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2010    
èíslo II. 

 
 
 

 
 
 
PRÁZDNINY 
Anna Veselá (9) 
 
Prázdniny jsou prima doba, 
samý smích a žádná zloba. 
 
Na tábory vyrazíme, 
kondičku si vylepšíme. 
 
Koláčů se nabaštíme,  
babičkám je pochválíme. 
 
Hory, hříbky, les a voda, 
zahálet by byla škoda. 
 
A když skončí léta čas 
škola je tu pro nás zas.  
 
 
 
KDYBY HRAČKY MOHLY MLUVIT 
Kamila Zoubková (7) 
Mám růžový klobouček se závojem. Růžové 
šaty s perlami. Modrošedé oč i. Jmenuji se 
Žofie a jsem panenka z porcelánu. Byla jsem 
dlouho na poličce v malém obchodě ve 
velikém městě.  
Moje nová holčička se jmenuje Kamila. Bydlím 
na skříňce v dětském pokoji. Tam hlídám dvě 
sestřičky. Holky se o mě starají, dávají mi pusu 
na dobrou noc. Mám je za to ráda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Už se všichni těšíme, až nám ve škole rozdají vysvědčení, a pak HURÁ PRÁZDNINY!
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O čem jednali zastupitelé 
Ve č tvrtek 10.6. 2010 proběhlo další, v pořadí již 24. 
zasedání Zastupitelstva městyse v tomto volebním 
období. Dvacetibodový program jednání obsahoval 
mino jiné: 
- obsáhlou zprávu ředitelky naší ZŠ a MŠ paní Mgr. 
Plockové o současné situaci ve škole, výhledu na 
příští školní rok, nutných opravách během prázdnin, 
plánovaných akcích atd. 
- projednány byly i dokumenty, které svým 
významem přesáhnou toto (zanedlouho končící) 
volební období, především návrh nového Územního 
plánu Boleradice. Byly schváleny jeho základní 
dokumenty, následovat bude výběr zpracovatele 
nového  ÚP,   se   kterým  bude  zahájeno  jednání 
o budoucí podobě Územního plánu. Do procesu 
jeho tvorby budou samozřejmě zapotřebi nejen 
členové současného a budoucího Zastupitelstva, 
ale i občané. Poděkování patří těm nemnoha z nich, 
kteří reagovali na naše výzvy v Polehradu i na 
webové   stránce   a  poslali    nám    své   podněty 
a návrhy. Samozřejmě sběr všech podnětů, 
připomínek a návrhů k tomuto zásadnímu 
dokumentu i nadále pokračuje. 
- Zastupitelstvo schválilo i další dů ležitý dokument - 
Dohodu o postoupení práv a povinností při změně 
nájemce obecního bytu. Tato dohoda podstatně 
zjednodušší dosavadní složitý postup při předávání 
a přebírání bytů jistě ke spokojenosti všech 
zúčastněných stran. 
- paní účetní připravila pro toto zasedání Závěrečný 
účet obce za rok 2009 a rozpočtová opatření č. 2, 3 
a 4. Těmito materiály se   zabýval   Finanční  výbor 
a doporučili Zastupitelstvu ke schválení. 
- po několika předchozích jednáních schválilo 
Zastupitelstvo uspořádání Sjezdu rodáků  a přátel 
Boleradic v roce 2011 - viz článek na jiném místě 
- starosta informoval zastupitele o akcích 
připravených na druhé pololetí letošního roku - viz 
článek na jiném místě. 
- termín příštího zasedání Zastupitelstva byl 
stanoven na čtvrtek 9.9. 2010 
 Závěrem musím s politování konstatovat, že 
jednání Zastupitelstva   se   (jako  obvykle)   setkalo 
s nepatrným zájmem ze strany veřejnosti. 

 Starosta Jan Koráb 
  

Sjezd rodáků a přátel 
Zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém posledním 
zasedání   o   uspořádání  Sjezdu   rodáků  a  přátel 
v roce 2011, kdy oslavíme 870. výročí od první 
písemné zmínky o naší obci (1141). 
Poslední  Sjezd rodáků se u nás konal v roce 1997 
a před tím v roce 1991. Rada městyse pozvala na 
úterý  15. 6. 2010     zástupce     místních     spolků 
a organizací  na krátkou informativní schůzku, ze 
které vzešly následující úkoly: 
- Rada městyse bude vhodným způsobem 
informovat občany o  přípravě  Sjezdu  a požádá je 
o spolupráci (např. adresy rodáků a přátel, návrhy 
akcí do programu sjezdu, návrhy na propagační 
materiály a upomínkové předměty atd.); 
- zástupci spolku projednají v jednotlivých 
organizacích způsob zapojení do programu Sjezdu, 
případně předloží návrhy na akce, které uskuteční či 
které navrhují.; 
- zástupci spolků, obce i občané zváží návrh na 
případné vydání knihy o Boleradicích, zhotovení 

DVD mapující celý kalendářní rok v obci, vydání 
brožury, drobné publikace, pohlednice, pamětní 
mince apod.; 
- na příští společné schůzce zástupců obce, spolků 
a občanů, kteří projeví zájem bude zvolen Přípravný 
výbor. Schůzka se uskuteční 15.9. 2010; 
- přípravný výbor stanoví termín Sjezdu, jeho rozsah 
(doba trvání), zahájí sestavování programu a připraví 
alespoň hrubý rozpočet. 
 Do komunálních voleb by měly být výše uvedené 
věci projednány, případně schváleny a zahájeny. Po 
komunálních volbách bude Přípravný výbor doplněn 
o nově zvolené členy Zastupitelstva. 
Rada městyse prosí tímto občany o spolupráci při 
získávání adres,   o  připomínky   a  náměty  a  také 
o aktivní zapojení do příprav Sjezdu. 
Jakékoliv dotazy týkající se připravovaného Sjezdu 
rodáků Vám rád zodpovím a těším se spolu s Vámi 
na Sjezd rodáků a přátel 2011. 

 Starosta Jan Koráb 
  

Stavební úpravy v obci 
První polovinu roku máme za sebou. Na dlouhou 
zimu navázalo nepří jemně d louhé deštivé období. 
Pršelo skoro celý květen a deště přinesly problémy 
nejen    zemědělcům,   ale   i    stavebním    firmám 
a vlastně   všem   profesím,   které    pracují venku. 
A počasí nejméně o měsíc zdrželo i práce na obci - 
takže co nás čeká ve druhé polovině letošního roku: 
- hned začátkem prázdnin se pustíme do 
rekonstrukce sociálního zařízení ve škole 
- o prázdninách nás čekají   také   naléhavé  opravy 
v krčku (vestibulu) - od roku 1997, kdy byl uveden 
do provozu nebyla v něm provedena žádná vě tší 
oprava ani malování 
- už v těchto dnech nastoupila do Boleradic 
osvědčená firma MIKO z  Neslovic, která pokračuje 
v budování dalších chodníků. Na tuto akci se nám 
podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje 
- díky společnému úsilí našich zástupců v Krajském 
zastupitelstvu (za naši  obec  tam  máme dva!!!) se 
v této nelehké době podaři lo získat dotaci na další 
etapu oprav hřbitovní zdi. Práce bychom chtěli 
zahájit v srpnu 
- podle plánů bude rovněž provedeno zpevnění 
"spodní cesty" do cihelny. Akce bude provedena 
hned, jak to umožní počasí 
- restaurování historického vinařského lisu, který 
obci darovala rodina Kabelova, mělo být dokončeno 
do hodů. Právě z důvodu nepříznivého počasí se 
nám tento termín posunul až do druhé poloviny 
roku. Lis bude v nejbližších dnech opatřen 
posledním   ochranným   nátěrem,  poté  zastřešen 
a bude dokončena úprava jeho okolí a instalace 
osvětlení. Také na opravu lisu jsme získali 
významnou dotaci z krajského rozpoč tu 
- do vinobraní chceme také vybudovat veřejné 
osvětlení k areálu sklepů  v  cihelně. Tento areál je 
v poslední době intenzivně využíván a často je 
poukazováno na to, že ve večerních a nočních 
hodinách hrozí chodcům na neosvě tlené cestě úraz. 
- v  rámci  běžné  údržby  bude  provedena  oprava 
a  osazení  dešťových  vpustí  v  ulicích  Pastýřská  
a Pekelná, probíhá průběžná údržba na rozhledně 
(bohužel jde o většinou o opravy po vandalech!!!), 
připravujeme  vyznačení   místní   vinařské   stezky 
a opravu jedné z místních sakrálních památek. 

 Starosta Jan Koráb 
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Poděkování 
Chci tímto způsobem, i když trochu opožděně, 
poděkovat firmě, která prováděla č ištění potoka 
Haraska a úpravu jeho koryta. Jmenovitě panu 
stavby vedoucímu Hillerovi, ale i všem jeho 
pracovníkům   za  velmi  dobře  provedenou  práci. 
A také za velmi slušné a přátelské jednání s námi - 
majiteli pozemků  a zahrad v okolí potoka. Vyč ištění 
potoka se projevilo v letošním deštivém období, kdy 
jsem s obavami, tak jako v minulých letech, 
sledoval, jestli nám voda z potoka nezatopí sklepy. 
A určitě jsem nebyl sám, kdo mohl být letos klidný, 
protože vyčištěný potok všechnu vodu spolehlivě 
odvedl. 
Poděkovat chci také vedení obce, které na vyč ištění 
potoka zajistilo potřebné 3 mil. korun. 

 Josef Oujeský 
 

Paragrafy v lese 
Vážení č tenáři, přichází léto, deště byly letos možná 
až příliš vydatné a všichni netrpě livě čekáme, kdy už 
konečně začnou růst. Mám samozřejmě na mysli 
houby. Po loňských houbových žních jsme už 
všichni „nažhavení“, a proto mne napadlo, že by 
možná nebylo od věci rozebrat problematiku vstupu 
do lesa a chování v lese z pohledu našeho právního 
řádu. 

 
Už zase rostou 

Vstup do lesa 
Podmínky vstupu do lesa, chování v lese a v jeho 
blízkosti upravuje zákon č . 289/1995 Sb., o lesích, 
tzv. lesní zákon. Ve svém § 19 upravuje takzvané 
obecné užívání lesů. V tomto ustanovení jsou 
zakotvena zejména základní práva, která má každý 
ve vztahu k lesům. Mezi tato patří zejména právo 
každého vstupovat do lesa a sbírat tam pro vlastní 
potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. 
Sbírat borůvky, houby, na zemi ležící suché větve 
apod. pro vlastní potřebu nám tedy vlastník lesa 
nesmí bránit. 
Toto právo může být omezeno pouze výjimečně na 
návrh  vlastníka  lesa  nebo  z   vlastního   podnětu 
o něm může rozhodnout orgán státní správy lesů, 
maximálně však na 3 měsíce. Podle lesního zákona 
dokonce ani vlastník lesa nesmí svů j les oplotit, aby 
vstupu do něj bránil. Oplocovat tak lze jen lesní 
školky, obory, a též kvů li ochraně porostu před 
zvěří. Z hlediska běžného občana tedy nemusíme 
rozlišovat, zda se jedná o les obecní, státní či 
soukromý, stejný přístup máme do všech. 
Chování v lese 
Samozřejmostí je ovšem to, že při vstupu do lesa 
jsme povinni les nepoškozovat, nenarušovat lesní 

prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, popřípadě 
nájemce lesa nebo jejich zaměstnanců. 
 Výčet činností v lese zakázaných, je uveden v § 20 
odstavce 1 a 2 lesního zákona. V lese tak podle 
zákona nesmíme rušit ticho a klid, provádě t terénní 
úpravy (skrývat půdu, budovat chodníky, stavě t 
oplocení apod.), vyzvedávat semenáčky a sazenice 
stromů, hrabat stelivo, těžit stromy nebo je 
poškozovat, sbírat semena lesních dřevin, sbírat 
lesní plody způsobem, který les poškozuje, 
vstupovat do zakázaných nebo oplocených míst, 
vstupovat na místa těžby atd. 
Dále nesmíme rovněž jezdit na kole, lyžích, koni 
nebo saních mimo vyznačené trasy a pást dobytek 
v lese nebo s ním přes les procházet. Motorovým 
vozidlům je vjezd do lesa zakázán úplně. 
Samozřejmostí je pak pro každého již zmíněný 
zákaz    rozdělávání     ohně      v     lese,    kouření 
a odhazování doutnajících nebo hořících předmětů. 
Rozdělávat oheň je zakázáno i do vzdálenosti 50 
metrů od lesa. Zákaz znečišťování lesů odpadky 
snad ani netřeba připomínat. 
Porušením výše zmíněných povinností spácháme 
přestupek, za který nám hrozí pokuta. Za méně 
závažné prohřešky (rušení klidu, hrabání steliva, 
nedovolené táboření, vstupu na nedovolená místa 
atd.) můžeme zaplatit pokutu až do 5 tisíc korun. Za 
závažná porušení (nedovolená těžba, rozdělávání 
ohně, kouření, odhazování odpadků apod.) však 
může zaplatit až 15 tisíc korun. Povinnost náhrady 
způsobené škody tím není dotčena. 

