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Členové spolku SK Boleradice 1935 za účasti široké veřejnosti v posledním březnovém víkendu 

provedli čištění mezí kolem výpadovek z obce. Podařilo se sesbírat neuvěřitelných 32 pytlů smetí 

a 4 pneumatiky kolem všech 3 cest z Boleradic. Za tuto záslužnou aktivitu samozřejmě děkujeme 

a apelujeme tímto zejména na řidiče, že poté, co stáhnete okénko, se před Vámi neotvírá 

odpadkový koš, nýbrž příroda a společný prostor, jehož čistota a upravenost je naší vizitkou. 
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Slovo starosty 

ážení spoluobčané, pro obálku 

jarního čísla Polehradu jsme 

tentokrát nezvolili žádný tradiční 

jarní motiv, tedy nějakou formu prvních 

kvítků vykukujících z blátivé země či první 

optimistické záblesky zeleně v krajině. 

Namísto toho rozhodnutí padlo na krásnou  

a nápaditou koláž opět z dílny Jirky Vítečka 

– fotografa a kameramana nevyčerpatelných 

nápadů. Trošku hrbatá koule na pozadí 

blankytné oblohy zobrazuje Boleradice jako 

samostatnou a uzavřenou planetku, ze které 

se moc daleko nedostanete. Považuji tuto 

fotografii za velmi přiléhavou pro vykreslení 

naší současné situace. V důsledku špatné 

epidemiologické situace a s ní souvisejícími 

vládními nařízeními většina z nás totiž 

zůstala na delší dobu uzavřena prakticky  

v hranicích katastru obce, jen s malou 

možností vycestovat někam dál, tak jak jsme 

zvyklí. Z článků tohoto vydání našeho 

periodika namísto jarního elánu a nabídky 

přehršle akcí, které bychom v tuto dobu 

tradičně pořádali a na kterých bychom se 

konečně rádi viděli, občas vyzařuje spíše 

smutek nad neutěšeností, prázdnotou  

a bezvýchodností naší situace.  

Fotografie na obálce je krásná, ovšem při 

bližším pohledu a zkoumání se člověk 

neubrání pocitu jisté klaustrofobie  

z uzavřenosti tohoto prostoru. Podobnou 

klaustrofobii a nervozitu z přetrvávající 

mizérie tak trochu pociťuji také v obci 

samotné. Podivnost naší situace vede ke 

strachu a podrážděnosti, k podezřívavosti. 

Vím sám, že je těžké, ba skoro nemožné 

opakovaně sebe nebo druhé chlácholit slovy 

o soudržnosti a naději, že už „to“ snad brzy 

celé skončí. Přesto se o to znovu pokusím. 

Nenechme se prosím svádět chmurnými 

myšlenkami a rozzlobeností. Škodíme tím 

nakonec jen sami sobě. Nedávno jsem někde 

četl pojednání o tom, že naše moderní 

„kovidové“ strasti nejsou ničím ve srovnání  

s tím, co museli vytrpět naši předkové, třeba 

i v době poměrně nedávné. V této souvislosti 

mě napadlo, že také Boleradice byly  

v minulosti několikrát takřka vyhubeny, 

vybity nájezdníky, mučeny hladem  

a chorobami. Ještě naše babičky chodily do 

školy bosé, o masu k obědu každý den  

a horké lázni každý večer se jim ani nezdálo. 

Nemluvě o televizi, internetu a spoustě 

dalších radovánek, které nám dnes aspoň 

trochu pomáhají zahnat samotu. Ne mnoho 

generací nazpět byli naši předkové nuceni 

řešit otázku samotné fyzické existence, 

zajištění základních životních potřeb pro své 

rodiny. Trápily je války, chudoba a totalita. 

Možná nám několik dekád blahobytu a míru 

pomohlo rychle zapomenout na to, jak 

skutečně krušno může člověku být. Nechci 

tímto dnešní situaci zlehčovat, ovšem občas 

nám pohled z této perspektivy může 

připomenout, že navzdory všem strastem se 

pořád ještě máme docela dobře. Neztrácejme 

proto veselou mysl a uchovejme si naději, že 

všechno dobře dopadne. Jistě nám to pomůže 

lépe se vypořádat s touto nešťastnou dobou.  

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

 

V 
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Zprávy z radnice 

 

Co je nového? 

V uplynulém období jsme schválili rozpočet 

na tento rok. Pamatujeme v něm na projekční 

práce hned v několika oblastech. Sou-

středíme se na budovu školy, kde s rostoucím 

počtem nových předškoláků a školáků bude 

v budoucnu třeba řešit kapacitu tak, aby 

vyhovovala moderním standardům. Dokon-

čena byla projektová dokumentace pro 

modernizaci kotelny ve škole a školce, snad 

se nám nákladný projekt podaří realizovat  

s pomocí dotace – určitě se o to letos 

pokusíme. V průběhu je zpracování pro-

jektové dokumentace pro sjezd ze zadní 

brány sběrného dvora, kde současný 

(zejména dopravní) provoz není  

z praktického pohledu úplně ideální. 

Plánujeme též projekci prodloužení 

komunikace „Za Kunderovým“ na Horním 

konci a prodloužení vodovodu v ulici 

Kloboucká, kde se postupně realizuje nová 

výstavba. Mimo jinde zmiňovaného vy-

čištění kanalizace na Dolním konci se hned 

na jaře pustíme do výměny veřejného 

osvětlení v ulici Pekelná a snad také konečně 

dojde k finální etapě opravy hřbitovní zdi. 

Tato je realizována s pomocí dotace, na 

výsledek podané žádosti čekáme také u další 

plánované akce, kterou je doplnění prvků na 

dětském hřišti. Letos by mělo též dojít  

k instalaci vodovodní přípojky pro dětské 

hřiště.  

V běhu jsou též dvě stěžejní akce, tedy 

výstavba ve Vorličkách a projekt splaškové 

kanalizace. V souvislosti zejména s pláno-

vanou výstavbou kanalizace a též s nejistým 

budoucím výhledem vývoje ekonomiky státu 

se snažíme s investicemi držet spíše při zemi 

a maximálně využívat vnější zdroje, jako 

jsou právě dotace. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

 

 

Statistika – počet obyvatel 2020 
 

K 1. 1. 2020 bylo v Boleradicích 904 

obyvatel. 

 

K 31. 12. 2020 bylo v Boleradicích 912 

obyvatel. 

 

 

Narodilo se 11 dětí. 

Přihlásilo se k pobytu 18 obyvatel. 

Odhlásilo se 15 obyvatel. 

Zemřelo 6 obyvatelů. 

 

Průměrný věk obyvatel obce v roce 2020 byl 

42 let. 

 

Obyvatelé dle pohlaví – ženy 53 % a muži  

47 %. 

Věkové rozložení obyvatel – Dospělých žen 

v obci bylo 43 %, dospělých mužů 40 % a 

dětí 17 %. 

Věkové rozložení dětí – děti do 7 let 47 %, od 

7 do 15 let 42 % a od 15 do 18 let 11 %. 

Rodiny dle počtu dětí – bez dětí 44 %, 1 dítě 

11 %, 2 děti 32 %, 3 děti 11 %, 4 děti 2% 
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Péče o společný prostor a o veřejná prostranství, vandalismus 

Pokud není v Boleradicích společná péče  

o veřejný prostor přímo příkladná, pak si 

myslím, že je alespoň na velmi dobré úrovni. 

I když je pořád co vylepšovat, nenajdeme  

u nás mnoho zanedbaných a neudržovaných 

koutů. Věřte, že velmi často v tomto smyslu 

slyším chválu od mnohých návštěv, se 

kterými se setkávám. Předzahrádky jsou  

v drtivé většině příkladně udržovány, ať už  

v tradičním či modernějším duchu. O různá 

místa pro setkávání, zastavení či posezení  

a drobné sakrální či jiné památky se stará 

nejen obec, ale i spolky, rodiny či jednotlivci, 

kterým není náš společný prostor lhostejný. 

Činí tak nezištně, s nasazením vlastních sil  

a často i prostředků. Za to všem patří velký 

dík a obdiv. 

Oproti těmto ušlechtilým snahám u nás jako 

všude jinde najdeme také odvrácenou stranu 

této mince. Různé zvelebovací aktivity 

můžou paradoxně vést k opačnému efektu, 

než byl zamýšlen. Zmíním na tomto místě 

několik příkladů. Ke kapli sv. Rocha jsme 

vloni instalovali nový stůl s lavicemi pro 

poutníky, kteří zde mohou spočinout  

a pokochat se pohledem na obec z tohoto 

krásného místa. Nový prvek však přitáhl 

omladinu z okolí, která jej okamžitě začala 

ničit a pálit. Přestože několik kroků od 

posezení se nachází odpadkový koš, místo je 

zaneřáděno nedopalky z cigaret a dalšími 

odpadky jako nikdy předtím. Sousedé si 

stěžují na řev a nepořádek. Jakožto člověku, 

který má v úctě práci a fortel druhých, mi 

hlava nebere, když někdo lak na zbrusu 

novém stolu pomaluje či propálí cigaretou  

a zmačkanou plechovku pohodí před 

vchodem do kaple. Jsme však lidé různí, 

máme různou výchovu a svoji roli určitě 

hraje i věk. Celá situace má prozatím ten 

výsledek, že zvažujeme, zda na stejné místo 

posezení vrátíme i v následující sezóně. Je 

tohle ale to správné řešení? Proč by si nemohl 

člověk na procházce sednout na lavici  

u kapličky? Protože mimo něj tam chodí 

kempovat neřád? Před neřádem by se ale 

nemělo uhýbat a couvat. Naopak, měl by se 

soustavně učit ohleduplnému chování  

v lidském společenství. 

Na starobylé budově požární zbrojnice, 

krásném prvku naší návsi, pak nedávno 

přibyl podpis neznámého umělce. Rozhledna 

pak neznámé umělce přitahuje jako nak-

vašená hruška vosu. Nové posezení, které 

nedávno instalovali chlapi z tesařství Milana 

Vítečka „u svatých“, bylo během několika 

měsíců počmárané podivnými nápisy. Zas-

távky veřejné dopravy jsou periodicky 

rekonstruované jen pro to, aby se postupně 

opět měnily v odpudivé ratejny zaneřáděné 

vandaly. Nic jim totiž bohužel neškodí víc 

než lidé.      

 

Překlad anglického nápisu na „hasičce“ 

nám možná má něco prozradit o duševním 

rozpoložení jeho původce. 
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Graffiti u sv. Cyrila s Metodějem 

Tolik jen k několika příkladům, kterých si se 

smutkem člověk povšimne při procházce 

dědinou. Chtěl bych zde na stránkách 

Polehradu apelovat na to, abychom se 

pokusili ke svému okolí chovat ohleduplně. 

Vždy mějme na zřeteli, že údržba a pěkný 

vzhled budov a veřejných prostranství naší 

obce není nic, co by existovalo jaksi 

automaticky a zadarmo, nýbrž že je to 

výsledek péče a snahy mnoha jiných. 

Chovejme se k těmto místům a jejich 

vybavení tak, jako by bylo naším vlastním 

majetkem. Ona totiž tato místa naše vlastní 

jsou, slouží nám všem, ačkoliv může být pro 

některé obtížné si toto uvědomit. 

 

Děkuji. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Čištění dešťové kanalizace 

Koncem letošní zimy jsme provedli čištění 

dešťové kanalizace na Dolním konci. Po 

čištění následoval monitoring stavu 

kanalizace a též pasportizace předmětného 

úseku o délce asi 1400 m. Stávající pasport 

obsahoval chybné informace a některá 

důležitá data zcela chybí, proto je bylo třeba 

doplnit a upřesnit zejména pro potřeby 

projekce a budoucí výstavby kanalizace 

splaškové. Kvalitní pasport všech sítí je ale 

třeba nejen pro účely jedné akce, je potřebný 

prakticky pro každodenní fungování obce. 

Vyčištěna byla i všechna odbočení až po 

vyústění do potoka, a také všechny vpusti. 

Pokud jde o stav dešťové kanalizace na 

Dolním konci, pak není úplně nejhorší, až na 

několik krátkých úseků, u nichž bude  

v budoucnosti pravděpodobně nutná oprava. 

Problematická jsou zejména „dna“ 

betonového potrubí, narušená a strávená 

chemikáliemi a splašky. 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Pokuta České inspekce životního prostředí 

V únoru 2020 nás opět navštívili kontroloři 

České inspekce životního prostředí (ČIŽP),  

a to opět za účelem kontroly likvidace 

odpadních vod z městyse Boleradice. 

Propadli jsme na všech frontách – drtivá 

většina z celkem 27 obecních vyústění 

dešťové kanalizace do vodoteče Haraska 

vykazovala šedočernou barvu a zápach po 

splaškových vodách, porost břehů a dna 

potoka byl pokryt bakteriálními nárůsty. Dále 

byla nalezena další betonová či plastová 

vyústění do potoka ze soukromých nemo-
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vitostí. Dále nebyly v úplnosti doloženy 

doklady o vývozu odpadní jímky z budovy, 

ve které je kromě jiného umístěn Úřad 

městyse Boleradice. Tímto jsme tedy porušili 

zákonem chráněný zájem v oblasti životního 

prostředí. Při stanovení pokuty bylo 

přihlédnuto k mnoha faktorům (přitěžujícím 

okolnostem), jako je velikost zdroje 

znečištění, množství vypouštěných odpad-

ních vod z městysu, k délce vypouštění atd.   

