
Vážené dámy a pánové, vážení kolegové z radnic 
 
Jmenuji se Jiří Janda a jsem radním v Boleradicích. Dle práva vesničan. Bydlím 
v obci čtyřicet minut autem z centra Brna na jih. Náš městys má 890 trvale hlášených 
občanů, z toho 52,2% žen, s průměrným věkem 38,8 roku. Letošních obecních voleb 
se zúčastní aktivně na kandidátkách šesti volebních stran třináct procent všech 
volebschopných občanů!  
V této obci se v průměru každý týden konají nejméně dvě společenské akce: 
šedesátkrát do roka divadelní představení místních ochotníků,  třicetkrát do roka se 
hraje fotbalový zápas na hřišti letos s velkolepou oslavou 75 let kopané, za dobrého 
počasí na kurtech běhají pošetilí pánové, lepé děvy či dítka za míčem, ve vinařském 
areálu Tihelňa koštují vinaři víno a několikrát do roka jim k tomu libě zní housličky 
s cimbálem.  
Na rozhledně Nedánov o nedělích zírají turisté do dálky a běhají po lese hledajíce 
hříbky, hospodská se blaženě usmívá nad tržbou v kase, v penzionech se netrhnou 
dveře. Ve školní kronice čtu nedávný zápis: Přála bych si být dítětem v mateřské 
škole v Boleradicích ….  

V obci je více jak tucet aktivních spolků a sdružení jejichž členstvo snad dokonce 
převyšuje počet dospělých obyvatel. Někteří nadšenci jsou zapojeni až ve čtyřech!  
Zastupitelé si nejméně pětkrát do roka vyříkají co by se mělo udělat a co se 
neudělalo a neberou si k tomu servítky.  
 

 
Když jsem počátkem devadesátých let mohl začít jezdit „ven“, záviděl jsem těm lidem 
za hranicí jak společensky žijí. Naše země byla z tohoto hlediska tenkrát tak trochu 
temná a dlouho to trvalo, než se začala vzpamatovávat. Optimista tu opravdu neměl 
moc zdrojů inspirace.  
 
Ale nechyběl nám tenkrát entusiasmus a víra, že jsme stejně dobří ne-li lepší  Tento 
optimistický pohled má jednu hlubokou příčinu. To pozitivní, o čem bude v mém 
sdělení řeč, ať je to upravený park před radnicí anebo Loučení s prázdninami pro děti 
od hasičů, to všechno nespadne z nebe. Je to lidské dílo a nevzniklo by to bez zájmu 
a zaujetí.  
 
Dnes už závidět nemusím. A jsem na to hrdý. Čím dál víc lidí u nás bere veřejné věci 
za své a je ochotno něco dělat pro ty druhé. Lidská činorodost je asi něco, co se 
nedá tak snadno spálit.  
 

 
V loňském roce jsme vydali kalendář  Spolky – koření života obce. Dovolil jsem si 
takto nazvat i svoji přednášku věnovanou spolkům a lidičkám v Boleradicích. Její 
koncept vychází právě z obsahu tohoto kalendáře. 


