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ZŠ – výlet do Milovic a ukázka archeologického průzkumu 

ZŠ – výtvory žáku za pomoci lektorů z CVČ Lužánky 

ZŠ – žáci při výsadbě trvalek ve školní zahradě 

MŠ – žáci mateřské školy při úpravě 

vyvýšeného záhonu 
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Slovo starosty

ážení spoluobčané, milí čtenáři, po 

propršeném a tedy řádně mokrém 

jaru jsme přeskočili rovnou do letní 

výhně a spousta těch z nás, co jsme ještě před 

pár týdny hudrovali na zakaboněnou oblohu, 

s jistotou zvyku přeřadilo na hudrování na 

nekonečná vedra. Vinohrady rostou před 

očima, zahrady se zelenají a tráva pomalu 

začíná brzdit v růstu, k radosti hlavně 

obecních pracovníků. 

 

K nahlédnutí do obsahu Polehradu se Vás 

snažíme jako obvykle navnadit hned tím 

prvním, co laskavého čtenáře uhodí do očí – 

tedy poutavou obálkou. K tomuto se nám 

tentokrát nabízí příběh opravdu zajímavý, 

příběh knihy, která je k naší obci připoutána 

dávným svazkem, a která po dlouhém 

putování spolu s dalšími dokumenty znovu 

našla cestu tam, kam odedávna patřila – do 

Boleradic. 

 

Tento text sice sestavuji v předvečer svátku 

narození svatého Jana Křtitele, proroka  

a světce, patrona našeho kostela, nicméně na 

obálce je zobrazen světec jiný, jmenovec  

a též učedník této význačné postavy 

náboženských dějin, svatý Jan Evangelista, 

jeden z dvanácti učedníků Ježíše Krista a jeho 

nejdůvěrnější přítel, často zvaný „miláček 

Páně“. Zahloubaný apoštol Jan, plně 

soustředěný na práci a naslouchající Bohu, je 

zobrazen na jednom z překrásných dřevorytů 

luteránské Melantrichovy bible vydané  

r. 1560, tedy v době, kdy např. císař Rudolf 

II. byl ještě chlapcem, pro lepší představu  

o dobách, o kterých zde píšu. Právě tato Bible 

Melantrichova, ze které pochází naše 

reprodukce, byla po dlouhá léta, ne-li staletí 

v držení polehradské farnosti, aby pak zůstala 

zapomenutá a promáčená na jedné staré půdě 

pod propadlou střechou, odkud byla 

zachráněna, aby pak po několik desetiletí 

putovala a setrvávala nejen mimo naši obec, 

ale i mimo Moravu a Čechy. Dnes se tato 

vzácná památka, která mimo vlastní prastarý 

tisk Písma svatého obsahuje též několik 

vepsaných poznámek k různým událostem, 

které se odehrály na  polehradské farnosti 

(např. skonu našeho faráře p. Filipa Toufara) 

i jiným, dostala souhrou šťastných okolností 

a hlavně s laskavým souhlasem jejího 

někdejšího zachránce, zpět do Boleradic. 

 

Naše Bible Melantrichova se jistě právem 

řadí mezi nejcennější písemné památky 

vztahující se přímo k naší obci. Její hodnota 

historická je velmi vysoká, ovšem pro nás je 

nenahraditelná zejména proto, že je svojí 

poutí světem připoutána právě k naší obci. 

 

V nejbližší době dojde k odbornému 

posouzení stavu této památky a též  

k odbornému rozboru jejího obsahu, tedy 

zejména ručně vepsaných poznámek. 

Výsledek těchto snah pak doufejme, bude 

uveden spolu s kulturně-historickým 

exkurzem k této renesanční památce v rámci 

jedné z výstav připravovaných k příležitosti 

sjezdu rodáků, který je plánován na příští rok. 

 

Závěrem bych rád Vaši pozornost obrátil též 

k textu, kterým započíná Evangelium 

Svatého Jana, a který představuje jednu  

z nejkrásnějších a nejhlubších pasáží Písma 

svatého: 

 

Na počátku bylo Slowo/a Slowo bylo  

u Boha/a Bůh byl to Slowo.  To bylo na 

počátku u Boha. 

Wšecky wjecy skrze něj učiněny jsau/a bez 

něho nic nenij učiněno což učiněno jest. 

W něm život byl/a život byl swětlo lidij:  

a Swětlo v temnostech svitij/a tmy ho 

neobsáhly. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

V 
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Zprávy z radnice 

 

Co je nového? 

V uplynulém období bylo provedeno 

vyhodnocení výběrového řízení pro akci 

"Doplnění dětského hřiště v obci 

Boleradice", kdy zakázka byla přidělena 

firmě TEWIKO Systems s.r.o. Bohužel do 

této chvíle žádost o dotaci nebyla 

vyhodnocena, podobně je tomu i u další 

žádosti na rekonstrukci kotelny a otopné 

soustavy ve škole skrze dotaci Ministerstva 

financí. Stále tedy s realizací čekáme.  

V aukci byl vybrán nový dodavatel energií 

pro městys na období budoucích dvou let.  

 

Řeší se příprava projektové dokumentace pro 

půdní vestavbu ZŠ a MŠ v souladu s další 

dotační výzvou připravovanou na konec 

tohoto roku, v běhu je též příprava úpravy 

sociálního zařízení pro potřeby rozšíření 

školky. Probíhá rekonstrukce posledního 

úseku hřbitovní zdi. U projektové přípravy  

v rámci budoucí zástavby lokality Vorličky 

probíhá další vyjednávání s majiteli okolních 

pozemků a se správci sítí ve věci připojení 

areálu. 

Rekonstrukce hřbitovní zdi 

 

V rámci přípravy projektu odkanalizování se 

intenzivně věnujeme projektu trafostanice 

pro budoucí ČOV, možnosti napojení areálu 

ČOV na veřejný vodovod a některým 

problematickým úsekům v rámci projekce.  

Projektová dokumentace momentálně 

prochází schvalovacím procesem a připo-

mínkováním dotčených orgánů a správců sítí, 

s projektovou dokumentací byli seznámeni 

jak zastupitelé, tak členové stavební komise. 

Individuálně se též řešilo umístění odbočení 

z veřejného řadu pro desítky nemovitostí.  

 

Největší komplikace prozatím nastala 

s obcházením pozemku 4073/5 u areálu 

družstva, kdy se bohužel v této fázi projektu 

pozemku vyhýbáme, ovšem ještě nám snad 

zbývá prostor pro úpravy či budoucí změny. 

 

V rámci výstavby kanalizace by nemělo dojít 

k žádným přeložkám plynofikace ani 

vodovodu, pouze k jedné přeložce dešťové 

kanalizace.  