    Petr Koráb  
 

Z diskuse o hodech na webových 
stránkách obce 

Na  stránkách  obce se rozvinula nebývalá diskuse 
k přípravě letošních hodů. Příspěvky byly jak od 
domácích tak i přespolních, anonymní i podepsané 
plným jménem, hloupé i chytré. Některé vybrané si 
můžete přečíst i zde (jazykově neupraveny).  
 
Boleradčák, 25.04.2010 11:45 
Slyšel jsem, že naše první stárka je 17-tiletá slečna? 
Podle mě to není dobré. 
Karel, 26.04.2010 06:44  
Je zajímavé, že se vám to nelíbí až teď? Loni byly 
výborné hody a tento stejný aspekt nikomu 
nepřekážel. Vy asi nemáte žádného v kroji 
chodícího potomka, že? Pak by jste možná trošičku 
věděl, co je to sehnat 1. stárku. Kdyby nebylo 
ochoty těchto lidí, tak byste na hody mohl doma 
akorát hongat nohama nudou. Důležitá je podpora 
rodičů, kterou jak stárka jistě má. Navíc první stárek 
je velice schopný, takže absolutně nechápu o co 
vám tady jde. Neřešte tu 17ti letou první stárku ale 
mládež, která z  nudy  neví co dělat a ničí zastávku 
a jiné zařízení obce.. 
… 
Boleradčák, 26.04.2010 12:23 Já tady neřeším 
minulé hody. Právě, že mám a pokud vím tam se 
nijak nediskutovalo mezi mládeží, kdo za první 
stárku půjde. Což by se mě lo... myslím, že je tu více 
schopných rodičů, kteří podpořili boleradské děti. 
Jirka z VP, 26.04.2010 13:25 Promiňte, že vám 
vstupuji  do  debaty...  nejsem  boleradčák... , jsem 
z Velkých Pavlovic, byl jsem u vás na krojovaném 
plese a dosti jsem se divil, že na besedu jste si 
museli zvát další stárky, když vašich jste měli 
myslím kolem 20, to se mi moc nelíbilo a hlavně, že 
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to ani nebyli přespolní.. byly už docela z daleka to 
musíte uznat sami. 
… 
rodič, 26.04.2010  14:38  Chtěla  bych  se  vyjádřit 
k reakci na příliš mladou první stárku. Myslím, že 
naše mládež je velice ochotná a hlavně schopná 
zorganizovat hody i vše co kolem nich patří, o tom 
jsme se přesvědčili v minulých letech. Je to práce 
celého kolektivu a všichni by se mě li zamyslet nad 
faktem, že bez první stárky a stárka hody nebudou. 
Je  to  plno  volného  času,  kterého  chtějí   mládež 
i rodiče obětovat, aby vesnice mohla žít hodovou 
zábavou. Jestli bude mít první stárka 17 nebo 18 let 
je celkem jedno, záleží na organizaci a schopnosti 
těchto lidí, navíc první stárka ani první stárek nejsou 
nováčci, každý z nich už zkušenosti mají. Měli 
bychom být stárkům i rodičům oporou a ne je urážet 
svými vý levy. 
… 
Mirka Vavriková, 06.05.2010 23:16 Stárci, dovolte 
mi, abych Vám sděli la můj názor. Moc si vaší práce 
spojené s organizací hodů vážím. Oceňuji 
schopnost domluvit se, vše naplánovat tak, aby to 
klaplo a návštěvník hodů byl spokojený. Jsem 
přesvědčena, že mám s organizací náročných akcí 
nějaké zkušenosti. Podle mě se věci mají takto, 
někteří občané by potřebovali vy jet za hranice 
městyse Boleradice, podívat se jak to skřípe jinde. 
Myslím si, že si zvykli na to, že v Boleradicích 
spolky a organizace především pro spoluobčany 
pořádají spoustu aktivit a místo slova „děkuji“ , které 
by si organizátoři zasloužili, s lyším kolem sebe 
většinou slova kritická. Docela často chystám 
prezentace školy i Boleradic, jedna z nich byla i na 
celosvětové Konvergenci Permakultury v Brazílii, 
kde jsem také využila fotky z hodů a dodržování 
tradic v obci. Řekněte mi čím se můžeme odlišit od 
jiné části světa, než tradicemi, které jsme získali od 
předků. V dnešní době hypermarketů … si koupím 
tu samou čokoládu v ČR a v okolních státech také, 
ale  kroj   je   v   každé  obci  trochu  odlišný,  zvyky 
a zavádky také. Já prožila dětství v Hustopeč ích, 
kde byla pouze v sobotu hodová zábava a tradice 
se tam nyní složitě objevují v kronikách. Vám 
mladým přeji, vydržte, hody si naplánujte podle 
sebe, protože „Není ten, aby se zavděč il lidem 
všem“. Jen Blanky je mi trochu líto, nastěhovala se 
do  Boleradic  ve  druhé  třídě  a má zde kamarády 
a pořád je za cizí? V posledních letech se mi zdá, 
že se rodilí boleradčáci těm přistěhovalým 
spoluobčanům straní a vyhýbají. Možná by stálo za 
to se zamyslet jak využít toho, že ten kdo se 
přistěhoval si s sebou dovezl tradice z místa odkud 
došel.  Např.  krojový  ples by mohl mít předtančení 
i z jiných míst naší vlasti……  
Dana Křižáková, 09.05.2010 19:16 K článku paní 
Vavrikové - spíše bych se přikláně la k tomu, aby  
přistěhovaní     spoluobčané      dodržovali,       ctili 
a udržovali naše místní tradice, stárci a starky, nebo 
spíše jejich "oblékačky" udržovali kroje v našich 
tradicích. Všechny kroje jsou pěkné, ale přece jen 
každá dědina má svoje prvky krojů a svoje pravidla 
a postupy při pořádání hodů a podobných zábav. 
Předávejme tyto tradice našim potomkům tak, jak 
jsme je převzali od našich předků.  
Blanka Svobodová, 28.05.2010 08:29 Paní 
Křižáková, souhlasím s vámi, že by bylo velice 
příjemné, kdyby přistěhovaní dodržovali tradice. Ale 
z vlastní zkušenosti vám mohu říct, že to není vůbec 

jednoduché. Napřík lad sehnat boleradský kroj je pro 
přistěhovalého téměř nadlidský výkon. A to mluvím 
o chlapeckém (mužském) kroji. Nedovedu si 
představit, že bych sháněla kroj  pro  dívku.  Vlastně 
i dívč í boleradský jsem sháněla, ale marně. Pokud 
nejste rodák a nemáte možnost "dědit", tak to prostě 
jinak nejde, než sáhnout po jiné možnosti. Ono taky 
půjčovat takový skvost, jako je boleradský kroj, 
někomu kdo  není  z  rodiny,  není  urč itě příjemné. 
A kupovat celý kroj nový si každý dovolit nemůže, 
byť by sebevíc chtěl zachovat tradice. Všem 
stárkům a chase a i malým krojovaným a prostě 
všem přeji krásné hody! 
Dana Křižáková, 29.05.2010 21:40 Vím co to 
obnáší pořídit nový kroj i pro holku. Jen jsem 
„dopořizovala“  a  vznikla   z   toho  nemalá  částka. 
A přesto zastávám názor, jsi-li z Boleradic tak nos 
boleradický    kroj.   Něco    jiného    je   pokud   jde 
v krojovém průvodu děvče nebo chlapec z jiné 
dědiny, ti reprezentují tu svou dědinu a jistě si ten 
svů j kroj museli pořídit a taky je to něco stálo, ale je 
to označení jejich příslušnosti k urč itému místu 
odkud pochází. Nejde mi ale o to co si kdo obleče, 
ale  o   čistotu   tradic   jak   v   pořádání    hodů   tak 
v dodržování prvků typických pro náš kroj. 
 
Celou nezkrácenou diskusi (i k dalším tématům) 
najdete na www.boleradice.cz  

Jiří Janda 
 
 

Janské hody 2010 
Od první stárky přišlo pozvání na Janské hody. Ty 
letošní se budou konat od pátku 25. do neděle 27. 
června. K tanci a dobré náladě vám budou hrát CM 
Primáš a DH Lácaranka. Program hodů s uvedením 
stárků, chasy a sklepníků. 

 
 
Pátek 25.6.2010 
Stavění máje v 18:00 hod 
Cimbálová muzika Primáš ve 20:00 hod 
Občerstvení zajištěno 
 
Sobota 26.6. 2010 
Průvod obcí od 1.starky ve 14:30 hod 
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod 
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod. 
K tanci a poslechu hraje dechová hudba 
LÁCARANKA 
 
Neděle 27.6. 2010 
Požehnání v kostele ve 14:30 hod 
Průvod obcí od kostela ve 14:30 hod 
Zavádka v 17:00 hod 
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod 
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K tanci a poslechu hraje dechová hudba 
LÁCARANKA 
Stárci: 

Blanka Demelová Stanislav Omasta 

Kristýna Hladůvková Martin Soukop 

Šárka Hosová Jakub Koráb 

Veronika Korábová Tomáš Vojtěšek 
 
Chasa: 
Natálie Bartoňková  Tomáš Hos 
Nela Čapková  Milan Novotný 
Veronika Šillerová  Aleš Víteček 
Anita Vašíčková  Dalibor Novotný 
Blanka Pregrtová  Jan Lopatář 
Hedvika Hrdá  Martin Křižák 
Veronika Palánová  Jakub Zimolka 
Nikola Horáková  Svoboda Filip 

Kateřina Havránková  Aleš Stehlík 
Veronika Káňová  Tomáš Omasta 
Simona Srncová  Jiří Soukop 
Alžběta Straškrábová  Pavel Hrabec 
Klára Hladůvková  Martin Horák 
Martina Lupačová  Zbyněk Stehlík 
Barbora Reiterová  Milan Víteček 
 
Sklepníci: 
Adam Kršík 
Michal Šimbera 
Václav Bartoňek  
Martin Víteček 
Jaroslav Trlida  
Jan Reiter  

 
Osvobození Boleradic v roce 1945 

V den tohoto výroč í si zástupci Rady obce, 
zastupitelé a občané připomněli osvobození Rudou 
armádou 16. dubna 1945. Při této pří ležitosti byl 
položen k pomníku pod kostelem věnec. 

 
 
V  kronice  obce  Boleradice  můžeme   najít zprávu 
o tom, jak byla osvobozena od fašistů v dubnu 
1945. Podrobně na čtrnácti 
stranách popisuje kronikář Karel Kučera všechny 
události, které v těch dnech poznamenaly 
Boleradice. Zápis konč í slovy: 

"Hrdinové východu   přišli,   aby   navždy   zúčtovali 
s hnědým morem. Pomohli osvobodit naši krásnou 
drahou otčinu. Jim patří náš nehynoucí dík." 
Archívy vydávají také strohé informace o jednotkách 
osvobozující jih Moravy a naši vesnici: 
Obec byla osvobozena jednotkami 4. gardového 
kubánsko-kozáckého sboru (velitel generálporučík 
F. V. Kamkov), jednotkami 10. gardové jezdecké 
divize (velitel generálmajor S. T. Šmujlo) – v sestavě 
10. gardové jezdecké divize bojovaly 30., 36., 40. 
gardový jezdecký pluk a 134. tankový pluk, dále 
jednotkami 7. mechanizovaného sboru (velitel 
generálmajor    tankových    vojsk   F.   G.   Katkov) 
a jednotkami 63. mechanizované brigády (velitel 
podplukovník M. M. Prokopjev). 
Boje však zasáhly krutým způsobem do osudu 
mladých rudoarmejců z nichž dva, kteří padli při 
osvobozování obce, jsou nám známi i svými jmény 
a jejichž blízcí v pozdější době mohli navštívit 
Boleradice. Jsou to Viktor Nikitěnko a Eduard 
Kraft. Podrobnosti najdete ve stati Jana Horáka 
Frontové události roku 1945 z pohledu obce 
Boleradice    ze   sborníku   Regionálního   muzea 
v Mikulově. Celá je k dispozici v kopii i na stránkách 
www.boleradice.cz. 

Jiří Janda 
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 
Výsledky v Boleradicích 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky   konané   ve   dnech 28.05. – 29.05.2010 
v Boleradicích skončily, při účasti 68,04% všech 
oprávněných voličů,  s těmito výsledky 

Název volební strany 
Počet 

platných 
hlasů 

Počet 
platných 

hlasů v % 

Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid.: 

97  20,50% 

Česká str.sociálně 
demokrat. 84 17,75% 

TOP 09 65 13,74% 

Komunistická str.Čech a 
Moravy 

61 12,89% 

Občanská demokratická 
strana 58 12,26% 

Věci veřejné 41 8,66% 

Kompletní výsledky voleb a přehledy najdete na 
internetu na www.volby.cz 

 Jiří Janda 
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Vinařský lis 
Na jaře letošního roku bylo dokončeno restaurování 
vinařského lisu věnovaného obci. Lis byl umístěn na 
křižovatce pod kostelem a nyní čeká na dobudování 
zastřešení. Odhalen se dočká až v neděli 18. 
července odpoledne.  