Jako polehčující okolnost bylo přihlédnuto 

ke skutečnosti, že se městys Boleradice 

nenachází v CHKO. Postupující projekční 

práce, které činíme k nápravě situace, několik 

technických studií a nemalé prostředky  

z rozpočtu městyse, které do těchto aktivit 

investujeme, nebyly zohledněny jako poleh-

čující okolnost. K našim snahám o nápravu 

nám ČIŽP „pomohla“ tučnou pokutou 

130.000,- Kč, což s předchozími 80.000,- Kč 

není zrovna málo. Optimistickou zprávou 

také není fakt, že tato pokuta může postupně 

narůst až na 5.000.000, - Kč. Z jedné strany 

lze říci, že zákon hovoří jasně a času na to, 

abychom situaci řešili a uvedli do souladu se 

zákonem, jsme měli dost. Na druhou stranu 

je podpora státu pro výstavbu ekonomicky 

nákladné stavby pouze částečná a riziko pak 

zůstává do velké míry na bedrech samotných 

obcí. Pro některé z nich je pak takové, že si 

výstavbu kanalizace dovolit nemohou. 

Zjednodušeně řečeno, pokuta není příjemná 

nikdy a pro nikoho, a obzvlášť v situaci, kdy 

se každá koruna počítá, není příjemné a ani 

logické platit obří částky státním orgánům 

(ke kterým pak paradoxně přicházíme jiným 

vchodem o peníze žádat např. ve formě 

dotace), namísto jejich smysluplného využití 

pro nápravu samotnou. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Projekt kanalizace a výstavby ČOV 

V uplynulém období se nám podařilo v drtivé 

většině opatřit souhlasy majitelů soukromých 

pozemků umožňující vedení hlavního řadu 

kanalizace a odboček k budoucím přípojkám 

nemovitostí.  Vyřešeno bylo několik 

problematických úseků, zejména úsek na 

Dolním konci, kde jsme se z důvodu 

výrazných úspor rozhodli s hlavním řadem 

sestoupit z komunikace a postupovat okrajem 

přilehlých polností. V tomto úseku došlo ze 

strany jednoho z majitelů pozemků k nabídce 

směny pozemku za podmínek, které však pro 

zastupitelstvo městyse nebyly přijatelné. 

Souhlas s uložením kanalizačního řadu jsme 

nezískali a po několika měsících vyjed-

návání, a tedy podstatného a nepříjemného 

zabrzdění zejména administrativního procesu 

celé projekce jsme se nakonec rozhodli 

dotčený pozemek obejít. Tímto bych chtěl 

znovu poděkovat všem těm, kdo obci vyšli 

vstříc a uložení hlavního řadu na svých 

pozemcích formou souhlasu umožnili i za 

cenu případných komplikací při vlastním 

hospodaření a jiných činnostech. Tato pomoc 

je nesmírná. Z výše zmíněného důvodu jsme 

byli nuceni posunout termín dokončení 

projektu pro územní rozhodnutí do poloviny 

roku 2021. Doufejme tedy, že se snad už 

žádná významnější překážka v procesu 

schvalování neobjeví. 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za 

psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse Boleradice nebo je lze uhradit 

převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za 

sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce: 500,- Kč za osobu, 300,- Kč za děti 

do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2021. 
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Plánované uzavírky 

Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9 – 24,3, vlevo od 14. 3. do 19. 5. 2021 

Ředitelství silnic a dálnic bude na dálnic D2 

v okolí Hustopečí realizovat dvě stavby – 

opravu povrchu dálnice v délce asi 7 km  

a stavbu nové protihlukové stěny. 

Etapa 0 

Termín prací: 14. 3. 2021 – 24. 3. 2021 

Uzavřen bude nájezd směr Břeclav, sjezd od 

Břeclavi a od Brna 

Etapa 1.1. 

Termín prací: 28. 3. 2021 – 19. 5. 2021 

Uzavřen bude sjezd Břeclav – Hustopeče, 

nájezd Hustopeče – Brno, sjezd Břeclav - 

Hustopeče 

 

Objízdná trasa – Bořetice 

Kvůli výstavbě kanalizace v obci Bořetice, dojde v období od 1. 4. – 30. 10. 2021 k úplné 

uzavírce sil. III/42111 – délka 390 m. Objízdná trasa povede přes obec Němčičky.   
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Ze života obce 

Tříkrálová sbírka 2021 

Letošní Tříkrálovou sbírku výrazně ovlivnila 

nařízení kvůli pandemii, která znemožnila 

tradiční koledování v ulicích. I přesto se 

podařilo v Boleradicích vybrat krásných 

16.402, -Kč a dohromady v celé republice 80 

milionů korun. Výsledky a využití 

darovaných financí najdete na webových 

stránkách www.trikralovasbirka.cz.   

Děkujeme všem, kteří přispěli do 

pokladniček nebo zaslali DMS na podporu 

poskytování charitních služeb pro občany 

v nouzi.

 

Drobné památky 

Potkáváme je v polích, na bývalých 

rozcestích, u cest a silnic. Možná je při svých 

vycházkách po naší obci a jejím okolí ani 

nevnímáme. Na jejich přítomnost už jsme si 

zvykli, považujeme je za samozřejmé a snad 

proto je nevidíme. Mám na mysli křížky, 

obrázky a další malé objekty, které jsou 

běžně označovány jako „drobné památky 

místního významu“. A právě tento „místní 

význam“ bych rád zdůraznil. Většina z těch 

polních křížů vznikla v devatenáctém století 

a na počátku století dvacátého. Často je 

nechaly postavit místní rodiny na památku 

těch, kteří se jim nevrátili z bojišť 1. světové 

války, ty starší pak většinou jako památku na 

životní partnery nebo na poděkování, jiné 

připomínají dávnou tragédii. Znamená to, že 

téměř každá z těchto památek má svého 

majitele.  Některé z nich jsou již v dosti 

špatném stavu, jiné byly poškozeny při 

obdělávání pozemků těžkou technikou, 

protože stojí na nyní nevhodném místě, 

několik zaniklo při terénních úpravách 

(terasy). U některých by však stačila drobná 

oprava, obnova zašlého nápisu či alespoň 

pravidelná údržba jejich okolí. 

Kolik takových svědků dob minulých 

můžeme u nás najít? Je jich překvapivě 

mnoho – celkem třicet pět! Zkuste je při 

svých vycházkách vyhledat a zjistit např., 

která z nich je nejstarší a která naopak 

nejmladší. 

Je dobře, že několik těchto památek se 

podařilo v uplynulých letech opravit 

přičiněním místních spolků (Orel – kříž  

u mlýna), nebo nově vybudovat (Techsport – 

sousoší Cyrila a Metoděje), ale i některých 

občanů a rodin, které se bez jakékoliv 

publicity postaraly o jejich obnovení  

a důstojný stav (kříž na zastávce v Pekelné, 

bílý kříž u cesty od Marečka, obrázek Anděla 

strážného u cesty k rozhledně, Broskvův kříž, 

obrázek sv. Urbana a mariánský obrázek  

v Tihelni …). Také není na škodu si 

připomenout, že některé ze zmíněných 

památek jsou uvedeny v seznamu památek, 

chráněných zákonem (nemají tedy pouze 

místní význam). Tyto se podařilo po roce 

1990 restaurovat.  Zdá se však, že už by si 

opět zasloužily odbornou péči. Vedení obce 

je těmto snahám o opravy či obnovu 

nakloněno a velmi aktivně se na nich podílí 

(odborné restaurování hlavního kříže na 

hřbitově, péče o pomníky padlých, schválená 

oprava náhrobní desky P. Filipa Toufara).  

Zmíněné drobné památky se staly součástí 

obce, jsou i součástí krajiny, vypovídají  

o životě a osudech našich předků. Proto si 

určitě zaslouží naši pozornost a péči. Také 

proto, že stav místních památek svědčí  

o našem přístupu k tomuto dědictví, o naší 
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kultivovanosti a smyslu pro věci, přesahující 

naše každodenní starosti. Nejlépe to dokážou 

posoudit a ocenit především návštěvníci naší 

obce, turisté, cyklisté, rodáci…! Je to do jisté 

míry naše vizitka. Zkusme se nad tím 

zamyslet a společně hledat cesty a možnosti, 

jak těmto památkám zajistit potřebnou péči  

a zachovat je pro budoucí generace. Věřím, 

že i s pomocí a účastí naší obce se to podaří 

postupně a úspěšně řešit. 

_________ 

Jan Koráb 

  

Obnovený obrázek 

Na rozcestí, poblíž tzv. zmole, kde se říkalo  

„V Marečku“, stával dřevěný sloupek  

s obrázkem evangelisty sv. Marka. Kdy, kdo  

a proč tam obrázek postavil, se mi nepodařilo 

zjistit. A proč zrovna sv. Marek zůstává 

rovněž záhadou. 

Dřevěný sloupek postupně chátral, až se 

nakonec zlomil, spadl a původní obrázek se 

ztratil. Péčí obětavých občanů, pana 

Františka Korába st. a pana Františka 

Novotňáka st. byl posléze obnoven. Nový 

obrázek namaloval místní malíř pan Vavřín 

Chalupa. I tento obrázek však během let 

vlivem povětrnosti postupně chátral, až opět 

zanikl. Proto jsem se vrátil k myšlence na 

jeho obnovení. Původně jsem opravu slíbil 

již v roce 1987 (!!), ale z různých důvodů 

došlo k opravě až loni. V tomto roce (2020) 

jsem se chtěl vypravit na jednu z nej-

známějších evropských poutních tras do 

Santiaga di Compostella. Oprava obrázku 

měla být jednak poděkováním za úspěšné 

absolvování této cesty, jednak splněním 

dávného slibu. Pandemie coronaviru, která 

loni zasáhla svět, mi však neumožnila pouť 

uskutečnit. Nic to ovšem nezměnilo na mém 

rozhodnutí obrázek opravit. Stalo se tak  

i díky pochopení ze strany vedení obce  

a pomoci místních řemeslníků. 

Čtyři dřevěné sloupky, spojené kovovou 

konstrukcí nesoucí obrázek, mají symbo-

lizovat čtyři evangelisty (Marek, Matouš, 

Lukáš, Jan). Jejich seříznuté vrcholy 

myšlenkou i provedením směřují ke kříži, 

který tvoří vrchol celé konstrukce. Obrázek 

světce, jehož tzv. atributem je okřídlený lev, 

namalovala podle barokní předlohy paní 

Lucie Korábová.  

Dřevěné části jsou ošetřeny podle návodu 

restaurátora Petra Jandy. Do základu 

památky jsme po dohodě s panem starostou 

umístili pouzdro s dokumenty, vztahujícími 

se k naší obci a zprávou o situaci v roce 2020. 

Moje velké a upřímné poděkování patří 

všem, kdo se na opravě obrázku, jakkoliv 

podíleli – radou, pomocí či pochopením. 

_________ 

Jan Koráb
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Zlatá sobota v Žarošicích na Seznamu nemateriálních statků  

Možná si říkáte, proč se píše o Zlaté sobotě  

v březnovém vydání Polehradu, přece pouť 

bývá v září. Ten důvod je prostý. Letos v zimě 

přišla zpráva o zápisu Zlaté soboty na 

Seznam nemateriálních statků Jihomora-

vského kraje. Být zapsán na tomto prestižním 

seznamu je přece jen událost, a tak jsem 

požádal o rozhovor osobu z nejpovo-

lanějších, koordinátorku projektu Mgr. Věru 

Colledani z Vlastivědného muzea v Kyjově, 

která návrh připravovala.  

Nejprve co vlastně ten nemateriální statek 

je, co si pod tím máme představit? 

Zásady pro vedení tohoto krajského Seznamu 

říkají: „Seznam nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje 

je zřizován v souladu s usnesením Vlády 

České republiky č. 11 ze dne 5. ledna 2011  

o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v České republice. Jeho hlavním 

účelem je ochrana, zachování, identifikace, 

rozvoj a podpora nemateriálního kulturního 

dědictví na území Jihomoravského kraje. 

Nemateriálním statkem tradiční lidové 

kultury se rozumí zkušenosti, znázornění, 

vyjádření, znalosti, dovednosti, nástroje, 

předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi 

související, které společenství, skupiny  

a v některých případech též jednotlivci 

považují za součást svého nemateriálního 

kulturního dědictví. Nemateriální kulturní 

dědictví, předávané z pokolení na pokolení, 

je společenstvími a skupinami lidí neustále 

přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na 

jejich interakci s přírodou a na jejich historii, 

dává jim pocit identity a kontinuity, 

podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti 

a lidské tvořivosti.“ 

U nás v Boleradicích působí divadelní 

spolek, a právě ochotnické divadlo bylo na 

seznam zapsáno v roce 2019, Zlatá Sobota 

se zápisu dočkala vloni.  

