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zpravodaj obèanù Boleradic
Radost, to je velikonoční dar
Legrace a radost není totéž. Opravdová radost je
specifický velikonoční dar. Stojíme o něj?
Velikonoční radost není záležitost povahová:
Kristus nás nedělí na optimisty a pesimisty. Vstal
z mrtvých proto, aby zvítězila Pravda a darovala
nám radost. Nikoliv radost chvilkovou ale trvalou.
„Bože ty jsi původcem naší radosti, dej, ať naše
velikonoční radost dozraje v radost věčnou“ –
slyšíme ve velikonoční liturgii. Stačí nám radost
poloviční? Proč člověk zpívá? Protože se vyvinul
z kosa? A co lidové písně? Nejsou důkazem toho,
že vytryskly ze srdce radostného? A co radostné
aleluja? A co já? Nevymlouvám se na všelijaká
trápení, zklamání? V jakých okamžicích mi radost
chybí? Co mi v ní brání? Může být ďábel radostný?
Ďábel působí nejen zlo, ale i smutek, neklid,
otrávenost, pomstychtivost a vše negativní, co je
neslučitelné s pokojem a radostností Božího
království.
Nenaleťme mu!
Tragicky zesnulý kněz a lékař Ladislav Kubíček nám zanechal toto malé velikonoční zamyšlení ve velkém
bohatství svých myšlenek. Velikonoce nám dávají důvod k radosti. Kdo přijme Krista vzkříšeného, ten
poznává i smysl a cíl života. A tuto radost přeji Vám všem

Rudolf Zbožínek, farář
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přípravu rozpočtu na rok 2010, vyslovilo souhlas
s použitím
pozemků
pro
umístění
stavby
Protipovodňových opatření v trati Víckov a dohodlo se, že
příští zasedání ZM (s hlavním bodem „rozpočet 2010“)
proběhne 28.1.2010
Lednové ZM mělo mnohem bohatší program:
- projednalo a schválilo rozpočet městyse na rok 2010;
-schválilo rozpočtový výhled městyse na rok 2011 – 2015;
- schválilo rozpočet Mikroregionu Hustopečsko, jehož
jsme členem;
- schválilo pořízení nového Územního plánu městyse
Boleradice;
- schváleny byly dvě žádosti o odkoupení částí obecních
pozemků.
Mezi zajímavé závěry jednání patřilo i rozhodnutí
o vypsání výběrového řízení na provozování obecního
Penzionu, zamítnutí pořádání dalšího ročníku Agrotec
Rallye na území městyse Boleradice, rozhodnutí
o pořízení komunální techniky a námět na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Během jednání ZM byl také podán
návrh na vypsání místního referenda ve věci umístění
sběrného dvora. Tento návrh Zastupitelstvo neschválilo.
Důvodem je skutečnost, že stavbu sběrného dvora
schválilo ZM již v srpnu 2007 a s použitím pozemku p.č.
1599/17 pro stavbu sběrného dvora vyslovilo ZM souhlas
20.12.2007 a 31.1.2008. Případnou změnou svého
rozhodnutí by ZM poškodilo nejen zájem naší obce, ale
také zájem okolních obcí, protože výstavba sběrných
dvorů je společným projektem obcí Mikroregionu
Hustupečsko.
Pro občany je velmi důležitá informace o procesu pořízení
nového Územního plánu. V současné době je zahájeno
jednání o tzv. „návrhu zadání ÚP“ a následovat budou
další postupné kroky, do kterých by se měla zapojit širší
veřejnost, tedy naši občané. Nový ÚP bude řešit územní
rozvoj naší obce v dlouhodobém výhledu např. nové
plochy či lokality pro občanskou výstavbu, budování sítí,
občanskou vybavenost apod. O vývoji a postupu ve věci
pořizování nového ÚP budeme pravidelně informovat na
stránkách tohoto listu, na webové stránce obce a na
veřejných zasedáních Zastupitelstva.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek
29.4.2010.

Přejeme Vám krásné a radostné
velikonoční svátky

Velikonoční vajíčka od Antonína Krmíčka

Hospodaření obce v roce 2009

Jan Koráb, starosta

( stručný přehled)
Celkové příjmy v roce 2009 činili 8.318.199 Kč.
Výdaje v roce 2009 dosáhly částky 10.501.061 Kč.
Obec získala dotaci na stavbu rozhledny ve výši 2
200 000 Kč.
Stavba byla financována částečně z vlastních zdrojů a
částečně s použitím úvěru. Přiznaná dotace za EU na
rozhlednu bude na náš účet převedena až v letošním
roce.
V průběhu roku 2009 jsme získali i další dotace z různých
zdrojů v celkové výši 747.019 Kč.
Na naší školu bylo v loňském rozpočtu pamatováno
částkou 1.018.895 Kč. Za žáky, kteří navštěvují školy
v Hustopečích a Kloboukách jsme zaplatili 175 tisíc Kč.
Místní spolky a sdružení obdržely z rozpočtu obce
příspěvky v celkové výši 458 tisíc Kč.
Rozhodnutím zastupitelstva bylo obci Životice postižené
povodni poukázáno 10 tisíc Kč.
Podrobné informace o hospodaření obce můžete získat
na úřadě městyse.

Bez komentáře
V uplynulých dnech došlo na náš úřad vyúčtování
výherního hracího přístroje umístěného v restauraci.
Za období od 1. ledna do 31. prosince 2009 vhodili hráči
do uvedeného hracího stroje 287.747 Kč, což je o 60 tisíc
Kč více než o rok dříve.
Tuto zprávu ponechávám bez komentáře.
Jan Koráb, starosta

Regiontour 2010

V Brně na výstavišti od 14. – 16. ledna se konal veletrh
cestovního ruchu REGIONTOUR. Své zastoupení tam
měly i Boleradice v rámci prezentace Mikroregionu
Hustopečsko. Pro Boleradice byl vyhrazen pátek a bylo je
nejen vidět ale i slyšet: k dobré náladě a pohodě hrála a
zpívala CM Primáš, Vinařství Koráb mělo ochutnávky
svých vín, na stánku byly k dispozici informační letáčky
městyse, divadelního spolku a promítaly se fotografie
turisticky zajímavých míst Boleradic. Zájem byl
o rozhlednu, o divadlo a především často padala
otázka "kde máte sklepy v Boleradicích"?

Jan Koráb, starosta

O čem jednalo Zastupitelstvo

Poslední loňské zasedání zastupitelstva Městyse (ZM) se
konalo v pondělí 28.12.2009. Projednalo podklady pro
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Velikonoce

Křesťanské Velikonoce jako svátek umučení a vzkříšení
Ježíše Krista se slaví první neděli po prvním jarním
úplňku. Nemají tedy pevně stanovené datum.
Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenním
obdobím, které se nazývá postní doba a začíná tzv.
Popeleční středou. Křesťané v ten den navštěvovali
kostel, kde jim kněz na čelo kreslil kříž z popela. Tím se
připomínalo, že člověk je prach a v prach se obrátí.
Tradice postního období se dodržovala až do začátku 20.
století. Křesťané se během této doby měli vyhnout
konzumaci masa, očistit se a duchovně připravit na
vzkříšení Krista.
Týden před velikonoční nedělí přichází Květná neděle
oslavující příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma. Květnou
nedělí je zahájen Velikonoční týden, často nazývaný také
jako Pašijový nebo Velký.
Svatý týden tvoří Modré pondělí (podle látky, která se
v kostele na oltáři v ten den vyvěšuje), Šedé úterý a
Škaredá středa (den, kdy Jidáš zradil Ježíše). Poslední
tři dny týdne se pak nazývají velikonoční triduum a jsou
jeho hlavními dny.
Zelený čtvrtek je dnem poslední večeře Páně, při níž se
Ježíš loučil s apoštoly. Jíst by se měly pokrmy zelené
barvy jako zelená polévka, špenát nebo zelené bylinky,
jejichž silou by se měla obnovit síla lidského těla.
Velký pátek je dnem hlubokého smutku. Den, kdy Ježíš
zemřel na kříži, je nejtrudnějším dnem křesťanství. Na
jeho památku se tento den dodržoval absolutní půst a
pořádala se křížová procesí. V některých zemích se
můžeme setkat i s extrémními projevy, kdy se
dobrovolníci nechávají přibíjet na kříž či bičovat.
Bílá sobota připomíná, jak Kristus ležel v hrobě. Bílá se jí
říká podle oděvu těch, kteří byli tento den křtěni.
V noci ze soboty na neděli došlo k zmrtvýchstání Páně.
Tato noc se nazývá “velkou” a zde také můžeme hledat
původ slovanského názvu tohoto svátku.
Božím hodem se rozumí neděle předcházející
velikonočnímu pondělí. V tento den se Kristov učedníci
sešli u jeho hrobu a shledali, že je prázdný. Na Boží hod
velikonoční se proto oslavuje vzkříšení Ježíše Krista a je
to den oslav a veselí, ve kterém se začínají jíst tradiční
velikonoční jídla jako vejce, mazanec a beránek.
Na Velikonoční pondělí pak za časného kuropění
vycházejí koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, ze
kterých mají vyhnat lenost a nemoci. Na oplátku od nich
dostávají koledu - malovaná vajíčka a další cukroví.
Pomlázky se pletou z mladého proutí, kterému se
přisuzuje životodárná síla.