 
Práce restaurátora na lisu 

 
Bude na něm umístěna i pamě tní cedule 
s následujícím textem: 
 
Vinařský lis pochází z roku 1819. Naposled byl 
umístěn ve sklepě rodiny Kabelovy  v  domě  
č.p. 75 
Rodina Kabelova jej v roce 2005 darovala obci 
Boleradice. V letech 2009 - 2010 byl tento lis 
kompletně restaurován .  
Restaurátorské a konzervační práce provedl Petr 
Janda.  
Jako poděkování dárcům a jako symbol vinařské 
tradice v naší obci  byl umístěn na tomto  místě 
v červenci roku 2010. 

Jan Koráb 
 

Upozornění 
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků 
na rok 2010 (odpad, pes, pronájem pozemků) 
je 30.6.2010. 
 
 

Zhodnocení školního roku 
Blíží se konec školního roku a vedení školy 
připravuje organizaci školního roku příštího. Ve 
škole probíhá hodnocení uplynulého roku, se kterým 
vás chceme seznámit.  

 
Z dětského karnevalu 

 

V příštím školním roce budeme  vyučovat  ve třech 
třídách pěti ročníků. Žáky budou vyučovat uč ite lé: 
Mgr. Pavel Kabela, Mgr. Milena Plocková, Mgr. 
Jana Šedivá, Mgr. Katarína Máčovská a 
vychovatelka Miroslava Vavriková. Tito pedagogičtí 
pracovníci pokryjí výuku povinných předmětů, 
nepovinných předmětů, práci asistenta uč ite le, 
vychovatelskou práci a činnost zájmových útvarů.  
Učebny základní školy pomalu prochází 
modernizací. Výuka informatiky probíhá v nově 
vybavené   učebně    informatiky,    kde    mají  žáci 
k dispozici desítky výukových programů a kvalitní 
poč ítačové vybavení. Pro výuku hudební a výtvarné 
výchovy se upravuje učebna, která by měla 
vyhovovat skupinové výuce těchto předmě tů. 
Zastupitelstvo městyse schválilo rekonstrukci WC ve 
škole a zatravnění školního hřiště.  
Školní vzdě lávací program Tvořivá škola Boleradice 
je tvořen v souladu s   RVP   pro   ZŠ,  shoduje   se 
v cílech a obsahu uč iva se vzdě lávacími programy 
sousedních škol a mnohé učivo prohlubuje. 
Specializujeme   se   na   výuku jazykovu, 
informatiku a na rozšíření učiva přírodovědného. Ve 
škole pracuje Ekotým. Vzdělávací program 
naplňujeme s výbornými výsledky, žáci mají přístup  
k testování žákovských schopností 
(www.proskoly.cz) a k srovnávacímu testování firmy 
SCIO. Vyučujeme a budeme vyučovat podle 
nejlepších zkušeností malotřídních škol – znamená 
to, že převážnou část výuky hlavních předmětů 
učíme samostatně, menší část výuky je spojena a v 
dalších předmě tech žáci pracují po skupinách nebo 
individuálně. Tento přístup  vede   k   samostatnosti 
a rozvíjí sociální dovednosti žáků. V naplňování 
vzdělávacích požadavků jsme přiměřeně nároční, 
naším   cílem   je   vychovávat   žáky   zodpovědné 
a samostatné. Z okolních školy, kam naši žáci 
přechází z 5. ročníku, máme výborné ohlasy na 
vědomosti i chování většiny žáků.  
Žáci se v tomto školním roce zúčastnili soutěží ve 
výtvarné výchově, recitační a dopravní soutěže, 
sportovní olympiády a soutěže v plavání. Snažíme 
se o všestranné vyžití žáků, zároveň rozvíjíme 
individuální potřeby jednotlivců  a vedeme dě ti ke 
spolupráci a kamarádství.  
Bezpečnost na naší škole je na předním místě, je 
podporována Minimálním bezpečnostním 
programem, který žákům nedovolí zahálet a nabízí 
jim velké množství volnočasových aktivit. Prostředí 
školy     je    téměř    rodinné,    naše    dě ti    známe 
a pomůžeme jim s řešením jejich problémů. 
Důsledně řešíme problémy výchovné a výukové.  
Záleží nám na otevřených vztazích s rodiči.  
V   letošním   školním   roce   proběhl   kurz plavání 
a škola v přírodě v Trhové Kamenici. Žáci se 
zúčastnili několika výukových seminářů, 
vlastivědných a přírodovědných výletů, semináře 
proběhly i na naší škole. S pomocí svých učitelů 
žáci vytvořili výukovou DVD pomůcku, připravili 
vystoupení na Školní akademii, uspořádali maškarní 
karneval, masopustní průvod, vynesli Morenu, 
připravili výrobky na vánoční i velikonoční jarmark. 
Prezentovali jsme svoji práci v místním tisku, na 
webových     stránkách     www.boleradice.cz/skola, 
v deníku Nový život a Rovnost. Pro příští rok 
připravujeme vlastní webové stránky, na kterých by 
se mohli podílet i žáci.  
V letošním roce jsme také spolupracovali s místními 
organizacemi, sdruženími a občany. Rozvíjela se 
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spolupráce MŠ a ZŠ, proběhlo nejméně osm 
společných akcí. Sdružení Nedánov a Pastelka, 
hasičský i rybářský spolek  připravily pro děti 
zajímavé akce. Naši žáci naopak podpořili  
sponzorování   zvířete   v   ZOO   Hodonín,   uklidili 
v rámci Dne Země dětské hřiště, proběhla sbírka na 
podporu handicepovaných dětí. Věříme, že z naší 
školy odejdou žáci s všestranným zájmem   o   život 
v   obci   a   dění   ve   společnosti.   Proto  budeme 
v podobných aktivitách pokračovat i v příštím roce.  
Přáli bychom všem žákům pěkné prázdniny, ve 
kterých načerpají mnoho sil do roku příštího. 

Za kolektiv zaměstnanců Milena Plocková 
 

Organizace provozu ve škole v 
příštím školním roce 

Z důvodu lepší a objektivní informovanosti občanů 
Boleradic jsem připravila nástin předpokládané 
organizace provozu mateřské a základní školy.  
Počet přihlášených dětí na příští školní rok do 
mateřské školy je 30. Děti tedy budou pracovat ve 
dvou oddě leních se sníženým počtem dě tí. O děti 
se budou starat paní učitelky Ševelová, 
Bubeníčková a Vavriková.  
Počet žáků základní školy bude pravděpodobně 
ovlivněn stěhováním některých rodin mimo 
Boleradice. Žáků by do školy mě lo docházet 35 – 
37. Budou se uč it ve třech třídách s učiteli Kabelou, 
Plockovou a Šedivou, s asistencí paní učitelky 
Máčovské. Výuka českého jazyka a matematiky 
bude převážně samostatná, také zásluhou možnosti 
čerpat peníze z fondů EU.  
Ve školní družině bude pracovat paní vychovatelka 
Vavriková. Ve volném čase se děti a žáci naší školy 
mohou věnovat zájmové činnosti, kterou v příštím 
školním roce rozšíříme o nabídku kroužků pro žáky 
6. - 9. třídy. Zájmové útvary jsou placenou službou.  
Při školní družině bude pracovat Kroužek hry na 
flétnu, Klub ochránců přírody a Včelařský kroužek.  
Při mateřské škole to bude kroužek Cvičení pro 
radost.  
Při základní škole pak Kroužek výtvarných činností, 
Kroužek orientálních tanců, Kroužek aerobiku, 
Sportovní   kroužek,   Kroužek anglič tiny (rozšiřující) 
a Dyslektický kroužek. Dále škola nabízí možnost 
pronájmu prostor k organizování činností jiných 
zájmových útvarů a občanských sdružení. Je 
možnost pronajmout   jak   prostory   těloc vičny,   
tak i např. počítačovou učebnu.  
Nabídka zájmových kroužků bude rodičům zasílána 
prostřednictvím žáků. Ostatní zájemci se mohou 
hlásit u hospodářky paní Strakové.  

Milena Plocková ředitelka školy 
 

Školní akademie   
Ve světě muzikálů 

Každoročně již v měsíci únoru uč ite lé na poradách 
přemýšlejí, jaký námět dát připravované školní 
akademii. Není jednoduché najít téma, které osloví 
děti v mateřské škole a zároveň i páťáky.  
Protože děti mají rády písničky, vyrazili jsme s nimi 
letos mezi hudební pohádky a příběhy. Vždyť i dnes 
tak   populární   muzikálová   tvorba si bere inspiraci 
v některých filmech či divadelních hrách. Tak proč 
se neobléknout za muzikálové herce a nezatanč it si 
na jevišti boleradického divadla. Průvodci 
programem se stali naši mladí „moderátoři“ Anička 

Veselá a Patrik Kocmánek. Žáci MŠ a ZŠ, ba 
dokonce i členové zájmových útvarů, pak zajistili 
veselý program na nedělní odpoledne. Přiblížit 
atmosféru školní akademie by bylo obtížné, ale pro 
představu těch, kteří ji nenavštívili. 
Děti z mateřské školy vystupovaly s programem na 
motivy fi lmu Ať žijí duchové – jako tradičně bylo 
je jich vystoupení roztomilé a bezprostřední. 
První   třída   se na chvíli stala čarodějnickou třídou 
z filmu Dívka na koště ti. Dě ti představovaly různé 
pohádkové postavy, recitovaly, tanč ily a zpívaly.  

 
Školní akademie 

 
Druháčci   tancovali   a   hráli   na   motivy písničky 
O perníkové chaloupce. Rodičům se hodně líbil 
taneční výkon Máši   de   Groot   –   tedy   ježibaby 
z chaloupky. Po vystoupení druháků následovala 
pohádka třetí třídy podle Čapkových Devatera 
pohádek.   Žáci   využili   písničky   z filmu Lotrando 
a Zubejda. Ještě musíme dodat, že tyto dvě třídy 
měly obtížné nacvičování kvůli mnoha nemocným 
spolužákům, ale navzájem si dobře vypomohly.  
Čtvrtá a pátá třída se pak vrhly na modernější 
muzikálovou tvorbu a svá vystoupení doplnily také 
blahopřáním maminkám k uplynulému svátku. 
Tématem   žáků   4.  třídy   byl   muzikál   Dě ti   ráje 
s písničkami Michala Davida. Pátá třída ráda 
poslouchá   Daniela Landu, proto tančila na melodii 
z muzikálu Kvaska.  
Najít muzikál pro děti z Polehrádku jsme se ani 
nesnažili,   jejich   vystoupení   bývá vždy spontánní 
a milé. Připomněly   nám   jarní   tradice   dětí   na 
vsi a    svými    básničkami     a      písničkami   
oslovily i   maminky a tatínky. Zájmové kroužky 
country   tanců   a    cloggingu     využily     melodie   
z   filmů   Pomáda a Limonádový Joe. Tanečníci 
předvedli, co se za celý rok naučili.  
Věříme, že pro návštěvníky akademie bylo nedě lní 
odpoledne příjemně prožitým časem. Všem dětem 
se vystoupení povedlo,   snažily   se   ze   všech sil, 
i když musely překonat ostych. Velkou pochvalu si 
zaslouží i všichni uč itelé, kteří dě ti na vystoupení 
připravili. Děkujeme také za   možnost   vystupovat 
v divadle,   jeho     atmosféra     je   pro   děti  
příznivá   i   povzbuzující.   Naše   poděkování   
patří i panu Chalupovi za pomoc s ozvučením sálu. 

Milena Plocková  
 

Škola v přírodě – Trhová Kamenice 
Ve dnech 3.- 7.května 2010 se uskutečnila pro naše 
žáky 1.-5. ročníku (+ 1 předškolák) škola v přírodě. 
Pobyt se realizoval v rekreačním zařízení - středisku 
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Sluníčko v Trhové Kamenici u Chrudimi na 
Českomoravské vrchovině v Pardubickém kraji. 
Žáci byli ubytováni v hlavní zděné budově s dalšími 
školami, celkem 110 dětí. Celý objekt i ubytování 
bylo vhodné pro pořádání této akce (pořádání 
letních táborů a rekreace). Připomínky lze směřovat 
k hygieně - WC a sprchy by bylo vhodné renovovat 
a rozšířit. Ubytování bylo v normě, pokoje byly po 
šesti žácích. Stravování bylo zajištěno dobře, vaři lo 
se v místě. Kvalita stravy byla dobrá, jíd la dostatek. 
Pitný režim zajištěn. V jídelně jsme se střídali po 
skupinách - školách. 

