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Slovo starosty 

ážení spoluobčané, milí čtenáři, 

podzimní vydání Polehradu se nám 

tentokrát poněkud opozdilo, a to 

zejména z důvodu opožděného dodání 

materiálů. Náš zpravodaj totiž nevytváří úřad 

či starosta, nýbrž je společným dílem 

zástupců spolků a organizací, které u nás 

fungují. Pestrost obsahu je tedy jen a jen  

v rukou ochotných přispěvatelů, kteří se na 

něm podílí. Přijměte tedy za drobné opoždění 

naši omluvu. 

Letošní léto jsme konečně zahájili, jak se 

sluší a patří – tradičními Jánskými hody. Dle 

mého názoru se vyvedly náramně, po dvou 

letech absence byli lidé očividně natěšení  

a naši nejkrásnější tradici svojí návštěvou 

podpořili v hojném počtu. Velké poděkování 

patří naší chase, která se pořadatelství nebála 

a chopila se jej se vší vervou. Mám za to, že 

tak to má být. Pořádáním hodů naše mladá 

generace prokazuje, že je schopná zvládnout 

takto organizačně náročný úkol a dává nám 

tedy naději, že se tedy snad i v časech 

budoucích u nás najdou lidé, kteří zvládnou 

vést kulturně–společenské dění.  

Dalším úspěchem letošního léta na poli 

kulturním je již pátá účast našeho 

Divadelního spolku bratří Mrštíků na 

nejprestižnější přehlídce amatérského 

divadla v naší republice, kterou bezesporu je 

Jiráskův Hronov. Pokud jsem měl možnost 

číst ohlasy a recenze slovutných kritiků, kteří 

tuto událost pozorně sledují a komentují, naši 

ostudu v Hronově rozhodně neudělali. Za 

skvělou reprezentaci obce jim tedy též na 

tomto místě z celého srdce děkuji a přeji 

mnoho dalších úspěchů. 

Letošní krásné léto pak uzavřelo vinobraní, 

na kterém již tradičně spolupracuje celá řada 

našich spolků. Tato akce se také vydařila  

i přes drobnou nepřízeň počasí, návštěvníci 

měli možnost shlédnout podařenou divadelní 

scénku, vystoupení příležitostného mužské-

ho sboru, výstavku výpěstků našich 

zahrádkářů, a v neposlední řadě ochutnat 

nejenom dobrá vína či burčák, ale také řadu 

dalších pochutin z dílen dalších prodejců  

a trhovců. I zde patří poděkování všem, kdo 

se na uspořádání akce podíleli.   

Milí spoluobčané, přeji Vám všem poklidné 

a radostné prožití podzimu.  

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

 

 

Boleradští stárci, stárky a chasa 

Vás zvou na 

Martinské hody 

12. 11. 2022 

K tanci a poslechu bude hrát DH Zlaťanka. 

Všichni jste srdečně zváni. 

V 
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Zprávy z radnice 

 

Co je nového?

V uplynulém období byla dokončená 

projektové dokumentace na výměnu 

veřejného osvětlení u krajských komunikací, 

v podstatě celého zbytku obce, kde ještě není 

moderní úsporné osvětlení. Předpokládané 

náklady na celou akci činí 2.213.757, - Kč, 

přičemž již schválená dotace pro její realizaci 

činí 606.240, - Kč. Výměna počítá s doplně-

ním 23 světelných bodů tak, abychom 

splňovali zákonnou normu pro osvětlení 

komunikací – jedná se např. o přechody pro 

chodce. Předpokládaná úspora je spočtena na 

cca 41 %, přičemž je třeba podotknout, že 

naše náklady na el. energii doposud vzrostly 

na zhruba trojnásobek. Navržené řešení 

počítá i s možností dalších úspor formou 

stmívání či částečného vypínání zařízení.  

Zahájili jsme spolupráci s firmou Artendr ve 

věci instalace fotovoltaiky na střechu budovy 

sálu, navržené řešení počítá zhruba  

s pokrytím kapacity roční spotřeby celé 

budovy (sál, úřad, restaurace, penzion ad.),  

s bateriovým úložištěm a možností rozšíření. 

Bohužel současná situace neumožňuje 

využití energie v jiných prostorách, např. 

požární zbrojnici či škole. I zde při 

případném výpočtu návratnosti investice 

musíme počítat se současnými enormními 

cenami energií. 

U projektu kanalizace a ČOV směřujeme  

k podání žádosti o dotaci u Státního fondu 

životního prostředí v programovém období 

2021-27 na výstavbu kanalizací a ČOV.  

V průběhu léta byla zbudována trafostanice 

pro potřeby ČOV i napájení pro čerpací 

stanice. Ve spolupráci s OŽP a OÚP 

Hustopeče a projekcí dokončujeme též 

projekt terénních úprav na ukládku zeminy  

z výkopů.  

V létě došlo k dalším úpravám v objektu 

školy, mimo jiné byla zbudována provizorní 

učebna z kabinetu vedle tělocvičny, kvůli 

nutnosti rozdělení tříd dle rozvrhu. Opravili 

jsme také stříšku nad vchodem do školy, 

která se nebezpečně nakláněla a hrozila 

pádem. 

Dokončení projekce nové zástavby ve 

Vorličkách nám komplikují zejména jednání 

se spol. VaK Břeclav, kdy hledáme optimální 

variantu nejen připojení nové lokality na 

vodovod, ale též vyřešení problematické 

situace s tlakem v Horní části ul. Vrchní. 

Byla podepsána smlouva se společností 

ALESTRA s.r.o. na akci „Doplnění dětského 

hřiště“, termín realizace je do konce tohoto 

roku. V opakované žádosti o dotaci jsme 

bohužel skončili jako náhradníci a rozhodli 

jsme se tedy realizovat obnovu herních prvků 

na vlastní náklady. Termín realizace je 

listopad 2022. 

Počátek výstavby sítě optického vlákna  

a vysokorychlostního internetu je dle 

poslední informace zhotovitele plánován na 

přelom září a října letošního roku. Snad se 

tedy této toužebně očekávané stavby konečně 

dočkáme. 

Opravili jsme svépomocí obě zastávky  

u areálu bývalého družstva a zastávku  

v centru, směr na Klobouky. 

V průběhu léta jsme přistoupili též k uzavření 

objektu rozhledny, zpracovaný čerstvý 

statický posudek hovoří o nutnosti 

rekonstrukce objektu a výměně dřevěných 

prvků v prvních třech etážích, což by 

obnášelo rozložení a znovusložení celého 

objektu.  

 

 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané dne 23. 9 – 24. 9. 2022 

Volební účast v Boleradicích  59,22% 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Nestraníci pro Boleradice 2 923 47,00 

2 Nezávislí 1 835 29,51 

3 KDU-ČSL 1 461 23,49 

 

Kandidátní listina: Nestraníci pro Boleradice 
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Kandidátní listina: Nezávislí 
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Kandidátní listina: KDU-ČSL 
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Ze života obce 

Úvaha povolební 

Před několika dny voliči společně rozhodli  

o složení nového zastupitelstva naší obce. 

