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Jarní básnička 
Barunka Pacáková 
 

 

Květinky už vláhu mají, 
včeličky se probouzí, 
mají práci hned, jak vstanou, 
hmyz si létá na mezi. 
 
Vlaštovky se vrací k nám, 
já se jinak oblékám 
maminka se pořád směje, 
sněženka už vodu pije. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klárka Jamborová 1. třída 
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Jarní Polehrad… 
 

Pokaždé před vydáním nového čísla Polehradu nastávají 
dny očekávání, co doručí pošta za příspěvky. Dříve jsem 
měl i obavy, zda vůbec něco přijde, ale ta doba už je 
dávno pryč. Jen do tohoto čísla jich přišlo na dva tucty. 
Takže už se těším, co nového se dovím, co kdo pěkného 
napsal a co můžeme čtenářům Polehradu nabídnout. 
Nejvíce o sobě dávají vědět v každém čísle učitelé ze 
školy. Tentokrát ale přišlo opravdu velké překvapení – 
děti ze školy se staly redaktory a samy si napsaly svoje 
příspěvky. Máme se na co těšit - možná z někoho vyroste 
básník, spisovatel, novinář, anebo jen tak příležitostně 
napíše opět něco do našeho časopisu.   
                  

Držím vám palce děti! 
    Jiří Janda 

 
Poděkování 

Jménem všech nadšených účastníků Krojového plesu 
chci tímto veřejně poděkovat naší mládeži a členům 
spolků, kteří společně tuto krásnou akci připravili.  
Ples byl skutečnou událostí kulturního a společenského 
dění v naší obci, přehlídkou krásných domácích i 
„přespolních“ krojů a především ukázkou záviděníhodné 
spolupráce všech, kteří se na uspořádání plesu podíleli. 
Myslím, že Krojový ples byl více než důstojnou náhradou 
za původně plánovaný Vesnický ples, o který většina 
významných a silných spolků neprojevila zájem.  
S nápadem na uspořádání Krojového plesu přišla naše 
mládež, která nám nejen připravila dvojí krásné hody 
v roce loňském, ale nebála se ani organizace 
v Boleradicích dlouho nevídaného Krojového plesu.  
Velký dík patří po právu i rodičům a blízkým, kteří nesli 
velkou část společných starostí a zrovna tak členům 
několika spolků, kteří pomohli všude tam, kde to bylo 
zapotřebí.  
Poděkování si zaslouží také všichni krojovaní, kterých se 
sešla více než stovka.  
K tomuto poděkování bych chtěl připojit i velký dík našim 
divadelníkům za uspořádání již 15. Divadelního bálu (!), 
jehož každý ročník je věnován jinému tématu a který se 
těší velké oblibě domácích i přespolních návštěvníků. 
Mnozí z nich přijíždějí pravidelně již po několik let. Úroveň 
Divadelního bálu je vždy vynikající vizitkou kulturní a 
společenské úrovně v naší obci.  

Jan Koráb, starosta 
 

 
Z Krojového plesu 

 
 
 

O čem jednali zastupitelé 
Zastupitelstvo se v letošním roce sešlo již dvakrát a to 
20.ledna a 19.února.  
Hlavním bodem lednového zasedání byl rozpočet obce na 
rok 2009. Ten byl schválen jako vyrovnaný s příjmy ve 
výši 8.117.500,- Kč + financování 2.200.000,- Kč a 
s výdaji v celkové výši 10.317.500,- Kč.  
Dále byly schváleny poplatky za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu, a to ve stejné výši jako v loňském 
roce – tedy 440,- Kč plná sazba a 290,- Kč sazba se 
slevou.  
Zastupitelstvo se rovněž zabývalo připravovanou stavbou 
rozhledny.  
Únorové zasedání schválilo Smlouvu o přijetí dotace ve 
výši 2.226.000,- Kč na stavbu rozhledny. Dále pak 
schválilo Smlouvu o financování IDS, vyslovilo souhlas 
s pořádáním Agrotec rallye na území obce a diskutovalo o 
připravované stavbě rozhledny na kopci Nedánov.  
Podrobné informace najdete v usnesení z jednání 
zastupitelstva na webových stránkách obce na Úřední 
desce. 
Příští zasedání Zastupitelstva je plánováno předběžně na 
14.5.2009.  

Jan Koráb, starosta 
 

K zamyšlení 
Na jiném místě v Polehradu píšu podrobně o vysoké 
úrovni obou letošních plesů. Jejich pořadatelé si 
bezpochyby pochvalu a uznání zaslouží. Ono to opravdu 
není jednoduché uspořádat takovou akci. Pominu-li 
všechny ty organizační starosti počínaje programem, přes 
výzdobu, zajištění výčepu, obsazení šaten, služby u 
vstupného, úklid po akci atd. je uspořádání plesu (či jiné 
podobné akce) také ekonomicky velmi náročné. A pro 
pořadatele je to do jisté míry i sázka do loterie – přijde 
dostatečný počet návštěvníků, aby bylo možné pokrýt 
nemalé náklady? Pokud dají ti, pro které je akce 
připravena přednost televiznímu seriálu či jinému druhu 
zábavy, pak pořadatelům nezbude než sáhnout do 
spolkové kasy a je-li tato prázdná, pak do vlastní 
peněženky. Proto si také většina našich spolků na 
pořádání takových akcí netroufá. Ti zbývající pořadatelé 
se snaží peníze potřebné na pokrytí nákladů vydělat 
mimo jiné i tak, že provozují výčep, prodávají víno, 
případně i menší občerstvení (chlebíčky, zákusky apod.). 
Právě tyto „služby“ jim pomáhají doplnit tu část nákladů, 
kterou nepokryje příjem ze vstupného.  
V poslední době se však u nás stále častěji objevuje 
podivný nešvar – část návštěvníků si do sálu přináší své 
vlastní pití a dokonce i jídlo! Nikdo samozřejmě 
nepochybuje, že část z nich může mít doma lepší víno 
než to, které se podává v sále, jisto je, že mnohá šikovná 
hospodyňka dokáže vykouzlit lepší produkty než ty, které 
nabízejí pořadatelé. Je ovšem přinášení vlastních nápojů 
a potravin opravdu ten nejlepší způsob, jak poděkovat 
pořadatelům za to, že pro nás ostatní uspořádali nějakou 
akci, ples, zábavu, …? Co myslíte – jak dlouho to může 
pořadatele bavit? Zvlášť, když po zaplacení nákladů jim 
kromě oschlých chlebíčků zbyly třeba jen oči pro pláč? 
Zkusme se tedy zamyslet a můžeme i veřejně diskutovat 
na toto téma. Např. již v příštím čísle Polehradu, na 
webové stránce obce i osobně. Za každý příspěvek 
k diskuzi na toto téma předem děkuji.  

Jan Koráb 
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Sociální příspěvky 
Rada městyse se již od počátku svého funkčního období 
zaobírala otázkou podpory mladých rodin s dětmi, neboť 
ty jsou, jak známo, perspektivou každé obce. Stejně tak 
Rada nechtěla jen nečinně přihlížet permanentně se 
snižujícímu počtu dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ 
Boleradice. Vždyť ne nadarmo se říká „Obec bez školy - 
obec bez života“. 
Proto se po zhodnocení aktuální situace Rada městyse 
rozhodla přistoupit k prvním opatřením, které mají za úkol 
alespoň zčásti pomoci mladým rodinám, udržet počet 
žáků v místní škole a následně i celé obci. Jedná se o tři 
druhy sociálních příspěvků, a sice finanční příspěvek při 
narození dítěte, příspěvek na školní pomůcky při nástupu 
do místní základní školy a příspěvek na stravování v naší 
škole. Návrh Pravidel pro poskytování výše uvedených 
příspěvků, které schválila Rada na své 69. schůzi dne 
9.3.2009 vychází z finančních prostředků, jež byly pro tyto 
účely vyčleněny v rozpočtu na letošní rok a platit začnou 
od května 2009. Je možno je najít na internetových 
stránkách obce, případně si je vyzvednout na obecním 
úřadě. Je třeba ovšem podotknout, že na příspěvky 
nebudou mít nárok občané s jakýmkoliv závazkem vůči 
Úřadu městyse Boleradice po lhůtě splatnosti. Pravidla 
budou k definitivnímu schválení předložena 
Zastupitelstvu městyse na jeho květnovém 
zasedání. 
To, jestli výše uvedené splní očekávaný účel, bude 
možné vyhodnotit při schvalování rozpočtu na příští rok, 
jisté ovšem je, že k podobným opatřením přistoupilo již 
několik obcí v okolí a jejich zkušenosti jsou spíše 
kladné.              
                                                                           Rada městyse 

 

Ještě jednou radar ve Vrchní ulici 
Na webových stránkách jsou pravidelně umisťovány 
ankety na kterých se čtenáři mohou vyjádřit k vážným i 

nevážným otázkám. Výsledek té lednové je zde: 
Stejnou otázku jsem položil i náhodně kolemjdoucím a 
tady jsou některé odpovědi: 
 
Určitě došlo ke zpomalení, ale je to málo, mám strach o 
děti.         prodavačka 
Přínosem je o tom nepochybuji. Je to dobrá věc. Ať tam 
je!                     důchodce 

 
Připravil Jiří Janda 

Potok Haraska  
Od loňského léta se postupně připravuje rekonstrukce 
potoka (části od rybníka k mostu u hasičárny. I na 
webových stránkách probíhá diskuse k tomuto tématu: 
 
• Blanka Svobodová, 09.03.2009 13:34 
Dobrý den, je něco nového, co se týče potoka? V průběhu 
ledna či února měli dodavatelé projednávat s jednotlivci 
postupy prací a zatím se nic neděje. Jaro se blíží, tak ať 
víme, co se bude dít na našich zahrádkách. Zda porostou 
sazeničky nebo budou jezdit bagry .... 
 
