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Slovo starosty

ážení spoluobčané, milí čtenáři 

Polehradu, píšu tento úvodník a za 

okny jsou konečně po několika 

měsících vidět lesknoucí se chodníky  

a silnice, začalo pršet. Zatím to není bůhvíco, 

jen prvních pár kapek, ale určitě nebudu sám, 

kdo doufá, že přijde pořádný déšť, přinese do 

země tolik potřebnou vláhu a zamezí tak 

škodám na zemědělských plodinách. Jaro 

vodu potřebuje… 

Po několika letech stísněného režimu 

lockdownů a nepříjemných omezení sou-

visejících s pandemií nemoci COVID-19 

jsme se všichni těšili na hluboký nádech  

a návrat alespoň do trochu normálních kolejí. 

Nikdo by snad ani ve snu nepomyslel na to, 

že přijde stísněnost daleko větších rozměrů, 

že se nedaleko od našich hranic rozhodne 

jeden stát násilně napadnout a ničit stát 

druhý. Dnes, ve 21. století, kdy zdaleka ne 

všechno je idylické, ovšem barbarství 

podobných rozměrů by si už v našem širším 

evropském okruhu sotvakdo z nás dokázal 

představit. Situace je o to mrazivější, že 

minimálně společenská vazba, kterou sdílíme 

s napadeným státem, je poměrně hluboká. 

Jinými slovy – máme k sobě blízko, ať už jen 

historickou zkušeností.  Ač mám sám na tuto 

hrůzostrašnou událost vyhrocený názor, 

nebudu zde zkoumat a soudit, kde je pravda 

a kdo je či není v právu. Podstatné je, že 

můžeme vidět lidi jako my, lidi, kteří chtějí  

v klidu žít, pracovat a vychovávat děti, lidi, 

kterým je v drtivé většině celkem lhostejný 

chod „velkých dějin“, tak právě tyto lidi 

můžeme vidět trpět a umírat pod troskami 

budov zničených tanky a raketami anebo 

kulkou jiných lidí, pro které je válka možná 

právě tak lhostejná a nepochopitelná.  

Nedlouho po vypuknutí konfliktu k nám 

chaotickým úprkem připutovaly dvě paní  

z města Charkov. Jednoho dne je prostě 

probudily v pět ráno podivné detonace ve 

městě a rychle si uvědomily, že jejich 

dosavadní pohodlný život, dobrá práce  

a zábava po práci v evropském velkoměstě 

jsou u konce.  Následoval překotný útěk 

přeplněnými nádražími se dvěma taškami 

nejnutnějších potřeb, a po několika 

zastávkách víceméně náhodný příjezd do 

Boleradic. Většina příbuzných zůstala  

v bombardovaném městě, kontakt s nimi je 

obtížný a nepravidelný, denně usínají s tím, 

že nevědí, zda jsou jejich blízcí naživu, zda 

jejich dům ještě stojí. Něco podobného si 

většina z nás nedokáže a nechce představit 

ani v nejhorším snu.  

Po celý svůj život jsem měl, troufám si říct, 

to štěstí žít v „bohaté společnosti“, ve 

společnosti, kde nikdy nepanovala výrazná 

hmotná nouze. Je ale tohle to opravdové 

bohatství? Jsou tím bohatstvím hmotné 

statky, standard a společenská úroveň? 

Nemyslím si to. Opravdové bohatství 

společnosti a lidí spočívá úplně někde jinde. 

Skutečné bohatství dokazuje -mezi jinými 

věcmi-  teprve velkorysost a solidarita s těmi, 

kteří jsou v nouzi, a to třeba i za cenu toho, 

že se vzdáme části svého pohodlí. Sotva si 

dnes dokážu představit, že by někdo 

nesouhlasil s tím, že právě ony dvě paní  

a miliony jejich spoluobčanů jsou lidmi, kteří 

jsou ve vážné nouzi a nepředstavitelně 

obtížné životní situaci. Pokud jim 

pomůžeme, pevně věřím, že uděláme též 

sami sebe lepšími lidmi.  

 

Přeji všem pěkné jaro a lepší časy… 

 

 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

   

 

 

 

 

V 
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Zprávy z radnice 

 

Co je nového? 

V uplynulém období došlo k realizaci sjezdu 

ze zadní brány sběrného dvora. Snad toto 

opatření pomůže k plynulejšímu provozu 

zařízení. 

Důležitou zprávou je fakt, že u projektu 

kanalizace a výstavby ČOV jsme dospěli ke 

stavebnímu povolení. V zadávacím řízení pro 

poslední stupeň projektové dokumentace – 

prováděcího projektu, uspěla firma DUIS 

s.r.o. Součástí téhož výběrového řízení byl 

výběr zhotovitele stavby, obé by mělo 

proběhnout do 30. 9. 2022. Snad nám 

turbulentní doba a nepříjemné změny, které 

kolem sebe můžeme vidět, umožní stavbu  

v brzké době realizovat.  

Jako každý rok jsme se v zimě věnovali 

úsekům, na které není čas v sezóně. Vyčistili 

jsme obecní pozemky na Homoli, zejm.  

z důvodu dopravní bezpečnosti a lepší 

viditelnosti v úseku. V prostoru pod 

Víckovem došlo k vyčištění a též k obnově 

tamních protipovodňových opatření. 

Záchytný žlab byl znovu vybagrován, 

vyspádován a sveden do kanalizačních 

vpustí. Kompletně jsme vyčistili starou cestu 

ve Vorličkách - od Nikitěnka až po klín  

v jejím horním úseku. Došlo ke kompletní 

výměně dřevěných prvků stezky na Pasekách 

a k opravě zábradlí u sousoší svatých Cyrila 

s Metodějem. Mimo úklidu chodníků  

a místních komunikací, prostoru kolem 

hřbitova a v Marečku došlo na hřbitově  

k dokončení nových sběrných míst na tříděný 

odpad. V ul. Vrchní, Nad Zahrady a u sběr-

ného místa na konci ul. Zahrady dále došlo  

k ořezu stromů zasahujících do vedení 

distribuční soustavy NN. 

Bohužel došlo ke zpoždění projekčních prací 

plánované výstavby komunikace a IS ve 

Vorličkách, kde jsme narazili na technické 

komplikace a řešení ze strany správců sítí 

(zejm. vodovodu). V důsledku toho došlo  

k posunutí ukončení projekčních prací. 

Mnoho energie jsme též věnovali přípravě 

sjezdu rodáků, o tom však na jiném místě  

v tomto Polehradu. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Místní komunikace a stavební práce v obci 

Pro novou výstavbu, rekonstrukce stávajících 

staveb a další aktivity našich občanů je občas 

nezbytné po nějakou dobu omezit 

průjezdnost místních komunikací. Vědí to 

nejen všichni ti, kdo někdy rekonstruovali či 

stavěli dům, ale i ti, kterým podobná omezení 

více či méně často komplikují život. Ve 

skutečnosti by měl i tento typ dočasného 

záboru či chcete-li blokování veřejného 

prostoru podléhat zvláštnímu povolovacímu 

procesu, minimálně by však bylo ohleduplné 

a zdvořilé případné omezení na místních 

komunikacích s dostatečným předstihem 

ohlásit na úřadu městyse tak, aby bylo možno 

informovat okolní obyvatele o dočasné 

ztížené průjezdnosti nebo jiné komplikaci. 

Ne vždy se tak totiž bohužel stane. Většina 

ulic v naší obci je situována tak, že nějaká 
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objížďka je téměř vždy možná. Toto ovšem  

v současné době neplatí např. pro konec ulice 

Pastýřská za vrbou, kde momentálně probíhá 

výstavba několika nemovitostí, a kde 

obyvatelé z úplného konce, tedy z bytovek  

a několika přilehlých nemovitostí, často 

zůstanou zablokováni stavební technikou. 

Má to pak následek ten, že se pak nedostanou 

včas do práce nebo k jiným povinnostem. 

Přitom by často stačilo jen dát pár dní 

dopředu dát vědět a úřad už by se postaral  

o informování těch, kteří mohou být stavební 

činností omezeni. Apeluji tedy tímto na 

všechny stavebníky, aby stavební činnosti,  

u kterých může dojít k dočasnému 

zablokování ulice, jako je např. skládka 

materiálu, či betonování základů, vždy 

dopředu komunikovali s úřadem městyse. 

Když už nic jiného, určitě to může pomoci  

v pěstování dobrých sousedských vztahů  

v místě, kde zvelebujete svůj stávající či 

budoucí domov. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Podomní prodejci v Boleradicích

Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech 

jsme opět měli po nějaké době tu smůlu, že 

jsem se dostali do hledáčku různých 

organizací či individuí, kteří svoje touhy po 

zbohatnutí projektují do podomního nabízení 

služeb spojených zejména s energiemi či 

revizemi všeho druhu. Aniž bych chtěl nějak 

zobecňovat, musím na základě vlastní 

zkušenosti podotknout, že většinou se jedná 

o poměrně mladé lidi (věk cca 20-25 let), 

kteří svá zánovní vozidla parkují v odlehlých 

uličkách obce, odkud následně vyrážejí 

spřádat své podloudné čachry. Bez výjimky 

jsou to lidé velmi sebevědomí, řekl bych až 

drzí, občas také agresivní. Jak známo, cílí 

zejména na seniory, a jejich metody mají  

i přes poněkud jednoduché a jednotvárné 

schéma jisté úspěchy.  