 

Souběžně s touto akcí řešíme též projekt 

terénních úprav na pozemku p. č. 1579/3, 

ostatní plocha, tedy parcely, na které se bude 

nacházet stavba ČOV. Pozemek trpí častým 

přemokřením a navýšením terénu či příp. 

vyspádováním by se mohlo docílit lepšího 

stavu. Dále bychom se tímto připravili na 

ukládku alespoň části zeminy z výkopů, kdy 

její převoz a skládkování představují 

významnou položku v podobných pro-

jektech, na pozemcích dobře přístupných  

v bezprostřední blízkosti obce. Možnost 

provedení terénních úprav v lokalitě byla 

projednána s OŽP a OÚP Hustopeče a také 

stavebním úřadem. Zpracování projektové 

dokumentace jsme svěřili břeclavské firmě 

ViaDesigne. 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta
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Ze života obce 

Jánské hody 2021 

Vážení zastupitelé Boleradic, milí 

spoluobčané, přátelé domácí i přespolní, 

stejně jako minulý rok, objevuje se i letos 

zásadní otázka: „Budou hody?“ Zdánlivě 

jednoduchá otázka, na kterou však neexistuje 

jednoduchá odpověď. V posledních dnech 

každý z nás tuto otázku s několika různými 

lidmi řešil a společně jsme došli k závěru, že 

problém není pouze v omezeních nebo 

neochotě stárků a chasy. Ne všichni si 

uvědomují všechny souvislosti a okolnosti, 

kvůli kterým právě není možné poskytnout 

jednoduchou odpověď. Cílem tohoto dopisu 

je především tyto souvislosti sepsat. 

Nejdříve však musíme uvést na pravou míru 

některé informační šumy, které vznikly 

nedopatřením v komunikaci mezi krojovanou 

mládeží. Pořádání hodů vždy bylo záležitostí 

chasy a současná situace je těžká pro 

všechny. I proto jsme chtěli nejdříve probrat 

záležitost mezi sebou a poté závěry přednést 

veřejně i vám. Naším záměrem není a nebylo 

dělat cokoliv za zády vedení městyse. 

Příslušná opatření, o kterých budeme za 

chvíli mluvit, se totiž mění v podstatě ze dne 

na den. Proto jsme nechtěli vydávat unáhlená 

rozhodnutí, ale vše nejdříve prodiskutovat, 

zvážit možnosti, a především učinit 

zodpovědný závěr. Rozumíme, že někteří 

nemusí s naším rozhodnutím souhlasit. 

Prosíme však všechny o podrobné přečtení 

následujících řádků, a pečlivé zvážení 

případných reakcí. 

                                                           
 

1 https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-

schvalila-navrh-ministra-zaoralka-na-obnoveni-

kulturniho-zivota-4-cs4248.html 
2 https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-

sluzby/provoz-hudebnich-tanecnich-hernich-

podobnych-spolecenskych-klubu#2021-05-17 

Podle aktuálního návrhu ministerstva kul-

tury1 se na první pohled může zdát, že limit 

2000 účastníků s negativním testem pořádání 

Jánských hodů nebrání. Otázka je, zda jsou 

hody kulturní akcí nebo taneční zábavou, 

protože taneční zábavy jsou stále zakázány2. 

Po podrobnějším prostudování poznámek 

pod čarou ovšem zjistíme, že uvedená 

hranice se v případě hodů v Boleradicích jako 

kulturní akce výrazně snižuje. Podle návrhu 

musí pořadatelé zajistit prostor alespoň  

4 čtvereční metry na jednoho návštěvníka, 

což vzhledem k velikosti prostranství před 

radnicí limituje počet stojících hodujících na 

přibližně 5803. V předchozích letech se na 

hodech „otočila“ až tisícovka lidí (nejvíce  

v sobotu večer). Všichni účastníci budou 

muset mít po celou dobu návštěvy akce 

odpovídající ochranu dýchacích cest 

(respirátor) a dodržovat vzdálenosti alespoň 

2 m vyjma členů domácnosti. Další 

podmínkou je, že se akce musí předem 

nahlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví (hygienická stanice  

v Břeclavi), na jehož povolení samotné 

konání akce závisí asi nejvíce. To vše za 

předpokladu, že do poloviny června nedojde 

ke zhoršení epidemické situace. 

Pro konzumaci jídla a nápojů by na hodech 

měla platit stejná pravidla, jako pro posezení 

na zahrádkách restaurací. Tedy u stolu 

nejvýše 4 lidé, rozestupy mezi stoly alespoň 

1,5 m a odstup od kolemjdoucích také 

alespoň 1,5 m. Odhadem by tedy bylo možné 

rozmístit před radnicí pouze 30 stolů4,  

3 Po odečtení krojované chasy a muziky. 
4 Pokud by byly hody bez kolotočů, bylo by možné 

stolů postavit necelých 60. 
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u kterých by mohlo sedět nejvýše 120 osob. 

Stejně tak by bylo nutné zajistit organizaci 

fronty před šenkem, jelikož je povinností 

pořadatele aktivně zajišťovat udržování 

rozestupů. Jen tyto podmínky samy o sobě 

znemožňují hody v takovém formátu, na 

který jsme byli zvyklí a na který se všichni 

těšíme.5 

Nabízí se tedy možnost uspořádat hody „jen 

pro domácí,“ jako to udělaly některé okolní 

obce minulý rok. Samozřejmě i v takové 

variantě by bylo nutné dodržet všechny 

popsané podmínky. Tato varianta by také 

znamenala, že s očekávaným snížením počtu 

návštěvníků by muselo dojít k odpo-

vídajícímu zvýšení vstupného, aby se 

pokryly všechny náklady (muzika, mája, 

fotograf, hodové víno…). Poměrně nízké 

vstupné z minulých let bylo možné udržet 

právě díky dlouhodobě vysoké návštěvnosti 

přespolních. Po zkušenostech ze zatím 

posledních hodů v roce 2019 nám tato cesta 

v Boleradicích připadá taktéž neschůdná. 

Zejména pokud hody mají být finančně 

soběstačné, bez nutnosti velkých sponzorů 

nebo dotací, na které stejně boleradská chasa, 

jako volné uskupení jednotlivců, nemá nárok. 

Vynechme možnost, že by se hody udělaly 

„na černo.“ Určité riziko spojené s odpo-

vědností za celou akci tu bylo vždy. Letos 

nejde jen o lavičky naházené do potoka nebo 

rozbité nosy. Případné porušení zákona  

o ochraně veřejného zdraví a s ním spojené 

sankce by mohly znamenat, že už nikdy 

žádné hody nebudou (nebo snad chcete, aby 

se boleradská mládež musela skládat na 

statisícové až milionové pokuty?). Existuje 

spousta matematických modelů, kterými je 

možné odhadnout pravděpodobnost výskytu 

                                                           
 

5 U zahrádek restaurací je v současné době také 

zakázáno provozovat živou hudbu nebo tančit. 