• Odpověď starosta, 17.03.2009 16:04 

Ano, jak správně uvádíte, měl investor akce tj. 
Zemědělská vodohospodářská správa Břeclav ( 
ZVHS) na začátku letošního roku projednat s majiteli 
dotčených pozemků harmonogram prací. Toto bylo 
ze strany ZVHS přislíbeno na společné schůzce s 
občany, zástupci obce a investora kterou jsme svolali 
na 27.11. loňského roku. Protože se tak až do 
dnešního dne nestalo, sejdu se ve středu 18.3. s 
technickým náměstkem ředitele ZVHS a budu 
požadovat vysvětlení.O výsledku jednání budu na 
této stránce informovat. starosta  
 

• Pokračování starosta, 18.03.2009 13:06 
Dnes 18.3.2009 proběhlo jednání s náměstkem 
Zemědělské vodohospodářské správy panem Ing. 
Parolkem ve věci čištění potoka Haraska. Přítomní 
zástupci obce byli informováni, že v současné době 
je vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce. 
Jakmile bude znám dodavatel, budou provedeny 
další kroky, tedy jednání s majiteli pozemků o 
termínech, náhradách atd.. Na dotaz týkající se 
termínu zahájení pan náměstek odpověděl, že 
zahájení prací se předpokládá v květnu - červnu 
tohoto roku. Pokud by se ovšem podařilo akci rozšířit 
o některé stavební prvky (např. opevnění břehů 
apod.), posunulo by se zahájení na srpen - září. 
Podle pana náměstka bude záležet na vyjádření 
Ministerstva zemědělství k rozšíření akce a na 
uvolnění příslušné částky.  

 
• Svobodová Blanka, 18.03.2009 13:52 

Děkuji za informace a přeji poklidné blížící se jaro. 
 

Z diskuse na webových stránkách  
 

Hezký je potok v zimě 
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Koupě na splátky?  
(aneb odlehčené zamyšlení nad vážnými věcmi) 

 

Původně jsem se v tomto čísle 
Polehradu chtěl věnovat 
institutu „vydržení“, který 
v nedávné době řešili i někteří 
naši spoluobčané. Rozhodl 
jsem se však pro odlehčený, 
avšak reálný příběh k problému, 
který je myslím v dnešní době 
na výsost aktuální a otázku 
vydržení ponechat do některého 
z příštích čísel.   
Určitě jste již mnohokrát byli oslovení s nabídkou různých 
předmětů, které za Vás udělají cokoliv, kdykoliv a co 
hlavně - levně.  
Jedenkrát jel pan Mladý do nejmenovaného obchodního 
domu a tam ho zaujala souprava poměrně drahých 
profesionálních kuchyňských přístrojů. Rozhodl se tedy 
potěšit svou zákonitou manželku, která mu za 
dlouhých zimních večerů často připomínala, jak by jí tato 
"udělátka" pomohla a jak by jí ušetřila čas a práci při 
přípravě domácích dobrot. 
Pan Mladý tedy namístě složil 20 % zálohu ve výši 8.000,-
 Kč, uzavřel písemnou kupní smlouvu, naložil úžasné 
přístroje do jejich zánovního vozu a jel domů překvapit 
manželku, jak vzorným je manželem. Doma zavládla 
radost, přístroje byly podrobovány různým zátěžovým 
testům, a pan Mladý se dokonce i po dlouhé době těšil 
domů. Přístroje své kvality prokázaly, ale jedna otázka 
zůstávala v rodině Mladých neustále tak nějak v pozadí, 
a to úhrada zbytku kupní ceny. Rodina měla z koupených 
výdobytků moderní doby takovou radost, že na další 
splátky jaksi pozapomněla poněkud déle nežli bylo s jejich 
výrobcem písemně dohodnuto. Tuto skutečnost výrobce 
přístrojů však netušil, a proto po výzvách k zaplacení 
dlužné částky neváhal a obrátil se s urgentním 
požadavkem na úhradu zůstatku kupní ceny na soud. 
Soud po několika měsících a po provedeném dokazování, 
které nebylo na straně výrobce přístrojů příliš 
problematické, rozhodl ve věci nakonec pravomocným 
rozsudkem, který zněl, že pan Mladý má uhradit něco 
přes 59.000,- Kč s úroky z prodlení od okamžiku, kdy se 
dostal do prodlení s úhradou kupní ceny. Soudní poplatek 
a náklady řízení činily navíc 8.250,- Kč (byly tvořeny 
náklady na přibrání advokáta, které se určují dle vyhlášky 
č. 484/2000 Sb.). Ve stadiu po vynesení pravomocného 
rozsudku tedy rodině Mladých narostl dluh vůči výrobci 
přístrojů na zhruba 67.250,- Kč a každý den rostl o úroky 
z prodlení. 
Jak šel čas, radost opadla i v rodině Mladých a to nejen 
ze samotných přístrojů, ale i z toho, že se vůbec kdy 
rozhodli, že vstoupí do svazku manželského. Z rodiny 
Mladých byla tedy bývalá rodina Mladých a o dluh se dále 
nikdo nestaral. Výrobce přístrojů však byl z této 
skutečnosti již natolik rozhořčen, že se rozhodl obrátit na 
soukromého exekutora. Exekutor nelenil, zjistil si zda 
pan Mladý a paní Mladá vlastní nějaké nemovitosti, 
movité věci, zda jsou majiteli bankovního účtu a zda jsou 
oba zaměstnáni či zda pobírají dávky v nezaměstnanosti. 
V této chvíli, kdy měl exekutor, bez vědomí bývalých 
členů rodiny Mladých, všechny potřebné informace 
k provedení samotné exekuce, kontaktovala pana 
Mladého tzv. vymahačská firma, která se s ním dohodla, 
že na účet výrobce přístrojů pošle ve dvou splátkách 
dlužnou částku, která již dosahovala téměř 72.000,- Kč. 
 Pro výrobce se tedy stalo najednou neočekávané, 
peněžní částka v celkové výši 50.000,- Kč byla v průběhu 

deseti kalendářních dnů poukázána ve dvou splátkách 
v hotovosti na adresu jeho sídla a pan Mladý, kterému 
mezitím málem vypadaly vztekem zuby, vlasy i nehty na 
nohou z toho, že musí platit o tolik víc, se domníval, že 
má konečně po letech klid. Osud započal však 
„rozšafnější“ kapitolu jeho života. Na pana Mladého se 
bez klepání domohl soukromý exekutor a započal své 
zákonem posvěcené dílo. Jeho výsledkem byly kompletní 
a prozatím bezplatné "stěhovací služby", které měly za 
následek to, že v bytě pana Mladého téměř nic nezůstalo 
a zbytek byl polepen exekutorskými známkami. Panu 
Mladému byl zablokován i bankovní účet a jeho 
zaměstnavatel dostal písemný příkaz od exekutora, aby 
až na nepatrnou část platu pana Mladého vše zbylé 
poukazoval na jeho účet. V současnosti se pan Mladý 
tzv. vylučovací žalobou domáhá u soudu, aby exekutor 
vrátil exekuované peněžní částky a "odstěhované" věci.  
Ptáte se proč vše muselo dopadnou takto? Odpověď má 
tři na sobě závislá vysvětlení:  

1. Pan Mladý měl zaplatit vše dle dohody a dodržet 
splátky.  

2. Při platbě 50.000,- Kč, kterou poukázal do 
pokladny výrobce přístrojů měl raději zvolit 
bezhotovostní způsob platby s uvedením 
variabilního symbolu, kterým mohlo být buď jeho 
rodné číslo či číslo smlouvy, neboť do dnešního 
dne pan Mladý vysvětluje, že to bylo na úhradu 
kupní ceny přístrojů a nákladů předchozího 
soudního rozhodnutí a nikoli na úhradu dlužných 
úroků. Proč to vysvětluje? Protože ztratil účtenku 
vystavenou mu zaměstnancem výrobce, na které 
byl pouze uveden den přijetí částky, její výše a 
u jména bylo uvedeno pan Mladý Brno a dále víc 
nic. Dosti dlouhou dobu totiž trvalo, než byla 
peněžní částka ve výši 2 x 25.000,- Kč 
v hotovosti účetně přiřazena k osobě pana 
Mladého. Peněžní částka ve výši 2 x 25.000,- Kč 
v hotovosti byla totiž výrobcem vedena jako 
nezařazená platba. Nemusím snad zmiňovat, že 
mezitím v tu dobu exekuce "jela naplno".  