Jistě nikdo nepochybuje, že nové vedení 

městyse bude svůj čtyřletý mandát vykonávat 

ve složité době (inflace, energetická krize, 

válka na Ukrajině…). Přitom má před sebou 

velmi ambiciózní úkoly, ať už je to 

vybudování čističky a s tím spojené 

kanalizace, přípravu pozemků pro výstavbu, 

řešení neutěšeného stavu v Mateřské škole 

atd. O to důležitější tedy je, aby se nové 

zastupitelstvo chovalo jako jednotný celek, 

který je – i přes rozdílnost názorů – schopen 

společně pracovat pro dobro své obce. Aby 

se energie členů zastupitelstva nevybíjela ve 

vzájemných sporech, aby nebyly upřed-

nostňovány osobní či skupinové zájmy. 

Hraní si na koalice a opozice by mělo být 

ponecháno politikům v Praze. Nezbývá než 

doufat, že ti, kterým dali voliči důvěru, budou 

vystupovat a jednat v duchu zákonem 

stanoveného slibu, který každý zastupitel 

složí a podpisem potvrdí na prvním, tzv. 

ustavujícím zasedání nového zastupitelstva. 

Staří latiníci měli pro podobné situace 

výstižné doporučení: „Diligite lumen 

sapientiae omnes, qui praeestis populis“  

– tedy – „Milujte světlo moudrosti všichni, 

kdož spravujete lid“. Mám za to, že právě 

tímto doporučením by se mělo naše nové 

zastupitelstvo řídit. Přejme jim tedy, aby je 

zmíněné „světlo moudrosti“ po celé příští 

čtyři roky neopouštělo. 

_________ 

Jan Koráb 

 

Zarážení hory 2022 

Na letošní výroční členské schůzi 

Vinařského spolku jsme si odhlasovali, že se 

pokusíme zorganizovat vinobraní se 

„Zarážením hory“. Musíme si poctivě 

přiznat, že se názory na rozsah a místo akce 

velmi dlouho „tříbily“ a ke konečné podobě 

akce jsme dospěli až na konci června. Na 

organizaci se s námi podíleli zaměstnanci 

našeho městyse, místní organizace ČSZ, 

Divadelní spolek bratří Mrštíků a SK 

Boleradice 1935. 

Jak již všichni jistě víte vinobraní se konalo 

17. září 2022 v Tihelni. Na začátek členové 

Divadelního spolku sehráli zkrácenou verzi 

tradičního „Zarážení hory“ a pak jsme již 

začali koštovat vína našich vinařů: Václava 

Bartoňka, Františka Korába, Marka Korába, 

Petra Korába, Jana Stehlíka, Vladislava 

Šlancara a Petra Vystoupila. 

Od 17 hodin celou Tihelňu rozezpívali 

mužáci z Boleradic a Horních Bojanovic, pod 

vedením našeho člena Františka Korába, 

kteří společně s cimbálovou muzikou Primáš 

vytvořili příjemnou atmosféru. 

Po celou dobu akce si také mohli účastnicí 

prohlédnout vystavené výpěstky našich 

zahrádkářů. 

Počasí bylo sice chladnější a v podvečer nám 

začalo i pršet. To ovšem nemohlo většinu 

rozjásaných návštěvníků, kteří se mohli před 

nepřízní počasí ukrýt pod stany nebo do 

sklepů vinařů, odradit od koštování a zpěvů  

u cimbálu. Od mnoha účastníků akce máme 

pozitivní ohlasy, tak doufáme, že se většině  

z více jak 200 platících návštěvníků a další 

více jak 50 účinkujících, prodejců  

a organizátorů, vinobraní v Tihelni líbilo.  
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Děkujeme všem za účast, účinkování  

i pomoc při organizaci a těšíme se na setkání 

při dalších akcích našeho spolku. 

_________________________ 

za výkonný výbor Vinařského  

spolku Boleradice Libor Hřib 

   

Výročí: 1200 let Moravy 

Na letošní rok připadá jedno opravdu veliké 

výročí. A tím je 1 200 let od první písemné 

zmínky o Moravě v tzv Fuldských letopisech.  

Fuldské letopisy (latinsky Annales 

Fuldenses) jsou letopisy popisující dějiny 

východofranské říše v letech 714 až 882  

(s pokračováními až do roku 901). Jsou také 

nejobsáhlejším zdrojem informací o vztahu 

východofranské říše ke Slovanům žijícím za 

její východní hranicí – tedy o vztazích  

k Polabským Slovanům, k dějinám Velké 

Moravy a o vztahu k prvním Přemyslovcům. 

Fuldské letopisy 

Na území Moravy se střídaly různé kultury, 

lidé vytvářeli sídliště a v době bronzové jsou 

doloženy kontakty se Středomořím. Ve starší 

době železné byl jih Moravy významnou 

obchodní křižovatkou díky Jantarové stezce, 

která tudy procházela a po níž proudilo zboží 

z antických center i dál na sever. Na Moravu 

se dostali také Keltové (asi od 2. poloviny  

5. století p. K.), germánské kmeny  

a nejpozději od 30. a 40. let 6. století 

pronikali na Moravu Slované. Okolo let 623–

658 sjednotil franský kupec Sámo slovanské 

kmeny v bojích proti Avarům. Tuto etapu 

dnes nazýváme Sámova říše (poznámka: 

vzpomínáte na školní dějepis?), která 

předcházela vzniku Říše velkomoravské.  

Když Karel Veliký zničil roku 803 Avarskou 

říši, mezi Franskou a Byzantskou říší pak 

mohla vzniknout právě Velká Morava. První 

písemná zmínka o Moravanech pochází  

z roku 822, když císař Ludvík Pobožný svolal 

do Frankfurtu říšský sněm. S podporou 

prvního právě zvoleného moravského knížete 

Mojmíra I. pokřtil Moravany asi roku 831 

pasovský biskup. Státní suverenitu Moravy 

chtěl posílit kníže Rostislav (846–870), který 

hodlal zřídit samostatné moravské 

arcibiskupství. Papež Mikuláš I. ale poslal na 

Moravu soluňské bratry Konstantina  

a Metoděje. Ti roku 863 přinesli na Moravu 

ani ne tak křesťanství, jako spíš slovanské 

písmo (hlaholici) a literární jazyk 

(staroslověnštinu). Slovanské písemnictví se 

odtud dále rozšířilo do východní a jiho-

východní Evropy a zčásti i do Čech.  

Největšího mocenského a územního 

rozmachu dosáhla Morava za krále 

Svatopluka (870–894), kdy k ní patřila řada 

okolních zemí jako například Panonie, 

Krakovsko, Slezsko a především Čechy.  

