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Když v Římě svatořečili Anežku českou,  
radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. 
Tam nahoře zatím probíhá raut na oslavu nové světice. Andělské chóry pěly a tak ...  

Tu po jednom z přípitků přistoupila svatá Anežka k 
nebeskému zábradlí, natáhla paži ukazujíc na malé 
soustátí dole a její svaté rty se pohly v jasné řeči: "Ať 
to praskne" a luskla přitom svatými prsty a ještě 
dupla svatou nožkou. Nahrnuli se kolem svatí 
kolegové, prosti v té chvíli svých starostí a se 
zájmem naslouchali, jak to v Čechách, ale i Moravě, 
potažmo na Slovensku praská. Jako ledy z jara. Ale 
teď, na podzim? ... zkrátka zázrak. Všichni hned 
gratulovali, jen svatý Václav, zvyklý zásluh sám, 
usmíval se ukřivděně. 

Ať si pověrčiví intelektuálové, státníci, politologové, 
volnomyšlenkáři, spiklenci a autoři pamětí říkají co 
chtějí. Tak to 17. listopadu 1989 prostě bylo. Zázrak 
prasknutí zařídila svatá Anežka česká! 

 
Zeno Kaprál, básník 
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Zastupitelstvo městyse,  

Rada městyse a pracovníci Úřadu 
městyse Boleradice přejí všem 

občanům šťastné a pokojné 
Vánoce a do roku 2010  

pevné zdraví  
a dobrou mysl. 

 
 

Díky svatá Anežko! 
Už po dvacáté budeme slavit Vánoce ve svobodné zemi. 
Tak svobodné, že se nám, kdo něco pamatujeme, ani 
nezdálo. Když budete chtít zítra do Vídně, tak je to jako 
když jedete do Brna. Nepotřebujete prakticky nic. A 
jízdenka může být levnější než do Prahy. I za to může 
svatá Anežka. Je velmi milé, že nám to připomněl i Svatý 
otec, papež Benedikt XVII., před dvěma měsíci osobně. 
„Brzy si připomenete dvacáté výročí“sametové revoluce“, 
kterou šťastně a pokojně skončilo mimořádně těžké 
období této země, období, v němž myšlenková a kulturní 
výměna byla přísně kontrolována. Spolu s vámi i s vašimi 
sousedy děkuji za vaše osvobození od těchto 
despotických režimů. Jestliže pád berlínské zdi byl 
předělem ve světových dějinách, tím více to platí pro 
země střední a východní Evropy. Tím získaly místo, které 
jim jako svrchovaným náleží ve společenství národů.“ 
(BenediktXVII., Praha 26.9.2009) 
….“chci zvlášť připomenout svatou Anežku Českou, jejíž 
kanonizace – právě před dvaceti léty – předznamenala 
osvobození země od ateistického útlaku.“ (BenediktXVII., 
Praha 28.9.2009) 

 
Blíží se Vánoce. A symbolem Vánoc je malý Ježíš – 
Jezulátko. Při této příležitosti chci připomenout, že do 
programu návštěvy byla na osobní přání papeže 
zařazena návštěva kostela Panny Marie Vítězné v Praze 
na Malé Straně. V tomto kostele je uctívána milostná 
soška Pražského Jezulátka. Přichází sem na milion 
poutníků ročně z celého světa. Papež této sošce na 
znamení své úcty věnoval zlatou korunku, kterou je 
ozdobena od začátku letošního adventu. A před ní 
pronesl italsky modlitbu, kterou sám připravil. Je to 
(nejen) vánoční modlitba. Věřím, že někoho potěší: 
 

Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě 
a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem 

skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie. 
 

Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, 
anděly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme,  

že jsi náš jediný Spasitel. 
 

Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé chudoby, 
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. 

 
Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa  

a dej, ať nám vždy vládne láska,  
kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. 

 
Dopřej všem lidem, Ježíši,  

aby porozuměli poselství Božího narození, 
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině 

světlo, radost a pokoj. 
 

Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v 
jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. 

Amen. 
 
Závěrem přijměte mé přání požehnaných vánočních 
svátků a všeho dobrého do celého nového roku 2010. 
Jako povzbuzení přijměte znovu slova papeže:  
„Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne 
(Gustav Janouch Rozhovory s Kafkou). Jestliže naše oči 
zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření a naše mysl 
pro krásu jeho pravdy, můžeme opravdu doufat, že 
zůstaneme mladí a že budeme budovat svět, který odráží 
něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí 
generace, aby jednaly podobně… Bůh žehnej České 
republice! 
Ať Pražské Jezulátko je i nadále vaší inspirací a vede 
všechny rodiny vašeho národa. Kéž vám všem Bůh 
žehná“  

Mgr. Rudolf Zbožínek, farář 
 

Chvála dobrého slova 
Blíží se konec roku a většinu z nás paradoxně nutí tento 
čas vánoční ke spěchu, shánění, běhání, pečení, 
uklízení…Teprve když na Štěpána hosté odejdou a misky 
s cukrovím jsou prázdné, přijde chvilka rozjímání. Jak 
jsem to ten letošní rok prožila? Co si z něj ponesu do 
dalších let? Pomohla jsem někomu nebo ublížila? Někdo 
si klade otázky jiného typu, přemýšlí, co získal, co ztratil? 
A jiný zase co rozdal? 
Když sedíme u vánočního stromečku, mohla by nás 
poslední otázka zavést k dárečkům, které tam někdy ještě 
leží. Já však mám na mysli rozdávání toho, co si za 
peníze nekoupíme. Nechci zde mluvit o svém osobním 
životě. Jsem učitelka, a proto budu mluvit o své profesi. 
Možná tedy promlouvám jen ke svým kolegům, avšak 
věřím, že se má slova neskončí jen u nich.  
Chtěla bych mluvit o kouzlu slova. Slova, vyřčeného 
s láskou, s vírou, že ho dáváme s dobrým úmyslem. 
Poděkování, upřímné přání, prosba i rada mohou být 
vysloveny různě. Vyrostla jsem mezi lidmi, kteří si říkali to, 
co si opravdu mysleli. Přímočaře. Podobně  to funguje i 
mezi dětmi ve škole. Upřímně a s láskou jim říkáme věci 
pěkné, ale někdy i věci, které se jim nelíbí. Inu, není 
každý den posvícení a někdy se nedaří. Je potřeba mluvit 
i o tom, že se nedaří, proč se nedaří a jak na to, aby se 
dařilo. Je to špatné? Už dávno jsem poznala, že děti brzy 
vycítí, když je máte rádi a chováte se k nim s úctou. 
Rychle se srovnají s neúspěchem, protože vidí, že jim 
pomůžete zlepšit se, že věříte v jejich schopnosti. Takové 
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je kouzlo dobrého slova – dává nám radost, naději, 
optimismus, víru v sebe sama. A každý z nás má v sobě 
moc obdarovat druhé právě tímto darem. 
Při tom vánočním rozjímání vzpomenu i na lidi, kterým 
v duši sedí černý stín závisti, zloby a vzteku. Nedostalo se 
jim dobrých slov? Je to jen vina rodičů? Vždyť i tito lidé 
chodili do školy, která jim mohla spoustu dobrých slov 
rozdat. Zamýšlím se nad sebou, přemýšlím o bolavých 
duších a nakonec si řeknu, že tento problém sama 
nevyřeším. Tak co s tím? Přeci… sebrat síly, nalézt 
v sobě hodně lásky k dětem a tu jim zase další rok 
rozdávat. S milým úsměvem, s veškerým důrazem i 
zvýšeným hlasem, když něco provedou, s pochopením a 
tolerancí pro jejich osobnosti.  
V novém roce přeji nám všem, abychom po cestě životem 
nacházeli hodně dobrých slov. Co s nimi uděláme, je naší 
odpovědností.  
                                                                    Milena Plocková 
 

Malá bilance 
Blížící se konec roku vybízí k malému bilancování, 
ohlédnutí za rokem téměř uplynulým a k úvaze o tom, co 
se letos podařilo a co bychom rádi udělali v roce příštím. 
Nejprve tedy k roku právě končícímu: 
Tou největší (a nejdražší) akcí realizovanou v loňském 
roce byla beze sporu stavba rozhledny. Nutno říci, že 
vybudování rozhledny proběhlo docela rychle a díky 
zkušenosti generálního dodavatele nebylo během stavby 
nutno řešit žádné zásadní problémy. Rozhledna, otevřená 
pro veřejnost 12.7.2009, se stala chloubou našich 
občanů, velkým lákadlem pro turisty a zcela jistě 
významně přispěla ke zvýšení atraktivity naší obce. 
Všechny naše další plány a úvahy o tom, co bychom 
chtěli letos vybudovat, byly omezeny právě tolik 
očekávanou a nakonec úspěšně realizovanou stavbou 
rozhledny. Přes to, že se nám na tuto stavbu podařilo 
získat dotaci z EU ve výši přes 2 miliony korun (a na jejíž 
vyplacení stále čekáme), bylo nutno zapojit i další 
prostředky z obecního rozpočtu – respektive z úvěru, o 
jehož přijetí rozhodlo zastupitelstvo. Bylo tedy nutné celý 
rok šetřit. I přes tuto skutečnost se mnohé podařilo: 
- byla vybudována tolik potřebná kanalizace z lokality 
vinných sklepů v Cihelně. Vypouštění odpadních vod do 
„hluboké cesty“ bylo právem kritizováno našimi občany a 
stalo se neúnosným. Tento bolavý problém byl tedy 
vyřešen. 

 
Chodník u zastávky se dočkal opravy 

 
- nebylo bohužel možné pokračovat letos v opravě 
hřbitovní zdi, ale pokračovali jsme v budování a opravách 
chodníků v obci – v tomto případě došlo k výměně dlažby 
u autobusové čekárny, byl rekonstruován chodník přes 
park a rovněž nahrazena již dlouho nevyhovující dlažba 
před pohostinstvím. Na opravy chodníků se nám podařilo 
získat dotaci. 