Ještě dříve, než vznikl Seznam JMK byl 

zřízen tzv. Národní seznam. Na něm se od 

roku 2009 ocitlo takové kulturní bohatství 

jako je Slovácký verbuňk, Jízda králů, 

Technologie výroby modrotisku a také 

Ochotnické divadlo. (více na 

https://www.nulk.cz/narodni-seznam/) 

Průvod v roce 2011 

V roce 2020 přibyla na Seznamu 

Jihomoravského kraje také Zlatá sobota – 

hlavní mariánská pouť v Žarošicích konaná 

každoročně druhou sobotu v měsíci září,  

v období svátku Narození Panny Marie.  

Pouť v této podobě probíhá již od roku 1785, 

historie poutního místa však sahá hluboko do 

minulosti, dle legendy je spojována  

s cyrilometodějskou misí. Celodenní pro-

gram s významným ceremoniálem pokory 

(odpros) a poklony Panně Marii a jehož 

součástí je i žehnání pramene ve Zdravé vodě 

(dnes místní části Žarošic), vrcholí slavením 

liturgie v 18 hodin na prostranství za 

kostelem sv. Anny a následujícím světelným 

průvodem po hlavní silnici se sochami Panny 

Marie. Při průvodu se zpívá píseň „Před věky 

zvolená, Panno Maria“, která zněla při 

přenášení sochy ze Silničné do Žarošic již  

v 18. století. Název „Zlatá sobota“ dal poutím 

cisterciácký řád působící na Moravě od 

počátku 14. století. Význam Žarošic jako 

https://www.nulk.cz/narodni-seznam/
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staletého poutního místa původně brněnské 

diecéze podtrhla i korunovace sochy 

papežem Janem Pavlem II. v roce 1995 na 

Svatém Kopečku u Olomouce. 

Můžete nám přiblížit historii mariánské 

poutě? Čím je vlastně madona tak 

výjimečná? 

Původní místo mariánské úcty ke Staré 

Matce Boží je situováno ke kostelu Mezi 

Vinicemi a klášteru cisterciaček v místě 

osady Silničná. Dřevěná socha vysoká 142 

cm přiřazovaná k roku 1325 je 

pravděpodobně darem královny Elišky 

Rejčky a pro starobylost poutního místa je 

nazývaná Stará Matka Boží (její název již  

z počátku 17. stol.). K místu se váže mnoho 

legend. Např. při rabování švédských vojsk 

obléhající Brno v r. 1645 padl jim v oběť  

i zmíněný poutní kostelík. Při zpáteční cestě 

k Brnu však Švédové dřevěnou sochu 

vyhodili z vozu, neboť pro ně byla bezcenná. 

Nalezl ji Josef Němec z Archlebova a byla 

vrácena na své místo v poutním kostele.   

V roce 1875 v rámci zákazů konání poutí  

a rušení klášterů císařem Josefem II. byl 

kostel v Silničné uzavřen, což vedlo  

k přenosu uctívané plastiky do nedalekého 

kostela sv. Anny v Žarošicích z roku 1785. 

Dle ústní tradice věřící vnikli do kostela 

Panny Marie, dali milostnou sochu na 

nosítka, zapálili svíce a kolem osmé hodiny 

večerní ve slavnostním průvodu za zpěvu ji 

přenesli do Žarošic. Na památku této události 

se koná večerní slavnostní světelný průvod se 

sochami Panny Marie a patří k vyvrcholení 

hlavní poutě. Barokní kostel sv. Anny brzy 

nato vyhořel a byl nahrazen nynějším 

chrámem (1801). Při srovnání s jinými 

poutními místy nedošlo v Žarošicích  

k přerušení poutní tradice ani v důsledku 

potlačování projevů náboženského života ve 

2. polovině 20. století. Dokladem vysoké 

návštěvnosti místa je i zřízení poutního 

prostranství pro mše pod širým nebem  

v prostorách bývalé farní zahrady v roce 

1967. Po roce 1989 došlo k opětovnému 

rozkvětu pouti se širokým okruhem 

návštěvníků především z jižní a střední 

Moravy, západního Slovenska a dolního 

Rakouska. 

Družičky s Panou Marií Lurdskou na Zlatou 

sobotu 1951 

Co přináší zápis na Seznam nema-

teriálních statků? Vyplývají z toho nějaká 

práva či povinnosti?  

Návrh na zápis do Seznamu podal 

Etnografický ústav Moravského zemského 

muzea v Brně ve spolupráci s regionálním 

pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu 

Jihomoravského kraje, které je současně  

i správcem Seznamu. Zápis samotný je však 

pouhým úředním aktem. Nositelé statku se 

současně tímto zavazují, že budou v tradici  

v nezměněné podobě ze všech sil pokračovat.  

Na druhé straně se vedení kraje zavazuje, že 

jim v tom bude nápomocno. Rada JMK také 

rozhodla, že tuto výjimečnou událost 

nominuje na Národní seznam. K bohaté 

dokumentaci přispěli i obyvatelé Boleradic. 

Děkujeme jim za to. 

V loňském roce vyšla první publikace o zap-

saných jihomoravských statcích. Věnovala se 

velikonočním obchůzkám s Jidáši na 

Bučovicku. V letošním roce se připravuje 

další pokračování ediční řady. Novým 

navrhovaným statkem, který se v červnu 

letošního roku bude předkládat odborné 

komisi k posouzení, jsou Pískem vysypávané 

ornamenty v Hovoranech a Šardicích. 

Děkuji za rozhovor 

________ 

Jiří Janda 
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Ještě malá zajímavost 

Sochu Panny Marie Lurdské, s kterou se 

chodí v průvodu na Zlatou sobotu  

v Žarošicích, získali Polehradští farníci 

darem od paní hostinské Hajátkové v roce 

1903. V kronice z té doby je zapsáno:  

 

Farář Jan Šidlák investován byl na faru  

v Polehradicích od nejdůst. p. biskupa Dra 

Františka Sales. Bauera 11. února 1902. Za 

tohoto faráře renovován r. 1903 Chrám Páně, 

jehož vnitřek velmi sešlý byl. Jak hlavní 

oltář, tak dva poboční, kazatelna, křtitelnice 

dosti šťastně polychromovány a zlaceny, 

presbytář bohatěji, loď jednodušeji vyma-

lovány barvami temperovými. Zdi mezi 

sloupy vyplněny koberci a klenba blankytně 

vymalována s četnými zlatými hvězdami. 

Obnovu tu vykonal malíř Václav Doležal  

z Bučovic za 1390 Korun. Při té příležitosti 

přenesena také socha sv. Jana Nepom., která 

stála dříve na vlhkém místě na návrši kostelní 

a zde na důstojném místě postavena. 

Polychromie její stála 50 Korun. Náklad 

věškerý uhrazen šlechetnými dárci, u kterých 

za to prošeno. Farář se starostou Bedřichem 

Šírem cesty vzali na sebe. Jeho jasnost kníže 

Jan z Lichtensteinů, tento mecenáš zbožných 

a humánních podniků, daroval 400 Korun, 

paní Terezie Sengová z Divák 200 Korun,  

p. patron Karel z Lewetzowa 100 Korun  

a Cyrilská jednota 150 Korun. Ostatní 

doplňovali farníci dobrovolnými dárky  

a zbytek uhrazen z příspěvků za místa  

v kostelních lavicích. 

Dej Bůh, aby kostelíček v novém rouše 

dlouho pěkný zůstal a byl radostně hledaným 

útulkem v radostech i těžkostech hodných  

a bohabojných Polehradčanů. 

Na věčnou památku budiž tuto zaznamenáno 

jméno obětavé sousedky Juliany Stehlíkové, 

která jsouc vdovou bez vlastních dítek, 

koupila pro Chrám Páně téhož roku nádherný 

lustr za 300 Korun a i světla doň zaopatřovati 

se uvolila. Na to také společně s paní 

Karolínou Hajátkovou, majitelkou hostince  

a poštmistrovou zdejší, která pouť do Říma  

a Lourd vykonala, zakoupila krásnou sochu 

Panny Marie Lourdské, která umístěna na 

sloupu proti kazatelně. 

Posvěcena byla na svátek Neposkvr. Početí 

P. Marie r. 1903 od dříve jmenovaného 

místního faráře. 

________ 

Jiří Janda 

 

Nejen chlebem … 

V současné neutěšené situaci, kdy jsou 

zásadně omezeny vzájemné kontakty a také 

prakticky nefunguje většina společenských 

aktivit, volají psychologové, psychiatři  

a sociologové po tzv. duševní hygieně. 

Omezené možnosti vyžití doporučují 

nahradit sledováním TV (??), individuálními 

vycházkami, četbou apod. Na venkově to 

máme s těmi vycházkami asi o něco 

jednodušší, než v panelákových sídlištích 
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velkých měst. Ale co to ostatní?  Například  

u nás – hospoda, zavřená, kavárna zavřená, 

divadlo nezkouší ani nehraje, fotbalové hřiště 

osiřelo, spolky nemohou vyvíjet žádnou 

činnost, po setmění je na dědině pusto, 

prázdno! 

Jedna z mála věcí, které v možném rozsahu 

fungují (samozřejmě za přísného dodržení 

všech omezujících opatření) je naše obecní 

knihovna. I přes to, že prostory knihovny 

jsou veřejnosti nepřístupné, nejsou čtenáři 

díky ochotě paní knihovnice o svoje knihy 

ochuzeni. Stačí ji oslovit či jí zavolat  

a objednané knihy si můžete u ní objednat  

a vyzvednout. A výjimkou není ani osobní 

doručení! A že má naše knihovna co 

nabídnout, o tom není pochyb. Dokáže 

uspokojit prakticky všechny zájmové 

skupiny čtenářů – milovníky detektivek, 

ženských románů, cestopisů, ale má  

k dispozici i nedávno vydané knižní novinky.  

Obec na svou knihovnu dlouhodobě 

pamatuje ve svém rozpočtu, a to paní 

knihovnici umožňuje nakupovat dostatečné 

množství kvalitní literatury. Važme si toho, 

neboť jak známo, nejen chlebem živ je 

člověk! V této složité a pro mnohé opravdu 

těžké době je to dvojnásobná pravda. Knihy 

pomáhají lépe snášet a překonávat samotu, 

odloučení, umožňují nám alespoň na chvíli 

zahnat chmury a zapomenout na nepříjemnou 

každodenní realitu. 

________ 

Jan Koráb 

 

Kdo byl p. Filip Toufar? 

Příští rok, konkrétně 11. února 2022 uplyne 

120 let od úmrtí významné osobnosti 

nedávné historie naší obce, p. Filipa Toufara. 

Tento kněz u nás působil v letech 1882–1901. 

I za takto relativně krátkou dobu provedl 

celou řadu kroků a opatření, jejichž stopy 

jsou u nás patrné do dnešních dnů. Mnohé  

z toho, co dnes považujeme za samozřejmé, 

by tehdy bez jeho přičinění a úsilí zřejmě 

nevzniklo. Spolu s panem učitelem Cyrilem 

Metodějem Hladkým se stali hybateli života 

obce, nositeli vzdělanosti, kultury, osvěty, 

skutečnými vlastenci a buditeli v nejlepším 

smyslu těchto slov. 

Ne vždy se jejich činnosti a snahy setkávaly 

s pochopením jejich nadřízených, někdy na 

nepochopení narazili i v tehdejších Pole-

hradicích. P. Filip Toufar odešel v roce 1901 

do Borkovan, kde krátce na to, 11. února 

1902 zemřel. O jeho vztahu k naší obci svědčí 

skutečnost, že na základě vlastního přání byl 

pochován na našem hřbitově. Na náhrobním 

kameni tohoto vzácného člověka zmínili 

tehdejší vděční občané polehradičtí jeho 

zásluhy. Text se však postupem času stal 

téměř nečitelným, a proto mě velmi potěšilo, 

že vedení městyse podpořilo návrh na opravu 

náhrobku a zařadilo jej do rozpočtu obce na 

letošní rok. Naše zastupitelstvo pak tento 

návrh jednomyslně odsouhlasilo! Už 

vzhledem k blížícímu se výročí a připra-

vovanému Sjezdu rodáků (v září t.r.) je 

žádoucí, aby místo posledního odpočinku  

P. Filipa Toufara dostalo důstojnou podobu. 

V souvislosti s osobou P. Toufara se objevilo 

i několik otázek.  Proč odešel do Borkovan? 

Nebyl příbuzným P. Josefa Toufara, 

umučeného v souvislosti s tzv. číhošťským 

zázrakem?  Které místní spolky a iniciativy 

mu vděčí za svůj vznik? Pátral někdo po jeho 

stopách v rodné obci či předchozích 

farnostech? K působení P. Filipa Toufara  

a k výše zmíněným otázkám bych se rád 

vrátil v obsáhlejším článku v podzimním 

čísle Polehradu, které by mohlo vyjít ke 

Sjezdu rodáků. Pro připravovaný článek se 

mi podařilo získat řadu informací  

a dokumentů od místních občanů.  

Nejpodrobnější údaje o jeho životě  

a působení včetně svolení ke zveřejnění jsem 

však získal od pracovníků Biskupství 

brněnského a Biskupského archivu  

v Rajhradě, za což jim upřímně děkuji. 