Masopustní veselí

Škola hodnotila výsledky dalšího
projektu

V loňském roce se škola úspěšně zúčastnila grantového
řízení na získání prostředků z rozvojového programu
MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 s projektem
V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme.
Hlavním cílem projektu bylo proškolení zaměstnanců ZŠ
a MŠ Boleradice, která se zaměřuje na environmentální
výchovu. Znalosti pedagogů se promítly do práce žáků na
projektu V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme.
Žáci měli vyrobit pobytová stanoviště pro živočichy na
školní zahradě a připravit výukovou DVD pomůcku , na
které by svoji práci přiblížili veřejnosti. Natočený materiál
promítli veřejnosti v rámci Vánočního jarmarku.
Rádi bychom vás seznámili s jednotlivými oblastmi, které
projekt zahrnoval. Jednoduše řečeno: co jsme za ty
peníze vlastně udělali?
Byli proškoleni všichni pedagogičtí zaměstnanci školy –
jak ZŠ, tak MŠ; proběhlo studium koordinátora EVVO a
na jeho základě škola připravila plán rozvoje této oblasti
na další roky.
Škola nakoupila nové výukové pomůcky pro žáky – PC
program, literaturu, výukové „krabice“ s názornými
pomůckami.
Žáci se zúčastmili výletu do ZOO Lešná a do střediska
ekologické výchovy Lipka, kde pro ně byly připraveny
výukové programy Půda není nuda a Nech brouka žít.
Žáci vyrobili „pobytová stanoviště“ pro různé druhy
živočichů na školní přírodní zahradě. Tuto svoji práci
dokumentovali a výsledkem je DVD V zahradě to umíme
a rádi se s tím pochlubíme.
V době hlavních prázdnin probíhaly na školní zahradě čilé
stavební práce, úprava pozemku těžkou technikou –
poorání, odstranění nebezpečných míst – schody do
sklepa ŠJ, úprava terénu spodního dvora a příprava na
výsev travnatých ploch. Byly vysazeny tři stromy na
zahradě a před školou.
Prezentace – Den otevřené zahrady pro veřejnost: v září
2009 se v rámci akce Toulavý autobus otevřela školní
přírodní zahrada Boleradice pedagogické a další
veřejnosti.
Žáci svoji práci také medializovali – připravili
komentáře pro DVD film, podíleli se na prezentaci
rodičům a zástupcům obce a školské rady.
Ukončený projekt hodnotíme jako úspěšný a přínosný pro
kvalitu vzdělávání i výchovy žáků naší školy. Touto cestou
děkujeme ministerstvu školství a všem nadšencům, kteří
se na projektu podíleli.

Jiří Janda

Dětský masopustní průvod

„V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem“ to jsou
slova písně, která nás provázela v masopustním průvodu
obcí. Za nazdobeným vozem šli v maskách žáci i
zaměstnanci základní školy, ale také někteří předškoláci
se svými rodiči. Potěšil nás zájem našich bývalých žáků,
společně jsme promysleli masky a mohli jsme použít
těžký vozembouch .
Děkujeme všem občanům, jejich nachystané dobrůtky
nám chutnaly. Ze špíčku a vajíček byl výborný nedělní
oběd. Naše masopustní veselí jsme zakončili diskotékou
ve škole.
Milena Plocková

Milena Plocková
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úkolů. Je ideálním místem pro splnění cílů, které jsme si
jako škola dala a ke kterým se hlásíme = program Tvořivé
školy, jejíž podstata spočívá v činnostním učení.
V současné době se dotváří jednotlivá stanoviště
živočichů pro pozorování = ještěrkoviště, hmyzí ubytovny
a ptačí domečky -budky v rámci projektu "V zahradě to
umíme a rádi se s tím pochlubíme".
Ve škole třídíme odpad: papír, plasty, Tetra pack,
bioodpad, sbíráme hliník a použité baterie, PET láhve a
v periodách se podílíme na sběru papíru.
Do náplně činnosti patří také snaha o šetrné a úsporné
zacházení s energiemi. Děti za asistence pedagogů
označily vizitkami vypínače světel ve třídách,
nainstalovaly se úsporné zářivky a žárovky. Je snaha
o šetření s vodou a využití staré školní studny.
Podporujeme
zlepšení zásobování školní kuchyně
biopotravinami a jejich uplatnění ve školním stravování.
V neposlední řadě se daří měnit silné a nešetrné čistící
prostředky a saponáty za šetrnější.
Složení Ekotýmu :
žáci:
1. ročník A. Dufková, K. Zoubková, P. Novotný
2. ročník T. Cvrček, V. Pišanová, D. Frgálová
3. ročník R. Klein, J. Herzánová, P. Sedláček
4. ročník F. Němec, V. Imrich
5. ročník M. Straková, B. Pacáková, T. Wolfová
pedagogové:
M. Plocková, P. Kabela, J. Šedivá, K. Máčovská,M.
Vavriková, za MŠ D. Ševelová
provozní zaměstnanci:
Zástupce p. J. Straková
rodiče:
Zástupce p.K. Kočicová

Vyrábíme si svoje kalendáře

Na cestě k titulu EKOŠKOLA

V tomto školním roce proběhlo:
V zahradě s ptáčky - návštěva ornitologa, Toulavý
autobus - návštěva pedagogů z různých škol, Podzimní
barevný den - projektová výuka, účast na semináři
Koordinátorů Ekoškol, exkurze do SEV Lipka v Brně
s výukovým programem, projektový den V zahradě to
umíme a rádi se s tím pochlubíme", účast na výukovém
programu žáků na Rychtě v Krásensku, celodenní
vzdělávání učitelů na SEV Lipka Brno, Zimní barevný den
- projektová výuka.
Ekologická a environmentální výchova na škole je
zapracována do našeho ŠVP, tedy se objevuje v rámci
mezipředmětových vztahů ve všech předmětech
a oblastech výchovy a vzdělávání.
A co je důležité, snaží se všichni, na všech úsecích
a pracovištích, počínaje žáky a konče paní školnicí.

Naše škola se již řadu let zajímá o ekologii a ekologickou
výchovu. Jsme na vesnici, v okolí krásná příroda, a tak
proč se nevydat na cestu k získání titulu EKOŠKOLA.
Chceme se touto cestou (všichni „obyvatelé“ školy) naučit
chovat k přírodě i lidem, tedy k životnímu prostředí, které
nás obklopuje a podílet se na její ochraně. Do tohoto
projektu jsou zapojeni nejen žáci a pedagogové, ale i
provozní zaměstnanci a rodiče. A společným úsilím, po
malých krůčcích, jdeme vstříc vytčenému cíli. Byl vytvořen
Ekotým, který se schází v pravidelných termínech, kde se
řeší problematika, týkající se ekologie a kde se vždy
stanoví konkrétní kroky a úkoly.Zástupci z Ekotýmu
předávají informace ostatním ve své skupině a následně
se rozjíždí činnost. Nejdříve byla vypracována analýza a
vyhodnocení stávající situace. Dále byl určen koordinátor
Ekoškoly, který s ostatními vypracoval plán činnosti.
Přihlásili jsme se a zapojili do sítě MRKEV a MRKVIČKA.
Využíváme středisek ekologické výchovy Rozmarýnek,
Lipka a Rychta Krásensko. V neposlední řadě byl
vypracován Plán práce a rozvoje EVVO a dlouhodobé
záměry školy, který postupně plníme.
Stěžejní jsou 3 oblasti činnosti.
1. Prostředí školy využívání Školní přírodní
zahrady s přírodní učebnou
2. Třídění odpadu
3. Šetření energiemi.
Školní přírodní zahradu tvoříme postupně několik let. Od
klasických záhonů jsme přešli na stanoviště různorodých
rostlin, plodin a keřů, vybudovali jsme malé jezírko,
zrealizovala se hmatová stezka, bylinková spirála a
zelená vegetační střecha na budově kůlny.
Učebna v přírodě je stanoviště a místo s nástěnkami vitrínami a zahradním nábytkem, odkud žáci vyráží do
jednotlivých částí zahrady za pozorováním a plněním

Za Ekotým učitel Pavel Kabela

Změna termínu
Dětského maškarního karnevalu

Chtěli bychom Vás informovat o posunu termínu dětského
karnevalu, který byl původně připravován na 14. 3. 2010.
Protože v tomto termínu je představení předplatného
Rodiče s dětmi do divadla, museli jsme najít společně
s kapelou Getrio nový vhodný termín.
Dětský maškarní karneval s tématem Muzikálové hvězdy
se uskuteční 11. 4. 2010. Podíváme se do pohádky
s krásnými písničkami - Ať žijí duchové. Těšíme se na
Vaši návštěvu a věříme, že atraktivní téma přiláká i naše
bývalé žáky.
Milena Plocková
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Zápis do mateřské školy probíhal 24. února v návštěvním
duchu. Děti i rodiče se přišli seznámit s prostředím školky,
pohrát si s hračkami a domluvit se na možnostech
předškolního vzdělávání. Učitelé a děti se mohou těšit na
tyto nové školáčky:
Petra Brablíka, Dominika Válku, Adélu Vystoupilovou,
Kateřinu Fraňkovou, Amálii Ježorkovou, Rozálii
Ježorkovou, Lukáše Barka, Nikolu Hausnerovou.