 
Ve škole v přírodě v Trhové Kamenici 

 
Po   celou   dobu se dbalo na bezpečnost, hygienu 
a různorodé aktivity. Do ranní činnosti byla 
zařazena rozcvička. Po obědě následoval polední 
klid. Vždy byla zajištěna přesnídávka a svačina. 
Pitný režim byl dodržován. K dispozici byla stále 
lékařka, která první den po pří jezdu provedla 
preventivní zdravotní prohlídku všech dětí. Dbalo se 
také na pořádek, každý den probíhalo bodování 
pokojů. 
O školní výuku a celkovou bezpečnost dě tí při 
všech č innostech se postarali pedagogové naší 
školy. 
Další aktivity, hry a soutěže organizovali pracovníci 
agentury Veselá společnost- animátoři. 
Kromě  školní výuky, která probíhala v dopoledních 
hodinách, měli   žáci   připraveny   různé   akce, hry 
a soutěže pod názvem Pruhovaná plavba (tedy 
námořní tématika). 
Účastníci z přítomných škol byli rozděleni formou 
hry do několika družstev po 15 žácích a  měli svého 
kapitána (dospě lá osoba – animátor). Po dobu 
celého pobytu plnili různé úkoly a  hráli řadu her, 
fyzicky dost náročných, ale všichni je dobře zvládli: 
V     pondě lí       bylo       rozdělení      do    družstev 
a seznamovací hry. 
V úterý byla vycházka do okolí k rozhledně a do 
Trhové Kamenice a potom hra  v lese s překonává-
ním překážek. 
Ve středu proběhly hry v budově a pak následoval 
výšlap na Veselý kopec do skanzenu lidových 
staveb. 
Ve č tvrtek  probíhaly hry v prostoru tábora, táborák 
s opékáním, vyhlášení výsledků celopobytové hry 
Pruhovaná plavba a závěrem diskotéka. 
V pátek se balilo a uklízelo, v 10.00 se vyjelo na 
zpáteční cestu k domovu. 
Po celou dobu nás provázelo nepříznivé počasí, 
déšť   a   přeháňky.   Stále   se muselo sušit prádlo 
a obuv. Občas vysvitlo sluníčko. Vzhledem k dobře 
zvoleným hrám to však dětem moc nevadilo. 

V průběhu pobytu se samozřejmě  vyskytly zdravotní 
potíže    u    některých    žáků.     Jednalo     se   jen 
o nachlazeniny - rýma a kašel. Zdravotnice   si   s 
tím však velmi dobře poradila. Žádný úraz se nestal. 
Rozdělení našich žáků do skupin s jinými školami 
hodnotíme kladně, jako velmi prospěšné pro na-
vazování kontaktů (umět se přizpůsobit, nauč it se 
naslouchat druhým, pomoci a poradit jeden dru- 
hému, rozvíjet kladné vztahy a usměrňovat   emoce 
a negativní jevy, navazovat přátelství a kamarád-
ství). 
S průběhem školy v přírodě jsme tedy velmi 
spokojeni, s podobnými pocity odjíždě li domů i žáci.  

Mgr. Pavel Kabela 
 

 
 

Poděkování 
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem rodičů 
předškoláků paní učitelce Dagmar Ševelové, 
Martině Bubeníčkové a Mirce Vavrikové za trpělivost 
při přípravě našich dětí do první třídy. A zároveň jim 
patří dík za krásné představení, které připravily ke 
„Dni matek“. 

   Karin Stehlíková  

 
Dopravní výchova na škole 

 V měsíci dubnu proběhly u našich   starších   žáků 
v rámci tělesné a dopravní výchovy jízdy zručnosti 
na kole. Je to ovládání kola při překonávání různých 
„překážek“ = simulace jízdy na kole v silničním č i 
terénním provozu a ztížených podmínkách. Vše se 
odehrálo a zkoušelo na prostranstvích před školou. 
V     průběhu     školního   roku   probíhá   teoretická 
i praktická část. V letních měsících je na stadionu 
zřízeno dopravní hřiště s křižovatkami. Výuku 
zabezpečuje Autoškola Lednice. Dnes jsme se 
zúčastnili okrskového kola ve Velkých Pavlovicích . 
Odtud si naše družstvo ve složení Magda Straková, 
Katka Zimolková, Franta Němec a Patrik Kocmánek 
přivezlo pěkné 4. místo. 

Miroslava Vavriková 
 

Školní atletická olympiáda 
V pondělí 7. června se uskutečnila na naší škole 
atletická olympiáda. Ta byla zahájena při 
slavnostním nástupu   zavěšením olympijské vlajky 
a zapálením olympijského ohně. Po rozdělení do 
kategorií podle tříd a věku se začalo sportovat. 
Nejdříve všichni absolvovali  běh  na  300m,   potom   
následoval   skok daleký z místa, běh na 50 m a 
hod kriketovým míčkem na dálku. 

 
…tři, dva, jedna, START! 
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Po zvládnutí těchto disciplín a patřičném 
občerstvení a doplnění kalorií následovala zábavná 
část. Pro získání sladké odměny se zápolilo v chůzi 
na chůdách, kopu míčem na malou branku, hodem 
na cíl (molitanové kvádry) a v běhu s míčkem na 
tenisové raketě.  
Po tomto náležitém vydovádění došlo na 
vyhodnocení  sportovní  části  -  předání   diplomů a 
medailí: 
Kategorie nejmladší žáci - 1. ročník: 
Hod kriketovým míčkem, běh 50m, běh 300m, skok 
z místa: 
1.místo  D.Ryšavý, K.Zoubková, D.Ryšavý,  

L. Pilátová 
2.místo  P.Novotný, L.Pilátová, P.Novotný,  

A.Dufková 
3.místo  L.Pilátová, D.Ryšavý, K.Zoubková, 

K.Zoubková 
Kategorie mladší žákyně - 2. - 3. ročník: 
1. místo M. de Groot, K.Jamborová, 

K.Zimolková, D.Stehlíková  
2. místo D.Frgálová, D.Stehlíková, M.de Groot,
 K.Zimolková  
3.místo  K.Zimolková, D.Frgálová, 

K.Jamborová, M.de Groot 
Kategorie mladší žáci - 2. - 3. ročník: 
1. místo J.Svědík, J.Svědík, J.Svědík, J.Svědík 
2. místo J.Šubík, J.Šubík, J.Šubík, V.Soukup 
3. místo T.Cvrček, V.Soukup, V.Soukup, 

 J.Šubík 
Kategorie starší žákyně – 4. - 5. ročník: 
1. místo M.Straková, M.Straková, M.Straková, 

 T.Wolfová  
2. místo T.Wolfová, T.Wolfová, T.Wolfová,  
M.Straková 
3. místo N.Šimberová, L.Klimešová, 

 L.Klimešová, K.Zimolková 
Kategorie starší žáci- 4.-5.ročník:  
1. místo P.Kocmánek, P.Kocmánek, F.Němec, 

 P.Kocmánek 
2. místo F.Němec, F.Němec, P.Kocmánek, 

 F.Němec 
3. místo J.Horčička, J.Horč ička, J.Horč ička, 

 J.Horčička 
Za několik dní, v pátek 11.června, jsme byli pozváni 
na oblastní atletickou olympiádu do Šitbořic. 

 
Nejmladší olympionici 

 
Atletická olympiáda v Šitboř icích 
Byl to třetí ročník této akce. Soutěží se mezi   
školami o putovní pohár. Letos se zúčastnilo šest 
škol, z nichž každá mohla vyslat osm závodníků. 
Naši školu reprezentovali : 

Marcia de Groot a Klára Zimolková, Jakub   Svědík 
a Jiří Šubík, Magda Straková a Tereza Wolfová, 
František Němec a nominovaný Patrik Kocmánek 
nám onemocněl. 
Všichni se snažili ze všech sil, ale nejvíce se dařilo 
a nejvšestrannějším závodníkem byl Jakub Svědík. 
Ten   získal   2   diplomy - 3. místo v běhu na 50 m, 
1. místo ve skoku z místa a v celkovém umístění - 
hodnocení 3. místo s bronzovou medailí. Také 
Marcia de Groot získala diplom za krásné 1. místo 
v hodu kriketovým míčkem. 
Všichni prožili pěkné dopoledne ve sportovním 
duchu, porovnali si síly s žáky jiných škol a dobře 
reprezentovali naši školu. 

Pavel Kabela 
 
 

Chci umět pomáhat 
V   naší   tvořivé   škole se snažíme žáky vést nejen 
k výuce základních předmětů, ale také se dobře 
zorientovat v životě a umět si poradit za „každé“ 
situace. Kromě barevných projektových dnů, které 
se   uskutečňují   čtyřikrát   do roka a dalších aktivit i 
akcí připravených pro děti, jsme si letos užili navíc 
projekt první pomoci. 
Děti se při hře hledáním zakódovaných jmen 
rozděli ly do pěti skupinek a měly za úkol obejít 
postupně stanoviště, kde na ně čekaly problémové 
situace ze života. Poslechly si příběh, zamyslely se 
nad situací a zapsaly svoje názory. Potom 
následovalo   zhodnocení a povídání s pedagogem 
o správném postupu a chování v této situaci. Po 
vylosování jednotlivých rolí děti dramatizovaly 
situace přímo na místě. 
Hned první modelová situace se odehrála přímo ve 
třídě. Dívka se houpala na židli a její spolužák ji 
naschvál židličku podkopl. Dívka spadla a bouchla 
se do hlavy. Spolužák se jí omluvil a poprosil ji, aby 
to neříkala paní učitelce. Děti řešily, jak jednat v této 
situaci.   Byly   upozorněny   na   možné nebezpeč í 
a nutnost někomu dospělému o pádu říct. 
Další modelová situace se odehrála u rybníka, do 
kterého chlapec z hráze po hlavě skoč il a zůstal 
ležet   na   hladině.   Děti   reagovaly   první pomocí 
a voláním RZP.  
Vybrána  byla také situace, kdy byl chlapec žíznivý 
a napil se z láhve s postřikem proti škůdcům. Děti si 
vyzkoušely možnosti vyvolání zvracení a přivolání 
pomoci.  
Modelová situace dopravní nehody se odehrála na 
křižovatce, kde dívka bez rozhlédnutí běžela napříč 
křižovatkou  a srazilo ji auto. Děti jí poskytly pomoc 
a zavolaly dospělého člověka. 
Poslední z modelových situací se týkala příběhu 
chlapce,   který   si   hrál se šroubovákem v zásuvce 
a byl zasažen elektrickým proudem. Děti věděly, že 
mají zjistit, zda Péťa dýchá, bije mu srdce a zahájit 
ihned „oživování“. Za pokynů uč itele si vyzkoušely 
resuscitaci na umělé figuríně, kterou jsme si na 
tento projekt zapůjč ili. Děti si s chutí správné 
dýchání z úst do úst i masáž srdce nac vičily. Zjistily, 
že je to dost náročná záležitost, ale o pomoc se 
snažili všichni žáci. 
Z projektu „Chci umě t pomáhat“ si žáci odnesli 
nejen poučení, ale i zkušenost, která se jim třeba 
někdy bude hodit. 

Mgr. Jana Šedivá, třídní učitelka 
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Den země v Boleradicích 
Ve středu 21.4. 2010 přije la do Boleradic paní Ing. 
Květuše Hejátková z reginální nevládní neziskové 
organizace ZERA z Náměšti nad Oslavou 
(www.zeraagency.eu). Společně jsme přemýšleli na 
téma „Jak správně kompostovat?“ Zjistili jsme, že 
biologický odpad musíme rozdě lit na hnědý (např. 
krátké větvičky, listí, jehlič í), dále zelený (např. 
plevel,   slupky   od   zeleniny   a   ovoce,    ohryzky 
z jablíček), a to vše prosypávat zeminou. U dobré 
svač inky jsme se domluvili, že co nejdříve teorii 
uvedeme do praxe. Pro školáky následovala cesta 
plná vědomostních úkolů až na Nedánov.  
Rozhledna byla pro většinu žáků už známé místo, 
viděli jsme do okolí. Po obědě    ve   školní   jídelně 
a chvilce odpočinku jsme si nasadili rukavice, vzali 
hrábě, pytle, dobrou náladu a uklidili dětské hřiště. 
Rádi chodíme nejméně jednou za týden se školní 
družinou, je vybaveno především pro nás školáky. 

Miroslava Vavriková 

 
Pod rozhlednou na Nedánově 

 
ZUŠ v Kloboukách slaví letos 15 let 

Základní umělecké školství 
má v Kloboukách již téměř 
sedmdesátiletou tradici, ale 
teprve od 1.1.1995 je ZUŠ v 
Kloboukách samostatným 
právním subjektem. Do tohoto 
data byla ZUŠ, dříve LŠU  
(lidová škola umění) pobočkou 
LŠU Hustopeče. Proto 
v letošním školním roce slaví 
ZUŠ v Kloboukách 15. výročí 
svého samostatného 
působení.  