Považovat muzikanty a tančící páry za umělce 

vystupující na kulturní akci by bylo na hraně (ne-li 

za hranou) příslušných omezení. 

nevědomky nakaženého člověka ve skupině 

o určitém počtu osob. Ve variantě hodů 

pouze pro domácí je toto riziko stále kolem 

50 %.6 Žádný matematický model však 

nezohledňuje zákony schválnosti, a i na 

hodech platí, že když se něco může pokazit, 

tak se to zpravidla pokazí. 

Nejnáročnější je ovšem samotná příprava, 

která v předchozích letech začínala už kolem 

Velikonoc. Krojovaná chasa totiž nemá 

stálou členskou základnu (na rozdíl od 

vinařského nebo divadelního spolku) a to, že 

minulý rok bylo v průvodu 20 krojovaných 

párů, není zárukou stejného nebo podobného 

počtu krojovaných v dalších letech. Naopak 

tendence mezi mladými jsou spíše k odchodu 

z aktivního podílu na přípravě hodů. I proto 

začínají schůze s takovým předstihem, aby 

bylo možné v malém počtu lidí všechno včas 

připravit. Většinu chasy tvoří studenti 

středních a vysokých škol, pro které jsou 

květen a červen naplněny nejrůznějšími 

zkouškami spojenými s ukončením školního 

roku nebo semestru. Příprava na zkoušky 

(zejména závěrečné) je po distanční výuce 

velmi náročná a odložení nestudijních aktivit 

je často nutné k jejich úspěšnému zvládnutí. 

Na závěr si zkuste představit, že jste právě vy 

první stárek nebo stárka a veškerá organizace 

i zodpovědnost je jen na vás. Jak byste 

současnou situaci řešili? Věříme, že by se  

v Boleradicích nakonec našlo dost lidí, kteří 

by byli v případě příznivé situace ochotní  

s přípravou hodů pomoci. Bohužel situace 

není k pořádání hodů úplně příznivá. 

Zmíněné důvody ženou již tak náročnou věc 

do úplných extrémů a ruku na srdce: kdo  

z nás by (po několika skleničkách vína) 

dodržoval všechna omezení, když se přece 

6  http://dusanmerta.eu/2020/09/13/covid-19-party-

kalkulator/#aplikace 

http://dusanmerta.eu/2020/09/13/covid-19-party-kalkulator/#aplikace
http://dusanmerta.eu/2020/09/13/covid-19-party-kalkulator/#aplikace
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přišel na hody pobavit? Bez reálných 

vyhlídek na zrušení opatření proto nebudeme 

ani letos Jánské hody pořádat. 

Doufáme, že v příznivějších časech se změní 

smýšlení většiny boleradských (nejen 

krojované mládeže) a společně s vedením 

městyse budeme moci hody uspořádat  

v plném rozsahu. 

 

 

____________________ 

Za boleradskou chasu 

Jindřich Demela 

Kateřina Zimolková 

Vojtěch Chalupa 

 

Příprava sjezdu rodáků 2022 

Mnozí z našich spoluobčanů jistě vědí, že na 

letošní rok připadá významné datum výročí 

880 let od první písemné zmínky o městysi 

Boleradice. Samozřejmě jsme na připomínku 

tohoto významného data mysleli a předběžně 

jsme v tomto směru plánovali tradiční setkání 

rodáků a přátel městyse.  Nicméně obavy 

spojené s epidemiologickou situací a s tím 

spojené možné další obavy obzvláště starších 

našich rodáků a přátel cestovat a účastnit se 

větších setkání v době koronavirové pan-

demie nás přiměly termín sjezdu přesunout 

až na příští rok, kdy už snad bude situace 

stabilizována do té míry, že bude možno 

setkání bez obav uspořádat. Přípravné práce 

byly též znemožněny zákazem setkávání se 

až do nedávné doby, proto tedy toto nezvyklé 

rozhodnutí. 

Chtěl bych na tomto místě především 

všechny naše spoluobčany informovat o sku-

tečnosti, že jako termín setkání rodáků  

a přátel Boleradic byl zvolen víkend  

13. – 15. 5. 2022. Setkání proběhne, podobně 

jako v minulosti, formou kulturně-

společenských aktivit organizovaných za 

účasti městyse, spolků a dalších veřejně 

prospěšných organizací aktivních v naší obci. 

Touto cestou Vás tedy zdvořile žádáme, 

abyste o blížící se události informovali své 

blízké či vzdálené příbuzné a přátele. 

Budeme k této příležitosti sestavovat 

pozvánku, kterou se pokusíme oslovit pokud 

možno co nejvíce lidí, kteří mají k naší obci 

nějaký vztah. Pokud k nám na úřad městyse 

dodáte adresy a aktuální místa pobytu Vašich 

blízkých, vezmeme si jejich kontaktování  

a obeslání na starost my. Zároveň tímto 

doporučujeme našim spoluobčanům uva-

žovat o možných ubytovacích kapacitách pro 

případné návštěvy, ať už formou ubytování 

domácího, či s využitím komerčních kapacit. 

___________________ 

Antonín Vejvančický 

za organizační výbor 

 

 

 

(Nejen) o obecním inventáři a majetku 

Každá obec v každé době má ve svém 

inventáři mnoho movitých i nemovitých věcí, 

bez nichž si lze život obce jen těžko 

představit. Některé zanikly bez adekvátní 

náhrady, například rychtářovo "právo", či 

obecní šatlava. Z pečetidel se stala razítka, 

pokud ne přímo elektronické podpisy.  

K čemu ponocného roh, když máme sirény,  

k čemu obecní buben, když máme obecní 

rozhlas? Dnešní doba nepotřebuje obecní 
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pastýře. "Pastýřská" přečkala, "Na Stání" 

rovněž, ale pastouška č. p. 62 na 

Gemeindewiese už není to co bývala.  Inzerát 

na pronájem dříve obecního hostince č. p. 5 

by dnes jistě vypadal jinak než ten  

v dobovém periodiku Moravská orlice ze dne 

6.9.1872, 10(165), s. [4]. ISSN 1803-117X, 

nebo o tři roky později - Moravská orlice ze 

dne 11.6.1875, 13(131), s. [4]. ISSN 1803-

117X: 

 

O č.p. 5 bylo mnoho napsáno, má zkrátka 

svoji dlouhou a bohatou historii. Své příběhy 

však mají i zmiňovaný polehradského 

ponocného roh, který na čas zmizel, aby se 

zase vynořil, a mohl svůj příběh vypovědět. 