3. Když už pan Mladý zaplatil převážnou část 
dluhu, měl smůlu v tom, že mezitím se výrobce 
přístrojů jako věřitel obrátil na exekutora, jehož 
odměna není nezanedbatelná a která se odvíjí 
buď dle platné vyhlášky, nebo též z dohodnutých 
procent z vymožené částky mezi věřitelem 
a exekutorem. Exekuce byla zahájena 
oprávněně, byť pro malou část zbývajícího 
dluhu. A nyní musí pan Novák nést ze svého 
i soudní poplatky na vedení soudního sporu, 
jehož účelem je shora zmíněné zastavení 
exekuce a vrácení jeho věcí zpět.  

V současné době není sice vše vyřešené, ale již nyní má 
pan Mladý jistotu v tom, že ho přístroje přišly na téměř 
95.000,- Kč (a tato částka není konečná), přístroje nemá 
k dispozici, neboť jeho bývalá choť si je při rozvodu 
ponechala a že nyní musí nějaký čas strpět i to, že mu 
bude někdo cizí za jeho peníze připravovat pokrmy 
pomocí kuchyňských přístrojů, které nejsou jeho 
vlastními, neboť to tak v restauračních zařízeních obvykle 
chodívá.  

Petr Koráb 
 

Bez komentáře 
Za období od 1.7.2008 do 31.12.2008 (tedy za půl roku) 
bylo do hracích strojů v Boleradicích vhozeno celkem 
1.780.848,- Kč.   

Jan Koráb 
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Několik informací z obecní knihovny 
Upozorňuji  čtenáře na jarní výpůjční dobu, která je od 
března do června, a to v pondělí  od 17.30 do 19.30 a v 
pátek od 17.00 do 18.00 hod. Poplatek za vypůjčení knih 
je pro tento rok stále 50,-Kč za dospělého a 25,-Kč za dítě 
a studenta. 

 
V knihovně nenajdete jen knihy, ale i spoustu doprovodných 

akcí, výstav  a přednášek 
 

Nabízím vám několik statistických údajů z loňského roku. 
Knihovnu navštívilo celkem 1153 čtenářů a vypůjčeno 
bylo celkem 3069 knih. Máme evidováno 98 čtenářů         
z toho 25 dětí. Stále půjčujeme knihy  i z výpůjčního fondu 
knihovny v Břeclavi, což je pro malé knihovny velmi 
výhodné. Loni jsme půjčili celkem 311 svazků. Pro naše 
čtenáře jsme nakoupili 173 nových titulů všech žánrů, aby 
si každý mohl vybrat podle svých přání. I když je to 
poměrně hodně knih, někdy se nenajde právě ta, kterou 
čtenář potřebuje. Informujte mě tedy o titulech, které 
sháníte, a knihy vypůjčíme z knihovny v Břeclavi, která, 
pokud je má ve svém fondu, nám je zašle poštou. 
Mimo půjčování knih jsme loni uspořádali 5 cestopisných 
přednášek z cyklu "Cesta kolem světa". I letos 
pokračujeme.  Naposledy to bylo poutavé a zajímavé 
vyprávění p. Jiřího Coufala - tentokrát jsme navštívili 
vzdálený kontinent - AUSTRÁLII. A protože pan Coufal 
má v zásobě nepřeberné množství zážitků z cest, máme 
se určitě brzy na co těšit.  

Těším se na Vaši návštěvu     Dana Veselá, knihovnice 
 
 

Digitální vysílání v Boleradicích 
V novinách a na internetu se objevily informace věnované 
zavádění digitálnímu televiznímu vysílání (DVB-T) na jihu 
Moravy. Dne 31.března bude spuštěn vysílač na Pálavě, 
který je v těchto dnech instalován, a bude z něj na 40. 
kanále vysílán kvalitní digitální signál pro příjem 
multiplexu 2  tj. stanice Nova, Prima, Nova Cinema, Cool 
TV a TV Barrandov. Na zbývající stanice multiplexu 1 
České televize a Českého rozhlasu si však budeme 
muset počkat až do listopadu. Příjmem DVB-T 
prostřednictvím set-top-boxu dojde k výraznému zvýšení 
kvality obrazu a také k postupnému rozšíření nabídky 
dalších služeb.  
Vlastníci televizorů bez set-top-boxu zatím nemusí zoufat. 
Podle plánů k vypnutí analogového signálu dojde až v 
červnu 2011 

Jiří Janda 

Vše o digitálním vysílání najdete na serveru 
www.digitalnitelevize.cz  nebo také něco o digitálním 
vysílání v regionech na http://regiony.digizone.cz/  

Představujeme… 
V malém seriálu vám postupně, ve spolupráci s vedením 
nemocnic či poliklinik, představíme významná 
zdravotnická zařízení v našem okrese. Nejprve to největší 
a nejdůležitější: 

Nemocnice Břeclav, příspěvková 
organizace 

27. 1. 2009 proběhlo v Nemocnici Břeclav, příspěvkové 
organizaci, setkání zástupců vedení nemocnice, starostů 
obcí a Rady JMK. Cílem bylo seznámení přítomných 
s historií zařízení, provozem jednotlivých pracovišť a 
plány do budoucna, jakož i hledání možných cest další 
spolupráce s obcemi a veřejností. 
Nemocnice byla uvedena do provozu v roce 1992, kdy 
bylo zahájeno poskytování péče na odděleních interních 
oborů a také v laboratorních a vyšetřovacích složkách. 
V roce 1996, po ukončení II. etapy výstavby, byla 
otevřena oddělení operačních oborů, centrální operační 
sály a porodnice. 
Léčebnou a ošetřovatelskou péči zajišťuje přes 100 
lékařů a 550 dalších zdravotnických pracovníků. 
Nemocnice je akreditována Ministerstvem zdravotnictví 
ČR pro zajišťování dalšího vzdělávání zdravotnických 
pracovníků v jednotlivých oborech, úzce spolupracuje 
také se Soukromou střední odbornou školou 
manažerskou a zdravotnickou, s.r.o. v Břeclavi a 
lékařskými fakultami. 

 
Nemocnice Břeclav 

 
Nemocnice Břeclav je nemocnicí okresního typu, tj. 
poskytuje základní ambulantní a hospitalizační zdravotní 
péči, zejména pacientům ze spádové oblasti okresu 
Břeclav a části okresu Hodonín. Ročně je zde 
hospitalizováno cca 20 – 23 tisíc občanů, dále jsou to 
tisíce pacientů, kteří denně navštíví odborné ambulance a 
poradny. Při nemocnici působí také hematologicko-
transfuzní oddělení, které zpracovává krev jak od 
dobrovolných dárců krve, tak i tzv. autotransfúze - krev 
pacientů, kteří mají naplánovaný operační výkon a chtějí 
mít připravenou vlastní krev pro případ potřeby transfuze.  
Ročně se na gynekologicko-porodním oddělení narodí 
v průměru 950 dětí. Nemocnice je držitelem certifikátu 
Baby Friendly Hospital, což znamená, že téměř 100% dětí 
je při propuštění z porodnice plně kojeno. 
Snahou vedení nemocnice a všech zaměstnanců je, aby 
naši pacienti - klienti byli co nejvíce spokojeni s úrovní 
poskytované péče a aby tato byla poskytována v souladu 
s platnou legislativou, na potřebné odborné úrovni a 
efektivně. Z tohoto důvodu nemocnice v roce 2003 
přistoupila k zavedení systému managementu kvality dle 
mezinárodní normy ISO 9001 a v dalších letech 
k certifikaci v oblasti životního prostředí (ISO 14001) a 



Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic                                     bøezen 2009          bøezen 2009          bøezen 2009          bøezen 2009 