Státní suverenitu moravské říše potvrdil roku 

880 papež Jan VIII., kdy se Metoděj stal 

moravským arcibiskupem a staroslověnština 

byla povolena jako liturgický jazyk. Po 

Svatoplukově smrti se ale moravský stát 

začal rozkládat, Čechy se poddaly franskému 

králi a Mojmírovci i moravská aristokracie 

padli. Velkomoravský stát tak roku 906 

zaniká a vlastní Morava byla postupně do 

konce 20. let 11. století připojena k českému 

státu a její správu získal kníže Břetislav I. 
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(1034–1055) z rodu Přemyslovců. V té době 

se středisky státní správy stala hradská 

centra, z nichž nejdůležitější byly Brno, 

Znojmo a Olomouc. 

___________________________________ 

Dle bakalářské práce Gabriely Hrazdírové 

připravil Jiří Janda 

 

František Novák 

Vlast

Jednou jsi prázdným zvukem, 

třpytnou frází jeho slov 

vynesenou s planým hlukem 

vždycky jak se udá znov. 

 

Druhý tebou zhrdá zjevně 

nevážností k tobě jat - 

já však miluji tě pevně, 

vlasti, matko našich chat. 

 

Miluji tě vezdy více 

každý srdce tep je tvůj: 

silou neústupné lvice 

bráním lásky poklad svůj! 

Byť i řízy tvé mou krví 

zbarvit měl se bílý lem – 

nevycedím krev svou prvý 

hrdý na to v duši jsem. 

 

Vlasti, holubice štvaná 

tam kde záhuby tvé květ, 

smečkou vrahů oblétaná 

řadu chmurných, dlouhých let. 

 

Dítky tvé již paže tuží 

v jeden velký stanou šik, 

stoupne potom muž si k muži 

jako boží bojovník! 

 

Kdo byl František Novák 

V říjnu si připomeneme dvě výročí dnes již 

téměř zapomenutého spisovatele Františka 

Nováka. Narodil se 8. října 1867 v Telči  

a svou životní pouť dokonal 25 října 1915  

v tehdejších Polehradicích. Jeho působení  

v naší obci připomíná pamětní deska na 

budově školy, která byla odhalena v roce 

1967 při příležitosti stého výročí narození. 

Jako řídící učitel působil na naší škole od 

roku 1906 až do své náhlé smrti. 

František Novák se narodil  

v rodině městského strážníka, 

matka byla švadlenou. 

Vystudoval telčskou reálku  

a stal se učitelem. Většinu 

života prožil na jižní Moravě. 

Jeho učitelskými působišti byly 

obce Podivín, Velké Bílovice, 

Ivaň, Moutnice, Morkůvky, 

Velké Pavlovice a nakonec 

Boleradice, kde byl řídícím 

učitelem. 

František Novák na školní fotografii uprostřed 
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František Novák byl přítelem bratří Mrštíků. 

Zvláště s Aloisem ho spojovalo nejen 

povolání ale i literární zájmy. Literární dílo 

Františka Nováka je dnes téměř zapomenuto, 

ačkoliv byl jako spisovatel velice plodný. 

Psal povídky, romány, básně, fejetony, 

novely, eseje, odborná pojednání a různé 

články do novin. 

Svou literární dráhu začal v „Katolické 

moderně“ , v roce 1912 se stal zakladatelem 

„Moravského kola spisovatelů“. Autor to byl 

velice plodný, což se ovšem negativně 

projevovalo na literární kvalitě. V rukopise 

zůstalo čtrnáct básnických sbírek, z nichž 

řadu básní uveřejnil v novinách a časopisech. 

Něco málo přeložil z francouzštiny, přispíval 

do pedagogických časopisů. Napsal také 

libreto Bačalačka, které však nebylo 

zhudebněno. Dále napsal přes dvě stě 

fejetonů. 

Nejvíce je však znám jako povídkář. Jeho 

drobné práce byly zveřejněny ve všech 

dobových časopisech. Knižně nebo 

časopisecky vyšly Myrta, Ave Maria, 

Bludička, Planá růže, Hanes Šandár, Petr 

Oblak, dále povídkové soubory Iváňské 

zátiší, Domácí kraj, Původní slovácké 

humoresky, Venkovské novely, Kytice z polí 

a lesa. 

Osobní život Františka Nováka byl naplněn 

řadou konfliktů, starostmi hmotnými, 

náladovostí a skepsí. Byl horlivým 

vlastencem, ale kantorské povolání bral jako 

nutné východisko hmotného zabezpečení. 

Přátelil se s Mrštíky, navštěvoval oba bratry, 

ale literárně zůstal v jejich stínu, nedosáhl 

jejich úrovně a dnes je již zapomenutým 

autorem. Na tragickou smrt Viléma Mrštíka 

napsal jako jeden z prvních velmi upřímné 

vyznání, hrdě se přiznal ke svému obdivu  

k dílu Viléma. Tehdy netušil že za pouhé tři 

roky bude Viléma následovat, i když jinou 

smrtí.  

František Novák čerpal náměty ke svým 

literárním pracím v naprosté většině  

z venkovského prostředí, poněvadž je 

důvěrně znal. Dlužno přiznat, že tak činil 

popisně, rozvláčně a náladově. 

Alois Mrštík nad jeho rakví o něm pronesl 

mimo jiné tyto věty: „Moravský povídkář! 

Pravda – skromně, velmi skromně to zní, ale 

v literatuře věnované výhradně Moravě, je 

přece činnost takového povídkáře stavebním 

kamenem, na který se klade zas nový  

a znova, znova tak roste nová budova.“ 

____________________ 

Z pramenů Jana Horáka 

připravil Jiří Janda 

 

(Nejen) o jídle 

Začneme všedně až tuctově, a sice 

pořekadlem – proti gustu žádný dišputát. 

Toto pořekadlo jistě platilo i před sto lety. 

Přenesme se tedy do dob (ne)dávno 

minulých, konkrétně do 15. prosince 1921. 

Za dvacetník si kupme odpolední vydaní 

Lidových novin, obraťme na druhou stranu,  

a začtěme se do jedné neuvěřitelné…  
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Obhájcové tří obžalovaných, dr. Čapek  

a dr. Trapl, nenechali ovšem na psu ani 

chlupu dobrého. Mluvili o něm jako o mrše, 

která nestojí za nic, ani za těch 200 Kč, 

potřebných ke kvalifikaci zločinu. Trojice 

obžalovaných o něm mnoho nemluvila, ač 

byla nejoprávněnější, aby podala odborný 

znalecký úsudek. Neřekli ani jak jim chutnal, 

byl-li sádelnatý, a byl-li na pepři dobře 

připraven. Neboť labužníci znají starou 

poučku: Kočka na cibulce, pes na pepři! 

Historie byla taková: Řezník Kopřiva byl  

v srpnu 1920 v Bojanovicích »ve vsi«. Měl 

nehodu, splašili se mu koně, a jeho průvodčí 

– ani jeho jména jsme se za celé dopolední 

jednání nedověděli, ó lidský nevděku! - utekl 

do polí. Druhý den vydal se řezník znovu do 

okolí, aby po psu pátral. V Polehradicích 

našel konečně jeho stopu. Dvě stařeny – 

jedna zatím už zemřela a druhá 

devětasedmdesátiletá, se soudu omluvila 

svou »nemožností přijít za svědka« – pod 

slibem mlčenlivosti prozradily řezníku, že psa 

našli v turkyni postřeleného tři dělníci, 

Antonín, František a Jan Halmové. Řezník 

navštívil s četnickým strážmistrem Halmy,  

a psa opravdu našli. Byl ovšem už ve škopku 

ve sklepě, rozsekaný a v láku. 