V letošním roce připravujeme pro děti naší rodinné školy
týden plný zážitků, spojený s výukou v přírodě a nazvaný
Veselá škola v přírodě. Zúčastní se 30 přihlášených dětí
naší školy. Tato akce se uskuteční v blízkém termínu 3.
5. - 7. 5. 2010. Děti budou ubytovány v pokojích v hlavní
budově v rekreačním zařízení Sluníčko Trhová Kamenice
nedaleko města Chrudimi, které se může pochlubit jednou
z největších městských památkových zón ve východních
Čechách. Mezi nejkrásnější dominanty patří novogotický
chrám Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům a
monumentální renesanční objekt, v němž sídlí
světoznámé Muzeum loutkářských kultur.
Co se týká programu naších dětí, dopoledne bude
probíhat výuka v přírodě podle vyučovacích plánů
jednotlivých učitelů a odpoledne i večer bude pro děti
připraven zábavný program se školenými animátory,
zaměřený k pobytu, formou her a soutěží v přírodě.
Věříme, že si děti odnesou krásné zážitky a upevní pěkné
vztahy s ostatními spolužáky. Podrobnější informace a
fotografie jsou k dispozici na www.veselaspolecnost.cz

Milena Plocková

Ovoce do školy

Od března 2010 se základní škola Boleradice stala
jednou z nevelkého počtu škol, které se přihlásily do
projektu Ovoce do škol. Projekt zaštiťuje MŠMT a
dodavatele produktů vybírá Státní zemědělský intervenční
fond. Dodávky se týkají pouze žáků 1. – 5. ročníku ZŠ.
Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny
zdarma. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě
o balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud bude bez
obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále
balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují
předešlé přísady a neobsahují konzervanty.
Chceme využít této výhodné nabídky pro naše žáky,
podpořit zdravý životní styl a věříme, že i dodavatele z řad
převážně českých pěstitelů. Projekt je zatím v plenkách,
na mnoho otázek neznáme odpovědi, ale první dodávka
ovoce již do školy dorazila. Dodavatelskou firmou pro naši
školu je firma Laktea. Více informací můžete najít na
nástěnce školy a na internetu.

Jana Šedivá, organizátorka ŠvP

Zápis do školy

Zápisy do základních a mateřských škol probíhají na
území ČR od poloviny ledna. V Boleradicích se mohly
přijít šestileté děti zapsat do základní školy 4. února 2010.
Zápis měl skupinový charakter a průvodci budoucích
prvňáčků byly pohádkové postavy z řad školáků i učitelů.
Všichni předškoláčci splnili úkoly, které jsme pro ně
připravili a osvobodili zakletou princeznu. Rodiče si
mezitím mohli prohlédnout prostory školy.
V září se těšíme na:
Anetu Hoškovou, Jakuba Jambora, Anetu Korábovou,
Petra Plevače, Barboru Stehlíkovou, Jaromíra
Šimberu, Zbyňka Zapletala.

Milena Plocková

Sport na škole
Kromě hodin tělesné výchovy mají naši žáci možnost
rozvíjet i další sportovní aktivity a tím zdokonalovat svoji
tělesnou zdatnost a uspokojit své pohybové dovednosti,
nadání a potřeby.
Jsou to různé kroužky s pohybovým zaměřením v rámci
nabídky školy: sportovní, Polehrádek, country tance a
step. Všechny jsou náročné na pohyb a fyzickou zdatnost.
Také však podporují kladné vlastnosti v oblasti sociálního
cítění – kamarádství, ohleduplnost, komunikaci, souhru
v kolektivu- družstvu- skupině .

Na svahu v Němčičkách se lyžuje

U většiny kroužků je činnost spojena s folklorem, hudbou
a tancem, estetikou.
Např. ve sportovním kroužku je činnost zaměřena ryze
sportovně, tedy na míčové hry. Trénujeme kopanou,
košíkovou, přehazovanou a florbal. Nejoblíbenější je
samozřejmě kopaná a florbal. To pak osm chlapců a dvě
dívky odchází z tělocvičny zcela zničeni, unavení, ale
spokojeni a plni zážitků z osobních soubojů.

Předškoláci se už těší do první třídy
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systému pomocí SMS se svým jménem, bydlištěm
a telefonní číslem pomůže v budování databáze kontaktů
při respektování předpisů ochrany osobních údajů. Tito
aktivní občané budu včas informováni svými volenými
zástupci jak o běžných záležitostech života obce, tak
budou dostávat informace v případě krizových situací
nebo mimořádných událostí.
Tímto krokem dáváme každému občanu Jihomoravského
kraje unikátní šanci zapojit se do projektu „Komunikační,
varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“ a
aktivně si zvyšovat svoji bezpečnost a informovanost.
S přáním mála krizových situací

Žáci se také na škole účastní různých sportovních soutěží
a turnajů. V říjnu se uskutečnil turnaj ve vybíjené,
v listopadu v malé kopané a v prosinci ve stolním tenisu.
V měsíci lednu se uskutečnily dvě akce, soutěž ve šplhu
a lyžování v Němčičkách. Nejlepším „šplhounem“
z chlapců je František Němec a z děvčat Lucie
Klimešová. V úterý 26.ledna jsme jeli lyžovat a bobovat
do Němčiček. Bylo to nádherné odpoledne a všem se
moc líbilo.
Tyto akce většinu dětí baví a rády se jich účastní. Jsou
jedinci, kteří nevynechají žádnou soutěž, mají z toho
radost, potěšení a jsou přímo lovci diplomů.
Někteří z nich v těchto aktivitách pokračují i mimo školu
a to je dobře.

Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Pavel Kabela, učitel

Upozornění majitelům psů

Vážení spoluobčané,

V poslední době se na úřadě městyse množí stížnosti na
volně pobíhající psy.Tato zvířata různých ras a velikostí
děsí nejen školní děti ale i dospělé. Konstatování
některých majitelů, že "jejich pes je hodný a nikomu nic
neudělá" nemůže obstát! Nedávno došlo v naší obci
dokonce ke způsobení značné škody na majetku jednoho
z občanů a případ řešila policie.
Je třeba si uvědomit, že dochází ke zjevnému porušování
obecní vyhlášky, která volné pobíhání psů v obci
zakazuje! V případě konkrétní stížnosti podané na Úřadě
městyse bude majitel psa předvolán k jejímu projednání
v komisi přestupkové, která působí v Kloboukách.
Sankce, vyměřované komisí za porušování obecních
vyhlášek, jsou velmi citelné!

Již dva roky mají občané Jihomoravského kraje možnost
se přihlásit do systému, jehož prostřednictvím získávají
v krizových a jiných důležitých situacích informační SOS
zprávy na svůj mobilní telefon.
Tuto možnost mají občané díky projektu „Komunikační,
varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“,
který je svým rozsahem unikátní nejen v měřítku České
republiky, ale i v měřítku Evropské unie. Dlouhodobé
trvání projektu, jeho rozsah a plošné využití, ale také
získané zkušenosti a jejich využívání se stávají inspirací
nejen pro sousední kraje, ale i pro sousední státy.
Cílem projektu je především zvýšení odolnosti území a
zlepšení informovanosti obyvatelstva. Informační systém
pro krizové řízení, který je součástí projektu, propojuje
online všechny subjekty, které jsou zapojeny do krizového
řízení kraje. Informace jsou podávány jak krizovým
štábům tak obyvatelům nejrychlejší a nejefektivnější
možnou cestou a to pomocí SMS zpráv.

