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zpravodaj obèanù Boleradic
Poznání bez řádu je šílenství
Vážení občané a farníci z Boleradic, budu zde mezi Vámi pomalu deset měsíců.Ta doba pro mne přinesla
mnoho dobrého a přitom se stále ještě rozkoukávám. Televizi nesleduji, sem tam si přečtu denní tisk. A upřímně
je mi z toho všeho smutno. Slova a postoje našich politiků a našich bližních ztrácejí svůj význam, jeden chce
přelstít toho druhého – byť to nazývá řešení místo strašení… Sliby a slova a slova… A nakonec se nám nebude
dostávat vajíček a lecčeho jiného. Každý ví, kde ten druhý udělal chybu, ale tu vlastní nevidí a ani nechce vidět.
A často není ani protějšek, se kterým by se dalo jednat, vyměnit si názor a třebas se i pohádat a hledat nějaké
řešení. Zcela příznačným je i případ „drobné sakrální architektury“ v Šejbách, která byla dokonce propírána
denním tiskem. A tak dnes, když se mě někdo zeptá, jak se ti daří v Boleradicích? - jsem v pokušení odpovědět
spolu s jedním slovenským komikem: „Býva sa tu dobre, len žiť sa tu nedá.“
A tak je velmi dobře, že jsou před námi prázdniny a dovolené, které mohou přinést osvěžení a odpočinek
i novou chuť k životu. A je velmi dobře, že bude dokončena rozhledna na Nedánově. Je pěkná a pohled z výšin
a s nadhledem za dobré viditelnosti potěší pohledem na krásu Božího stvoření. Člověk už nevidí tolik ty naduté a
zlé obry, kteří z nadhledu jsou opravdu trpaslíky a nevidí ani ty odpadky a exkrementy, které uvidí jen když hledí
do země. Je potřeba pohlédnout výš a kousek dál … I to pomůže obnovit zdravý rozum a dá radost duši.
Jáhen a psychiatr Max Kašparů píše v jedné své knize: „K radosti lidské duše patří nutně smysl pro přirozený
řád. Ten souvisí s hledáním Božího království a jeho spravedlnosti, protože všechno ostatní nám bude přidáno.
Včetně zdravého rozumu.“ A tak se zkusme podívat pohledem Maxe Kašparů, abychom i my dobře věděli,
v čem není ani špetky čestnosti a zdravého rozumu. Je to tehdy, když
Kritik politiků se nedokáže domluvit s manželkou,
volič komunistů svobodně podniká,
otec darebáka obviňuje učitele,
zastánkyně práv zvířat jde na potrat,
laik poučuje odborníka,
zločinec kritizuje zákony,
lékař holdující alkoholu léčí alkoholika,
kuřák poučuje o škodlivosti cigaret astmatika,
ateista touží po svatebním obřadu v kostele,
katolík se řídí horoskopem,
starý levičák kandiduje za pravicovou stranu,

v base sedí kapsář za ukradenou peněženku,
svobodě se těší tunelář s nakradenými miliony,
rozvedený sukničkář školí žáky v předmanželské výchově,
odpůrce církve chodí na půlnoční,
komunista staví boží muky,
kozel dělá zahradníka,
svět se ještě točí,
zdravý rozum stojí,
a logika dostává „na frak“

Přeji Vám všem hezké prázdniny a dovolené a ať šťastně na sv. Martina, padne jiskra do vína a lump do kaluže
(nejen ten ožrala)!
Mgr. Rudolf Zbožínek, farář
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Potok

Volby do Evropského parlamentu

Protože se neustále opakují dotazy občanů na termín
čištění potoka Haraska, oslovil jsem znovu příslušné
pracovníky Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS)
Ing. Parolka a Ing. Drbolu s dotazem na aktuální stav.
Bylo mi sděleno následující:
- dodavatel akce Čištění potoka Haraska byl vybrán ve
výběrovém řízení. Stavba je po technické a organizační
stránce připravena k zahájení.
- dne 28.5.2009 vydal Odbor životního prostředí při MěÚ
Hustopeče oznámení o zahájení řízení v této věci.
Předpokládá se, že Rozhodnutí bude vydáno ke dni
12.6.2009
Podle sdělení výše uvedených pracovníků ZVHS se
zahájení prací předpokládá v červnu až červenci tohoto
roku (tedy celý rok po původně oznámeném termínu ze
strany ZVHS !! ! - poznámka starosty)
Jediným problémem je skutečnost, že Ministerstvo
zemědělství dosud neuvolnilo peníze na uvedenou akci.
Na tuto skutečnost upozornil starosta při osobním jednání
náměstka Ministerstva zemědělství ČR. Ve středu 3. 6.
přivezli pracovníci firmy, která bude potok čistit buňku na
nářadí a požádali o možnost umístění a připojení obytné
buňky pro své pracovníky. Že by se konečně zablýsklo na
lepší časy?
Jan Koráb, starosta

5. a 6. června v sále Úřadu městyse proběhly volby s
následujícími výsledky:

•
•
•
•
•
•

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
získali 61 hlasů (29.33 %)
Občanská demokratická strana
získali 41 hlasů (19.71 %)
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 30 hlasů (14.42 %)
Česká strana sociálně demokratická
získali 30 hlasů (14.42 %)
Suverenita
získali 12 hlasů (5.77 %)
Součet ostatních (13)
získali 34 hlasů (16.32 %)

Účast byla proti jiným volbám menší - přišlo celkem
29.77% voličů
Jan Koráb, starosta

Rozhledna Nedánov
Již naši předkové se kochali pohledem z kopce Nedánov
– nejvyššího bodu našeho katastru. Podle ústního podání
bývalo prý z tohoto místa vidět až do Vídně – konkrétně
měl být vidět odlesk glazované střešní krytiny na kostele
svatého Štěpána v hlavním městě Rakouska. Později na
tomto místě stávala dřevěná pozorovací věž, která byla
rozebrána někdy po druhé světové válce. (Škoda, že

O čem jednali zastupitelé

Zastupitelstvo se od posledního vydání Polehradu sešlo
dvakrát a to 14.května a 3.června.
Na květnovém zasedání vzali na vědomí zastupitelé
zprávu Rady školy, informace o stavbě rozhledny.
Schválili závěrečný účet za rok 2008, rozpočtová
opatření, prodeje pozemků, podmínky rozhodnutí o
poskytnutí ze strukturálního fondu ERDF k „Zabezpečení
provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Pointu,
smlouvy s městem Hustopeče o poskytování služeb eGon centra ve věci přípravy a administrace žádostí
souvisejících s projekty E-governmentu, vzorovou
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
Boleradice. Neschválilo Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků rodinám s dětmi. Doporučilo Radě
městyse realizovat původní variantu čištění potoka
žádá
Zemědělskou
Harasky
a
současně
vodohospodářskou správu - oblast povodí Moravy a Dyje,
aby zahájila neprodleně stavební práce na neinvestiční
akci ,,PPO Haraska"
Na červnovém zasedání zastupitelstvo schválilo přijetí
úvěru ve výši 2.000.000 Kč od Komerční banky a.s. za
účelem spolufinancování projektu ,,Rozhlédněte se Vyhlídková věž Nedánov“
Podrobné informace najdete v usnesení z jednání
zastupitelstva na webových stránkách obce na Úřední
desce. Příští zasedání Zastupitelstva je plánováno na
27.8.2009.
Jan Koráb, starosta

Štíhlá stavba rozhledny Nedánov

Poděkování
Rada městyse děkuje loňským stárkům a starkám za velkorysý
dar – deset skládacích stolů a dvacet lavic. Tyto pořídili z výtěžku
z loňských hodů a letošního krojového plesu.
Rada městyse

nemáme k dispozici ani jedinou fotografii. I když, kdo ví –
třeba se v některém rodinném archivu nějaká najde!?).
Od té doby se čas od času objevila myšlenka na její
obnovení – respektive na vybudování rozhledny na
Nedánově, který je třetím nejvyšším kopcem v našem
regionu po Pálavě. Intenzivně se tímto záměrem zabýval
Strana 2

Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic
svého času Svazarm. Poté, v roce 2000 – 2001 o něco
podobného usilovalo spolu s tehdejším starostou několik
našich občanů, většinou aktivních turistů.
V roce 2004 přišel s novou iniciativou v této věci
Techsport. Ten se posléze dohodl s tehdejším vedením
radnice, že funkci investora převezme obec Boleradice.
Během roku 2005 byly provedeny přípravné kroky
(odkoupení pozemku, objednání projektu, nákup dřevěné
kulatiny). Na začátku roku 2006 vyčlenil a věnoval
Techsport na tento účel 300 tis. Kč. Základní kámen
rozhledny byl poklepán 21.5.2005.
Nové vedení obce, které vzešlo z podzimních
komunálních voleb 2006 se rozhodlo v úsilí o stavbu
rozhledny pokračovat. Stačilo už zařídit jen pár drobností
– sehnat peníze a rozhlednu postavit. Protože obecní
rozpočet si takovou investici nemohl dovolit, pokoušeli
jsme se získat peníze z evropských fondů. Jeden z nich je
určen právě na „Podporu infrastruktury v oblasti
cestovního ruchu“. V září 2008 nám byla z tohoto fondu
schválena dotace ve výši 2,226 mil. Kč. Podmínkou
poskytovatele dotace bylo mimo jiné, že společně
s rozhlednou bude vybudován a instalován tzv. mobiliář
(odpočívadla, lavičky, stolky, přístřešek pro turisty,
úschovna kol atd.) a informační systém (směrovky,
informační tabule, poutače, značení, …).
V prosinci 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby včetně mobiliáře a infosystému. V tomtéž měsíci
jsme navštívili projektanta rozhledny Ing. Olšinu v Proseči
a společně s ním jsme absolvovali prohlídku tří různých
tipů rozhleden. Prohlídky a následného jednání o
technologii výstavby se zúčastnili i zástupci dodavatelské
firmy.
Smlouva o provedení díla byla podepsána 13.3.2009.
Zahájení stavby (předání staveniště) proběhlo 16.3.2009,
termín dokončení dle Smlouvy je stanoven na 30.6.2009.
Po úpravě terénu byly vybudovány mohutné základy a
poté začali tesaři sestavovat jednotlivé díly rozhledny na
ploše vedle staveniště. Současně probíhala v dílnách
výroba ocelového schodiště a všech kovových prvků
rozhledny. Technologický postup stavby byl konzultován
s autorem projektu, se kterým byly na místě řešeny
některé detaily, změny a úpravy. V pondělí 11.5.2009 byl
na připravený základ namontován první díl konstrukce
rozhledny, v úterý 19.5.2009 přibyla další dvě patra,
v pondělí 25.5.2009 byly osazeny horní díly konstrukce a
ochoz nacházející se ve výšce 22 metrů. Ve čtvrtek
28.5.2009 byla (za účasti televize) usazena střecha!
Téhož dne zahájili tesaři montáž úschovny kol a byly
zabetonovány první „patky“ pro osazení informačních
tabulí a přístřešku pro turisty. Výrobě a montáži mobiliáře
a infosystému bude nyní věnována hlavní pozornost, aby
současně s dokončením rozhledny a s úpravou okolí bylo
všechno připraveno v termínu ke kolaudaci. Pracovníci
obce zatím připravují oplocení rozhledny, postaveno bude
přístupové schodiště k rozhledně.
Slavnostní otevření rozhledny pro veřejnost bylo
stanoveno na neděli 12.7.2009 od 14,00 hodin.
Jan Koráb, starosta
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Motorkáři
Na radnici se množí stížnosti na bezohledné a
nebezpečné chování majitelů motocyklů v úpravách
enduro a terénních čtyřkolek. Proto bychom chtěli touto
cestou vyjádřit stanovisko Rady městyse a podívat se na
tento nešvar poslední doby z pohledu zákona, jezdce a
majitele pozemku.
Co říká zákon
Vjezd na cizí pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb.
(občanský zákoník) v rámci úpravy sousedského práva
vlastníkům sousedících pozemků na nezbytnou dobu a v
nezbytné míře, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a
obhospodařování sousedících pozemků a staveb.
Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí pozemek ke
vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji
nahradit. Vlastník pozemku se může dovolávat ochrany
žalobou. Také se může obrátit na příslušný silniční úřad
(tj. obecní úřad) a žádat o upravení nebo omezení
veřejného přístupu na tuto účelovou komunikaci (umístit
dopravní značku).
Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb.
účelovou komunikací. Účelová komunikace podle § 7
citovaného zákona slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí
nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků.

Turistická známka
U příležitosti otevření rozhledny bude zahájen prodej
turistické známky. Je na ní vyobrazena rozhledna, znak
obce a symbolický révový keř. Autorem návrhu je Lucie
Korábová. K dostání bude na Úřadě městyse,
v pohostinství U pážat a v penzionech Starý vinohrad a
Solaro.
Jiří Janda

Ilustrační foto

Jezdec
Možná pravidla porušujete, protože vás jejich dodržování
omezuje. Považujete je za zásah do svých “práv”.
Ježdění vás baví, zvedá vám adrenalin, sebevědomí a
kredit u přátel. To všechno lze snadno pochopit. Nedá se
však tolerovat, že se při tom ocitáte za hranicemi
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normálního, tj. přiměřeně ohleduplného chování, nebo
dokonce zákona. Kdo s gustem jedná proti psaným i
nepsaným pravidlům, není nezávislý, ale nezralý.
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republiky a také po mnoha desítkách let. V obřadní síni
radnice je slavnostně přijal starosta městyse Jan Koráb a

Jak má jezdec jednat legálně?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Uvědomte si, že vaše svoboda končí u svobody
jiného. Normální člověk s tím dokáže žít.
Smiřte se s tím, že touha řítit se krajinou vás
neopravňuje k tomu, abyste to skutečně dělal.
Žijete v zemi, kde to není možné.
Uvědomte si, že ježděním ve volném terénu
pácháte přestupky nebo trestné činy a
ohrožujete náhodné chodce.
Přestaňte si namlouvat, že jízdou v přírodě
nevzniká škoda.
Přestaňte se ohánět tím, že jste si už motorku
nebo čtyřkolku koupil a kde teď máte jezdit.
Zákony a pravidla platily už v době, kdy jste se
pro nákup rozhodoval.
Přestaňte se vymlouvat, že jako vy jedná
spousta dalších. To je výmluva desetiletého
dítěte. Za své jednání odpovídáte sám.

V programu setkání se našla i chvilka na přípitek

po společném focení na památku se vydali na návštěvu
divadla. Tam se zajímali o dění v divadle, o jeho historii a
také dostali milý dárek v podobě historické školní
fotografie z jejich dětství.
Po obědě pokračovali v programu návštěvou školy
spojenou s prohlídkou učeben a mateřské školy. Dostalo
se jim přijetí od paní ředitelky Plockové a od dětí dárek v
podobě malého pásma písniček a básniček. O dojemné
atmosféře setkání jistě svědčí i to, že poslední z nich si
zazpívali společně všichni přítomní i s dětmi. Odpoledne
pak pokračovalo v besedě u dobrého vína a občerstvení v
salónku hospody U Pážat.
Jiří Janda

Jak se může bránit majitel pozemku?
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Seznamte se důkladně s legislativou, která
omezuje provozování motorových vozidel v
přírodě.
Neházejte flintu do žita. Problém není řešitelný
jinak než pomalu a postupně.
Je-li to možné, vstupte s pachateli do korektní
diskuse a upozorněte je na jejich přestupek.
Řada ilegálních jezdců má jen matnou představu
o svých právech a povinnostech. Požádejte je,
aby opustili a nepoužívali vaše pozemky.
Pokud diskuse s pachateli není možná nebo
účinná, kontaktujte Policii ČR. Žádejte zásah i
preventivní opatření. Domáhejte se informací o
přijatých opatřeních. Žádejte vyjádření
nadřízených policejních orgánů.
Kontaktujte další poškozené vlastníky a
oprávněné uživatele pozemků v obci a zkuste
dohodnout společný postup.
Kontaktujte úřad městyse – má pravomoci
(přestupková řízení, instalace zábran a
dopravních značek, součinnost s policií). I když
je role úřadu městyse obtížná, přesto může
alespoň něco udělat.

Poděkování

Jménem účastníků setkání osmdesátníků děkuji
starostovi Boleradic Janu Korábovi za milé přijetí, kterého
se nám dostalo a za péči jenž nám věnovali pracovníci
obce.
Také děkujeme ředitelce školy paní Mgr. Mileně Plockové
a paní Aleně Chalupové za dojemné přijetí ve škole a
v divadle.
Karel Stehlík

Co to je za zkratku DVB-T?

aneb digitální vysílání
Pozemní digitální televize (DVB-T) je novou technologií,
která během následujících let nahradí současné tzv.
analogové televizní vysílání. K příjmu jí stačí venkovní
nebo pokojová anténa a přijímač. Jako přijímač může
posloužit set-top box, který se připojí k televizní
obrazovce nebo televizor, který již má zabudovaný
digitální tuner.
Set-top box nebo raději digitální televizor?
Nevýhodou set-top boxu je další krabička ve vašem
obývacím pokoji a další ovládání na vašem stole,
výhodou pak nízká cena a tudíž malá investice při koupi
novějšího, lépe vybaveného přístroje. Pokud se právě
rozhodujete koupit nový televizor tak už kupujte jen
s integrovaným digitálním tunerem, který umožňuje po
připojení k anténě přijímat digitální vysílání bez
jakéhokoliv dodatečného zařízení.
Je digitální vysílání dostupné i v Boleradicích?
Pozemní digitální vysílání (DVB-T) není zatím dostupné
na celém území České republiky. V Boleradicích je
dostupné na některých lokalitách v různé kvalitě.

Jak již bylo řečeno výše, podmínky pro vjezd motorových
vozidel do terénu upravuje několik zákonů. Rozhodující
většina území státu je pro motorová vozidla legálně
nepřístupná. Vjezd do terénu je často možný jen se
souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních
případech, z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní
jízdou. Terénní jízdou zřejmě pácháte přestupek, za který
vám hrozí pokuta až 100.000 Kč, nebo trestný čin.
Rada městyse

Setkání osmdesátníků ročník 1929

Čtvrtek 21. května patřil v Boleradicích setkání
osmdesátníků. Tento den se sešlo celkem patnáct
rodáků. Někteří z nich přijeli z nejrůznějších koutů
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Představujeme…

Důvodem je dosud nedostatečné pokrytí signálem
z vysílače na Pálavě a ze vzdálených vysílačů v Brně.
Také je dostupný příjem jen některých sítí.
Jaké programy „chytím“ a odkud se vysílá?
V současné době je možné přijímat řádné digitální
vysílání čtyř vysílacích sítí. Jsou to:
síť 1 veřejnoprávní multiplex ČT 1, ČT2, ČT24, ČT4,
Český rozhlas
síť 2 Nova, Nova Cinema, Prima, TV Barandov, COOL
síť 3 Óčko, PublicTV, Z1, NOE
Vysílače, které pokrývají částečně území Boleradic jsou
na Pálavě a v Brně – Hády. Na podzim bude ještě
spuštěn silný vysílač Kojál.

V malém seriálu vám postupně, ve spolupráci s vedením
nemocnic či poliklinik, představujeme významná
zdravotnická zařízení v našem okrese. V minulém čísle
Polehradu to byla Nemocnice Břeclav a nyní to je

Městská nemocnice Hustopeče,
příspěvková organizace

V roce 2000 vzniká příspěvková organizace Městská
nemocnice Hustopeče, zřízená městem Hustopeče. Plně
funkční je od data 1.11.2000 jako pokračovatel tradiční
péče v hustopečském regionu. Nemocnice je komunitního
typu a její snahou je zajistit komplexní služby pro
pacienty.