Nedávno opět došlo k poněkud dobro-

družnému a nedůstojnému nahánění těchto 

individuí po obci a následným výhrůžkám 

Policií ČR. Nevím, zda právě tenhle recept či 

obrana jsou tím pravým, ovšem ze své 

zkušenosti vím, že právě rychlý zásah  

a upozornění je tím, co dokáže předcházet 

škodě na majetku našich často důvěřivých 

spoluobčanů. Tito prodejci, obecně známí 

jako „šmejdi“, se ve svém jednání velmi 

často zaštiťují jmény a značkami velkých 

společností, jako je E.ON, ČEZ, či dělají 

průzkumy prostřednictvím SIPO atp.  Vždy 

se jedná o lež, tyto společnosti podobným 

způsobem, tedy nevyžádaným a předem 

nesjednaným klepáním na Vaše dveře, nikdy 

nepostupují. Solidní dodavatelé energií  

a jiných komodit a služeb nechodí po 

domech. Šmejdi se často také snaží vzbudit 

dojem, že porušujete nějaká pravidla či 

normy, např. nemáte v pořádku revizi plynu, 

propadla Vám smlouva atd. I tohle je falešný 

pokus vetřít se do Vaší přízně. Obvykle 

následuje mizerná a předražená kontrola 

nebo manipulace k podpisu smlouvy či plné 

moci pro zastupování, která Vám může 

výrazně zkomplikovat život. Skutečný výnos 

z těchto smluv totiž pro šmejdy ne-

představuje poplatek za kvalifikované  

a poctivé zprostředkování co nejvý-

hodnějších služeb klientovi, nýbrž jsou to 

různé sankce a pokuty za Vaši snahu ze 

smlouvy se vyvázat, poté co (obvykle velmi 

brzy) zjistíte, jak nevýhodná pro Vás je.  

V naší obci je v platnosti obecně závazná 

vyhláška, která zapovídá pochůzkový prodej 

a podomní prodej na celém území městyse 

Boleradice. Najdete ji na webových 

stránkách městyse pod názvem „Tržní řád“. 
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https://www.boleradice.cz/wp-

content/uploads/data/621_Trzni%20rad.pdf 

I tuto vyhlášku se šmejdi snaží důvtipně 

obejít. Pokud si schůzku předem sjednáte 

telefonicky, teoreticky Vás pak tito lidé 

mohou doma obtěžovat. Podobný případ se 

nám stal nedávno, kdy mladík korzoval po 

obci a čekal na signál paní z call centra, která 

zkoušela kontaktovat seniory u nás, aby je 

pak na základě „sjednané schůzky“ během 

několika minut obtěžoval přímo u nich doma 

(!) Důrazně tedy doporučuji nesjednávat 

telefonicky žádné schůzky, kdy dotyčnému 

umožníte klepat na Vaše dveře. A to, i když 

se zaručuje značkou velkého dodavatele, 

nebo Vám hrozí porušováním zákona, 

sankcemi atp. Naštěstí od prvního ledna 

letošního roku již není možné uzavírat pouze 

po telefonu smlouvy a platné jsou pouze ty 

smlouvy, které jsou vyhotovené v písemné 

formě. To je pozitivní posun, ovšem bohužel 

nebere šmejdům všechen prostor pro 

manévrování.  

Jednoduše shrnuto, pokud se k Vám domů 

kdokoliv bude dobývat pod záminkou změny 

dodavatele energií, poradenství v oblasti 

energií či revizí nebo kontrolou spotřebičů, 

komínů či jiných zařízení bez předchozí 

objednávky a domluvy, vykažte ho  

s použitím naprosto minimální komunikace. 

V případě nutnosti či nejistoty pak ihned 

kontaktujte úřad městyse Boleradice na tel. 

číslech: 519 423 185 nebo 602 142 119. 

 

____________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta

 

Ke znaku městyse Boleradice 

Ještě předtím, než se dostanete k četbě velmi 

poutavého výkladu ve věci heraldických 

symbolů našeho městyse z pera PhDr. Jiřího 

Kubíka, pokusíme se krátce nadnést, jak jsme 

k této problematice vůbec dospěli. Pro 

potřeby sjezdu rodáků a jiné slavnostní 

příležitosti jsme se rozhodli nechat zhotovit 

menší vyšívaný znak městyse, který snad 

dodá významným akcím na větší důstojnosti. 

Jaké bylo naše překvapení, když jsme  

v komunikaci s odborníky zjistili, že náš 

městys v Registru komunálních symbolů na 

webu Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky (REKOS) žádný znak nemá, 

a že znak, který dlouhá léta používáme, 

vlastně nemá žádné kodifikované ukotvení. 

V systému je pouze vlajka, která nám byla 

udělena v roce 1997. Na základě odborného 

posouzení jsme tedy náš znak uvedli do 

souladu s historickými skutečnostmi  

a standardními postupy a podali jsme žádost 

do Poslanecké sněmovny. Nyní už ale 

nechme promluvit odborníka, pana doktora 

Kubíka. 
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Městys Boleradice a komunální symboly

Stejně jako ostatním městům i městečkům (tj. 

městysům), na rozdíl od vsí, náleželo 

Boleradicím od přelomu 15. a 16. století tzv. 

znakové právo. Případné privilegium  

o udělení znaku (v souvislosti s povýšením 

na městečko, někdy mezi lety 1497 a 1512 za 

pánů z Kunštátu, či udělením výročních trhů 

králem Ferdinandem I., na prosbu tehdejšího 

majitele Vilém z Víckova, roku 1537) není 

známo, anebo se nedochovalo. Podobu 

znaku tak dokládají až pečeti městečka, 

doložené po roce 1620. 

Hlavní figurou je věž s branou. Nelze  

s jistotou rozhodnout, zda předobrazem byla 

věž zdejšího farního chrámu nebo spíše (již 

zaniklého) místního hradu, případně jen 

symbolické vyjádření brány čili nabytých 

práv městečka (jako u mnoha jiných 

městských znaků z té doby s motivy 

opevnění, věží, bran či hradeb), což by 

podporovalo i použití vrchnostenského 

štítku z erbu rytířů z Víckova v patře této 

věže. Průvodními figurami po jejích 

stranách jsou vinařský nůž neboli tzv. kosíř 

a zemědělské hrábě, jasně odkazující na 

způsob obživy většiny tehdejších obyvatel. 

Právoplatný a dosud používaný znak městyse 

je proto kodifikovaný i ve známém díle Jiřího 

Čarka: Městské znaky v českých zemích, 

Praha 1985. Během staletí užívání žel 

docházelo k přirozenému (dobově po-

platnému) kolísání tinktur či detailů kresby 

figur téměř v každém historickém znaku, 

nyní je proto znak městyse zobrazený  

v heraldicky optimální podobě. Oproti 

citovanému Čarkovu kompendiu (i v sou-

časnosti různým existujícím variantám) 

muselo totiž dojít především ke sjednocení 

pořadí tinktur víckovského štítku (na věži)  

s barvami vodorovných pruhů na vlajce 

městyse (udělené ve smyslu zákon a o obcích 

a jednacího řádu Poslanecké sněmovny)  

v roce 1997. Při té příležitosti bylo 

odstraněno i různé (graficky zbytné) 

kvádrování či schody u (rozšiřujícího se) 

soklu věže s branou, které neuvádí žádný 

publikovaný tzv. blason znaku, ani zákonný 

popis udělené vlajky. Vinařský nůž (kosíř) je 

pak ve štítu zobrazen v jeho základní 

heraldické stranové pozici. 

Heraldika totiž pracuje s tzv. tinkturami, tj. se 

dvěma kovy (zlatem a stříbrem, tak je 

popisuje, ale v běžné praxi zobrazuje žlutě  

a bíle) a čtyřmi barvami (červenou, modrou, 

zelenou, černou), výjimečně a odůvodněně  

i tzv. přirozenou barvou (např. lidskou 

tělovou, hnědou u kmene stromu či srsti 

některých zvířat, jako zde v případě figury 

jelena). Přičemž platí (základní) podmínka  

o střídavém (kontrastním) kladení „kovů na 

barvy“ nebo „barev na kovy“ (tj. kovových 

figur v barevných polích štítu a barevných 

figur v kovových polích šítu, případně 

kombinovaně). 

Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské 

(tj. geometrické, pole štítu členící) a obecné 

(tj. všeobecně známé), vždy ale náležitě 
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(pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově 

(vpravo, vlevo) se znak odborně blasonuje 

(tj. terminologicky přesně slovně popisuje) 

jen z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky), 

nikoliv pozorovatele štítu, proto (zdánlivě) 

obráceně, samozřejmě pokud není figurálně 

osově zcela souměrný. Takže vinařský nůž 

(kosíř) je ve znaku Boleradic heraldicky 

vpravo, hrábě heraldicky vlevo (pro diváka 

samozřejmě naopak). 

U každého heraldického znaku totiž platí, že 

jeho kresba není „logotyp“ (přesně graficky 

zkonstruovaná chráněná značka či známka)  

a může se autorskou stylizací (kreslíře)  

v průběhu času (staletí) měnit a proto (ku 

prospěchu věci) i mírně lišit (od starší 

předlohy), ale právě blasonem (odborným 

popisem, dle něhož je každý zkušený 

heraldik znak správně nakreslit, aniž by 

musel vidět prvotní kresbu) závazně 

definovaná podoba zůstává (tj. všechny 

předepsané tinktury a ve vzájemné pozici 

stanovené figury) a musí být vždy takto (nyní 

i v budoucnu) důsledně dodržena. Takže 

např. tvar štítu může být základní (dle malého 

státního znaku České republiky, jako nyní) 

nebo ozdobný čili historizující. Podobně 

může být libovolný tvar vinařského nože či 

hrábí, ale vždy jejich stejná pozice i zbarvení. 

Stejně tak v případě tvaru a tinktur věže  

i (heroldského) štítku na ní. 

Velmi důležitá je proto odborná garance 

oficiálního heraldického blasonu v Registru 

komunálních symbolů na webu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 

(REKOS), která podobu znaku městyse 

jednou provždy závazně kodifikuje, včetně 

základního vzoru vyobrazení. 

Vlajka, udělená rozhodnutím předsedy 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky č. 27 ze dne 12. května 1997 (viz  

v originálním dekretu archivovaném na 

Úřadu městyse i v REKOSu na webu 

Poslanecké sněmovny, četně sněmovního 

archivu) vychází z kompozice historického 

znaku a představuje tzv. vexilologicko-

heraldickou vlajku, tvořenou dominantními 

tinkturami štítu znaku, včetně hlavní figury 

věže, přičemž heroldské polcení a dělení 

víckovského štítu (na věži znaku městyse) je 

vexilologicky velmi nápaditě derivováno do 

podoby příslušně zbarvených vodorovných 

pruhů vlajky městyse (vedoucí přes patro 

obecné figury věže). V podstatě tak jde  

o krásné „spojení dvou“ vlajek či praporů 

(modrého s dominantní věží městečka  

a červeno-bílo-červeného rytířů z Víckova). 