Kdy to bude, a nechá-li na sebe sáhnout, 

neřku-li zatroubit, to se teprve uvidí. Ale 

obecní buben vypoví jeden ze svých příběhů 

již dnes, tak jak ho zaznamenala Moravská 

orlice ISSN 1803-117x, Rok vydání 1887, 

ročník 25, dat. vyd. 17.6. 1887, číslo 136: 

Dal ho na buben. 

(Od apelačního senátu.) 

František Holík, obecní sluha a policajt  

v Polehradicích, má doma buben, kterýž je 

hlasatelem veřejného mínění, mluvčím 

obecního výboru a dobrou podporou všech, 

kdož něco chtějí uvésti ve známost nejširšího 

P. T. polehradického publika. Takový buben 

je věc velice výhodná. Ani největší plakát 

nalepený na roh některé chalupy pole-

hradické nemohl by mít účinek tak 

dalekosáhlý jako jednoduché oznámení 

puštěné panem Holíkem do polehradického 

světa občanů, bab a dětí, svolaných 

několikaterým udeřením paliček do teletiny 

na obecním bubnu. Rozumí se proto, že také 

urážka pomocí takového bubnu způsobená, 

má velké obecenstvo, a tedy také svůj velký 

účinek. A polehradický policajt, bůh ví, zda-

li z velké prostomyslnosti nebo z nerozvážné 

zlomyslnosti skutečně takové urážky se 

dopustil.  

Dne 26. ledna t. r. vzal buben, postavil se 

před hospodu a zabubnoval. Když se sešlo 

hodně obecenstva, spustil pan Holík na plné 

kolo: „Vědomosť se dává, aby nikdo 

nechodil do hospody Antonína Mikuláška  

v Polehradicích a aby tam nikdo nebral na 

úvěr. On, Antonín Mikulášek, když tam 

někdo ostane dlužen 4 kr., připíše a udělá  

z toho 44 kr. a svědkům pak dá dvě jitrnice, 

aby mlčeli. Vědomost se taky dává, kdo má 

50 zl. na hotovosti, aby je zanesl Antonínu 

Mikuláškovi, on si chce vypůjčit, ale nikomu 

pak nic nedá." Ctěné obecenstvo, jemuž se  

o těchto podivných věcech s použitím moci 

úřední, v podobě bubnu a policajta 

stělesněné, „vědomost dávala" žaslo a smálo 

se. Ale hostinský Mikulášek nenechal věc jen 

tak. Podal na Holíka udání a okresní soud 

kloboucký přiřkl za originelní mstu pole-

hradickému policajtovi trest čtrnáctidenního 

vězení. 
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Holík se odvolal a dnes konáno v té příčině 

řízení před apelačním senátem zdejšího 

zemského soudu. 

Policajt přišel v jakémsi šedivém mundúru  

s „metálem" na prsou. Mikulášek mnoho si 

stěžoval, jak mu teď „po té ostudě" jde špatně 

obchod. Holík, který dělal celkem smutný 

dojem, hleděl se vymlouvat, že prý přišel 

tenkrát z Hustopeče a nalezl doma cedulku  

a při tom 20 kr., aby obsah její vybubnoval. 

Byl prý rád, že si mohl něco vydělat i šel  

a bubnoval - urážku p. Mikuláškovu. Že si za 

ni vybubnuje čtrnáct dní arrestu, toho se asi 

nenadál. Soud za předsednictví rady  

p. Veselého, když ani Holík nedovedl udati, 

proč se vlastně odvolal, potvrdil rozsudek 

první instance v celém jeho obsahu. 

____________ 

Petr Mrkva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní a mateřská škola 

Mateřská škola 

Zprávičky z naší školičky 

Konečně opět spolu 

Tak jsme se dočkali, 10. května se dveře naší 

školky otevřely pro všechny děti, a že jich 

přišlo. Od dětí i jejich rodičů, jsme věděli, jak 

moc se děti do školky na své kamarády těší. 

Všichni si užívají společné hry, sdílejí své 

zážitky a s radostí se vrhají do aktivit, které 

jim paní učitelky nabízejí. Na „školková“ 

pravidla si v krátké době vzpomněly všechny 

děti a život ve školce se vrací k normálu. 

Děti si užívají krásného počasí, na školní 

zahradě jsme společně upravili vyvýšené 

záhony, vyseli hrášek, později zasadili 

rajčata a papriku. Na spodním dvoře jsme 

přiložili ruku k dílu při úpravě suchého 

poldru, ze kterého se stane dešťový záhon. 

Děti činnost na zahradě baví, rády pomáhají, 

aktivně se zapojují do všech prací, při kterých 

poznávají nové věci, získávají informace, 

které mají možnost při dalších činnostech 

využít. Mohou zde objevovat, pozorovat  

a poznávat. Tímto přirozeně získávají vztah  

k přírodě a ke svému nejbližšímu okolí. 
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Letecko-modelářský klub Boleradice pod 

vedením pana Libora Stehlíka uspořádal pro 

děti k MDD letecký den. Děti měly příležitost 

zhlédnout řadu modelů letadel. Nejvíce se 

jim líbil létající pejsek a auto na dálkové 

ovládání. Děkujeme. 

Fotografie další informace o činnosti naší 

školky najdete na stránkách školy 

www.skolaboleradice.cz, v záložce aktuality. 

 

Na co se můžeme těšit? 

Naše předškoláky čeká pasování na školáky, 

které proběhne v dopoledních hodinách. Děti 

prožijí dopoledne plné radovánek se svými 

kamarády zakončené slavnostním přípitkem. 

Také se mohou těšit na výlet do lanového 

centra Hájenka s animačním programem. 

Pokud nám počasí bude přát, užijeme si 

vodních radovánek na školní zahradě a výletů 

do okolí Boleradic. 

 

Zápis do mateřské školy 

I v tomto roce proběhl zápis do mateřské 

školy bez účasti dětí a jejich rodičů. Pro 

přijetí dětí byla nastavena kritéria, hlavním  

a důležitým kritériem bylo trvalé bydliště  

v Boleradicích, dále věk dítěte.  Podáno bylo 

21 přihlášek, na základě rozhodnutí ředitelky 

školy bylo přijato 7 dětí. Seznam 

přijatých/nepřijatých dětí podle registračního 

čísla je vyvěšen na webových stránkách 

školy. 

__________________ 

Kolektiv učitelek MŠ 

 

Základní škola 

Vážení čtenáři, ani jsme se nenadáli a školní 

rok 2020/ 2021 se opět blíží ke konci. Druhé 

pololetí nás nadále provázelo nelehkým 

koronavirovým obdobím, kdy jsme jen stále 

přijímali nějaké změny, nové informace aj.  

Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola, 

měli jsme tu výhodu, že po Vánocích do 

školy nastoupili nejenom prvňáci, a druháci, 

ale na rozdíl od velkých škol i třeťáci. Naši 

čtvrťáci a páťáci museli bohužel zůstat doma 

na distanční výuce, ale přece jenom v tomto 

věku se už dokázali distanční výuce při-

způsobit a učit se „na dálku“ na výuku jim šlo 

celkem dobře.  