Psobijci Halmové, kteří se včera odpovídali 

před soudem ze zločinu krádeže, tvrdili, že 

psa nestřelili ani nezabili, nýbrž jen našli už 

mrtvého v turčisku u silnice polehradské. 

Naložili si jej na vůz, odvezli domů a rozdělili 

se oň: Každý dostal 13 kilo. Kůži i maso 

museli však zanést do Němčiček řezníku 

Kopřivovi, jenž si z kůže dal udělat troje boty 

a maso Halmům daroval, takže o pečínku 

přece nepřišli. Kdo psa postřelil se nezjistilo. 

Halmové – v trestnici dobře obeznalí  

s úhrnným počtem 37 trestů pro lesní krádeže 

– byli přece uznáni vinni zločinem krádeže  

a odsouzeni každý na 3 měsíce do žaláře 

podmíněně. 

Pro ty, kteří nechtějí zbytečně trávit volný čas 

v žaláři (jako příhodné zařízení se nabízí 

brněnská robotárna, dřívější K.k. Provinzial 

Stauf-und Arbeithaus), a/nebo jim nechutná 

krmě výše zmíněná, mohli by si dát třebas 

misu žeržavých pjer, zasmaženou čučku a pár 

belešů, šumajstr oškvarkama sypaný, nebo 

obyčejnou šustku. Zkusme se však ještě 

jednou nechat inspirovat Lidovkami, 

tentokrát vydáním ze dne 21. července 1937 

k poledni. Musíme si sice připlatit 30 halířů, 

ale investovaný padesátník se bohatě vyplatí, 

neboť na páté straně v rubrice: 

  

nám paní Kunderová, takto choť stavitele,  

t.č. Hustopeče u Brna, nabízí přímo hraběcí 

pochoutku. Jestli ji připravovala i ctěnému 

choti svému, panu Arnoštu Kunderovi*1881, 

dříve Boleradice čp. 104, není známo, ale 

nám by mohla chutnat, a proto, milé 

hospodyňky (a milí hospodáři, abychom byli 

genderově vyrovnaní) hupačky na 

 

 

malé kousky a uvař napolovic ve slané vodě. 

Mezitím utři kousek másla asi jako vejce 

velký se 6 žloutky do pěny. Když je řádně 

utřeno, vymačkej a přidej k tomu močenou 

žemli a ze 6 bílků sníh, střídavě s uvařeným 

vychladlým květákem. Jsou-li čerstvé hříbky, 

udus jich hrst na másle, přidej do těstíčka, 

zjemní se tím chuť knedlíků. Ubrus vymaž 

máslem, těsto dej do něho, volně zavaž a dej 

3/4 hodiny vařit. Je výborný k zadělávanému 

masu, nebo jen horkým máslem maštěný  

a strouhanou žemličkou sypaný. Uvařený 

knedlík se krájí na plátky, Stačí pro 6 osob 
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jako příkrm, nebo pro 4 osoby jako 

samostatné jídlo. – Potřeba: 4 žemle, 6 lžic 

mléka, 1/8 kg másla, 6 vajec, růže květáku. 

Předpis pochází ze zámecké kuchyně 

bývalého hraběte Wengheima ve Velkých 

Levárech. 

Jestli jsou pro někoho květákové knedle  

z grófské kuchyně moc nóbl, ten ať zkusí ty 

z gruntu nebo z chaloupky. Stačí otevřít 

knihu kobylské paní poštmistrové Augusty 

Šebestové "Lidské dokumenty a jiné 

národopisné poznámky", a na straně 120 se 

dozví něco o knedlách starodávních. 

"My temu povdáme aji šišky. Indá měli, kór  

v tech kuťách, šrotovňáky. A to ženská doňda 

z pola, našrotovala ječmeňa, navařila 

ječmených šišek, tak z nich šupky trčely – včil 

by to ani pes nejedl – co pak včil je nebe 

otevřítý na zemi, protivá temu, jak za 

starodávna bývalo." 

Za psobijce Halmovy z Polehradic, řezníka 

Kopřivu z Němčiček, milostivou paní 

stavitelovou Kunderovou z Hustopeč, 

ctihodné pány dry Čapka a Trapla z Brna, 

jakož i za grófa Antona Wenckheima  

z Veľkých Levár, aji za tetičku Šebestovú  

z Kobylú, dobrou chuť Vám všem, P.T. 

Polehradu čtenářům, od špolherta přeje 

__________ 

Petr Mrkva 

 

Daruji sazenice Jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) 

Gingko biloba je nenáročná rostlinka na 

pěstování, proto se jí bude dařit i v našich 

podmínkách. Důležitý je dostatek prostoru  

a slunce. Nejvhodnějším místem k pěstování 

a růstu je zahrada nebo větší nádoba umístěná 

na balkoně či terase. Ideální je slunné 

stanoviště, chráněné před větrem. Nemá ráda 

trvalý stín. Je mrazuvzdorná, a to až do -  

20° C. Vhodná je propustná a jílovitá půda. 

Substrát by neměl být přemokřený, stačí 

občasná zálivka. Velikost stromu se dá 

udržovat řezem. Velmi často se používá také 

k pěstování bonsají. Pokud bychom chtěli, 

aby jinan plodil, je potřeba zasadit samčí  

i samičí druh. Jeden samčí strom dokáže 

opylovat až pět samičích. Plodit začíná ve 

věku až 35 let. Mohou se dožívat až 2000 let. 

Ve východní Asii je jinan dvoulaločný 

nazýván stromem moudrých a dlou-

hověkých. Je známý nejen jako okrasná 

dřevina, ale i pro své skvělé léčivé účinky. Je 

to jeden z nejstarších stromů na světě. 

Pochází z Číny, zde je považován za 

posvátný. Ginkgo biloba je symbolem 

dlouhověkosti, nepřemožitelnosti a plod-

nosti. Jinan je velmi imunní proti přírodním 

živlům, klimatickým změnám i škůdcům  

a chorobám. To, že je jinan odolný dokazuje 

i jedna zajímavost. Když byla svržena 

atomová bomba na Hirošimu, vše živé  

v okolí zahynulo. Pouze čtyři staré stromy 

jinanu na jaře opět rozkvetly. 

Jinan dvoulaločný patří mezi jehličnany,  

i když na první pohled vypadá jako strom 

listnatý. Jeho jehlice jsou natolik zploštělé, že 

svým tvarem připomínají listy. Mají tvar 

dvoulaločného, rozevřeného vějíře nebo 

srdce. Přes léto jsou zbarvené do hráškově 

zelené barvy, na podzim začínají žloutnout  

a přes zimu opadávají.   