Jan Koráb starosta

Poučení o kroji
Na podzimní vlastivědné konferenci konané u nás, byl
přednesený referát o vývoji krojů v naší národopisné
oblasti, který pro někoho byl poněkud rozpačitý.
Slavnostní kroje jsou stále v oblibě a ozdobou většiny
významných událostí, neustále se pořizují i přes značné
finanční náklady. Kroje se stále vyvíjí a prodělávají velké
změny. Jaké to jsou, mohou se dovědět všichni zájemci
v brožurce, která je k dostání v Hustopečích na náměstí
v domě U Synků za částku 10,- Kč. Jen málo
zasvěcených ví, jak náš kroj vypadal před 150 lety a ten,
kdo si jej prohlédne v této publikaci, nebude věřit svým
očím. V každém případě je v ní čtení poučné a zajímavé,
doplněné řadou fotografií.
Jiří Zajíc ZO Techsport

Rekonstruovaný slavnostní kroj
obyvatel Hanáckého Slovácka
Městské muzeum a galerie Hustopeče poprvé
prezentovalo odborné i laické veřejnosti rekonstrukci
tradičního slavnostního kroje obyvatel hanáckého
Slovácka před rokem. V prostorách domu U Synků
proběhl dne 23. dubna 2009 odborný seminář s názvem
Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace
v praxi, s podtitulem hanácké Slovácko, jeho tradiční
kultura, současnost.
V zasedací místnosti muzea se sešli etnografové, muzejní
pracovníci, zástupci regionálních folklórních souborů,
někteří zastupitelé obcí, živnostníci zabývající se výrobou
krojů a další, kteří se o tradiční lidový oděv naší
etnografické oblasti zajímají a jsou třeba i jeho nositeli.
Účastníci si tak mohli jako první prohlédnout
trojrozměrnou podobu kroje stárka a stárky z 30.– 40. let
19. století, kterou pracovníci muzea pod vedením Mgr.
Soni
Nezhodové,
Ph.
D.
společně
s dalšími
profesionálními výrobci vytvořili podle historické obrazové

V loňském roce se podařilo do projektu zapojit všechna
zdravotnická zařízení v kraji včetně fakultních nemocnic.
Vyzývám Vás, vážení občané Jihomoravského kraje,
abyste svou aktivní účastí v projektu rozšířili možnosti
komunikace v kraji. Každý občan, který se zapojí do
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Co jsme „vykopali“ v Orličkách

i písemné dokumentace a dospěli k ní i studiem
sbírkových předmětů zejména Městského muzea
v Kloboukách u Brna.
Cílem autorů projektu je ukázat reálnou podobu kroje
z doby, kdy ještě nebyl ovlivněn městskou konfekcí a
tovární výrobou, svérázovým hnutím, kdy ještě
nepodléhal zásahům vlastního vkusu jeho nositelů, nebo
výrazné kultuře Podluží, a kdy ještě plnil funkci tradičního
lidového oděvu a ne jen slavnostního úboru nošeného
k výjimečným příležitostem. Tvůrci rekonstruovaného
kroje cítili potřebu ukázat na něm nejen badatelům a
odborníkům, ale každému zájemci jak původní formy,
střihy, výšivky, materiály a krojové součástky vypadaly,
jakou plnily sociální i estetickou funkci a z čeho se vlastně
dnešní podoba kroje vyvinula, či od čeho se více či méně
vzdálila. Je jen otázkou budoucnosti, zda rekonstrukce
najde své uplatnění nejen jako součást stálé expozice
městského muzea, ale zda s ní budou sympatizovat
folklórní soubory, které si k tradičnímu písňovému i
tanečnímu repertoáru budou moci přidat také tradiční

V loni po sklizni máku v této trati našeho katastru, jsme
pomáhali
archeologům
z katedry
antropologie
Masarykovy univerzity v Brně, uskutečnit sondu oválného
tvaru zjištěnou leteckým průzkumem. Akci vedl docent
Josef Unger se svými studenty. Pomocí stroje byl
vyhlouben příčný řez dvou kruhů zachycený leteckou
archeologií. Sonda potvrdila letecký snímek a dva příkopy
na každé straně, asi 2,5 m hluboké, naplněné odlišnou
zeminou oproti podloží, černé struktury, cca 3 m od sebe.
Průměr oválu činil asi 60 m. Jednalo se jen o příčnou
sondu, o průměru 60 m širokou, tak aby studenti v ní
mohli provést její začištění. Nebyl tedy proveden plošný
průzkum, který by byl pracný a navíc finančně náročný.
Archeologové konstatovali, že se jedná o pravěký rondel,
což dokazoval fakt, že se nenalezly žádné předměty,
zejména stopy po osídlení.
To však význam objevu vůbec nesnižuje i když na první
pohled se může zdát, že je to málo. Po delším pátrání a
hledání souvislostí se objevují nenadálé a významné
souvislosti, zejména pro minulost naší vesnice. Konečné
závěry provedou archeologové a zdokumentují je.

Průzkumný výkop ve Vorličkách

Rondely jsou stavby pravěkých lidí a písemné záznamy
tedy z té doby nemohou existovat, ale literatura o nich je
samozřejmě mnohem pozdější. Na našem okrese je ten
náš jeden z mála, ne-li vůbec jediný. Proč je pravěcí lidé
stavěli a k čemu jim sloužily? Archeologové je hodnotí
jako sociokulturní zařízení budované tehdejšími lidmi
vyjadřující jejich sounáležitost k určitému obydlenému
teritoriu a sloužili pro ně jako kultovní místa pro
vykonávání jejich náboženských obřadů, dále jako jakési
„kulturní“ shromaždiště. O těchto stavbách dnes již
existuje řada odborných pojednání . Z nich alespoň jedno
za všechny. Historik zaměřený na staré komunikace a
nejen u nás, Radan Květ, uvádí: „ Stručně lze rondely
charakterizovat jako kultovní místo, obvykle v dvojitém
kruhovitém areálu se čtyřmi zeměpisně orientovanými
vstupy (na světové strany). Jejich typickou součástí byla
soustava příkopů. Pravěkého člověka v duchovním
smyslu obklopovalo všude posvátno. Pro náboženské a
s tím spojené i astronomické myšlení vytvářely podmínky
soustředění – kruh okolo sebe měl člověk zřejmě jako
největší znamení. Tak se neolitické rondely staly
význačným projevem tehdejší kultury. Rondely jsou
z většiny v nejbližším okolí některých z dálkových nebo
regionálních stezek“.
Rondely vznikaly v místech, kde pravěcí lidé nacházeli
vhodné podmínky k obživě a přežití, především
klimatické, tedy kde byla příhodná půda, voda a teplo a
dále v blízkosti cest–obchodního spojení. Dá se tedy

Kroj je vystaven v Městském muzeu v domě
U Synků v Hustopečích

oděv ze stejného časového období, či zájemci z řad
nositelů. To ukáže čas.
Odborníci, kteří na konaném semináři přednesli také své
zkušenosti se zdary i nezdary různých krojových
rekonstrukcí, s podobou hanácko-slováckých krojů
hodového páru z poloviny 19. století plně souhlasili, a
jeho formy z hlediska historického vývoje oděvní kultury
našeho regionu schválili a vysoce hodnotili. Srdečně Vás
tedy zveme, abyste se přišli podívat na nový muzejní
exponát, který je výsledkem cílevědomého bádání.
Mgr. Soňa Nezhodová,
ředitelka Městského muzea Hustopeče
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předpokládat, že od pravěku existující cesta spojující
dálkové
komunikace přivedla
k nám
Boleradův
staroslovanský kmen a jeho lidé na našem území našli
podmínky pro trvalé osídlení, ale z jejich pobytu známe
jen slovanské pohřebiště. Na něm
hrob bojovníka
s bohatými nálezy, především mečem severského
původu, může patřit tomuto rodovému náčelníkovi,
po němž dostala pojmenování naše vesnice. A tyto
skutečnosti mohou být důvodem, proč páni z Boleradice
si vystavěli kamenný hrad rozlehlého a ojedinělého tvaru
v těchto místech.
I takové vývody, zatím více méně spekulativní, lze dávat
do spojitosti s nalezeným rondelem. V této mozaice
minulosti Boleradice je v současné době tím rozhodujícím
momentem, poodhalení počátků a okolností vzniku
našeho hradu, což je obestřeno velkou neznámou, o tom
se nic neví. Odkrýt toto tajemství lze jedině alespoň
nějakými archeologickými sondami. Nalezený rondel
k tomu vybízí.

bøezen 2010

Pan režisér si během natáčení povšiml i hereckých
výkonů protagonistů - Antonína Korába v roli Lízala a
Stanislava Svobody v roli Vávry. I Francek v podání
Marka Korába a členové cimbálové muziky Primáš na
jevišti sklidili uznání. Sama příprava nebyla jednoduchá:
v pondělí telefonát z produkce s nabídkou a následující
týden v úterý už ostré natáčení. Týden na to sehnat
herce, vybrat a nastudovat výstup z Maryši, který zaujme
a tím vytvořit „můstek“ ve scénáři; jak se z Boleradic
dostat do těšanské kovárny.
Rudolf Tesáček se do Boleradic ještě vrátí na jaře natáčet
exteriéry, rozhlednu a okolí. Na výsledek si budeme
muset počkat, ale určitě si ho "pohlídáme".
Jiří Janda