 

12. dubna začala prezenční výuka pro 

všechny. Opět jsme využívali výhody 

malotřídní školy, a tudíž naše děti nemusely 

ve škole rotovat, ale chodily do školy každý 

týden. Cílem adaptačního období bylo 

poskytnout žákům i pedagogům potřebné 

podmínky pro postupný návrat k běžné 

prezenční výuce, minimalizovat stresové 

situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve 

kterém je prostor jak pro posilování 

vzájemných vztahů, tak pro pozvolné 

obnovování pracovních návyků. Některé 

adaptační prvky budeme společně realizovat 

i po zbytek celého školního roku.  

 

Od zahájení prezenční výuky probíhalo ve 

škole nejprve 2x týdně, poté 1 x týdně 

povinné testování žáků antigenními testy.  

Z počátku z testování panovaly obavy, 

zvláště ze strany rodičů, ale naši žáci se 

samostestování, které jsme zavedli formou 

hry, zhostili na výbornou; hráli jsme si prostě 

na "doktory" a testovali se. Abychom se 

covidu nebáli, zaháněli jsme ho společně 

básničkou. Během testování na škole nebyl 

žádný pozitivní nález.  
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29. 3. 2021 proběhly volby do školské rady  

v on-line prostředí prostřednictvím programu 

Edookit pro období 2021–2024. Do školské 

rady byla za zřizovatele delegována 

městysem Boleradice Mgr. Olga Reiterová,  

z řad pedagogických pracovníků byla 

zvolena Mgr. Helena Rudolfová a z řad 

zákonných zástupců byla zvolena s nej-

vyšším počtem hlasů Mgr. Katarína Pučková. 

Velké poděkování za práci ve školské radě  

v minulém volebním období patří Ing. Haně 

Linduškové, Ph.D. a Mgr. Kamile Vašinové.  

 

V měsíci dubnu na škole probíhal tradiční 

zápis do 1. ročníku na školní rok 2021 / 22. 

Přijato bylo 5 předškoláků.   

 

V rámci mimořádných situací byly zrušeny 

všechny plánované akce školy, ani 

maminkám jsme nemohli popřát třeba na 

společné besídce. Proto jim děti z každého 

ročníky natočily společné video, aby jim 

svým netradičním přáním udělaly radost  

a poděkovaly jim za jejich lásku. 

 

Po ukončení přísných hygienických opatření 

jsme mohli aspoň některé aktivity uskutečnit. 

Svátek dětí jsme oslavili společně na letišti, 

kde nám pan Libor Stehlík spolu se svými 

kolegy pod hlavičkou leteckého mode-

lářského klubu generála Františka Peřiny 

připravil letecký den. Děti měly možnost 

zhlédnout několik modelů letadel i umění 

těch, kteří je z bezpečí trávníku pilotují. 

Kromě toho jsme děti trošku rozpohybovali, 

počasí nám bylo nakloněno, takže jsme si 

dopoledne všichni moc hezky užili. Nakonec 

celé akce dostaly děti od pořadatelů malý 

dáreček. 

 

2. června jeli žáci 4. a 5. ročníku do malé, ale 

krásné vesničky Milovice. Nedávno zde 

došlo k propadu vozovky a při počátečním 

ohledání byly objeveny pravěké pozůstatky. 

Nyní v tomto místě probíhá archeologický 

průzkum pod vedením pana Martina Nováka, 

který se svým týmem prozkoumává, co se 

zde vlastně nachází. Právě od pana  

M. Nováka si děti vyslechly, jak se takový 

archeologický průzkum provádí, jak se vše 

dokumentuje a co všechno bylo už nalezeno; 

mamutí kly a kosti, kostry dalších zvířat, 

štípané kamenné artefakty atd. Také se děti 

dozvěděly, že pochází tyto nálezy z doby 

kamenné a jsou až 30 000 let staré. Jde tedy 

o stejné osídlení jako v Dolních Věstonicích 

nebo Pavlově, které využívali lovci mamutů. 

Další odbornice, která se zabývá mamuty, 

dětem popsala, jak vypadala v té době místní 

krajina, jak mamuti žili a postupně vyhynuli, 

především kvůli změně klimatu, a zodpo-

věděla dotazy dětí. 

 

Pak žáci navštívili místní kostel, kde se 

dozvěděli něco málo z jeho historie a mohli 

si oddechnout a nabrat síly na další aktivity. 

 

9. června nás čekalo před školou překvapení. 

Z CVČ (Centra Volného Času) Lužánky 

přijel POLYBUS a úžasní lektoři, kteří se 

nám celé dopoledne věnovali. Žáci první, 

druhé a třetí třídy se rozdělili na dvě skupinky 

a vrhli se do práce. První skupina se učila 

poznávat stromy a jejich části. Povídali si o 

stromech, skládali puzzle a hráli zajímavé 

hry. Druhá skupina si vyrobila krásnou 

dřevěnou hračku; na výběr byl panáček, 

krokodýl a pejsek. Nejprve lektoři vysvětlili 

postup a představili pracovní nástroje. Pak už 

děti pracovaly samy. Dřevěný hranol si 

musely přesně naměřit, oříznout, obrousit, 

vyvrtat, protáhnout provázek jako ruce a 

nohy, vyzdobit a výrobek byl na světě. 

 

Žáci čtvrté a páté třídy si vyráběli stojánek na 

mobil, tedy něco praktického i krásného 

zároveň. 
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Dětem se práce se dřevem moc líbila, 

pracovaly s nadšením a výrobky si odnesly 

domů. 

 

V červnu máme ještě v plánu uskutečnit 

projektový den mimo školu v rámci Šablon 

III pro ZŠ a MŠ Boleradice a navštívit 

archeoskanzen v Modré a expozici Živá 

voda, kde budeme moci pozorovat 

sladkovodní ryby v tůních, interaktivní 

výstavy o životě ve vodě a kolem vody. 

 

Zejména pro 5. třídu jsou tyto dny výjimečné, 

protože jsou pro ně poslední v naší škole. Do 

budoucna jim chci popřát hodně úspěchů  

v dalším studiu i v životě. Ať se vždy rádi 

vrací a vzpomínají na naši školu s radostí. 

Konec školního roku je naplánován na 25. 

června. V tento den proběhne slavnostní 

ukončení školního roku a rozloučení  

s páťáky. Na další tři dny dostali žáci 

ředitelské volno a všichni zaměstnanci školy 

tuto dobu využijí k přípravě školy na 

rekonstrukci školní chodby v přízemí  

a přípravách pro rozšíření mateřské školy. 