ZUŠ  Klobouky    u    Brna    je    spádovou   školou 
a poskytuje základy hudebního a tanečního 
vzdě lání dětem z 25 okolních, ale i vzdálenějších 
obcí. Velkou předností této školy je pestrá nabídka 
vyučovaných oborů, které je schopna dětem 
nabídnout a také plně profesionální pedagogický 

sbor. Velkou motivací pro děti je   možnost 
uplatnění a  seberealizace  ve školních  souborech , 
a to   buď   v   c imbálové   muzice,  nebo v 
dechovém orchestru ZUŠ. Díky velmi dobré práci 
všech školních souborů mezi dětmi neustále vzrůstá 
zájem o studium smyčcových a žesťových 
dechových nástrojů. 
Za posledních pět let naše škola uspořádala anebo 
se    podílela   na   165 veřejných   vystoupeních a 
koncertech. Kromě toho se žáci a je jich pedagogové 
zúčastnili 28 národních soutěží ZUŠ, 13 klavírních 
soutěží celonárodních a 15 soutěží mezinárodních. 
Počet žáků školy se nějak výrazně již několik let 
nemění. Od roku 2005 má ZUŠ trvale přes 200 
žáků, konkrétně v letošním školním roce to je 210 
žáků z toho 177 v hudebním oboru a 33 žákyň 
v oboru tanečním. V hudebním oboru má škola již 
druhým   rokem   zcela naplněnou kapacitu. Zájem 
o studium na ZUŠ v Kloboukách je z řad veřejnosti 
dosti značný. 
V tanečním oboru ZUŠ vyučujeme taneční 
průpravu, současný tanec, lidový tanec, klasickou 
taneční techniku, taneční praxi a práci v souboru. 
Pro žáky tanečního oboru bylo nejvýznamnější 
poč inem v jejich výuce přebudování učebny vaření 
MěSOŠ   na krásný a funkční taneční zrcadlový sál 
a šatnu v suterénu staré budovy MěSOŠ Klobouky. 
Výuka začala v tomto tanečním sále probíhat 
22.10.2006. Do té doby se výuka odehrávala 
v prostorách kloboucké sokolovny.  
K   významným   poč inům   v   chodu   školy   bylo 
ve školním roce 2005/2006 pořízení nového 
klavírního křídla zn. PETROF pro žáky hudebního 
oboru za cca 315 000,- Kč. Na tento nákup jsme 
získali dotaci z prostředků JMK. V letošním roce 
jsme koupili do školy další klavírní kříd lo zn. 
Zimmermann po GO za 120 000,- Kč . Toto křídlo 
jsme pořídili za výrazné podpory okolních obcí, 
které nám přispěli na tento klavír celkovou částkou 
83 500,- Kč .  
Na ZUŠ  se za 15 let vystřídalo celkem 46 
pedagogických zaměstnanců. Urč itě je třeba na 
tomto místě připomenout významnou práci bývalé 
dlouholeté   ředitelky   paní     Hany     Krajčovičové 
z Morkůvek, která má velké zásluhy o zbudování 
opravdu funkční školy. Byla to právě ona, kdo se 
zasloužil o rozvoj kloboucké základní umělecké 
školy, a právě ona nastavila a vytyč ila ten správný 
směr   a   vývoj   této   hudební  a   taneční instituce 
v Kloboukách.  
Nechali jsme si v loňském roce zhotovit své vlastní 
logo, kterým bychom se chtěli veřejnosti prezentovat 
a připomínat na pozvánkách, plakátech, 
programech, nástěnkách a také v médiích.  
Je překvapivé, že i přes 15 leté působení ZUŠ 
v Kloboukách, a domníváme se, že úspěšné 
působení, je v povědomí části veřejnosti škola 
pořád vedena spíše jako LŠU (Lidová škola umění - 
Liduška). Snad se to jednou změní. 
15 let jsou opravdu hezké narozeniny. A tak si tedy 
přejeme i do dalších let  ještě více úspěchů než 
doposud. Svým klientům (žákům) chceme nabízet 
pouze kvalitní umělecké vzdělávání na nejvyšší 
možné úrovni a v očích veřejnosti být   opravdovým 
a důvěryhodným nositelem kultury a umělecké 
vzdělanosti na Kloboucku a také chceme být 
dobrým partnerem všech okolních obcí při 
zajišťování jejich kulturně společenských aktivit . 

Jindřich Demela,  ředitel ZUŠ 
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Taneční koncert  
Základní umělecké školy Klobouky 

V úterý 25. května   pořádala   ZUŠ    v  Kloboukách 
u Brna svůj tradiční jarní koncert Tanečního oboru, 
tentokrát v krásných prostorách Boleradického 
divadla. Kulturní prostředí s výborným technickým 
vybavením a dostatečným zázemím pro účinkující 
vytvoři lo dě tem i pedagogům neopakovatelnou 
kulisu a divákům nádherné zážitky z dobře 
odvedené umělecké práce. Celý program 
představení byl náročný pro úč inkující: odehrál se 
v jeden den celkem třikrát – dvě dopolední 
představení   pro     školy     z   Klobouk,   Boleradic 
a Krumvíře. Odpoledne v 16:30 začalo představení 
pro veřejnost, rodiče a prarodiče úč inkujících. 
V programu zazněla celá spousta překrásných 
melodií od svě toznámých hudebních skladatelů, 
kteří věnovali část své tvorby i baletu a klasickému 
tanci. Téměř hodinové vystoupení nadchlo všechny 
přítomné a tanečnice byly odměněny 
dlouhotrvajícím potleskem. Některá vystoupení si 
zejména malí diváci dopoledne vyžádali i dvakrát. 

  
Taneční kreace na motivy Jacksonovy písně Trihller 

 
„Děkujeme, že jsme mohli koncert uspořádat v tak 
překrásném prostředí, poněvadž výkony našich 
malých a mladých umělců mají v takovém prostředí 
vynikající a stoupající úroveň a jsou motivací do 
další umělecké práce“, zhodnotila vystoupení svých 
svěřenkyň paní učitelka Jana Suchá. Poděkování 
patří také divadelnímu spolku bratří Mrštíků 
v Boleradicích za spolupráci při pořádání tohoto 
koncertu a za technickou pomoc při samotných 
představeních. 

Jindřich Demela  
  

Tábor 2010 
Vzhledem ke změnám ve vedení OS Nedánov 
začátkem roku 2010 a z dalších organizačních 
důvodů se rozhodlo OS Nedánov o letošních 
prázdninách uspořádat pro vaše děti odlehčenou 
formu tábora s názvem „ PO MORAVSKÝCH 
PĚŠINÁCH…“. 
Konat se bude ve dnech 22. – 24.7.2010 v našem 
nejbližším okolí a kraji pod Pálavou, se zaměřením 
na turistické, ale i vodní a   sportovní   aktivity,   hry 
a soutěže,  to vše se spaním ve stanech. Cena této 
akce č iní pro děti č lenů  OS Nedánov 300,- Kč  za 
dítě, pro ostatní 400,- Kč  za dítě. 
Přihlášky si můžete od 1.6. 2010 vytisknout na 
www.boleradice.cz\spolky a sdružení\OS Nedánov 
nebo osobně vyzvednout v kadeřnictví Jitka 
Zoubková, na úřadě městyse, v mateřské škole 

nebo na adresách Barkovi, Pastýřská 323, Hausner, 
Dolní Konec 335, Málkovi, Dolní Konec 225 (naproti 
pekařství Křižák) a Zoubkovi, Horní Konec 377 a na 
tyto adresy odevzdat vyplněné přihlášky nejpozději 
do 30.6.2010. Kapacita dětí je omezena. 
Pro informaci – již nyní jsme započali s přípravami 
na tábor 2011, který by se měl konat už v tradičním 
duchu.  

Bohuslav Barek 
 

Slet čarodějů a čarodějnic 
OS Nedánov a Svaz pohádkových bytostí pořádal 
dne 30.4. 2010  Slet čarodějů a čarodějnic na 
přistávací ploše před radnicí v Boleradicích.  

 
Čarodějky Ježorkovy 

 
Byl připraven pestrý zábavný program, kde mohly 
čarodějné bytosti změřit své síly a získat letecký 
průkaz, nepostradatelný čarodějný lektvar, 
kouzelnou metličku a v neposlední řadě malý 
dlabanec. Během čarodějného diskoreje byli zvoleni 
nejlépe vyvedení čarodějové a čarodějky. A i když 
se jednalo o první ročník sletu, zúčastnilo se ho 
přes 30 kouzelných bytostí a řada jejich fanoušků 
z řad rodičů. Večer vyvrcholil závěrečným 
překvapením – ohňostrojem. Již nyní se pořadatelé 
těší znovu za rok na   malé, ale   i   velké   čaroděje 
a čarodějky.   

Bohuslav Barek 
 

Soutěž " Malovaný svět"  
Počasí v sobotu 19. června odpoledne bylo jako na 
objednání. Přesně v dobu, kdy OS Nedánov 
pořádalo soutěž v malování křídami, začalo svítit 
sluníčko. Soutěžilo 26 dětí všeho věku. 
 

 
Malovaný svět  
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Ti nejlepší si odnesli titul malíř roku 2010 a to:  
mladší žáci 
• Klára Jamborová  
• Markéta Svobodová  
• Kamila Zoubková  
starší žáci 
• Jan Novotný  
• Liliana Šlancarová  
• Stela Pelikánová  
Odborná porota měla dost těžké rozhodování. 
Některá díla dětí si můžete prohlédnout i na 
webových stránkách obce. 
Děkujeme všem za účast a porotě za odborné oko. 
Těšíme se na příští ročník soutěže a přejeme všem 
pěkné prázdniny.   

 Jitka Zoubková 
 
 

Křivoklátsko - zájezd 
Každoročně pořádá boleradická organizace 
Techsport  v  měsíci   červnu   dvoudenní   zájezd 
do různých koutů naší vlasti. 
Letos  se  zájezd  uskutečnil  12.  a     13.   června 
do středních Čech. 
První zastávka byla na zámku v Lánech. Zámek je 
oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. 
Není veřejnosti přístupný, možná je jen prohlídka 
zámeckého parku a kaple. V Lánech je i muzeum 
věnované T.G.Masarykovi, který si lánský zámek 
velmi oblíbil a v roce 1935 se i s rodinou do Lán 
přestěhoval natrvalo. Je zde i pochován na místním 
hřbitově. 

 
Jezdecká socha T.G.Masaryka v Lánech 

 
Druhá zastávka byla na hradě Křivoklát, který   patří 
k nejvýznamně jším a nejstarším královským hradům 
u nás.Jeho předchůdcem byla lovecká stanice, 
zmíněná v Kosmově kronice už kolem roku 1109 – 
1110.  Kamenný hrad na tomto místě začal budovat 
nejspíše Václav I. v polovině 13. století. Velkého 
významu nabyl ale především za Václavova syna 
Přemysla II. Otakara. Na hradě také často pobýval  
Karel IV., který zde strávil především část svého 
dětství. Je to velice pěkný hrad a provádě l nás 
průvodce, který zajímavě vyprávěl o hradu. 
Z Křivoklátu jsme odjeli do Berouna, kde jsme 
přespali. Po ubytování jsme vyrazili na podvečerní 
prohlídku Berouna.   Střed   města   tvoří   náměstí 
a malé postranní uličky, ve kterých jsou moc krásně 
upravené domy. Kousek za městem je 
medvědárium, ve kterém jsou ubytováni méďové ze 
stejnojmenného večerníčku Václava Chaloupka  - 
Matě j, Vojta a Kuba. 

Bohužel jsme do Berouna při je li už v podvečerních 
hodinách a méďové už spali. 
Po rušné noci ( kterou jsme nedobrovolně strávili na 
diskotéce, neboť ta bývá každou sobotu v Penzionu 
U   štiky,   kde jsme byli ubytovaní ) a snídani  jsme 
v neděli ráno vyrazili dále. 
Další naší zastávkou byly Koněpruské jeskyně. 
Koněpruské jeskyně jsou přístupné veřejnosti od 
roku 1959 a nabízí návštěvníkům přib ližně 
hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater, která 
vznikla činností vody ve vápencích starých přibližně 
400 milionů let. Prohlídková trasa vede jeskynními 
chodbami přes několik dómů s krápníkovou 
výzdobou a končí ve svrchním patře jeskyní, kde 
byla   v 15.   století   ta jná   penězokazecká   dílna. 
V těsné blízkosti Koněpruských jeskyní se nacházejí 
i staré opuštěné vápencové lomy, ve kterých se 
hojně vyskytují zkameněliny prvohorních živočichů. 
U východu z Koněpruských jeskyní začíná naučná 
stezka Zlatý kůň, která návštěvníky provede 
přírodními zajímavostmi v sousedství jeskyní. 
Odtud jsme vyjeli do Příbrami, kde nás čekali dvě 
prohlídky. První návštěva byla na poutním místě 
Svatá Hora. Málo známá kaple nad Příbramí na 
vrchu Svatá Hora byla s jezuitskou pečlivostí od 
roku 1653 přebudována v honosnou rezidenci a 
postupně se stávala nejslavnějším českým poutním 
místem.  

 
Poutní místo Svatá hora u Příbrami 

 
Druhá návštěva se týkala Hornického muzea na 
Březových Horách, které je největším hornickým 
muzeem v České republice, založeným roku 1886. 
Expozice   umístěné    v     originálních   provozních 
a správních objektech přibližují návštěvníkům ve 
třech prohlídkových areálech bohatou minulost 
spjatou s těžbou v dolech. Součástí prohlídek je 
atraktivní projížďka hornickým vláčkem po 
povrchové dráze.  
Toto byla poslední návštěva, po které jsme se vydali 
na cestu domů. Po celé dva dny   nám přálo počasí 
a nálada byla veselá.   Těšíme  se  na další 
putování v příštím roce. 
Fotografie ze zájezdu najdete na www.boleradice.cz 
a fotky hradu Křivoklát, zámku v Lánech, 
Koněpruských jeskyní, Berouna a Příbrami také na 
www.marta199.rajce.net 

Marta Korábová 
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Turnaj v nohejbale 
V sobotu 15.5. 2010 uspořádal Orel jednota 
Boleradice na svém hřišti turnaj v nohejbalu 
místních družstev.  