- během roku bylo dokončeno restaurování historického 
lisu z roku 1819 věnovaného obci rodinou Kabelovou. 
Zbývá ještě doplnit některé části zničené dřevokazným 
hmyzem a na jaře bude lis instalován na místo, které si 
určili dárci. Lis bude také částečně zastřešen. Rovněž na 
opravu lisu se nám podařilo získat dotaci ve výši zhruba 
50% nákladů. 
A co připravujeme pro rok 2010. 
Nedávno byl do každého domu doručen dotazník, který 
byl součástí ankety s účelem zjistit přání a představy 
našich občanů. Rovněž členové zastupitelstva byli 
vyzváni, aby předložili své návrhy na zařazení do 
rozpočtu na příští rok. Všechny návrhy, připomínky a 
podněty nyní společně vyhodnotí Rada a výbor finanční. 
Tito pak předloží zastupitelstvu návrh rozpočtu i 
jednotlivých akcí s přihlédnutím k možnostem obecní 
pokladny. O tom, co se bude v příštím roce realizovat 
rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo – 
předběžně ve čtvrtek 28.1.2010. 
Zastupitelé jsou si samozřejmě vědomi probíhající 
ekonomické krize a jejích důsledků, které se bohužel 
nevyhnou ani naší obci. Budeme muset při svých 
úvahách a plánech být velmi opatrní a možná i skromní. 
To však jistě nemusím zdůrazňovat – každý rozumný 
občan bude s tímto jistě souhlasit. 
Uvedu alespoň několik akcí, které bychom chtěli do 
rozpočtu na příští rok zahrnout: 
- v příštím roce bude (v případě přidělení evropské 
dotace) vybudován moderní sběrný dvůr 
- o podporu z příslušného evropského fondu jsme 
požádali i na vybudování protipovodňových opatření 
v trati Víckov 
- chceme pokračovat v opravě hřbitovní zdi další etapou – 
tentokrát částí u hlavní brány 
- naprostou nutností je oprava schodiště u kostela 
- ve škole musí být provedena úplná rekonstrukce 
sociálního zařízení 
- chceme samozřejmě pokračovat v opravách místních 
komunikací a chodníků 
- i nadále chceme podporovat místní spolky a organizace, 
které se významným způsobem podílejí na společenském 
životě naší obce 
- zvažujeme přijetí dalších opatření ke zmírnění dopadu 
ekonomické krize na nejslabší sociální skupiny v naší 
obci. 
Toto všechno (a jistě i mnoho dalších námětů) bude 
zvažováno a diskutováno v průběhu přípravy rozpočtu na 
příští rok. 

    Jan Koráb, starosta 

Svatý Martin letos vyrazil na bílém koni už 3. listopadu 
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Anketa občanů 
Každým rokem rada obce vyzývá zastupitele i občany, 
aby podávali náměty pro akce, které by mělo 
zastupitelstvo zahrnout do rozpočtu a také realizovat 
v následujícím roce, či ve výhledu v dalších letech. Letos 
jsme využili i říjnové ankety mezi občany.Výsledek nyní 
předáváme i s komentářem k některým požadavkům. 
Celkem se sešlo více jak třicet nejrůznějších náměrů a 
nápadů jak přispět k rozvoji obce. V pořadí podle počtu je 
výsledek následující: 

 Námět, nápad Počet 
1 Zastávka - přístřešek (směr Hustopeče, 

Brno) 
8 

2 Bařina 6 

3 Osvětlení na hřbitov 4 

4 Chodník ul. Dolní Konec levá strana - 
obnovení,oprava 

4 

5 Oprava chodníku - ul. Kloboucká za 
prodejnou COOP 

4 

6 Sběný dvůr 3 

7 Chodník ul. Dolní Konec pravá strana 2 

8 Upravit část břehu rybníka na koupání 2 

9 Obnova dětského hřiště 2 

10 Renovace a obnova stadionu 2 

11 Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ a MŠ 2 

12 Oprava veřejného osvětlení 2 

13 Oprava cesty do Cihelny a na hřbitov 2 

14 Hřbitov - opravy 2 

15 Zakoupit nové školní lavice a pomůcky 2 

16 Čistit a udržovat potok 1 

17 Větrné elektrárny 1 

18 Chodník ul. Zahrady 1 

19 Chodník ul. Pastýřská 1 

20 Chodník ul. Pekelná 1 

21 Chodníky v celé obci 1 

22 Chodník na hřbitov 1 

23 Více laviček na náměstí a zastávkách 1 

24 Stavební místa 1 

25 Informační systém 1 

26 Parkování vozidel, stání na vozovce 1 

27 Oprava silnice před penzionem SOLARO 1 

28 Snížení rychlosti před a za penzionem - 
mechanické nájezdy + značky 

1 

29 Oprava fasády ZŠ a MŠ 1 

30 Vyznačit přechody (COOP, divadlo, 
zastávka) 

1 

31 Obnovit ranní družinu ve školce 1 

32 Kanalizace u fotbalového hřiště 1 

33 Nová cesta ke hřišti 1 

34 Vyčištění kanalizace 1 
 
Následují další příspěvky jako vyčistit potok, postavit 
větrnou elektrárnu, stavět chodníky v celé obci, zajistit 

stavební místa, upravit silnici před penzionem Solaro, 
obnovit ranní družinu ve škole, postavit novou cestu ke 
hřišti atd.  
Při letmém pohledu je nutno je nejprve rozdělit na akce, 
které jsou v pravomoci městyse a na ty do kterých 
nemůže zasahovat, protože objekty jsou v soukromém 
nebo státním vlastnictví. Týká se to především opravy 
stadionu, údržby potoka, oprav hlavní silnice. Na těchto 
akcích se může obec podílet spolufinancováním, či 
pomocí s přípravou žádosti o dotace nap. Z fondů EU, ale 
hlavní aktivita by měla vycházet především od vlastníka. 
Rekonstrukce potoka v posledních letech je dokladem 
této spolupráce.  
Na prvních dvou místech je požadavek na konečné 
vyřešení situace v centru obce a zejména na zastávkách. 
Už před dvěma lety nechala rada vypracovat 
architektonickou studii a finanční rozbor nákladů na 
rekonstrukci této části obce. Z ní vyplynula jedna zásadní 
věc, s níž se bude muset potýkat každé zastupitelstvo: jak 
zajistit dostatečné finance na rekonstrukci bez výrazného 
omezení výdajů z obecního rozpočtu na jiné potřeby 
obce. Náklady na rekonstrukci Bařiny od zastávek 
(včetně) až po ústí do ulice Pod zahrady dosahují částku 
téměř 15 milionů korun. Žádost o dotaci byla samozřejmě 
už podána vloni, bohužel poskytovatel dal přednost jiným 
akcím. Přesto i nadále usilujeme o získání prostředků na 
realizaci tohoto záměru. V letošním roce byla opravena 
část chodníku před čekárnou a upraven prostor kolem ní. 
Chceme v tom pokračovat i v příštích letech.  
Některé návrhy z ankety zcela jistě nezapadnou a budou 
realizovány postupně v následujících letech dle možností 
obecního rozpočtu a úspěšnosti při získávání dotací. Je 
jen škoda, že do ankety se zapojila necelá třicítka 
občanů. 
Děkujeme všem, kteří přispěli svými náměty. 
  Rada městyse 

      
 Připravil Jiří Janda 

Obec přátelská rodině 
Boleradice patřily v letošním roce mezi třiapadesát obcí, 
které se přihlásily do soutěže Obec přátelská k rodině 
vyhlašovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Řádně vyplněnou přihlášku zaslali radní v létě tohoto 
roku. Svá želízka v ohni si hřáli také zástupci blízkého 
Kobylí a Mikulova. Přílohou přihlášky byl také pečlivě 
vyplněný dotazník, jenž podrobně mapoval činnost jak 
radnice, tak spolků, školy a organizací zřizovaných 
městysem. Do obálky s přihláškou bylo navíc přiloženo 
CD s desítkami fotografií z činnosti v obci za poslední rok.  
A nastala doba čekání. Postoupíme do dalšího kola či ne? 
V polovině září už bylo jasno. Boleradice se dostaly mezi 
první čtyři obce v kategorii 500-2000 obyvatel! Komise 
složená ze zástupců MPSV, stálé komise pro rodinu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Asociace center 
pro rodinu a Sítě mateřských center v ČR se ohlásila na 
čtvrtek 8. října. Bylo potřeba připravit podrobné 
seznámení s obcí, s její historií, zorganizovat návštěvu 
školy, bude-li čas i divadla a snad i rozhledny. To vše 
„nacpat“ do půldruhé hodiny, kterou si komise na 
Boleradice vyhradila. Přivítání proběhlo na radnici – 
starosta pohovořil o historii a současnosti obce, 
připravena byla i projekce fotografií a pak následovala 
návštěvy školy. Zde si komise prohlédla bohatou 
fotodokumentaci MŠ, byli svědky pomoci rodičů při 
organizaci na plaveckém výcviku. Zajímali se především o 
vzájemnou spolupráci MŠ s rodiči a klubem Pastelka, o 
vytváření a upevňování mezilidských vztahů, o bohaté 
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činnosti školních kroužků, o sdružení Nedánov při školní 
družině. Že se jim v naší škole líbilo, dosvědčil i fakt, že 
čas plynul jako voda a byli zde už více jak dvě hodiny. Na 
závěr návštěvy napsali do školní kroniky následující text, 
který všem učitelkám musel udělat radost: "Hodnotící 
komise soutěže Obec přátelská rodině by si přála být 
dítětem v mateřské škole v Boleradicích". Ze školy se 
pokračovalo prohlídkou obce a nakonec se stihla i krátká 
návštěvy divadla. A pak už jen čekání na konečný verdikt 
a slavnostní vyhlášení výsledků v polovině listopadu 
v Parlamentě ČR. 20. listopadu se na webových 
stránkách soutěže konečně objevil výsledek:  