 

Velké poděkování patří všem učitelkám za 

celoroční kvalitní vedení distanční výuky, za 

vedení online hodin a poskytnutí bezpečného 

návratu žákům do prezenční výuky. 

Asistentkám, vychovatelkám za vedení žáků  

a spolupráci s pedagogy, za pomoc při 

testování aj. Provozním zaměstnancům za 

pomoc při testování a zajištění veškerých 

hygienických opatření v naší škole.  

 

Za dobrou spolupráci po celý rok děkuji 

zřizovateli, školské radě a široké veřejnosti 

obce Boleradice.  

 

Poděkování za trpělivost a vytrvalost patří 

rodičům a jejich dětem v této nelehké době.  

 

Doufám, že po prázdninách zahájíme nový 

školní rok bez problémů, v klidu a ve zdraví.  

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 

2021 / 22 proběhne 1. 9. 2021, kdy přivítáme 

nové prvňáčky.  Hlavní prázdniny jsou 

vyhlášeny od 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021. 

     

Všem žákům a rodičům přeji pěkné 

prázdniny a klidnou dovolenou.  

      

Těším se na vás!        

____________________ 

Mgr. Miroslava Fišerová 

ředitelka školy
 

 

Projekt Voda v zahradě 

V lednu vyhlásil krajský úřad JMK dotační 

program Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta. Nosným tématem byla 

voda v krajině a její smysluplné využití  

v životě. Napsali   jsme projekt Voda v za-

hradě a podali žádost o dotaci. Začátkem 

dubna nás potěšila pozitivní zpráva. Zjistili 

jsme, že mezi padesátkou podaných žádostí  

o finanční podporu bylo vybráno sedmnáct 

projektů a mezi nimi i ten ze ZŠ a MŠ 

Boleradice.  

V pátek 23. dubna jsme ve škole slavili Den 

Země. Objednali jsme pro děti výukový 

program Půlden na školní přírodní 

zahradě, který měl být zejména pro děti  

z MŠ. Ve školce ten den bylo málo dětí, a tak 

jsme je doplnili žáky z 1. a 2. ročníku. Přijely 

k nám dvě odbornice z Lipky - školského 

zařízení pro environmentální vzdělávání  

z Brna. Dětem připravily zajímavý program 

podle knížky Dobrodružství Toly, Poly  

a Rošťáka. S dětmi si povídaly na téma, jak 

je důležité zadržovat vodu v krajině, chránit 

každou tůňku, jezírko a vytvářet pro zvířátka 

pítka. (https://www.lipka.cz/e-shop).  

Paní Ing. Dana Křivánková nám poradila, jak 

na dešťový záhon, po kterém jsme tolik 

toužili. Dešťový záhon (www.prirodni-

zahrada.eu) vytvoříme na spodním dvoře 

školní zahrady. Plánujeme zde vybudovat 
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také vegetační střechu a koupit sudy na 

dešťovou vodu. Pro děti ze školky objednáme 

dva Badatelské batůžky, aby při svých 

cestách krajinou v okolí Boleradic mohly 

pozorovat krásnou přírodu. V neposlední 

řadě jsme mysleli i na pedagogy a na 29. října 

2021 jsme objednali program Exkurze za 

příklady dobré praxe. Zaměstnanci naší 

školy se zúčastní exkurze v ukázkových 

zahradách v Brně. Načerpáme zde inspiraci, 

kterou můžeme využít v Boleradicích. 

V květnu jsme začali s realizací Dešťového 

záhonu na školní přírodní zahradě. 

Zaměstnanci školy, žáci a děti ze školky 

přiložili ruce k dílu. Naučili jsme se míchat 

substrát, zjistili jsme, co je to drenáž a vybrali 

vhodné rostliny.  

V pátek 4. června nastalo velké sázení, každé 

dítě si zasadilo nejméně jednu rostlinku. Bylo 

třeba vyhloubit jamku, do ní nalít vodu, 

správně usadit rostlinku a zasypat. Nakonec 

jsme všechny trvalky a skalničky dobře zalili. 

Tentokráte ještě vodou pitnou, ale všichni už 

čekáme na déšť. V týdnu jsme usadili dva 

nové sudy na dešťovou vodu a pan klempíř je 

napojil na svody ze střechy.  

Při úklidu koutku pod břízou, jsme došli na 

spoustu starého dřeva, které využijeme  

k vybudování Broukoviště. Při hledání 

informací o přírodních zahradách čtvrťáci  

a páťáci zjistili, že Hmyzí hotel a Brou-

koviště jsou dvě různé věci. O tom více  

v příštím čísle a také na www.skola-

boleradice.cz, kde zjistíte podrobnější 

informace o projektu. 

 

__________________ 

Miroslava Vavriková 
 

 

 

Veřejná obecní knihovna  Boleradice, 

paní Marta Korábová a Monika 

Haniková 

si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

KROJOVANÉ PANENKY 

 

Výstavu si můžete prohlédnout 

v sobotu 26. června 2021 od 14.00 do 

17.00 hod 

v neděli 27. června 2021 od 14.00 do 

17.00 hod 

 

Srdečně zveme 
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Z činnosti spolků

Létáme pro Vás 2021 

Boleradice jsou už půlstoletí spojeny s 

leteckým sportem. Souhrou okolností se v 

letošním roce potkává hned několik výročí.  I 

když nejsou úplně ideální podmínky na 

hromadné akce, rozhodli jsme se oslavit 

významná jubilea se vší důstojností. 

 V letošním roce si připomínáme celkově 30. 

ročník akce, která od svého vzniku nese 

název „Létáme pro Vás“. Současně si 

připomínáme 110 let od narození jednoho z 

největších hrdinů 2. světové války – 

generálporučíka v.v. Františka Peřiny, jehož 

jméno hrdě nese i náš letecko-modelářský 

klub.  

Každý rok jsme se snažili přijít s něčím 

novým, co v Boleradicích ještě nebylo. A 

laťku jsme zvyšovali výš a výš. V letošním 

roce se opět o kousek posuneme. Přivítáme 

modeláře z České a Slovenské republiky, 

kteří patří mezi stálé účastníky našich 

leteckých dnů.  A jaká jsou hlavní lákadla 

letošního ročníku? Dynamické i statické 

ukázky sportovních letadel a vírníků, přílet 

vojenského vrtulníku Mil Mi 24, letové 

ukázky replik letounů 2. světové války 

Messerschmitt Bf 109 a Jakovlev Jak 3. 