Ilustrační foto

Co mám udělat, abych přijímal pozemní digitální
televizi?
Pokud mám starší analogový televizor, tak si pořídit settop-box. Nejlevnější začínají na 800,-Kč a umožňují
pouze příjem signálu a výběr programů. Dražší výrobky
mají množství přidaných funkcí: mohou například
nahrávat programy na externí médium, přehrávat video či
prohlížet fotografie z paměťových karet a mnoho dalšího.
Druhou věcí, kterou bude nutno provést je nasměrovat
anténu na vysílač, z kterého budu signál přijímat – buď
Brno (příjem všech tří sítí, 40 kanál) nebo Pálava (pouze
síť 2, 59 kanál). Anténa stačí stávající širokopásmová
nebo pro příslušné pásmo, se kterou přijímáme
analogovou TV. Pak propojit set-top-box kabelem
dodaným v balení od výrobce (pozor - může se stát, že
starší typy televizorů nebude možno propojit!). Při
spuštění televize je nutno ji přepnout do režimu „Video“.
Na ovladačích bývá tlačítko zpravidla označeno Video
nebo AV. Nyní se provede výběr stanic na set-top-boxu
dle pokynů v návodu od výrobce. Při vyhledávání
postupuje program set-top-boxu zpravidla automaticky a
přiřadí jednotlivé zachycené stanice pozicím na ovladači.
Po přiřazení už jednotlivé programy vybíráme jen číslem
pozice na ovladači.
Obraz se tzv. „kousá“, „čtverečkuje“ anebo zcela
zmizí. Co teď?
Znamená to, že příjem signálu je slabý nebo žádný. V tom
lepším případě postačí pootočit anténou a najít správný
směr na vysílač. V tom horším bude nutné vrátit se
k analogu a vyčkat na spuštění vysílače Kojál na podzim,
který by měl vykrýt i „hluchá“ místa, kde nyní není příjem
signálu dosažitelný.
Jiří Janda

Hlavní budova Městské nemocnice Hustopeče

Městská nemocnice Hustopeče má ideální umístění ve
spádové oblasti pro více než 40 tis. obyvatel, což
napomáhá zlepšovat dostupnost zdravotnické péče
v dané oblasti. Fungování nemocnice je provázáno
s orgány samosprávy regionu.
Nemocnice má v současné době 126 lůžek. Z toho
multioborová JIP má 6 lůžek, chirurgické oddělení 25
lůžek, interní oddělení 25 lůžek a oddělení ošetřovatelské
péče má 70 lůžek.
Nemocnice dále provozuje tyto ambulance – chirurgická,
ortopedická,
urologická,
interní,
angiologická,
diabetologická,
gastroenterologická vč.kolonoskopie,
kardiologická, kožní, rehabilitace a LSPP (pouze pro
dospělé, bez výjezdní služby a bez ohledání zemřelých).
Nepřetržitě provozuje – chirurgickou ambulanci, interní
ambulanci,
odd.
RTG
a
OKBH.
Ambulantní trakt vykázal za rok 2008 přes 50 000
ošetřených pacientů. Na lůžkových odděleních nemocnice
bylo hospitalizováno v roce 2008
3 500 pacientů.
V laboratoři bylo provedeno 300 000 vyšetření a RTG
oddělení zrealizovalo 17 000 vyšetření.
Nemocnice také zajišťuje pomocí vlastních vozidel
dopravní zdravotní služby dopravu raněných, rodiček a
převoz pacientů na vyšetření.
Provoz nemocnice zabezpečuje kolem 200 zaměstnanců.
Z toho je 23 lékařů, 130 zdravotních sester, ostatní
zaměstnanci jsou pracovníci administrativy a pomocný
technický personál. Vzhledem k celkovému počtu
zaměstnanců
je
nemocnice
významným
zaměstnavatelem hustopečského regionu.
Koncem roku 2008 se nám podařilo realizovat projekt
Obnovy přístrojového vybavení Městské nemocnice
Hustopeče. Podstatná část finančních prostředků byla
poskytnuta ze zdrojů EU. Pomocí projektu byla provedena
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rekonstrukce vybavení operačních sálů. Oddělení MO
JIP, chirurgie a interny byly kompletně vybaveny novými
lůžky s elektrickým polohováním. Proběhla také obměna
infúzní techniky, vybavení rehabilitačního oddělení a
gastroskopie. Obměna byla realizována za cca 15 mil. Kč
a přispěla ke zkvalitnění poskytované zdravotnické péče
našim pacientů.Všichni zaměstnanci nemocnice vyvíjejí
maximální úsilí na poskytování kvalitní zdravotnické péče.
Jedním z kroků o dosažení spokojenosti pacientů
s poskytovanou péčí je získání Certifikátu dle normy ČSN
EN ISO 9001: 2001. Udržení certifikátu je podmíněno
soustavným zkvalitňováním poskytovaných služeb.
Nemocnice vstoupila do podvědomí občanů regionu
Hustopeče jako garant kvalitních zdravotnických služeb.
Potvrdila oprávněnost své existence a nezastupitelné
místo v tomto regionu.
Nemocnice je schopna postarat se o pacienta od
akutní péče přes ošetřovatelská lůžka až po zajištění
domácí péče. Tato komplexní péče je důležitá hlavně
pro seniory, aby mohli žít co nejdéle ve vlastním
sociálním prostředí.

èerven 2009

pedagogové a získáme nové výukové pomůcky. V
neposlední řadě budeme pracovat na vylepšení terénu
školní zahrady, která se nachází v rozpracovaném stavu.
Během prázdnin máme domluveno poorání pozemku a
budeme pracovat na zlepšení kvality půdy a vysetí
trávníku. Uvítáme každou pomocnou ruku, sponzorskou
výpomoc či dary.
V době prázdnin budou ve škole probíhat nutné opravy a
malování. Budova je hodně stará a vyžaduje neustálou
péči a opravy. Někdy se jedná o větší, jindy menší
investice, nelze však některé práce stále odkládat. Jsme
rádi, že nám městys Boleradice a jeho zaměstnanci
vycházejí vstříc s pomocí při těchto opravách.
Školní rok 2009/2010 bude zahájen v úterý 1. 9. 2009.
Žáci se budou vyučovat ve třech samostatných a jedné
spojené třídě (2. + 3. třída). Výuka probíhá podle
vzdělávacího programu Základní škola (4. a 5. ročník) a
školního
vzdělávacího
programu
Tvořivá
škola
Boleradice. Škola nabízí rozšířenou výuku angličtiny (od
1. ročníku), posílené vyučovací hodiny přírodovědných
předmětů, hodiny dramatické výchovy a výuku informatiky
od 4. třídy. Máme také širokou nabídku zájmových útvarů,
pokrývající sportovní, taneční, kulturní i vzdělávací
požadavky dětí a rodičů. Jsme otevřenou školou –
zejména pro komunikaci a spolupráci rodičů a dalších
občanů s našimi dětmi i učiteli. Příkladem dobré
spolupráce může být například nedávno uskutečněný
sraz osmdesátníků, kteří navštívili také školu a byli zde
srdečně přijati jak učiteli, tak dětmi. Klademe také velký
důraz na kvalitní vzdělání našich žáků podle jejich
individuálních možností. Ve srovnávacích testech
KALIBRO 2008/09 dosáhli žáci 5. ročníku ve všech třech
kategoriích lepších výsledků, než byl celostátní průměr.
Konkrétně v českém jazyce o 2,5 %, v matematice o 7,9
% a v přírodovědném základu o 7,4%. Slabým článkem
našeho vzdělávání obecně se nám jeví malé čtenářské
zkušenosti našich dětí, nedostatky jsou jak v hlasitém
čtení, tak ve čtení s porozuměním. Stále znovu zkoušíme
apelovat na rodiče, aby vedli své děti k četbě a věnovali
více času povídání s dětmi. Nyní, v době
předprázdninové, bych ráda tuto prosbu zopakovala a
rozšířila ji i na prarodiče. Četba přece dětem poskytuje
tolik zážitků a probouzí jejich fantazii a tvořivost.
Závěrem bych ráda poděkovala celému pracovnímu
kolektivu ZŠ a MŠ Boleradice za jejich práci, dětem za
celoroční snahu a rodičům i našich příznivcům za dobrou
vzájemnou spolupráci. Velmi si vážíme každé nabídnuté
pomoci. Přeji Vám příjemné a bezstarostné prožití
prázdnin.
Mgr. Milena Plocková, ředitelka školy

RNDr. Blanka Zemanová, ředitelka nemocnice

Letní dny ve škole Boleradice

Vážení rodiče, dovolte mi seznámit Vás s činnostmi, které
v naší škole proběhly nebo se připravují v těchto a
následujících měsících.
Květen a červen byly ve znamení přípravy tradiční Školní
akademie a Sportovní olympiády. Obě tyto akce máme
úspěšně za sebou a věřím, že z nich děti i rodiče měli
dobrý pocit.

Ještě pár dní a škola osiří – těšíme se na prázdniny

Oznámení

Můžeme se pochlubit, že se podařilo zlepšit podmínky pro
výuku informatiky, která je pro žáky 4. a 5. ročníku
povinná. Škola nakoupila kvalitní repasované počítače do
počítačové učebny a její správce pan ing. Šedivý je pro
žáky zprovoznil. Byl vybrán i vhodný nábytek – zejména
pracovní stoly - pro odpovídající počet žáků. Učebna
bude dokončena v době prázdnin. Přejeme si, aby v
novém školním roce již byli všichni učitelé ve třídách
propojeni sítí a mohli školní evidenci vést na počítačích.
Nový program by pak umožnil i rodičům komunikovat s
námi prostřednictvím internetu.
Škola si úspěšně požádala o dotace ve výši 104.000,- Kč
z Rozvojového programu Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce
2009, vypsaného MŠMT. V rámci tohoto projektu budou
žákovské kolektivy budovat na školní zahradě pobytová
stanoviště pro zvířátka, vyrazí na výlet do ZOO a do
střediska ekologické výchovy. Proškolí se také

Oznamujeme změnu telefonních čísel na ZŠ a MŠ
Boleradice.
722 199 668 - ředitelka školy, učitelé
722 199 671 - vedoucí školní kuchyně + vychovatelka
739 498 787 - mateřská škola
Milena Plocková, ředitelka školy

Školní olympiáda

V pondělí 8. června se uskutečnila olympiáda v atletice.To
našim žákům konečně přálo počasí, a tak se mohlo
sportovat v duchu olympijských tradic. S historií, symboly
a zásadami fair–play se seznamovali již několik dní
předem formou nástěnky ve škole. A tak se při
zahajovacím nástupu v areálu fotbalového hřiště
slavnostně vztyčila olympijská vlajka a zapaloval
olympijský oheň. Žáci soutěžili ve třech kategoriích –
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nejmladší žactvo = 1. ročník, mladší žáci a žákyně = 2.+
3. ročník a starší žáci a žákyně = 4.+ 5. ročník.
Nejdříve se sportovalo v atletických disciplínách = běh 50
metrů, hod kriketovým míčkem, skok z místa , sedy-lehy a
skoky pres švihadlo. Po svačince a občerstvení byla
zábavná část se skoky v pytlích, chůzí na chůdách,
hodem na cíl-terč a ručkováním na laně. A jak si vedli?
Kdo stál na stupních vítězů ?