 
Gratulace vítězům  

Zúčastnilo se 5 celků s místními názvy: 
Vrchňáci (Pepa S., Pavel N., Aleš S.) 
Nadzahrady (Zdeněk K., Libor H., Pepa P., 
Olin P.) 
Haraska (Tonik V., Tomáš V., Adam K.,) 
Šlechta (Pavel H., Pavel S., Jirka N.,) 
Orli (J irka Z., Fana K., Jirka M.,) 

Předcházející deštivé počasí hrozilo zrušením 
turnaje,   ale    sobotní    ráno    začalo    sluníčkem 
a závlaha přicházela pouze v občerstvení "naší paní 
hostinské". Zápasy probíhaly v pohodové sportovní 
atmosféře a zajímavější než výsledky se jevily 
"neuvěřitelné"  zákroky jednotlivců. Zúčastnění i di-
váci si tedy přišli i na legraci. 
Konečné pořadí turnaje: 
1. Šlechta 
2. Nadzahrady 
3. Vrchňáci 
4. Haraska 
5. Orli 
Všem účastníkům ještě jednou děkujeme a těšíme 
se na příští turnaje. 

František Koráb a Jiří Machač 
 

Obchůdek Dana 
Boleradice 233 

Zveme Vás k nákupu ovoce, zeleniny, nápojů, 
pečiva a drogerie, přijímáme oděvy do č istírny. 
 
Otevřeno: 

pondělí až pátek 8,00 – 17,00 hod. 
sobota 7,00 – 10,00 hod. 

 
Létáme pro Vás 2010 

Stalo se již pravidlem, že každý rok v polovině 
června se na letišti LMK Boleradice odehrává 
„cirkus“, kterému se již od roku 1971 říká Létáme 
pro Vás. Ještě týden před leteckým dnem to 
vypadalo, že se cela akce z důvodu nevhodného 
počasí a nezpůsobilosti letiště bude muset odvolat.  
Nakonec jsme se rozhodli zariskovat a příroda nám 
ukázala přívětivou tvář v podobě slunečného 
počasí. Nejvě tším poděkováním pro nás, kteří 
letecký den připravujeme jsou diváci. A těch se letos 
na letišti vystřídalo na dvě stovky.¨ 

Děkujeme a těšíme se na další ročník v roce  2011. 
Za LMK   Stehlík Libor 

 
 
 

World Cup Boleradice 2010 
O  víkendu 19.  a  20.  června  se  u   nás  na letišti 
v Boleradicích  uskutečnil historicky první závod 
v kategorii F2D s evropskou účastí. I když nás 
počasí pěkně napínalo do poslední chvíle a v pátek 
při příjezdu závodníků to spíš vypadalo, že 
uspořádáme závody lodiček, v  sobotu ráno už to 
vypadalo mnohem nadějně ji a závodníci prokázali, 
že je počasí neodradí od soutěžního klání. 
Odpoledne při finálových kolech už asistovalo 
sluníčko. 

 
 
Jsme rádi, že ve kvalitně obsazeném závodě uspěli 
i závodníci z České republiky. Co dodat na závěr? 
Všichni závodníci obdivovali prostředí, ve kterém je 
letiště  posazeno  a  při  odjezdu    vyslovili    zájem 
o účast na závodech v příštím roce. 
Zvláštní poděkování patří i hejtmanovi 
Jihomoravského kraje Mgr. Michalu Haškovi, který 
převzal záštitu nad Svě tový m pohárem kategorie  
F2D a  městysi Boleradice. 
 
Ředitel závodu: Stehlík Libor    CZE 
Jury:                Klíma Pavel      CZE 
                          Pavol Barbarič     SK 
                          Marián Jurkovič     SK 
Rozhodčí:       ing. Čajková Petra 

Gasnárek Antonín 
Stehlík Martin 

                Krčmář Roman 
                         Bartal Petr 
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Pořadí účastníků:  
 
1. Schwarz, Johann GER 

2. Zahalka, Martin CZE 

3. Vorchak, Istvan UKR 

4. Riera, Xavier FRA 

5. Hentschel, Lothar GER 

6. Königshofer, Rudolf AUT 

7. Staffel, Günter AUT 

8. Toman, Dalibor CZE 

9. Snoza, Tomas CZE 

10. Mancini, Ettore ITA 

11. Cantatore, Antonello ITA 

12. Zahalka, Vaclav CZE 

13. Jelinek, Lubor CZE 

14. Wallner, Andreas GER 

 
Divadelníci se už připravují na 

novou sezónu 
Přestože právě začaly divadelní 
prázdniny a na jevišti 
boleradického divadla je 
zdánlivý klid, za pomyslnou 
oponou jediné regionální 
„kamenné“ scény panuje čilý 
ruch. Vrcholí totiž příprava na 
novou sezónu  

„Je nutné najít soubory, které zařadíme do 
předplatného, najít volné termíny pro vlastní 
vystoupení, sestavit Jarní a Dětské předplatné, 
zajistit orchestr na divadelní bál, podepsat smlouvy, 
napsat program a zadat ho do tisku, aktualizovat 
nové webové stránky. Zkrátka je kolem toho 
spousta drobné a pro diváka neviditelné práce, bez 
níž by divadlo v Boleradicích nebylo,“ přiblížila 
přípravy č lenka Divadelního spolku bratří Mrštíků 
Iva Kahounová a prozradila i novinku: „Chystáme 
také pro diváky novou řadu předplatného, které 
začne již 2. října atraktivním představením 
Odcházení od Václava Havla v podání Divadelního 
souboru Krupka.“ 
Bez obětavého nasazení č lenů spolku by č innost 
divadla v takovém rozsahu, jako se děje 
v posledních letech, nebyla možná. Jen v právě 
skončené sezóně dosáhl počet představení a akcí 
uskutečněných v divadle téměř sedmdesátky. „V po-
sledních představeních se nám podaři lo přivést 
k divadlu zejména mladé a dětské herce, čehož si 
velmi vážíme. Všem lidem, kteří věnují svůj volný 
čas přípravě a organizaci všeho kolem divadla, patří 
velké poděkování,“ řekla Kahounová, která zve 
diváky do boleradického divadla i v nadcházející 
sezóně.  
Prvním představením, které diváci uvidí bude 
v pátek 10. září Babička v dramatizaci Františka 
Pavlíčka a režii Aleny Chalupové. Na podzim se 
diváci opět mohou těšit na úspěšného Cikánského 
barona i jednoaktovky Zdaleka ne tak ošklivá jak se 
původně  zdálo. Před Vánocemi se pro diváky 
připravuje i malé překvapení. 

Jiří Janda 

Herci pomáhají postiženým 
povodněmi 

V Boleradickém divadle se v pátek 28. května 
večer konalo další představení Cikánského barona. 
Páteční repríza byla však výjimečná. Výjimečná tím, 
že se jednalo o benefiční představení, jehož výtěžek 
byl věnován na pomoc postiženým květnový mi 
záplavami na severu Moravy. Se sbírkou vydatně 
pomohli i samotní diváci - přímo na představení 
přispěli částkou tři tisíce šest set korun. „Každým 
rokem se snažíme, byť i malou částkou, takto 
pomáhat potřebným. Vybrané peníze spolu 
s příspěvkem Divadelního spolku zašleme ihned na 
konto některé z humanitárních organizací podílející 
se na pomoci postiženým povodněmi,“ vysvětli l 
předseda spolku Stanislav Svoboda. 

Hustopečské listy 30.5.2010 
 

Babička v Boleradicích 
V sobotu 27. března proběhla premiéra divadelní 
inscenace Babička uvedené Divadelním spolkem 
bratří Mrštíků Boleradice. Jediné „vesnické“ divadlo 
s pravidelným programem ji uvedlo v režii Aleny 
Chalupové. 
Netrpělivě očekávaná premiéra nové hry 
boleradického divadla Babička v režii Aleny 
Chalupové, nakonec bezezbytku splnila představy 
do posledního místečka zaplněného hlediště. 
Jímavý děj, jednoduše převyprávěný do působivého 
celku, přijali diváci s nadšením. Po doznění 
posledního slova a posledního tónu inscenace se 
sálem nesl dlouhotrvající potlesk, který nemě l 
konce.  

  
Hortensie - Jana Glocová  

s  Babičkou – Eva Charvátová 
 

„Od dětství mě provázelo dílo Boženy Němcové – 
pohádky, povídky, její dopisy psané dětem, 
přátelům, manželovi; a samozřejmě Babička. Čím 
jsem starší, tím častěji se k ní vracím a nalézám v ní 
stále něco nového, jímavého i poučného,“ vyznala 
se režisérka Chalupová ze svého vztahu k autorce. 
„Já jsem si moc vážila života Němcové. Hlavně když 
jsem si četla její dopisy. Viděla jsem, jaký ona sama 
vedla hrozný život. A tak jsem si je jí dílo 
zamilovala.“  
Sáhnout po takto notoricky známém díle chce ale 
jistě dost odvahy. „Je to složitá hra,“ uvědomovala si 
hned od začátku Alena Chalupová. „Scénář 
Františka Pavlíčka napovídal, že by to mělo být 
balancování mezi realitou a hrou imaginace. Rychlé 
střídání scén, děj odehrávající se v pohádkovém 
pozadí, zvukové a světelné dotváření inscenace. 
Nejdříve jsem tam chtěla mít hodně  kulis, ale pak 
jsem si uvědomila, že se musíme vydat cestou co 
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největšího zjednodušení a chara-kterizovat 
jednotlivé obrazy pouze několika výraznými 
mobilními prvky.“ A to se nakonec ukázalo jako 
nejsilnější stránka celé inscenace. Jedna scéna 
střídá druhou a Chalupová je divákovi předkládá s 
takovou lehkostí, jako kdyby navlékala korálky na 
nit. Její práci ocenil i hustopečský režisér Jiří 
Merlíček, který si premiéru Babičky nenechal ujít. 
„Moc se mi dnešní divadlo líbilo,“ řekl nám 
s nadšením Merlíček. „Mnohovrstevnatý děj je pro 
režiséra vždycky prekérní situace. Zorganizovat 
velké množství herců a dějových situací tak, aby to 
bylo přehledné, je vždycky nesnadné. A tady se to 
povedlo geniálně.“  
V titulní roli Babičky se divákům boleradického 
divadla představila Eva Charvátová. Pravdivost, s 
jakou svoji roli zahrála, laskavý projev plný emocí 
vrcholil v závěrečné scéně, při které v sále snad ani 
nikdo nedýchal. „Když jsem uvažovala, kdo by mohl 
úspěšně zvládnout tuto krásnou, ale náročnou roli, 
měla jsem jasnou představu. Eva s námi hraje často 
ale přesvědčit ji, aby to vzala, byla opravdu fuška. 
Trvalo to celý rok, ale myslím si, že se naše Babička 
líbila,“ s úsměvem konstatuje Chalupová. „Mě la 
jsem z toho strach. Je to přece jen hodně textu,“ 
svěři la se nám Eva Charvátová. „Atmosféra dnes na 
premiéře ale byla úžasná. Navíc se mi moc dobře 
hrálo s dětmi. Říkala jsem jim, že kdybych něco 
zapomněla, tak aby mi napověděli. Naštěstí to 
nebylo potřeba.“  
A právě přítomnost velkého množství dětí na jevišti 
je další charakteristikou nové inscenace 
boleradických ochotníků. Jako kdyby chtěli ukázat, 
že o budoucnost divadla v této jediné vesnické stálé 
scéně u nás nemusí mít nikdo strach. „Zpočátku 
jsem sice uvažovala, jestli to nevzdám,“ usmívá se 
režisérka Alena Chalupová v narážce, jakou jí dali 
právě ti nejmenší práci. „Pak to šlo s nimi  lépe a 
lépe a nakonec mě hodně překvapily. Byli ukáznění, 
hraví a musím naše děti i mládež pochválit za 
velkou snahu podat i přes malé zkušenosti co 
nejlepší výkony,“ pochválila je po premiéře režisérka 
Chalupová.  
Některé výkony zač ínajících herců si opravdu 
zaslouží velkou pochvalu. Zejména to platí o Barun-
ce v podání Štěpánky Veselé, ale i nové tváře jako 
Jana Glocová, Šárka Hosová, Anička Veselá, 
Gábinka Háderová či Přemek Pelikán budeme asi 
brzy pravidelně vidě t na boleradické scéně. Snahu 
mladých divadelníků pak podpořili svými výkony 
zkušení herci souboru, z nichž nejvíce zaujali 
Libuše Klímová v roli Viktorky, Jan Koráb a Dana 
Veselá jako manželé Proškovi, Juraj Háder v roli 
Jakuba nebo Radek Omasta coby myslivec. Pro 
všechny herce měla po premiéře režisérka 
Chalupová jen slova chvály: „Bylo tam sice ještě 
několik nedotažených věcí, ale musím říci, že se 
všichni snažili a podali pěkný výkon.“  