_________ 

Jan Koráb 
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Výročí a zajímavosti v roce 2021 

 

 

 

890 let od první písemné zmínky o Boleradicích roku 1131

485 let od zničení a zpustnutí hradu roku 1536

400 let od konce panství pánů z Víckova v roce 1621

290 let od potvrzení výročních trhů císařem Karlem IV. v roce 1731

190 let od přeložení hřbitova od kostela za vesnici v roce 1831

145 let od vybudování silnice Hustopeče - Klobouky v roce 1876

125 let od založení hasičské jednoty v Boleradicích v roce 1896

120 let od narození Víta Příkaského v roce 1901

115 let od příchodu učitele Františka Nováka do Boleradic v roce 1906

95 let od založení kroniky Boleradic kronikářem Janem Stehlíkem v roce 1926

85 let od úmrtí kronikáře Jana Stehlíka v roce 1936

80 let  od založení vinařského spolku Besídka v roce 1941

70 let od zřízení zdravotnického střediska v roce 1951

60 let od vybudování první autobusové čekárny v Boleradicích v roce 1961

45 let od vybudování nového pohostinství v roce 1976

30 let od vybudování nákupního střediska Jednoty v roce 1991

25 let od dobudování krčku na radnici v roce 1996

20 let od ustavující schůze Jednoty  Orla v roce 2001



POLEHRAD 1/2021 

15 
 

Sčítání 2021 

Koho se sčítání týká 

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který 

má v České republice trvalý nebo přechodný 

pobyt nad 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, 

které nejsou způsobilé k právním úkonům, 

jej může vyplnit jiny dospělý člen do-

mácnosti.  

Sčítání online 

Elektronický sčítací formulář bude zpří-

stupněn od 27. 3. do 9. 4. Sečíst se můžete na 

webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, 

kterou naleznete v Google Play i App Store 

pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte 

online, bude muset vyplnit listinný sčítací 

formulář. 

Listinné sčítání 

Pokud jste se nesečetli online, musíte od  

17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. 

Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od 

sčítacího komisaře, který se dostaví v předem 

oznámeném termínu a vyčká na váš příchod 

před vaším domem. Vyzvednout formulář  

a obálku si můžete také sami na kterémkoliv 

kontaktním místě sčítání na vybraných 

pobočkách České pošty a krajských správách 

Českého statistického úřadu. Vyplněný 

formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 

11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní 

schránky.  

Sčítací komisař 

Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení 

zaměstnanci České pošty a Českého 

statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména 

roznos listinných sčítacích formulářů 

v předem oznámeném termínu těm, kteří se 

nesečetli online. Sčítací komisaři mají 

viditelně umístěný průkaz a mají povinnost 

se na požádání prokázat svým osobním 

dokladem (například občanským průkazem 

nebo cestovním dokladem) 

Všechny informace týkající se „Sčítání 

2021“ naleznete na adrese www.scitani.cz 
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Za Kunderovým

Troufnu si tvrdit, že všichni staří, a skoro si 

troufnu tvrdit, že i všichni mladí v Bole-

radicích vědí, kde to je, když se řekne "Za 

Kunderovým". Nenápadná ulička na Horním 

konci je zároveň úzkým průchodem ven  

z obce, do lesů a stezek vinoucích se v prud-

kých, do sebe zaklesnutých kopcích nad 

dědinou, vrcholících nahoře na Předním 

koutu. Na jihomoravské poměry vskutku 

majestátní vrchol… „Za Kunderovým" - 

častý to cíl houbařů v deštivém létě, a kdysi, 

když ještě padával sníh, též oblíbená trasa 

lyžařů s běžkami. 

Proč ale právě "Za Kunderovým"? Dům 

rodiny Kunderových, přesněji boleradské 

větve této rodiny, stával po pravé straně cesty 

ústící ven z obce víceméně v takové podobě, 

jak ji známe dnes. Název této lokality, „Za 

Kunderovým”, se pak, podobně jako mnoho 

jiných místních názvů, udržuje se zvláštní 

urputností a zvykem i přesto, že hmatatelnou 

souvislost již dávno odnesl čas. Zakla-

datelkou této rodové linie byla jistá Marie 

Kunderová (v některých starších zdrojích je 

jméno Kundera uváděno též jako Kunderka).  

První zmínka o Marii v Polehradicích se 

nachází v křestním záznamu ze dne 13. čer-

vence 1828, kdy jde tato osoba za kmotru 

Ludvíkovi, synovi Alexandra Schreebanka, 

tehdejšího dolního mlynáře.  Je zapsána jako 

Marianna Kundera, Köchin beim Pfarrer von 

Pollehraditz. Je tedy kuchařkou tehdejšího 

faráře Josefa Ujeského. S jistotou se jedná  

o Marii (narozena r. 1788, Žatčany 7), která 

o tři roky později (ve svých 43 letech!), coby 

svobodná rodí v č.p. 185 syna Antonína (nar. 

1831), a umírá neprovdána roku 1849 v Pole-

hradicích, č. p. 196. 

Jakožto nemanželské dítě zdědil syn Marie 

Kunderové Antonín příjmení po matce a rod 

tak pod tímto jménem v Polehradicích 

pokračoval dál.  

Nejméně dva z vnuků Antonína Kundery, 

prvního mužského člena polehradské větve 

rodu, Arnošt a Konstantin Kundera, pak 

hledali za svého života štěstí a budovali 

kariéru mimo hranice rodné obce. Arnošt 

Kundera se stal řádným členem spolku 

stavbyvedoucích a stavitelů v Království 

Českém v Praze: 

 

 

 

Tento pán byl též členem spolku stavebních 

techniků v Brně.  Mezi stavbami, na nichž se 

podílel přímo v Polehradicích, můžeme 

zmínit projekci dnes zanedbaného stadionu, 

jak uvádí noticka Lidových novin ze dne 

22. 9. 1923: 
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Bratr Arnošta Kundery Konstantin pak 

provozoval obchod s uměleckoprůmyslo-

vými předměty v Praze, jak dokládá dobový 

leták či vizitka:  

 

Tolik tedy ke Kunderovým v Polehradicích. 

Přihlédněme nyní blíže k dalším osudům 

tohoto rodu, jehož jméno je známo nejen  

v kraji českém a moravském. 

Spisovatel Milan Kundera. Zdroj: Wikipedie 

Marie Kunderová, zmíněná na začátku 

našeho příběhu, měla bratra Matěje, nar. roku 

1782 v Žatčanech, kde po dlouhou dobu 

sídlila další větev rodiny Kunderových. 

Vnukem tohoto Matěje Kundery byl jistý 

František Kundera, narozený r. 1845 též  

v Žatčanech, později nájemník hospody  

v Opatovicích ve farnosti Rajhradské, 

desátník v záloze c.k. 12. pluku dělo-

střeleckého, a též radní v Brně – Králově 

Poli, kam později přesídlil a kde se i oženil. 

Františkův syn, Ludvík Kundera (1891–

1971), byl význačnou osobností české 

kultury – klavírista, muzikolog a hudební 

pedagog, též první rektor Janáčkovy 

akademie múzických umění v Brně. Je pak 

dobře známo, že tento Ludvík Kundera je 

otcem patrně nejznámějšího žijícího 

spisovatele českého původu, Milana 

Kundery (nar. 1929).  

Ludvíkův bratr Antonín se pak stal otcem 

další význačné osobnosti české literatury, 

básníka a dramatika Ludvíka Kundery (1920-

2010). 

Aby zajímavých souvislostí a příbuzenských 

vztahů v rodině Kunderových nebylo málo, 

pokusme se opět vrátit na samý začátek 

našeho příběhu. Polehradská Marie Kun-

derová byla dcerou jistého Antonína Kun-

dery, nar. 1738 v Holáskách. Tento Antonín 

měl bratra Františka (nar. 1748 též  

v Holáskách), nestora „holásecké” větve rodu 

Kunderových. Přímým potomkem Fran-

tiškovým, přesněji pra-pra-pravnukem, byl 

pak malíř Rudolf Kundera (1911-2005), 

moravský malíř, který většinu života prožil  

v emigraci ve Francii a za svého života se 

poznal a stýkal s mnoha význačnými 

osobnostmi české a světové kultury. 

Jakožto dlouholetého obdivovatele díla zejm. 

Milana Kundery mě občas v minulosti jen  

v žertu napadlo, zda není nějaká souvislost 

mezi našimi Kunderovými, které jsem neměl 

nikdy možnost poznat, a rodem Kunderových 

známých z oblasti umění, literatury, malířství 
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a hudby. Teprve nedávno jsem s údivem až 

úžasem zjistil, že tomu tak skutečně je, a že 

naše obec tedy odhalila další třpytivý střípek 

ze svých bohatých a leckdy i tajemných  

a ukrytých dějin. 

Za inspiraci a laskavou asistenci při pátrání 

děkuji vážené paní Jitce Šlancarové  

a váženému panu Petru Mrkvovi. 

__________________ 

Antonín Vejvančický

 

Epilog? 

Nejsem si zcela jistý, zda spíše, než epilogem 

není následující text spíše dovětkem, 

doslovem, či jiným literárním útvarem – na 

to jsou mé literárně-vědné znalosti krátké.  

V každém případě však následující reaguje 

na výše publikovaný text, naše vyprávění 

uzavírá a vnáší do něj možná další 

překvapující rozměr.  

 

Arnošt Kundera – pán s dlouhým plnovousem 

úplně vpravo 

Víceméně na naléhání mé ženy, poté co jsem 

ji seznámil s výsledkem svého posledního 

amatérského bádání, jsem se rozhodl  

s textem, který jste právě dočetli, seznámit 

českého vydavatele díla spisovatele Milana 

Kundery, brněnské nakladatelství Atlantis. 

Prostě jsem článek odeslal s tím, že další 

nakládání s tímto textem ponechám na nich. 

 

Legitimace Arnošta Kundery, člena spolku 

stavebních techniků v Brně 

Pokud jsem zůstal překvapený nad skute-

čnostmi, které odhalilo zejména genea-

logické pátrání pana Mrkvy, jistě si dovedete 

představit, jaké bylo moje překvapení, když 

jsem po několika dnech – nic netušící – 

obdržel milou zprávu z Paříže od paní Věry 

Kunderové, manželky Milana Kundery.  

Vedle dojemného poděkování, a dokonce 

vyslovenou nadějí nad možným společným 

setkáním u nás na Moravě, mi paní 

Kunderová oznámila, že výše zmíněný 

dokument bude uschován do archivu 

Kunderových, který spisovatel daroval i se 

svojí knihovnou a dalšími doklady do 

Moravské zemské knihovny v Brně, k panu 

řediteli Tomáši Kubíčkovi. 

 

Rukopis Arnošta Kundery na pohlednici 

„Pozdrav z Polehradic” datované 12. 11. 

1901 

Úplně na závěr bych tedy rád prostřednictvím 

Polehradu spolu s poděkováním poslal vřelé 

pozdravy manželům Kunderovým do 

Francie, a dále přání pevného zdraví a spo-

kojenosti. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 
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Dědictví aneb Čeho Jan Adam z Víckova možná litoval 

Vloni v listopadu jsme si připomněli 400. 

výročí bitvy na Bílé hoře. Bitvy, která 

změnila české dějiny a zasáhla dramaticky do 

života lidí žijících v zemích Koruny české.  

Ta doba byla pro současníky složitá  

a nepřehledná. V Evropě proti sobě stály dvě 

téměř nesmiřitelné náboženské konfese – 

protestanti a katolíci, jihovýchodní hranice 

neustále atakovala turecká vojska. Po smrti 

císaře Rudolfa II. vládl v českých zemích 

Matyáš Habsburský, císař Svaté říše římské. 

Mezi českými stavy a panovníkem probíhalo 

soupeření o faktickou moc a náboženské 

svobody. Vyvrcholilo vypuknutím sta-

vovského povstání, defenestrací královských 

místodržících z oken kanceláře na Pražském 

hradě v květnu 1619, volbou „zimního krále“ 

Fridricha Falckého a skončilo porážkou 

českých stavů v bitvě na Bílé hoře o rok 

později.  

Pojďme však v čase ještě o několik desetiletí 

zpět a připomeňme si mladého Jana Adama  

z Víckova, pozdějšího pána na Polehradicích, 

Čejkovicích, Prusinovicích, Lukově… Píše 

se rok 1589, rok narození jednoho ze 

slavných a významných moravských rytířů 

své doby, evangelíka, pozdějšího význam-

ného představitele stavovského povstání, 

rady českého krále Fridricha Falckého, 

pobělohorského emigranta, diplomata,  

a nakonec vůdce velkého povstání Valachů.  

 

Erb rodu pánů z Víckova 

 

Zájem o historii měli už naši dědové. Zápisky 

pana Ferdinanda Stehlíka č.p.82 nazvané 

„Dějiny Polehradic“ z roku 1907 popisují 

události týkající se naší obce na počátku 17 

století 

Doba jeho narození, dnes zvaná rudolfinská 

– na císařském stolci panoval Rudolf II. 

Habsburský, byla obdobím, kdy v Evropě 

ještě vládly staré pořádky a relativní mír.  

V evropském prostoru je charakterizována 

barokní kulturou, utvářením základů moderní 

filozofie a vědy a gradujícími střety poli-

tických a náboženských uskupení. Přesné 

datum narození Jana Adama však neznáme. 