Seskok parašutistů je rovněž 

neodmyslitelným bodem programu – patří k 

vystupujícím již několik let. A jako zlatý hřeb 

celé akce je vystoupení jednoho z nejlepších 

akrobatických pilotů světa MARTINA 

ŠONKY, vítěze světové série Red Bull Air 

Race, mistra Evropy a vicemistra světa v 

letecké akrobacii kategorie unlimited. Pro 

naše nejmenší bude tradičně připraven 

skákací hrad.  Večer se pak můžete těšit na 

promítání filmu. Více neprozradíme, nechte 

se překvapit. ;-) 

 Kdy bude nebe nad Boleradicemi bude plné 

letadel? Zažitý termín jsme museli s ohledem 

na situaci obětovat a posunout na prázdniny. 

Vy, kteří chcete zažít něco 

nezapomenutelného, rezervujte si sobotu 14. 

8. 2021. Začátek leteckého dne bude od 12:00 

hodin a hlavní program bude zahájen v 14:00 

hodin.  

 Velké poděkování patří všem, kteří se v 

současné době podílí na přípravách a 

organizaci leteckého dne a samozřejmě 

sponzorům za jejich štědrost.  

 V neposlední řadě zvláštní poděkování 

hejtmanu Jihomoravského kraje Mgr. Janu 

Grolichovi, který nad touto vzpomínkovou 

akcí převzal záštitu a ministru obrany Mgr. 

Lubomíru Matnarovi za umožnění 

vystoupení vojenské techniky.  

Těšíme se na Vás a držme si pěsti, ať nám 

vyjde počasí.  

___________________________ 

Libor Stehlík 

za LMK gen. Františka Peřiny    

 

 

Zahrádkáři informují 

V neděli 20. června 2021, na Den otců, se 

uskutečnila Výroční členská schůze, kde se 

projednaly vnitrosvazové záležitosti, a odhla-

soval se „Plán činnosti na rok 2021“: 

- Květinová výzdoba mostu (květen – říjen) 

- Sušení a moštován: ve zpracovně ovoce 

(červenec – listopad) 

- Výstava ovoce, zeleniny a květin (září- 

Zájezd Floria Kroměříž (říjen) 

- Adventní přátelské setkání členů (prosinec)
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Ještě jedna informace: 

V květnu byl schválen ZAHRÁDKÁŘSKÝ 

ZÁKON, a tak definice zahrádkářské 

činnosti je ukotvena v právním řádu ČR a je 

publikován ve Sbírce zákonů č. 221 a jeho 

účinnost je ke dni 1. 12. 2021. 

Tento zákon upravuje zahrádkářskou činnost 

jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob 

přenechávání pozemků a působnost 

správních úřadů a územních samosprávních 

celků při její podpoře.

ZPRACOVNA OVOCE – bližší informace 

budou ve vývěsce, správce pan Radek Klein, 

mob.724 726 551. 

Přejeme Vám všem hodně zdraví, radost ze 

zahrádek, mnoho pěkných výpěstků  

a i relaxace a odpočinku. 

 

 

 

________________ 

předseda P. Kabela 

za výbor ČZS

 

 

Výstava Ovoce, zeleniny a květin 

místo konání – sál OÚ 

termín – neděle 19. září 2021 

Je zvána široká veřejnost k zapojení a návštěvě. 

_________________________________________________ 

 

Zájezd Floria Kroměříž 

Podzimní účast 

Termín – neděle 10. října 2021 

K účasti je zvána široká veřejnost. 
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Běh do lesa 2021 

V Boleradicích se v sobotu 5. června 2021 

konal už 5. ročník závodu Běh do lesa. 

Uvolňování mimořádných opatření v pos-

ledních týdnech nakonec umožnilo závod 

uspořádat, nicméně na přípravu bylo velice 

málo času. I kvůli tomu bylo startovné pouze 

dobrovolné. Běh do lesa má tradičně start i cíl 

na fotbalovém hřišti v Boleradicích, které 

běžcům i divákům poskytuje potřebné 

zázemí. Trať závodu je už třetím rokem 

stejná a vede běžce do rozsáhlého lesa mezi 

Boleradicemi, Horními Bojanovicemi, 

Kurdějovem a Diváky. Trať je dlouhá 6,2 km 

a největší výzvou pro běžce je úvodní 

stoupání. Navzdory tomu se do Boleradic 

opakovaně vrací běžci z Prahy, Karlových 

varů, Brna, a také z Břeclavi. Trať se stáčí 

zpět k hřišti kolem vrchu Přední kout, který 

je s 410 metry nejvyšším bodem v okolí. Běh 

do lesa je typický přátelskou venkovskou 

atmosférou a záměrně nevyhledává výz-

namné firemní sponzory. Z programu 

letošního ročníku bohužel vypadly atraktivní 

dětské běhy, a to hlavně kvůli požadavku na 

negativní test i u dětí, který ke dni konání 

platil. 

Vítězem Běhu do lesa 2021 se stal Martin 

Vintrlík v čase 25 minut 51 sekund. Traťový 

rekord 24:22 Jana Havleny z roku 2019 tak 

odolal. Dana Truksová se umístila na prvním 

místě v ženských kategoriích s časem 31:53. 

Traťový rekord 30:44 zaběhla Iva 

Křižovičová v roce 2019. Fotografie a kom-

pletní výsledky letošního i minulých ročníků 

jsou publikovány na:  

https://www.facebook.com/BehDoLesa  

https://www.behdolesa.cz/. 

Pořadatelem Běhu do lesa je SK Boleradice 

1935. Závod podpořili: obec Boleradice, 

Vinařství Šlancar, vinařství Koráb Živá hora. 

Ozvučení a moderování poskytlo Divadlo 

Koráb. Poděkování patří také státnímu 

podniku Lesy ČR, závod Židlochovice, který 

konání akce umožnil i podpořil. 

Na shledanou na startu 6. ročníku v roce 

2022. 

____________________________ 

Mgr. Leo Čermák 

za pořádající SK Boleradice 1935

 

Vinařský spolek Boleradice 

Na únorové valné hromadě našeho spolku 

jsme začali organizačně připravovat již 

tradiční Velikonoční výstavu vín, ale vládní 

opatření přijatá v souvislosti s výskytem 

koronaviru, nám tento záměr neumožnila 

uskutečnit. Jelikož ze stejného důvodu od 

záměru organizovat tradiční Jánské hody 

upustila i boleradická mládež, rozhodli se 

členové vinařského spolku, na mimořádné 

valné hromadě, že pokud to zmírnění 

vládních opatření dovolí, uspořádají na konci 

června „Svatojánský košt“. Záměr byl určený 

především pro občany Boleradic, aby se  

v „hodovém“ termínu mohli setkat a pobavit 

a to nejen ti, co mají rádi víno. 

Pochopení tento záměr sice nenašel u všech 

našich občanů, ale ti kteří přišli, doufám 

nelitovali. Více jak 350 vzorků vín vysoké 

kvality, byla určitě důstojná „náhrada“ 

Velikonoční výstavy. K poslechu a těm 

„odvážnějším“ i k tanci hrála Sklepanka  

a někteří zpěváci pokračovali ve své produkci 

dlouho po půlnoci, kdy už muzikanti dávno 

sbalili svoje nástroje. 