ZÁJEMCI, VOLEJTE NA MOBIL  

777 137 481. Sazenic mám asi 30 ks, výška 

120–140 cm. 

________________________ 

Miroslav Nejtek, Boleradice 
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Základní a mateřská škola 

Mateřská škola 

Zprávičky z naší školičky 

Měsíc září je u konce a naše malé Berušky  

i Včeličky si zvykly na paní učitelky i nové 

kamarády. Některým dětem se ještě občas 

zasteskne po mamince, ale pestrá nabídka 

činností je dokáže rozptýlit. Děti se 

seznamovaly s novým prostředím, „škol-

kovými“ pravidly, režimem dne a ochutnaly 

dobroty z naší jídelny. Společně poznáváme 

školní zahradu, městys Boleradice  

i kouzelnou okolní přírodu.   

Díky spolupráci s rodiči a přinesené zelenině 

si děti naplno užívají zeleninový týden. 

Poznávají, ochutnávají, vaří, nakukují do 

zahrádek a pozorují, jak zelenina roste. 

Začátkem měsíce nás navštívilo Divadlo 

Koráb s pohádkou O Budulínkovi, která se 

líbila dětem z mateřské školy i žáčkům první 

a druhé třídy. Na podzimních dílničkách si 

rodiče s dětmi vyrobili dýňové panáčky  

a vyzdobili nám jimi zahradu mateřské školy. 

V dalších měsících se můžeme těšit na 

setkání s kejklířem Vlastou, Mikulášem  

i Ježíškem.  

I letos jsou pro předškoláky připravené 

stimulačně edukativní skupinky, na kterých 

se ve spolupráci s rodiči budou připravovat 

na školu. Nově se mohou Včeličky a starší 

Berušky přihlásit do kroužku Hra na flétnu, 

občanské sdružení Nedánov předškolákům 

nabízí kroužek Polehrádek a rodiče s dětmi 

mohou navštívit kroužek Keramiky. 

Na webových stránkách školy si můžete 

prohlédnout fotografie z našich aktivit. 

___________ 

Kolektiv MŠ

 

Základní škola 

Zatímco školáci odpočívali a užívali si 

radovánek letních prázdnin, ve škole se pilně 

pracovalo. Během prázdnin byla vyměněna 

dlažba v šatně a podlaha v mateřské škole, 

zrenovovali jsme šatnu pro provozní 

zaměstnance a částečně upravili i školní 

kabinet, také se ve škole malovalo. Všude 

probíhal generální úklid. Podařilo se nám 

vyřadit některé dávno dosloužené učební 

pomůcky a vytvořit si tak pěkné prostředí ve 

školním kabinetě a ve třídách. Poděkování 

patří panu starostovi A. Vejvančickému za 

velkou podporu a za zprostředkování 

pracovníků z obce, kteří nám ochotně 

pomáhali. Za nadstandartní pracovní tempo 

děkuji provozním zaměstnancům Petru 

Chalupnému, Juditě Kocmánkové, Kateřině 

Vystavělové Kouřimské, Jitce Nádeníčkové, 

Miroslavě Peroutkové, všem pedagogickým 

pracovníkům základní školy a mateřské 

školy a vedoucí školní jídelny Jaroslavě 

Strakové za přípravu školního roku.  

Teď jsou prázdniny za námi a kalendář se 

překlopil do měsíce září. To znamená pro 

všechny školáky každý rok jen to jediné – jde 

se do školy.  

Slavnostní zahájení školního roku jsme 

začali jako již tradičně hymnou české 

republiky, po které promluvil ke všem 

přítomným pan starosta Antonín 

Vejvančický. Všem žákům popřál hodně 

štěstí a úspěchů v novém školním roce  

a poděkoval zaměstnancům školy za přípravu 

školní budovy na vyučování. Na tvářích dětí 

bylo vidět, jak se těší hlavně na spolužačky  

a spolužáky.  

Tento den byl obzvláště významný pro 

čtrnáct žáků první třídy, které bude učit paní 

učitelka Mgr. Helena Rudolfová. Noví žáčci 
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nastoupili do první řady i s barevnými 

aktovkami a jejich očička byla plná 

očekávání něčeho nového a hezkého.  

Druhý a třetí ročník povede jako třídní 

učitelka Michaela Vedrová, bude vyučovat 

anglický jazyk a zároveň od letošního roku 

vykonávat funkci zástupkyně ředitelky školy 

pro základní školu. Český jazyk připadne 

nově nastupující paní učitelce Lucii 

Hamplové. Jako asistentky pedagoga zde 

budou pracovat Miroslava Vavriková a Jitka 

Nádeníčková.  

Třídní učitelkou čtvrtého a pátého ročníku 

bude Miroslava Fišerová, český jazyk  

a matematiku ve čtvrtém ročníku bude 

vyučovat Jana Petrášová Nerudová a v pátém 

ročníku Helena Rudolfová. Petr Chalupný 

zde bude působit jako asistent pedagoga. 

Tělesnou výchovu, prvouky a přírodovědu 

bude učit Jitka Rampáčková. 

Kromě učení nás čeká ve škole i spoustu 

radosti a zábavy. Ukončili jsme projekt 

Šablony III pro ZŠ a MŠ Boleradice a v rámci 

nového projektu Šablony OP JAK I od 1. 9. 

2022 nabídneme žákům výuku zpro-

středkovanou odborníky, projektové dny ve 

škole i mimo školu, aktivity ve formě 

zájmových kroužků a v neposlední řadě  

i důležité další vzdělávání pro zaměstnance 

školy. 

Ve školní družině se těší na děti vychovatelka 

Blanka Riedlová a Miroslava Vavriková. 

Mají pro ně připravený zajímavý program, 

jako např. polytechnickou činnost, činnost  

v Šikulkách, ve Svazence a florbalu. 

Všem žákům přejeme úspěšný nový školní 

rok plný radosti z nových poznatků  

a dovedností a jejich rodičům hodně 

pochopení a trpělivosti se svými školáčky. 

 

 

____________________ 

Mgr. Miroslava Fišerová 

ředitelka školy

 

Z činnosti spolků 

Co se děje u hasičů 

Školní rok jsme zakončili výjezdem na náš 

rybník, kde jsme zkoušeli hasicí techniku, 

kterou sami ve středu obce nemůžeme 

prozkoumat zcela. Členové sboru nám rádi 

ukázali vše, co nás zajímalo, a bezpečně jsme 

vyzkoušeli atraktivní taktiku zásahu, při níž 

jsme hasili velmi prudkým proudem vody. 

Odborný název je „vodní tryskové dělo“. 

Tato plánovaná aktivita se rozkřikla a přišlo 

dětí a zájemců o hodně víc, nežli jsme čekali. 

Bylo to radostné zjištění. Stříkali jsme 

velkým tlakem vody z ponorných čerpadel  

a v akci bylo i hasičské auto, kterému se zde 

důvěrně říká Máňa. Radost i fotky jsme pro 

vás sdíleli na našem Facebooku.  

