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Obec vzkvétá? Vzkvétá!
Dle práva jsem vesničan. Brňáci říkají trochu hanlivě
„z lontu“. Bydlím v obci čtyřicet minut autem z centra
Brna, která měla k 31. prosinci loňského roku 890
trvale hlášených občanů, z toho 52,2% žen, s
průměrným věkem 38,8 roku. Letošních obecních
voleb se zúčastní aktivně na kandidátkách volebních
stran třináct procent všech volebschopných občanů!
V této obci se v průměru každý týden konají nejméně
dvě společenské či sportovní 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 tenisových a nohejbalových kurtech běhají
pošetilí pánové, lepé děvy či dítka za míčem, ve
sklepích v Tihelni koštují vinaři a několikrát do roka
jim k tomu libě zní housličky s cimbálem. Na
rozhledně o nedělích zírají turisti do dálky, běhají po
lese a hledají hříbky, hospodská se blaženě usmívá
nad tržbou v kase, v penzionech se netrhnou dveře.
Ve školní návštěvní knize 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, případně oblaží svými starostmi ještě kontrolní orgány na kraji.
Třeba jsou to maličkosti, které nestojí za řeč. Možná ale, že nejsou. Když jsme počátkem
devadesátých let mohli začít jezdit „ven“, záviděl jsem těm lidem za hranicí jak společensky žijí.
Navštěvují se, pořádají zábavné a sportovní akce, stýkají se mezi sebou. I v malých obcích a
městečkách se pořád něco dělo. Naše země byla z tohoto hlediska tenkrát ještě temná a dlouho to
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trvalo, než se začala vzpamatovávat. Dnes se už zase optimismus nenosí. O politické situaci asi
nemá smysl mluvit, takzvaní vrcholní politici nás úspěšně každý den ubezpečují o své malosti a
trapnosti. I na obecním zastupitelstvu si mnohdy nedáme nic zadarmo. Optimista tu opravdu nemá
moc zdrojů inspirace. Já se ale upínám k životu kolem sebe. Tamhle vidím před domem člověka,
který se stará o kousek obecního trávníku. Kolik už bylo kolem vysázeno stromů! Kolik máme
nových chodníků, opravených silnic, novou radnici, divadlo, byty, rozhlednu, turistické stezky,
opravenou hasičárnu, školu, kostel, kapličku, rybník….. Podívejte se na staré fotky naší obce tak
dvacet let zpátky. Není pravda, že všichni myslí jen na prachy.
Tento můj optimistický pohled má ještě jednu hlubší příčinu. To pozitivní, o čem mluvím, 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 bez zájmu a zaujetí. A jsem zase u toho, jak jsem záviděl
těm „venku“ před dvaceti lety. Dnes už jim to závidět nemusím. Ba naopak oni už závidí nám! A
jsem na to hrdý. Čím dál víc lidí bere veřejné věci za své a je ochotno něco dělat pro ty druhé.
Klacků pod nohama mají spousty a mnohdy jich přibývá. Ale lidská činorodost je asi něco, co se
nedá tak snadno vymýtit a spálit.
Vím, že se nad mým zamyšlením nejeden ušklíbne. Já bych mu ale poradil, ať si vezme kolo a jede
se projet po okolí a nebo zajde do našeho divadla. Věřte, pomáhá to.
Jiří Janda