1. místo: Lysice (Jihomoravský kraj)  
2. místo: Kamýk nad Vltavou (Středočeský kraj)  
3. místo: Zbraslav (Jihomoravský kraj)  
čestné uznání: Boleradice (Jihomoravský kraj) 

 
Společné foto zástupců oceněných obcí 

 
Možná si někdo řekne, že čtvrté místo je zklamáním. 
Určitě ne! Je především závazkem k účasti v soutěži i 
v dalších letech a potvrzením, že i v tak silné konkurenci 
obcí jsou v Boleradicích lidé, kteří mají zájem o vytváření 
příjemného prostředí pro rodinný život a v porovnání 
s ostatními jsme na tom dobře. Poděkování patří zejména 
učitelům v Základní a mateřské škole, všem kteří se 
věnují dětem a mládeži v nejrůznějších spolcích a 
organizacích. 
  Děkujeme Rada Městyse Boleradice 

 Připravil Jiří Janda 
 
 
 

O čem jednali zastupitelé 
Zastupitelstvo městyse, které se sešlo na svém 20. 
jednání dne 26.11.2009, schválilo rozpočtová opatření za 
uplynulé období a rozpočtové provizorium od 1.1.2010 do 
doby schválení nového rozpočtu. Rovněž schválilo změnu 
Jednacího řádu a novou Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2009 o poplatku za odstraňování komunálního odpadu 
(viz článek na jiném místě). 
Dále Zastupitelstvo projednalo a schválilo odprodání 
pozemků nebo jejich částí třem žadatelům z řad místních 
občanů. Zastupitelstvo s okamžitou platností zakázalo 
ukládání jakéhokoliv odpadu v trati Hájky. 
Zastupitelstvo se rovněž zabývalo přípravou rozpočtu na 
příští rok a připomínkami a náměty k připravované změně 
Územního plánu obce. 
Jednání Zastupitelstva navštívil zástupce Policie ČR – 
obvodního oddělení Hustopeče, praporčík Švec, který 
v krátké besedě odpovídal členům Zastupitelstva na jejich 
dotazy. 

Zasedání probíhalo jako obvykle za nepatrného zájmu 
veřejnosti – přítomni byly pouze tři občané. 
Příští zasedání Zastupitelstva bude 28.12.2009, další pak 
28.1.2010. 

Jan Koráb, starosta 
 
 

Výročí, zajímavosti a události  
v roce 2010 

 
1620 z tohoto roku pochází naše obecní pečeť 

390 let 
1685 od tohoto roku vedena farní matrika - 325 

let 
1885 vznik pěveckého sboru Cyrilská jednota -  

125 let   
1900 5.8. Cyril Metoděj Hladký - 110.výročí 

úmrtí 
1935 18.2. založení sportovního klubu (kopaná) 

Boleradice - 75 let   
1940 zahájen provoz kina 
1945 osvobození obce Boleradice 17.4. - 65 let 
             vznik MNV, první předseda Ondřej Klimeš 

č.15  

1950 založen Svaz mládeže, vybudován místní 
rozhlas a zrušen bubeník 

              1.3. se uzavírá a ruší hostinec na Lidovém 
domě 

 od 1.5. zde zemědělský útulek pro děti 
              23.3. ustanoveno JZD nadřízenými 

orgány, předseda Albert Čermák 

1955 7.8. otevřeno nové fotbalové hřiště 
             22.5. první spartakiáda na stadionu,  

v Praze 29.6.-6.7. bylo 22 cvičenců  
z Boleradic 

1960 15.3. zrušen Hustopečský okres 
              1.9. návštěva matky padlého V.I.Nikitěnka 
1965 28.3. první výstava vín   
               17. - 19.4. - první sjezd rodáků 
1970 založení oddílu stolního tenisu 
1975 k 1.1. sloučení JZD Boleradice a Horní 

Bojanovice 

             - postaven pomníček V.I.Nikitěnkovi 
             - zahájena stavba pohostinství 

 
Připravila Marta Korábová, kronikářka 

 
Poplatky za odpad v roce 2010 

Zastupitelstvo městyse projednalo a jednomyslně 
schválilo na svém zasedání dne 26.11.2009 novou 
Vyhlášku o poplatcích za odpad. Vyhláška upravuje 
poplatek za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu 
v roce 2010 a to na 500,- Kč za osobu. Důvodem tohoto 
mírného zvýšení je skutečnost, že vybírané poplatky již 
nepokrývají náklady spojené s touto činností. 
Zastupitelstvo v této Vyhlášce samozřejmě zavedlo 
zvýhodnění (úlevy) pro děti do pěti let a osamoceně žijící 
občany starší sedmdesáti let. Tyto dvě skupiny občanů 
budou platit pouze 40 % z výše uvedené sazby poplatku. 
Dále Zastupitelstvo ve Vyhlášce zakotvilo osvobození od 
poplatku pro osoby, které mají trvalý pobyt v Boleradicích, 
ale v obci se nezdržují např. z důvodu dlouhodobé 
hospitalizace, pobytu v léčebnách apod. Od poplatku 
budou rovněž osvobozeni občané s trvalým pobytem 
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v Boleradicích, kteří se dlouhodobě zdržují v jiné obci 
v ČR a uhradili tam poplatek za odpad. Poplatek se  
nebude platit také za děti v kalendářním roce, v němž se 
narodily. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010 a je 
již vyvěšena na úřední desce. 

Jan Koráb, starosta 
 

Péče o vybavení školy a úspěšnost žáků 
v roce 2009 v několika bodech: 

Nové lavice a židle pro žáky 1. třídy 
Dovybavení školní družiny nábytkem 
Testování Kalibro žáků 5. ročníků – všechny oblasti nad 
celostátním průměrem o 6 – 10 bodů. 
Zisk dotace z grantového programu MŠMT v oblasti 
environmentální výchovy na projekt „V zahradě to umíme 
a rádi se s tím pochlubíme“ 
Vybudování stanovišť pro živočichy na školní přírodní 
zahradě 
Nákup počítačového vybavení pro PC učebnu a učitele 
Přijetí 4 žáků 5. ročníku (z 9) ke studiu na víceletém 
gymnáziu 
Úspěšný projekt „Normální je nekouřit“, působící v oblasti 
prevence sociálně-patologických jevů 
Vybavení počítačové učebny novým nábytkem 
Vybavení učebny MŠ nábytkem 
Instalace počítačové sítě ve škole 
Rekonstrukce schodů do sklepa, osvětlení a dalšího 
zázemí  
Zlepšení kvality zeminy na budoucím hřišti školy 
Odstranění vlhkosti kolem zadní stěny školy 
Úprava pozemku spodního dvoru školní přírodní zahrady 
Prezentace školní přírodní zahrady učitelům z celé ČR při 
návštěvě, pořádané Střediskem ekologické výchovy 
Chaloupky – Toulavý autobus 
Dokoupení lavic do učebny spojených ročníků 
Vybavení učebny 5. ročníku interaktivními pomůckami 
Malování části školy, výzdoba školní družiny a chodby na 
zahradu 
4 vzdělávací akce žáků ZŠ i MŠ, spolufinancované 
z projektu V zahradě to umíme… 
Prezentace výukové pomůcky – DVD vytvořené v rámci 
projektu V zahradě to umíme… 
 
Vážení čtenáři, při sepisování těchto akcí jsem musela 
vybrat jen ty výraznější, které ovlivnily vzhled a chod školy 
v uplynulém roce. Jistě se zamýšlíte, jak mohla tak malá 
škola s pouhými 12 stálými zaměstnanci stihnout tolik 
práce. Na tomto místě se patří poděkovat dalším hodným 
lidem, kteří nám s tím pomáhali.  
Děkuji zejména:  
Panu Kleinovi a panu Oudovi, kteří provedli na školní 
zahradě práce, náročné na čas i energii, bez nároků na 
odměnu. 
Panu Pražákovi, který nám sestříhal a upravil natočený 
materiál do výsledné prezentace. 
Zaměstnancům Úřadu městyse Boleradice za pomoc 
s náročnými pracemi a panu starostovi, který je uvolnil. 
Ivu Vavrikovi a celému týmu studentů, který za nepatrný 
peníz odvedl velký kus práce. 
Všem rodičům a prarodičům, kteří nám opakovaně přišli 
pomoci. 
Ministerstvu školství za finanční podporu vzdělávání žáků 
v oblasti EVVO. 
Dalším firmám a soukromým podnikatelům, kteří nám 
vycházeli vstříc. 
Neziskovým a vzdělávacím organizacím, které našim 
žákům rozšířily jejich přírodovědné vědomosti. 
A také těm učitelům i dalším zaměstnancům, kteří při 
rozvoji školy táhli za jeden provaz.  

Nejvíce však našim žákům, kteří nám s radostí pomáhají, 
učí se spolupráci, vzájemnému porozumění a 
přátelskému vztahu k sobě i k přírodě.  

Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, 
radost, spokojenost a vzájemnou úctu  

v příštím roce 2010. 
Milena Plocková, ředitelka školy 

 

 
Z návštěvy školáků na radnici 

 
 

Zprávičky z naší školičky – Vánoční 
kouzlení 

Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale 
také proto, že nabízí nepřeberné množství činností a dějů, 
které zpestří atmosféru a nechají vzduch prosycený 
vánočním těšením. Zejména děti prožívají toto období 
„naplno“. 
 V tomto čase naše školka připomíná včelí úl. Ve 
třídě na děti každý den čeká něco zajímavého, co mohou 
společně, někdy s rodiči či samy vyrábět. Hrají se koledy, 
šustí papír, voní barvy a lepidlo. Vytvořené výrobky 
začínají zdobit mateřskou školu a určitě každý příchozí 
vnímá, že nastává vánoční čas. 
 Děti seznamujeme s dávnými i současnými 
tradicemi a zvyky v měsíci prosinci: Barbora, Mikuláš, 
Vánoce, ale i Tři králové. Při literárních a hudebních 
chvilkách využíváme lidová říkadla a popěvky. A na co se 
děti nejvíce těší? Na vánoční dílnu s rodiči, při které mají 
děti ulepené pusy od cukroví, dospělí si vychutnávají 
aroma horkého čaje, a přitom společně vyrábějí ozdoby 
na vánoční stromeček. A když už je vše hotovo a 
připraveno, děti netrpělivě čekají na dárky pod 
stromečkem. Věřte, že je radost vidět jejich rozzářená 
očka a tváře. A o to nám jde především.  
 Personál mateřské školy přeje všem, ať jsou 
Vánoce šťastné a veselé. 

Martina Bubeníčková 
 
 

 
Děkuji dětem naší školy za poskytnuté 
obrázky s vánočními motivy do tohoto 
čísla Polehradu 

Jiří Janda 
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Celkové hodnoceni školy 
Ve dnech 18. 11. – 20. 11. 2009 proběhla v Základní 
a mateřské škole pravidelná činnost České školní 
inspekce (ČŠI). Tříčlenný inspekční tým sledoval práci 
mateřské školy, navštívil vyučovací hodiny v základní 
škole a zajímal se o dokumenty i řízení školy. Důležitá 
byla také konzultace o vytváření Školního vzdělávacího 
programu. ČŠI byla ve škole velmi spokojena, zaujalo ji 
zejména zaměření školy na ekologickou výchovu a 
dovednosti žáků v tomto směru. Závěrečné hodnocení 
Vám předkládáme. 
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do 
rejstříku škol a školských zařízení. Dodržuje podmínky k 
přijímání dětí a žáků ke vzdělávání podle příslušných 
právních předpisů. Bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a 
žáků je věnována patřičná pozornost. Výše finančních 
prostředků, se kterými škola ve sledovaném období 
hospodařila, byla dostačující k pokrytí potřeb 
realizovaných vzdělávacích programů. Využívání 
finančních prostředků je účelné. 
Průběh vzdělávání byl pozitivně ovlivňován příjemným 
pracovním klimatem. Škola cíleně rozvíjí funkční 
gramotnost dětí i žáků, čímž formuje klíčové kompetence 
a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. K 
tomu účinně přispívají dobré materiální podmínky, 
promyšlená vzdělávací nabídka a uplatňování vhodných 
vzdělávacích metod i forem práce. 
Ředitelka školy má jasnou představu o zaměření školy, 
vychází z ní při plánování a organizování chodu školy i při 
kontrole a hodnocení. Účelné rozdělení pravomocí 
příznivě ovlivňuje informační systém uvnitř školy a 
celkové otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci. 
Formální nedostatky zpracovaného ŠVP ZV i ŠVP PV 
jsou odstranitelné a nesnižují kvalitu vzdělávání. Vstřícná 
a funkční spolupráce s partnery se rozvíjí ve prospěch 
vzdělávání a osobnostního rozvoje dětí a žáků. 

 
Ze Závěrečné zprávy kontroly školy v listopadu t.r. provedené 

Českou školní inspekcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slova moudrých 
 

Tibetské přísloví 
Slova jdoucí ze srdce hřejí tři zimy. 

 

P. D. S. Chesterfield 
Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, tak jako si 
opilí myslí, že jsou střízliví. 

 

E. Barrymore 
Dospělými se stanete v okamžiku, kdy se poprvé 
zasmějete sami sobě. 

 

Kate Hepburn 
Budete-li se vždy řídit pravidly, přijdete o veškerou 
legraci. 

 
 

     Veřejná obecní knihovna 
Děkuji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny za 
přízeň v letošním roce a přeji Vám šťastné a klidné 
Vánoce, hodně zdraví, spokojenosti, pohody a krásného 
čtení v novém roce. 

     Těším se na setkání v knihovně v roce 2010 !                            
Dana Veselá, knihovnice 

 

Boleradice v centru zájmu 
Počátkem října si dali u nás dostaveníčko zájemci o 
vlastivědu ze širokého okolí. ZO Techsport v sobotu 
10.10. 2009 zorganizoval konferenci vlastivědných 
kroužků a pracovníků, která soustředila pozornost  na náš 
městys, tedy jeho minulost a současnost. Takovéto akce 
jsou pořádány  Muzejní a vlastivědnou společností Brno 
na různých místech Jihomoravského kraje. Tentokrát to 
bylo u nás a na našem okrese poprvé. Sjelo se k nám 
více jak 50 zájemců a to z pouhého zájmu a na svoje 
náklady. Proti jiným místům to byl naprosto neočekávaný 
počet účastníků, což překvapilo organizátory a bylo to 
příjemným zadostiučiněním. Že to byla jubilejní , tedy 40. 
konference, panovala na ní milá a dělná atmosféra. 
Slavnostní ráz podtrhl pamětní list rámovaný motivy 
Boleradic a symboly Moravsko-slezské, který obdrželi 
všichni přítomní. 
Konferenci zahájil a řídil pověřený člen výboru MVS Brno 
Jaroslav Šimandl. Za vedení našeho městyse konferenci 
pozdravil místostarosta Libor Stehlík. Pořádající 
organizaci, tedy ZO Techsport, představil předseda 
Jaroslav Procházka. Přítomné seznámil s rozsáhlou 
činností v minulosti i současnosti. Jan Horák hovořil na 
téma Boleradické otazníky, tedy o několika z mnohých 
důležitých otázek, na něž by bylo třeba hledat odpovědi a 
obrátit k nim pozornost. Uvedl, že pořadatelé chtěli jedno 
takové tajemství  poodkrýt, jako malé překvapení pro toto 
setkání, ale politovánihodným zákazem, den před 
zahájením průzkumné sondy v příkopu našeho hradu, se 
toto nebude konat. Předsedající pak zdůraznil cíle a 
význam vlastivědné práce a rekapituloval 39 konferencí a 
podíl MVS Brno na nich. 
První odborný referát přednesl předseda Muzejní a 
vlastivědné společnosti Brno PhDr. Jaroslav Kubíček na 
téma Kulturní život Boleradic v průběhu století. Byl to 
průřez této činnosti u nás, konstatování hlavních 
momentů, úseků a aktérů bohatého a různorodého života 
vesnice. Na závěr poděkoval  všem, kdož se na něm 
podíleli a současným pracovníkům v kultuře popřál chuť a 
vytrvání v této práci a udržení její dosavadní úrovně. 
Archeolog docent Josef Unger  seznámil přítomné 
s dosavadním průběhem studijního archeologického 
výzkumu na lokalitě Diváky a jeho vazbě na Boleradice. 
V druhé části popsal průzkum  pravěkého rondelu , 



Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic                                     prosinec 2009          prosinec 2009          prosinec 2009          prosinec 2009 

Strana 8 

zachyceného leteckou archeologií, v trati Orličky. Tyto 
objekty v naší oblasti nejsou  časté a ve své době sloužili 
pravěkým lidem, především ke kultovním účelům, jako 
jakési veřejné shromaždiště. U nás mělo elipsovitý tvar, 
vnitřní prostor činil asi 60m, dva příkopy byly ve 
vzdálenosti 2,5m od sebe, vchody do něho se nacházely 
na čtyřech světových stranách.Poděkoval ZO Techsport , 
že umožnil rychlý,precizní a úspěšný terénní  průzkum 
této lokality a vyjádřil naději, že se tito obětavci nedají 
odradit při dalších obdobných akcích. 
Historik František Zřídkaveselý popsal boleradickou větev 
pánů z Kunštátu, dlouholeté vlastníky našeho hradu, 
jejich význam, majetkové i rodinné vazby. 
Student Jakub Jírů se zabýval Jezuitskou kolejí v Brně, 
dlouholetým vlastníkem Boleradic a to od roku 1622 až do 
zrušení řádu. Uvedl řadu neznámých dokumentů 
v majetkové držbě a vládě nad obcí. Vzhledem 
k časovému omezení přednášejících se nemohl zabývat 
ostatními úseky, zejména jejich náboženskou činností. 
Bývalý ředitel okresního archivu PhDr. Emil Kordiovský 
podrobně seznámil přítomné se spolkovým životem na 
Kloboucku, proved přesné jeho zmapování, především co 
do skupin, charakteru, jejich zaměření a činnosti. Jeho 
vystoupení bylo jakýmsi  úvodem k podrobnému přehledu 
spolkové práce v jednotlivých obcích. 