Opakování (menších a průvodních) 

znakových figur vinařského nože (kosíře)  

a hrábí by již bylo na vlajce zcela nadbytečné. 

Ostatně zatímco znakem může (dle zákona  

o obcích) disponovat pouze městys a jím 

zřízené instituce (všichni ostatní jen se 

svolením jeho vedení), vlajku si může pořídit 

a (vhodně) používat každý, podobně jako  

v případě státní vlajky České republiky (na 

rozdíl od státního znaku). 

Vlajkový tzv. list (tj. obdélník) je proto  

o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (daném 

státní vlajkou České republiky) a ve 

vexilologickém popisu vlajky (vztyčované na 

stožár) či praporu (pevně spojovaného  

s žerdí) se na rozdíl od blasonu (popisu) 

znaku nikdy nemluví o stříbrné či zlaté 

tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném 

štítě, kde se plátkový kov dříve skutečně 

používal), ale vždy bílé a žluté barvě (vlající) 

tkaniny, z níž se i vyrábí (tiskne a vyšívá), 

většinou bez zbytných černých obrysových 

kontur, žádoucích především ve znaku (např. 

při obrysovém černobílém zobrazení štítu na 

razítku apod.). 

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem  

22. 2.2022. 

 

__________________ 

PhDr. Zdeněk Kubík 
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Paseky budou mít evropský význam

Každý obyvatel Boleradic jistě zná Paseky, 

bývalý hradní vrch tyčící se nad jižním 

okrajem obce. Toto návrší však není jen 

historicky významnou dominantou, ale před-

stavuje také značné přírodní hodnoty. Zdejší 

travinobylinné porosty ukrývají několik 

ohrožených druhů rostlin, které jsou také 

chráněny zákonem. Těmi nejnápadnějšími 

jsou především orchideje, tedy rostliny  

z čeledi vstavačovitých jako je vstavač 

vojenský nebo pětiprstka žežulník. Bez-

konkurenčně nejvýznamnější rostlinou Pasek 

však je střevíčník pantoflíček. Tato nápadná 

a krásná orchidej v posledních desetiletích 

ubývá nejen u nás, ale i v celé Evropě. Škodí 

mu jednak ztráta vhodných stanovišť, která 

postupně zarostla a bohužel díky své 

atraktivitě je také někdy v přírodě vyrýván  

a odnášen na soukromé zahrádky, kde pak 

obvykle po pár letech uhyne. Proto je chráněn 

zákony České republiky, ale také předpisy 

Evropské unie. 

Protože jde o evropsky významný druh, má 

Česká republika jako členský stát unie 

povinnost zajistit takové rostlině dostatečnou 

ochranu a na místech, kde roste, vyhlásit 

takzvané evropsky významné lokality, které 

jsou součástí evropské soustavy Natura 2000. 

Nedaleko Boleradic se rozkládá les 

Kuntínov, který je rovněž evropsky vý-

znamnou lokalitou, mimo jiné i pro 

střevíčník. Ten se tam vyskytoval na dvou 

místech v lese. Jenže jak lesní porosty  

stárnou, koruny se zavírají, světla pod nimi 

ubývá a tím mizí vhodné prostředí pro 

střevíčníky. Dnes na Kuntínově roste zřejmě 

už jen posledních pár rostlin tohoto druhu. 

Proto bylo třeba najít náhradní lokalitu.  

A taková se nachází právě na Pasekách, jen 

pár kilometrů od Kuntínova. Pro střevíčník je 

to jedna z nejvýznamnějších lokalit na 

Moravě 

Populace je zde poměrně početná,  

v posledních 7 letech se pohybovala mezi 25 

až 70 rostlinami. Každý rok se totiž všechny 

rostliny nemusí vůbec objevit. V suchých 

letech zůstávají zejména ty slabší ve svých 

podzemních oddencích odpočívat. Potě-

šitelné je, že na Pasekách rostou jak staré, 

bohatě kvetoucí trsy, ale objevují se i mladé 

rostliny. Zdá se tedy, že střevíčník se zde  

i úspěšně rozmnožuje. Je to jistě i díky údržbě 

lokality formou sečení a pastvy, kterou tady 

dlouhodobě zajišťuje se souhlasem obce  

Ing. Petr Matuška z prostředků Programu 

péče o krajinu Agentury ochrany přírody  

a krajiny České republiky.  

Navržená evropsky významná lokalita bude 

mít rozlohu celkem asi 8 ha a rozkládá se na 

čistě na obecních pozemcích. Časem by ještě 

měla získat statut přírodní památky, kterou 

vyhlásí Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Co to všechno bude znamenat pro obyvatele 

Boleradic? Vlastně jenom to, že budou moci 

na Paseky i nadále chodit.  A teď už i ti, kteří 

to nevěděli, budou vědět o střevíčníku, na 

který se mohou zajít v polovině května, kdy 

kvete, podívat. Jenom prosím netrhat, 

nevyrývat, aby jej mohli obdivovat i dnešní 

mladí a jejich děti. 

______________ 

Mgr. Petr Slavík,  
Agentura ochrany přírody  

a krajiny České republiky 
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Vymezení evropsky významné lokality Paseky 

Návrh zpracovala AOPK ČR, 2022 

 

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi 

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého 

kruhu bezpečí obětem trestných činů, 

pozůstalým i svědkům trestných činů. A od 

loňského roku dokonce není vázaná na 

prostory brněnské poradny. Díky tomu, že 

pro svou činnosti získala vozidlo, mohou 

poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své 

domovské město. 

Drtivá většina obětí kriminality, která se 

obrací pro pomoc na brněnskou poradnu 

Bílého kruhu bezpečí, žije v Brně či okolí. Je 

však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé 

mimo tuto oblast. A pokud nebydlí  

v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro 

ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, 

zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na 

naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na 

čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší 

právě mobilní poradna. Díky ní se nyní 

právní a psychologická pomoc může dostat 

do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje. 

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou 

například oběti ublížení na zdraví, týrání, 

vydírání, znásilnění, porušování domovní 

svobody, loupeže, podvodu, krádeže  

a mnohých dalších trestných činů. Poradci 

jim nabídnou především konzultaci, při které 

vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou 

právní informace a psychickou podporu. 

Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou 

diskrétní. Setkat se s právníkem a psycho-

logem může klient prakticky na jakémkoli 
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místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je 

vybavena tak, aby konzultaci bylo možné 

vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět 

svou adresu pro to, aby si poradce k sobě 

zavolal. 

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je 

velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na 

kontaktní telefonní číslo 732 842 664. 

Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím 

domluví vše potřebné a dohodne konkrétní 

podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní 

poradně již není domluva vázaná pouze na 

konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. 

čas konzultace je domluven dle možností 

klienta. Přijít však stále může klient i osobně, 

a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém 

případě je však lepší se objednat na 

uvedeném mobilním telefonním čísle. 

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý 

kruh bezpečí kontaktovat. 

 

______________________ 

www.bkb.cz 

e-mail: bkb.brno@bkb.cz 
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Ze života obce

Sjezd rodáků 2022 

Termín sjezdu se nám kvapem blíží, 

dolaďujeme poslední detaily, výrobu 

upomínkových předmětů a publikací, 

rozesíláme pozvánky rodákům a přátelům, 

kteří jsou zblízka či zdáli. Dlužno dodat, že 

program uvedený v níže pozvánce není 

prozatím detailní a zcela kompletní. 

Jednotlivé podniky a události našeho setkání 

upřesní až definitivní program, který budeme 

publikovat pro potřeby samotného sjezdu  

a dobrou orientaci všech návštěvníků. O jeho 

jednotlivých bodech budete postupně 

informováni prostřednictvím webových 

stránek a FB účtu městyse Boleradice. 

Děkujeme tímto za pochopení. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

Sjezd rodáků a přátel Boleradice 13. – 15. května 2022 

„Boleradice- domov mého srdce“ 

Milí rodáci a přátelé, Úřad městyse Bo-

leradice spolu s místními spolky, sdruženími 

a organizacemi si Vás a Vaše partnery 

dovoluje co nejsrdečněji pozvat na „Sjezd 

Rodáků a přátel Boleradic“.  

Přijďte si společně zavzpomínat na krásnou 

dobu dětství a mládí, navštívit své přátele  

a známá místa. 

 

Program 

Pátek 13. května 2022 

17:00 – Položení věnců 

18:00 – Otevřené sklepy v Tihelni, hraje CM 

Primáš, vystoupí Mužský a ženský sbor 

Vavřinec 

19:30 – Divadelní představení DS Boleradice 

– Pohádka máje 

 

Sobota 14. května 2022 

9:00 – 9:30 – CM Primáš 

9:30 – 10:30 – Slavnostní zahájení Sjezdu 

rodáků a přátel Boleradic 

10:30 – 18:00 – Otevření výstav 

13:00 – Slavnostní otevření „Cesty k lesu“ 

14:00 – Průvod obcí 

15:00 – Výstava vín, vystoupení CM Primáš 

a DH Lácaranka 

15:00 – 18:00 – Vyhlídkové jízdy autobusem 

19:30 – 24:00 – Společné posezení v sále 

městyse, k tanci a poslechu hraje DH 

Lácaranka 

 

Neděle 15. května 2022 

8:00 – 9:00 – Slavnostní bohoslužba 

v místním kostele, „Mše za živé a zemřelé, 

současné a bývalé farníky a dobrovolnice 

našeho kostela“ 

9:00 – 12:00 – Otevření výstav 

12:00 – Rozloučení 

 

Další informace naleznete na webových 

stránkách obce www.boleradice.cz 

 

http://www.boleradice.cz/
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Rezervace míst 

Divadelní představení – Pohádka máje 

Rezervaci vstupenek nutno provést do 30. 4. 