V dostupných pramenech je uváděn rok úmrtí 

jeho otce „L.P. 1590 v den sv. Václava 

dokonal jest život svůj urozený pan Jan 

Přemek z Víckova a na Bystřici pod 

Hostýnem v letech věku svého 33“ a také 

dovětek „Sirotci, z nichž Janu Adamovi byl 

sotva rok…“. Odsud se dá tedy odvodit, že se 

narodil ke konci roku 1589. Osiřelí potomci 

posléze zůstali v poručnictví strýce Arkleba  

z Víckova, který pro ně spravoval jak 

čejkovické, tak polehradické statky. Právě 

strýc to byl, kdo se postaral o přiměřenou 

výchovu a vzdělání sirotků, jimž jejich matka 

Anna z Obrhamu, jak se zdá, nevěnovala  

v pozdějších letech mnoho péče. Arkleb  

z Víckova, neměl ze svých tří manželství 

žádného potomka, a tak byl veden k péči  

o svého synovce pravděpodobně i tou 
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okolností, že rod z Víckova, před půlstoletím 

ještě tak početný, postupně vymíral.  

O studiích Jana Adama se mnoho 

podrobných zpráv nedochovalo. Že se mu 

však dostalo na tu dobu poměrně vysokého 

vzdělání, se dá usoudit z toho, že byl ještě 

před povstáním povolán mezi zemské 

soudce. Nasvědčují tomu také i jeho pozdější 

hojné diplomatické mise po evropských 

zemích.  

Samotné bitvě na Bílé hoře bylo věnováno 

mnoho článků v novinách, bylo vydáno 

několik knih, události té doby byly 

„zmapovány“ den po dni. Pokusme se 

nahlédnout od velkých událostí evropského 

významu do naší „malé“ historie tehdejších 

Polehradic a hlavně do soukromí jejich pána. 

V té době byly městečkem, ve kterém 

pulsoval čilý ruch. Vlastníkem panství 

čejkovického, pod které spadaly, byl náš Jan 

Adam z Víckova, poslední dědic majetků 

rodu pánů z Víckova. Městečko mělo právo 

pořádat trhy, patřilo k němu několik selských 

stavení a dvorů.  Mezi poddanými se po 

vytlačení protestantů ze švýcarských kantonů 

objevují na čejkovickém panství příslušníci 

novokřtěnecké skupiny křesťanů habáni, 

kterým umožnil pobyt na svém panství 

tolerantní pán. Pravděpodobně byli usedlí  

i u nás. 

Jak nakládat s majetkem a vlastnictvím se 

jistě v dobách Jana Adama učili šlechtici snad 

již od svého narození. Jejich celoživotním 

posláním bylo starat se o dědictví svých 

předků, rozmnožovat jej, a hlavně zajistit pro 

další pokolení rodu. Jan Adam však příliš 

neoplýval šetrností a talentem dobrého 

hospodáře. Věnoval se od mládí spíše 

politickým záležitostem a společenskému 

životu. R. 1610 se na zámku Žamberku oženil 

s paní Marianou z Bubna, sestřenicí Jana 

mladšího z Bubna, který byl plukovníkem 

českých stavů a pozdějším významným 

                                                           
 

1 PhDr. Vlasta Fialová: Jan Adam z Víckova – moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628, Moravský 

legionář v Brně 1935 
2 Mgr. David Valůšek: Nekešové z Landeka aneb kterak Albrecht z Valdštejna na Moravě k penězům přišel, 

Naše Valašsko 1/2010 str. 4-9 

emigrantským bojovníkem. Měli spolu dvě 

děti, dceru Annu Sabinu a syna Karla Lva. 

Jeho vztah k majetku popisuje Vlasta 

Fialová, autorka monografie Jan Adam  

z Víckova, v kapitole věnované jeho sňatku  

s Maryanou z Bubna takto: „podle všech 

zpráv, které se nám o ní zachovaly, byla tato 

volba Jana Adama šťastna; neboť paní 

Maryana, jak se později ukázalo, doplňovala 

svou rozšafnou hospodárností a praktickým 

smyslem nedostatek právě těchto vlastností  

v povaze manželově“1.  

 

Moto Jana Adama z Víckova s vročením 1624. V 

překladu z latiny: Společná dobrá věc vítězí. 

Nejinak tomu bylo i v případě příběhu  

o dědictví, které připadlo po smrti Václava 

Nekeše z Landeku2 podle jeho závěti rodu  

z Víckova. O jaké dědictví vlastně jde  

a o které mladý Jan Adam z Víckova svou 

nerozvážností později přichází? A jak souvisí 

s pozdějšími událostmi a bitvou na Bílé hoře? 

K tomu musíme znát ještě něco málo  

o dalším významném moravském rodu pánů 

Nekešů z Landeka, který vlastnil rozsáhlé 

statky na východní Moravě.  

Tento rod byl mnohými sňatky a poru-

čnictvím osiřelých dětí úzce spřízněn právě  

s rodem z Víckova a tak není divu, že 

vlastnictví přecházelo z rodu na rod. Tím 

byly položeny základy pevného spojenectví  

a trvalého přátelství i mezi jednotlivými 

členy obou rodů v průběhu 16. a na počátku 

17. století. Pro nás je nejdůležitější 
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pamatovat si jméno Václava Nekeše z Lan-

deka a jeho neteře Lukrécie dědičky celého 

panství rodu Nekešů. Poprvé se provdala 

roku 1599 za vdovce Arkleba Prusinovského 

z Víckova, který byl o dobrých dvacet let 

starší a zemřel 28. října 1608. Právě díky 

tomuto svazku se mohlo dostat pozdější 

dědictví panství Nekešů do rukou mladého 

Jana Adama z Víckova, kterému byl Arkleb 

strýcem a poručníkem. O dalších podrobnos-

tech píše pod přezdívkou Tommy Harold na 

svých webových stránkách.3 Následující text 

(i když mnohá historická data jsou pravdivá) 

prosím berte jen jako zajímavou úvahu nad 

tím, co by se stalo, kdyby...  

Roku 1607 umírá přísedící zemského soudu, 

poslední mužský potomek kdysi 

rozvětveného rodu, Václav Nekeš z Landeka. 

Zanechává po sobě obrovské východo-

moravské dominium, neteř Lukrecii  

a testament. V tomto určuje Lukrecii za 

dědičku veškerého svého majetku. A že to 

byl nějaký majetek! Panství a hrad Lukov, 

ves a tvrz Rymice, ves a tvrz Přílepy, Všetuly 

a další statky. Lukrecie se však nestává 

majitelkou v pravém slova smyslu, ale pouze 

doživotní držitelkou. Po její smrti vše 

přechází: a) na jejího manžela Akrleba  

z Víckova na Prusinovicích, bude-li v té době 

již mrtev b) na jeho bratra Viléma z Víckova 

na Bystřici pod Hostýnem, a pokud i ten již 

bude na pravdě boží, c) na nejstaršího 

příslušníka rodu z Víckova. A tím byl právě 

mladý Jan Adam z Víckova na Čejkovicích, 

toho času na kavalírské studijní cestě po 

Itálii. Jiní Víckovci již nebyli. Přeje si, aby 

celý majetek přešel na spřátelený a mnoho-

kráte s Nekeši i spřízněný rod. A neb si je 

vědom, jakých čachrů jsou peněz chtiví 

feudálové schopni, výslovně si vymiňuje, 

„nechť vše zdědí páni z Víckova a pokud by 

někdo činil cokoli proti jeho vůli a kšaftu, 

nemá býti nadále považován za dědice“.  

Rok poté se stává Lukrecie vdovou. Na 

přímluvu olomouckých jezuitů si bere  

                                                           
 

3 Odkaz https://tommy-harold.estranky.cz/ 

 

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (zkráceně 

též Valdštejn) byl český vojevůdce a politik, 

vévoda meklenburský, frýdlantský  

a kníže hlohovský a zaháňský, vedle Jana 

Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-

ligistických vojsk během třicetileté války. 

mladého, šarmantního cílevědomého 

Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna a na 

Heřmanicích. Ano, právě toho, jehož jméno 

proslulo v českém království po bělohorské 

bitvě. Tento je sice velmi ambiciózním 

mužem, ale též poměrně chudobným. 

Majetek, o který by po smrti své manželky 

přišel mu je na nic. Záhy tedy oba učiní kroky 

směřující k jeho plnému ovládnutí. Netřeba 

vypisovat detaily. Od toho jsou jiní. 

Nejdůležitější krok směřoval do Čejkovic.  

V červnu 1610 se zastavují u Jana Adama  

z Víckova právoplatného dědice jmění po 

Václavovi Nekešovi z Landeka a předkládají 

mu smlouvu, podle níž se ho má zřeknout. Za 

8.000 zlatých. Asi jako vyměnit mercedes za 

párek v rohlíku. Pro srovnání, v roce 1625 

prodává císař Ferdinand II. pouze panství 

Lukov za více než 233.333 téže měny. A Jan 

Adam podepisuje. Co jej k tomu vedlo, se již 

nikdy nedozvíme. Objevují se různé teorie. 
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Nejpravděpodobnější jsou dvě varianty. 

Mohla to být chvilková indispozice. Kdo pil 

čejkovické víno, jistě mi dá za pravdu, že po 

několika sklenkách podepíšete cokoli. 

Zvláště dělá-li vám společnost tak vynikající 

a rozverný společník jako Albrecht a vínečko 

vám nosí roztomilá veselá dívčina Lukrecie. 

Nebo si Jan Adam říkal pořád je ještě lepší 

vrabec v hrsti než holub na střeše. Lukrecie 

nebyla o mnoho starší, mohla po světě chodit 

ještě řadu let a není vyloučené, že by Jana 

Adama i přežila. Mohlo mu tedy připadnout 

výhodnější zvelebit svůj čejkovický statek, 

než dlouhá desetiletí čekat na dědictví a pak 

zemřít týden před Lukrecií. Ta však nečekaně 

umírá již roku 1614. Před její smrtí se sice 

Jan Adam neúspěšně pokoušel ještě něco 

učinit, ale brzy rezignoval. Lukrecie sice 

podnikala kroky proti vůli a závěti Václava 

Nekeše a měla tedy být z dědictví vyškrtnuta; 

Jan Adam však svým podpisem prakticky 

učinil totéž. Pánem rozsáhlého dominia na 

východní Moravě a jedním z nejbohatších 

zemských šlechticů se tím pádem stává 

Albrecht z Valdštejna. 

Nejsouc historik, mohu si na závěr dovolit 

drobnou úvahu a spekulaci. Albrecht  

z Valdštejna byl sice velmi ambiciózní, avšak 

poměrně nezámožný kavalír. Po získání 

nekešovského dědictví se vše mění a nabyté 

statky nastartovaly raketový vzestup ještě 

nedávno nevýznamného drobného šlechtice. 

Valdštejn mohl začít financovat vyšší hru, 

která jej nakonec vynesla na místo 

generalissima císařských armád. A v této 

funkci zajistil císaři vítězství v bojích války 

třicetileté. Poráží markraběte krnovského 

Jana Jiřího, obojetného knížete 

sedmihradského Bethlena Gabora, emi-

grantské armády krále Fridricha, armády 

dánské, posléze si přičítá nemalé zásluhy  

v bojích se Švédy. Kdyby v roce 1627 zahájili 

marťani invazi do střední Evropy, porazil by 

i je. Mohl by se poměrně chudý pán  

z Heřmanic dostat až do této pozice? Byť by 

byl chráněnec řádu jezuitského? Patrně 

nikoli. Až nově nabyté jmění mu zajistilo 

cestu na výsluní. Můžeme tedy říci, že svým 

neuváženým podpisem Jan Adam z Víckova 

stvořil legendárního vojevůdce a zajistil 

vítězství císaře a katolické strany, proti nimž 

pak po zbytek života bojoval i hrdinně padl. 

Nebýt jediného podpisu, historie Evropy by 

se patrně ubírala zcela jiným směrem... 

________ 

Jiří Janda 

 

Tip na výlet za slavným moravským rodem pánů z Víckova 

Čejkovice 

Pokud byste chtěli navštívit místa spjatá  

s rodem pánů z Víckova nebo s událostmi 

před 400 lety, musíte si vyhradit hned několik 

dní. Četné stopy tohoto významného rodu 

najdete po celé jižní a východní Moravě.  

Začněme nám nejbližšími Čejkovicemi. 

První písemná zmínka o Čejkovicích pochází 

z r. 1248. Tehdy zde řád templářů vystavěl 

tvrz, z níž se dodnes dochovala čtverhranná 

věž ve hmotě současného zámku. Tvrz a celé 

panství měnilo postupem času majitele, až 

zadlužené panství získali před r. 1530 bratři 

Albrecht a Vilém z Víckova. Z pozdějších 

držitelů Čejkovic z rodu pánů z Víckova 

vynikl Jan Adam.  