Slovo starosty k volbám

Pomalu se blíží konec dalšího, v pořadí již pátého
volebního období od r. 1990. Přestože se často
mluví o nezájmu občanů o politiku (tedy i
komunální) zdá se, že až tak zlé to není. Vždyť
pro letošní komunální volby se u nás
v Boleradicích zaregistrovalo šest volebních stran,
což je celkem 89 občanů! (jedna z volebních stran
má pouze 14 kandidátů). Z těchto téměř
devadesáti lidí vznikne po volbách nové
patnáctičlenné zastupitelstvo, které bude po čtyři
příští roky řídit naši obec. Určitě si všichni
přejeme, aby to nové zastupitelstvo bylo složeno
z lidí moudrých, schopných spolu komunikovat a
odhodlaných pracovat intenzivně pro blaho své
obce.
Možná
vás tato slova utvrdí v názoru, že
v komunálních
volbách je
potřeba
„volit
osobnosti“. Často ten názor slyším a stejně často
upozorňuji na jeho úskalí. Tento obecně rozšířený
omyl má totiž často za následek, že namísto
funkčního, pracovitého zastupitelstva vznikne
podivný slepenec tzv. osobností, které rozděluje
někdy stranická příslušnost, jindy osobní
nevraživost, jindy zase neústupné trvání na vlastní
pravdě apod. Výsledkem jsou nekonečné hádky,
intriky, útoky, vzájemné napadání – a obec na tom
po celé čtyři roky prodělává!
Stejně škodlivým a rozšířeným omylem je tzv.
„duhová rada“, tedy tvrzení, že nejlepší rada je
taková, ve které jsou zástupci všech nebo většiny
volebních stran. Podle mé dlouholeté zkušenosti
jsme u nás (ale nejen u nás) dosud nedospěli tak
daleko, aby takový model mohl úspěšně fungovat.
A jsme u starosty! Starosta, jak víte u nás není
volen přímo, ale podle zákona jej ze svého středu
volí zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání.
O tom, kdo bude starostou tedy většinou

rozhoduje strana, která dosáhla ve volbách
nejlepšího výsledku příp. koalice (tedy účelové
spojenectví) více stran.

Kdopak se po volbách posadí na radnici?
Stejně tak jsou voleni ostatní členové rady. Každý
starosta má jistě docela přesnou představu o
složení své rady. Vždyť po celé volební období to
má být tým jeho nejbližších spolupracovníků a
poradců. Ti by měli vždy umět táhnout za stejný
konec provazu a to i přes možnou a potřebnou
pluralitu (mnohost) názorů. Po zkušenostech
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z předcházejících volebních období jsem si
vědom toho, že v případě již zmíněné „duhové
rady“ jde bohužel pouze o těžko uskutečnitelný
ideální stav. Alespoň v Boleradicích.
Z výše uvedeného vyplývá mimo jiné, že za to,
jaké zastupitelstvo budeme mít a jaké budou
vztahy mezi „osobnostmi“, které je tvoří nesou
největší odpovědnost právě voliči, kteří o složení
zastupitelstva svými hlasy rozhodnou.
Takže – než začnete upravovat volební lístky,
zkuste chvíli přemýšlet!
Přeji naší obci moudré a pracovité zastupitelstvo a
dobrého, schopného a trpělivého starostu.
Jan Koráb starosta

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

V červenci t.r. byla provedena nutná oprava sochy
sv. Jana Nepomuckého pocházející z r. 1856.
Odborné práce provedl známý restaurátor pan
Pavúček. Šlo především o očištění celé sochy a
soklu, ošetření speciálními přípravky, obnovu
zlacení a původní polychromie a doplnění lucerny.
Socha opět září novotou a je právem obdivována
zejména návštěvníky obce. Na rozdíl od turistů
někteří naši občané tuto skutečnost ani
nezaznamenali. Dne 19.8.2010 proběhlo odborné
posouzení opravy za přítomnosti pracovnice
Památkového ústavu dr. Lystrové.
Na opravu sochy se nám podařilo získat dotaci
z Ministerstva kultury ČR.
Starosta Jan Koráb

záøí 2010

---------------------------------------------------------- Vesnický ples
- Divadelní bál
- akce spolků, organizací a školy během celého
roku
2009
- vyčištění a úprava koryta potoka Haraska
- zavedeny příspěvky rodinám s dětmi
- zahájena a dokončena stavba rozhledny
Nedánov
- chodníky u zastávky, přes park a před
pohostinstvím
- kanalizace z Cihelny
- restaurování vinařského lisu
- podpora spolkům v obci 458 tis. Kč
------------------------------------------------------------ Krojový ples
- Divadelní bál
- akce spolků, organizací a školy během celého
roku

Akce 2006 – 2010
(stručný přehled)