2022 na obec@boleradice, tel. 519 423 185, 

případě na adrese: Úřad městyse Boleradice, 

Boleradice 401, 691 12, počet míst je 

omezen, vstup zdarma. 

 

Možnosti stavování 

Restaurace Na Bařině 

Boleradice 376 

telefon: 721 333 417 

Facebook (Messenger):  

Restaurace Na Bařině 

 

Možnosti objednávky ubytování 

Jiří a Dana Křižákovi 

Boleradice 6 

telefon: 602 602 972 

 

Penzion Starý vinohrad 

Boleradice 376 

telefon: 739 089 088, 739 089 104 

e-mail: petr@zivahora.cz 

 

Vinařství Šlancar s.r.o. 

Boleradice 438 

telefon 777 888 984 

e-mail: slancarvladislav@seznam.cz 

 

Maryšková Lenka 

Boleradice 16 

telefon: 724 445 956 

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Tříkrálová sbírka 2022 

Letošní Tříkrálová sbírka v Boleradicích 

proběhla druhou neděli v lednu. Vynesla 

rekordní částku 48.447,-Kč. Děkujeme všem, 

kteří přispěli do pokladniček i v této nelehké 

době a pomáhají tak všem potřebným. 

Poděkování patří všem koledníkům, kteří 

byli i přes mrazivé počasí vytrvalí, dále všem 

dospělým, kteří nachystali kostýmy, 

doprovázeli koledníky nebo se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na průběhu celé sbírky. 

___________________________ 

Marie Klimešová  

místní asistent Tříkrálové sbírky 

 

 

mailto:petr@zivahora.cz
mailto:slancarvladislav@seznam.cz
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Osvobození Boleradic 

Osvobození Boleradic připadá na 17. dubna 

1945. Letos uplyne 77 let od těchto událostí 

a konce 2. sv. války. Připomeňme si v kostce 

několik základních informací: 

Začátkem dubna se fronta blížila k Bole-

radicím od Hodonína a Břeclavi a tak se naši 

občané začali připravovat – stavěli si  

v okolních kopcích a vinicích bunkry a kryty. 

Postupný ústup a příchod německé armády 

do Boleradic (14. duben). Němci se 

připravují na obranu – opevnění a děla na 

Pasekách, na Nedánově, na okrajích lesů 

umístěny tanky, děla a těžké kulomety, i na 

věži kostela kulomet. 

15. dubna se objevuje RA od lesa Kuntinova 

a Morkůvek a boj o Dolní mlýn. Němci 

zaminovávají cestu k Boleradicím (občan 

pan Hycl Jan tuto informaci plížením 

potokem a po poli předává - varuje RA, po 

ověření tanky postupují jiným směrem). 

16. - 17. dubna boje kolem Boleradic 

(zasaženo několik domů ve středu obce) 

17. dubna ráno (úterý)první frontoví vojáci 

RA vstupují do obce, obec osvobozena. 

Padlo 30 Rudoarmějců, pohřbeni pod 

kostelem, (Nikitěnko – Nikitěnkův 

pomníček). Ve škole zřízena polní 

nemocnice pro lehce raněné vojáky 

9. května se u školy a kostela konala oslava 

obyvatel a vojáků k ukončení 2. sv. války 

v Evropě. 

V zimě 1946 byli vojáci exhumováni  

a převezeni na hřbitov do Hustopečí. 

Odhalení pomníku RA se uskutečnilo 11. 

května 1947. 

Tolik historie a minulost. 

Letos vzpomínkový a pietní akt u pomníku se 

nekoná. Vzhledem k současné politické  

a vojenské situaci není vhodné něco 

oslavovat. Válka je utrpení, strach, ničení  

a smrt. Nikdo si nic takového nepřeje. 

________________ 

Mgr. Pavel Kabela 

 

Kliment Stehlík

V letošním roce vzpomínáme 100 let od 

narození rodáka z Boleradic, pana Klimenta 

Stehlíka.  

Pan Stehlík se narodil 9. 11. 1921  

v Boleradicích a zemřel 24. 5. 2013 v Novém 

Městě na Moravě, je pochován na hřbitově  

v Boleradicích. 

Vychodil obecnou školu v Boleradicích, 

potom absolvoval měšťanskou školu  

v Kloboukách a tam se také u Zelinků vyučil 

zámečníkem. Po vyučení se hlásil do 

zaměstnání v lokomotivním depu v Horních 

Heršpicích v Brně. To už vypukla druhá 

světová válka a jako ročník 1921 byl totálně 
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nasazen na práci do Říše, kde na různých 

místech v Německu pracoval až do skončení 

války. Krátce po návratu domů dostal 

povolávací rozkaz na půl roku na vojnu. 

Sloužil v Břeclavi a ve Znojmě. 

Po vojně se vrátil do železničních dílen  

v Brně, ale neměl byt a hledal zaměstnání 

mimo Brno. Odešel do vysídleného pohraničí 

- do Mostu, 

V listopadu 1946 se v Boleradicích oženil, 

vzal si Hedviku Otýpkovou. 

V Mostě získali bydlení a narodily se jim dvě 

dcery, Jana a Heda. 

Na jaře roku 1954 byl pro své politické 

přesvědčení a názory zatčen a odsouzen na 10 

let vězení. Po odpykání 7 let v Praze na 

Pankráci byl propuštěn. 

Krátce potom se rodina přestěhovala z Mostu 

do Žďáru nad Sázavou. 

Po roce 1968 se věnoval politické práci  

v ČSL, později v KDU ČSL, Po roce 1989 

zakládal Klub křesťanských seniorů, kde 

aktivně působil.  

V roce 1977 získali manželé chaloupku  

v Boleradicích, kde pobývali každoročně od 

jara do podzimu až do roku 1997, kdy mu 

zemřela manželka. 

Do Boleradic už se vracel jen navštívit její 

hrob. 

__________ 

dcera Jana 

 

Zpráva z farní rady 

V úterý 15. března se ke své první schůzi sešli 

nově zvolení členové Farní a Ekonomické 

rady. Schůze se kromě pana faráře Víta 

Fatěny  zúčastnil technik stavebních investic 

pro hustopečské a mikulovské děkanství pan 

Stanislav Strbík, pozvání přijal i pan starosta 

Antonín Vejvančický. 

Pan Strbík informoval přítomné o výsledku 

odborného posouzení stavu střešních 

konstrukcí (krovu) našeho kostela. Z po-

souzení vyplývá, že střešní konstrukce jsou 

ve velmi neutěšeném stavu, u velké části 

krovu jde o stav havarijní!  Dřevěné prvky 

jsou napadeny dřevokazným hmyzem  

a houbou, největší problémy však způsobilo 

zatékání především do tzv. pozednic – tedy 

nejdůležitějších částí krovu. 

Pan Strbík a paní Boh. Chalupová seznámili 

členy rady také s předběžným rozpočtem na 

opravu krovu. Částka je z pohledu naší malé 

farnosti astronomická – přesahuje 3 miliony 

korun! Většina diskuze se tedy zaměřila na 

možnosti a způsoby, jak potřebné peníze 

zajistit. Současný finanční stav na účtu 

farnosti zdaleka nedosahuje potřebné výše  

a vystačí pouze na běžný provoz kostela 

(zejména na  el. energii a nezbytné opravy  

a údržbu). Zvažovaly se možnosti získání 

dotací z Min. kultury a z rozpočtu Kraje.  

V současné situaci, kdy se státní rozpočet  

i rozpočty samospráv potýkají s následky 

epidemie covidu a nyní také následky války 

na Ukrajině se však získávání dotací jeví jako 

velmi problematické. 

S dobrou zprávou vystoupil pan starosta, 

který oznámil, že zastupitelstvo městyse na 
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posledním zasedání jednomyslně schválilo 

dotaci ve výši 200 tis. Kč na tento účel. Řekl, 

že členové zastupitelstva i většina veřejnosti 

vnímá budovu kostela nejen jako místo 

setkávání věřících, ale především jako 

nejvýznamnější památkový objekt na území 

naší obce. 

Na závěr schůze bylo konstatováno, že se 

neprodleně zahájí získávání finančních 

prostředků formou sbírek v kostele, bude 

zvážena možnost půjčky, budou osloveny 

místní spolky, podnikatelé a také veřejnost  

s prosbou o podporu a pomoc. Nové farní 

radě nechybí nadšení, odvaha a naděje. A to 

je dobře, protože – jak říká známé rčení: 

„Kde je vůle, tam je i cesta!“ 

_________ 

Jan Koráb

 

Ještě jednou Filip Toufar 

V letošním roce to bylo právě 120 let, co 

odešel z tohoto světa farář Filip Toufar.  

Nebudeme zde znovu vypočítávat jeho 

zásluhy o Boleradice – ostatně to měla za 

úkol připomenout právě vernisáž a výstava  

o jeho životě a díle. S povděkem můžeme 

říci, že vzbudila neobvykle velký zájem. 

Návštěva více jak čtyřiceti přítomných na 

vernisáži a zájem dalších desítek diváků při 

následných představeních v divadle není  

u nás obvyklá.  

Čeho si však považujeme nejvíce, to je 

ochota majitelů nejrůznějších dokumentů, 

fotografií či předmětů vztahující se k jeho 

době a k němu samému, svěřit nám je  

a zapůjčit na výstavu. Toho si opravdu 

ceníme a za to všem upřímně děkujeme. Díky 

tomu si můžeme vytvořit plastický obraz  

o tomto, pro Boleradice významném 

člověku. 

Cítíme za úspěchem této výstavy závazek 

pokračovat v podobných akcích a připomínat 

další rodáky či občany dávné i nedávné 

minulosti spjatých s Boleradicemi.  

 

 

 

 

Prosím, buďte nám nadále nakloněni svou 

přízní. 