Na podzim se znovu rozjede kroužek 

mladých hasičů, a na to se těšíme. Doufáme, 

že se nám podaří zařadit se mezi mladé 

závodící hasiče. Plánujeme exkurzi do Těšan, 

kde funguje velmi úspěšný sbor mladých 

hasičů. Mají tam i tréninkové centrum  

a hlavně doufáme, že se kamarádi z Těšan 

podělí o své zkušenosti a budou pro nás 

inspirací k dalšímu růstu a rozvoji. Sám za 

sebe jsem moc zvědavý, kam se spolu  

s mladými hasiči tento školní rok posuneme. 

 

 

 

 

 

_______________ 

Váš Radim Koráb
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Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s. 

Vážení milovníci přírody, příznivci obno-

vených cest a výsadby stromů, jak jsem vás 

již informoval v předcházejícím vydání 

Polehradu, pracujeme na přípravě výsadby 

stromořadí na „Lipové cestě“. Stromořadí 

bude sestávat z 39 stromů lípy malolisté  

a bude se nacházet na cestě od křižovatky  

u mlýna směrem k lesu a navazovat na cestu 

vedoucí k Ovčím terasám. Možná jste si 

všimli, že původní cesta je zaoraná. K tomuto 

kroku jsme po dohodě s vedeném obce  

a společností Zeči museli přistoupit, protože 

se nacházela mimo pozici v katastrálních 

mapách.  V této souvislosti děkuji panu 

Pavlovi Veselému a ostatním pracovníkům 

společnosti Zeči za vstřícnost a pomoc.  

A hned také poděkuji panu Karlovi 

Svobodovi, který nám následně cestu znovu 

vytyčil.  

Výsadba tedy může začít. Stromy a nez-

bytnou tříkůlovou ochranu zakoupíme  

v průběhu října. Vlastní výsadba proběhne 

dne 5.11.2022 a 12.11.2022 od 9 hodin. 

Zveme všechny zájemce na brigádu. 

Celý projekt budeme financovat ze dvou 

zdrojů. Jedním je dotace, kterou jsme získali 

od Nadace Partnerství v rámci iniciativy 

Sázíme budoucnost (www.sazimebudou 

cnost.cz) a druhým veřejná sbírka, kterou 

spustíme na začátku měsíce října. 

 

Podobně jako loni budou moci občané přispět 

do sbírky a také získat patronát nad stromem. 

Podrobnosti o sbírce či patronátu naleznete 

brzy na našem webu nebo Facebooku. 

Těšíme se na setkání s vámi ať už na 

podzimní brigádě nebo na jaře při procházce 

pod mladými lipami. 

 

______________________________ 

Jindřich Kahoun, člen výboru spolku 

Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s. 

 

Zahrádkáři informují 

Zasedání Rady Územního sdružení ČZS 

Břeclav: 

8. září proběhlo setkání všech zástupců 

základních organizací v Břeclavi, kterých je 

45 na okrese. Zúčastnil se i náš zástupce, 

předseda organizace Mgr. P. Kabela. Zde se 

projednávaly vnitrosvazové záležitosti 

organizace, o kterých bude předseda 

informovat své členy. 

Minivýstava výpěstků na Vinobraní  

v Tihelni: 

Jak všichni víte, v sobotu 17. září se 

uskutečnilo tradiční Vinobraní se Zarážením 

hory, tentokrát v areálu sklepů Tihelna. I my 

jsme se podíleli malou výstavkou výpěstků 

ovoce a zeleniny ze zahrádek svých členů  

i některých našich občanů. Všem děkujeme 

za příspěvky a ochotu podpořit tuto akci. 

Zájezd: 

V sobotu 24. září se uskutečnil zájezd. 

Navštívili jsme rodinnou zahradnickou farmu 

Ráječek v Tuřanech, kde jsme si prohlédli 
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celý provoz pěstování mnoha druhů salátů  

a pěstírnu rajčat ve sklenících. Komentovaná 

prohlídka byla velmi zajímavá a poučná. 

Zahradní centrum Čtyřlístek v Bystrci jsme 

využili k nákupu široké nabídky zahradního 

sortimentu. Náš výlet jsme zakončili  

v Židlochovicích, na zámku, který spravují 

Státní lesy. Krásný interiér a vybavení sálů, 

komnat a apartmá i zámecké kaple nás velmi 

nadchnul. Vraceli jsme se spokojeni  

s pocitem pěkně prožitého dne. 

Zpracovna ovoce: 

Připomínáme, že stále sušíme a moštujeme 

ovoce z vašich zahrádek. Bližší informace  

a kontakt na správce najdete ve vývěsce. 

Přejeme všem členům i ostatním občanům 

pěknou úrodu a radost ze zahrádek a pěkný 

podzim. 

 

 

____________________                                                                                         

Za výbor ČZS   

předseda Pavel Kabela 

 

 

 

 

Divadelní spolek bratří Mrštíků 

92. ročník Jiráskova Hronova 2022 

Snem snad každého ochotnického (či chcete-

li amatérského) herce a režiséra je účast na 

největší a nejstarší divadelní přehlídce 

amatérského divadla v ČR a jedné  

z nejstarších v Evropě – Jiráskově Hronovu. 

Letos se konal jeho již 92. ročník!  Našemu 

souboru se tento sen splnil letos už po páté 

(1992,1997,2002 a 2016). Přípravný výbor 

Jiráskova Hronova 2022 vybral pro tuto 

prestižní přehlídku náš soubor s inscenací 

divadelní hry Oldřicha Daňka Kulhavý 

mezek v režii Jiřího Brabce. Tomuto pozvání 

pochopitelně předcházelo úspěšné absol-

vování krajské a národní přehlídky a z toho 

plynoucí nominace, resp. doporučení. Naše 

představení bylo zařazeno do hlavního 

programu JH a bylo – k naší velké hrdosti – 

dvakrát uvedeno na jevišti Jiráskova divadla! 

Navíc jsme tímto představením v sobotu  

6. srpna uzavírali letošní ročník festivalu. 

Předchozího dne, tedy v pátek 5. srpna jsme 

se vypravili do Jiráskova divadla na večerní 

představení. Kromě divadelního zážitku jsme 

si odnesli velkou zkušenost: vzhledem  

k velikosti hlediště musíme opravdu výrazně 

přidat na hlase. A také – vzhledem k naší 

úsporné  

a nevelké scénické deko-

raci musíme herecky vyplnit celý velký 

prostor hronovského jeviště. A to pouze ve 

třech! 

Ačkoliv jsou naši herci zvyklí na různá 

jeviště, různá publika i různé přehlídky, tak 

přece jenom – Hronov je HRONOV!! Ten je 

v době konání přehlídky plný divadelních 

fajnšmekrů. Amatérských i profesionálních. 

Povinnost odvést v takovém prostředí co 

nejlepší výkon, může být tedy trochu 

svazující. Na klidu nepřidala ani skutečnost, 

že krátce před odjezdem do Hronova utrpěl 

jeden z hlavních představitelů nepříjemný 

úraz a bylo nutné v neskutečně krátkém čase 

nazkoušet představení s jiným hercem! 