Zamyšlení nad Babičkou před
premiérou jejího divadelního zpracování

Kdykoliv prožíval náš národ významné nebo i těžké
chvíle, vždy se znovu obracel k Boženě Němcové.
Neprošel jediný rok bez vzpomínek na ni. Nikdy se
nenasytíme filmových a rozhlasových zpracování jejích
pohádek a povídek nebo bibliografických črt z jejího
života. Avšak není to jen tradice, pro kterou se k Boženě
Němcové vracíme. Je to obdiv a touha být ve společnosti
této nesmrtelné ženy, která se celou svou tvorbou
zařadila mezi přední autory národní klasické literatury a
Babičkou mezi umělce světové. Kdykoliv se začteme do
stránek této líbezné knihy, vždy znovu pociťujeme
okouzlení nad mistrovstvím jazyka, znalostí bohatosti
české řeči, nad schopností umět slovem vyjádřit hluboké
prožitky, opravdovost, prostotu a přirozenost plynoucího
roku. Obdivujeme se autorčině dovednosti umět živě
vykreslit podobu a charakter českého člověka, jeho
zvyklosti, tradice i práci a vylíčit půvab a osobitost české
krajiny. Babička patří mezi naše knihy nejnárodnější, a
proto jí i dnes dokonale rozumíme.
Babičce byla často vytýkána harmonická idyličnost
vzdálená reálnému životu. Němcová však v žádném
případě nenapsala idylu. Text Babičky sice plyne zdánlivě
lehounce, na první pohled se klene od jednoho
půvabného líčení k druhému. Zkusme se ale podívat, co
prosvítá pod tímto povrchem – hned několik překážek
v lásce: mezi babičkou a Jiřím, Jakubem a Kristlou,
Hortensií a malířem. Láska tragická: Viktorka a černý
myslivec – šílenství, vražda dítěte, válka. Palčivé dno
bídy: Kudrnova rodina. Rodinná nedorozumění: mezi
babičkou a paní Proškovou atd. Němcová opravdu
v Babičce nestvořila idylu jako lehký únik od reálného
života. To, co je idylické, se děje přímo uprostřed velmi
drsného života, ale babička dokáže i uprostřed všeho
špatného konat dobro.
Divadelních zpracování Babičky je celá řada, od autorů
známých jako František Pavlíček, Jaromír Pleskot, Adolf
Wenig, až po ty méně uváděné. My jsme si vybrali
dramatizaci Františka Pavlíčka. V naší hře uvidí diváci
vedle známých tváří také úplně nové: Štěpánku Veselou
jako Barunku, Aničku Veselou jako Adélku, Gábinku
Háderovou v chlapecké roli jako Vilímka, Matha de
Groota jako Jana. Roli Kristly, Hortenzie, Mařenky, Cilky a
Barky si zahrají – Šárka Hosová, Jana Glocová, Veronika
Majerová, Joana Wamserová a Bára Stehlíková.
Premiéru Babičky uvidí diváci v sobotu 27.března, reprízu
hned v neděli 28. března a pak další. Termíny najdete
v programu divadla na nástěnce
a na webových
stránkách.

Jan Horák, ZO Techsport

Rudolf Tesáček natáčel v divadle
Brněnský divadelní a televizní režisér Rudolf Tesáček
koncem ledna natáčel v divadle v
Boleradicích
s ochotníky krátkou sekvenci do cestopisného seriálu
věnovanému kraji bratří Mrštíků - hanáckému Slovácku.

Z natáčení cestopisného seriálu v divadle

Už samo téma si žádá nějaký záběr z divadelního
představení Maryša. A když už bude ve scénáři řeč
o divadle, tak tam musí být i záběr ze "zkoušky" . A tak po
téměř třiceti letech znovu režisérka Alena Chalupová
aranžuje scénu divadla v Boleradicích, Lízal a Vávra
vedou tvrdý dialog, opět ožívá Francek s regrůtama a do
toho muzikanti zpívají krásné písničky, ve vzduchu
poletují
vzpomínky
na
původní
představení
z osmdesátých let minulého století.

Alena Chalupová, režisérka
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diváky pak vše vyjádřil přítomný Vladimír Skal, sólista
Staatsoper Wien: "Je to úžasná práce, udělat Strausse
pro cimbál. Hlavně se mi líbila jedna věc: vy se nesnažíte
zpívat operetu a přitom to, co vzniklo, je něco senzačního!
A ještě něco - vám dělá radost hrát divadlo. Všem vám
to čiší z očí."
Po představení měla následovat pro všechny přítomné
malá veselice a bylo z toho další dvouhodinové
představení cimbálové muziky Primáš.

V roce 2009 se na jevišti divadla odehrálo celkem 48
představení - dvacet čtyři od hostujících souborů a stejný
počet našeho spolku. Zájem diváků předčil naše
očekávání: přišlo jich téměř pět a půl tisíce. K tomu jsme
navíc hostovali na jevištích v Hodoníně, Ústí nad Orlicí,
Brněnci, Městečku Trnávka, Sázavě, Kyjově, Hustopečích
a ve Vysokém nad Jizerou. Všude byl o naše představení
Noc pastýřů a Cikánský baron nebývalý zájem publika.
Úspěšné bylo Jarní předplatné – vyprodáno do
posledního místečka na všech pěti představeních. Na jaře
ještě proběhla derniéra představení Josefa Boučka Noc
pastýřů a duben už byl ve znamení premiéry činohry
s občasnými zpěvy Cikánský baron. Divácký úspěch je
takový, že mnohokrát hrajeme před vyprodaným
hledištěm a jsme zváni k účinkování po celé republice –
celkem toto představení vidělo v loňském roce ve 26
reprízách 4200 diváků. Velkou oblibu mezi dětmi si
získalo předplatné Rodiče s dětmi do divadla – pět
loňských představení bylo opět vyprodáno.
Zvali jsme opět profesionální soubory. V březnu přijeli Jan
Přeučil a Eva Hrušková se svým představením pro školní
děti. V červnu zazněly z pódia melodie z operet
v představení Láska brány otevírá v podání sólistů
Moravskoslezského národního divadla.
V loňském roce jsme pořádali už třetí ročník soutěžní
Krajské divadelní přehlídky venkovských amatérských
souborů. Vystoupilo na ní sedm soutěžících a jeden host
přehlídky, diváků přišlo asi osm set a do pečlivé přípravy
se zapojili všichni členové spolku. Odborná porota ve
složení Dušan Zakopal, Vlastimil Ondráček, Karel Tomas,
Petr Hlaváč vyslala na Národní přehlídku opět náš
soubor.
Druhá přehlídka, tradiční, již šestnáctá nesoutěžní
Podzimní Sešlost, přivedla na scénu divadla čtyři
soubory. Nezapomenutelným vrcholem přehlídky bylo
představení Plný kapsy šutrů v podání v podání DS
Amadis. Na čtyři představení přišlo celkem 470 diváků.
K naší činnosti patří i „nedivadelní“ akce: v únoru XV.
Divadelní bál aneb Krakonošova zahrádka, účast na
soutěži Kandrdásek a Pohárek SČDO pro mladé
amatérské kandidáty divadla – opět postoupil člen spolku
Jurka Háder do národního kola ve Vysokém nad Jizerou,
výstavy výtvarných prací, fotografií a obrazů v klubovně
divadla během přehlídek, na podzim, společná oslava
posledního dne v roce tentokrát „v bačkorách“.
Třetím rokem, ve spolupráci s Orlem, pokračovala na
přelomu března a dubna Divadelní dílna pro zájemce o
múzu Thálii z řad školní mládeže.
Naší snahou je nabízet vám divákům to nejlepší co se na
amatérské divadelní scéně děje a okořenit to špetkou
vystoupení profesionálních herců. Přejme si aby nám
ochotníkům náš elán vydržel i v tomto roce a Vy naši
diváci jste stále měli důvod, proč k nám do Boleradic přijít
na divadlo.

Johann Strauss by se divil, co udělala cimbálová muzika s jeho
Cikánským baronem.
Socha ve Vídeňském městském parku

Ve stejný den večer se na domovské scéně
v Boleradicích konala další událost. Vystupoval zde jeden
z nejlepších českých amatérských spolků DS Vojan
z Libice nad Cidlinou s komedií Prázdniny snů. Ve dvou
představeních před vyprodaným hledištěm Libičtí
předvedli inteligentní situační komedii Prázdniny snů
plnou zápletek, záměn a trapných nedorozumění.
Vysokou hereckou i režijní práci ocenili diváci potleskem,
který nebral konce. A aby toho nebylo dost, v nedělním
odpoledni si na své přišly i děti s pohádkou Měla babka
čtyři jabka opět od libických ochotníků. Tamní herec Jiří
Hlávka poděkoval divákům: „Když přijedeme do
Boleradic, vždy zde najdeme vnímavé diváky, kteří nám
rozumí a my jsme jim za to vděčni.“
Jiří Janda

Divadelní dílna

Tak jako v předešlých letech i letos proběhne
v prostorách naší Orlovny praktický divadelní seminář
DIVADELNÍ DÍLNA 2010.
Tento již pátý ročník se bude konat ve dnech 26.28.března. Účastníci budou mít možnost zhlédnout
generální zkoušku divadelní hry Babička. Tato zkouška
letos Divadelní dílnu zahájí. V dalších dnech se pak mladí
členové Orelských jednot, pro které je především seminář
určen, zaměří na zdokonalení jevištní řeči a práci režiséra
s hercem, dále pak na strukturované drama a rozbor
divadelní hry Babička. To vše pod vedením zkušených
lektorů Zbyňka Hádera a Jiřího Merlíčka
Naším přáním a snahou je, aby se účastníkům u nás líbilo
a Divadelní dílna byla přínosem nejen pro jejich
účastníky.