 

Nádvoří čejkovického zámku, jehož zakladateli 

byli členové řádu Templářů 

Po konfiskaci majetku odbojného šlechtice 

čejkovické panství, zahrnující zámek, 
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městečko a dvůr Čejkovice, Vrbici, Prušánky 

s dvorem a pivovar v Hodoníně, získali 

olomoučtí jezuité. Dnes je zámek majetkem 

obce a po dokončené rekonstrukci slouží jako 

zámecký hotel a kongresové centrum. Za 

zmínku stojí ještě připomenutí muzea 

Tomáše Garrigue Masaryka či Templářské 

sklepy s ochut-návkou dobrých čejkovických 

vín, které měl určitě rád i Jan Adam. 

Prusinovice 

Další cesta nás zavede až do podhůří 

Hostýnských vrchů. Nejprve do obce 

Prusinovice kousek od Holešova. První 

písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. 

Tehdy ves vlastnili Podstatští z Prusinovic, 

kteří sídlili na nedalekém hrádku jménem 

Kasařov. V roce 1460 byly Prusinovice 

prodány pánům z Víckova. Ti měli sídlo na 

Zámčisku – což je dnes označení tamější 

návsi. Po roce 1620 bylo jmění pánů  

z Víckova zkonfiskováno a darováno knížeti 

z Lobkovic. Určitě navštivte kostel sv. 

Kateřiny Alexandrijské, kde na vás ještě 

dýchne atmosféra doby šestnáctého  

a sedmnáctého století.  

 

Kostel sv. Kateřiny Alexyndrijské v Prusinovicích 

Kostel stojí na gotických základech a byl 

několikrát přestavěn. Nejstarší částí kostela 

je loď. V 16. století si majitelé v kostele 

zřídili rodinnou hrobku. Původní kamenné 

náhrobky Prusinovských z Víckova dnes 

najdete na vnější straně zdi kostela a jsou 

opět přístupny.  

 

Náhrobník Jana a Oneše z Víckova u zdi kostela 

V roce 1601 dal Arkleb z Víckova, člen  

z rodu Prusinovských, přistavět věž a kostel 

zasvětil Ke cti a chvále Blahoslavené Trojice 

Svaté. Budete-li pozorní, jistě najdete 

kamennou desku donátora kostela zasazenou 

do zdiva věže, která hlásá:  

KE CTI A CHWALE BLAHOSLAWENE 

TROGICZE SWATE 

NAKLADEM VROZENEHO PANA 

ARKLEBA Z WICKOWA 

A NA PRVSINO: TATO WIEZE 

WISTAWENA 

A KOSTEL OBNOWEN – LETA PANIE 

1601. 

Hrad Lukov 

Ve hvozdech Hostýnských vrchů se ukrývá 

dnes již jen zřícenina starobylého hradu 

Lukova. Dříve to býval jeden z největších 

moravských hradů a byl významným bodem 

obrany před uherskými vojsky. Z Prusinovic 
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je to přes Holešov a Fryšták pár kilometrů 

autem. Nakonec ale musíte vyrazit pěkně do 

kopců po svých asi 2 kilometry po turistické 

značce z návsi stejnojmenné obce.  Počátky 

hradu Lukova sahají do první třetiny  

13. století. Nejvýznamnějšími vlastníky 

lukovského hradu byli od poloviny šest-

náctého století Nekšové z Landeka, za jejichž 

držení došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě 

a přizpůsobení tehdejším požadavkům na 

pohodlný život.  

 

Ve hvozdech Hostýnských vrchů se ukrývá 

zřícenina starobylého hradu Lukova. Dříve to 

býval jeden z největších moravských hradů. 

Lukov se v době třicetileté války stál 

několikrát centrem povstání místního 

obyvatelstva Valachů, proti Habsburkům. 

Někde v lesích pod jeho hradbami je zřejmě  

i neznámé místo posledního odpočinku Jana 

Adama z Víckova, který povstání Valachů 

vedl. Jak píše Vlasta Fialová: „Byl to věru 

smutný podzim na Valašsku před 310 lety! 

Jedné kořisti však císařští nedosáhli: živé ani 

mrtvé hlavy valašského vůdce, který 

nepochybně přišel o život háje posledních 

posic v horách, jež věrně a mlčenlivě ukryly 

jeho hrob“4.   

Hrad po třicetileté válce časem ztrácel na 

významu a postupně z něho byly vrch-

nostenské kanceláře přemístěny dolů do 

vesnice, až byl na konci 18. století opuštěn 

                                                           
 

4 PhDr. Vlasta Fialová: Jan Adam z Víckova – moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628, Moravský 

legionář v Brně 1935 
5 Václav Hájek z Libočan: Kronika česká (Kronyka Czeska), 1541 

úplně a stal se zdrojem levného stavebního 

materiálu.  

Pokusy o záchranu hradního areálu započaly 

v poslední čtvrtině minulého století. Od roku 

1983 zde probíhal takřka nepřetržitě 

archeologický výzkum a od roku 1987 byla 

zahájena postupná památková obnova hradu 

členy Spolku přátel hradu Lukova. Díky 

dlouholeté práci dobrovolníků se hrad 

proměnil ze zanedbané zříceniny ve 

vyhledávaný turistický cíl. 

Hrad Víckov 

A je ještě jedno místo, které doporučuji  

k návštěvě. Je to hrad Víckov – místo odkud 

se píše rod pánů z Víckova. Za zmínku stojí, 

že český kronikář Václav Hájek z Libočan 

píše ve své Kronice české o zakladateli rodu 

Víckovi “hajtmanu moravském, jež jsa 

mužem statečným a nad jiné bohatým, byl 

prvním radou brněnského knížete Konráda.“5    

 

Zříceniny hradu Víckov – zakladateli byli bratří 

Bernard a Archleb z Víckova kolem roku 1346 
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Hrad však nenajdete na Valašsku, ale 

nedaleko Dolních Louček na Tišnovsku  

v katastru obce stejného jména. Dostanete se 

k němu po červené turistické značce  

z rozcestí v obci romantickým údolím říčky 

Bobrůvky. Poslední kus cesty však počítejte 

s trochou dobrodružství – musíte se přebrodit 

přes říčku Bobrůvku. K dobývání hradu to 

však vždy patřilo – široké a pohodlné cesty  

k nim nikdy nevedly. Hrad se nachází  

v zalesněné vyvýšenině nad údolím a je  

z něho pěkný výhled do okolí. Byl založen  

v první třetině 14. století, ale zřejmě sloužil 

jen krátce, protože v polovině 15. století je již 

uváděn jako zpustlý. Dochovaly se z něj 

pouze zbytky věžovité brány a hradního 

paláce spolu s dobře viditelnou hradbou. 

Také archeologické nálezy prováděné na 

hradě a okolí nebyly mladší jak z šestnáctého 

století, a tedy potvrzují jeho zánik v té době. 

Olomouc a další místa 

A to stále není ještě všechno. Budete-li někdy 

projíždět Holešovem, zastavte se i tam.  

V městě najdete překrásný, zrekonstruovaný, 

raně barokní zámek s rozsáhlou zahradou 

francouzského typu. Za návštěvu stojí  

i židovský hřbitov, panská kovárna z 16. sto-

letí a také kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

dominantu holešovského náměstí. Kousek od 

Prusinovic je známé poutní místo Svatý 

Hostýn s rozhlednou a Jurkovičovou 

křížovou cestou. Vyjedete-li z Lukova 

směrem na Zlín, budete projíždět obcí Štípa. 

Na náměstí je kostel Narození Panny Marie  

s přilehlým klášterem. Díky zbožné Lukrecii, 

která si přála vybudovat ve Štípě velký kostel 

s klášterem, a šlechetnému Albrechtovi  

z Vadštejna, jenž přání své manželky splnil, 

můžeme ve Štípě obdivovat tento skvostný 

chrám. Kousek od kostela a kláštera na 

zaniklém hřbitově stojí ještě jeden malý starý 

kostelík nedávno rekonstruovaný. Najdete  

v něm připomínku rodu Nekšů. Ve zdi 

hřbitova jsou usazeny náhrobníky Jana 

mladšího Nekše z Landeka a jeho manželky 

Barbory Bítovské ze Slavíkovic.  

Polský a český historik Bartoloměj Paprotský 

z Glogol věnoval v roce 1607 Lukrecii 

Nekšové svůj spisek "Rozmlouvání kolátora 

s farářem", v něž připomněl, že „…starobylý 

rod z Víckova dal Moravské zemi i zna-

menitého biskupa Viléma Prusinovského  

z Víckova“6. Jeho stopu najdete v Olomouci 

– biskup v roce 1566 pozval příslušníky 

Tovaryšstva Ježíšova a založil zde jezuitskou 

kolej, ze které později vznikla olomoucká 

univerzita. 

Náhrobník Viléma 

Prusinovského 

z Víckova v kostele 

Panny Marie Sněžné 

v Olomouci, zaklada-

tele jezuitské koleje a 

pozdější univerzity 

 

 

 

 

 

 

Závěrem 

Pozval jsem vás na putování po památkách, 

které jsem sám navštívil nebo o kterých vím 

z vyprávění přátel. Určitě jsem neuvedl 

všechny, které jsou spojené s rodem pánů  

z Víckova. Napadají mě ještě zámek 

Bučovice, hrad Cimburk, Čechy u Přerova – 

tam všude jsou zanechány stopy slavného 

moravského rodu, jemuž patřila před 

staletími i naše obec. Pokud budete ještě  

o nějakém dalším místu vědět, na které jsem 

snad zapomněl, budu rád za tip.  

________ 

Jiří Janda

                                                           
 

6 Bartoloměj Paprotský z Glogol: Rozmlouvání kolátora s farářem, velmi pěkné, každému křesťanskému člověku 

užitečné, v Brně u tiskaře Bartoloměje Albrechta Formana 1607 
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Základní a mateřská škola 

Mateřská škola 

Zprávičky z naší školičky 

V měsíci lednu se na nás usmálo štěstí  

a napadl sníh. Trochu sněhu přinesla dětem 

spoustu radosti a zábavy. Děti si zkusily 

zimní sporty se sněhem i bez sněhu. 

Netradiční Olympiáda měla úspěch, vítězem 

se stal každý účastník. Chtěla nás navštívit 

teta Chřipka s bacilem Vasilem, ale naše děti 

ví, jak se nemocem ubránit. Bohužel Covidu 

- 19 jsme se neubránili a ocitli jsme se  

v karanténě, následně náš provoz omezila 

vláda. Naše paní učitelky nenechají děti 

zahálet, předškolákům, pro které je 

předškolní vzděláváni povinné i ostatním 

dětem posílají zajímavé úkoly. Díky skvělé 

spolupráci rodičů, kterým touto cestou 

děkujeme, se daří úkoly plnit. Jak to víme? 

Rodiče posílají fotografie dětí při plnění 

úkolů, které dáváme na webové stránky školy 

a výkresy vystavujeme v oknech naší školy.  

Máme kontakt s dětmi a jejich rodiči alespoň 

tímto způsobem. Všichni se těšíme, až se 

školka otevře a my se spolu sejdeme.  

Moc všechny zdravíme a přejeme pevné 

zdraví, musíme vydržet. 
 

Zápis do MŠ 

Zápis do MŠ se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole ve středu 

5. května.  Bližší informace najdete na webových stránkách školy. 

Těšíme se na nové kamarády. 

Na shledání ve zdraví se těší kolektiv MŠ 

 

Základní škola 

Vážení a milí občané, přátelé školy,  

o činnosti naší mateřské a základní školy 

jsme naposled psali před Vánocemi. V tomto 

čase jsme ukončili projekt Šablony II pro 

školu Boleradice, na kterém jsme dva roky 

pilně pracovali. Ze získaných peněz jsme si 

pořídili do učebny PC počítače a interaktivní 

tabuli pro naše druháčky. Na MŠMT jsme 

požádali o realizaci projektu Šablony III pro 

ZŠ a MŠ Boleradice od 1. 2. 2021.  

Po Vánocích do školy nastoupili pouze děti  

z mateřské školy, prvňáci, druháci a třeťáci. 

Naši čtvrťáci a páťáci museli bohužel zůstat 

doma na distanční výuce a spolehnout se 

pouze tak na svůj počítač. Měsíc leden uběhl 

jako voda a žáci dostali za 1. pololetí výpis  

z vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje 

všechny náležitosti a údaje jako oficiální 

vysvědčení, ale je vytištěn na běžném 

kancelářském papíru. Výpis z vysvědčení 



POLEHRAD 1/2021 

 

28 
 

žáci škole nevracejí. Na konci školního roku 

dostanou žáci vysvědčení za obě pololetí.  

 

Ve dnech 4. 2. – 5. 2. 2021 proběhlo v naší 

škole prostřednictvím České školní inspekce 

plošné šetření dopadu distanční výuky na 

žáky základní školy. Inspekce hospitovala 

jak ve výuce prezenční, tak i distanční  

a závěrem vyhodnotila distanční výuku v naší 

škole velmi kladně. Podle ČŠI máme v naší 

škole distanční výuku (DSV) velmi dobře 

zorganizovanou, dle pokynů MŠMT. Výuka 

probíhá pravidelně podle pevně stanoveného 

rozvrhu, v doporučeném časovém rozsahu. 