Strana 6 

bezpečnosti a ochraně zdraví jak zaměstnanců, tak i 
pacientů (OHSAS 18001).  
V roce 2006 byl zahájen provoz na ambulanci klinické 
onkologie, při níž je provozován také stacionář pro 
onkologickou infuzní léčbu. Tak může být těžce 
nemocným pacientům v místě bydliště poskytována péče, 
za kterou by jinak museli dojíždět desítky kilometrů do 
Brna nebo na ještě vzdálenější pracoviště. V oblasti 
onkologie nemocnice úzce spolupracuje s Masarykovým 
onkologickým ústavem v Brně a dalšími fakultními 
nemocnicemi. 
V loňském roce byl zahájen provoz lůžkové části 
Fyziatricko-rehabilitačního oddělení, díky kterému došlo 
ke zvýšení komfortu pacientů zejména po náročných 
operacích, kde je potřeba dlouhodobější rekonvalescence 
a rehabilitace (např. po totálních endoprotézách kyčelních 
kloubů).  
Při chirurgickém oddělení působí také plastický chirurg, 
který provádí výkony plastické chirurgie jak kosmetické, 
tak i např. po vážných úrazech, popáleninách atd.. Velmi 
vyhledávanou je i poradna pro cestovní medicínu při 
infekčním oddělení, kde jsou klientům poskytovány cenné 
rady a případně i potřebná očkování před jejich cestou do 
často exotické ciziny. 
Nemocnice velmi vítá spolupráci jak odborné tak i laické 
veřejnosti a zejména spolupráci s rodinnými příslušníky 
pacientů. Nejenom na dětském, ale i na dalších 
odděleních, pokud to podmínky a provoz pracoviště 
dovoluje, je zcela běžné, že jsou v případě zájmu 
s malými pacienty jako doprovod hospitalizováni rodiče 
nebo jiní příbuzní.   
Velmi důležitým zdrojem informací o úrovni poskytované 
péče a inspirací pro další zlepšování všech činností 
nemocnice jsou ankety spokojenosti klientů, které 
probíhají buď dotazníkovou formou, nebo prostřednictvím 
tzv. cílených rozhovorů.  
V letošním roce proběhne velmi významná investiční 
akce, a to modernizace Radiodiagnostického oddělení. 
Po její realizaci bude uveden do provozu nový CT přístroj 
a dále probíhá také postupná digitalizace pracoviště. Díky 
tomu v budoucnu lékař již nebude posuzovat nález 
z klasického rentgenového snímku, ale bude mít možnost 
využití počítačového zobrazení. Tato investice povede 
také ke snížení zátěže pro životní prostředí, protože již 
nebudou používány fotografické materiály.  
Na rok 2010 je plánováno dobudování centrální jednotky 
intenzivní péče pro interní obory, což přinese zefektivnění 
léčby jak z pohledu odborného, tak i ekonomického. 
V průběhu existence zdravotnického zařízení postupně 
vznikala řada lůžkových a odborných ambulantních 
provozů. Do budoucna hodláme rozvíjet nemocnici 
s ohledem na potřeby pacientů a věříme, že se nám to i 
s pomocí a podporou veřejnosti podaří, protože 
Nemocnice Břeclav je tu v první řadě pro Vás občany. 

Jiří Janda a MUDr. Janka Bambasová ředitelka   
Nemocnice Břeclav 

 
Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje  
- z odpovědi hejtmana 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje je v 
provozu již tři měsíce. A cestující na lince do Brna s ním 
už mají své zkušenosti. I přes slevu na předplatném 
jízdném jsou více méně negativní. Rozhodli se tedy je již 
v lednu sepsat a zaslat hejtmanovi Jihomoravského 
kraje. Dopis hejtmanovi Michalovi Haškovi podepsalo 
téměř devadesát cestujících na trase Brno-Šitbořice-
Boleradice Nyní přišla odpověď. Krátký úryvek je zde 

přetištěn, vzhledem k rozsahu textu stížnost i odpověď 
najdete na webových stránkách. 
 
… Na základě výsledků průzkumu frekvence 
cestujících a výstupu cestujících na jednotlivých 
zastávkách na předměstí Brna a na základě podkladů 
dojížďky cestujících do jednotlivých částí města Brna 
jednoznačně vychází že ukončení páteřní vlakové 
linky v prostoru Hlavního nádraží odpovídá lépe 
potřebám cestujících pro přestup na městskou 
dopravu, dálkovou a regionální železniční dopravu, 
dálkovou autobusovou dopravu a kratší docházkové 
vzdálenosti do středu města. … 

Připravil Jiří Janda 

 
Proč by neměl být Polehrad zadarmo? 

Úřad městyse už mnoho let vydává obecní časopis. Je 
nedůležité, jak se nazývá, jaké nese jméno. Podstatou je 
jeho obsah a zájem čtenářů. Každý vydavatel má svoji 
představu co by mělo být uvnitř a co zajímá jeho čtenáře. 
Do nynějšího časopisu už přispěla bezmála čtyřicítka 
autorů a pravidelně v něm můžete najít informace o tom, 
co se v obci děje, co se chystá, plánuje, najdete v něm i 
zajímavosti z historie, které jsou málo dostupné nebo už 
zapadly. Je to místo, na kterém se mohou představit 
spolky se svojí činností, kde se můžeme dovědět, jaké to 
je třeba žít za hranicemi našeho malého dvorečku. A 
zájem o časopis mezi čtenáři tu je zcela zřejmý: 
z počáteční stovky prodaných kusů se dostáváme přes 
sto padesát, až ke dvěma stům. Časopis si nekupují jen 
domácí, ale i přespolní, prostřednictvím jeho internetové 
verze se k němu dostanou i naši čtenáři ve Velké Británii 
nebo třeba v Mexiku. 

 
 
Každá věc však něco stojí. A rozdávat věci zdarma je jen 
reklamní trik, jak nalákat více lidí na nabízený produkt, ne 
dát něco co má hodnotu. Pokud ještě platí, že poctivá 
práce se vyplácí, nemůže ani obecní časopis malého 
rozsahu být zadarmo. Ve městech, kde jsou 
zaměstnáváni profesionální novináři, kde dosahují 
náklady až tisícovek kusů, které jsou teprve pro inzerenty 
zajímavé, je skutečně časopis dodáván do schránek 
zdarma a veškeré náklady s vydáváním kryjí příjmy z 
inzerce. To ale není možné v malých obcích, jako jsou 
například Boleradice. I jinde, pokud mají obecní časopisy, 
jsou s cenou od pětikoruny výše. 
Určitě někdo může namítnout, že těch deset, patnáct tisíc 
ročně za tisk je v rozpočtu zanedbatelných a obec je 
může na časopis uvolnit. Ano, je to pravda, ale pak totéž 
řekněme i o dalších deseti případech - najednou je  
z patnácti tisícovek sto padesát. Sám vím dobře, jaké to 
je rozhodnout, co zůstane v rozpočtu obce a co méně 
důležité z něj nebude financováno. Žádný autor, jenž 
vynaložil nemalé úsilí k tomu, aby něco napsal, by nebyl 
rád, kdyby jeho tvorba skončila někde ve sběru nebo 
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v kamnech hned poté, co byl časopis doručen do 
schránky.  
Cena uvedená v tiráži časopisu 5,- Kč má jeden velký 
význam. Dává zásadní informaci o tom, zda je zájem o 
nabízený titul a dále zda je autory dělán dobře, či ne. A to 
je to nejcennější, co na této pětikoruně vidím. 
Vážím si všech autorů, co nějak přispěli do časopisu a 
nemyslím si, že by jejich činnost měla být snížena na 
pouhý příspěvek do reklamního letáčku. 

Jiří Janda 
 

Zápis do školy 
V únoru proběhly ve škole zápisy do první třídy i do 
mateřské školy. V základní škole připravovala zápis paní 
učitelka Jana Šedivá. Zápis měl motto  

„KOUZELNÉ POHÁDKY“. 
 

 
 

 
Zápis do školy v nově vybavené učebně 

 
Děti přišly do nově vybavené učebny 1. třídy spolu se 
svými rodiči a učitelkami MŠ. Na koberci se nejprve 
pěkně představily a všechny nám zazpívaly nebo 
zarecitovaly připravené básničky. Paní učitelka jim 
vyprávěla pohádku o zvířátkách a pracovitém statkáři. 
Děti potom vyhledávaly na obrázku zvířátka podle zadání 
paní učitelky. Dalšími úkoly bylo poznávání barev, číslic, 
tvarů a kresba postavy. Rodiče mezitím dostali potřebné 
informace o škole, včetně informačního sešitku, který by 
jim měl přípravu a nástup dítěte do školy usnadnit.  
 
Do základní školy bylo zapsáno 10 dětí. V měsíci březnu 
jsme zapisovali také děti do mateřské školy. Jedno dítě 
nastoupí do MŠ ještě v tomto školním roce, dalších 8 
v příštím školním roce. Po dobu zápisu se rodičům a 
dětem věnovaly učitelky MŠ a paní ředitelka. Rodiče si 
mohli prohlédnout dokumentaci školky i  fotografie; děti si 
pohrály s hračkami a seznámily se s prostředím školky.  

Zápis proběhl v pořádku, rozpaky se brzy rozplynuly a 
myslím, že nyní se již budou děti i rodiče na docházku do 
školy jen těšit. Velmi se na Vás, milé děti, těšíme ve 
školním roce 2009/2010.  