Pak už přišlo první, trochu nervózní 

odpolední představení a vzápětí krásně 

uvolněné představení večerní, po zásluze 

odměněné potleskem nadšených diváků, 

několik opon, květiny…! Emocím byl dán 

průchod – splnil se nejen sen, ale také 

předsevzetí úspěšně reprezentovat naše 

divadlo, naši obec i náš kraj. Úspěch je také 
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určitou formou poděkování všem, kteří nás 

podporují, drží nám palce – naší obci, 

krajskému úřadu, našim věrným divákům  

a příznivcům. A také našim místním 

vinařům, díky jejichž velkorysé podpoře se 

nám lépe plní tzv. společenské povinnosti, 

které k takové prestižní přehlídce patří. Bez 

vás všech by to bylo mnohem složitější. 

Na závěr nám pořadatelé připravili ještě 

jedno překvapení! Dostalo se nám významné 

pocty – při závěrečném ceremoniálu členové 

naší malé výpravy během státní hymny 

odnášeli vlajku ČR do Jiráskova divadla.  

A pak už nás odvedli do vyhrazeného VIP 

prostoru, odkud jsme mohli sledovat 

působivou ohňovou show, a především 

velkolepý ohňostroj, kterým se 92. ročník 

Jiráskova Hronova definitivně uzavřel. 

Následující den už nás čekalo jen rozloučení 

s pořadateli a techniky Jiráskova divadla  

a cesta domů. 

_________ 

Jan Koráb 

 

Boleradičtí ochotníci se museli popasovat se zlomeninou kotníku principála 

Zbyňka Hádera 

Hned dva amatérské soubory reprezentovaly 

Břeclavsko na letos již dvaadevadesátém 

ročníku tradičního divadelního festivalu 

Jiráskův Hronov. Na viděnou, sbohem 

odehrál břeclavský Divadelní soubor 

Břetislav a Kulhavého mezka s sebou  

z Boleradic přivezl Divadelní soubor bratří 

Mrštíků. 

Mezi oběma představeními uplynul necelý 

týden. Zatímco Břetislav odehrál svoji hru  

s hlavním motivem holokaustu mezi prvními 

v úvodu festivalu 31. července, boleradičtí 

ochotníci Jiráskův Hronov uzavírali v sobotu 

6. srpna. A že reprezentovali více než dobře, 

stvrdili i kritici ve svých recenzích. 

V nezáviděníhodné situaci se ocitl náš 

soubor. Principál Zbyněk Háder si totiž dva 

týdny před festivalem zlomil kotník pravé 

nohy a ocitnul se na invalidním vozíku. „Stáli 

jsme před rozhodnutím, zda naši účast 

odvolat, nebo zda to zkusit přece jen jinak,“ 

vyprávěl Háder. S režisérem Jiřím Brabcem 

si nakonec vyměnili role. „Navrhl jsem mu, 

že já budu na chvíli režírovat a on představení 

za mě odehraje. Ostatně před třiceti lety tuto 

roli sám hrával. Tehdy se však do Hronova 

nedostal, zatímco nyní ano. Splnil si tak svůj 

sen a zahrál si na festivalu ve svojí oblíbené 

roli. Bylo to tedy takové štěstí v neštěstí. 

Vždyť ta hra je o něm,“ usmíval se Háder. 

Nutné bylo podle něj změnit aranžmá  

i vyznění role. „Myslím ale, že se nám to 

povedlo a odehráli jsme dvě velmi pěkná 

představení. Ostatně i kritiky vyšly velice 

dobře,“ pochvaloval si. 

A ještě jeden moment si z Hronova 

uchováme v paměti. Naši ochotníci, kteří se 

Jiráskova Hronova zúčastnili už po páté, měli 

na slavnostním zakončení festivalu tu čest 

stahovat ze stožáru českou vlajku. 

________ 

Jiří Janda 

 

Nová generace? 

Ještě před prázdninami jsme v našem divadle 

stihli premiéru nové hry. Tentokrát to po 

dlouhé době byla pohádka. A vzhledem  

k tomu, že se na jejím scénáři a melodiích 

podíleli pánové Svěrák a Uhlíř bylo jasné, že 

to bude pohádka nejen pro děti. Úspěch 

tohoto představení byl veliký a zájemci jej 

mohou na našem jevišti vidět i v nové 



POLEHRAD 3/2022 

17 
 

divadelní sezoně na podzim letošního roku. 

Inscenace si vyžádala i věkově velmi 

zajímavé obsazení – od dětských rolí, až po 

role tzv. „dospělácké“. A právě to je 

důvodem pro toto moje zamyšlení. Protože se 

mi dostalo potěšení v uvedené pohádce 

vystupovat, měl jsem možnost s radostí  

a uspokojením sledovat, jak se s přidělenými 

rolemi snaží (a dokážou!) vypořádat naši 

mladí a nejmladší kolegové. Někteří z nich 

stáli na jevišti poprvé, podruhé…! Ale ten 

zápal, nadšení, chuť hrát divadlo, přístup ke 

společné práci, disciplina byly obdivuhodné. 

Byla to pro ně obrovská zkušenost. Dnes už 

ví, že hrát divadlo neznamená jen naučit se 

text a potom jej odříkat na jevišti. Že divadlo 

je o pohybu, výrazu, gestech, o nutnosti 

používat správně jevištní řeč, ale také  

o schopnosti zpívat, případně tančit atd. 

Všemi úskalími divadelní práce je úspěšně  

a s obdivuhodnou trpělivostí a nadhledem 

provedl nejmladší režisér našeho 

Divadelního spolku Jurka Háder, občasnou 

radou vypomohli mladým hercům jejich 

starší kolegové. Po mnoha týdnech 

usilovného snažení, nekonečných zkoušek 

zpěvu, choreografie a jednotlivých výstupů 

se přiblížil termín premiéry. Tomu ovšem 

předcházela zkouška kostýmů! Najednou 

bylo divadelní zázemí plné pohádkových 

postav – dvorních dam, dračích vyslanců, byl 

tu královský rádce, v šatnách se střídaly 

půvabné princezny i královští poddaní, 

nechyběl ani šikovný Honza a chytrá 

Martina. Všechna zrcadla v divadle byla 

beznadějně obsazená, dámy a slečny se 

natřásaly v pohádkových róbách, pánové se 

pokoušeli dopnout kalhoty, které jim ještě 

nedávno byly volné, kostýmní výtvarnice  

a zároveň garderobiérka Štěpánka ladila 

poslední detaily kostýmů…!  Rázem všichni 

zapomněli na dlouhé a náročné zkoušky a do 

obou premiér (10. a 12.června) šli s chutí  

a úžasným nasazením. A obecenstvo je při 

obou premiérách po zásluze odměnilo 

bouřlivým a dlouhým potleskem. Když jsem 

při děkovačce viděl ty nadšené obličeje  

a rozzářené oči našich mladých kolegů, měl 

jsem jasno: o budoucnost divadla  

v Boleradicích nemusíme mít obavy. 