Akce se aktivně zúčastnili i naši rybáři, kteří 

návštěvníky koštu nasytili výbornými 
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grilovanými makrelami. Děti měly možnost 

zábavy na tradičních kolotočích a jiných 

atrakcích a všichni pak mohli konečné po 

dlouhé době společně posedět a povykládat. 

Jelikož jsme nechtěli vstupným klást 

překážku v účasti těm, kdo nepřišli přímo 

koštovat, ale chtěli se akce zúčastnit, nevíme 

kolik se nás „na place“ přesně sešlo. Víme 

ovšem, že degustačních skleniček se prodalo 

bezmála 200, což dle odhadu „odborníků“ 

napovídá, že mohlo být až 2x tolik účastníků. 

Podle ohlasů zúčastněných se Svatojánský 

košt líbil a my jsme za to rádi. 

Začátkem září se náš vinařský spolek podílel, 

společně s městysem a dalšími spolky, na 

zajištění a organizaci vinobraní. Zde jsme 

účastníkům akce nalévali pouze vína  

z produkce našich členů. O tom, že vína byla 

na velmi dobré úrovni, svědčí fakt, že se 

prodalo opět téměř 200 degustačních 

skleniček a vypilo se přibližně 150 lahví 

prezentovaných vín. 

Doufáme, že se situace v souvislosti  

s koronavirem nebude zhoršovat a budeme se 

moci setkat s milovníky vína na Štěpánském 

koštu. 

__________________________ 

Libor Hřib 

za výkonný výbor  

Vinařského spolku Boleradice

 

 

 

Divadelní spolek bratří Mrštíků 

 

Ohlédnutí za divadelní sezónou 2020 – 2021 

Divadelní sezóna sotva začala, už končí.  

V září jsme stihli uspořádat besedu s pro-

fesorem Pirkem, odehrát svoje představení 

Počestné paní aneb Mistr ostrého meče  

a Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku a dvě představení hostujících souborů. 

Potom nastala doba „covidová“, která zrušila 

veškerý program divadla až do května. 

Dlouhých osm měsíců jsme nehráli a většinu 

času ani nemohli zkoušet.  

Teprve na konci května nastalo uvolnění 

kultury a my jsme mohli uvést premiéru 

Pohádky máje. Její zkoušení bylo zdlouhavé 

a probíhalo s obtížemi vzhledem ke 

zmíněným opatřením. Přesto jsme dokázali 

romantický příběh z pera Viléma Mrštíka 

uvést v život. Aktuálně má za sebou šest 

repríz a pokračovat budeme opět na podzim. 

Týden po premiéře (3. – 6. 6.) jsme 

uspořádali další ročník regionální divadelní 

přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro. Přes 

všechny pandemické komplikace, přihlášené 

soubory přijely a všechna 

představení mohla být 

odehrána. V domácím souboru se opět našla 

řada ochotných a pracovitých lidí, kteří se 

zapojili do příprav a organizace, aby 

přehlídka proběhla tak, jak má. Vážíme si 

také zájmu diváků o soutěžní představení, 

kteří přes všechna nepříjemná opatření přišli 

a svým potleskem povzbudili a odměnili 

snahu herců. Všechna představení sledoval 

lektorský sbor, který hodnotil výkony 

jednotlivých souborů přívětivě a poučeně. 

Bohužel, příprava souborů byla poz-

namenána nemožností dostatečně zkoušet 

před přehlídkou, a tak Mrštíkovo divadelní 

jaro zůstalo tentokrát bez vítěze, tedy 

postupujícího na národní přehlídku. 

Přehlídku svojí přítomností podpořili pan 

starosta našeho městyse i paní starostka  

z partnerského města Hustopečí, nebo 

zástupci vyhlašovatele přehlídky SČDO  

a organizátoři národní přehlídky Krakonošův 
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divadelní podzim z Vysokého nad Jizerou. 

Patří jim náš velký dík za jejich podporu. 

Stejně tak všem dárcům a sponzorům. 

Slavnostní závěr přehlídky 

Velmi si ceníme toho, že hejtman Jiho-

moravského kraje, pan Jan Grolich, převzal 

záštitu nad naší přehlídkou. Pan hejtman se 

také osobně zúčastnil slavnostního závěru 

přehlídky a vyhlášení výsledků. Předal ceny 

udělené za herecké výkony. Jsou to 

„Boleradičtí Voskaři“ – sošky pierota z kera-

mické dílny manželů Šemorových. 

3. ročník regionální přehlídky Mrštíkovo 

divadelní jaro je naplánován na 30. března – 

3. dubna 2022. Věříme a doufáme, že 

tentokrát proběhne v řádném termínu a bez 

omezení… 

Vážení čtenáři, v době, kdy čtete tyto řádky, 

má náš divadelní soubor pravděpodobně za 

sebou další událost, a tou je účast na soutěžní 

regionální přehlídce Hanácký divadelní máj 

(také v náhradním termínu kvůli 

protiepidemickým opatřením) v Němčicích 

nad Hanou. Tentokrát jsme do soutěže 

přihlásili hru Duchové Vánoc. Výsledky 

přehlídky budeme znát do konce června. Tak 

držme palce. 

Duchové Vánoc 

Další herecká skupina opakuje a zkouší hru 

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku. Již vloni s ní postoupila z krajské 

soutěže na národní přehlídku Krakonošův 

divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. 

Ovšem i tato vrcholná přehlídka padla za 

oběť corona viru a nekonala se. Kulhavý 

mezek by se tam měl tedy představit letos 

(poslední zářijový týden). 

Milí boleradičtí příznivci domácích ocho-

tníků, děkujeme vám za podporu a těšíme se 

s vámi na shledanou v divadle zase v září. 

 

SK Boleradice 1935 

Termíny přátelských zápasů SK Boleradice 

1935/SK Krumvíř "B" na léto 2021: 

10. 7. 2021 (sobota) v 17:00 SK Boleradice 

1935/SK Krumvíř "B" vs. Hrušovany u Brna 

v Hrušovanech u Brna. 

18. 7. 2021 (neděle) v 17:00 SK Boleradice 

1935/SK Krumvíř "B" vs. Hovorany 

v Boleradicích. 

25. 7. 2021 (neděle) v 16:30 SK Boleradice 

1935/SK Krumvíř "B" vs. Moravský Žižkov 

v Boleradicích. 

 

Časy zápasů se mohou pozměnit
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Uzávěrka pro číslo 3/2021 bude dne 1. 9. 2021. Zpravodaj vyjde v září 2021.

        Běh do lesa 2021 

http://www.boleradice.cz/
hhttps://www.facebook.com/Boleradice-108400985899556/
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