Jiří Janda, Správní rada DS

Perný víkend pro boleradické ochotníky

Možná by se slavný rakouský hudební skladatel Johann
Strauss podivil, kdyby mohl slyšet svoji nejznámější
operetu přepracovanou pro cimbálovou muziku a třicítku
ochotníků z Boleradic. V sobotu 13. března se dostalo
této příležitosti vídeňským krajanům. Spolek Vlastenecká
Omladina pozval boleradické na scénu divadla v české
Komenského škole ve Vídni. A byla z toho událost
především pro krajany - přišlo jich téměř dvěstěpadesát a
náramně se bavili. Atmosféra v sále se nesla v duchu:
skvělé představení, nádhera, výborné, květiny pro herce
na otevřené scéně, slova chvály a nekončící aplaus. Za

Jiří Zemánek, Jednota Orel
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Pleteme z pediku

Výroční členská schůze jednoty Orel Boleradice se konala
v neděli 7. 3. 2010. Po přivítání členů byla jednotlivými
referenty zhodnocena činnost jednoty v minulém roce a
přednesen plán akcí na příští rok. Opomenuti nebyli ani
naši oslavenci, kteří v loňském roce oslavili kulatiny. Přání
hodně zdraví a květiny jim předal starosta Orla Jiří
Zemánek.
Eliška Zemánková

V sobotu 13. března 2010 se v jídelně školy sešly
zájemkyně o pletení z pediku. Tentokrát jsme si donesly
velkou láhev, která se proměnila ve výtvarné dílo. Pod
vedením paní Křivánkové z Brna nám šla práce dobře od
ruky. Domů jsme se rozcházely spokojené s krásným
výrobkem, který bude zdobit domácnosti v době
Velikonoc.
Miroslava Vavriková

Z výroční schůze Jednoty Orel

65.výročí osvobození Boleradic

Občanské sdružení Nedánov při školní
družině Boleradice

Ve středu 24. února 2010 se konala valná hromada
občanského sdružení Nedánov při ŠD Boleradice, kde
mimo jiné bylo jedním z bodů jednání projednání změn ve
správní radě.
Do správní rady byli zvoleni tito členové : Bohuslav Barek
– předseda,
Dr. Drahomír Hausner – místopředseda, Věra Málková –
hospodář, Jitka Zoubková – člen, zástupce RK Pastelka,
Bronislava Hutáková – člen.
Nová správní rada také touto cestou děkuje celé
odstupující správní radě v čele s paní Miroslavou
Vavrikovou za dosavadní mnohaletou činnost
ve
sdružení.
V letošním roce se uskuteční 15. března 2010 seminář
PLETEME Z PEDIKU. Rodičovský klub PASTELKA vám
nabídne již tradiční akce.: v květnu to bude MALOVANÝ
SVĚT, v září DÝŇOVÁ STRAŠIDLA, v říjnu LÉTÁNÍ
DRAKŮ a v prosinci MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA.
Dále připravujeme několikadenní „PRÁZDNINOVÉ
PUTOVÁNÍ PO JIHU MORAVY“ v době letních prázdnin.
Termín a program akce bude včas oznámen.
Tyto a další informace budou v nejbližší době
aktualizovány na webových stránkách Boleradic v sekci
OS Nedánov a budou průběžně doplňovány.

V letošním roce si připomeneme 65. výročí osvobození
naší republiky. Boleradice byly osvobozeny 17. dubna.
Co se událo v těchto dnech si můžeme přečíst v naší
kronice:

Bohuslav Barek, předseda OS Nedánov

„Jsem ráda, že se našli nástupci mladí, plní elánu a další
energie do pokračování činnosti sdružení. Budou-li chtít,
ráda jim předám něco z dlouholetých zkušeností
a pomohu jim při přípravě nejrůznějších akcí pro děti
v Boleradicích“.
Miroslava Vavriková

Němci byli v Boleradicích jen několik dní. Měli obsazeny
Paseky a Dolní Konec obce. Příjezdovou cestu od
Morkůvek zaminovali den před osvobozením a na
několika místech zde měli svá kulometná hnízda. Již asi
týden před osvobozením byla slyšet kanonáda od
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Hodonína a projíždějící kolony německých vojáků
předznamenávaly blížící se boje. Všichni v obci žili
frontovou atmosférou a chystali si své kryty v polích a
lesích, i v obci. Sovětští vojáci k nám postupovali od
Kobylí a to v několika sledech.
Nejprve se v pondělí objevili kozáci na koních. Jejich
první voják, který byl ten den spatřen asi v 16. hodin
v naší obci se jmenoval Procházka. Jeho otec byl totiž
původem Čech. K Boleradicím přijel na koni, ale těsně
před vesnicí mu byl zastřelen. Sám pak padl
v následujících dnech. První sovětské tanky se
Boleradicím vyhnuly díky hrdinství pana Hicla, který
přesně věděl o rozložených minách na začátku obce.
Uprchl Němcům a varoval přijíždějící vojáky. Zabránil
jejich možnému střetnutí s Němci, i případným bojům
v Boleradicích a zachránil tak spousty životů svých
spoluobčanů. Tanky pak
směřovaly k Horním
Bojanovicím a dále do Nikolčic. Němečtí vojáci se začali
stahovat směrem na Diváky a ustupovali také přes
Světlou a Nedánov. Po nočních přestřelkách zde bylo
ještě několik Němců, ale asi ve dvě hodiny v noci odjeli.
Ráno kolem páté pak obsadila sovětská pěchota
Boleradice a v 7 hod. přišel jejich další sled. V úterý
vesnicí projelo jen několik tanků, z nichž dva byly zničeny
u diváckého mlýna. Zde se také odehrály největší boje.
Sovětští vojáci pobyli v Boleradicích asi týden. Zabrali
převážně Dolní Konec, kde měli zřízený i štáb pro vedení
bojů o Šitbořice. Po jejich skončení vesnici opustili.

bøezen 2010

půvab celé kompozice vyvolává vánoční pohodu, poezii
a jedinečnost.
Antonínu Krmíčkovi učarovaly betlémy již v dětství. První
setkání s malým papírovým betlémem bylo těsně po první
světové válce. Donesl mu ho tatínek spolu s vánočním
stromkem z proslulého hustopečského trhu. Malému
Toníkovi přinášel obrovskou radost a vánoční pohodu po
celé dětství. Další, a mnohem závažnější setkání
s betlémem, bylo pro A. Krmíčka v místním kostele, kde
v předvánočním čase se svou starší setrou pomáhal
stavět kostelní betlém. Dobře si zapamatoval přesný
postup jeho stavby a později jej dlouho stavíval sám, a to
do doby, než založil vlastní rodinu. Pak mu to už čas
nedovoloval. Proto u něho vznikla touha vlastnit vlastní
betlém, ale impuls k vlastní řezbářské práci na něj teprve
čekal. Impuls přišel se synovým žadoněním, aby mu
tatínek pořídil nějaký betlém. To jen přimělo, že se o něj
pokusil. Zkouška skončila jakousi nesourodou směsí
dřevěných a durolinových figurek a papírových oveček.
Dítě však bylo spokojené.

Marta Korábová, kronikářka

Zápis z Pamětní knihy městyse
Boleradice – vzpomínka na založení

Sportovní klub Boleradice vešel v činnost ustavující
valnou hromadou dne 18. února 1935 Činovníci jsou
Machač Josef předseda, Halm František jednatel Reiter
Vojtěch pokladníkem. Členů čítá 79. Má svoji kroniku,
kterou vede Štěpánek Jan.
Jiří Machač

Kdo to byl…

Pan Antonín Krmíček byl boleradický řezbář, který během
desítek let vytvořil nádherný betlém. Nyní je instalován
v obřadní síni Úřadu městyse a na požádání vám jej
matrikářka předvede. Krátkou stať mu věnoval Jan Horák:
Krmíčkův betlém
Na výstavě
betlémů v Hodoníně v roce 2002
u návštěvníků vzbudil pozornost betlém, do té doby zcela
neznámého betlémáře, Antonína Krmíčka z Boleradic na
Břeclavsku. Byla to premiéra pro autora i jeho dílo. Do té
doby bylo možné betlém vidět jen v neprostorné verandě
jeho domku. Tam si jej každoročně A. Krmíček stavěl pro
svoje potěšení a tam si jej mohlo během vánoční doby
prohlédnout několik jedinců, kteří projevili zájem,
nejčastěji to byli rodiče s dětmi. Každý, kdo viděl, byl
nadšený a nešetřil slovy chvály. I to bylo podnětem
přesvědčit pana Krmíčka, aby vystavil svůj betlém tam,
kde ho uvidí co nejvíce lidí. To se povedlo a od roku 2002
byl jeho betlém magnetem každoročních výstav
v Boleradicích, rodišti i bydlišti autora. Betlém vždy vévodí
prostornému sálu.
Svoji velikostí a jedinečností láká stovky obdivovatelů.
A je nač se dívat Jednak je to poutavé celkové řešení,
impozantní pozadí paláců a palem, řezbářská originalita,
vystihující životnost darovníků a zvířátek. Především