2007
- dostavba OÚ (dokončení)
- penzion – zahájení stavby
- vybudování chodníku – od topolu po Andělíčka
-vyčištění kanalizace Dolní konec
- nová střecha na škole
- oprava hřbitovní zdi – I. etapa
- rozšíření knihovny o depozitář
- plynovod a vodovod v ul. Vrchní a ke hřišti
- podpora spolkům v obci – 500 tis. Kč
-------------------------------------------------------- Vesnický ples
- Divadelní bál
- akce spolků, organizací a školy během celého
roku
2008
- nástavba kotelny – dokončení stavby
- převod hřbitova z farnosti na obec
- dokončení a otevření orelského sportovního
areálu
- oprava hřbitovní zdi - II. etapa
- rekonstrukce septiku a kanalizace ve škole
- oprava kaple sv. Rocha, včetně odvodnění
(výročí 120 let)
- vybudování chodníků od Andělíčka k zastávce
- podpora spolkům v obci 500 tis. Kč

Jedna z přínosných akcí pro boleradice byla
rekonstrukce potoka Haraska

2010
- oprava schodiště u kostela
- chodníky – pokračování směr Dolní konec
- rekonstrukce sociálního zařízení ve škole
- oprava dešťové kanalizace ze školy
- instalace a zastřešení historického lisu
- oprava hřbitovní zdi - III. etapa
- osvětlení cesty ke hřbitovu – I. etapa
- zpevnění části spodní cesty do Cihelny
- generální oprava vestibulu úřadu městyse
- instalace značení Vinařské stezky
- Zastupitelstvo odsouhlasilo konání sjezdu rodáků
v r. 2011
- Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového
Územního plánu

Za uplynulé volební období se nám podařilo získat
do naší obce dotace ve výši téměř 13 mil. Kč.
Starosta Jan Koráb
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Co se nám podařilo v uplynulém
volebním období

Po komunálních volbách 2006 přijalo nové
Zastupitelstvo
(přes
všechny
rozepře
a
nedorozumění) zásadu, že prioritou Zastupitelstva
bude dokončení všech rozestavených akcí. Šlo
především o „Dostavbu OÚ“ a „Nástavbu nad
kotelnou“. Bohužel už před volbami (v srpnu 2006)
sdělilo Ministerstvo financí ČR, že obci nevyplatí
schválenou dotaci ve výši 9,3 mil. Kč. Po složitém
jednání se podařilo zachránit alespoň polovinu
této částky a objekt dobudovat. Kolaudovali jsme
na jaře 2007.
Vzápětí jsme se pustili do stavby penzionu – ten
byl zkolaudován o rok později. Rovněž tak
nástavba kotelny, kde se (oproti původnímu
nepříliš šťastnému záměru) podařilo zřídit
provozovnu kadeřnictví, masážní salon a dílnu pro
mladé letecké modeláře.
Potom jsme se už intenzivně věnovali stavbě
rozhledny. I na tomto projektu se naše
Zastupitelstvo dokázalo shodnout. Po velkém úsilí
a přes značné problémy s rozpočtovou částí
projektu se nakonec podařilo získat 2,2 mil. Kč
z příslušného fondu EU a rozhledna byla
12.7.2009 slavnostně otevřena pro veřejnost.
V této době jsme už všichni pociťovali nepříjemné
vlivy ekonomické krize. Tyto vlivy se nevyhnuly
ani našemu obecnímu rozpočtu a navíc téměř
znemožnily získávání některých druhů dotací. Na
toto doplatil v našem případě např. perfektně
připravený projekt „Regenerace návsi“. Některé
dotační tituly byly kráceny, jiné pozastaveny a jiné
úplně zrušeny. Z těchto důvodů byla odložena
realizace sběrného dvora a také záměr na
vybudování kanalizace a čističky, přestože tento
projekt byl dotažen až do fáze územního
rozhodnutí. Ve hře je v současné době žádost o
evropské peníze na vybudování protipovodňových
opatření, očekáváme zda-li bude schválena
dotace na sběrný dvůr. Na rozhodnutí nového
Zastupitelstva bude záviset i další osud projektu
kanalizace a čističky.
Přes všechny tyto negativní okolnosti se nám i
v nejobtížnějším období let 2009-2010 dařilo
získávat dotace z evropských, národních i
krajských zdrojů. Především v posledním období
bylo pro nás výhodou, že máme dva naše občany
v krajském zastupitelstvu. Právě díky krajským
dotacím se podařilo provést některé opravy ve
škole, pokračuje rekonstrukce hřbitovní zdi,
opravy památek, čerpáme prostředky na vybavení
pro naše hasiče, pokračují opravy chodníků atd.
Členům Zastupitelstva za výše uvedené výsledky
a spolupráci náleží upřímné poděkování.
Starosta Jan Koráb