Ředitelka ZŠ a MŠ Milena Plocková 
 

Co se děje v naší škole… 
I když čas plyne jako voda a jeden má pocit, že nic 
nestíhá, žáci ze Základní školy Boleradice nezahálí. 
Vánoce se nám zdají být již minulostí, my jsme však od 
prosince absolvovali spoustu soutěží a zajímavých 
událostí. 
S příchodem jednoho z nejkrásnějších období v roce jsme 
dne 18. prosince 2008 uspořádali BAREVNÝ DEN – 
BÍLÝ, který byl na počest zimy. V tento den neprobíhalo 
klasické vyučování, ale věnovali jsme se projektové 
výuce. Žáci se ve skupinách věnovali různým činnostem, 
týkajících se přicházejících Vánoc a zimního období. 
Naučili jsme se popřát si Veselé Vánoce v cizích jazycích 
a vyzkoušeli jsme si různé zvyky, například házení 
střevícem, krájení jablíčka nebo pouštění lodiček po vodě.  
Žákyně z naší školy se  4. února 2009 zúčastnily recitační 
soutěže s názvem ,, Můj kraj v poezii a próze.“ Za účast si 
přivezly krásné ocenění v podobě věcné ceny a finanční 
odměny. V tomto měsíci proběhla recitační soutěž  O 
boleradický džbánek v podobě školního kola. Vítězové 
postupují do kola krajského, které se bude konat 10. 
března v Břeclavi.  
Sportování je naší radostí, a proto jsme se také činili. 
V pátek 23. ledna 2009 proběhla v tělocvičně soutěž ve 
šplhu. Z dívek si nejlépe vedla Soňa Babirádová a Tereza 
Wolfová, z chlapců Josef Klimeš a František Němec. 4. 
února jsme se zúčastnili okresního přeboru ve šplhu 
v Břeclavě. Zde již byla velká konkurence a náročnější 
technické podmínky. Nejlépe si z našich účastníků vedl 
František Němec, který se umístil na pěkném 7. místě 
z 20 soutěžících. V pátek 20. února proběhl turnaj 
v košíkové. Je to pěkná, ale fyzicky velmi náročná míčová 
hra. Na 1. místě se umístilo družstvo Dana Soukupa, na 
2. místě družstvo Jožky Klimeše, na 3. místě družstvo 
Patrika Kocmánka a na 4. místě družstvo Martina 
Steinera. V únoru se naše pátá třída vypravila na soutěž 
Kloboucká pětka. Jde o soutěž družstev pátých tříd a žáci 
při ní mají prokázat všestrannost svých znalostí a 
dovedností. Naši žáci se nenechali zahanbit a přivezli si 
krásné 2. místo. 
Od pondělí 9. března do pátku 13. března probíhal 
lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. Žáci se naučili 
techniku sjezdového lyžování, zažili spoustu legrace a 
odvezli si pěkné zážitky. 
V neděli 15. března ve 14.00 hod. se uskutečnil 
MAŠKARNÍ KARNEVAL. 

     Učitelka ZŠ Lenka Petříčková 
 

Masopustní neděle 
Hudba, zpěv, říkanky, ale také řinčení, ťukání zvonění a 
hlavně veselá nálada se nesla za pochodu nádherných 
masek  malebnými Boleradicemi zrovna na Masopustní 
neděli 22. února. Děti ZŠ a MŠ Boleradice se na tento 
den velmi dobře a s nadšením připravovaly a občany  
Boleradic mohly překvapit maskami vodníka, kostlivce, 
cikánky, nevěsty, ženicha, pantáty, panímámy, myslivce, 
medvěda a dalších nádherných masek. Průvod  
doprovázelo také  několik nadšenců, kteří si chtěli 
vychutnat Fašank osobně a zažít vzrušující dobrodružství 
s veselými maškarami. Také obyvatelé Boleradic přispěli 
k veselí nejen vstřícností a zájmem, ale také sladkostmi, 
vajíčky, slaninou, chlebíčky, tradičními koblihami a 
mincemi, které budou využity ve prospěch dětí k nákupu 
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her a vybavení školy. Krásný den ukončil společný oběd, 
který si všichni společně připravili z darovaných vajec a 
slaniny. Věřím, že pro všechny zúčastněné se Fašank 
příjemně vydařil a již nyní přemýšlejí, jakou masku si 
připraví na příští rok. 

Učitelka ZŠ Jana Šedivá 

 
Poslední neděle před popeleční středou patří v Boleradicích reji 

dětských masek. Průvod s koňským povozem se vydá od 
školy a projde celou vesnicí. Děti zpívají masopustní 

písničky a říkanky a hospodyně jim za to dají nějakou tu 
dobrotu na cestu. Tradičně to bývají milosti, vdolky, 

kousek špeku nebo nějaký ten klobásek. 
 
 
PS: Paní učitelka v dopise ještě připsala: „Posílám také 
některé básničky a hádanky, které děti samy složily na 
téma JARO, jestli se vám zdá některá vhodná k publikaci, 
děti budou mít radost.“   
No zkuste si vybrat sami, která je nejlepší. Krásné jsou 
všechny. Pochvalte je dětem! 
 
Jarní básnička 
Barunka Pacáková 

Květinky už vláhu mají, 
včeličky se probouzí, 

mají práci hned jak vstanou, 
hmyz si létá na mezi. 

 
Vlaštovky se vrací k nám, 

já se jinak oblékám 
maminka se pořád směje, 

sněženka už vodu pije. 
Jaro 
Martin Steiner 

Začíná jaro, kvetou sněženky. 
Vykvetou růže, růžové i žluté. 

Utrhne je zahradník pro svoji milou. 
Ta milá zčervená jako ten květ. 
Zahradník odešel zalévat kytky, 

milá píše dopis, … 
 
Jaro  
Katka Zimolková 

Sněženka je bílé kvítí, 
na sluníčku pěkně svítí. 

Udělá nám radost v džbánku, 
když ji trhám pro maminku. 

 
Maminka je ráda z její sněženky 

je bílá, krásná, voňavá, 
vždy radost po ránu jí udělá. 

 
 
 

Hádanka 
Anička Kočicová 

Je to žlutá kytička, 
ale není to pampeliška. 
Kvete hezky, to já vím, 

je to kvítek voňavý. 
(narcis) 

 
Hádanka 
Jan Novotný 

Když jí přidávají, 
je menší, 

když jí ubírají, 
je větší. 

(díra v zemi) 
 
Hádanka 
Terezka Wolfová 

Je to hnědé, píchá to, 
přes zimu spí, 

co je to? 
(ježek) 

 
Jarní hádanka 
Magda Straková 

Kytička bílá, 
jaro hledá, 

je bílá a bledá. 
(bledulka) 

 
 

Slohové práce žáků 5. ročníku ZŠ 
Boleradice 

V uplynulém měsíci probírali žáci v literární výchově téma 
Člověk a vesmír. V rámci tohoto tématu dělaly děti 
rozhovory a psaly slohové práce o tom, jaký by mohl být 
život ve vesmíru. 
 
Rozhovor redaktora Známého časopisu s naší 
MATIČKOU ZEMÍ 
Vážení čtenáři, rád bych Vám dnes představil krásnou 
dámu, jejíž jméno všichni dobře známe – je to Země. A 
protože Země je velmi pohotová, začneme ihned 
s dotazy: 
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Jak dlouho již obíháte Slunce?  
Je to více než 4,5 miliardy let. 
Tak to je už dost dlouho. Máte nějaké sousedy?  
Já mám sousedku Venuši a souseda Marse. 
Proč jste zrovna třetí planetou sluneční soustavy? 
Kdybych byla na místě Venuše, bylo by lidem horko a na 
místě Marsu by jim byla zima.  
Kolik si myslíte, že je na Vás lidí? 
Nevím, nedá se to spočítat, když ti lidi pořád někam 
spěchají. Zkuste si to zjistit sám. 
Myslíte si, že je na Zemi více lidí chytrých nebo 
hloupých?  
Nejsem si moc jistá, když cítím, jak mi stále smrdí pod 
nos těmi výfuky z aut a špiní mi vody kanalizací. 
To jsem nečekal, že máte také vztek. Prosím Vás, a 
proč vlastně někdy vybuchují sopky?  
Protože mě už nebaví, jak mě pořád zamořujete odpadky. 
Tak si občas vybuchnu, abych upozornila, že mi to vadí.  
A ještě poslední otázka: přečtete si někdy nějaké 
noviny nebo časopis, když jich je ne Zemi tolik 
různých druhů?  
To by musely být extra velké noviny, nemyslíte?  
Máte pravdu, to jsem nepromyslel. Tak Vám děkuji za 
rozhovor. Musím končit, chystám se navštívit i další 
planety.  
Nemáte zač.  

Rozhovor vedly žákyně Babirádová, Kočicová a Němcová a žák 
Soukup 

 
 

Lidé putují vesmírem 
 
Mirek a Marek si vypůjčili raketu a tři dny se připravovali 
na cestu. Ozvalo se: „Tři, dva, jedna, START!“ a vyletěli 
do vesmíru. 
Vystartovali jako tygři na lov. Před sebou náhle uviděli 
planetu. Marek říkal, že se jí vyhnou, ale Mirek měl 
námitky. „ Tu planetu musíme navštívit!“ 
Planeta byla kulatá. Marek ještě dodal: „ A kde 
přistaneme, když je celá kulatá?“  
„Neboj,“ povídá Mirek, „nějak to uděláme.“ 
Nakonec přistáli na růžové silnici s barevným zábradlím.  
„Tak vidíš, přistání se zdařilo.“ 
KRRRHRRMŇAUUUU…. 
„Co je to za divné zvuky?“  
Byl to mimozemšťan v červené sukýnce. Přistával na 
modrém lehátku a chtěl si povídat. 
Po půl hodině Mirek a Marek zjistili, že mimozemšťané 
nejsou vůbec zlí. Od teď mají nového kamaráda 
mimozemšťana Bulku. 