Z dětí kolem betléma měl pan Krmíček vždycky radost

Opravdová řezbářská tvorba pro Antonína Krmíčka
nastala až po jeho padesátce, když přišlo závažné
onemocnění ledvin. Po vyléčení byl nucen nastoupit
dlouhodobou rekonvalescenci v sanatoriu v Jevíčku. Až
tam získal dostatek sil a osobního volna, přišla touha
realizovat svůj sen o vlastním betlému, který si sám
vyřeže. Zvláštní atmosféra nejen způsobila, že vzal dláto
do rukou a pojednou první palma budoucího betlému byla
na světě, ale z práce i vyzařuje a nesmírně okouzluje.
Postupně přidal palmu druhou, pokusil se o ovci,
následovali pastýř, koza. Když po roce z Jevíčka odjížděl
domů vezl si figurky dvou pasty'řů, třech králů, anděla,
volka s oslíkem, dvacet oveček a koz, deset palem,
kaktusy a keře. Doma ve své tvorbě pokračoval, ovšem
jen v zimním čase. Práce v zemědělství mu to ani jinak
nedovolovala a ani neměl k řezání tu správnou pohodu.
Dnes je betlém A. Krmíčka tři metry dlouhý, metr široký,
celý dřevěný vč. budov v pozadí. Má 56 ovcí a koz, 27
palem, několik keřů a kaktusů a také 26 figurek postav
lidí. U mnohých mu byli předlohou vesničané, jeho známí
a příbuzní. Mezi darovníky vymodeloval nejen sousedy,
strejce a tetičky, ale i svého tatínka. Pozadí tvoří palmy
a paláce. Každým rokem vyřezal něco nového,
ale v posledních letech čím dál méně, léta mu ubírala
zručnost i sílu. O to víc se těšil u svého betlému z obdivu
malých a dospělých, těšilo jej, že betlém dává radost
a vytváří hezkou vánoční pohodu.
Pan A. Krmíček byl mnohaletým členem ČSPB
a pravidelně se zúčastňoval schůzek jeho Jihomoravské
pobočky v Brně. Na schůzkách vždy udivoval svými
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vědomostmi, postřehem, humorem i venkovskou
rozšafností.
Krmíčkův betlém je velice osobitým výtvorem s velmi
dobrou betlémářskou úrovní, a to navzdory tomu, že
A. Krmíček byl samouk, který začal řezat až v pozdním
věku. Zejména jeho figurky nejsou strnulé a toporné, ale
hýří vtipem, pohybem a životností. Antonín Krmíček svůj
betlém velkoryse daroval obci a ta jej vystavuje
ve slavnostní síni úřadu městyse Boleradice. Tam je
možné betlém po dohodě kdykoliv uvidět.
Pan Antonín Krmíček zemřel 5. září 2007 ve věku 90 let
Je pochován na místním hřbitově. Betlémáři, kteří jej
znali, nezapomenou.
JAN HORÁK Betlémy a betlémáři 66 ročník 17 číslo 4/2007

Malá jarní předpověď počasí
aneb co nám říkají pranostiky

Nejstarší hospoda

Asi ta nejznámější pranostika nám napoví, že je březen za kamna vlezem; duben - ještě tam budem. Jestli bude
hezky o Velikonocích znalci pranostik vědí už 25. března,
neboť jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční
svátky.
Kdy budou poslední mrazy? Na ledové muže v květnu?
Uvidíme. Říká se, že hřmí-li v dubnu, je konec mrazům.
Vinaři vězte, zda-li mokrý a zimavý duben jest, úroda na
víno. To neplatí ale na první aprílový den: prší-li na 1.
dubna, bývá mokrý máj, a to nebude moc dobré, neboť
májová voda vypije vinařům víno! Tepleji v dubnu už snad
bude. Poznáme to 24. dubna, kdy na svatého Jiří vylézají
hadi a štíři, ovšem přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho
za kamny dobře.
Máte rádi ovoce? Přejte si studený máj, neboť chladno a
večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. Známí jsou
ledoví muži Pankrác, Servác, Bonifác, Žofie je jejich
kuchařka. No pěkná kuchařka! Měli by si na ni dát pozor.
Říká se o ní, že Žofie vína upije. I patron vinařů (25.
května) má co říci k počasí: je-li Ubran krásný, vyjasněný
- hojným vínem nás odmění.
Na červen by si měli přát vinaři hodně sluníčka, neboť
v červnu-li víc sucho bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
I když ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého
vína, chleba nemíváme. Houbařům radí 8. června Medard
takto: Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby
růst, protože Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Jaro končí 21. června, a to když dne ubývá, horka
přibývá. Avšak nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá
vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

ostatky. Máme tady také nejstarší hospodu, která se
jmenuje Ye Olde Fighting Cocks. (v překladu by asi bylo
Hospoda
u
starého
bojového
kohouta)
Bydlím v domě s dalšími čtyřmi českými kamarády
a každý máme svůj vlastni pokoj, se společnou
koupelnou, obývákem a kuchyní.
Trochu mě štve ztráta soukromí. Zdi jsou tu jak z papíru
a jde tu slyšet úplně ale úplně všechno. Takže jestli se
chci dobře vyspat a kluci se chtějí zrovna ten večer bavit
tak nemám šanci zamhouřit oko. Jinak máme docela
vekou zahradu, takže když je v létě krásné počasí, tak si
pravidelně děláme barbecue večery.

Jiří Janda

Naši na vandru…

V září 2007 jste si v této rubrice poprvé mohli přečíst
kratičký rozhovor s odvážným „Naším na vandru“. Byla to
Iveta Vrbová. Od té doby uplynuly téměř tři roky
a podařilo se mi vždy v každém čísle uveřejnit nějaký
rozhovor. Našli jste v nich hrdost na to, že něco dokázali,
někam vycestovali a někde pracovali. Ať už to byli mladí
či devadesátiletý pan Vavřín Chalupa, poznali jste zážitky
lidí, které jim zůstaly v paměti a na které budou vzpomínat
po celý život.
Dnes se po pár letech opět vracím k rozhovoru s Ivetou,
která mezitím z svoje působiště i profesi.
Kde právě jsi, kde žiješ?
Bydlím v menším městě (na britské poměry) s krásným
názvem St. Albans. Nachází se asi 35 km na sever od
centra Londýna. Žije zde přibližně 130 tisíc obyvatel.
Podle pověsti bylo založeno v místě, kde byl před rokem
324 popraven první britský křesťanský mučedník svatý
Alban. Ve městě je katedrála, ve které jsou uloženy jeho

Katedrála St. Albans

Pro koho pracuješ?
Po dlouhodobém hledáni jsem si našla práci jako servírka
v Chicken restaurant Nando¨s. Tahle síť restaurací
vznikla v Jižní Africe v roce 1987 a v Anglii byla poprvé
otevřena o pět let později. Symbolem pro tuhle restauraci
je kohoutek (cockerel).
Prodáváme kuře na všechny způsoby, ale co je na něm
nejlepší, tak to, že ho můžete dostat různě okořeněné a s
velkým výběrem příloh. Do práce chodím převážně každý
den, ale většinou mám dva dny v týdnu volno. Rozhodně
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to ale nejsou víkendy, to jsou nejvíce naplněné
restaurace, a to se musíme všichni ohánět. Zato pondělí
a úterý je restaurace prázdná, tak to mám většinou volno.
Dříve než jsem se dostala na toto místo, tak jsem se
starala o děti jako au-pair. Uvidím jak dlouho se mi tam
bude líbit. Určitě se chci porozhlédnout po něčem jiném,
třeba zajímavějším, abych se podívala, jak to chodí jinde.
Jak ses dostala do Anglie?
Úplně jednoduše. Do zahraničí jsem se dostala asi před
třemi lety, na doporučení mé kamarádky, která odcházela
od rodiny jako au-pair a hledala za sebe náhradu.
Oslovila mě a já jsem jí na to kývla a tak jsem tu. A docela
se mi tu libí, protože tady se každý den děje něco nového
a zajímavého a hlavně tu potkávám spoustu nových
kamarádů. Tady jsou si lidé hrozně blízcí, jeden večer
někoho poznáš a druhý den už jste nejlepší kamarádi,
a když potřebuješ pomoci, tak víš, že ti pomůžou. Ať je to
Čech nebo Angličan, je to jedno.
Co jazyk. Nebyly problémy?
Ze začátku to rozhodně byl hodně veliký problém, protože
ve škole jsem měla jen němčinu a anglicky jsem se učila
jen půl roku na jazykové škole v Brně. Ale nejlepší škola
je život, tady mě postavili před hotovou věc a musela
jsem mluvit, i když to nebylo spisovně. Domluvila jsem se
a každá takováhle zkušenost, že jsem něco dokázala, že
jsme se někam dostala a vyřídila si potřebné věci, mi
dodávala sebevědomí. Až tady v Anglii jsem se přihlásila
do jednoho kurzu angličtiny, kde jsem se hodně naučila.
Pro mě bylo důležité mít pořád někoho při sobě a mluvit
s nim a poslouchat ho. A tak když rodina přišla z práce
domů a začala se bavit mezi sebou, tak jsem je
poslouchala a psala si poznámky a po večerech jsem se
učila. Kurs jsem zakončila závěrečnou zkouškou
a dostala jsem certifikát.
Teď už do školy nechodím, ale učím se pořád, protože
každý den se objeví nějaké nové slovíčko, které v hlavě
ještě nemám. Hlavně když jsem nastoupila do práce, tak
pro mne bylo všechno nové, já uměla všechno okolo dětí,
ale o restauraci jsem neměla ani potuchy. Pokud něco
nevím, hned si to najdu ve slovníku a poznamenám si to
a snažím se to zapamatovat a hlavně použit v řeči.
Myslím si, že moje angličtina je na mnohem lepší úrovni,
než
když
jsem
přijela
poprvé
do
Anglie.
Nestýská se ti?
Rozhodne se mi stýská po rodině a po všem dobrém, co
doma je. Ale možná, že už jsem si zvykla a ani mi to
nepřijde, že jsem tak daleko od domova. Samozřejmě
někdy mě chytnou teskné chvilky, ale ty zase přejdou.
Hlavně když vím, že tu mám kolem sebe kamarády, na
které se mohu spolehnout, a že tu nejsem sama. Jednoho
dne bych se domů chtěla určitě vrátit, ale kdy, tak to ještě
nevím.
Co ti to dalo a co vzalo?
Tak dalo mě to hrozně moc, na tohle budu vzpomínat až
do konce života. Rozhodně mně to pomohlo ve
zdokonalení se v jazyce. Musela jsem se postavit na
vlastni nohy a starat se sama o sebe. Naučit se vařit a
nejen pro sebe. Poznala jsem, kdo je pravý přítel a kdo
ne, protože spousta lidi se mnou přestala komunikovat.
Opravdu mně to dalo takové zkušenosti do života, že je
rozhodne všechny využiju.
A co mně to vzalo? Některé kamarády a kontakty s nimi.
Dost mi tu chybí soukromí. Česká kuchyně nám tady
chybí všem hrozně moc, prostě oběd od maminky doma
za stolem, to je to nejkrásnější v životě!
Moc ti děkuju za rozhovor.