 

______________ 

Jiří Janda 

Jan Koráb 

Marta Korábová 
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Putování po muzeích našeho regionu 

Boleradičtí ochotníci oživili Mrštíky 

V dalším pokračování seriálu o „návštěvách“ 

v muzeích našeho kraje zavítáme do nám 

nejbližšího, do Památníku bratří Mrštíků  

v Divákách. Co v něm najdete to snad ani 

nemusím podrobně představovat. Jak název 

napovídá je věnován dílu a působení obou 

bratří v Divákách a v celém našem kraji.  

O rozhovor jsem požádal paní Janu 

Křivánkovou pracovnici muzea. 

Památník byl několik let pro veřejnost 

nepřístupný, copak se tam dělo? 

Po několikaleté rekonstrukci Památníku 

bratří Mrštíků (2017–2021) se mohou 

návštěvníci do domku v malebné obci 

Diváky, kde památník sídlí, opět podívat. 

Dům čp. 57 koupil na začátku 20. století 

Vilém Mrštík a po jeho smrti v roce 1912 

dům obýval až do konce svého života starší  

z bratrů Alois (†1925). 

Citlivým přístupem k rekonstrukci objektu, 

jejž spravuje Regionální muzeum v Miku-

lově, se podařilo vrátit domu podobu, v jaké 

se nacházel, když v něm oba literáti žili. 

Repasovány byly všechny historické prvky, 

například dveře a okna, také se podařilo 

odkrýt dřevěný trámový strop v takzvané 

tatínkově světnici, který před tím k vidění  

v expozici nebyl. 

Expozice je zcela nová a také zajímavá 

svým pojetím… 

Ve spolupráci s odborníky na literární historii 

a etnografii regionu byla vytvořena 

koncepce, jež citlivě představuje život obou 

velikánů českého realismu optikou jejich 

nejznámějších děl, také však místního 

folkloru, který utvářel nejenom jejich 

osobnosti, ale také jejich díla. Spojením 

tradice a moderní technologie dochází  

v expozici k provázanějšímu výstavnímu 

sdělení – k propojení jejich života a díla. 

Návštěvníky totiž v nové instalaci provázejí 

po domě prostřednictvím audiovizuální 

techniky samotní členové rodiny Mrštíků – 

oba bratři Vilém a Alois a Vilémova 

manželka Božena.  

Jsme z Boleradic a tak se neutajila 

novinka, která vznikla ve spolupráci  

s boleradickými ochotníky. Byla to i pro 

naše herce zajímavá zkušenost. Jak to vše 

probíhalo?  

Na přípravě audiovizuálního doprovodu se 

podíleli herci z Divadla Boleradice. Hlavní 

postavu Aloise Mrštíka ztvárnil Radek 

Omasta, do role Boženy byla obsazena Ilona 

Pelikánová, v roli Viléma Mrštíka se 

představil Karel Svoboda. Ve vedlejší roli 

švadlenky vystoupila Libuše Klímová. 

Natáčení, jehož se zhostili pražští filmaři, 
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probíhalo v zámeckém sále v Mikulově na 

jaře 2021. Kostýmy hercům zapůjčila 

barrandovská studia a k dispozici jim byla 

také filmová maskérka. 

Kulisy a rekvizity použité při filmování 

pocházely téměř výlučně z depozitářů 

Regionálního muzea v Mikulově, a herci se 

tak v audiovizuálním díle pohybují mezi 

skutečnými předměty spojenými s autorskou 

dvojicí. 

O novou expozici je určitě velký zájem… 

Nově zrekonstruovaný památník byl otevřen 

na podzim loňského roku, a přestože zachytil 

již jen krátký kousek sezony, stihl ještě 

přilákat nečekaný počet návštěvníků. 

Nejoceňovanějším prvkem nové expozice se 

bezesporu stal audiovizuální doprovod, na 

čemž mají hlavní zásluhu právě členové 

Divadelního spolku bratří Mrštíků  

z Boleradic. 

 

Památník bratří Mrštíků lze navštívit: 

květen – září: út až ne 9:00–17:00 

duben, říjen, listopad: pá až ne 9:00–16:00 

leden, únor, březen, prosinec: po telefonické 

domluvě 

Více na Facebooku: @mrsticidivaky nebo 

www.mrstici.cz 

_________ 

Jiří Janda 

 

Karel Válka – Krajina očima vinaře 

Tímto výstižným názvem je uvedena výstava 

obrazů pana Ing. Karla Války, vinaře  

a výtvarníka z Nosislavi, kterou je možné  

v těchto dnech navštívit a shlédnout  

v prostorách našeho divadla, a na kterou Vás 

i prostřednictvím našeho zpravodaje srdečně 

zveme. Pan Válka a jeho rodina jsou u nás  

v Boleradicích staří dobří známí, kdysi u nás 

nějakou dobu bydleli a s naší obcí je stále pojí 

mnoho vazeb a dávných přátelství. 

Jádro prezentovaných obrazů malíře Války 

sestává z maleb vyvedených akvarelovou 

technikou spíše v menších formátech, 

najdeme zde však i jiné styly a techniky, které 

taktéž dokládají vyspělou řemeslnou úroveň 

jejich autora. Ústředními tématy jsou, jak 

napovídá sám název výstavy, krajina Jižní 

Moravy a zanikající svět starých 

venkovských zákoutí naší země. Poetické 

krajinky jsou vyvedeny „zjednodušeně“, ve 

výtvarné zkratce, ovšem nejedná se o nějaký 

druh záměrného výtvarného naivismu, nýbrž 

spíše o autorovu zručnost a schopnost přesně 

se vyjádřit za použití úsporných výtvarných 

gest. Barevná paleta malíře Karla Války je 

pak pestrá jako krajina sama. Snad i proto 

zdobí série drobných akvarelů s krajinnými 

motivy viněty láhví z jiné dílny pana Války  

a jeho rodiny, z dílny vinařské. Estetickou 

úrovní, originalitou, elegancí a celkovou 

uměřenou grafickou úrovní se prezentace 

Vinařství Válka určitě řadí mezi to lepší, co  

v tomto směru moravská vinařská kultura 

nabízí.  

Více než tisíc slov však u výtvarných počinů 

zmůže často jediný obrázek. I proto jsme se 

rozhodli požádat pana Válku o svolení  

k publikaci ukázky z jeho výtvarného díla na 

titulce našeho zpravodaje. Pan výtvarník nám 

vyhověl, za což mu tímto zdvořile děkujeme. 

Vy se pak můžete potěšit výjevem z Bo-

leradic od rybníka, z místa, které dnes už 

možná vypadá jinak, ovšem díky panu 

Válkovi má stále tu moc promlouvat k nám  

s dávnou nostalgií a malebností. 

Průvodní text či doprovodné slovo k samotné 

výstavě najdete níže pod touto skromnou 

recenzí.                          __________________ 

Antonín Vejvančický
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Krajina očima vinaře 

Ing. Karel Válka, Nosislav 

Autor Karel Válka se už ve škole projevoval 

jako kreslíř, když si maloval do svých 

školních sešitů. Vždy měl oči pro krajinu, 

přírodu či malebnou architekturu vesnice  

a mizející zákoutí starých uliček. Studium na 

umělecké škole bylo pro jeho rodinu v době 

normalizace bez šancí, proto se jeho 

studijním oborem stalo vinohradnictví. 

Malování a kresba však provází celý jeho 

život jako koníček. Jako samouk prošel 

pouze několika odbornými malířskými kurzy 

pod vedením Karla Křivánka, prof. 

Bravence, či akad. malířky Jany Rozkové,  

u níž se ve svých 50 letech začal zkoušet 

malbu olejem, Nejraději kreslil tužkou, 

uhlem či rudkou, později se věnoval 

pastelům a vytvořil obrázky, které zdobí 

dodnes propagační materiály a vína našeho 

vinařství. 

 Od mládí uplatňuje své výtvarné cítění 

v zahradnickém oboru, kde rád spojuje 

přírodu a estetično. Jako majitel vinařství se 

stále pohybuje především ve vinohradech, 

v krajině, kde nasává inspiraci pro své další 

kresby a malby. 

V poslední době maluje také olejem  

a akrylem, jeho malby jsou založené na 

impresionismu, tedy dojmu z viděného. Od 

menších prací se jeho tvorba přesouvá 

k větším obrazům, zachycujícím přírodniny 

nově, v barevných plochách a strukturách. 

V současné výstavě však můžete vidět 

mnoho drobných prací – akvarelů, které jsou 

předlohou pro novou řadu vinět našeho 

vinařství. Jsou to drobné úseky krajiny či 

vjemů, které jako vinař celoročně pozoruje  

a ukládá do své paměti, aby pak v zimních 

měsících, kdy je trošku volněji ve 

vinohradech, je mohl vyjádřit barvami. 

 

Boleradice, 30. 3. 2022 

 

Expedice Akát V. - Setkání radioamatérů s duší 10. 6. - 12. 6. 2022 

Nedánov 

Je to již pět let, co se poprvé sešla malá 

skupinka lidí se stejným zájmem o vysílačky 

a všechno kolem nich, na kopci Výhon  

u rozhledny v obci Blučina. Přivezli si  

s sebou něco málo na kempování a hlavně 

svoje vysílačky a antény. 

Poseděli, zavysílali si, vyměnili si pár 

zkušeností i rad, ale hlavně, dobře se bavili. 

Setkání nazvali „Expedice Akát“ podle 

prvního písmene hláskovací abecedy, později 

shodou náhod zjistili, že i rozhledna, která se 

na kopci nachází, se jmenuje Akátová 

rozhledna. Tak proběhl první ročník 

expedice.  

Smyslem akce je umožnit setkání 

radioamatérů, kteří se v běžném provozu 

pouze slyší a neznají osobně. Díky tomu, že 

se scházíme pravidelně, byla navázána 

přátelství a spolupráce na vysoké úrovni. 

Dalším zaměřením je propagace našeho 

koníčku u veřejnosti, proto pro návštěvníky 

máme připraveno několik možností naši 

techniku i vyzkoušet a poznat na vlastní kůži 

jaké to je slyšet někoho na druhém konci. 