Reportáž  serveru regiony.cz  
 

Jarní Sešlost - The End 
Zvláštní, vždycky, když Sešlost zahajuji, říkám si, 
jak by to bylo fajn, kdybych ji už končil. Samozřejmě 
bez průšvihu. Ale když pak dávám dohromady 
hodnotící zprávu, je mi naopak líto, že se končí. 
Hlavou běží onen včera zmiňovaný kaleidoskop 
obrazů zážitky nabitého týdne, slévající se v duho-
vou čáru. To byl zase fofr.  Bude  to  chtít usadit se 
k půllitru točeného – sklence vína – štamprličce – 

dobré krmi – rybníku – na houpačku – na komín – 
na klín – na strom*, všechno si to zpomalit a znovu 
přehrát. Materiálu nabídla letošní Jarní Sešlost 2010 
opravdu hodně. O tom podrobněji ve zmíněné 
hodnotící zprávě. Jsou ale důvěrné momenty, které 
se do oficiální zprávy nedostanou.  
Pro mě osobně je to kupříkladu řada rozhovorů 
s chytrými a zajímavými lidmi, stejně jako úžasné 
hemžení lidiček v zákulisí přehlídky; nejmenoval 
bych, to vždycky někoho opomenete a pak to mrzí 
nás oba. Ale přece jen: opravdu velkou radost mám 
z toho, jak se v nových rolích hostesek a pečovatele 
předvedli naši mladí – Jana se Simonou a Jurka. 
Stejně tak dobře nechápu, jak stíhá redakce 
Forbíny, když se ke Zbyňovi dostávají materiály 
pravidelně s nepravidelným zpožděním. Ale jednou, 
jednou jsme to stih li i před večerním představením!  
Urč itě je také nutno ocenit práci nosiče vody, tedy 
tajemníka poroty Jirky Jandy. Pohupování porotců 
na   hranici   rajských   potěšení,   to   je  jeho  
práce. A kvalita této práce se prokazuje tím, že není 
vidět a že o ní není slyšet.  
Tak a dostávám se tam, kam jsem nechtěl, k výčtu 
jmen. Tož zpátky na zem, jde se děkovat. 
Abychom vůbec mohli takříkajíc kopnout do země, 
jsou potřeba penízky. Ale hodně penízků. Za ty 
musíme poděkovat našemu nejvě tšímu mecenáši, 
kterým je Jihomoravský kraj a osobně hejtman 
Michal Hašek jako náš zaštítitel. Určitě je to 
domovská obec a pan starosta Jan Koráb. Taky je 
náš, že. Do kasičky přispělo i ministerstvo kultury; ti 
to sice mají v náplni práce, ale nemuseli by. 
Nezanedbatelně přispěly také firmy a soukromí 
donátoři, jejich přehled najdete na zadní straně 
festivalové brožury. No a velkou částkou jste přispěli 
i vy, milí diváci tím, že naše kulturní zařízení 
celoročně pilně navštěvujete. A abych nezapomněl, 
značnou částku získáváme také dobrovolnou prací 
č lenů a přátel boleradického divadla, částku, kterou 
tím pádem nemusíme vy tahovat z kapes jinde. 
Všem ještě jednou veliké díky. 

Stanislav Svoboda, ředitel přehlídky 
*nehodící se škrtněte, resp. doplň te vlastní azyl 
 

Kdo to byl Antonín Kolek 
Je mnoho osobností, které zanechali stopu v našem 
kraji a jejichž život a dílo by bylo dobré si čas od 
času připomenout.  
Malíř pokojů, učitel, fe jetonista, ale především 
vynikající autor historických románů. Řeč je 
samozřejmě o rodákovi z Bohumilic, panu Antonínu 
Kolkovi. Narodil se 8. července 1895 v písmácké 
rodině. Jeho otec byl nadaným malířem milujícím 
literaturu, matka pocházející z Klobouk zase dobrou 
zpěvačkou a znalkyní lidových zvyků a krojů. 
Kolek  navštěvoval  školu  v  Bohumilicích    a   poté 
v Kloboukách, kde byly znatelné stopy po bratřích 
Mrštících i po Herbenovi. Po škole se však kvůli 
nedostatku financí v rodině vyuč il malířem pokojů. 
Od roku 1913 studoval uč itelství na katolickém 
učitelském ústavu v Praze – Bubenči, nicméně brzy 
začala 1. světová válka a Kolek v srpnu 1916 
narukoval na haličskou frontu a poté do Karpat na 
italskou frontu. Složil válečnou maturitu a po válce 
začal pracovat jako učitel. Působil v Charvatské 
Nové Vsi, ve Ždánicích, ve Zlechově a v Mokré, 
natrvalo se usadil až v Rosicích. 
Již jako student se Kolek učil středověkou i dnešní 
němč inu, latinu, starou češtinu, polštinu a fran-
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couzštinu. To mu umožnilo osobní studium různých 
pramenů, které byly nejdůležitějšími podklady jeho 
práce. Právě obrovský důraz kladený na fakta činí 
jeho díla zcela věrohodná. 
Roku 1930 vyšel v Moravském kole spisovatelů 
významný Kolkův historický román O klíče 
markrabství. 1971  titul  vyšel  znovu,  ale  již   jen 
v malém nákladu a už za protektorátu kniha byla 
spolu s dalšími tituly vyloučena z obecních 
knihoven. Za 2. svě tové války vznikla kniha Proti 
nim (Proti národu německému) obsahující 3 díly: 
Před bouří, Povstání a Opuštěná země. Kniha byla 
vydána opět až roku 1971. 

Antonín Kolek se věnoval nejen tvorbě historických 
románů, a le i různým článkům, obrázkům, črtám. 
Sbíral lidové poutní písně a svý m dílem pravidelně 
přispíval do mnoha novin a časopisů. Dokonce 
působil v Rosicích jako konzervátor Státní 
památkové   péče.    Velkou  pozornost  si  zaslouží 
i jeho studie o okolních obcích – o Bošovicích, 
Žarošicích, Čejkovicích, Mutěnicích a dalších. 
Zajímal   se   také o pozůstatky hradu v Boleradicích 
a reálie  tohoto místa najdete i v jeho beletrii. Je to 
především jeho nejznámější román „O klíče 
markrabství“ a několik drobných povídek. Určitě 
znáte jeho návrh rekonstrukce boleradického hradu. 
Antonín Kolek zemřel 19. července 1983 v Rosicích 
u Brna. 

Jediný v kraji 
Na kopci „Paseky" stával hrad. Je to těsně nad 
vesnicí, na jejím jižním okraji. Jeho poloha nebyla 
nijak výhodná a rozloha svědč í, že byl malý. 
Nemohl   být  tedy  nijak  významný,  ale  byl  jediný 
v tomto kraji. Jeho půdorys je obdélníkového tvaru, 
což je pro středověký hrad naprosto nepřirozené. 
Snad proto poutal pozornost spisovatele 
historických  románů  a  znalce  moravských hradů 
a tvrzí Antonína Kolka. Ten se o něj soustavně 
zajímal a pokoušel se rozluštit záhadu jeho vzniku. 
Zůstal však jen u hypotéz. Na základě svého 
zkoumání se pokusil o jeho rekonstrukci, ne o jeho 
věrnou podobu.  

„První zmínka o boleradickém hradě je v zemských 
deskách v roce 1373. Podle jednoduchého 
půdorysu lze soudit, že byl postaven mnohem dříve. 
Neměl výhodnou polohu, pouze od severu a západu 
byl méně přístupný. Byl obehnán vysokým valem, 
na němž stála palisáda z dubových klád, za ní byl 
suchý příkop, pak další palisáda a teprve potom 
kamenná hradba, kterou na jižní straně nahrazovaly 
hradní budovy. Vchod byl od Boleradic přes dřevěný 
most nad suchým příkopem, potom přes kamennou 
věž s padacím mostem na její druhé straně. Z této 
brány se procházelo opět po mostě přes vnitřní 
krátký, ale hluboký příkop do třetí brány, která již 
byla v kamenné zdi opatřená podsebitím a střílnami. 
Tato hradba obemykala ze tří stran nádvoří. Třetí 
branou se vešlo do prvého nádvoří asi 30m 
dlouhého, na němž   při   zdích  stál  čeledník, stáje 
a kolny. Čtvrtou branou ve zdi se vešlo do druhého 
nádvoří, kde stál vlastní hrad s věží - hláskou, která 
tvořila jádro hradu. Byly v ní zásoby zbraní, 
potravin, dole vězení a nahoře bydlel pověžný, který 
střežil okolí hradu. S vlastním nevelkým hradním 
palácem byla spojena padacím mostem. Kromě 
paláce na hradě byla i stavení pro panoše, 
služebné, dále sýpky, pekárna apod. Nemohla 
chybět studna. Na hradě bydlel pán s rodinou, 
hejtman, který spravoval hospodářství, purkrabí, 
který byl velitelem hradu a nečetné vojenské 
posádky. Život na hradě byl jednoduchý a uzavřený. 
V čase ohrožení se hrad bránil více pasivně svou 
hmotou. Valy, palisády, příkopy a mosty tvoři ly jen 
mrtvou překážku. Vojensky mohly být obsazeny 
pouze budovy. V noci byly stráže na hradbách, psi 
hlídali v příkopech. Brány se otevíraly při východu 
slunce, zavíraly při západu. V roce 1531 stál hrad 
ještě v plné slávě, ale roku 1536 se uvádí již jako 
pustý. Asi jej znič ili Turci, pak již obnoven nebyl." 

Hrad je významným  dokladem  přechodové  fáze 
od mladohradištních hradisk k časně feudálnímu 
hradu. V mladší fázi   zase   stál   na   přechodu   od  
tvrze k hradu. Tedy v obou vývojových fázích - 
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románské a gotické - pozoruhodný typ pevnostní 
architektury, kterou v jihomoravském prostředí v 
podstatě neznáme. Jeho počátky lze spojovat se 
jménem Lva z Boleradic a datovat do druhé třetiny 
13. století. 
Spisovatel Jan Herben vzpomíná, jak jako malý 
studentík zdolával zbytky jeho valu a hradeb. Ještě 
na přelomu století z jeho trosek místní obyvatelé 
vozili kámen a cihly do základů staveb svých domů. 
Dnes jej připomíná jen jeho půdorys, zbytky 
hradních příkopů a také pěkná povídka A. Kolka. 
Z knihy Malebné Kloboucko, kolektiv autorů vedený 

Jarmilou Švachovou 
 

Naši na vandru… 
S Aničku Přibylovou-Hosovou jsem se naposledy 
viděl letos v zimě při je jí návštěvě v Boleradicích. 
Ukazovala nám fotky z Granady a tak jsem si napsal 
o krátké povídání o jejím pobytu. Granada, kde nyní 
žije, je španělské město, středisko stejnojmenné 
provincie v Andalusii a historické hlavní město 
středověkého Granadského království..  
Co tam dě láš, jak jsi se tam dostala?  
Studuji psychologii na univerzitě na jihu Španělska, 
v Granadě. V Brně jsem navštěvovala česko-
španělské  gymnázium  a  po  třech  letech jsme se 
s rodiči přestěhovali do Prahy kde jsem přešla na 
stejný  typ    školy.   Už    delší  dobu   jsem   vědě la 
o možnosti, kterou nabízí Španě lské království mojí 
škole - nastoupit po maturitní zkoušce na vysokou 
školu do jejich země. Vždy mě tato pří ležitost lákala, 
zbývalo   jen   co   nejlépe   složit maturitní zkoušku 
a zjistit si všechny potřebné informace. Minulý rok 
jsem maturitu díky velké motivaci zvládla s vyzna-
menáním, takže jsem se dala do vyřizování a asi po 
dvou měsících mě přijali. 

 
Nejznámější památka Granady - arabský palác 

Alhambra,  
Co řeč, ovládáš, nemáš problémy? 
Řeč ovládám dobře, intenzivně jsem se od 13 let 
uč ila španělsky. Na gymnáziích, kde jsem 
studovala, jsem měla vě tšinu předmě tů ve špa-
nělštině s profesory rodilými mluvč ími. Když jsem 
nastoupila na fakultu tady, měla jsem trochu 
problém porozumět některým přednášejícím, jak 
kvůli specifickému akcentu, který mají Granaďané, 
tak kvůli poměrně  s ložité látce, kterou přednášeli. 
Brzo jsem si ale zvykla. Když mám problém a něče-
mu nerozumím, Španě lé ochotně vysvě tlí, takže 
jazyk jako problém nevnímám. 
Co bylo pro tebe největší zážitek? 
Vzhledem k tomu, že jsem tady už téměř rok, je 
zážitků hodně. Zkušenosti s místními jsou milé i ne-

milé. Španělé jsou, jak se říká, lidé horké krve, 
pořád mají důvod k oslavám a na všechno čas. 
Nejvě tším negativním zážitkem, který se denně 
opakuje a při kterém mi vře krev, je hodinové čekání 
v bance, v supermarketu, nebo prostě kdekoliv, kde 
potřebujete něco vyřídit, třeba i na hodině na pro-
fesora, který občas ani na přednášku vůbec 
nepřijde. 
Tím největším pozitivním zážitkem pro mě je 
přátelské a otevřené chování Granaďanů a jejich 
nekonečné „fiestas“. Minulý měsíc tu byly slavnosti 
Ferias, kdy si Španělé obléknou zdejší typické kroje 
a vyjdou do ulic. V jedné části města se postaví 
takzvané Casetas, což jsou v podstatě stánky 
podobné domečkům, kde hraje muzika a Španělé 
tančí, zpívají a hlavně dobře jedí a pijí tinto de 
verano (typické zdejší slabé červené víno). 
Co domov? Nestýská se?Jezdíš domů? 
Po domově, hlavně  po rodině a kamarádech, se mi 
stýská často. Naštěstí tu ale bydlím v bytě s dvěma 
Češkama z Brna, takže je to takové domáč tě jší. 
Taky nesmírně přátelská povaha Španělů mi to 
ulehčuje. Domů jezdím jednou za tři měsíce, na 
Vánoce a Velikonoce a teď přijedu na celé léto, už 
se moc těším. 