Na odchodnou

Jak se zmiňuji na jiném místě tohoto čísla
Polehradu, rozhodl jsem se, že v letošních
volbách se již nebudu ucházet o post starosty naší
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obce. Končí tím jedna docela dlouhá etapa mého
života a při takové příležitosti se obvykle provádí
jakási bilance, ohlédnutí za tím, co se za uplynulou
dobu podařilo, co se odehrálo, změnilo a co se
naopak nepovedlo, neuskutečnilo….
Mohl bych začít vzpomínkou na r. 1990, kdy jsem
poprvé přišel na radnici jako starosta (do té doby
to byl vždy soudruh předseda na Místním
národním výboru). Mohl bych připomenout, jak
jsme si společně zvykali na změny, které přišly
poněkud náhle a překvapivě. Na první akce, ještě
napůl brigádnické (např. parket u sálu, nákupní
středisko…..), plyn, vodovod, novou radnici,
rybník, bytový dům, krček, knihovnu atd. atd. Ale
také krásné Sjezdy rodáků, svěcení zvonů, obecní
prapor, hody s obnovenou zavádkou, plesy, akce
spolků a další a další. Bylo by na co vzpomínat,
dala by se vyjmenovat celá řada úspěšných akcí,
staveb, opatření, ale vtěsnat těch pět volebních
období do několika řádků nelze a vypisovat každou
akci zvlášť by mohlo někomu připadat jako
chvástání. Ostatně kdo má oči, ten vidí a snad si
také něco pamatuje.
Nebyla to samozřejmě jen zásluha starosty –
téměř po celou dobu jsem měl kolem sebe
schopné a obětavé lidi – radní, členy
zastupitelstva, ale i ochotné občany, kteří dokázali
zejména v obtížných situacích poradit, pomoci, říci
dobré slovo. Byly samozřejmě i těžké, někdy i
velmi těžké chvíle, tak jak to v životě chodí. Někdy
nepochopení, někdy snad jen jiný názor. Byla to
práce náročná i krásná, ale byla to především
nesmírně zajímavá a poučná zkušenost.
A tak čas plynul, střídala se volební období, měnilo
se složení Zastupitelstva a také přibývaly roky a
s nimi někdy i únava, nějaký ten zdravotní problém
– tak jak už to bývá. Říká se, že člověk (ať už
v jakékoliv funkci či profesi) by měl poznat, kdy je
čas odejít. Svoje rozhodnutí skončit jsem rodině a
členům Rady oznámil již před rokem a snažil jsem
se, aby vešlo ve známost dostatečně dlouho před
letošními komunálními volbami.
Takže mi zbývá už jen poděkovat vám všem, se
kterými jsem měl čest po celou dobu mého
působení na radnici spolupracovat, všem členům
zastupitelstva od r. 1990 a především radním, kteří
se mnou tu „káru“ táhli téměř pět volebních období.
Chci poděkovat všem, kteří dokázali pomoci tím,
že podali pomocnou ruku, když to bylo potřeba,
těm kteří přišli s dobrým, laskavým slovem a
podporou v těžkých chvílích. Ale děkuji také těm,
kteří dokázali přijít s kritickým názorem a upozornit
mě, že ani starosta nemá patent na rozum. Pokud
byly tyto výtky a kritika sděleny slušným
způsobem, byly pro mě ponaučením a někdy
dokonce inspirací.
Pokud jsem na někoho zapomněl (asi na rodinu
jako obvykle) budiž mi prominuto – nebyl to úmysl.
Přeji vám všem vážení spoluobčané, abychom se i
v dalších letech potkávali ve zdraví a při dobré
mysli.
Starosta Jan Koráb
Strana 4

Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic
Společný zájem

Asi není tajemstvím, že volební období 2002 2006 a 2006 – 2010 nelze v oblasti spolupráce a
vzájemných vztahů v Zastupitelstvu dávat za vzor.
Napjatá atmosféra, která po celou uvedenou dobu
provázela jednání zastupitelů se samozřejmě
přenášela i mezi občany, mnohdy docházelo i na
ostrá slova, osobní výpady a další nechutnosti.
Vyhrocená situace v Zastupitelstvu rozdělila
bohužel na dva nesmiřitelné tábory i velkou část
našich občanů. A doplácela na to samozřejmě
především obec.
Pro letošní komunální volby se v Boleradicích
zaregistrovalo 6 volebních stran – tedy 90 našich
občanů! To je dobrá zpráva a já si každého, kdo je
ochoten veřejně nést svou kůži na trh velmi
vážím. Ale považuji za nezbytné připomenout, že
kandidujeme-li za různé volební strany, z nás
nečiní nepřátele! Jdeme do voleb jako do soutěže
o důvěru a hlasy občanů a nabízíme své síly,
zkušenosti, schopnosti a programy pro blaho celé
obce bez rozdílu, za kterou stranu kandidujeme.
Tak by to mělo být a já doufám, že v těchto
volbách to tak bude!
Jako
odstupující
starosta,
kterému
po
mnohaletém působení na radnici není lhostejné,
jaké budou vztahy v nově zvoleném zastupitelstvu
a tím také v obci, rozhodl jsem se pozvat zástupce
všech šesti volebních stran v Boleradicích ke
společnému jednání o předvolební a volební
kampani a záležitostech s tím souvisejících. Jsem
rád, že této „besedy“ se zúčastnili zástupci všech
volebních stran. Beseda proběhla ve čtvrtek 2.
září a byla vedena ve velmi otevřeném a snad
mohu říci konstruktivním duchu.
Na závěr jednání jsem požádal přítomné zástupce
volebních stran, aby svými podpisy podpořili
Veřejnou výzvu, jejíž text najdete v tomto čísle.
Výzvu podepsali zástupci: ČSSD, KSČM, KDUČSL, Nezávislých, Nezávislých – Moravský
rybářský svaz a Nestraníků pro Boleradice.
Chci věřit, že Výzva nezůstane jen podepsaným
kusem papíru.
Starosta Jan Koráb

Územní plán

Ve středu 8. září 2010 jsem podepsal Smlouvu o
poskytnutí dotace na zpracování Územního plánu
obce Boleradice. Nové zastupitelstvo dostane
tedy do začátku pro tento účel 200 tis. Kč.
Podklady pro přípravu územního plánu byly
zpracovány v rekordním čase a moje poděkování
za to patří všem, kteří se na jejich zpracování i
výběru dodavatele podíleli.
Jan Koráb starosta
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Přestupky v Boleradicích

Přestupková komise při městě Klobouky u Brna
v období 01/2007 – 08/2010 projednala 16
přestupků týkajících se občanů městyse
Boleradice:
• rok 2007
4 přestupky
• rok 2008
6 přestupků
• rok 2009
5 přestupků
• rok 2010 (za 8 měsíců) 1 přestupek
RNDr. Zdeněk Bobek
starosta města Klobouky u Brna

Oznámení

Starosta městyse Boleradice oznamuje, že volby
do Zastupitelstva městyse se uskuteční
v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod a
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb do Zastupitelstva městyse je
sál městyse.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním
diplomatickým nebo služebním pasem ČR,
cestovním průkazem ČR).