Napsala: Aneta Horáková, 5. ročník 

 
 

Jak je to s odpady u nás ve škole? 
 
V naší malé vesnické škole třídíme odpad už deset let.  
Začínali jsme postupně: do nádob - kbelíků z UH, které 
jsme  získali z pekárny. Ty jsme s žáky popsali: papír, 
bioodpad a směsný komunální odpad. Postupně jsme 
začali sbírat PET láhve, hliník, sklo, nápojové kartony, 
baterie. 
Následně jsme začali vybavovat školu nádobami na 
tříděný odpad. Na zahradě jsme umístili kompostéry, 
vytvořili kráterový kompostovací záhon a zakoupili 
kompostovaní silo. Rozkladači a hmyzáčci  nám s tímto 
odpadem pomáhají. 
U vstupu na školní přírodní zahradu jsme na odpady 
nechali vyrobit kovový zastřešený kontejner, na jehož 
střeše rozkvétá malá vegetační zahrádka s netřesky a 

rozchodníky. Na tuto stříšku je vidět z okna mateřské 
školy, protože prostředí školy chceme mít zařízené nejen 
účelně, ale i pěkně. Tříděné odpady nám ze školy odváží 
pracovníci úřadu městyse na sběrné místo a dále 
předávají firmám k odvozu. Další zajímavé údaje jsme se 
dozvěděli na besedě s panem starostou Janem Korábem. 

 
Důsledně třídit odpad se učí už nejmenší děti 

 
Z peněz získaných prodejem odpadů (např. firma Remat 
Brno odváží papír a platila 50 hal. za kilo netříděného 
papíru) jsme pořídili další nádoby na tříděný odpad. 
Abychom věděli, jaká barva na který odpad patří,  hráli 
jsme na internetu hru „Odpady útočí“, kterou jsme našli na 
stránkách Eko-komu. 
Koncem roku 2008 se nám naskytla možnost vybavit 
školu dalšími nádobami na tříděný odpad. Krajský úřad v 
Brně napsal projekt a nabízel školám v Brně a následně 
mimobrněnským školám nádoby. Škola tak získala další 

 
Jak se třídí odpady v obci se děti dověděly na radnici od starosty 

 
kompostér, tři sady košů na tříděný odpad a jednu 
popelnici žluté barvy na plasty. Je pravda, že je nyní 
nemáme popsány přesně podle toho, na co jsou určeny 
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podle barvy, ale využili jsme k tomu, co zrovna ve škole 
potřebujeme. Nádob na sklo na malé škole tolik 
nepotřebujeme a nádoba na obaly od mlíček, které žáci 
odebírají, nám chyběla. 
Další dobrou aktivitou je zapojení do projektu 
Recyklohraní. Nemohli jsme dosáhnout toho, aby se staré 
baterie nedávaly do směsného odpadu, i když jsme si na 
ně vyrobili nádobu.  Dnes je to jiné, do zelené papírové 
krabice děti nosí baterie i z domu. My učitelé je 
recyklujeme ještě jednou: když nám přestanou jít hodiny 
nebo ovladač na televizi, najdou se kousky v krabičce, 
které slouží dál. Hodiny a ovladače nemají takovou 
spotřebu energie jako fotoaparát apod., učíme to i naše 
žáky. 
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že trvalo dva roky, než dítě 
došlo s odpadem na dlani a otázkou na rtech „Paní 
učitelko, nevíte kam to patří?“ Chce to hodně trpělivosti, 
času a vysvětlování, ale na besedě s panem starostou 
jsme si ověřila, že to má cenu, vždyť mnohé věci učí děti 
svoje rodiče. 
 V roce 1995 se začalo v Boleradicích třídit, tehdy občané 
vyprodukovali 870 tun směsného komunálního odpadu, 
který se odvezl na skládku. 
V roce 2008 se na skládku odvezlo 300 tun směsného 
komunálního odpadu, což je o 570 tun méně.  
Naše škola se zapojila do projektu Ekoškola  a v tomto 
školním roce si chceme požádat o vlajku. Právě široké 
povědomí žáků o zacházení s odpady je jednou 
z podmínek jejího získání.  

Za spolupráce dětí z Klubu ochránců přírody napsala  
vychovatelka ŠD Miroslava Vavriková  

 
NORMÁLNÍ  JE  NEKOUŘIT ! 

Naše škola se přihlásila do projektu Normální je nekouřit. 
Je to program výchovy nekuřáctví a podpoře zdraví a 
zdravého životního stylu pro 1. stupeň základních škol. 
Tento projekt vypracovala Pedagogická a Lékařská 
fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Liga proti rakovině 
v Praze. 
Každá vyspělá společnost by měla chránit a rozvíjet 
zdraví dětí tak, aby měly možnost prožít dlouhý a plný 
život. Konzumace tabáku je jedním z největších 
zdravotních rizik pro současnou populaci. Protože 
kuřáctví začíná obvykle v dětství a dítě má omezené 
znalosti o rizicích, která ohrožují jeho zdraví a život a 
malou schopnost posoudit jejich důsledky, je nutné s tím 
něco dělat. 

 
Normální je nekouřit! 

 
Doporučuje se s touto prevencí začít již na prvním stupni 
škol. Cílem je především ovlivnění postojů. Má-li člověk 

získat ke kouření nedůvěru, musí být na zdravotní 
důsledky upozorněn už v útlém věku. Děti by si měly tímto 
programem osvojit způsoby aktivní ochrany  před 
kouřením. 
A jak budeme postupovat? V hodinách prvouky a českého 
jazyka - dramatika a sloh, se budou děti zábavnou formou 
a prostřednictvím veverky Věrky (symbol kondice a 
zdraví) seznamovat s touto problematikou. 
Program je rozdělen do několika lekcí video, pohádky, 
zdravověda, zdravá výživa a další aktivity jako jsou hry, 
omalovánky, vyprávění příběhů a hraní rolí. Některé prvky 
se budou prolínat i do jiných předmětů jako je tělesná, 
výtvarná a pracovní výchova a přírodověda. Bude se tedy 
učit prožitkem. Zapojeni budou i rodiče, kteří se budou 
podílet na některých domácích úkolech. 
Souběžně bude probíhat i plnění Programu 5x denně = 
sníst 5 porcí, kusů ovoce a zeleniny a Program Elixír M = 
3x denně sníst, vypít jednu porci mléčného výrobku. Na 
závěr tohoto snažení dostane každý žák diplom. 
Věřím, že vše s radostí zvládneme a tak nastartujeme 
kladné a pozitivní postoje ke zdravému způsobu života 
našich - vašich dětí. 

Výchovný poradce Pavel Kabela 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres 
Břeclav – příspěvková organizace 

adresa: 691 12 Boleradice 57 
IČO: 709 153 51 

519 423 168; reditelka@boleradice.cz 
 

INTERNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 
V rámci interního výběrového řízení podává Základní 
škola a Mateřská škola Boleradice - příspěvková 
organizace výzvu k podání nabídky na „dodávku 
repasovaných počítačů PC“. 
 

Předmětem nabídky bude: 
10 nových LCD monitorů  
17 shodných repasovaných osobních počítačů, klávesnic 
a myší 
Bližší informace a celé znění výzvy na stránkách 
www.boleradice.cz  nebo přímo u ředitelky ZŠ a MŠ 
Boleradice 
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Zahrádkáři informují 
V neděli 8. března se uskutečnila výroční členská schůze 
této organizace.  
Informujeme veřejnost, že jsme si dali do plánu činnosti 
mimo jiné i následující akce, kterých se můžete zúčastnit i 
vy:  

- zájezd na zahrádkářskou výstavu do Věžek u 
Kroměříže a na zámek do Buchlovic či hrad 
Buchlov (začátek května), 

- zájezd na pouť do Mikulčic na svátek Cyrila a 
Metoděje (5. července), 

- Vánoční koncert (prosinec). 
Samozřejmě nabízíme široké veřejnosti služby naší 
zpracovny ovoce od srpna do listopadu. Budeme sušit, 
moštovat a vařit povidla.  
Aktuální podrobnosti budou vždy včas oznámeny.  