 
Anička je ta uprostřed mezi krasavicemi na  

slavnosti Ferias 
Co mi to dalo, co mi to vzalo... 
Dalo mi to příležitost vystudovat vysokou školu 
v zahraničí, čehož si hodně vážím a doufám, že 
zvládnu zkoušky a budu moct pokračovat ve studiu 
tady další čtyři roky. Taky strašně moc zkušeností 
do života, nauč ila jsem se samostatnosti, starat se 
sama o sebe. Taky poznávám novou zemi, jinou 
kulturu, mám spoustu nových kamarádů. 
Vzalo mi to především hodně chvilek s těmi 
nejbližšími, hlavně s rodiči, se kterými mám velice 
pozitivní a otevřený vztah. Chybí mi maminč ina 
kuchyně, taťkův humor, ale především obětí obou. 
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Nesmírně si vážím toho, že mě rodiče ve všem 
maximálně podporují, jak finančně, tak i po 
psychické stránce. Doufám, že náš pěkný vztah 
dálka neoslabí, ale pevně věřím v to, že ne. Vzalo  
mi to taky některé kamarády, ale ti praví zůstávají, 
vždycky když se vrátím, se s nimi strašně ráda 
vidím a máme si o čem povídat.  

Děkuji za rozhovor  

 
Pozvání od vinařů 

Vinařský spolek Boleradice zve vinaře a milovníky 
vín na poznávací zájezd Kolem Pálavy, který se 
uskuteční 10.7. 2010 s odjezdem v 9:30 od zas-
távky. 
Navštívíme vinařství Žídek v Popicích, Popela 
v Perné a U kapličky v Zaječ í. Návštěvy jednotlivých 
vinařství budou zaměřeny na prohlídky sklepů 
s řízenou ochutnávkou vín přímo ve sklepě a prohlí-
dky technologického zázemí s odborným výkladem.  
Zájemci se mohou přih lásit do 30.6. 2010 v pro-
dejně u Vystoupilů a zaplatit: 
- č lenové spolku 300 Kč 
- ostatní 750 Kč 
V ceně jsou ochutnávky vín s malým občerstvením 
a doprava autobusem. 
 
Vinařský spolek Boleradice ve spolupráci s Divadel-
ním spolkem Bratří Mrštíků a Jezdeckým oddílem 
Lasy star  uspořádá 18.9.2010 ve sklepním areálu 
"V Tihelni"  další Slavnost vinobraní s otevřenými 
sklepy. 
V kulturní části vystoupí členové Divadelního spolku 
s oblíbeným pásmem "Zarážení hory", mužácký 
sbor a cimbálová muzika Primáš. 
Ke svátečním projížďkám blízkého okolí budou 
připraveny koně a koňské povozy. 
Přijď te si prožít burčákovou atmosféru, ochutnat 
místní  vína  a  podpořit   domácí     vinaře   nejen 
"V Tihelni". 

Jiří Machač 
 

Co dokáže sklenka vína je mnohdy neuvěřite lné. 
Někdo se veselí, jiný zpívá a z někoho padají verše. 
Atmosféra koštu v Boleradicích o Velikonoční neděli 
inspirovala i Pavla Hubáčka z Prahy k napsání 
několika veršů... 

Už jsme dlouho neměli takhle 
pěknou neděli 

Už jsme dlouho neměli, 
takhle pěknou neděli. 
Víno teklo plným proudem, 
všichni byli veselí. 

V Boleradicích byl košt, 
zpěvu, žen i vínka dost, 
aj to slunko svíti lo, 
jak by se mu platilo. 

Cimbálovky k temu hrály, 
mladí, staří c ifrovali, 
a že vzorků bylo dost, 
spokojen byl každý host. 

Komise se činily, 
i tak je z chyb vinili, 
šak nás ani nebolí, 
že vyhráli z přespolí. 

Zahrádkáři informují 
Již nyní upozorňujeme na pořádání VÝSTAVY 
OVOCE , ZELENINY A KVĚTIN, která se letos 
uskuteční v nedě li odpoledne 19. září na tradičním 
místě. 
Její součástí bude i burza výpěstků, c ibulek, 
semínek, sazenic a rostlinek na přesazení apod. 
Kdo má co nabídnout ze svých přebytků dalším 
zahrádkářům-pěstitelům, již nyní by měl na to 
pamatovat a připravovat si rostlinný materiál. 
Pěkné léto na zahrádce přeje za výbor ČZS 

 Pavel Kabela 
 

Zájezd do Šebrova a Rudky 
V sobotu 8. května pořádali Zahrádkáři zájezd do 
nejvě tšího zahradnického centra na Brněnsku, a to 
U Kopřivů v Šebrově. Je zde široká nabídka 
venkovních i pokojových rostlin, také se zde natáč í 
pořad pro dům, byt a zahradu a některé díly Rady 
ptáka Loskutáka.  

 
Pěstírna v Šebrově 

V odpoledních hodinách navštívili jeskyni 
Blanických rytířů v Rudce. V areálu je také 
Burianova rozhledna a lesopark s kamennými 
sochami. 

Dana Křižáková  
 

 
 
V neděli 11. července od 14 hodin se na pro-
stranství pod rozhlednou na Nedánově uskuteční 
zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Na programu 
je pohádka v podání Divadla Koráb, soutěže a hry 
pro děti s OS Nedánov, občerstvení, opékané 
prasátko a další zajímavosti a atrakce. 
Akci pořádá Divadelní spolek bratří Mrštíků 
Boleradice  ve spolupráci s Divadlem Koráb a 
místními spolky. 
Těšíme se na vás.… 

Radim Koráb a Jiří Janda 
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Prodám rodinný dům 
6+2kk k prodeji v obci  Boleradice.  Dům  obklopuje 
z jižní strany opečovávaná zahrada s bazénem, 
zahradním jezírkem, altánem pro zahradní náčiní, 
posezením pro odpočinek či grilování s přáteli a ga-
ráží. Soukromí umocňují vysázené túje na straně 
pozemku sousedícího.  
Dům bez jakékoli investice k trvalému bydlení, popř. 
ke komerčnímu využití - bydlení spojené s podniká-
ním, popř. jako penzion, ordinace... 
Rodinný dům byl zkolaudován v roce 1993, v roce 
2000-2003 probíhala generální rekonstrukce a vy-
budování dalšího podlaží. Zastavěná plocha 117 
m2, zahrada 915 m2, obytná plocha 110 m2. 
Podkroví je připraveno na možnost obý vání pouze 
díky malým investicím (v případě vícegeneračního 
bydlení, nebo využití jako penzionu).  

tel: 608 758 339 

 
 

 
Boleradické omalovánky 

Boleradické omalovánky s motivy Boleradic jsou 
k dostání v prodejně  u paní Křižákové. Na šestnácti 
stranách najdete kresby Lucie Korábové s veselými 
postavičkami. Část z výnosu prodeje bude použita 
na podporu dětských představení v našem divadle. 

Jiří Janda 

 

 
Dne 10. června letošního roku oslavila  97. 
narozeniny naše nejstarší občanka paní Alžběta 
Stehlíková. 
K tomuto významnému jubileu ji přišli popřát také 
zástupci městyse starosta Jan Koráb s paní 
matrikářkou. 

 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

duben – červen 
 

60 let     Procházková Anna, Boleradice 377 
 

65 let      Zajíc Jiří, Boleradice 374 
 

70 let Coufalová Anna, Boleradice 418 
            Kuřil Petr, Boleradice 71 
 

75 let Hekl Bohumil, Boleradice 174  
             Venoušová Veronika, Boleradice 301 
              Novotný Jan, Boleradice 123 
 

80 let     Hartman Stanislav, Boleradice 3 
 

81 let     Sokolářová Marie, Boleradice 80 
Stehlíková Růžena, Boleradice 316 
Kutálek Theodor, Boleradice 253 
Čermáková Milada, Boleradice 115 

 

82 let    Omastová Terezie, Boleradice 248 
 

83 let     Stehlíková Marie, Boleradice 40 
 

84 let  Vítečková Marie, Boleradice 46 
  

85 let Sedláčková Marie, Boleradice 189 
            Petrášová Josefa, Boleradice 320 
  

87 let   Hrabec František, Boleradice 149 
 

88 let   Zajícová Věra, Boleradice 244 
 

90 let Horáková Marie, Boleradice 26 
 

93 let     Káňa Vladimír, Boleradice 20 
  

97 let   Stehlíková Alžbě ta, Boleradice 38 
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Zkrátka: stalo se v březnu… 
19. školáci vynášeli Mařenu – odplula pryč, vysvitlo 
sluníčko a bylo jaro, 20. vrba na stání opě t omládla 
a Dámským večerem v sále úřadu městyse prošly 
stovky diváků a divaček, 27. mě la svou premiéru 
Babička, 23. Jan Přeučil a pohádková Popelka Eva 
Hrušková hráli v divadle pro dě ti, 27. slunečné 
počasí otevřelo kurty za divadlem a orelská 
drobotina z jižní Moravy měla svou Divadelní dílnu 
 

Zkrátka: stalo se v dubnu… 
1. aprílové žertování – taky vás dostalo?, 4. vinaři 
koštovali a hrály jim k tomu cimbálky, 11. v sále se 
sešly Muzikálové hvězdy na dětském karnevalu, 16. 
k pomníku pod kostelem položili radní věnec padlým 
vojákům z II. sv. války, 17. v divadle se roztrhla 
opona při představení, 24. malé děti putovaly po 
Skřítkové stezce, 30. čarodějné reje se udály 
v parku před radnicí 

 

Zkrátka: stalo se v květnu… 
1. první máj, lásky čas, 3. začala Jarní Sešlost 2010 
vernisáží  obrazů,  8.  zahrádkáři  vyrazili  na   výlet 
a skončila Jarní Sešlost vítězstvím Járy Cimrmana, 
15. nohejbalisté se utkali v turnaji o ceny, 25. 
tanečnice ze ZUŠ Klobouky vystupovaly v divadle, 
28. začaly volby, 29. skončily volby a v divadle byla 
benefice pro postižené povodněmi, 27. začala 
konečně oprava  silnice na Morkůvky, 7. byla na 
Primě reportáž z Boleradic, 13. modeláři  na letišti 
Létali pro Vás,  
 

Zkrátka: stalo se v červnu… 
7. olympionici naší školy se soutěžili o medaile, 10. 
skončila oprava silnice na Morkůvky a začal cirkus 
Agrotec-rallye,  11. začaly konečně růst houby, 19. 
v   Kloboucké   se   malovalo   –   křídou   na  silnici 
a z celého světa-Evropy se sjeli modeláři na 
WorldCup na boleradické letiště, 23, přije li první 
komedianti – hody se blíží, 25. vyšel konečně 
Polehrad a stavě la se mája 

 
 
 
 

 
Přejeme dobrou chuť zloději brambor. Ať  mu 
k hodovým jídlům chutnají a zamyslí nad úsilím 
jejich vypěstování a zničením nezanedbatelné části 
sotva málo vzrostlé úrody 

Zemánkovi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prodám vinařský hydraulický lis 
o objemu 200 až 240 litrů cena cca 4000 Kč, dále 
drtič veškerého zahradního odpadu nejnově jší typ 
značka Bosch, pořizovací cena 12000 tis. úplně 
nový 1x použitý za cenu 9000 tis., při rychlém 
jednání možná sleva.  

Uherková  tel. 777 194 480  
 
 
 
 
Letošní letní Polehrad vznikal za neobvyklých 
podmínek. Těsně před tiskem tohoto čísla došlo 
k poškození disku počítače, na kterém se časopis 
zpracovává a ztrátě  všech článků a příspěvků. 
Nastalo horečná snaha o obnovu a znovushánění 
již  dodaných příspěvků. Navíc proběhly další akce 
a  zajímavosti,  o  kterých    stálo    za    to   napsat 
a příspěvků najednou přibylo! Výsledkem je toto 
„tlusté“ letní č íslo na dvaceti stranách.  
Děkuji   všem   přispěvovatelům   za   jejich   články 
a čtenářům za pochopení a trpě livost. 

Jiří Janda 

 

Příští č íslo vyjde ne dříve než 15. září 2010 
Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.cz 

nebo na Úřad městyse 
Aktuální informace, ka lendář akcí a ve lké množství 

fotografií najdete na internetu na adrese 
www.boleradice.cz 
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