Volby se pečlivě připravují
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do zastupitelstva městyse
hlasovací lístky, ve dnech voleb do Zastupitelstva
obce volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Jan Koráb starosta

Sjezd rodáků v roce 2011

V polovině září se sešla Komise pro spolkovou
činnost a na programu měla přípravy Sjezdu
rodáků a přátel obce Boleradice v roce 2011. Byl
schválen navržený termín od 16. do 18. září.
Stanislav Svoboda předseda komise

Opravdu na každém šprochu pravdy
trochu ?

Tentokrát jsem si připravil „právnické okénko“
v poněkud netradičním duchu a možná i na trochu
ožehavé téma. Snad jej shledáte alespoň trochu
přínosným.
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Lidé jsou osoby od přírody intrikující, a tak se
občas někomu z nás stane, že zjistí o některém z
jeho více či méně blízkých nebo známých, že o
něm sděluje skutečnosti, které se ani v nejmenším
nezakládají na pravdě nebo jde o pravdy poněkud
pokroucené. Postoje postiženého k takovéto
situaci mohou být různé, od prostého mávnutí
rukou až k podstatně extrémnějším způsobům
obrany své cti. Z hlediska právního ovšem nelze
nepřipomenout,
že
ochranu
postiženému
pomluvou poskytuje i český právní řád, a to v
souladu s Listinou základních práv a svobod
České republiky, která ve svém článku 10 stanoví,
že každý má právo na to, aby byla zachována
jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.
Osoba, která o jiné osobě šíří pomluvu se může v
prvé řadě dopustit přestupku. Podle § 49 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku proti
občanskému soužití dopustí ten, kdo jinému ublíží
na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.
Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví výslovně,
že je třeba úmyslného zavinění, postačí k
odpovědnosti za tento přestupek zavinění z
nedbalosti. Za uvedený přestupek může být jeho
pachateli následně uložena pokuta až do výše
1.000 Kč.
Čest
člověka
však
neochraňuje
pouze
přestupkový zákon. Ochranu jí poskytuje i trestní
zákoník slovy „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj,
který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho
vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v
zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok.“ I Písmo svaté
nám dokazuje, že pomluvy a klepy jsou staré jako
lidstvo samo a to svým osmým Božím přikázáním,
které zní: Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému.
Proč se vlastně lidé pomlouvají? Jedním z důvodů
je vědomí vlastní morální převahy nad obětí.
Přijmeme informaci a ani nezkoumáme od koho
přišla, zda z první, z druhé nebo desáté ruky. Zda
zdroj informace je důvěryhodný a nebo důvody
jaké vedly oběť k takovému činu. Dalším důvodem
bývá někdy pomsta. Člověk osobně nebo nepřímo
ublížil tomu, kdo pomlouvá nebo někomu jemu
blízkému. V takovém případě mnohdy intriky
zasáhnou velmi bolestivě. A podlehnete-li a
informaci pošlete dál, poškozenému ubližujete již i
vy.
Další důvodem je vyzkoušet si co jsme ještě
nedělali. Život tím získá napětí a vyhneme se
nudě – pomluva z nudy je však stejně ohavná jako
z jiného důvodu. Hovoříme s druhými o třetích,
abychom nemuseli hovořit o sobě. Probíráme
všechna témata od dětí, vztahy až po pracovní
záležitosti a při tom v očích druhých máme možná
někdy touhu vyvolat pocit – já jsem lepší, to bych
nedělal, to dělám lépe.
Stává se ovšem také, že do laviny pomluv
spadneme nevědomky a i když se stáváme šiřiteli
nepravdivých zpráv, činíme tak zcela nezáměrně.
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Mohli jsme se stát také obelhanými a jen slepě
důvěřujeme.
Co dělat, když se o pomluvě namířené proti nám
dovíme? Velmi známé je přirovnání, že pomluva je
jako roztrhnutý peřový polštář ve větru. Nikdy se
vám nepovede posbírat všechna peříčka. Stejně
tak pomluva se rozšíří všude a nikdy ji nelze
napravit zcela. Prostě přišla a čím více se snažíte
ji sami zlikvidovat, tím se více jen rozmáhá. Proto
je dobré se vždy zamyslet, zda si jejím popíráním
ještě více neuškodíme. Vždy je však vhodné,
pokud se nám tedy podaří rozšifrovat od koho
pomluva vzešla, promluvit si sním o této věci z očí
do očí. Legální možností je také podání trestního
oznámení. Občané, kterým pravda stojí za
podstoupení soudních peripetií by měli mít náš
obdiv. Bohužel je třeba si přiznat, že z nactiutrhači
se ani soudním rozhodnutím definitivně zatočit
nedá.
Mgr. Petr Koráb