Ocenili dále i bezchybnou součinnost, kterou 

jim poskytlo vedení školy při přípravě na 

inspekci a provedení hospitací. Kladně také 

hodnotili, že škola zavedla jednotnou 

platformu (Microsoft TEAMS), jejímž 

prostřednictvím DSV provádí a pro tuto 

výuku s dostatečným časovým předstihem 

pedagogy proškolila a všem zakoupila 

pracovní notebooky, které mohou využívat  

i při případné DSV při práci z domu. Dále 

kladně hodnotili, že se distanční výuky 

pravidelně účastní všichni žáci a je vidět, že 

se na výuku připravují a dosahují dobrých 

výsledků, i když není výuka prezenční.  

Čekali jsme, že se budou moci naši žáci vrátit 

opět do školy, ale opak byl pravdou.  Místo 

toho nám zavřeli od 19. 2. 2021 provoz 

mateřské školy a celé základní školy. Teď už 

se vidí naše žákyně i žáci se svými paní 

učitelkami opět pouze na počítači. 

Závěrem bych chtěla říci, že nás 

pravděpodobně čeká nelehké období, které 

ale budeme muset všichni společně 

zvládnout. Prosíme rodiče a žáky, aby ještě 

vydrželi a nepolevovali v době distančního 

vzdělávání, tak aby děti dosahovaly v učení 

co nejlepších výsledků, i když mají velmi 

ztížené pracovní podmínky. Mějte trpělivost 

a pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte 

se na nás, jsme tu pro Vás. Moc děkuji všem 

pedagogickým a provozním pracovníkům za 

skvělou práci během 1. pololetí. Děkuji všem 

žákům a rodičům za trpělivost a dobrou 

spolupráci během distančního vzdělávání. 

Všichni doufáme, že se v brzké době opět 

sejdeme ve zdraví a budeme moci naše žáky 

zase prezenčně vyučovat, tentokrát bez 

přestávky až do konce školního roku.  

Ve dnech od 1. 4. 2021 proběhnou veliko-

noční prázdniny.  

____________________ 

Mgr. Miroslava Fišerová 

ředitelka školy

 

Zápis do ZŠ 

Zápis do ZŠ se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole ve středu 

7. dubna.  Bližší informace najdete na webových stránkách školy. 

Přeji všem klidné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a pokud možno pohody v této 

nelehké „covidové“ době. Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s úsměvem na rtech. 

 

Těším se na další spolupráci. 

                                                                                     Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy 
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Z činnosti spolků 

Činnost JSDH Boleradice za rok 2020 

V sobotu 18. 1. 2020 se konala tradiční Valná 

hromada, na které byl odsouhlasen plán 

činností na rok 2020. Ten se nám podařilo 

naplnit jen částečně z důvodu neočekávaných 

opatření proti nákaze COVID 19.  

Komunikace s orgány OSH Břeclav se 

přesunula do on-line prostoru. 

Byla zastavena veškerá školení a díky zákazu 

shromažďování také omezena činnost na 

hasičské zbrojnici. 

Výjezdy  

28. 7. 2020 ve 21:25 hod nahlášen balík 

slámy na silnici. Jednotka vyjela, ale 

nepodařilo se balík již najít. 

3. 8. 2020 v 11:38 hod nahlášen požár stromu 

u zastávky ve středu obce, naproti hasičské 

zbrojnice. Šlo o kolizi stromu a drátu 

vysokého napětí vlivem deště. Po příjezdu 

HZS Hustopeče a E-ON pohotovosti, akce 

ukončena s tím, že E-ON zajistí nápravu. 

4. 8. 2020 v 8:06 hod se akce z 3. 8. 2020 

opakovala. 

2. 9. 2020 v 13:14 hod nahlášena kočka  

v mezeře mezi domy – vyproštění zvířat. 

Naše jednotka asistovala profesionální 

jednotce z Hustopečí. 

5. 9. 2020 proběhla kulturní akce s názvem 

„Slavnost vinobraní“. Tuto akci zaštítil 

městys  Boleradice ve spolupráci s dalšími 

místními spolky. Akce se uskutečnila v parku 

a hasiči měli na starost výčep. Účast občanů  

Boleradic  byla velká a akce se vydařila. 

23. 12. 2020 jsme provedli zkoušku techniky 

– umytí silnice v Kloboucké a Pekelné ulici. 

V závěru roku začal HZS JMK pořádat 

E – Learning školení velitelů a strojníků, 

kterých jsme se zúčastnili a doplnili si 

potřebná školení. 

 

 

____________________ 

Pavel Sedláček 

velitel JSDH Boleradice  

 

Zahrádkáři informují 

Jaro ovládlo zahradu. Již od začátku března 

se počasí zlepšuje a láká nás na zahrádku,  

a tak jarní práce jsou v plném proudu. Nic nás 

nezastaví, i když pranostika praví: V dubnu 

se za jeden den i devět druhů počasí sejde. 

 

Na parapetu za oknem mnohým pěkně rostou 

a sílý sazeničky paprik a rajčat, v pařeništi či 

skleníku vykukují ředkvičky a salát. Je 

období setí, pikýrování, přesazování a do-

končujeme i řez ovocných stromů. 

V lednu Poslanecká sněmovna schválila 

zákon, který se nás – zahrádkářů týká – 

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti 
jako veřejně prospěšné činnosti, která 

nespočívá jen v pěstování květin, zeleniny  

a ovoce, ale souvisí i s životním prostředím, 

zdravým životním stylem a dalšími aspekty 

aktuálními pro dnešní dobu. 

Pandemie koronaviru nás všechny stále 

sužuje a výrazně omezuje a ovlivňuje naše 

žití a celospolečenský život. Proto Výroční 

členská schůze, která bývá vždy na jaře, je  
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v nedohlednu. Budeme ale věřit, že přijde čas 

a bude opět dobře a společně se zase sejdeme. 

Proto všem, zahrádkářům, a i ostatním našim 

občanům přeji především zdraví a zvládnutí 

nelehké situace. A tak se budeme alespoň 

radovat ze zahrádek, zahrad a sadů, z úspěchů 

při pěstování i z odpočinku a relaxace. 

Krásné dny na zahradě. Tuto jarní pohodu  

a optimismus přeje  

____________ 

Pavel Kabela 

za výbor ČZS 

 

Boží vinohrad 

Upoutávka nejen pro zahrádkáře a vinaře na 

knihu Boží vinohrad od spisovatelky  

z našeho kraje Marie Damborské. 

Je to příběh o těžkém životě na vesnici na 

přelomu 19. a 20.stol. v našem kraji 

vinohradů. O úctě našich předků k přírodě – 

především o lásce k vinohradům a vinařským 

tradicím. V knize je použit i obrázek našeho 

sousoší Cyrila a Metoda, patronů Moravy. 

Kniha zaujme především čtenáře dříve 

narozené. 

___________ 

Pavel Kabela 
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Zprávy z knihovny 

Z důvodu vládního nařízení zůstává stále 

knihovna uzavřena. Ráda bych Vás tedy 

alespoň touto cestou informovala o činnosti 

knihovny v roce 2020.  

Přesto, že loňský rok nebyl ani knihovnám 

příliš nakloněn a naše knihovna byla otevřena 

jen pár měsíců, evidujeme celkem 375 

návštěv našich čtenářů a 1604 vypůjčených 

knih a časopisů, což nejsou malá čísla. 

Celkem registrujeme 80 čtenářů, bohužel  

z řad dětí do 15 let pouhých 6. Do našich 

regálů přibylo loni 178 nových knih  

a docházelo 10 titulů časopisů.  

V současné době nevíme, kdy budou 

knihovny otevřeny, proto stále nabízím 

službu „kniha až do domu“. Prostřednictvím 

telefonu (č. 736 778 196) nebo e-mailu 

knihovny (knihovna.boleradice@seznam.cz) 

mě prosím kontaktujte, pokud máte zájem 

vrátit přečtené knihy a vypůjčit si nové. 

Domluvíme se na výběru knih a jejich 

předání. Samozřejmě, že si rodiče mohou 

vypůjčit knihy i pro své děti – určitě si 

vyberete například nějakou z nových titulů. 

Na webových stránkách naší knihovny 

funguje on-line katalog, který je aktuální  

a můžete z něj vybírat…. 

Stále je k dispozici také meziknihovní 

výpůjční služba pro tituly, které v naší 

knihovně neevidujeme. Najdeme hledané 

knihy v jiných knihovnách a vypůjčíme je 

pro Vás. 

Věřím, že i přes tuto těžkou dobu zůstanete 

knihám nakloněni a brzy se v knihovně opět 

potkáme. 

Přeji hodně zdraví! 

___________ 

Dana Veselá 

knihovnice 

 

Divadelní spolek bratří Mrštíků 

O Mrštících (nejen v Divákách) 

Mrštíků bylo pět. Otec spisovatelů Aloise  

a Viléma, švec v Jimramově, měl čtyři syny. 

Nechtěl, aby se dřeli po celý život jako on,  

a tak obětavě všem umožnil studium. Norbert 

vystudoval medicínu a působil jako lékař ve 

Višňové u Moravského Krumlova; František 

byl lékárníkem. Alois vystudoval reálku  

a učitelský ústav v Brně a učil v Lískovci, 

Rakvicích, Hrušovanech, Těšanech. V roce 

1889 byl jmenován správcem školy v Divá-

kách a zde zůstal až do své smrti v roce 1925. 

Vilém studoval gymnázium v Brně, oktávu 

dokončil v Praze. Toužil po studiu na 

malířské akademii, ale pro přílišné finanční 

náklady se tohoto úmyslu vzdal a zapsal se na 

práva. Po dvou semestrech však studia 

zanechal a věnoval se literatuře. Roku 1889 

se přestěhoval k bratru Aloisovi do Divák  

a zde také svůj život v roce 1912 ukončil. 

Pobyt Mrštíků v Divákách 

je příkladem vzácného 

přátelství a spolupráce dvou bratrů. Alois  

a Vilém si četli vzájemně své práce, radili se 

o nich, na několika dílech spolupracovali. 

Oba bratři se povahově doplňovali: Vilém 

byl výbojnější, neklidnější, podnětnější. 

Alois rozvážnější, usedlejší. Vilém, i když se 

usadil u bratra v Divákách, přece byl stále 

okouzlen Prahou, znepokojovaly ho velké 

problémy filozofické, umělecké a politické. 

Alois byl zase trpělivým a zkušeným 

pozorovatelem lidských osudů a povah. 

 

 

_____________ 

Iva Kahounová 
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Díla bratří Mrštíků na divadelním jevišti u nás 

Maryša  

Hra o rozkladu rodiny, založené na 

majetkových vztazích, na vládě peněz.  

V osudu hrdinky se autorům podařilo 

typizovat úděl řady vesnických dívek, 

nucených se poslušně provdat za toho, koho 

vybrali rodiče, ohlížející se po co největším 

majetku. Maryšino utrpení a její revolta – 

popření tehdy vládnoucí morálky a výchovy, 

to vše je vyjádřeno s uměleckou silou  

a přesvědčivostí. Proto také zůstává Maryša 

jedním z nejlepších českých dramat vůbec  

a trvale se udržuje na repertoáru ochotnickém 

i profesionálním. 

Maryša (1982) 

V Boleradicích byla doposud uvedena 

Maryša čtyřikrát: poprvé v roce 1910 (režie 

František Otýpka), v roce 1947 (režie 

František Halm), v roce 1982 (režie Jan 

Horák a Alena Chalupová) a v roce 2011 

(režie Alena Chalupová) 

Rok na vsi  

Životní dílo Aloise Mrštíka. Pracoval na něm 

deset let. Poprvé kniha vyšla v roce 1904 pod 

jeho jménem, teprve nad vydáním v roce 

1921 byla vepsána jména obou bratří. Rok na 

vsi zachytil život moravské dědiny po všech 

stránkách. Je to umělecká kronika kraje  

a lidu. Alois měl rád svou Habrůvku – 

Diváky – i se všemi jejími chybami, 

bolestmi, hříchy. Za řadu let svého působení 

v Divákách důvěrně poznal tamní život. 

Nejen kroje, zvyky, řeč, ale nahlédl zblízka 

také do rodinného života. V plnosti kresby 

postav a prostředí je hlavní cena Roku na vsi.  

Rok na vsi v New Yorku (2000) 

Dílo se dočkalo několika dramatizací, z nich 

asi nejznámější je ta od Miroslava Krobota, 

který ji připravil pro Národní divadlo. 

Stejnou dramatizaci použila také režisérka 

Alena Chalupová, která hru nastudovala  

s našim domácím souborem v roce 1996  

a v roce 1999 upravenou „zájezdovou“ verzi. 

Pohádka máje  

Spolu s dalším románem Santa Lucia tvoří 

nejvýznamnější část prozaického díla Viléma 

Mrštíka. Oba romány jsou silně auto-

biografické, vyjadřují zážitky pražského 

studentského života. První z nich je oslavou 

života, druhý jeho tragickou obžalobou.  