V dalších letech, na stejném kopci, se již 

sešlo více radioamatérů jak z řad 

nelicencovaných (omezené vysílání pomocí 

vysílačky PMR, CB a Stanicí na Sdílené 

kmitočty), tak i koncesovaných (s licencí  
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a větší možností vysílání) radioamatérů. 

Atmosféra byla vynikající, ale omezení, 

především v malém počtu povolení k vjezdu 

na kopec, nás nakonec přiměla hledat jinou 

vhodnou lokalitu. A tak díky aktivitě 

hlavního organizátora Georgeho Opatovice 

(přezdívka v éteru) máme letos (2022) 

poprvé novou kótu „Nedánov“ v nadmořské 

výšce 368m n/m. Nejsme zase tak daleko od 

původního kopce Výhon, nadmořská výška 

je přijatelná a hlavně, nejsme zde omezeni 

vjezdem vozidel. Městys Boleradice nám 

vyšel vstříc a toto setkání nám nejen umožnil, 

ale i podpořil, za což jim děkujeme. 

V předchozích letech jsme si vyzkoušeli, že 

organizace takové akce není úplně snadnou 

záležitostí. Ale poučili jsme se a tak s každým 

dalším ročníkem jsme, doufám, lepší a lepší. 

Máme k dispozici stan i zázemí, prostor pro 

grilování, vlastní zdroj elektřiny, společnou 

příležitostnou značku OL5AKAT (pro 5. 

ročník).  

Věříme, že se Vám naše setkání bude líbit  

a napřesrok se na tomto stejném místě 

setkáme znovu v ještě hojnějším počtu. 

Rádi bychom Vás všechny pozvali na 

návštěvu naší akce a tak se dozvěděli o naší 

činnosti ještě více. 

Přijďte tedy mezi nás.  Těšíme se. 

 

 

___________________________ 

Tým organizátorů Expedice Akát 

 

Můj horní soused 

Můj horní soused se jmenuje Horák. Můj 

spodní soused se sice taky jmenuje Horák, ale 

o tom dnes psát nebudu, i když taky není 

nezajímavý. Je mu asi devadesát let, skládá 

hudbu na počítači a velmi rychle běhá po 

obci. Hrál na mnoho nástrojů, mimo jiné na 

varhany v kostele a hrával také na pohřbech. 

Leč zpět k hornímu sousedovi. 

Má hodně rád včely. Když jsem kdysi z jara 

chtěl sekat zahradu, upozornil mě, že to malé 

fialové, co zrovna kvete, je důležité pro 

včely, protože zrovna doopravdy nic jiného 

nekvete a včely nemají co jíst. Takže sekat 

trávu na zahradě z jara jsem přestal. V duchu 

jsem se styděl, že jsem nedokázal odhadnout, 

jak velký mají včelky zrovna hlad a chtěl jim 

vzít kus jídla. Med mám rád, a tedy musím 

mít rád i včely. Od této historky už mě pan 

Horák nikdy na nic při sečení neupozorňoval. 

Buďto jsem včelkám přestal brát jejich jídlo, 

anebo nade mnou zlomil hůl při výchově  

k včelařině. Doufám, že to první. Čas od času 

nám věnoval med a vždycky byl moc dobrý, 

jen jsme měli na druhy medů rozdílné chutě. 

Já mám rád med lesní, který je tmavý  

a voňavý, pan Horák je pro med řepkový. 

Říkal, že lesní med – ale řeknu to trochu po 

svém, jak si to pamatuji – jsou hovínka od 

mšic a že tam prý není moc pylu z květů, ale 

mně to nevadí.  

Před domem pěstuje pan Horák růže. Rostou 

vlastním tempem a řekl bych, že se o ty růže 

moc nestará, ale říct to nemohu, protože mu 

vždycky kvetou déle, rostou lépe a voní 

krásněji nežli na mojí předzahrádce. Jednu 

růži, co tam má, obdivuji často. Musím ji 

obdivovat! Roste u chodníku, je obrovská  

a často, když jdu kolem, si k ní musím 
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přivonět. Nejde to jinak. Je rudě červená  

a vždycky mám pocit, že kvete celý rok. 

Pozor, kdo si představuje keřík, kde kvetou 

dvě nebo tři a možná i čtyři velké růže, plete 

se. Je to růžový keř, co má silné šlahouny  

a tmavě rudé růže, které kvetou po trsech.  

Čas od času chodím za panem Horákem na 

návštěvu. Máme společný koníček – 

archeologii. On je v tomto oboru samozřejmě 

dál, má delší zkušenosti, větší vhled a také 

publikuje. A tak jsme spolu probírali různé 

zajímavé lokality kolem obce, kde něco bylo 

nebo by mohlo být, a mezi řečmi o střepech  

a archeologii jsem mu pochválil tu velkou, 

neustále kvetoucí růži před domem. Na to on 

mi říká: „To je moje manželka.“ Koukal jsem 

asi nechápavě, protože dodal. „Milada, znal 

si ji.“ Ano, znal jsem ji, byla to ředitelka  

a učitelka na místní základní škole. Byla 

usměvavá s výrazným hlasem, vlasy měla 

tmavší a nakrátko střižené. „Ta růže,“ 

pokračoval pan Horák, „ta růže, co Milada 

odešla, začala růst a kvést, každý rok je 

krásnější a já vím, že to je Milada. Cítím to. 

Včelky mi s ní pomáhají a já ji čas od času 

podepřu. Jinak ji nehnojím, ani jí nijak 

nepomáhám, aby rostla. Mohly by takhle růst 

i ostatní růže, ale Milada tolik prospívá jako 

jediná. Vždycky mi říkala, že zrovna tuto růži 

má ráda, ale když ještě žila, růže byla stejná 

jako ostatní. Když umřela, ta růže začala růst 

a byla pořád krásnější a já pochopil, že to je 

Milada. Chce tady být ještě se mnou.“ Řekl 

to s takovou jistotou a s takovým 

přesvědčením, že jsem se ani dál neptal na 

nějaké podrobnosti, protože bylo jasné, že to 

je Milada. 

Narodily se nám děti, všechny jsem Miladě 

růži představil a děti si k ní voněly. Jedním 

trsem květů kvetla tak citlivě nad chodník, že 

se k růži dalo přivonět bez popíchání,  

a přitom jste si mohli naplno užít její vůni. 

Neuvěřitelné bylo i to, že dokázala kvést od 

brzkého jara až do pozdního podzimu. A tak 

jsem vždy zdravil pana Horáka i Miladu. Pan 

Horák sedával za oknem a často dlouho do 

noci psal důležité věci nebo sledoval televizi. 

Milada voněla před oknem a měla přehled 

nad manželem, ale i nad dcerou s vnoučaty, 

co bydlí naproti. 

Letos v únoru pan Horák odešel za Miladou. 

Zimy jsou pošmourné a dlouhé, někdy  

k nepřečkání. Včelky se jara dočkaly, pan 

Horák ne. Byl jsem ale v šoku, když při 

prvním oteplení jako urvaná a plná energie 

vykvetla Milada. Jako by se chtěla radovat, 

že už jsou spolu. Vypadalo to, že má květů 

třikrát víc než jindy. Jenže! Ona tak moc 

nevykvetla jenom Milada, ale i všechny růže 

na předzahrádce u pana Horáka. Byla to 

neskutečná podívaná. Růže se předháněly, 

která pokvete krásněji a barevněji. Měl tam 

růže oranžové s nádechem do lososové, růže 

starorůžové, sytě žluté i bílé. Vydržely kvést 

od jara až do podzimu a Milada kvetla 

nejvíce. Pan Horák byl ty druhé růže a kvetl 

pro radost Miladě a včelkám pro potěchu. 

Na konci podzimu byly ty růže najednou 

všechny pryč. Dům se asi bude prodávat,  

a tak Milada i pan Horák odešli s růžemi 

navždy. Já mám vedle na zahrádce taky růže 

a letos je před zimou lépe obstarám. Kdyby 

je viděla babička, ráda by asi nebyla. Možná 

se na ně přijde podívat i pan Horák  

s Miladou. Vím, že to poznám podle toho, jak 

pokvetou. 

 

 

 

 

____________ 

Radim Koráb
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Základní a mateřská škola 

Mateřská škola 

Zprávičky z mateřské školičky 

Po Novém roce pan farář a pan Kabela 

společně uvítali děti v místním kostele. 

Dětem pověděli mnoho zajímavého nejen  

o kostele, ale také o betlému, který zdobí 

boční oltář. V neděli 9. 1. 2022 se děti z MŠ 

zúčastnily tradiční Tříkrálové sbírky a svým 

zpěvem potěšily místní spoluobčany.  

Nejen v Pekingu, ale i u nás ve školce letos 

proběhla Zimní olympiáda s udílením 

medailí, které byly krásné a sladké. Během 

měsíce února nás navštívilo 3 D kino  

s dokumentem o životě ledního medvěda.  Na 

masopust jsme se připravili už ve školce 

přehlídkou masek a v nedělním prů-vodu pak 

zazpívali za do-

provodu harmo-

niky veselé písničky. 

V březnu k nám zavítala jarní víla a společně 

jsme klíčkem odemkli jarní vrátka. Zimu  

v podobě Moreny jsme vyhnali po potoku 

ven ze vsi.  

V dubnu čeká na 14 předškoláků zápis do 

základní školy. Všichni se moc těší na to, co 

nového se asi naučí. Během tohoto měsíce 

také navštívíme v místním divadle hudební 

pohádku Perníková chaloupka. 

V květnu proběhne zápis do mateřské školy. 

Den Matek a den rodiny oslavíme společně  

v MŠ malou besídkou. Děti také vystoupí  

u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel 

Boleradic v sále městyse. V červnu nás čekají 

dva výlety a rozloučení se s předškoláky. 

 

 

____________________ 

učitelky mateřské školy

 

Vážení občané, přátelé školy,  

děkuji Vám za podporu, pomoc a přízeň, kterou věnujete naší Základní škole a Mateřské škole 

Boleradice a těším se na další spolupráci.  Děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům 

pedagoga a provozním pracovníkům za velmi dobrou práci během 1. pololetí.  