Úspěšně nám tady vyrůstá nová, talentovaná 

herecká generace! 

_________ 

Jan Koráb 

 

Nová divadelní sezóna zahájena 

Stojíme na prahu nové divadelní sezóny. Co 

nás v ní čeká? Pro svoje diváky jsme 

připravili program, který obsahuje reprízy 

našich domácích her – Pohádka máje  

a Princové jsou na draka, dále představení 

hostujících souborů, zejména v rámci dvou 

předplatitelských řad (Rodiče s dětmi do 

divadla a Jarní předplatné), chystáme 

program Noci divadel, ale také novou 

divadelní hru Cesta do Betléma, jejíž 

premiéru plánujeme na začátek prosince.  

V jednání je také vánoční koncert 

Vojenského uměleckého souboru Ondráš  

a Tříkrálový koncert. Na únor chystáme po 

dvouleté přestávce divadelní bál, na duben 

další ročník regionální postupové přehlídky 

Mrštíkovo divadelní jaro a další akce, které 

budeme postupně doplňovat. Aktuální 

program a informace o všech představeních 

jsou vždy na webu divadelního spolku, kde je 

také možné vstupenky koupit nebo 

rezervovat: www.boleradice-divadlo.cz. 

 

 

_____________ 

Iva Kahounová 

 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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SK Boleradice 1935 

Dosavadní výsledky A mužstva Boleradice/Krumvíř B v podzimní části sezóny 2022-23 

Bořetice – Boleradice/Krumvíř B 8:0 

Březí – Boleradice/Krumvíř B 2:0 (1:0) 

Boleradice/Krumvíř B – Podivín 2:2 (0:1) 

Kostice – Boleradice/Krumvíř B 5:1 (2:0) 

Boleradice/Krumvíř B – Ivaň 8:2 (4:1) 

Hustopeče – Boleradice/Krumvíř B 5:0 (3:0) 

 

Tabulka 

 Klub Z V R P S B 

1 Kostice 6 5 1 0 15:7 16 

2 Křepice 7 4 2 1 20:7 14 

3 Moravský Žižkov 7 3 2 2 23:19 11 

4 Podivín 6 3 2 1 13:11 11 

5 Hlohovec 7 3 2 2 10:11 11 

6 Hustopeče 7 2 3 2 13:6 9 

7 Charvátská Nová Ves 7 2 3 2 9:10 9 

8 Nosislav 6 2 2 2 12:8 8 

9 Mikulov 7 2 2 3 13:12 8 

10 Bořetice 6 2 0 4 20:25 6 

11 Ivaň 6 1 2 3 13:26 5 

12 Boleradice/Krumvíř B 6 1 1 4 11:24 4 

13 Březí 6 1 0 5 13:29 3 

 

Rozpis podzimní části sezóny: 

Sobota 1. 10. 2022 – 15:30 Boleradice/Krumvíř B Hlohovec 

Sobota 8. 10. 2022 – 15:30 Mikulov Boleradice/Krumvíř B 

Neděle 16. 10. 2022 – 15:00 Boleradice/Krumvíř B Křepice 

Sobota 22. 10. 2022 – 15:00 Charvátská Nová Ves Boleradice/Krumvíř B 

Neděle 30. 10. 2022 – 14:00 Boleradice/Krumvíř B Moravský Žižkov 

Sobota 5. 11. 2022 – 14:00 Nosislav Boleradice/Krumvíř B 
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Český zahrádkářský svaz Boleradice 

 

nabízí 

 

široké veřejnosti pro letní a podzimní sezónu 

2022 

 

Sušení ovoce: meruňky, jablka, hrušky, švestky 

drobné ovoce: jahody, maliny, ostružiny, třesně, višně, aj... . 

 

kapacita sušičky: 22 kg 

doba sušení: 24h 

cena: 650,- Kč za 22 kg vypeckovaného ovoce 

          pro členy ZO Boleradice zvýhodněná cena 600,- Kč 

 

 

Moštování ovoce: jablek 

cena 5,- Kč za 1 kg ovoce 

 

 

Drcení ovoce na kvas 

cena 4,- Kč za 1 kg ovoce 

 

 

Využijte této možnosti a zpracujte své ovoce. 

Bližší informace a objednávky u správce zpracovny 

pana Radka Kleina, mobil: 724 726 551 

 

 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný redaktor Marie Soukopová. Zaregistrováno 

u MK ČR reg. č. E 11762. Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny bez souhlasu přispěvovatele. 

Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky hrubě urážlivé, neslušné a poškozující dobré mravy. 

Přispěvovatelé odpovídají plně za obsah příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté příspěvky jsou 

publikovány se souhlasem vydavatele. Příspěvky do Polehradu můžete zaslat na adresu 

obec@boleradice.cz nebo Úřadu městyse Boleradice. Toto číslo vyšlo 7. října 2022. 

www.boleradice.cz  FB Boleradice  

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka pro číslo 4/2022 bude dne 11. 12. 2022. Zpravodaj vyjde v prosinci 2022. 

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

Letošní prvňáčci Ve školce 

92. ročník Jiráskova Hronova 

 



 

 
 

Program divadla Boleradice říjen–prosinec 2022 

 

 

Předprodej předplatného Rodiče s dětmi do divadla od 12. září do 20. října 2022.  

Cena abonentní vstupenky je 360 Kč. Jednotlivá představení budou v prodeji od 22.10. 

 

Předprodej Jarního předplatného 2021 od 1. listopadu do 9. prosince 2022.  

Cena abonentní vstupenky je 800 Kč. Jednotlivá představení budou v prodeji od 10. 12. 

Sobota  
22. 10. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Princové jsou na 
draka 

Hudební pohádka pro 
celou rodinu 

Neděle  
23. 10. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Princové jsou na 
draka 

Hudební pohádka pro 
celou rodinu 

4. – 6. 
11.  

 Orelská divadelní 
přehlídka 

Program bude upřesněn 

Neděle  
13. 11. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Pohádka máje Romantický příběh 

Sobota  
19. 11. 

Slam poetry cz Slam poetry show 
NOC DIVADEL 

Exhibiční set české 
špičky slam poetry 

Neděle  
20. 11.  

Divadlo H+H Jak se rodí 
kamarádi 
(předplatné RDD) 

Pohádkový příběh 

Sobota  
26. 11. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Princové jsou na 
draka 

Hudební pohádka pro 
celou rodinu 

Pátek  
2. 12. 

VUS Ondráš Cesta světla Vánoční koncert 

Sobota  
3. 12. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Cesta do Betléma 
premiéra 

Na motivy biblických 
příběhů 

Neděle 
 4. 12. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Cesta do Betléma  Na motivy biblických 
příběhů 

Pátek 
9. 12. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Cesta do Betléma  Na motivy biblických 
příběhů 

Sobota 
10. 12. 
 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Cesta do Betléma  Na motivy biblických 
příběhů 

Neděle 
11. 12. 

DS bratří Mrštíků 
Boleradice 

Cesta do Betléma  Na motivy biblických 
příběhů 