èerven 2009

1. Straková Magda
2. Zimolková Katka
3. Kočicová Marie
Jmenovaným byly odměnou diplomy a medaile a všem
ostatním za snažení sladké cukrovinky. Někteří z
úspěšných budou reprezentovat naši školu na oblastní
olympiádě v Nikolčicích.
Pavel Kabela, učitel

Nejmladší žactvo:
Běh 50 m
1. Svědík Jakub,
2. Cvrček Tomáš
3. Jamborová Klára
Hod kriket. míčkem
1. Svědík Jakub
2. Cvrček Tomáš
3. de Groot Marcia
Skok z místa
1. Svědík Jakub
2. de Groot Marcia
3. Oudová Berenika
Švihadlo
1. Oudová Berenika
2. Svědík Jakub
3. de Groot Marcia
Mladší žactvo :
Běh 50 m
chlapci 1. Němec František
2. Šubík Jiří
3. Sedláček Patrik
dívky
1. Klimešová Lucie
2. Pelikánová Stela
3. Stehlíková Daniela
Hod kriket. míčkem
1. Němec František
2. Šubík Jiří
3. Vystoupil Jan
1. Pražáková Veronika
2. Klimešová Lucie
2. Stehlíková Daniela
Skok z místa
1. Němec František
2. Sedláček Patrik
3. Šubík Jiří
1. Pelikánová Stela
2. Klimešová Lucie
3. Stehlíková Daniela
Sedy- lehy 3.ročník
1. Klimešová Lucie
2. Němec František
3. Pelikánová Stela
Švihadlo 2.ročník
1. Zimolková Klára
2. Šubík Jiří
3. Soukup Vít
Starší žactvo.
Běh 50m
1. Soukup Dan
2. Steiner Martin
3. Klimeš Josef
1. Babirádová Soňa
2. Straková Magda
3. Wolfová Tereza
Hod kriketovým míčkem 1. Soukup Dan
2. Klimeš Josef
3. Steiner Martin
1. Babirádová Soňa
2. Wolfová Tereza
3. Straková Magda
Skok z místa
1. Klimeš Josef
2. Steiner Martin
3. Chalupa Štěpán
1. Babirádová Soňa
2. Němcová Kristýna
3. Wolfová Tereza
Sedy-lehy
1. Steiner Martin
2. Soukup Dan
3. Chalupa Štěpán

Jak jsme si užili školní výlet
Pro školní výlet jsme vybrali prohlídku jedné z
nejkrásnějších zoologických zahrad v České republice,
ZOO ve Zlíně.
Hned po příjezdu a krátké svačince na nás čekala
prohlídka jednoho z nejmladších zámků u nás, přímo v
areálu. Zámek Lešná je bohatě vykládán dřevem,
ozdoben lustry z českého křišťálu, keramikou přivezenou
až z Japonska, atd.. Sympatický průvodce děti zábavnou
formou a hádankami seznámil s některými druhy
vycpaných zvířat a spoustou dalších zajímavostí, které si
rodina zde žijící přivezla z exotických cest. Děti nejvíce
zaujal starodávný kulečník, domácí telefon, tajné dveře a
další suvenýry jako například odkapávač na deštníky ze
sloní nohy, skutečná mumie nebo nafukovací ryby
sloužící jako lampióny při zahradních slavnostech.
Pak následoval společný oběd všech účastníků výletu.
Všem chutnalo a nasyceni jsme se vydali za dalším
poznáváním zvířat a jejich života. Děti byly nadšené z
mláďat žirafy, z majestátných slonů, z přítulných lemurů a
největším zážitkem pro ně bylo setkání s klokaními
mláďaty. Spoustu zábavy si někteří užili v novém lanovém
centru.
Před odjezdem si děti ještě stačily nakoupit suvenýry pro
sebe i své nejmilejší a plni zážitků jsme ujížděli k domovu.
Jana Šedivá, učitelka

„Z pohádky do pohádky“

Kdo by neměl rád kouzelný svět pohádek, kde vždy dobro
zvítězí nad zlem a všechno dobře dopadne. Letos se toto
téma stalo hlavní náplní naší školní akademie.

Školní akademie „Z pohádky do pohádky“

Dětičky z mateřské školy zahájily vystoupení roztomilými
a dojemnými písničkami, básničkami a tanečky. Poté se
objevili prvňáčci jako skřítkové ze skal a z lesů a pustili se
do práce až třísky lítaly. Druháci a třeťáci přednesli
pásmo básní a zachránili Šípkovou Růženku i celé
království před kletbou zlé sudičky. Čtvrtá třída si vybrala
pohádku, kde Rozum a Štěstí jde ruku v ruce a pomůže
Lásce všechno zlé překonat. Páťáci nás překvapili
veselou a vtipnou pohádkou s jejich oblíbenými bytostmi,
kterou společně vymysleli. Také Polehrádek potěšil
diváky lidovými tanečky a písničkami. Nedělní odpoledne
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zakončil dramatický kroužek netradiční pohádkou „Jirka s
kozou“.
Děti se se svými učiteli dva měsíce připravovaly na
vystoupení pro své milé rodiče a prarodiče a daly si
opravdu záležet. Užily si ale také spoustu legrace při
vymýšlení, nacvičování, vzájemné spolupráci i vytváření
kulis. Myslím si, že na své děti můžeme být pyšni.
Zároveň děkuji také obětavým rodičům i učitelům s
přípravou vystoupení i šitím nádherných kostýmů.
Jana Šedivá, učitelka

Zprávičky z naší školičky
Blížící se konec školního roku je v naší mateřské škole
časem plným her, výletů a zábavy. Nevěříte? Posuďte
sami.

Z loučení předškoláků se školkou

Učitelky mateřské školy přejí všem dětem a občanům
Boleradic krásné léto.
Dagmar Ševelová a Martina Bubeníčková

Malování na silnici
V sobotu 23.5. se konala soutěž, v pořadí už čtvrtá, v
malování křídami na silnici v ulici Kloboucká. Pořádal ji
Rodičovský klub PASTELKA. Přišlo bezmála třicet dětí
všeho věku. Od dvouletých až po čtrnáctileté nejen z
Boleradic. Nejlepším "malířem" v kategorii mladších žáků
se stala Klárka Jamborová a v katagorii starších žáků
Marie Kočicová. Velká pochvala a obdiv patří všem
soutěžícím za jejich snahu namalovat pěkný obrázek, za
odvahu a soutěživého ducha. Po skončení dostaly děti na
památku dárečky a něco sladkého na zoubek. Věřím, že
se všem slunečné odpoledne líbilo! Těšíme se na
všechny šikovné děti zase za rok.
Jitka Zoubková, RK PASTELKA

Z výletu v Lednici

Den Země
V měsíci dubnu jsme si nejenom připomněli Den Země,
ale snažili jsme se aktivně podílet na zlepšení životního
prostředí v naší obci. Během měsíce dubna děti
poznávaly přijatelnou formou jaké má naše planeta Země
rozmanité přírodní podmínky. Vyvrcholením Dne Země
byl sběr a úklid odpadu na Pasekách. Všichni jsme měli
příjemný pocit z dobře vykonané a prospěšné práce.
Výlet
26. května 2009 jsme si vyjeli společně s dětmi a jejich
rodiči za krásami Lednického zámku a jeho okolí. Počasí
nám přálo a tak jsme si užili plavbu na lodičkách a
připravený program s koníky. Příjemně unavení a
s úsměvem na tváři jsme se vrátili šťastně domů.
Den dětí v mateřské škole
Oslava svátku dětí proběhla na naší školní zahradě, kde
byla vytvořena stanoviště s úkoly. Dětem se podařilo
úspěšně splnit všechny úkoly. Zlatým hřebem bylo
prolézání „strachovým pytlem“. Žádné z dětí si nenechalo
tuto příležitost ujít. Na všechny pak čekala sladká odměna
a velká gratulace spojená se slavnostním předáním
medailí.
Loučení se školním rokem a předškoláky
Každoročně se na konci školního roku loučíme hlavně
s předškoláky, kteří odcházejí do základní školy.
V letošním roce jsou to tyto děti: Alžbětka Dufková, Pavlík
Novotný, Lucinka Pilátová, Davídek Ryšavý, Markétka
Svobodová a Kamilka Zoubková. Přejeme našim
budoucím prvňáčkům úspěšný vstup do základní školy.
Za přípravu a provedení této pěkné akce děkujeme
ochotným rodičům dětí. A za poutavé vystoupení
šermířské skupiny s pasováním předškoláků na školáky
paní Jarce Barkové a Jitce Zoubkové. Ještě jednou díky.

Ohlédnutí za úspěšnou sezónou

Další úspěšnou – celkově 111. – divadelní sezónu má za
sebou Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice.
Vlajkovou lodí podzimní části byla ještě stále Boučkova
hra Noc pastýřů, která po 35 reprízách zakončila své
putování po vlastech českých a moravských na národní
přehlídce venkovských ochotnických souborů ve
Vysokém nad Jizerou, odkud si přivezla řadu
individuálních ocenění v hlavních i vedlejších hereckých
rolích. Adventní představení ve Vídni pro české krajanské
spolky bylo pak pověstnou třešničkou na dortu a zároveň
důstojnou derniérou této hry.

Stále vyprodané představení Cikánský baron
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městečka Brtnice. Připravena je i řada nových her a
soutěží, které budou průběžně vyplňovat program
jednotlivých dnů. Uvedu jen některé jako stezka odvahy,
přežití ve volné přírodě, příprava stravy ve volné přírodě,
výcvik na plavidlech, soutěže zručnosti a řada dalších.
Mottem tábora je „KDEPAK JE LESA PÁN?“ Hledání,
pátrání a vyluštění tohoto rébusu bude probíhat po celou
dobu tábora, uvidíme a necháme se překvapit, jak si
s tímto úkolem naši táborníci poradí.
Kolektiv táborových pracovníků, který bude o táborníky
pečovat je kolektivem zkušeným, prošel částečnou
obměnou jak vedoucích, tak i instruktorů. I přes tyto malé
změny věřím, že se nám podaří tábor připravit a
realizovat zejména ke spokojenosti těch nejdůležitějších –
TÁBORNÍKŮ.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval všem
táborovým pracovníkům, kteří se podíleli a podílejí na
přípravách a provedení táborů ve svém volném čase za
jejich ochotu, aktivitu a celkový přístup k realizaci táborů
v uplynulých letech.