 
Ředitelka Městského muzea v Hustopečích   

Mgr. Soňa Neshodová při přednášce 
 
Posledním referujícím  byla PhDr. Soňa Nezhodová, která 
svým fundovaným výkladem, zaměřeným na oblast krojů 
na Moravském Slovácku, zaujala přítomné, neboť 
konkrétními  příklady ukázala, jak se kroj v této oblasti 
měnil, vyvíjel, přejímal prvky z jiných národopisných 
regionů, jak podléhal módě a to vše ke škodě vlastní. 
Svoje vývody doprovodila fotodokumentací. 
Po chutném obědě a občerstvení byl v původním plánu 
výstup na Paseky a prohlídka bývalého hradu.  Nebyla 
provedena průzkumná sonda, a tak se tam nešlo.  
Následovala prohlídka místního kostele s průvodním 
výkladem pana faráře, dále prohlídka  prostorů divadla 
s informacemi Libora Stehlíka. Potom následovala tzv. 
americká procházka k sochám sv. Cyrila a Metoděje a 
rozhledně na Nedánově. Malá architektonická stavba 
všechny zaujala. Obdivovali sochy , výhled od nich na 
Boleradice překvapil a rozhledna triumfovala. 
V následném posezení při dobrém občerstvení i víně 
místních vinařů Ladislava Šlancara a Stanislava Omasty ( 
v rámci sponzorského daru účastníkům konference) se 
hovořilo o mnohém a mnoho, zejména o prioritách 
našeho městyse, o úrovni konference a jejím vynikajícím 
průběhu. Účastníci nešetřili nadšením a pochvalou nad 
tím, jak se jim u nás líbilo. Mnoho z nich však také 

seznamovalo se svou vlastní činností a problematikou, 
srovnávali naše výsledky se svými, mnozí nám záviděli. 
Nechtělo se jim domů, kdyby nebyl čas odjezdu autobusu 
, diskuse by pokračovala. 
Pořadatelé vůbec neočekávali  tak hladký průběh a 
kladný ohlas. Přípravě konference předcházela řada 
potíží a především nezkušenost s podobnou akcí. Pro 
Boleradice to byla velká a kladné propagace a výborné 
renomé, které budou účastníci šířit dále. Dalším pozitivem 
bude to, že všechny referáty a hodnocení  budou otištěny 
v odborném tisku, čímž  s naší minulostí i současností se 
seznámí nejen řada dalších historiků , ale i mnoho jiných 
osob. To byl také jeden z hlavních  záměrů pro 
uspořádání této konference. 

  Za výbor ZO Techsport Boleradice Jiří Zajíc 
 

Vánoční divadelní bilancování 
 Pravidelně každoročně, když v tomto období usedám 
k počítači s úkolem sepsat, co podstatného se 
v boleradickém divadle v posledním roce událo, jsem 
trochu na rozpacích. Mám čtenáře skvělého čtiva, kterým 
Polehrad bezesporu je, zasypávat statistickými čísly, 
nebo zvolit variantu nezávazného „pindání“ o tom, kam se 
divadlo zase vyšvihlo? Tentokrát jsem zvolil druhou 
variantu, neb zvídavý čtenář má jedinečnou možnost 
navštívit naše webové stránky a spočítat si například 
veškerá letos odehraná představení. Schválně, tipněte si, 
zda jich bylo více, nebo méně než padesát?  
Blížící se konec kalendářního roku je chápán jako doba 
všeobecného bilancování a přijímání předsevzetí. Většina 
lidí zřejmě cítí potřebu zastavit se a ohlédnout za svým 
dílem vymezeným jedním oběhem Země kolem své 
mateřské hvězdy. Ostatně činí tak nejen křesťané; 
muslimové mají svůj ramadán, židé Dny smíření. 
Tak tedy, co se letos v divadle událo. Na první pohled je 
markantní zejména to, co ekonomové nazývají vyššími 
výkony. Jestliže jsme byli loni přesvědčeni, že víc se toho 
na naše jeviště prostě fyzicky nevejde, letošek naše 
představy opět předčil. Leden jsme zahájili pokračováním 
velmi úspěšné Boučkovy Noci pastýřů. Jenom připomenu, 
že tato hra byla nasazena původně jako sezónní 
záležitost, dočkala se však více než třiceti repríz. Skvěle 
reprezentovala na krajské i národní přehlídce, hrála se i 
ve Vídni. Ale co Pastýři přidali navíc, není na první pohled 
vidět. A to, že se výrazně zvedl zájem o naše divadlo 
v širokém okolí. Zájezdové autobusy míří do naší obce 
stejně tak od Brna jako od Hodonína a Břeclavi. Bohužel, 
ne všem boleradickým občanům je milý zvýšený provoz 
v okolí divadla během představení. Většina z vás čtenářů 
chápe, že je to nezbytná daň za popularitu a že je toto 
krátkodobé nepohodlí vyváženo větší proslulostí 
Boleradic v širokém okolí. Těm ostatním se samozřejmě 
omlouváme.  
Majstrštykem letošního roku se ovšem stala nesmírně 
vděčná a stejně tak vděčně přijímaná „operetka“ Cikánský 
baron. Upřímně, nic tak principála nepotěší jako to, že ví, 
že každé uvedení této hry bude čtrnáct dnů, tři týdny 
dopředu vyprodáno. A to se Merlíčkův Baron hrál již 
téměř třicetkrát! Zdaleka však neřekl poslední slovo, pro 
jarní sezónu 2010 je plánováno několik dalších repríz 
včetně představení v královehradeckém Albertinu a 
tradičně i ve Vídni. Divákům můžeme slíbit, že 
Cikánského barona budeme držet na repertoáru tak 
dlouho, dokud o něj bude zájem. 
A co nás čeká v nejbližší době? Možná právě ve chvíli, 
kdy čtete tento článeček, probíhá na našich prknech 
premiéra Daňkovy hry Zdaleka ne tak ošklivá, jak se 
původně zdálo. Původně soubor čtyř televizních aktovek 
nahlédá do vztahu historicky významných mužů k ženám.  
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Součástí každého divadelního zájezdu je i poznávání místa, kde 

vystupujeme. V říjnu to byla návštěva starobylého Sázavského 
kláštera v Sázavě. 

Mohu doporučit. V březnu pak můžete zhlédnout klasiku – 
Němcové Babičku, a to znovu v nastudování Aleny 
Chalupové.  
Vidíte, určitě je na co se těšit. A to nezmiňuji trvalky naší 
scény, jako je Jarní Sešlost či již pravidelné představení 
Našeho divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila; poprvé je 
tu letos dvojnásobné Jarní předplatné, stejně jako 
předplatné pro rodiče s dětmi. 
Závěrem mi dovolte vyslovit řadu poděkování. 
Boleradické divadlo je, jak všichni víme, scénou tak říkajíc 
dobrovolnickou, jinými slovy vše, co se v divadle 
odehrává, organizují lidé ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu. Jim všem opravdu upřímně děkuji, 
bez jejich nezištného přístupu bychom to mohli rovnou 
zabalit. Velké díky zaslouží jistě i jejich životní partneři, 
přece jen rajzovat si po světě s komedianty, když doma 
padá střecha, a přesto partnerovu zálibu tolerovat, to 
chce značnou dávku nadhledu. Naše poděkování patří 
také mecenášům – dobrým lidem, kteří i v dnešní 
ekonomicky nelehké době neváhají sáhnout do kapsy a 
podpořit boleradické komedianty. Těm všem ještě jednou 
díky. 
Radostné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce vám přejí 
vaši divadelníci. 
  
P.S.: Správná odpověď na úvodní otázku zní 46 
představení doma + 8 venku. 

   Stanislav Svoboda, předseda DS bří Mrštíků 
 

Kdo čte webové stránky? 
Stránky Boleradic začaly být vytvářeny v srpnu 2001 a 
úplně první zprávou byla pozvánka na Divadelní sešlost 
Boleradice 2001. Postupně košatěly, přibývalo informací, 
příspěvků a v posledních letech i přispěvovatelů.  
Samozřejmě zájem čtenářů neustále rostl a dnes se 
denně na stránky podívá nejméně stovka zájemců o dění 
v Boleradicích.  
Od poloviny října byla čtenářům na stránkách vystavena 
anketní otázka Bydlíte v Boleradicích? A  výsledky po 
dvou měsících jsou docela zajímavé. Pouze necelá 
čtvrtina čtenářů, kteří odpověděli na anketu, je 
z Boleradic, ostatní návštěvníci mají vztah k Boleradicím 
ale nežijí zde. Dokonce celých 15% nejsou z Česka, 
v zahraničí žijí trvale nebo tam pracují či studují a 
v Boleradicích mají příbuzné.  
Z tohoto pohledu jsou stránky docela velká vývěska toho 
co je v Boleradicích nového a aktuálního. Nás pak může 
jen těšit takový zájem o Boleradice. 

Jiří Janda 

 
Výsledky ankety na webových stránkách 

 
 

Vánoční koncert Moravěnky 
ČSZ Boleradice pořádá v neděli 20. prosince v 15 hodin v 
sále městyse Boleradice Vánoční koncert dechové hudby 
Moravěnka s Jiřím Helánem a dalšími sólisty. Vstupné je 
80 Kč 
Všichni jsou srdečně zváni na pěkné předvánoční chvíle. 

Pavel Kabela 

Orel v letošním roce 
Blíží se Vánoce a s nimi i konec roku. Většina z nás se na 
chvilku zastaví a položí si otázku. Jaký byl? Za jednotu 
Orla v Boleradicích mohu říci, že vcelku plodný, alespoň 
co do počtu uspořádaných akcí. Pojďme si je společně 
připomenout. 
Poslední březnový víkend už tradičně patři Divadelní 
dílně. Jedná se o třídenní odborný seminář pro děti a 
mládež. Zkušení lektoři zde seznamují účastníky 
semináře s hereckými technikami a připravují je tak pro 
práci v mimoškolních dramatických kroužcích a 
souborech. Letos jich z okolních jednot přijelo více jak 
třicet. 
Také na našem sportovišti bylo poměrné rušno. V letních 
měsících se zde téměř denně hrál tenis nebo nohejbal, 
což nás velice těší. Mimo to se zde uskutečnil tenisový 
turnaj a na svátek sv. Václava jsme uspořádali turnaj v 
nohejbalu. 
 

 
Vítězové Svatováclavského turnaje v nohejbale R.I.P.Ždánice 
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Dobře ale víme, že je třeba starat se nejen o tělo ale také 
o ducha. Proto každým rokem pořádáme pouť do některé 
z blízkých obci. Letos jsme vyrazili na pouť ke sv. Anně 
do Bořetic. V září se již tradičně jelo na pouť do Žarošic, 
která je vždy velkým duchovním zážitkem. Závěr roku 
patří vždy Vánočnímu zpívání a nejinak tomu bude i letos. 
Přijďte si s námi zazpívat koledy. Budeme se na vás těšit. 
Za všechny členy Orla v Boleradicích vám všem přeji 
klidné a požehnané svátky vánoční a do nového roku 
hodně zdraví. 