Proč a jak realizovat rodinnou politiku
v obci

V pondělí 13.září se v reflektáři Emauzského
kláštera v Praze uskutečnil seminář určený
regionálním politikům, političkám a pracovníkům
veřejné správy. Záměrem organizátorů bylo
seznámit posluchače s praktickými příklady
prorodinných opatření v obcích a představit různé
nástroje, kterými lze rodinnou politiku dále rozvíjet.
Jedna z přednášek byla věnovanána praktickým
ukázkám z obcí, které se zúčastnily loňského kola
soutěže Obec přátelská rodině.

Seminář ve starobylém Emauzském klášteře
A protože Boleradice byly vloni v soutěži oceněná
obec, byl pozván právě zástupce našeho městyse.
Z ohlasů a reakcí přítomných na přednášku bylo
poznat, že Boleradice mají být na co hrdé Text
přednášky Spolky - koření života obce včetně
prezentace najdete na www.boleradice.cz
Janda Jiří
Na radnici přišly i emaily reagující na seminář:
sar.pol@post.cz
Vážený pane starosto, včera (13.9.2010 pozn. red.)
jsme viděli v Praze prezentaci Vaší obce na
semináři o rodinné politice v obcích. Díky
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specifičnosti regionu, kdy se nejedná o
průmyslovou oblast máte všechny předpoklady
pro tak nádherné fungování dění v obci. Není to
samozřejmě hlavní předpoklad, je třeba
především smeknout před všemi aktivními občany
a hlavně před "tahouny" a pracovníky radnice,
kteří se na zdárném chodu v obci podílí. …….
Předpokládám, že rodinná pospolitost je ve vašem
regionu výrazně vyšší, což se určitě promítá v
celkovém fungování obce.Ltuji, že jsme trochu z
ruky - určitě bychom na některou z vašich akcí
rádi přijeli podívat. Zdravím a přeji hodně zdaru ve
vaší práci.
Šárka Polochová

Město Hustopeče ocenilo významné
osobnosti

Sedm významných osobností převzalo ve čtvrtek
23. září z rukou starosty Hustopeče Luboše
Kuchynky čestné pocty města. Tato nejvyšší
městská ocenění se udělují v poslední době
zpravidla každý druhý rok. Letos Rada a
Zastupitelstvo města udělily dvě ceny starosty,
čtyři ceny města a jedno čestné občanství města
Hustopeče. „Měl jsem z dnešního slavnostního
předání čestných poct opravdu velkou radost,“
sdělil nám starosta města Luboš Kuchynka.
„Čestné

Jan Horák přebírá ocenění od starosty města
Hustopeče
Jedním z oceněným Cenou města Hustopeče je
dlouholetý ředitel hustopečské knihovny a kulturní
pracovník Jan Horák z Boleradic. „Byl jsem moc a
moc mile překvapen a moc mě to potěšilo, protože
jsem se tímto vrátil k té éře, kterou jsem tady
prožil,“ řekl nám Jan Horák a zavzpomínal na to,
co všechno prožil v Hustopečích. „Byly to někdy
kruté boje, i když to dnes může vypadat jako
maličkosti. Kultura, divadlo, historie. Poprvé jsem
zde byl v deseti letech, pak jsem zde chodil na
gymnázium a nakonec začal pracovat jako
vedoucí Městské osvětové besedy, abych dlouhá
léta dělal knihovníka. Ještě dnes se tady pořád
pletu a pomáhám v některých aktivitách.
V poslední době je to např. Literární kavárna,
kterou jsem tady pomáhal zakládat.“
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Zahájení školního roku