Vrcholem podzimního času byla již tradičně Podzimní
Sešlost, na které se představují špičkové soubory od nás
a ze Slovenska, tentokrát z Partizánskeho.
V té době se však již rozbíhal další ročník předplatného
pro dospělé a také řada předplatného pro rodiče s dětmi.
V obou řadách mohli diváci navštívit deset vybraných
představení amatérských divadel z celé republiky. Dlužno
podotknout, že vadou na kráse se v tomto směru začíná
jevit kapacita hlediště divadla. Obě abonmá byla
vyprodána ve dvou týdnech a to nás nutí k urychlenému
řešení. S velkou pravděpodobností tak budou v příští
sezóně představení zdvojena.
Jarní část sezóny měla vrchol v domácí premiéře
svébytné úpravy klasické operety Cikánský baron v režii
Jiřího Merlíčka a s živým doprovodem cimbálové muziky
Primáš. Netrpělivě očekávaný kus byl publikem přijat
doslova nadšeně a pochvalně jej následně hodnotila i
odborná porota krajské postupové přehlídky Jarní Sešlost
Boleradice 2009, když tuto hru přímo nominovala do
programu národní přehlídky ve Vysokém. Bude to tak již
čtrnáctá účast Boleradických v Mekkce českých a
moravských amatérských divadelníků.
Když doplníme příležitostná představení dalších
amatérských a profesionálních souborů, hudební podniky
folkové i klasické hudby, ale také třeba vyhlášení
okresního fotbalisty roku, můžeme říci, že popis uplynulé
sezóny je kompletní. Zapomněli bychom ale na dvě
vernisáže výtvarných děl, jež pravidelně obě Sešlosti
doprovázejí.
Ale aby byl výčet informací úplný, doporučujeme všem
našim příznivcům pravidelně sledovat webové stránky
boleradického divadla. Tam se lze rovněž v předstihu
ucházet i o často nedostatkové vstupenky na jednotlivé
akce.
Takže vše potřebné je na www. boleradice-divadlo.cz
Stanislav Svoboda, předseda spolku

Táborová jídelna

Přeji všem pěkný pobyt, pěkné a nezapomenutelné
zážitky z letošního tábora na Vysočině. Přikládám i pár
fotografií táborové základny a okolí.
Dr. Drahomír Hausner, hlavní vedoucí tábora

Vážení rodiče, vážení táborníci,
i v letošním roce pořádá Občanské sdružení Nedánov
Letní dětský tábor pro děti z Boleradic a okolí. Tábor se
bude konat v termínu 7.-16. srpna v překrásném prostředí
Vysočiny v Hájence Černé lesy
u Brtnice (viz.
www.ddm.ji.cz). Předpokládaný odjezd táborníků bude
dne 7.8.2009 v 17.00 hod. z parkoviště pod kostelem
v Boleradicích.

Drobná architektonická stavba ve tvaru
Boží muky - tří vinařských patronů
Naši vinařští patroni :
Sv. Martin z Tours - narozen roku 316 – zemřel roku
397, svátek je 11.listopadu. Tento jeden z nejznámějších
vinařských patronů byl synem pohanského římského
důstojníka. Narodil se v horní Panonii na území dnešního
Maďarska, ale byl vychován v italské Pávii. V patnácti
letech stal se římským vojákem a sloužil ve zvláštní
jednotce chránící císaře. Později byl převelen jako
jezdecký důstojník do Galie (dnešní Francie). Jako římský
voják daroval v Amien po chladné noci polovinu svého
pláště promrzlému žebrákovi a následně se mu zjevil
Kristus oděný jeho pláštěm. Proto se nechal pokřtít a jako
křesťan odmítl zabíjet. Deset let žíl jako poustevník a
posléze založil vůbec první klášter v Galii. Roku 372 se
stal biskupem v Tours.
O svátku s. Martina majitelé vinic tradičně usedali se
svými vinaři, aby spolu ochutnali mladé víno a rozhodovali
se, zda znovu obnoví s nimi pracovní smlouvu na další
rok prací na vinicích. Na sv. Martina se také velmi často
konají hody, při nichž je neodmyslitelnou součástí pečená
husa. Takzvané „Martinské“ nebo „Svatomartinské“ víno

Zřícenina hradu Rokštejn

Táborový kolektiv připravil pro děti pestrý program
zejména výlet do Jihlavy, kde navštívíme místní ZOO a
aquapark, výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
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je „mladé víno“ z nové sklizně a je určeno pro okamžité
pití, nikoliv k archivování a jeho půvab spočívá ve
svěžesti a lehkosti. Ochutnávky těchto vín získávají stále
větší oblibu. Mezi vinaři se udržuje dávná tradice, že se s
ním nepřipíjí a „neťuká“. Sv. Martin je také patronem
vojáků, koní, jezdců, žebráků a hus.
Proč naše volba? Sv. Martinovi je zasvěcen druhý oltář v
našem kostele a konají se u nás tradiční podzimní
„Martinské hody“.
Sv. Remigius (Remi) - narozen roku 436 - zemřel roku
533, svátek je 1.října. Biskup na území dnešní Francie.
Pokřtil franského knížete Chlodovika, když tento vyhnal
římské legie z celé Gálie. Jeho arcibiskup jej pak v
Remešské katedrále korunoval na prvého francouzského
krále, proto je nazýván apoštolem Franků. Ostatky tohoto
světce k nám přinesl císař Karel IV. A tyto později byly
uloženy v kostele v Čakovicích (dnešní součást Prahy) a
který sv. Remigiovi pak byl zasvěcen jako jediný v naší
zemi, čímž je unikátní.
Proč naše volba? Jediným dlouholetým knězem z naší
obce byl nositelem tohoto jména (Remigius Soukop),
který většinu svého kněžského působení strávil ve
farnosti Zbraslav u Brna a byl aktivní v duchovní i
společenské sféře.
Sv. Amand z Maastrichtu (Miloš) - narozen roku 584 zemřel roku 679, svátek je 6.2. Poustevník, misionář,
biskup, zakladatel mnoha klášterů. V letech 625 – 630
vedl první křesťanskou misii, která se zřejmě dostala až
na jižní Moravu. Je patronem vinařů, poněvadž při svých
misijních cestách šířil i pěstování révy a výrobu vín.
Proč naše volba ? Na severním okraji našeho městyse se
nacházelo ne bezvýznamné staroslovanské pohřebiště a
tedy i sídliště.
Vinařství u nás v minulosti
První písemná zpráva o pěstování vína je z roku 1289 a
patří k nejstarším na jižní Moravě. Velký rozvoj vinařství u
nás nastal v 16. stol. V roce 1503 dala vrchnost
osadníkům možnost vysadit vinice v trati Světlá. V roce
1530 koupili Boleradice páni z Vickova a za jejich vlády
došlo k výraznému rozvoji vinařství a to udělením řady
výsad, stanovením horenských nařízení, dánim možnosti
výsadby vinic vedle staré hory Světlé v tzv. „Nové hoře
Světlé“. Udělili právo pečeti a na ní zobrazení vinařského
nářadí – hrábí a vinařského nože. V roce 1559 povolila
vrchnost k nám příchod novokřtěncům („Habáni“), kteří
byli výborní vinaři a u nás měli pronajatý panský poplužní
dvůr a v něm sklep na uskladnění vína, který je
dochovaný dodnes. V době třicetileté války nastal hluboký
úpadek obce a také vinařství. Ještě v roce 1673 bylo u
nás 668 měřic vinic, z nich však 448 pustých. V roce 1744
bylo v obecním hostinci vyšenkováno 170 věder vína a o
pět let později 250 věder domácího a 99 věder
nakoupeného vína. V té době se rozkládaly vinice v
tratích Mezihorka, Šejby, Holči, Psinky, Pod Šejby, Stará i
nová Světlá, Randle, Vorličky. Vrchnost od nepaměti měla
vinice v trati Šejby. V roce 1789 byl v Boleradicích výnos
760 věder vína. Po vinařské katastrofě na přelomu 19. a
20. století poklesla rozloha vinohradů na minimum. Např.
Ještě v roce 1927 to bylo pouze 9 měřic. Obdoba nastala
v 50 letech min. stol., kdy majitelé vinice je museli rušit v
zájmu zajištění výživy národa. Na to v 60-tých letech se
začala situace měnit a vinice mohli vysazovat „zahrádkáři“
a také JZD. Od té doby bylo vinařství na vzestupu až
dosáhlo současného stavu.
Současný stav – rok 2009
Katastrální území Boleradice patří do oblasti Morava a do
Velkopavlovické podoblasti. Vinice u nás jsou položeny ve
značné výši a to až 300 m n.m. Ve značně zvlnitém,
strmém a členitém terénu. Velká část vinic byla vysázena
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v 80. letech min. stol. Na rekultivovaných pozemcích na
nichž vznikly širokoplošné terasy s protierozními
zábranami a tím i vhodné pro vinice. Půdy na nich jsou na
vápenatých jílech, pískovcích pokrytých spraší. Nejvíce
se pěstují odrůdy Neuburg, Müller Thurgau, Ryzlink
vlašský, Veltlínské zelené. Méně je zastoupeno
Sylvánské zelené, Tramín červený a Souvignon pro
výrobu bílých vín. Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, méně
Frankovka a Modrý Portugal na červená vína.
Díky výše položeným vinicím mají rostliny dlouhý transfér
živin, neboť réva hluboce koření a to až v hloubce 12 m.
Révové kořeny musí čerpat vodu a minerály z velkých
hloubek. Vína jsou ovocitá, souvignonová a muškátová
hlavně díky výše položeným vinicím.