Výbor ČZS  
 
 

Kdo to byl … 
Dávno je tomu, tak dávno, že se nám o tom ani žádné 
písemné zprávy nedochovaly. V Kloboukách a 
Boleradicích bývaly v šerém středověku hrady a na nich 
pobývali páni Lev z Klobouk a Bohuš z Boleradic. A jak to 
mezi sousedy tenkrát zpravidla bývalo nejedna vzájemná 
návštěva končívala nedobře. Jak to s nimi bylo přináší  

 
Lidová pověst O klobouckém hradě 

Nad Klobouky, někde u kaple svaté Barbory, v místech 
zvaných Hradisko, stával koncem 12. století hrad. Silné 
palisádové zdi a mocný val chránily sídlo mocného pána 
Lva z Klobouk. Z hradní věže byl rozhled do dalekého 
kraje. 
Život na hradě plynul tiše, jelikož Lev nebyl milovníkem 
hlučných a veselých zábav a také proto, že paní hradu 
churavěla. Když však paní hradu zemřela, Lev se uzavřel 
úplně lidské společnosti. Jediným společníkem Lvovým 
byl jeho plébán a jedinou jeho radostí jeho syn dospívající 
v sličného panice. Tak plynul na hradě den za dnem a rok 
za rokem a hoch vyspěl ve statného jinocha. 
Jednou se rozloučil se svým otcem; vypravil se do světa, 
aby tam získal čest své zbrani a slávu svému rodu. Těžce 
se loučil otec se synem a syn s otcem. Objali se a políbili 
a za mladým Lvem byl vytažen most. Smutno bylo potom 
na hradě. Uplynul rok, uplynula dvě léta a po mladém 
pánu ani slechu. 
Bylo na jaře v měsíci květnu. Slunce zapadalo za černé 
vrchy, když se lid vracel z polí do svých domů. Mezi 
přestavlckými lesy se ubírala ozbrojená družina a lid pána 
Bohuše z Boleradic. Zamířili na kloboucký hrad. Starý pán 
Lev se modlil právě v hradní kapli, když mu oznámili, že 
boleradský pán proti němu povstal a lstí se dostal až za 
ohradu. Lev sebral něco peněz a tajnou chodbou, ústící 
až do Příhona, opustil hrad. V přestrojení za mnicha se 
dostal až na Velehrad, kde žil jako poustevník a později 
vstoupil do kláštera. Boleradští dobyli klobouckého hradu, 
zajali lid, zapálili dřevěný hrad a zpustošili jej. 
A plynula léta. 
Pán klobouckého hradu se nevracel. Na zříceninách jeho 
hradu se zazelenal netřesk i jiné rostliny, ba i stromy 
lesní. Ani o synu starého pána hradu nikdo nevěděl. Po 
létech se vrátil mladý Lev do Klobouk. Když však spatřil v 
sutinách místo, kde stávala jeho kolébka, zaplakal. 
Posadil se na kámen a zahalil se v plášť. 
Bývalý služebník starého pána Lva, Sezima, poznal tak 
sedícího syna svého pána, ale pro jistotu se otázal: 
„Nejsi, pane, Lev z Klobouk?“ Lev se obrátil po tazateli a 

odvětil: „Jsem.“ Nato Sezima: „Pojď ke mně, pane, žena 
Barča Ti uchystá občerstvení.“  
Lev šel se Sezimou a on mu vyprávěl, co se zatím na 
hradě odehrálo. Doma v komoře ukázal, co zachránil z 
hradu a vše mu chtěl odevzdat. Mladý Lev si ze všeho 
vybral jen varyto1 a oblek, jaký tehdy nosili potulní pěvci. 
Převlékl se do něho a odešel. Za bývalým hradem se 
setkal s Bohušem z Boleradic, který se ve společnosti 
veselé družiny vracel z lovu. Tu pravil Bohuš k Lvovi: 
„Pojď s námi, toulavý slavíku, zahraješ a zazpíváš nám na 
hostině.“ 
Přišli na boleradský hrad. Jedli, pili a na pěvce zapomněli. 

Vzpomněli si na něho, až byli docela opilí. I poslali pro 
něho. Zpíval písně smutné a naříkavé. Jim se to nelíbilo. 
Pravili: „Zpívej zvesela - nebo usneme!“ Lev, obrácen k 
Bohušovi, pravil „Zazpívám Ti Bohuši, že tě k smrti 
uspím!“ A vytáhl dýku, již měl schovanou za pasem. Chtěl 
Bohuše zabít. Ruka mu však klesla, když spatřil ve 
dveřích Bohušovu dceru Ričku, do níž se hned zamiloval. 
Jeden z opilých hostů, jak spatřil u Lva dýku, zranil ho, 
takže musel na hradě zůstat. Rička ho ošetřovala. Po 
svém uzdravení se tázal Lev Ričky, kdeže je jeho otec, 
ale nevěděla o něm. 
Poněvadž vypukla válka mezi knížetem českým a 
moravským, Bohuš se jí též účastnil. I Lev spěchal do 
Klobouk, aby svolal lid do zbraně. Táhl v jeho čele k 
Velehradu, kde se měl sejít s ostatními. A tam našel 
svého otce, který uprchl z klobouckého hradu při obléhání 
tajnou chodbou a zachránil se. Po válce si vzal Lev Ričku 
za ženu a postavil si v Kloboukách nový hrad, kde 
přebývali až do doby, kdy se Lev stal brněnským 
purkrabím a později i nejvyšším sudím a komorníkem 
brněnského údělu.  
1 varyto = staročeský hudební nástroj podobný harfě 

Zdroj: http://www.pruvodce.com/znojmo/povesti.php 
 

Oznámení 
MO ČRS oznamují termín Rybářských závodů. Budou se 
konat v sobotu 2.5.2009 
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Rozhovor s Jiřím Coufalem 
Přednášky v knihovně od Jiřího Coufala z jeho cest po 
světě mají už své věrné posluchače a patří k 
nenavštěvovanějším. Na té poslední, v sobotu  14. března 
odpoledne, jsme se společně zaposlouchali do vyprávění 
o nevšední cestě po Austrálii. A jak po té slíbil, druhý den 
u něj doma při kávě vznikl následující rozhovor. 
Kam jste poprvé vyjel a kdy to bylo? 
Poprvé to bylo v roce 1969 do Jihoafrické republiky. 
Jenže to nebyla normální cesta. Byla to emigrace. Už 
jsme věděli, že se zpátky nebudeme moci vrátit. Jeli jsme 
s ženou a synem do Vídně každý s 200,- korunami a tam 
jsme požádali o víza do Jihoafrické republiky. Trvalo to 
jen čtyři až pět týdnů. A přistáli jsme v Africe. 
Kde všude jste byl? 
Když jsem začal v JAR působit, bylo cestování omezeno 
pochopitelně financemi, časem a pak z důvodu embarga. 
Bylo možné vycestovat jen do některých států: Rhodesie, 
Namibie, Izrael a Chile. Měl jsem to štěstí, že jsem byl 
zaměstnán u anglické společnosti a služebně jsem mohl 
cestovat. Skutečné volné cestování začalo teprve až po 
návratu do Česka a dodnes jsem navštívil sedmdesát 
čtyři zemí na celém světě. Můj sen je dostat se ještě do 
Antarktidy, což je jediný kontinent, na kterém jsem nebyl. 
Před dvěma léty jsem měl už všechno sbaleno ale pět dní 
před odletem do Argentiny mě volali z cestovky, že kvůli 
technickým problémům se celá výprava ruší. A druhé mé 
přání je dosáhnout aspoň stovky zemí. 

 
Jiří Coufal při přednášce v knihovně 

Co jazyky? Umíte plynně anglicky, takže to nebude 
problém. 
Ano, dnes se po celém světě domluvíte s angličtinou. 
Před léty to byl ještě problém v latinskoamerických 
zemích, kde se mluví jen španělsky, ale to už je pryč. 
Když jsem odjížděl z Československa tak jsem neznal ani 
slovíčko anglicky ale v Jižní Africe je dost silný německý 
vliv, takže tam jsem se domluvil i německy. Teprve tam 

jsem se začal intenzivně učit anglicky. No a když ve světě 
neznáte slova pak se jednoduše domluvíte rukama, 
nohama a posunky. Jazyk není překážka – jazyk pomůže 
domluvit se a kde je dobrá vůle tam to jde.  
Co si vzít s sebou na cesty? 
Je potřeba si chránit zdraví a vědět jaké očkování si 
nechat udělat, jaké léky si vzít s sebou. To je důležité. 
Mnohdy vás do té země bez očkování ani nepustí. Na to 
co s sebou vzít mám připravený seznam a vždycky pilně 
odškrtávám co už je sbaleno. No a pak jsou zvlášť věci, 
které se vezou do Afriky, tam si vystačím s trikem a 
sandály, a jiné zase do Antarktidy. Taky si vozím 
vybavenou lékárničku. Když se pak vracím, zbylé léky 
mnohdy nechávám domorodcům. Nějaké peníze mám 
zašité na tajném místě jako rezervu. Všude na světě se 
dá platit americkými dolary. Eura berou jen v Evropě, 
Rusku, severní Africe a Přední Asii 
Byl jste někdy v situaci, že Vám běhal mráz po 
zadech? 
Bylo to ještě v době emigrace v JAR, kdy úřady pustily 
Nelsona Mandelu, černošského vůdce. Měl mít projev ke 
shromáždění nedaleko sídla naší firmy na stadionu 
v Johannesburgu. Byly tam desetitisíce lidí a další 
desetitisíce před stadionem a situace byla dost  napjatá, 
jak to na takových akcích bývá. Já ještě se dvěma 
spolupracovníky jsme se dostali autem přímo do toho 
davu. Nebylo to příjemné, stačila by jedna nepozornost a 
nemuseli jsme se odtud dostat se zdravou kůží. Jinak si 
nepamatuji, že bych se ve světě dostal do nějakých 
problémů. Spíše naopak. Jednou ve Střední Americe nám 
už v hotelu říkali: do přístavu nechoďte! Ale stejně jsme 
se dostali do při procházce do chudinské přístavní čtvrti, 
do baru. Dva Moraváci a jedna učitelka z Českých 
Budějovic sedíme se svalnatýma potetovanýma 
chlapama, popíjíme pivo, klábosíme odkud jsme co tam 
děláme a v tom policejní sirény. A policajti přímo k nám. 
Sebrali nás, odvezli a pak jsme dostali pořádné kázání o 
tom, že do přístavu nikdy už nesmíme. Takže raději dám 
dnes  na rady v hotelu a dodržuji zásady bezpečnosti. 
„Doma jsi tam odkud pocházíš, kam se rád vracíš“, je 
napsáno na hrníčku na stole. Vzpomenete si na 
Boleradice, na domov? 
Ze začátku v emigraci to bylo dost tvrdé. I když jsme 
odešli s vědomím, že už se nikdy nevrátíme. Prostě se 
zavřely vrata a nebyla cesta zpět. Po sametové revoluci 
jsme začali řešit co dál a samozřejmě jsme chtěli zpátky. 
Navíc syn už byl ve Španělsku a tak logicky padla volba 
na návrat domů, do Boleradic. Jsme tady a stýskání je 
pryč.  
A teď na cestách, tak to se stýská jen po jídle, po 
knedlíkách (smích). No ale když se někde s někým 
setkám a vyprávím odkud jsem tak ta hrdost stejně 
vypluje a jsem hned největším Čechem třeba v baru v 
Ekvádoru.   