Hana Samsonová, Orel 
 

Prodám nebo pronajmu vinohrad, v trati Psinky, cca 
350 hlav různých odrůd.  

V případě zájmu volejte 608 619 718. 
 

Martina Štěpánková má divadelní geny, 
ale hrát by si netroufla 

Inscenace Cikánského barona v boleradickém divadle 
patří mezi nejúspěšnější představení souboru v historii. 
Soubor s touto hrou v režii Jiřího Merlíčka úspěšně 
reprezentoval náš region mimo jiné i na Národní přehlídce 
Krakonošův podzim či festivalu Voskovcova Sázava.  

  
Na Cikánského barona zavítala s manželem Martina Štěpánková 

mistryně světa v krasojízdě na kole 
 
Počet repríz se už vyšplhal k číslu dvacet a další jsou již 
rozjednány. Kdo si chce užít krásného prostředí divadla 
v Boleradicích, musí si lístek objednat už dlouho dopředu, 
jinak nemá jistotu, že se na něj dostane. Boleradický 
soubor proto velmi potěšilo, že se na jejich představení 
přišla podívat i trojnásobná mistryně světa v krasojízdě 
Martina Štěpánková-Trnková. Té se hra plná krásných 
Straussových melodií, v úpravě pro cimbálovou muziku, 
nesmírně líbila. „Bavila jsem se od začátku do konce,“ 
vysekla Martina hercům poklonu. „Klobouk dolů za 
výkony, které tady dnes předvedli. Klidně mohou 
konkurovat velkým divadlům. Přiznám se, že moc často 
do divadla sice nechodím, ale nějaké jsem už viděla, 
abych mohla posoudit, že toto je opravdu dobré divadlo.“ 
Martině Štěpánkové se také líbilo to, že boleradické 
divadlo je dnes už nezastupitelným prvkem regionální 
kultury. Že by se v ní probudily nějaké divadelní geny? 
„Můj dědeček byl ochotník, takže to máme trochu v krvi. 
Ale mě divadlo nikdy nešlo a asi bych si na to netroufla,“ 
přiznala se Martina Štěpánková. 

Zbyněk Háder 

Naši na vandru 
Koncem léta odjel Jiří Křižák se synem a s přáteli do 
pohoří Altaj ve Střední Asii. Jeho vyprávění o lovecké 
výpravě do pohoří Altaj bylo velmi poutavé a proto 
přináším jen krátké shrnutí jeho postřehů z této cesty do 
našeho seriálu. Protože sebou přinesl stovky fotek divoké 
horské přírody, najdete alespoň pár desítek těch 
nejzajímavějších na webových stránkách Boleradic.  
Jak a kdy jste vycestovali? Byli jsme na cestě od 15. 
září do 30 září. Pět dní bylo na cestu tam a zpět a deset 
na výpravu. Nejprve letecky do Moskvy a odtud do 
Barnau, kde je letiště, a pak autem tisíc pět set kilometrů 
přes hlavní město Altajské republiky Gornoaltajsk až na 
základnu, které Rusové říkají „baza“. Z této „bazy“ jsme 
se přesunuli na koních do hlavního tábora, odkud jsme 
podnikali výpravy do hor. V našem případě „baza“ byla 
jen jeden obytný srub, „baňa“, tedy sauna a jakási letní 
kuchyně s otevřeným ohništěm. Hlavní tábor byl už jen 
vojenský stan s posezením a lehátky na spaní. 
Celé cestě samozřejmě předcházela velká příprava. 
Nejvíce „problémů“ bylo s kulovnicemi, které jsme si vezli 
sebou. Například při přejezdu v Moskvě z jednoho letiště 
na druhé jsme museli mít osobní doprovod. Důležité je 
taky vybavení a oblečení. Zažili jsme tam déšť, mráz 
patnáct pod nulou, sněžení i jasné počasí s odpoledními 
 teplotami kolem deseti nad nulou. První den jsme 
promokli na kost a ráno po probuzení byl všude sníh a 
mrzlo.Na výpravě s námi byli ještě průvodci a kuchař 
s kuchařkou, kteří se nám všem starali o jídlo a taky 
dvanáct  koní. 

Jiří Křižák s uloveným kozorožcem 

Lovci se svými trofejemi 
 

Jaký byl první úlovek? Byl to kozorožec ze vzdálenosti 
220m a odhadovaná váha přes sto třicet kilo. Dva chlapi 
měli co dělat, aby s ním pohnuli. Místní na mysliveckou 
etiku moc nedají, asi jejich vztah k přírodě vychází 
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z divočiny, ve které žijí. Pak přišli na řadu další , kozorožci 
ale nejvíc si cením jelena maral. To byl úlovek asi 
pětimetrákový s nádherným vysokým parožím. Pro nás 
Evropany obrovské zvíře. Průvodci každý úlovek vyvrhli a 
rozčtvrtili. Maso brali jen to nejlepší a zbytky nechávali 
medvědům. Na koních se pak vše s trofejemi sváželo do 
hlavního tábora.   
Kudy jste se pohybovali? Byli jsme v pohoří Altaj běžně 
ve výškách 2800 až 3500 metrů n. m. Nejvyšší hora Altaje 
je Bělucha  s výškou 4506 m n.m. Altaj je pohoří na 
pomezí Ruska, Kazachstánu Číny a Mongolska a táhne 
se přes dva tisíce kilometrů. Altaj je z mongolštiny zlato – 
asi jsou tam zásoby zlata. Jsou to nádherné a divoké 
hory, žádné auto nebo hluk není slyšet: buď zpívá pták 
nebo hvízdá vítr. Jinak absolutní ticho. V tundře rostou 
zakrslé břízy a něco jako naše borůvčí, ale hodně 
vzrostlé. Je to hustý a těžko prostupný podrost. V lesích 
pak limby a modříny sem tam nějaká bříza. 

Nejvyšší hora Altaje Bělucha 4506 m n.m. 
 
Jak jsi snášel cestování na koni? Docela to šlo. Bylo až 
neuvěřitelné, jak si byl kůň jistý i na skalách. Musel jsem 
mu věřit, protože by poznal každé zaváhání. Cesty 
v tundře a lesích žádné nejsou, a tak první kdo jel, musel 
kolikrát ze stromů holí shazovat sníh – i tak jsme byli 
mokří ažaž. Brodění přes řeku byl taky zážitek. Zvedl 
jsem nohy a stejně jsem si nabral.  
Byl to opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Po 
dohodě s  knihovnicí připravujeme i přednášku 
s promítáním na leden příštího roku. 

Děkuji za rozhovor  
Jiří Janda 

Další desítky fotografií z cesty do Altaje najdete na 
webových stránkách Boleradic www.boleradice.cz 

 
      Koncertní kalendář 2009/2010 
ZUŠ v Kloboukách oslavuje letos 15. výročí 
samostatného působení.  
 
I.pololetí 
10.12. 2009  - 18:00 II. Interní večírek  
                                          žáků HO na Kašnici  
13.12.2009   - 15:00 Adventní koncert v Krumvíři  
15.12. 2009  - 16:30 Vánoční koncert Tanečního 
                 oboru v sokolovně v Kloboukách  
16.12. 2009  - 18:00 III. Interní večírek žáků HO 
17.12.2009   - 10:00 Vánoční koncert TO pro školy 
   v sokolovně v Kloboukách 
17.12. 2009  - 18:00 IV. Interní večírek žáků HO 
24. 1. 2010   - 15:00 Vánoční ozvěny koncert žáků 
   HO v KIC v Kloboukách 
II.pololetí 
18. 2.  2010  - 18:00 V. Interní večírek žáků HO 
25. 3.  2010  - 18:00 VI. Interní večírek žáků HO 
14. 3.  2010  - 15:00 Slavnostní koncert k 15. výročí 
   ZUŠ v KIC v Kloboukách  
22. 4.  2010  - 18:00 Jarní koncert žáků HO v KIC 
   v Kloboukách 
29. 4.  2010  - 18:00 VII. Interní večírek žáků HO 
13. 5.  2010  - 18:00 VIII. Interní večírek žáků HO 
27. 5.  2010  - 18:00 Absolventský koncert žáků     
                                         Hudebního oboru v KIC  
   v Kloboukách 
1. 6.    2010  - 16:30 Koncert Tanečního oboru    
                                          v sokolovně v Kloboukách 
3. 6.    2010  - 10:00 Koncert TO pro školy  
                                          v sokolovně v Kloboukách 

 
Jindřich Demela ředitel školy 

 
Kdo to byl … 

František Kaisler a Josefka Halmová aneb 
Tajemství ukryté v pohledech. 