bøezen 2010
Fotbalista roku 2009

Po roce si opět dali dostaveníčko v divadle v Boleradicích
staří známí z fotbalových trávníků. Na úvod se představila
domácí cimbálová muzika Primáš a sólisté divadelního
spolku se známými melodiemi z operety Cikánský baron.
Tradičním průvodcem galavečera byl Miroslav Strouhal,
který dokázal svým vtipem nejednou rozesmát celý sál.
Ceny předávali pozvaní starostové a také poslanec Jiří
Petrů, senátor Jan Hajda, poslanec Ladislav Šustr,
zástupci fotbalového svazu a ČSTV. Vítězi kategorie
dospělých se stala dvojce Petr Zvonič z Krumvíře a Ivan
Dvořák z MSK Břeclav. Ocenění v kategorii dorostenci
jsou Marian Nekvapil ze Sokola Velké Němčice a Paulík
Jiří z MSK Břeclav, v kategorii žáků je nejlepší David Vu
Van z MSK Břeclav a mezi rozhodčími David Miklík.
Poprvé byla oceněna i fotbalistka. Pro cenu na pódium si
přišla Iva Rathouská z Velkých Pavlovic.

Jedenáctka roku 2009 je ve složení: Miloš Suský ( Sokol
Němčičky). Jiří Bartoš ( Sokol Lanžhot), Martin Švestka (
Slavoj Podivín), David Kubánek ( Palavan Bavory),
Miroslav Singer ( Sokol Popice), Pavel Sokolář ( Sokol
Bořetice), Jan Strýček ( SK Rakvice 1932), Ivan Dvořák (
MSK Břeclav), Petr Štěrba ( Sokol Velké Němčice) a Petr
Zvonič ( Sokol Krumvíř)

Jiří Janda

Strana 13

Jiří Janda

Pepíčkovo řeznictví
a uzenářství
Nabízí široký sortiment vepřového, hovězího a kuřecího
masa a uzenin za bezkonkurenční ceny.

Zajíždíme do Vaší obce každý čtvrtek v 11.30hod
Akční nabídky jsou zveřejněny místním rozhlasem.
Zboží si lze také objednat dle individuálního požadavku.
Provozovna Žatčany 283
Tel:724 959 519
Inzerce
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Světový pohár F2D v Boleradicích

Polehrad i na předplatné

V polovině února LMK Boleradice obdržel oficiální
rozhodnutí Mezinárodní organizace FAI se sídlem
v Lausanne (Fédération Aéronautique Internationale)
o pořadetelství Mezinárodní soutěže F2D Combat ve
dnech 19.-20.června 2010 na letišti v Boleradicích. Je to
historický úspěch nejen pro modeláře, ale hlavně pro naši
obec.

Pracovnice Úřadu městyse přijímají objednávky
předplatného Polehradu pro rok 2010.
Cena
předplatného činí 20,-Kč za čtyři čísla ročně.

Libor Stehlík

60 let

Společenská rubrika
leden – březen

65 let
75 let
80 let
81 let
83 let
84 let
87 let

Mikulčíková Helena, Boleradice 40
Soukup Ladislav, Boleradice 267
Komínek Jan, Boleradice 269
Chalupová Alenka, Boleradice 236
Záleský Čeněk, Boleradice 398
Omastová Vlasta, Boleradice 204
Otýpková Marie, Boleradice 19
Dufek Josef, Boleradice 428
Káňová Františka, Boleradice 164
Horáková Zdeňka, Boleradice 128
Korábová Marie, Boleradice 252
Záleská Marie, Boleradice 398
Procházka Vincenc, Boleradice 105

Gabriela Praxová, účetní ÚM

Poplatky za svoz odpadu a ostatní
Úřad městyse vybírá od poloviny února poplatky za
likvidaci odpadu (za popelnice), za pronájem pozemků a
za psa.
Výše poplatku za sběr a svoz odpadu se zvyšuje:
•
500,- Kč za osobu
•
300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící
starší 70 let
Gabriela Praxová, účetní ÚM

Zasílání zpráv
Prostřednictvím emailu můžete dostávat zprávy z radnice
vysílané rozhlasem. K tomu stačí poslat emailovou žádost
na email obec@boleradice.cz s textem: Zasílejte mi
zprávy na email (uveďt svůj email) K textu připojte i své
jméno.
Přicházet vám budou informace a zprávy vysílané
v odpoledních hodinách .

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let

Jiří Janda

Z matriky...
k 1. lednu 2009 měly Boleradice celkem 896 obyvatel
v roce 2009
- narodilo se 5 dětí
- přihlásilo se 18 občanů
- odhlásilo se 16 občanů
- zemřelo 6 občanů
31.12.2009
897 občanů
Narozené děti:

Stehlíková Alžběta
Jamborová Terezie
Málková Valérie
Zámorská Elena
Gloza Dominik

Zemřelí občané: Straka Antonín
Stehlíková Božena
Novotná Marie
Novotná Růžena
Petráš Bohuslav
Káňová Marie
Marie Klimešová, matrikářka

Nový kalendář Boleradice 2010 - Spolky
koření života obce

Úřad městyse vydal nový kalendář na rok 2010, první
svého druhu v Boleradicích. Na jednotlivých listech
najdete fotografie spolků v Boleradicích i školy, základní
informace o jejich aktivitách a také přehled akcí pořádaný
v obci. Některé spolky přípravu fotografií pojaly
s důkladností a focení zabralo i několik hodin. Vinaři pak
odvedenou práci patřičně zapili ve sklepích v Tihelni.
Zájem o kalendář byl nebývalý a během ledna byl
rozebrán celý náklad. V příštím roce se k obecnímu
kalendáři snad opět vrátíme.
Jiří Janda a Jiří Machač
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Na úspěch Cikánského barona navázal i XVI. Divadelní bál aneb
Cikánský baron jsem já

8. ledna hráli v divadle Cikánského barona. Napadlo tolik sněhu,
že někteří z herců přijeli i na běžkách

Na Masopustní pondělí po celý den procházely Boleradicemi,
dům od domu, maškary a snad i popěvek „Pod šable, pod šable
aj pod obušky, my všecko bereme aj plané hrušky …“
někde zazněl. No, brali všecko co domácí dali.

Zima snad už končí a přichází jaro
Foto Tomáš Koráb

Inzerce
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Chcete čerstvou Pizzu domů?
volejte pizzerii TWISTER Klobouky!

bøezen 2010

DOMÁCÍ POTŘEBY

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)

DANA
Dana Křižáková

Při objednání 5 ks pizzy je doprava do Boleradic
ZDARMA
Inzerce

Zveme vás k nákupu do nově

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. června 2010

otevřené prodejny

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

Boleradice 233
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Nabídka zboží:

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
Cena 5,- Kč
úpravu. Toto číslo vyšlo 18. března 2010

Drogerie, textil, potřeby pro
domácnost, produkty dr.Popova
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Otevřeno: Po - Pá 8 - 17hod
Sobota 7 - 10hod