Děkuji za rozhovor 
Jiří Janda 

Dopis starostovi 
Vážený pane starosto, 
jistě jste se již setkal 
s problémem uložení 
stavebního odpadu. S růstem 
české ekonomiky se zvyšuje i 
životní úroveň jejich občanů. 
Staré budovy se bourají a 
místo nich se staví nové. Lidé 
opravují a přestavují své bydlení, vystavují se nové 
silniční komunikace, přestavují se celé obce i města. 
S tím vším, také vzniká nový problém. Problém, který 
místy v naší přírodě začíná tlouci více a více do očí. 
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Vyvstává otázka: Kam zmizí ten veškerý stavební odpad? 
Kde se uskladní? Najdou se tací lidé, kteří mají naprosté 
jasno kam svůj odpad nenápadně umístit, ale najdou se i 
tací, kteří vědí, že znečišťování okolí se nevyplácí. 
Odstraňování černé skládky v budoucnu znamená daleko 
vyšší investici než prevence, kterou v tomto případě 
můžeme použít již nyní.  
Víme jak šetřit Vaše peníze a proto bychom se chtěli 
podělit o  řešení jak těmto problémům předcházet. 
Nabízíme jednoduchý a bezpečný systém likvidace 
stavebního odpadu. Odvezeme tavební odpad z Vaší 
obce a zajistíme jeho uložení. Nechte problémy se 
stavebním odpadem nám, jsme profesionálové ve svém 
oboru a Vy se mezi tím můžete starat o plněních svých 
denních povinností.  

Mário Donné, ředitel společnosti 
Bližší informace najdete na adrese www.donne.cz nebo na 
telefonních číslech 725 712 826 a 724 326 470 
 

Pozvání do Krumvíře 
Občanské sdružení Rodiče-Krumvíř Vás zve na 
Velikonoční jarmark lidových řemesel dne 5. 4. 2009  od 
10:00 hod. do 17:00 hod.v Krumvíři v prostoru 
Národopisného stadionu 
Mimo jiné se můžete těšit na: 
• výstavu „Co bývalo v chalupě", 
• lidová řemesla (panenky z kukuřičného šustí, různé 

druhy zdobení velkonočních kraslic, košíkáři, truhláři, 
řezbáři, pernikáři zahradníci, mistr světa ve floristice 
J Kokeš, dřevěné hlavolamy ze Slovenska, výrobky z 
medu, ručně točená drátovaná keramika a další.  

• rukodělnou dílnu pro děti i dospělé, 
• zvířátka z babiččina dvorečku (živá kuřátka, kačenky, 

králíčci, ovečka... ), 
• kulturní program - ukázky výroby, občerstvení. 
 

 

Penzion „ Starý vinohrad“ 
 
nabízí ubytování pro Vaše hosty ve stylově zařízeném 
interiéru v pokojích vybavených LCD TV a lednicí. Pro 
občany Boleradic máme mnohem 
výhodnější ceny. Případné dotazy 
rádi zodpovíme na tel. č. 739 089 088  
nebo od dubna na adrese: 
penzion@starevinohrady.cz 

 
 
 
 
 
 
 
Na poslední chvíli: 

Stavba rozhledny zahájena. 

V pátek 13. března bylo dodavatelské firmě předáno 
staveniště pro vybudování rozhledny na kopci Nedánov. 
Hned v pondělí 16. března se na staveništi objevil bagr a 
další těžká technika a bylo zahájeno bagrování 
mohutného základu vyhlídkové věže. Doufejme, že 
stavba bude plynule pokračovat tak, aby  - v souladu se 
smlouvou - bylo dílo dokončeno do konce měsíce června.  

Jan Koráb, starosta 

 
Zkrátka: stalo se v prosinci… 

25. zpívaly se koledy u hasičárny, 26. koštovali vinaři 
nové víno, 28. posvětil farář vinařům mladé víno, 29. 
mrzlo až zamrzl rybník k bruslení, 31. silvestrovské 
bruslení na zamrzlém rybníku přes den a silvestrovské 
oslavy v Tihelni přes noc 

Zkrátka: stalo se v lednu… 
1. bujaré veselí skončilo, začal nový rok 2009, 5. paní 
Zima si dala načas, ale zato přinesla pořádnou nadílku 
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sněhu, 8. byl pořádný samec - teploměry ráno ukázaly i    
-19°C, 15. stížnost na IDS poslali cestující do Brna 
hejtmanovi, 19. soutěž v recitaci ve škole, 20. ledna přišla 
obleva a zastupitelé zastupovali občany - schválili 
rozpočet obce na r. 2009, 30. ve škole se zapisovaly děti 
do první třídy, 31. divadelníci plesali v Krakonošově 
zahrádce 

Zkratka: stalo se v únoru… 
1. přišly první změny v jízdních řádech autobusů a cenách 
jízdného, 6. v hospodě U pážat byl koncert Propaganja 
live, 7. v divadle se po roce volil Fotbalista roku, 15. 
začalo sněžit a 18. přestalo - výsledek:  dvacet centimetrů 
sněhu  a pár aut v příkopech, 21. krojovaní hosté plesu 
plesali až do rána, 22. rejdily masky od domu k domu, 28. 
seminář v divadle s rakouskými krajany 

Zkratka stalo se v březnu… 
6. března byly Boleradice v Českém rozhlase, 11. března 
divadelníci vyrazili na přehlídku do Hodonína, 13. školáci 
ještě naposledy lyžovali na kursu v Němčičkách, 14. 
s Jiřím Coufalem jsme vyrazili do Austrálie, 15. nabité 
divadlo na pohádce Kocour v botách a sál plný 
mimozemšťanů na maškarním bále, 20. večer se sešly 
čtyři stovky dam na Dámském večeru. 

 
SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA 

leden – březen 
 

65 let  Vašíčková Marie, Boleradice 229 
70 let  Sedláček Jaromír, Boleradice 153 
  Stehlík Vladimír, Boleradice 45 
  Čapková Bohuslava, Boleradice 361 
  Burda Jiří, Boleradice 119 
80 let  Dufek Josef, Boleradice 428 
  Káňová Františka, Boleradice 164 
82 let  Horáková Františka, Boleradice 101 
  Stehlíková Božena, Boleradice 279 
  Horáková Zdeňka, Boleradice 128 
83 let  Korábová Marie, Boleradice 252 
  Záleská Marie, Boleradice 398 
85 let  Helingerová Filoména, Boleradice 2 
  Petráš Bohuslav, Boleradice 320 
86 let  Procházka Vincenc, Boleradice 105 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

Z matriky … 
K 1.lednu 2009 měly Boleradice celkem  884 obyvatel 
v roce 2008  - narodilo se 7 dětí 
  - přihlásilo se 30 občanů 
  - odhlásilo se 21 občanů 
  - zemřeli 4 občané  
31.12.2008  896 občanů 
 
Narozené děti:  Romana Mezerová 
  Anna Zemanová 
  Miroslav Šemora 
  Ondřej Samson 
  Adéla Rychlá 
  Amálie Korábová 
  Anežka Ziaťková 
 
Zemřelí občané:  Jan Omasta 
  Marie Vítečková 
  Věra Vytopilová 
  Antonín Machač 

Matrikářka Eva Stehlíková 
 
 

 
Krakonoš na XV. Divadelním bále  

 

 
Víte, že i letos se dralo peří? 

 

 
Únor bílý pole sílí 

 
Příští číslo vyjde:  15. června 2009 

Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.cz 
nebo na Úřad městyse 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství fotografi í 
najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz 
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