Ze slavnostního odhalení 7.června 2009

Viniční tratě
Dukejský - celková plocha je 29 ha, skutečně osázená
plocha je 5 ha. Stáří vinic 25 – 65 let, vinice v individuální
držbě. Patří sem hony Stračí, Kolíbky, Klíny, Dukejský.
Nové Hory - celková plocha 28 ha, osázená 19 ha.
Odrůdy Müller Thurgau, Sylvánské zelené - stáří 20 let,
Ryzlink vlašský 28 let. Tvoří ji hony Světlá a Nové hory.
Psinky - celková plocha 24 ha, osázená plocha 10 ha,
Stáří vinic 6 – 35 let. Tvoří ji hony Za Klínky, U hřbitova,
Klínky a Psinky. Ten posledně jmenovaný má ideální jižní
expozice, ale současný stav je žalostný navzdory tomu,
že je na ni nevábný pohled z vesnice. Neobdělávané
vinice, náletové dřeviny, pustá pole kazí celkový ráz
vesnice a jejího okolí.
Hora Šejby - plocha vinic je 44 ha, obdělávaná plocha 10
ha, stáří vinic 31 let. Převládá svatovavřinecká odrůda.
Většina vinic je na terasách s extenzivním hospodařením,
ale s velkým úhynem keřů, proto se nepočítá s obnovou.
Tvoří je hony Šejby a Mezihorka.
Vickov - výměra 11 ha, osázeno 6 ha v roce 1979, vinice
jsou v individuální dražbě. Je to historicky významná
lokalita připomínající pány z Víckova a největší rozkvět
vinařství v Boleradících. Celkem je k dispozici 136 ha na
nichž je možné pěstovat révu, ale ve skutečnosti je
využita asi na polovinu . Zastoupení odrůd v kusech.
Neuburské – 26000 ks, Sylvánské zelené – 4500 ks,
Müller Thurgau – 12000 ks, Ryzlink vlašský - 8000 ks
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Neděle 28.června
- požehnání v kostele sv. Jana Křtitele
- průvod od kostela
- hody pod májí
- tradiční zavádka
- večerní hodová zábava
- k tanci a poslechu hraje DH Lácaranka

Tramín červený 5000 ks, Veltlínské zelené - 3000 ks,
Souvignon – 1000 ks, Svatovavřinecké – 13000 ks,
Zweigeltrebe – 2000 ks, Frankovka – 1500 ks, Modrý
portugal 1100 ks.
Pěstitelé vinic
Největší je Vinařství Šlancar s.r.o., které obdělává 32 ha
vinic. Jako malovinaři Vinařství Koráb a Novotný Zdeněk.
Drobní vinaři mají v držbě 5 – 10 arů, což je 250 – 600
keřů révy.
Registrovaní výrobci vína v Boleradicích
Vinařství Šlancar, s.r.o., Vinařství Omasta Stanislav,
Vinařství Koráb P+M, Vinařství Zdeněk Novotný.
Uskladnění vína je ve sklepích, jednak u rodinných
domků, v bývalých sklepích po vesnici. Kolonie sklepů v
bývalé cihelně u hřbitova byla vystavěna v létech 1970 1980 a vytváří malebné zátiší na okraji vesnice.
Od roku 1996 pracuje Vinařský spolek, který má 30 členů
a každoročně koná Velikonoční výstavu vín, jeden
tematický zájezd do vinařských oblastí a pro svoje členy i
další zájemce odborné akce s vinařskou tématikou. V
posledním čase také Den otevřených sklepů a Štěpánský
košt mladých vín. Velkou tradici mají Slavnosti vinobraní
se zavíráním a otevíráním hory, průvodem vinařů, které
se konají od 60 let m. stol. s vlastním textem a
dramaturgií. Od té doby konávali výstavy vín zahrádkáři
při různých příležitostech. Vinařství v místě si zachovává
stálý zájem i stoupající úroveň.
Jaroslav Procházka, ZO Techsport Boleradice

Letošní stárci a starky
1. Tomáš Vojtěšek, Veronika Korábová
2. Stanislav Omasta, Blanka Demelová
3. Jiří Soukop, Simona Srncová
4. Milan Víteček, Barbora Reiterová

Informace z knihovny

Upozorňuji čtenáře a návštěvníky knihovny, že o
prázdninách půjčujeme knihy v pondělí od 18.30 do 19.30
hodin a v pátek od 18.00 do 19.00 hodin. Přijďte si
vypůjčit knihu na dovolenou - určitě si vyberete z naší
nabídky nových knih, ze kterých vybírám jen několik
zajímavých titulů:
Irena Obermanová - Normální zázraky povídky
oblíbené autorky - o lásce, rodičovství, vztazích, osamění.
Barbora Nesvadbová - Brusinky fejetony, glosy a
povídky soudobé české autorky
Jude Deveraux - Rytíř ve zlaté zbroji další historický
román z cyklu "Montgomeryů
Marie von Ebner-Eschenbach - Má dětská léta
životopisné črty ze života hraběnky - původem z
moravských Zdislavic
Jan Bauer - Ve službách Svatoplukových nový
historický román - vzrušující příběh nás zavede do
Velkomoravské říše
Ann Granger - Čas pro vraždu druhá z úspěšné řady
detektivek s dvojicí Mitchellová a Markby
Radovan Stoklasa - Kostely na Slovácku krásná
obrazová publikace o církevních stavbách našeho okolí
Tyto a řada dalších titulů jsou pro Vás nachystány v
knihovně pro Vaši letní pohodu. Přijďte si vybrat !
Dana Veselá, knihovnice

Pozvání na Jánské hody
26.06.2009 - 28.06.2009
Pátek 26. června
- stavění máje
- hraje CM Primáš
Sobota 27. června
- krojovaný průvod od první stárky
- Moravská beseda (děti ze ZŠ Boleradice)
- hody pod májí
- večerní hodová zábava
- k tanci a poslechu hraje DH Lácaranka

Chasa
Martin Soukop, Kristýna Hladůvková
Tomáš Hos, Natálie Bartoňková
Milan Novotný, Šárka Hosová
Jakub Koráb, Nikola Horáková
Tomáš Omasta, Veronika Káňová
Martin Horák, Klára Hladůvková
Tomáš Šlancar, Zuzana Hřibová
Anita Vašíčková, Dalibor Novotný
Václav Bartoněk, Klára Omastová
Pavel Hrabec, Alžběta Straškrábová
Nela Čapková, David Filásek
Aleš Stehlík, Kateřina Havránková
Jiří Švec, Veronika Palánová
Jan Šlancar, Kateřina Urbánková
Zbyněk Stehlík, Martina Lupačová
Josef Vlček, Hedvika Hrdá

Zavádka na Jánských hodech
Studentka Jarmila Vrtalová svou diplomovou práci
věnovala zvykům, tanci a tradicím v obcích na Hanáckém
Slovácku. Krátký úryvek z její práce, věnovaný zavádce
na hodech v Boleradicích, jsem připravil i pro čtenáře
Polehradu.
Hody se v Boleradicích konají koncem června, přesněji o
víkendu nejbližšímu ke svátku kostelního patrona svatého
Jana, jde tedy o tzv. Jánské hody. Trvají dva dny. Zábavy
bývají pořádány čtyři: v sobotu a v neděli – odpoledne i
večer. Po oba dny večer chodívají oblečeni do kroje
pouze chlapci, dívky ho nosí jen na průvod a zábavy
odpoledne. Stárkovské páry jsou čtyři (dívka se označuje
krátce „starka“, nikoli „stárka“ jako v okolních obcích),
ostatní krojovaní tvoří chasu.
Výzkum zavádky zde provedla Zdenka Jelínková v roce
1958. Tanec zavádka se tehdy nazýval také skládka.
Tančila se až v pondělí odpoledne, to dokládá skutečnost
tehdejšího trvání hodů do pondělka. Kromě samotného
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obřadního tance zaznamenala rovněž existenci zavádění
tanečníků svým stárkám při zahajování hodové zábavy a
zavádění návštěvníků hodů do vyhlášeného sóla. Tyto
zvyky se udržely do dnešních dnů.