Může ukrývat lístek či pohlednice nějaká tajemství? 
Jakpak asi, když si to může přečíst každý, 
namítnete.  A přece jen se takové pohlednice s 
tajemstvím podařilo po desítkách let najít studentce 
Martě z Brna v jednom malinkém antikvariátě. A 
nejen to. Dokázala zjistit celý životní příběh a osudy 
obou milenců, kteří si v době před více jak 
sedmdesáti lety vyměňovali tyto lístky plné lásky a 
tajemství. Pojďme si přečíst alespoň část toho co 
napsala Marta na svém blogu: 
 
Ráda bych se s vámi podělila o svůj zážitek, který 
jsem před nějakou dobou prožila v jednom 
malinkém antikvariátě. Nevím jak vy, ale já mám 
moc ráda antikvariáty, neboť v sobě mají velmi 
zvláštní kouzlo, které bych mohla těžko hledat v 
knihkupectvích. Mnozí lidé si mylně myslí, že 
antikvariát je pouze obchod s knihami, které někdo 
nechtěl a byly mu na obtíž, ale velmi se plete. V 
antikvariátě totiž můžete objevit nepřeberné 
množství nejrůznějších pokladů a to od map, 
starých gramofonových desek, časopisů, přes staré 
bankovky, obrazy až po pohledy a fotografie. Záleží 
jen na každém, co ho nejvíce zajímá a co chce 
právě objevovat. Co se týče mě, tak mám slabost 
pro staré pohledy a to proto, že se z nich člověk 
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dozví mnoho zajímavého o době, o lidech, co nosili 
za oblečení, jaké používali nejrůznější nástroje a 
vynálezy pro zjednodušení práce a také, pokud se 
poštěstí, něco zajímavého i z jejich soukromého 
života a právě o tomto budu psát, protože nedávno 
se na mě usmálo veliké štěstí. Když jsem vstoupila 
do antikvariátu, tak jsem si jako obvykle napřed 
prohlédla všechny knihy a obrázky a po jejich 
prohlédnutí jsem se šla podívat na místo, kde jsou 
vystaveny pohledy. Tentokrát tu byly opravdové 
poklady od nejrůznějších pohledů místopisných až 
po mnoho druhů námětových. Při prohlížení 
pohledů mě z nich zaujalo hned několik, které si 
mezi sebou psali mladí milenci v letech 1929 až 
1931, zajímavé na nich bylo to, že byly psány 
šiframi. I hned jsem zbystřila a začala jsem se dívat, 
zda jich nenajdu více. Našla jsem, celkem se mi 
podařilo objevit jedenáct pohledů, které si tito mladí 
lidé psali. Bohužel jich v antikvariátě nebylo víc, 
protože někdo byl pravděpodobně přede mnou 
rychlejší a koupil si je do své sbírky. I přesto jsem je 
koupila, protože zvědavost mi nedala a chtěla jsem 
se pokusit o jejich rozluštění.  
Když jsem si pohledy seřadila podle data, tak mi to 
velmi pomohlo k rozluštění šifer, protože první šifry 
se skládaly ze jména mladé slečny. Slečna se 
jmenovala Josefína Halmová a bydlela v 
Boleradicích (vesnice mezi Hustopečemi a 
Klobouky u Brna) a její milý byl František Kaisler - 
vojín, který se účastnil kursu specialistů na 
vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Rozluštění 
tedy nebylo příliš složité, protože se znaky teprve 
učili a vymýšleli. Jako příklad bych mohla uvést 
třeba že písmeno T nahradili číslem 3, protože 
trojka začíná písmenem T, pak J nahradili číslem 1, 
protože se písmenu J nejvíce podobá atd. Některé 
znaky podobnou logiku nemají, například A 
nahradili znamínkem + ...  
… 
… 

Osud Josefky a Františka  
Josefka (Josefa) Halmová se narodila 3. března 
1911 v domě Boleradice 109. Jejím otcem byl Petr 
Halm, který se živil v Boleradicích jako zedník, byl 
synem Jana Halma a Marie rozené Stehlíkové a 
narodil se 20. února 1876. Její matkou byla Marie, 

která byla dcerou Františka Křižáka a Františky 
rozené Stehlíkové a narodila se 16. června 1881. 
Josefína byla biřmována v Boleradickém kostele sv. 
Jana Křtitele 27. 4. 1921.  
František Kaisler se narodil 20. ledna 1909 v domě 
Boleradice 50, jeho otec byl zahradnickým 
pomocníkem v Brně a jmenoval se Josef Kaisler, 
jeho matkou byla Veronika rozená Skrejvalová. 
František se s Josefkou oženil 10. října 1932 
v Boleradicích.   

Znali se již od dětství a ze školy. Po skončení 
povinné školní docházky se František vyučil, 
pravděpodobně po vzoru svého tatínka, 
zahradníkem. Postupem let se jejich přátelství 
změnilo v krásný vztah, který dokázal vydržet i 
Františkův odchod na povinnou základní vojenskou 
službu do Prostějova v roce 1929, která tehdy trvala 
dva roky. Během Františkovy vojny se velmi upevnil 
jejich vztah a láska se ještě více prohloubila. 
V tomto období také vznikají nám už známé šifry, 
které si tato mladá dvojice vytvořila.  
Po skončení základní vojenské docházky odchází 
František pracovat do Brna – Králova Pole jako 
zahradnický příručí u pana Kaliny. Z tohoto období 
pochází i poslední pohled od Josefky, který byl 
Františkovi psán 10. 8. 1931. Přibližně za rok si 
František Josefku v Boleradicích vzal za svoji ženu. 
Společně pak odešli do Brna, kde se snažili uživit 
jako zahradníci. V Brně však nezůstali dlouho a 
odešli za příbuznými do Bílovic nad Svitavou, kde 
se také živili zahradnictvím. Bohužel i přesto, jak 
oba toto povolání milovali, se jim příliš nedařilo. Nad 
vodou je však držela jejich výjimečná láska, která 
jim pomohla překonat i to, že spolu nemohli mít děti. 
Josefka touto skutečností poměrně trpěla, neboť 
děti milovala a vždycky, když měla příležitost, tak si 
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ráda děťátko pochovala. Přesto to pro ně nebyl 
důvod k rozchodu a byli spolu dál.  
Jak šli společně životem a přibývali jim roky, tak se 
jejich láska vůbec nevytratila, ale naopak rostla a 
upevňovala se. Jejich vztah nezlomily ani různé 
nepřízně osudu jakým byly například různé 
nepříjemné situace za druhé světové války 
(nedostatek jídla, věčný strach a stres…), poté 
vláda komunistů, která dospěla až k roku 1968, kdy 
jsme byli zabráni sovětskou armádou a následná 
normalizace. To všechno jejich vztah přežil, což jen 
dokazuje výjimečnost tohoto manželství.  
František s Josefkou se museli také vypořádat 
s různými zdravotními problémy. František měl 
v pozdějším věku problémy se srdíčkem a trochu i 
s nadváhou a Josefka s plícemi, neboť byla silná 
kuřačka. Když František přibližně na přelomu 70. a 
80. let zemřel, tak to pro Josefku byla obrovská 
rána. Bylo pro ni velmi těžké se s odchodem tak pro 
ni blízkého člověka vyrovnat. Jak mi paní Olga 
říkala, tak soudím, že se jí to asi nikdy nepodařilo, 
protože na Františka při každé příležitosti 
vzpomínala.  
Koncem svého života Josefka prodělala poměrně 
komplikovanou operaci. Když Josefka zemřela, tak 
si přála být pochována u svého manžela. Jejich 
hroby se nacházejí v Bílovicích nad Svitavou, kde 
jsou také rodinné hroby rodiny Kaislerových.  
Jelikož Josefka pocházela z mnoha dětí, tak ještě 
dnes jedna z jejích nejmladších sester žije, avšak 
má již velmi vysoký věk, a proto si mnoho věcí už 
nepamatuje.  
Zdroj: Tajemství ukryté v pohledech – 
čtrnáctidílný seriál: http://www.inflow.cz/blogs/marta  

Vánoční setkání u stromečku 

Děti ze ZŠ a MŠ v Boleradicích si připravily pro hosty 
Vánoční setkání u stromečku. Netradičně vyzdobená 
tělocvična plná stolů s napečenými kousky cukroví a 
plátno na promítání byla pro mnohé velké překvapení. 
Žáci zazpívali koledy, hráli na flétničky a prezentovali 
projekt „V zahradě to umíme a rádi se tím pochlubíme“. 
Od jara až do zimy na školní zahradě vytvářeli pobytová 
místa pro živočichy. Zjišťovali co k životu potřebují 
ještěrky, ježci, ptáci a hmyz. Vytvořili ještěrkoviště, 
domeček pro ježečka, hotel pro hmyzáčky a budky pro 
ptáčky. Na jarmarku si mohli hosté nakoupit dárky. Všem 

dětem, rodičům, učitelům a příznivcům děkujeme za 
pomoc s přípravou zajímavé kulturní akce. 

Miroslava Vavriková 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
říjen – prosinec 

 
60 let      Novotná Ludmila, Boleradice 85  
               Vystoupilová Vlasta, Boleradice 158 
               Žemlička Miloslav, Boleradice 165 
               Straka Josef, Boleradice 432  
80 let      Novotňáková Štěpánka, Boleradice 126  
          Soukop Jan, Boleradice 8  

Mahdal František, Boleradice 79  
81 let    Rathouská Marie, Boleradice 124  

Povolný František, Boleradice 21 
84 let Rusmanová Marie, Boleradice 329  
  Hrabcová Marie, Boleradice 149  
  Rathouský Jan, Boleradice 124  
85 let Otýpka Jaroslav, Boleradice 13 
86 let Víteček Štěpán, Boleradice 58  
87 let   Sedláčková Adéla, Boleradice 309   
90 let  Kučerová Hedvika, Boleradice 65 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

Matrikářka Marie Klimešová 
 

 
V říjnu oslavila paní Hedvika Kučerová 90 let. Přát jí 
k tomuto významnému jubileu přišli i radní. Při této 
příležitosti prozradila recept na to jak se dožít takového 
věku: „Nebát se hodně pracovat a starosti si moc 
nepřipouštět .“ 

 
 

Betlém Antonína Krmíčka 
Sdělujeme všem zájemcům, že o vánočních svátcích 
bude opět možné shlédnout betlém pana Krmíčka, 
umístěný v obřadní síni Úřadu městyse. 

20.12. neděle 10:30 - 12:00 14:00 - 15:00 před 
koncertem Moravěnky 

25.12 pátek   15:00 - 16:00 před 
Vánočním zpíváním 

27.12 neděle 10:30 - 12:00   

Přístupný je také po domluvě během úředních hodin po 
celý rok.              