Jménem všech pracovníků školy vám přeji krásné prožití velikonočních svátků, klid a mír. 

Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou. 

Zároveň Nám všem přeji, abychom se mohli i nadále věnovat práci a odpočinku, tak jak jsme 

všichni zvyklí, abychom nemuseli se svými dětmi opustit naše domovy a už nikdy nezažili 

útrapy a neštěstí v podobě války. Každý den ve škole vštěpujeme dětem, že se každý spor dá 

vyřešit domluvou a nesmíme dopustit v žádném případě žádné násilí a projevy nenávisti. 

Pomozte nám tomto našem úsilí při výchově svých dětí.  

Vzájemná tolerance a láska, to je naše cesta! 

                                                                                     Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy 
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Základní škola 

A co se dělo v základní škole? Jak rychle  

u nás běží čas… 

Ani jsme se nenadáli a máme za sebou první 

pololetí školního roku 2021/22, a proto mi 

dovolte, abych ve stručnosti zhodnotila 

činnost naší základní školy.  

První školní den roku 2022 jsme zahájili 

spolu s dětmi z mateřské školy návštěvou 

kostela. Pan farář Mgr. Vít Fatěna nás přivítal 

a předal slovo panu Mgr. Pavlu Kabelovi, 

který nás seznámil s historií budovy kostela.  

Návštěva kostela byla procházkou do historie 

Boleradic. Na závěr si vzal slovo pan farář, 

aby předal žákům důležité poselství o tom, 

jak je důležité mít rád své blízké. V této době 

jsme ještě netušili, jak hluboký význam tato 

jeho slova mají. 

Jako každoročně, tak i v tomto školním roce 

se naše škola přihlásila do soutěže ve sběru 

druhotných surovin. Díky této příležitosti 

škola získává finanční prostředky, které 

používá na drobné odměny pro všechny děti, 

na kulturní akce, na nákup vybavení, 

výukových pomůcek atd. Naše škola soutěží 

jako celek, mohou ovšem soutěžit  

i jednotlivci o nejlepšího sběrače. Vámi 

vytříděný papír, který v rámci pravidelného 

svozu obec nashromáždí, je věnován škole. 

Co můžete sbírat a odevzdávat na místním 

sběrném dvoře nebo přímo ve firmě 

Hamburger Recycling CZ s.r.o. a firmě 

PROPAG s.r.o.? 

 

• karton -karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký 

• časopisy, noviny, letáky - směs novin  

a časopisů, knihy bez tvrdých desek, letáky, 

počítačové sjetiny 

• PET víčka - víčka všech barev z PET lahví 

(mimo Jupíků a lahví od drogerie) 

• PET láhve - PET láhve sešlápnuté,  

v uzavřeném pytli 

• AL plechovky, hliník 

Soutěž probíhá do 31. května 2022.  

Děkujeme za podporu i vstřícnost obecního 

úřadu, firmy Hamburger Recycling CZ s.r.o.  

a firmy PROPAG s.r.o. 

Koncem prvního pololetí jsme opakovali 

učivo, pololetí bylo ukončeno 31. 1. 2022. 

Žáci obdrželi tradiční výpis vysvědčení. 

Následovaly pololetní prázdniny. V pondělí 

31. ledna rozdaly paní učitelky dětem 

pololetní vysvědčení. Nikdo nebyl 

překvapený, všichni věděli, jak celé pololetí 

pracovali a kde mají ještě přidat, aby 

závěrečné vysvědčení bylo ještě lepší, než to, 

které právě dostali. 

V devět hodin nás navštívil pan Jan Koráb, 

který je hercem místního divadla. Poprosili 

jsme ho o radu a pomoc při nácviku recitace 

básní do recitační soutěže Boleradický 

džbánek. Pan Koráb si se zaujetím recitaci 

vyslechl a děti od něj dostaly cenné rady, jak 

vypilovat recitaci a umět se předvést. 

Konečně po dvou letech jsme uskutečnili pro 

žáky 1. st. lyžařský výcvikový kurz  

v Němčičkách. I když počasí bylo spíše 

předjarní a sněhu pomálu, většina dětí se na 

netradiční výuku moc těšila. Nováčci se učili 

zatím na umělém povrchu, jak si pohlídat 

lyže, aby se jim nekřížily špičky přes sebe, 

rozjet se z mírného kopečku a bezpečně 

zastavit, pokud možno bez pádu. Zkušenější 

lyžaři využívali poslední zbytky sněhu na 

svahu. Některým trochu činil potíže výjezd 

na vleku, kde nebyla už úplně ideální stopa,  

a bylo potřeba po pádu výjezd zopakovat.  
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S vedením instruktorů si užili celý výcvik. 

Stal se nám i jeden úraz, ale to bohužel ke 

sportu patří a naštěstí to byla jenom odřenina 

a žádná vážná zlomenina. A nesměla chybět 

ani malá odměna. Než jsme se ukončili kurz, 

každý slavnostně obdržel diplom a taky 

zlatou medaili z Fidorky za úspěšné 

absolvování lyžařského výcviku.  

Moto lyžařského výcviku z pera žáků: 

 

Nastal nám úterní den a nám se splnil sen. 

Začalo to slibně, přijeli jsme klidně. 

Co jsme boty nazuli, na svahu jsme 

stanuli. 

Po pořádné rozcvičce nám to půjde 

nejvíce. 

 

V únoru jsme po dvou letech mohli uspořádat 

konečně i tradiční masopustní průvod. 

Děkujeme všem občanům za přijetí našich 

dětí na masopustním reji v domácnostech, za 

kulinářské pohoštění i za velkorysou finanční 

podporu školy. 

V rámci Národního plánu obnovy 

pokračujeme v projektu Doučování žáků. 

Investice reaguje na potřebu podpory 

vzdělávání žáků ohrožených školním 

neúspěchem v reakci na nemožnost realizace 

prezenční výuky ve školách během pandemie 

covid-19. Finanční prostředky škola získá  

z fondu Evropské unie - Next Generation EU, 

cílenou podporu lze použít pouze za účelem 

doučování potřebných žáků.  

V březnu jsme uspořádali školní kolo 

recitační soutěže "O boleradický džbánek".  

Vítězi se stali: Kryštof Ježorek, Šimon 

Rudolf, Deniel Lovecký, Adéla Rudolfová, 

Ally Kaplon a Samuel Puček. 

14. března jsme s velkým očekáváním 

zahájili kurz plavání, který byl dva roky 

odkládán kvůli covidu. Vyrazili jsme do 

hustopečského bazénu autobusem spolu  

s žáky ZŠ Nikolčice. Tentokrát plavou žáci, 

kteří neměli možnost z důvodů Covid-19 

plavecký výcvik v minulých letech 

absolvovat, tedy žáci 3., 4. a 5. ročníku. Po 

dvou letech se pomalu navracíme k normálu. 

Žáci ani zaměstnanci se již netestují, nemusí 

nosit ani roušky.  

Nezahálí ani školní družina. Dětem je zde 

nabízen bohatý program plný zábavy  

a tvoření.  

Také se nám blíží Zápis do 1. ročníku, který 

se koná 6. 4. 2022.  

Nejnovější informace o průběhu zápisů 

naleznete na webu školy. Těšíme se na to, že 

se Zápis do 1. ročníku uskuteční prezenční 

formou. 

V pátek 13. 5. 2022 bude zahájen Sjezd 

rodáků a přátel Boleradic. Při této příležitosti 

zveme všechny naše příznivce na prohlídku 

naší školy. 

V případě jakékoliv změny v naší škole, vás 

budeme neprodleně informovat. Nadále platí, 

že budete-li cokoliv potřebovat, obraťte se na 

vedení školy. 

Nezapomeňme, že velikonoční prázdniny 

proběhnou ve čtvrtek dne 14. 4. 2022. V úterý 

dne 18. 4. 2022 se opět sejdeme ve škole. 

 

________________ 

Miroslava Fišerová 

ředitelka školy 
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Z činnosti spolků

Zahrádkáři informují

V neděli 13. února 2022 se konala Výroční 

členská schůze. Zahrádkáři nejdříve 

zhodnotili činnost loňského roku, přijali ve 

svém středu novou členku, poděkovali za 

svazovou činnost jubilantkám, paní Kaňové  

a Hřibové a předali diplomy. V diskusi 

probrali důležité svazové body – 65. výročí 

vzniku ČZS v republice (r. 1957), účast na 

SJEZDU RODÁKŮ a plán činnosti na tento 

rok.   Odhlasovali si tyto akce a aktivity: 

1. Květinová výzdoba mostu – květen až 

listopad 

2. Účast na sjezdu rodáků – 13. - 15. května, 

výstavka ve zpracovně ovoce 

3. Zájezd – konec května, začátek června, 

exkurze Zahradnictví Ráječek, návštěva 

Zahradnictví Bystrc Brno 

4. Účast na zahradní slavnosti Cvrčkovice 

– 18. června, 65. výročí ČZS 

5. Provoz zpracovny ovoce – sušení  

a moštování, srpen - listopad 

6. Uspořádání podzimního adventního 

setkání členů – prosinec 

 

Sjezd rodáků, zájezd a provoz zpracovny 

ovoce je určen i pro širokou veřejnost  

a zájemce. Rádi Vás přivítáme. 

Přejeme všem hodně radosti ze sluníčka  

(i blahodárného deště), pohodu na zahrádce  

a potěšení z pěstitelských úspěchů. 

 

 

 

_______________ 

za výbor předseda  

P. Kabela

 

LMK Boleradice 

Vnímavému oku občana Boleradic jistě 

neunikla činnost na letišti už se začátkem 

jara. Po přípravách v loňském roce se 

podařilo zajistit odvod dešťové vody ze 

střech klubovny a hangáru tak, aby voda 

nezpůsobila zavodnění plochy letiště.  