Zavádka na loňských hodech

Zavádku v Boleradicích popisuje Z. Jelínková takto:
„Prováděla se o hodech v pondělí odpoledne. Nejprve
měli sólo stárci se svými stárkami (valčík). Ti pak po řadě
od prvního zaváděli do tance po několikerém otočení
stárky ke stolu (začínali tančit všichni zároveň, ke stolu
přicházeli postupně). Stárky odváděly svůj poplatek za
muziku na celý rok. „Výboři“, sedící u stolu, kde se
skládka prováděla, jim zavdávali vína. Potom chlapci
zaváděli podobně k tabuli i všechna ostatní děvčata.
Provádělo se to tak, že je vyzvali k tanci, chvíli s nimi
tančili a pak je přímo z tance zavedli ke stolu. Chlapec si
pak vybral k tanci další děvče.“
Ještě pár let po roce 1950 si vzpomínají pamětníci na
„klasickou“ zavádku, vč. tzv. skládky (skládání poplatku
stárkami) do pořadatelské pokladny. S ohledem na popis
Zdenky Jelínkové je jasné, že koncem 50. let docházelo k
zániku tance zavádka. O obnovu tradice se místní občané
pokusili v roce 1968 (snad i 1969), ale bez úspěchu.
Během společenské krize v obci v 70., 80. letech 20.
století se zavádka zcela vytratila, hody byly zkráceny na
dva dny a spěly dále k zániku. Zájem o udržování
lidových tradic se minimalizoval.
V roce 1990, s nástupem demokraticky zvoleného
starosty na radnici, se zlepšila úroveň kultury v
Boleradicích. Hody byly zastupitelstvem podporovány. V
sobotu dopoledne chodívají stárci v krojích v doprovodu
dechové hudby zvát spoluobčany na hody. Odpoledne se
jde průvodem pro „starky“ a poté na odpolední zábavu,
která po krátké přestávce na večeři pokračuje večerní
taneční zábavou. V neděli dopoledne se krojovaní účastní
sváteční bohoslužby v místním katolickém kostele.
Odpoledne se tančí mj. právě zavádka. Večerní zábava
trvá až do časných ranních hodin.
K obnově zavádkové tradice došlo v Boleradicích ale až v
roce 1993, díky tehdejšímu primáši cimbálové muziky
Vonica a obecnímu zastupiteli v jedné osobě Františku
Korábovi, který přišel s myšlenkou rekonstrukce tance
zavádka. Volba tzv. „starých stárků“ byla kvůli
zdlouhavosti obřadu vypuštěna. Od zmíněného roku 1993
se začala zavádka znovu tančit v průběhu nedělní
odpolední zábavy a takto se udržuje i v posledních letech.
Zábava v neděli odpoledne se nyní nese ve znamení
předvedení slavnostního programu krojovanou chasou
pro hodové návštěvníky. Zapojení diváků je tedy už
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omezenější, než jak bývalo zvykem v dřívějších dobách.
Často se na zahájení nedělní zábavy tančí Česká nebo
Moravská beseda. Poté se místo volby „starých stárků“
vyhlašuje sólo stárek se „starkami“. Při něm jsou
stárkovské páry postupně zastavovány v kole krojovanými
chasníky. „Starky“ jsou vyzvedávány na židlích, stárci na
Během
zvedání
ramenech
zdatných
mladíků.
stárkovských párů vždy proběhne slavnostní přípitek na
zdárný průběh hodů. Sólo je svým průběhem podobné
volbě tzv. „starých stárků“, ale časově je podstatně kratší.
Zavádka začíná kolem 17. hodiny. Tančí se pod májí.
Zavádkovou píseň zpívá mužský sbor, hraje dechová
hudba. Nápěv je na melodii „Enom ty mně má panenko
pověz“, text si zpěváci upravují s ohledem na místní
hanácký dialekt a místní názvy. Stárci stojí v pořadí od
prvního do čtvrtého vedle sebe, „starky“ proti nim. Stárek
přichází tradičním zavádkovým krokem ke své partnerce.
Po vzájemné úkloně se postaví čelem, uchopí se za dlaně
pravé ruky, spojené ruce drží ve výši hrudníku a mírně
jimi pohupují do rytmu. Zavádkovými kroky se dostanou
ke stolu na konci parketu, kde sedí starosta s radními. Po
přípitku vínem dá „starka“ na připravený talíř malou
finanční částku. Promluvy (smlouvání o výši poplatku)
spojené se „skládkou“ se neprovádějí. Zavádka končí v
okamžiku, kdy odstoupí poslední stárkovský pár od stolu
a připojí se k ostatním dvojicím, které pokračují v
zavádkových krocích.
Zdroj: Jarmila Vrtalová ZAVÁDKA NA HANÁCKÉM
SLOVÁCKU – SOUČASNÁ PODOBA A FUNKCE
TANCE (výňatek z magisterské diplomové práce)
Odkaz: http://is.muni.cz/th/66513/ff_m/Diplomka3.doc

Proč se píší kroniky...?

Tuto otázku si určitě kladou mnozí z nás. Začátkem
letošního roku totiž ukončil činnost kronikáře pan Pavel
Kabela a jeho záslužnou činnost převzala paní Marta
Korábová. I jí byla položena tato otázka. Tedy ptáme se
nové kronikářky proč se vlastně píší kroniky?
Dovolte jako odpověď použít úvod a první kapitolu z knihy
Františka Nepila Střevíce z lýčí:
Z Kosmovy Kroniky české:
… Potom oděn v knížecí roucho a obut
v královskou obuv, vsedne Přemysl Oráč na bujného oře,
avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s sebou své
střevíce, zcela z lýčí ušité, aby je dal schovati pro
budoucnost…
Tu se stalo, že se jeden zvláště smělý a od řeči,
zeptal: „Pane pověz nám, proč jsi nám dal schovati tyto
lýkové střevíce, jež jsou k ničemu, než aby je člověk
zahodil, nemůžeme se tomu dosti vynadivit.“ On jim
odpověděl: „ Na to jsem je dal a dám schovati na věky,
aby naši potomci věděli, odkud vzešli a aby byli vždy živi
v bázni a nejistotě a aby lidí sobě od Boha svěřených
nespravedlivě neutiskovali z pýchy, poněvadž všichni
jsme si od přírody rovni…“
My to máme jednoduché. My víme, odkud jsme vzešli. I
kdyby Přemysl ty střevíce z lýčí schovati nedal: mezi námi
není ani jediného, jehož předek nebo prapředek by
nepocházel z venkova. Jenž by nebyl buď chalupníkem,
rolníkem či domkařem, anebo alespoň podruhem,
děvečkou či čeledínem. Všem nám, kdo máme to štěstí i
trápení, že žijeme u nás a že sem patříme. vykukuje
sláma z bot. Přemyslovy střevíce vzaly prý sice za svá v
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Přehled kronikářů obce Boleradice

husitských válkách, ale otevřete staré matriky popsané
zažloutlými jmény těch, kdo byli před námi! Voní hlínou a
větrem a chlévem.
Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny Země a ví
kudy táhl Cézar do Egypta a kudy Hanibal na Řím. Ví kdo
dal koho popravit ve francouzská revoluci, a ví, jak
zorganizoval svou říši Dioklecián. Ale neví, čím byl jeho
vlastní pradědeček jak se jmenovala jeho vlastni
prababička za svobodna, a neví, odkud kam se harcovali
a co je všechno potkalo, než začal on sám užívat krás a
strastí tohoto světa. A dokonce už ztrácí představu, co to
znamenalo vonět hlínou, větrem a chlévem. Že to
znamenalo celý život pracovat od růžového svítáni až do
černé noci, a že přes všechnu tuto práci mohly udělat škrt
jediné kroupy, jediná průtrž mračen, vichřice anebo velká
voda. Jistěže se i radovali, a dovedli to, a ne zřídka a ne
potichu. Ale „aby byli živi v bázni a nejistotě", to jim
nemusely připomínat lýčené střevíce uložené v knížecí
komoře. Na to jim stačil pohled na oblohu anebo
myšlenka, co bude asi zítra, či za měsíc a za rok.
Především z této jejich bázně a nejistoty rostl krůček po
krůčku a kámen po kameni náš pohodlný, sytý
elektronkový dnešek. Dnešek, kdy lidé znají jiné bázně,
nejistoty a smutky, ale to jsou povětšinou takové starosti,
o kterých by ti, kdo žili před námi, asi říkali, že by je chtěli
mít.
Ať mi mladí odpustí ten „pohodlný, sytý dnešek“, Všem
starým a starším se vždycky zdála být jejich současnost
pohodlná a sytá oproti jejich krušnému mládí. Až se naše
současnost stane minulostí a vzpomínkou dnešních
mladých, bude se jim zdát pravděpodobně krušná a plná
nejistot a pohodlnou se jim začne zdát ta, co bude
současností, až jim zbělají vlasy, vypadají stoličky a
začne je píchat v kyčlích. Každá současnost byla o trochu
pohodlnější a sytější než minulost, protože ti naší
dědkové dělali celý život všechno co bylo v jejich silách,
aby se jejich potomci měli líp než oni sami. Ti první
vychodili pěšinku. Jejich děti nadělaly z pěšinek nerovné,
hrbolaté, kalužné cesty, velmi nepohodlné, ale přece jen
mnohem pohodlnější než pěšinky. A jejich děti z nich
zřídily širší formanské cesty, kde se mohly už dva vozy
vyhnout. A děti jejich dětí postavily místo cest úzké,
prašné, kroucené silnice, a ty jejich děti rozšířily srovnaly
a vyasfaltovaly. A my jsme místo nich začali stavět
širokánské, rychlé dálnice.
Mezi dálnici a formanskou cestou je stejný rozlil, jako
mezi moderním vozem a volským potahem. Jsem
z venkova, stejně jako můj tatínek a moje maminka a
jejich otcové a jejích maminky. Bylo by mi proto lito, kdyby
se docela zapomnělo na ten potah. Že každý by měl
vědět, co to venkov byl a také měl starosti a povyražení.
Právě proto, že mezi námi není ani jediný jehož předek by
z venkova nepocházel. Jen se podívejte do starých
matrik.
Tolik z knihy Františka Nepila. Obecní kroniku ocení lidé
až po dlouhé řádce let. Poslední léta jsou pro pamětníky
nezajímavá, všední, protože je prožívají na vlastni kůži.
Když se ale člověku dostane do ruky kronika, která je sto
let stará, tak věci, které tehdy lidem připadaly běžné a
všední, nabývají úplně jiného významu. Proto je také
někdy pro kronikáře obtížné rozpoznat, co za
zaznamenání stojí a co ne. Snad se mi to podaří.
Marta Korábová, kronikářka
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•
•
•
•
•
•

1926 - 1936 Stehlík Jan
1936 - 1941 Machač Josef
1941 - 1973 Kučera Karel
1973 - 1995 Horák Jan
1995 - 2008 Kabela Pavel
2009 Marta Korábová

č.47
č.83
č.54
č.117
č.51

Obálka školní kroniky

Titulní strana první kroniky pana Jana Stehlíka z. r. 1928
Přehled zde zdaleka není úplný. Kroniky vedli (velmi
úhledným písmem ) i řídící učitelé na škole, někteří
občané mají své soukromé kroniky, zápisy lze najít i ve
farních knihách. Ty nejstarší jsou uloženy např. ve
Státním archivu v Mikulově a k nahlédnutí jsou občas při
zvláštních příležitostech. Některé části kroniky Jana
Stehlíka najdete na www.boleradice.cz .
Jiří Janda a Marta Korábová
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Úryvek vyprávění Aloise Mrštíka o vinorodém kraji kolem
Boleradic, které přednesl Jan Horák při odhalování
drobné architektonické stavby ve tvaru Boží muky:

