylo tím, čím je, bez kterých by to zkrátka nešlo. I 
přes to, že tito lidé nejsou vidět. Osvětlovači, zvukaři, 
inspicienti, lidé, kteří pomáhají s kostýmy, líčením, 
rekvizitami . Ti všichni prožívají se „svými“ herci premiérovou 
nervozitu, adrenalin před každým představením, emoce při 
děkovačce …. . A k tomu všichni ti, které potkáváte 
v divadelní šatně, v baru, ti, kteří navrhují a vyrábějí scénu, 
radí s výběrem hudby, navrhují kostýmy, zajišťují tisk 
divadelních programů, prodej a předprodej vstupenek, úklid, 
vytápění, účetnictví atd. Ano – většinou nejsou vidět, nebo 
jejich přítomnost divák ani nevnímá. O to větší obdiv a dík 
jim patří! 
Divadlo (byť v našem případě amatérské) je obdivuhodný a 
složitý mechanismus, který, aby dobře fungoval, potřebuje 
obrovské množství energie od všech, kteří jej i pro vás 
udržují v chodu. Takže, až zanedlouho opět přijdete do 
divadla a usednete v hledišti, vzpomeňte si i na ty „v 
zákulisí“, kteří nejsou vidět.       

Jan Koráb                 
 
 

 

Na poslední chvíli 
 

Poutě v Žarošicích 2019 
Jednota Orel, tak jako v minulých letech zorganizovala účast 
poutníků a dopravu na Zlatou sobotu do Žarošic. Letos to 
však nebyla pro některé z nás pouť v Žarošicích první. 
18. května se někteří členové a příznivci Orla zúčastnili pouti 
župy Šilingrovy. Tato tradice byla v minulosti přerušena a 
rada župy ji chce opět obnovit. Naše jednota se k této 
myšlence připojila. Po bohoslužbě byli oceněni a 
vyznamenáni zasloužilí členové jednot. Většinou se jednalo 
o starší členy, kteří prošli mnohými těžkostmi a perzekucemi. 
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Co do počtu poutníků se jednalo o skromnější pobožnost, ale 
i tak to pro nás byl pěkný duchovní a kulturní zážitek. V 
závěru jsme byli pozváni na malé občerstvení na 
poloprázdné farní zahradě.   

Dvě vzpomínky na pouť v Žarošicích 
 

To se nedá říci o farní zahradě na Zlatou sobotu. Byla hustě 
zaplněna poutníky nejen z okolí, ale i z dálky, zejména ze 
Slovenska. Snad proto, že hlavní celebrant, arcibiskup Cyril 
Vasil, sekretář pro východní církve je též Slovák, ovšem 
působící v Římě. Svojí promluvou zaměřenou do hloubky a 
závěrečnou řečí nás příjemně povzbudil a byl několikrát 
přerušen potleskem poutníků. Bylo pro nás odlehčením 
vyslechnout vtipnou děkovnou řeč místního otce P. Pohanky. 
Ve večerním průvodu se sochami jich bylo některými 
poutníky napočítáno 36. Byla mezi nimi i nová boleradská 
„Panenka Maria“, přizpůsobená nově nastalým poměrům v 
naší farnosti. 
Děkujeme vám, kteří jste s námi, nebo i sami vykonali tuto 
pouť, zvláště pak těm krojovaným, kteří na sebe vzali tuto 
oběť a samozřejmě jejich servisnímu doprovodu. Naše 
uznání patří maminkám, které přijely i s docela malými dětmi, 
náš obdiv mají i pěší poutníci zralého věku. Děkujeme rodině 
Vachové, která nám každoročně poskytuje zázemí ve svém 
domě v Žarošicích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci a přípravě, zejména pak těm, kteří provedli 
odborné řemeslné a estetické práce. 
Těšíme se na vás při společné pouti zase příští rok. 

Jiří Machač 
  

Sv. Hostýn 
Předposlední prázdninový víkend patřil již tradičně orelské 
pouti na sv. Hostýně. Pravidelně se pouti účastníme, 
poslední roky i s naším krásným orelským praporem. Sobota 
patří sportování - orelskému běhu z Bystřice pod Hostýnem 
až na Hostýn - to pro zdatnější a trénované běžce, pro děti a 
mládež je připraven běh k Božímu hrobu. Večerní mše svatá 
vede k ztišení a následuje světelná křížová cesta a po ní 
večerní zpívání na schodech před bazilikou. Hlavní mše 
svatá byla i tentokrát sloužena na venkovním prostranství - 

hlavním celebrantem byl arcibiskup olomoucký, Jan 
Graubner. Po mši svaté, jejíž součástí je i průvod orelských 
praporů, následovalo tradiční orelské setkání se zajímavými 
osobnostmi, zprávy  z žup a jednot a ocenění členů, kteří se 
nějakým způsobem zasloužili o dobré jméno a rozvoj orelské 
organizace. Z Hostýna se vždy vracíme povzbuzeni, na 
duchu i na těle... K návštěvě tohoto krásného poutního 
místa, proto chceme pozvat i vás všechny..  tak třeba na 
příští orelské pouti - na shledanou. Zdař Bůh!   