V loňském roce jsme se s tímto problémem 

potýkali bohužel velice často. Před několika 

dny proběhlo válení a dokončujeme nové 

značení dle předpisů UCL. Pomyslnou 

třešničkou na dortu bude instalace 

bezpečnostních koulí na vedení VVN. Tímto 

budou pro bezpečnost na letišti učiněny 

veškeré kroky. Posledním nedostatkem na již 

tak výborném stavu letiště jsou dřeviny  

v jeho těsné blízkosti a na prahu dráhy. Na 

vyřešení této nedokonalosti nám dal Úřad pro 

civilní letectví další rok. 

A na co se letos můžete těšit?  V měsíci 

květnu v rámci chystaného sjezdu rodáků  

a přátel Boleradic bude na letišti probíhat 

doprovodný program pro návštěvníky naší 

obce.  Budou k vidění jako vždy nejen 

modely, ale i velká letadla. Pro případné 

zájemce, kteří budou mít chuť vidět naši 

malebnou vesnici z ptačí perspektivy, bude 

možné si dohodnout vyhlídkový let.  

(Letecká akademie - 603 772 838) 

Na začátku měsíce července bude letiště jako 

vždy patřit závodníkům. V letošním roce  

i s týdenním soustředěním celé reprezentace 

ČR v kategorii F3K. Boleradice  si oblíbili již 

v minulých letech a rádi se k nám vrací.  

Další ročník leteckého dne „Létáme pro Vás“ 

proběhne letos opět v srpnu. Prozradím, že je 

ve hře opět bitevník MI 24 a z vojenské 
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techniky ještě skupinový průlet cvičných 

podzvukových letounů L159 Alca z vojenské 

základny Čáslav a další zajímavé stroje.  

Na závěr bych nám všem rád popřál klidnější 

rok, než který jsme si prožili, a byl bych rád, 

aby se kulturní dění vrátilo do zajetých kolejí. 

Úspěšný rok přeji i všem spolkům Boleradic. 

__________________________ 

za LMK gen. Františka Peřiny 

Libor Stehlík  
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Divadelní spolek bratří Mrštíků 

 

Babské rady s Primášem – chystá se veřejné vystoupení 

Koronavirové problémy zasáhly tvrdě v 

posledních dvou letech zejména kulturu – 

zájmové spolky, ochotnické divadlo, hudební 

skupiny, soubory. Mezi nimi i cimbálovou 

muziku Primáš. Nechci to zakřiknout, ale zdá 

se, že snad začíná svítat na lepší časy. O 

rozhovor jsem požádal jejího zakládajícího 

člena Marka Korába. 

Vraťme se nejprve k vašim začátkům. 

Máte svoje příznivce, věrné publikum, 

hrajete převážně písně našeho kraje 

Slováckého Hanácka. Vzpomínáte na svá 

první vystoupení? 

Samozřejmě, začátky jsou nezapomenutelné. 

Psal se únor roku 2006, kdy jsme se rozhodli 

založit oficiálně muziku. Nadšení bylo 

obrovské, měli jsme za sebou pár odehraných 

hraní ve sklepech svých přátel a pár 

veřejných akcí. Byla to léta, kdy se nám 

začala zúročovat práce v hodinách 

„hudebky“, kterou jsme absolvovali v 

Kloboukách u Brna. 

Co to pro vás znamenalo, když před 

dvěma lety přišel zákaz konání veřejných 

vystoupení a který prakticky s malými 

omezeními či komplikacemi trval 

donedávna?  

Jedním slovem šok. Museli jsme ze dne na 

den zrušit spousty nasmlouvaných 

představení. Museli jsme zrušit přípravu na 

koncert k 15. výročí muziky, který jsme 

plánovali, ale hlavně to bylo omezení našeho 

společného setkávání se, což nám chybělo 

nejvíc. Máme muziku něco jako druhou 

rodinu, protože společně 

strávíme i několik desítek 

hodin týdně a toto vše bylo jako mávnutím 

kouzelného proutku zrušeno. No, nebylo to 

veselé. Na druhou stranu jsme více času 

věnovali svým blízkým. A taky jsme se 

všichni naučili používat komunikační 

nástroje, které nám daly možnost alespoň 

částečně nahradit naše společné debaty o 

směřování muziky. 

Už se blýská snad na lepší časy. Co 

chystáte a co připravujete? 

Začíná se vše vracet do normálu, musím říct, 

že zájem o hraní je obrovský. Lidé se chtějí 

setkávat, chtějí se bavit a chyběla jim naše 

muzika. Jsme plni elánu, naše ruce si trochu 

odpočaly, a tak začínáme naplno zkoušet. A 

protože míváme zkoušky v boleradickém 

divadle, kde divadelníci připravují aktuálně 

nové hry, tak je v tomto svatostánku múzy 

Thálie poměrně rušno. A právě tady 

připravujeme nejbližší koncertní akci, na tu 

se hodně těšíme. Budou to Babské Rady 

Českého rozhlasu Brno, kde budeme také 

koncertovat, na které bychom chtěli srdečně 

pozvat všechny vaše čtenáře. 

Díky za rozhovor. Ještě zmíním, že 

vstupenky na vystoupení v Divadle 

Boleradice si můžete rezervovat na 

webových stránkách divadla 

www.boleradice-divadlo.cz nebo osobně 

každý pátek večer od 18 do 19 hod.  

v pokladně divadla.  

________ 

Jiří Janda 

 

 

 

 

 

 



POLEHRAD 1/2022 

26 
 

Mrštíkovo divadelní jaro je regionální 

přehlídka venkovských divadelních 

souborů s postupem na národní přehlídku 

Krakonošův divadelní podzim. Vyhla-

šovatelem přehlídky je Svaz českých 

divadelních ochotníků a pořadatelem 

Divadelní spolek bratří Mrštíků za 

podpory Jihomoravského kraje a městyse 

Boleradice. Partnerem přehlídky je město 

Hustopeče. Záštitu nad akcí převzal 

hejtman Jihomoravského kraje Jan 

Grolich.  

Přehlídka proběhla ve dnech 30. března až 

3. dubna. Na jevišti se vystřídalo pět 

divadelních souborů: DS Dolní Bojanovice,  

DS Jiřího Voskovce Sázava, DS Amadis 

Popůvky a DS Slovani Čebín (odehráli svoji 

inscenaci v hustopečském kině). Jako host 

přehlídky se představilo Rádobydivadlo 

Klapý. Přehlídku jsme zahájili vernisáží 

výstavy obrazů Karla Války, nosislavského 

vinaře a našeho bývalého spoluobčana. 

Přehlídkový program byl dále doplněn 

hereckou dílnou Neverbální divadlo  

s lektorem – mimem Michalem Hechtem.  

O slavnostní závěr přehlídky se postarali žáci 

a učitelé ZUŠ Klobouky, kteří uvedli v di-

vadle Jarní koncert.  Po něm následovalo 

vyhodnocení přehlídky. 

Všechna soutěžní představení sledoval 

lektorský sbor, jehož předsedou byl Jaroslav 

Kodeš, rozhlasový a divadelní režisér.  

Na návrh lektorského sboru udělil pořadatel 

přehlídky 8 čestných uznání (za herecké 

výkony a realizaci scény) a 6 cen (za herecké 

výkony a režii). Vítěze má přehlídka dva: 

Cenu za inscenaci a současně i doporučení na 

Krakonošův divadelní podzim 2022 získal 

Divadelní soubor Amadis za inscenaci hry 

Smíšené dvouhry.  

Cenu za inscenaci a současně i doporučení na 

Krakonošův divadelní podzim 2022 získal 

Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava 

za inscenaci hry Dokonalá svatba. 

Poděkování za organizaci přehlídky patří 

domácímu souboru, kde se opět našla řada 

ochotných a pracovitých lidí, kteří se 

zasloužili o to, aby přehlídka proběhla tak, 

jak má. Přehlídku podpořili také naši vinaři, 

kterým děkujeme, jejich vína se stala 

vítaným dárkem pro členy divadelních 

souborů. 

Vážení a milí divadelní diváci, děkujeme za 

podporu také vám. Děkujeme, že jste přišli  

a podpořili ochotnické divadlo. 

______________ 

Iva Kahounová
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Co se děje v divadle: 

Pohádka máje 

míří na krajskou přehlídku Hanácký 

divadelní máj v Němčicích nad Hanou. Do 

jejího programu je zařazena na neděli  

1. května. 

Zveme všechny příznivce našeho 

divadelního spolku na představení Pohádky 

máje, které uvedeme v předvečer prvního 

máje, před odjezdem na přehlídku, tedy  

30. dubna v 19,30 hod. 

Další představení v pátek 13. května v 19,30 

hod. je určeno pro účastníky Sjezdu rodáků  

a přátel Boleradic. Na toto představení si 

můžete rezervovat vstupenky pro sebe, své 

příbuzné a přátele na úřadu městyse. 

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku 

je další inscenace na repertoáru našeho 

divadla. Posledním úspěchem je Cena za 

herecký výkon Janě Jirgalové z přehlídky 

Hobblík a Mumraj! v Hodoníně, kde soubor 

hrál 25. března. 

Princové jsou na draka 

je název nové pohádky, kterou s našimi herci 

režijně připravuje Juraj Háder. Barevná  

a barvitá pohádka je plná tanců a známých 

písniček z pera pánů Z. Svěráka a J. Uhlíře. 

Herci jistě nebudou jediní, kteří si je budou 

během představení notovat. Premiéru 

plánujeme na červen. 

 

 

 

 

Čisté Boleradice 

SK Boleradice 1935 plánuje na sobotu 23. 4. 2022 od 9:00 hod. úklid cest kolem Boleradic. 

Zúčastnit se může každý, komu nejsou lhostejné škarpy a meze kolem silnic plné plastů, 

plechovek, flašek a dalšího nepořádku, který do přírody nepatří!!! S sebou rukavice, o zbytek 

se postará SK Boleradice. Sraz před jednotou v 9:00 hod. 

www.uklidmecesko.cz 
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www.boleradice.cz  FB Boleradice  

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka pro číslo 2/2022 bude dne 19. 06. 2022. Zpravodaj vyjde v červnu 2022 

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