Jiří Janda 
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Zkrátka: stalo se v září… 
19. vinaři otevřeli sklepy, víno teklo proudem a hrála 
Vonica, 24. děti ve škole vítali babí léto a dělali dýňáky, 
25. se sešli diváci na Podzimní Sešlosti,  27. putovali 
poutníci do Tuřan za papežem, 28. hrál se nohejbal na 
hřišti za divadlem. 

Zkrátka: stalo se v říjnu… 
3. na výlet do Babičinna údolí vyrazili nejen herci, 8.10. 
komise z MPSV hodnotila zda máme obec přátelskou 
rodině a do Tihelně zavítala rada města Volary ze 
Šumavy na pracovní jednání, 9. vyjelo divadlo do Sázavy 
a Vysokého nad Jizerou na přehlídky kde je shlédlo více 
jak 700 diváků, 10. konference vlastivědných kroužků byla 
v krčku, 14.10. padaly první vločky letošní zimy, 17. 
v knihovně začal Týden knihoven výstavou Patchworku, 
20. v knihovně se vzpomínalo na babičky i na Babičku, 
24. vystaveny v knihovně fotografie Boleradické nálady a 
ozvěny, 31. na Cikánského barona přišla Martina 
Štěpánková s manželem. 

Zkrátka: stalo se v listopadu… 
1. v Tihelni se fotili vinaři do kalendáře, 3. přijel předčasně 
Martin na bílém koni, 6. boleradičtí ochotníci s Cikánským 
baronem vyprodali Společenský sál v Hustopečích, 7. u 
Hasičárny se fotili hasiči do kalendáře, 11. děti ze školy 
navštívily radnici, 14. účastníci kursu ve škole pletli 
z pediku a večer začaly Martinské hody, 15. nad ránem 
končily Martinské hody,  18. nad hřištěm létali draci, 24. 
se otevřely dveře školy a modeláři zavřeli nebe, 25. 
v Parlamentu v Praze jsme dostali čestné uznání Obec 
přátelská rodině. 

Zkrátka: stalo se v prosinci… 
1. Mikulášská diskotéka pro děti ve školní tělocvičně, 5. 
Mikuláš a andílci s čerty procházeli ulicemi, 6. ve Žlebích 
rostou bedle, 7. začaly chřipkové prázdniny, 13. děti se 
s rodiči setkali u stromečku ve škole, 18. vyšel Polehrad 

 
 

DOMÁCÍ POTŘEBY 

DANA 

Dana Křižáková   

Zveme vás k nákupu do nově 

otevřené prodejny  

Boleradice 233  

Nabídka zboží: 

 Drogerie, textil, potřeby pro 
domácnost, produkty dr.Popova 

Otevřeno:   Po - Pá 8 - 17hod 
Sobota 7 - 10hod 

Kalendář 2010 
Koncem října vznikl nápad udělat kalendář boleradickým 
spolkům. Začalo běhání po reklamních agenturách a 
hledání materiálů do tohoto kalendáře. Byli osloveni 
zástupci spolků, aby dodali fotografie, a texty. 
Z počátečního nápadu dostal kalendář, díky Jiřímu 
Machačovi, koncem listopadu svoji tvář. Každá strana, 
chcete-li měsíc, v kalendáři bude věnován některému ze 
spolků, škole a hodům. Bude na ní fotografie členů ze 
současnosti a fotografie vztahující se k jeho historii. Dále 
na ní bude krátký text vystihující jeho současnost i 
minulost. V kalendáři také najdete všechny akce, které 
místní spolky společně připravily na příští rok. 
K zakoupení by měl být o vánočních svátcích.  

Jiří Janda 

 
Hasiči při focení do kalendáře 

 

 
 

Houby v listopadu? I na Mikuláše! 

 
Několik desítek krásných mladých klouzků našla paní 
Věra Střelcová v klobouckých lesích koncem listopadu. 
Teplé a vlhké podzimní počasí jim přálo. Na Mikuláše při 
odpolední procházce do Žlebů jsem měl štěstí také. Bedle 
rostly všude. Čerstvá listopadová houbová polévka nebo 
Mikulášské smažené bedle jsou vynikající! 

Jiří Janda 
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Ceník služeb poskytovaných Městysem Boleradice 
    

Pronájem sálu   

 - místní (spolky, organizace, jednotlivci)  200 Kč/hod.   + spotřeba plynu a el. energie 

 - cizí  400 Kč/hod.   + spotřeba plynu a el. energie 

Pronájem vestibul   

 - místní (spolky, organizace, jednotlivci)  100 Kč/hod.   + spotřeba plynu a el. energie 

 - cizí  200 Kč/hod.   + spotřeba plynu a el. energie 
od poplatku jsou osvobozeny akce, které prokazatelně nejsou komerčního charakteru a kde se nevybírá 
vstupné 
    

Půjčovné za nábytek    

 - nábytek ze sálu  - židle  5 Kč/den   

                              - stůl  20 Kč/den   

 - nábytek zahradní    - lavice  5 Kč/den   

                                   - stůl  10 Kč/den   

 - party stan   50 Kč/den   

 - kontejner   100 Kč/den   
    

Kniha Divadlo, má láska 150 Kč  
    

Turistická známka 25 Kč  
    

Pohledy   

 - rozhledna větší 8 Kč  

 - rozhledna klasická 5 Kč  

 - Boleradice různé 4 Kč  
    

Kopírování   

 - A4 / A3 2 Kč / 4 Kč  

 - A4 / A3 barevně 15 Kč / 30 Kč  

Faxování - ČR / zahraničí 11 Kč / 15 Kč /1 strana 

Scannování 15 Kč / A4 

Laminování 20 Kč / A4 
    

Donáška obědů 5 Kč /oběd 

Praní prádla 50 Kč / 1kg 
    

Protlak zeminy - místní 200 Kč / m 

Protlak zeminy - cizí 300 Kč / m 
    

Použitý materiál   

 - střešní tašky 3 Kč / ks 

 - obrubníky 30 Kč / ks 

 - dlažba 30 Kč / m2 
 
Dále na úřadě dostanete zdarma propagační letáčky Boleradic, informační brožury a turistické mapy 
Hustopečska a Kloboucka, propagační letáčky a program divadla. 
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Přehled akcí spolků v Boleradicích 
    LEDEN     

Pátek 1.I Novoroční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů  Sokol Sál ÚM 

Pátek 8.I Představení „Cikánský baron“   DS bří Mrštíků Divadlo 

Sobota 9.I Představení „Babička v trenkách aneb Aprílová komedie“ Ořechovské divadlo Divadlo 

Sobota 16.I Představení „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ DS bří Mrštíků Divadlo 

Neděle 17.I Pohádka „Sindibádova dobrodružství“ Divadlo Koráb Brno Divadlo 

Sobota 30.I Představení „Cikánský baron“   DS bří Mrštíků Divadlo 

    ÚNOR     

Čtvrtek 4.II Zápis do Základní školy ZMŠ Škola 

Sobota 6.II XVI. Divadelní bál aneb Cikánský baron jsem já DS bří Mrštíků Sál ÚM 

Sobota 13.II Krojový ples   Sál ÚM 

Neděle 14.II Dětský masopust ZMŠ Škola 

Sobota 20.II Představení „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ DS bří Mrštíků Divadlo  

Sobota 24.II Zápis do Mateřské školy ZMŠ Škola 

    BŘEZEN     

Sobota 6.III Představení „Zdravý nemocný“ DS Vicena Ústí nad Orlicí Divadlo 

Sobota 13.III Představení „Prázdniny snů“  
DS Vojan Libice nad 
Cidlinou Divadlo 

Neděle 14.III Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ 
DS Vojan Libice nad 
Cidlinou Divadlo 

 14.III Dětský karneval ZMŠ Sál ÚM 

Pátek 19.III Vynášení Morany  ZMŠ   

Sobota 
19.III.-
21.III. Divadelní dílna Orel jednota Divadlo 

Sobota 20.III Představení „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ DS bří Mrštíků Divadlo  

Úterý 23.III Představení pro školy "Čert a Káča" 
Jan Přeučil a Eva 
Hrušková Divadlo  

Sobota 27.III Představení „Babička“ - premiéra DS bří Mrštíků Divadlo  

Neděle 28.III Představení „Babička“  DS bří Mrštíků Divadlo  

    DUBEN     

Neděle 4.IV Výstava vín  Vinařský spolek Sál ÚM 

Sobota 10.IV Představení „Poprask na laguně“ 
DS Jiráskova divadla 
Hronov Divadlo 

Sobota 17.IV Boleradický combat – soutěž leteckých modelářů LMK Letiště 

Neděle 18.IV Pohádka „Byl jednou jeden drak“ DS Žďár nad Sázavou Divadlo 

  18.IV Moravský combat – soutěž leteckých modelářů LMK Letiště 

Středa 21.IV Den země – školní výlet do ZOO Hodonín ZMŠ Škola 

Sobota 24.IV Představení „Babička“  DS bří Mrštíků Divadlo  

Neděle 25.IV Pohádka „O chytrém Honzovi a úplně blbé princezně“ Velké divadlo Litvínov Divadlo  
 
 

Chcete čerstvou Pizzu domů? 
volejte pizzerii TWISTER Klobouky! 

Tel. 539004182   www.twister.cz 
Chutná, ručně vyrobená z pravých italských surovin!!!!! 

Dodáme až do domu  
stačí zavolat a objednat si dle své chuti 

... a nebo nás navštivte v Zámecké vinárně Klobouky u 
Brna 

Otvírací doba 17:00 – 22:00  (Pá-so 02:00) 
 
Při objednání 5 ks pizzy je doprava do Boleradic 

ZDARMA 

inzerce 
Příští číslo vyjde ne dříve než 15. března 2010 

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 
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. 
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Přispěvovatelé odpovídají plně za obsah příspěvků a jazykovou 
úpravu. Toto číslo vyšlo 20 prosince 2009           Cena 5,- Kč 