Za Orel Boleradice, rodina Zemánkova   
 

Autentikfest 2018 
Tradičně druhou sobotu v srpnu se v našem jedinečném 
areálu vinných sklepů Tihelňa konal již pátý ročník 
mezinárodního festivalu naturálních vín Autentikfest. Opět 
jsme se snažili dostat do Boleradic ikonické vinaře z území 
Rakousko - uherské monarchie a tak bylo i letos možné 
ochutnat nevšední vína od vinařů z Rakouska, Maďarska, 
Slovenska a Moravy. Svým rozsahem a zaměřením je 
festival v Boleradicích ojedinělou akcí v ČR, kterou si kromě 
téměř šesti stovek návštěvníků, nenechala ujít i řada 
distributorů vína z celého světa.  

Petr Koráb 
 

Pozvání na Martinské hody 
Boleradští stárci, starky a chasa vás zvou na letošní 
Martinské hody, které se budou konat v sobotu 9. 11. 2019 
od 20:00 hodin v sále městyse Boleradice. K tanci a 
poslechu bude hrát DH Šardičanka. Občerstvení zajišťuje 
tradičně dobře vybavený šenk. Krojovaní mají vstup zdarma. 

Vojta Chalupa, Lidka Klimešová 

 
 

Zajímavost 
 

 

Jak dobře psát 
Několik dobře míněných rad pro přispěvovatele nejen 
obecního časopisu: 

1. Vyhýbej se otřepaným frázím jak čert kříži 
2. Buď víceméně konkrétní 
3. Nauč se správně, používat interpunkci … 
4. Netenduj k implementaci cizích termínů. Ani ad hoc. 
5. Pro lásku boží, vystříhej se patosu!!! 
Za šesté: Buď konzistentní! 
7. Neopakuj slova zbytečně, nepoužívej jich víc, než je 

zapotřebí – je to zbytečné 
8. Jsou řečnické otázky opravdu nutné? 
9. Přehánění je miliónkrát horší než střídmé 

vyjadřování. 
6. Každý text je nutné si po sobě znovu přečti. 

 
(Z webu doslova opsáno)   Jiří Janda 
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Boleradice najdete na webu i na Facebooku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.boleradice.cz     www.facebook.com 
 

 
DARUJI ZDARMA DROBNÝM ZAHRÁDKÁŘŮM A 

VINAŘŮM ULEŽELÝ KRAVSKÝ HNŮJ 
 

Martin Křižák  tel. 602 567 480 

 

 
 

Uzávěrka pro III. číslo zpravodaje bude 24. 11. 2019 
Zpravodaj vyjde v prosinci 2019 

Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.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 Jiří Janda. 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   24. září 2019. 
 

 
 

http://www.boleradice.cz/
http://www.facebook.com/
mailto:polehrad@boleradice.cz
http://www.boleradice.cz/
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Program divadla září - prosinec  2019 
 

 

ZÁŘÍ     

pátek 13. 9. 19,30 Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče  
Podzimní divadelní sešlost 
…………………………………………… 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

pátek 27. 9. 10,00 Malá čarodějnice 
Podzimní divadelní sešlost 

Ochotnické divadlo J. K. 
Tyl Brodek u Přerova 
 

pátek 27. 9. 19,30 Veselé paničky windsorské 
Podzimní divadelní sešlost 

Divadlo Bedřicha Kaněry 
Břeclav 
 

sobota 28. 9. 19,30 Její pastorkyňa 
Podzimní divadelní sešlost 
Podzimní předplatné 

Divadlo Máj Praha 
 

neděle 29. 9. 15,00 Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče 
Podzimní divadelní sešlost 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

ŘÍJEN     

sobota 5. 10. 19,30 Hašleření aneb 
V Praze bejvalo blaze 

DS Vlastenecká omladina 
Vídeň 

neděle 6. 10. 15,00 Hašleření  aneb 
V Praze bejvalo blaze 

DS Vlastenecká omladina 
Vídeň 

pátek  11.10. 19,30 Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

sobota 26.10. 19,30 Past na myši 
Podzimní předplatné 

Divadlo Stodola Jiříkovice 

neděle 27.10. 15,00 Počestné paní DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

LISTOPAD     

sobota 23.11. 19,30 Maja 
Podzimní předplatné 

DS Karel Čapek Děčín 

neděle 24.11. 15,00 Zlatý zvoneček 
Předplatné Rodiče s dětmi do divadla 

DS Karel Čapek Děčín 

sobota 30.11. 19,30 Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

PROSINEC     

neděle 1.12. 15,00 Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

sobota 7.12. 19,30 Duchové Vánoc DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

neděle 8.12. 15,00 Duchové Vánoc DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

neděle 8.12. 17,30  Duchové Vánoc DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

pátek 13.12. 19,30 Duchové Vánoc DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

sobota 14.12. 19,30 Na priedomí 
Podzimní předplatné 

FS Jánošíček Brno 