Moje sanatorium

Zvon XXII.
Měj mě, můj Jeníčku, měj mě rád, koupíme si spolu vinohrad.
A já budu kopat a ty pít, budeme se spolu dobře mít.
Nadepsal jsem: ,Moje sanatorium", a tím vinice
mi také je. Proti jihovýchodu do výšky se nese příkrá a
prošedlá její stráň, posázená vinnými keři, zahřívaná
teplým, životodárným sluncem od prvních jeho ranních
blesků až po zlacené červánky zrůžovělého západu.
Ušlé ticho rozbouřenou duši tu hladí a ve chvíli odpočinku
mysl znavenou a tělo prací ukonané v sladké snění
ukolébává přírody tak jemný klid. Ten utišuje, co nitrem
bouří, vše, co bolí, tu se hojí a zdvojnásobuje chvilky
blaženého shovění a hodiny prchavého vnitřního štěstí.
Jaké daleké a širé rozhledy otvírají se tu oku,
bloudícímu po zelených klínech lesů a úbočích
Chříběcích hor! Vysoký Nedánov hrdě vzpíná svá nahá
prsa, lemovaná po levém boku lesy klobouckými, po
straně pravé hlubokými doubravami polehradickými. Dole
údolím jak pentle protahují se bílé pruhy tvrdých silnic a
prašných polních cest. A bokem v úpatí vinice dědinka
skrytá v stromoví si hoví.
Bílé zdi návsí svítí v slunci, dědina šumí životem
a až sem lti vrcholu vinice. Slepice kdesi v chaloupkách
se chlubí, že snesla vajíčko, od rybníčku se ozývá křik
čímsi znepokojených hus, na nedalekém poli na své
kravky pobízivě pokřikuje oráč.
Oh, krásně je tu v lahodných dnech májových,
kdy v mladé zeleni listů réva skromně zakvítá, v létě, kdy
nebe slunečními požáry hoři, v jeseni, když jemným
závojem bílých par zastřeny jsou modravé obzory
rozlehlých dálek, i v zimě, když celý kraj zalehlý je bílými
sněhy a ničeho kolem vidět není, než čistou, nekonečnou
jejich běl.
Jak duši lidskou v sladké snění a milý klid tu ukolébává
chvíle jarní! Neúnavní skřivani po celý den s osluněných
výšin drolí své milostné písničky k zemi, z lesa důvěrně
volá žežhulčin hlas, sladce žvatlají černohlávci a skromné
pěnice, své nádherné popěvky vyzpěvuje roztoužený
drozd.
A milé, neskonalé milé je tu zvláště shovění po
vykonané práci ve chvíli kdy lidé s polí se sbírají a
unaveni celodenní prací zvolna tíhnou ke skrovné večeři
pod domácí krov.
Poznenáhlu tichnou pole a, nivy, panské potahy
se všech stran se klidí v uzavřený dvůr, usíná, usíná, až
nadobro usne dědiny podvečerní ruch. A pak v
ohromném, velebném tichu takového podvečera ni lístek
se nepohne, ni travka se neprohne a celé širé prostranství
kolem dokola ustrne v úchvatný, jako zkamenělý klid.
A ticho. Mlčí lesy, mlčí pole, mlčí dědina - celý
svět usnul v sladký sen. Ale tu pojednou, jako by někdo
znamení dal, ozve se z lesů vášnivý vzlyk zamilovaných
slavíku. Tu jeden, tam druhý, kousek dál prologem uvádí
se třetí - za malou chvíli zvučí jimi celý les. Mají
bezvýhradné sólo. V úžasně krásném koncertu se
předstihují svými silnými hlasy tu v kratších, tu v delších
kantilénách. Ten naproti zvlášť nádherně klokotá, jako by
s rozkoší skandoval své podařené lyrické verše.
Utěšené chvíle jsou v dubnu, když réva raší a
pak lahodně prohřátém máji skromně zakvítá. V práci tu
prodlévám mnoho hodin a dní v roce a roztřesené,
chvějící se a bolavé nervy tu hojí neobsáhlý, všecko
utišující a vše vyrovnávající věčný mír. Smítám, vylamuji
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„pazuchy" z úžlabin listů, podvazuji zbujnělou révu, ničím
roztomile krásné, ale zhoubné, kovově se lesknoucí
„vincúry" (zobonosky), tu opravím kolík, přihrnu hlíny a
někdy i „škrošňu" na záda připnu a listí révy postřikuji
roztokem modré skalice, aby slibnou úrodu nezničila
zhoubná plíseň velkého léta. A pak už během letních
měsíců hrozníčky se ukazují a hrozníčky rostou, utěšeně
se kulatí, a než se člověk naděje, už je tu srpen a počátek
září, kdy zrnka se počínají zapalovati a barviti. Jaká
radost, jaká nádhera takový keř bohatě ověšený modrými,
růžovými neb zažloutlými hrozny, schovávajícími se pod
zelené listy štědré révy. To je radostí, to je chlouby, když
někdo cizí do vinice přijde, obdivuje bohatství a krásu
plných hroznů a závistí až kokrhá! A já - já pýchou se
nafukuji, jaký že jsem to dobrý hospodář! A hlídám.
Hlídám ráno, hlídám za poledne i na večer, ba někdy i za
teplejších, jasných nocí.
A pak - jednou za slunného dne říjnového
„oberačka". Bývá v ten den veselo ve vinici. Ale smutno v
mé duši. Loučím se s nádherou roku, loučím se s tím, co
denně očima jsem hladil a tolik měl rád. Ba krásně a
klidno, svato i zdrávo je tu v každé době roční, zrána, za
dne, navečer i za mlčelivých nocí měsíčních. A což ty
nádherné východy zlatého slunce v letních jitrech, plných
vůní a lahodných zvuků. Ale nejkrásnější ze všech těch
blažených chvil jsou přece jen letní rána sváteční. Práce v
polích odpočívá, v klidu svátečního dne hoví si umetená
ves a nic, nic neruší nebeský klid šťastné přírody. A v
akordy zladěné zvony hlaholí z dědin kolem dokola
sváteční svou píseň a duše mimoděk se modlí modlitbou
nemluvenou, nešeptanou, ale modlitbou tím vroucněji
cítěnou a zrak s rozkoší žíznivě se vpíjí v ty zemské krásy
vlasti, které lidstvu pro potěchu tak štědře naděluje
milostivý Bůh.
Jan Horák

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 na adrese: penzion@starevinohrady.cz
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Zkrátka: stalo se v červnu…

Poděkování
Rada městyse děkuje panu Pavlu Kabelovi za dlouholeté
vedení obecních kronik. Jeho záslužná, systematická
práce vedla k pokračování díla boleradických kronikářů a
zaslouží si naši úctu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
60 let
65 let

70 let
75 let
80 let

duben – červen
Kiliánová Marie, Boleradice 98
Šiller Jaroslav, Boleradice 221
Klimeš Vlastimil, Boleradice 53
Kahánek Bohuslav, Boleradice 375
Zemánek Jindřich, Boleradice 378
Novotná Verona, Boleradice 299
Lupač Miroslav, Boleradice 379

81 let
82 let

Sokolářová Marie, Boleradice 80
Stehlíková Růžena, Boleradice 316
Čermáková Milada, Boleradice 115
Kutálek Theodor, Boleradice 253
Omastová Terezie, Boleradice 248
Stehlíková Marie, Boleradice 40

83 let

Vítečková Marie, Boleradice 46

84 let

Sedláčková Marie, Boleradice 189
Petrášová Josefa, Boleradice 320

86 let
87 let
89 let
92 let
96 let

Hrabec František, Boleradice 149
Zajícová Věra, Boleradice 244
Horáková Marie, Boleradice 26
Káňa Vladimír, Boleradice 20
Stehlíková Alžběta, Boleradice 38

èerven 2009

1. škola má nová telefonní čísla, 4. občany zastupovali
zastupitelé na jednání Zastupitelstva městyse, 5. začaly
volby a skončil předvolební mumraj, 6. Sokol sbíral starý
šrot, 7. děti vystoupily Z pohádky do pohádky v divadle,
byla odhalena drobná architektonická stavba ve tvaru
Boží muky a sečetly se výsledky voleb do parlamentu EU,
12. předškoláci byli pasováni na školáky a půlnoční rámus
cirkusu zvaného Agrotec Mogul rallye nedal mnohým
spát, 13. žáci měli turnaj ve fotbale, 14. konečně Dětský
den na rybníku i s rybáři

Pasování předškoláků na školáky

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let!
Matrikářka Eva Glozová

Zkrátka: stalo se v březnu…

25. školáci vynášeli Mařenu – odplula pryč, vysvitlo
sluníčko a bylo jaro, 26. Jan Přeučil a pohádková Popelka
Eva Hrušková hráli v divadle pro děti, 27. na letiště
zavítala letecká inspekce

Zkrátka: stalo se v dubnu…
1. Apríl začal zdražením jízdného autobusů, 3. začala
sezóna na orelských kurtech za divadlem, 5. děti
prodávaly na Velikonočním jarmarku, 7. farníci vyrazili na
Pašíjové hry do Žďáru nad Sázavou, 11. Boleradice
s rozhlednou byly na ČT, 12. tradiční velikonoční košt
vína čítal více jak 400 vzorků, 15. přijeli vojáci do školy
na besedu k výročí osvobození obce, 23. pejsci byli
očkováni proti vzteklině, 24. v divadle měl premiéru
Cikánský baron

Zkrátka: stalo se v květnu…

2. rybáři závodili na rybníku, 4. začala Jarní Sešlost 2009,
9. vyjel zájezd Zahrádkářů do Věžek, 10. skončila Jarní
sešlost 2009 a Cikánský baron pojede na podzim do
Vysokého nad Jizerou, 12. občany zastupovali zastupitelé
na jednání Zastupitelstva městyse, 16. vyjel zájezd
Techsportu na Hostýn a pak do Kroměříže, 21. přišli a
přijeli osmdesátníci pobesedovat, 28 opět rozhledna
v televizi tentokrát na Primě, 31. nebyl Dětský den pršelo
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Vinaři vystavovali své vzorky na Velikonoční neděli
Inzerce
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èerven 2009

Výhledy z rozhledny na Nedánově

Severní výhled na Borkovany, v pozadí obce kolem Šlapanic

Pohled na radar na kopci nad Újezdem u Brna, za ním je Mohyla
míru a obzor uzavírají kopce Drahanské vrchoviny

Pohled jižním směrem: uprostřed jsou budovy Vinařství U
kapličky v Zaječí a na obzoru jsou vidět větrné elektrárny
v Dolním Rakousku

Fotogenická Pálava. V popředí jsou průseky v lese ve Vorličkách
Zkuste udělat i vy fotografie z rozhledny a poslat na email
polehrad@boleradice.cz Budou uveřejněny v některém z příštích
čísel Polehradu.

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. září 2009
Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.cz
nebo na Úřad městyse
Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství fotografií
najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz

Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic

Brno jako na dlani – sídliště Nový Lískovec a Bohunice

Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný
redaktor Ing.Jiří Janda. 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. Toto číslo vyšlo 21. června 2009
Cena 5,- Kč
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