V Pohádce máje Mrštík věří v možnost 

nápravy člověka a v přetvářející sílu milost-

ného citu. Od vzniku této knihy uplyne letos 

130 let (v letech 1891 až 1892 vycházela na 

pokračování v časopise Světozor). Knižně 

byla vydána až za pět let a byla podstatně 

přepracována. Od té doby vyšla Pohádka 

máje ve třech desítkách vydání. V čem je 

důvod takové obliby díla? Jistě ne pouze  

v celkem jednoduchém milostném příběhu 

lehkovážného, ale i dobrosrdečného 

pražského studenta Ríši a Helenky, 

nezkažené a čisté dcerky ostrovačického 

revírníka. V Mrštíkově zpracování se 
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rovnocennou složkou stalo okouzlení 

půvabným krajem. Oslava jarní přírody  

a prudké, čisté lásky, víra v člověka  

a opravdový cit – tyto vlastnosti zachovaly 

románu trvalou platnost. 

Pohádka máje se dočkala filmových 

zpracování a několika dramatizací. Na jevišti  

v Boleradicích nebyla dosud uvedena. 

Pokusíme se o to letos. Divadelní soubor 

chystá v režii Ivy Kahounové inscenaci 

Pohádky máje pro tuto divadelní sezónu. Zda 

to bude pravda, záleží na pandemické situaci, 

která přípravu hry brzdí a neumožňuje 

stanovit datum premiéry. Doufáme, že by to 

mohlo vyjít v máji… 

Vážení diváci a příznivci našeho divadla,  

v uplynulých týdnech jste vůči našemu 

divadlu projevili úžasnou vlnu solidarity  

a přispěli nemalou částkou na naši činnost 

– na výpravu připravované inscenace 

Pohádky máje a s tím související 

dovybavení jevištní technikou. Teď je 

řada na nás. Můžeme prozatím pouze 

poděkovat, což činíme z celého srdce, ale 

pozvat vás do divadla, bohužel, prozatím 

nemůžeme… 

_____________ 

Iva Kahounová 

 

We love you 

Mohla jsem napsat „milujeme vás“, ale přišlo 

mně to příliš intimní. Ale jedno je jisté. 

Máme vás rádi! Nenechali jste nás totiž na 

holičkách nebo, lépe řečeno, v covidové 

pasti. 

Trpíme, protože nemůžeme hrát. Trpíme, 

protože nám bylo odepřeno se potkávat. 

Chybí nám kontakt, potlesk diváků a bohužel  

i finance. Naštěstí máme vás. Milující a věrné 

diváky i členy našeho divadla. 

Shrnuto v číslech. Veřejná sbírka: „Bylo, 

nebylo za kilo“ naplnila téměř dvě hlediště. 

Virtuální představení, které se nikdy 

nekonalo, „vydělalo“ na novou oponu, která 

s námi bude hrát, snad již brzy, v nové hře 

Pohádka máje od Viléma Mrštíka. Druhá 

sbírka na Darujme.cz byla díky vám také 

úspěšná. Na podporu Pohádky máje na této 

online dárcovské platformě přispělo 71 

jednotlivců, rodin a firem. Veřejnou sbírku 

jsme spustili koncem ledna a trvala do 28. 

února 2021. Našim cílem bylo získat 28 tisíc 

korun. Tuto částku naši podporovatelé splnili 

na 123 % a získali jsme 34.400, - Kč. Výnos 

z této sbírky bude použit na pořízení 

dobových kostýmů, rekvizit a dalších 

součástí scény. 

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Proto 

děkujeme, děkujeme, děkujeme. 

We love you. Brzy na viděnou v divadle. 

_____________ 

Libuše Klímová 

 

„O tom jak ochotníci z Boleradic ke slávě a chvále přišli…“ aneb 

Vzpomínání na Rok na vsi 

Letos 13. dubna si připomínáme čtvrtstoletí 

od premiéry dramatu bratří Mrštíků Rok na 

vsi. Jak ten čas běží, lépe by snad bylo napsat 

dvacet pět let! V režii Aleny Chalupové jej 

tehdy celou zimu zkoušel a připravoval 

Divadelní soubor bratří Mrštíků spolu  

s cimbálovou muzikou Vonica. Rok 1996 byl 

rokem stoletého výročí prvního divadelního 

představení v tehdejších Polehradicích, 

rokem 135. výročí narození Aloise Mrštíka,  

a ještě tomu to bylo právě sto let, co  

v sousedních Divákách začal Alois Mrštík 
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psát svoji vesnickou kroniku. Byl to rok, 

který si zasloužil událost, na kterou se bude 

nejen v Boleradicích dlouho vzpomínat.  

Rok na vsi (1996) 

Na tehdejší hektickou dobu zkoušek,  

a hlavně na premiéru vzpomínala režisérka 

Alena Chalupová: „Když se po více jak 

padesáti zkouškách přiblížila premiéra, stále 

jsem si nebyla jistá, jak hra zapůsobí na 

diváka. Počítala jsem pouze se dvěma 

možnostmi, buď to bude velký „průšvih“ 

nebo úspěch… Diváci představení sledovali 

pozorně, nejdříve tiše, později reagovali 

smíchem, v závěru slzami. Když se po 

tříhodinovém představení zavřela opona, 

následoval potlesk dlouhý a upřímný. Bylo 

vyhráno.“ 

Bylo po premiéře, bylo po prvním malém 

vítězství. To ale ještě režisérka a nikdo ze 

souboru nemohl tušit, jakých dalších malých 

i velkých vítězství se boleradičtí dočkají. Po 

desítkách zkoušek a hned po premiéře začaly 

první reprízy vždy s plným hledištěm a také 

zájezd na Krajskou přehlídku ochotnických 

divadel Hanácký divadelní máj v Němčicích 

nad Hanou. Tamní porota nominovala náš 

soubor na další přehlídku Krakonošův 

divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.  

V říjnu se jelo na Národní přehlídku ve 

Vysokém a tam opět následovaly velkolepé 

kritiky od porotců, první místo přehlídky  

a další nominace na Jiráskův Hronov. K tomu 

neutuchající zájem diváků a desítky repríz 

nejen v Boleradicích ale i na zájezdech  

v okolí. V kronice spolku najdeme Po-

děkování hercům z Boleradic, které napsala 

paní Marie Baránková z Břeclavi: „Kdo má 

citlivou duši, jistě mi dá za pravdu, že příběh 

denních událostí byl sehrán s takovou 

upřímnou skromností, nenadřazeností  

a umocněn neopakovatelnou originálností 

mluvy v nářečí, že sotva komu se mohl nelíbit. 

O úsměv, a to ten nejsrdečnější, nebyla  

v hledišti nouze. Byly ale i chvíle dojetí, 

nahánějící až slzy do očí.“ 

V srpnu následujícího roku se výprava  

z Boleradic dostavila na jeviště Jiráskova 

divadla a předvedla divákům a porotě Rok na 

vsi hned dvakrát. Tehdejší atmosféru 

vystihují nejlépe samotné recenze od 

porotců.  Jan Císař, uznávaný divadelní 

pedagog ve svém hodnocení představení 

mimo jiné uvedl: „Boleradičtí drama vzali za 

ten konec, jenž je jim nejbližší: předvádějí 

život svých předků, jejich činy a osudy, jako 

by žili život svůj. … Je to prosté, čisté, 

neokázalé – a je to skoro zázrak. Možná je to 

skoro zázrak amatérského divadla.“ Dalším, 

kdo byl doslova uchvácen představením, byl 

Petr Lébl, divadelní režisér a ředitel. Celá 

jeho recenze s titulkem Národní divadlo 

Boleradice se nesla v duchu obdivu  

k výkonům souboru: „V Boleradicích hrají 

obyčejné lidi obyčejní lidé a – překrásně! 

Hluboce smekám před vaším Rokem na vsi.  

A budu si ho dlouho pamatovat.“ 

 

Že slova Petra Lébla byla tehdy myšlena 

upřímně a pravdivě dokazuje i vzpomínka 

ředitele příbramského Divadla Antonína 

Dvořáka Milana Schejbala, který ještě po 

mnoha letech od památného vystoupení  

v Hronově vzpomínal v České televizi: 

„Soubor z Boleradic uvedl před lety 

divadelní adaptaci Roku na vsi. Byl to 

autentický zážitek. Ti lidé na jevišti to 

nehráli, ti to skutečně žili a věděli, co žijí  
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a o čem hrají. Musím říct, že to jsme plakali 

skoro všichni. Byly to emoce, které se nedají 

nikam přenést a jenom tito lidé vám je 

dokážou zprostředkovat – proto je to 

divadlo.“ 

Na to, co předcházelo dramatizaci románové 

kroniky bratří Mrštíků v boleradickém 

divadle, vzpomíná i režisérka Alena 

Chalupová: „Když jsem se dověděla, že se v 

pražském Národním divadle hraje Rok na vsi, 

rozhodla jsem se, že to musíme vidět  

a posoudit, jestli bychom se mohli odvážit hru 

inscenovat u nás. Jeli s námi tehdy manželé 

Hartmanovi. Hra se nám všem líbila, ale 

zdálo se mi, že ji něco chybí, že nehrají o naší 

moravské dědině, protože to jejich ‚nářečí‘ 

nezní dobře. Když jsme přijeli domů, hned 

jsem začala hru připravovat – obsazovat 

role. Jednu z hlavních postav jsem svěřila 

Antonínu Korábovi. Při první čtené zkoušce 

jsem se zaposlouchala, jak pěkně zní Tondův 

text, který si upravoval po svém, tak, jak se  

v Boleradicích a Divákách kdysi mluvilo. 

Spolu jsme pak vše upravili. Ale stále mi něco 

ve hře chybělo. Vždyť během čtyř ročních 

období se na vesnici neobešlo nic bez hudby 

a písní. Požádala jsem proto cimbálovou 

muziku Vonica o spolupráci. A že se nám Rok 

na vsi povedl, to už všichni víte.“ 

Uvedení Roku na vsi, určitě mi dáte za 

pravdu, bylo před lety skutečnou Událostí, 

která přesáhla nejen Boleradice.  A ti, co ji 

osobně prožili, na toto představení dodnes 

rádi vzpomínají. 

________ 

Jiří Janda 

 

PS: Ještě několik málo čísel: Celkem 33 

představení shlédlo přes 6200 diváků.  

V Boleradicích se hrálo 21x, na zájezdech  

v Němčicích nad Hanou, Dolních Boja-

novicích, Hustopečích, Ořechově u Brna, 

Luži (u Vysokého Mýta), Břeclavi a Ho-

doníně. Hrálo se také 10. května 1997 na 

Sjezdu rodáků 1997. Derniéra byla v prosinci 

1997. 

 

 

Jméno bratrů Aloise a Viléma 

Mrštíkových hrdě nese místní divadelní 

spolek a stalo se také inspirací pro název 

regionální divadelní přehlídky. Stejně tak 

láska obou slavných spisovatelů ke včelám 

a včelaření a mistrovství, s jakým popsali 

krásu našeho rodného kraje ve všech 

ročních obdobích, se zrcadlí v názvu i logu 

přehlídky: Mrštíkovo divadelní jaro. 

V prvním červnovém týdnu (3. – 6. 6.) budou 

Boleradice dějištěm druhého ročníku 

regionální postupové přehlídky venkovských 

divadelních souborů, jejímž vyhlašovatelem 

je Svaz českých divadelních ochotníků. 

Pořadatelem přehlídky je Divadelní spolek 

bratří Mrštíků za podpory Jihomoravského 

kraje a městyse Boleradice.  

Přehlídka se bude konat v místním divadle. 

Program zahrne pět soutěžních představení, 

šesté představení uvede host přehlídky – 

tentokrát domácí soubor, který se představí 

hrou Viléma Mrštíka – Pohádka máje  

(u tohoto představení je ale jasná podmínka – 

totiž ta, že je nutné v květnu stihnout odehrát 

premiéru, což záleží na epidemiologické 

situaci). Přehlídkové tituly (Nemrtvá nevěsta, 

Slavíci z Madridu, Vše pro firmu, 

Televarieté, Nestříhat!) jsou žánrově pestré – 

uvidíme komedie, muzikály, kabaret. Do 

soutěže se přihlásily ochotnické soubory  

z Jiříkovic, Popůvek, Syrovic, Víru a Zbras-

lavi (okr. Brno-venkov). Program přehlídky 

vzhledem k posunutému termínu (dubnový 

termín zrušen) není v termínu uzávěrky 

tohoto čísla Polehradu hotov. Pracujeme na 

jeho přípravě. 

Všechna soutěžní představení bude sledovat  

a hodnotit lektorský sbor, který bude mít 

možnost nominovat nejlepší inscenaci na 
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národní přehlídku Krakonošův divadelní 

podzim ve Vysokém nad Jizerou.  

Vstupenky na přehlídku budou v předprodeji 

v pokladně divadla nebo v rezervačním 

systému, jakmile bude jisté, že se přehlídka 

může uskutečnit. 

Vážení a milí občané Boleradic, příznivci  

a milovníci ochotnického divadla, srdečně 

vás zveme k návštěvě přehlídkových 

představení. Přijďte svou přítomností  

a potleskem podpořit soutěžící soubory. 

Těšíme se na vás. 

_____________ 

Iva Kahounová

 

 

Za fotografie na úvodní a posledních dvou stránkách Polehradu  

děkujeme Jiřímu Vítečkovi. 

Chcete vidět více leteckých snímku Boleradic? Pokud ano, tak stačí 

na Facebooku vyhledat stránku „Nebeské Boleradice“ nebo 

naskenovat přiložený QR kód. 
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http://www.boleradice.cz/
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