Ještě v úterý navečer se sluníčko schovávalo za
mraky a na boleradické pedagogy, kteří odcházeli
domů z připravené školy, padaly kapky deště. Ale
ve středu 1. září přeci jen vykouklo, aby přivítalo
děti i žáky na cestě do školy. V mateřské škole se
děti scházely již od časného rána – školka má
provoz od 6.30 do 16.00 hodin. Ve slavnostně
vyzdobené tělocvičně základní školy se zahájení
roku dočkali žáci a další hosté přesně v 8 hodin.
Paní ředitelka všem představila zaměstnance
školy a také 6 nových prvňáčků. Pan starosta
povzbudil žáky k práci a učení milým slovem a
popřál učitelům mnoho sil do dalšího roku. Žáci se
poté rozešli do tříd se svými učiteli: 1. ročník s paní
ředitelkou Plockovou, 2. a 3. ročník s paní
učitelkou Šedivou, 4. a 5. ročník s panem učitelem
Kabelou. S výukou bude vypomáhat paní učitelka
Máčovská, která také nastoupí do školní družiny k
paní vychovatelce Vavrikové.
Co nového čekalo školáky v budově školy?
Nejvýraznější změna se uskutečnila v patře – jsou
zde nové toalety pro chlapce i dívky, barevně
vyvedené kóje a rekonstruované odpady. Malíři
také vymalovali II. učebnu, ze které se v průběhu
září stane Tvořivá učebna - bude sloužit zejména
výchovným předmětům, ve kterých pracují spojené
ročníky.
V
počítačové
učebně
přibylo
plátno
a
dataprojektor, který umožní učitelům práci s
interaktivními učebnicemi a materiály. A protože
škola uspěla se žádostí o evropské peníze z
Operačního
programu
vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, mohou se žáci těšit na další
modernizaci vybavení školy. Zejména se však
mohou těšit na tvořivé učení, společné projekty,
zajímavé akce a výuku k samostatnému myšlení.
Přejeme si, aby nám školní rok ubíhal ve vzájemné
spokojenosti a radosti, aby naši žáci byli pilní a
šikovní a jejich rodiče s námi dobře spolupracovali.
Učitelé udělají vše, co je v jejich silách, aby se tato
přání splnila.
Mgr. Milena Plocková

Zájmová činnost školních dětí:

V letošním roce se mírně pozměnila nabídka
zájmových útvarů, které škola uskuteční. Vybrat si
mohou děti různého zaměření. Z tanečních a
pohybových kroužků to jsou: aerobic, Polehrádek,
orientální tance a sportovní kroužek. Tvořivé
činnosti je věnován kroužek výtvarných činností.
Hudebně je zaměřen kroužek hry na flétnu. Své
další vzdělávání a zaměření dle zájmu a potřeby
mohou žáci rozvíjet v kroužku ochránců přírody,
kroužku rozšiřující angličtiny, včelařském kroužku
a dyslektickém kroužku. Poplatek za žáka a
pololetí zůstal na 100,- Kč, o jeho výši však
musíme uvažovat do budoucna tak, aby pokryl
potřeby všech zapsaných dětí. Činnost kroužků
bude zahájena 20. září.
Mgr. Milena Plocková
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Mateřská škola v novém školním roce

Dětské štěbetání, křik i slzičky – tak vypadají první
dny ve školce. Odešli školáci, přišlo sedm nových
dětí. Co všechno se musí naučit! Paní učitelky
nestačí hlídat, po obědě si konečně s dětmi rády
usednou k postýlkám a přečtou pohádku –
nastává doba ticha a odpočinku. Poslední hezké
podzimní dny využijí k procházkám a hrám v
přírodě. Na školní zahradě už to ale nebude, ta se
připravuje na orbu, urovnání terénu a zabudování
závlahy. Všichni se těší a doufají, že na jaře bude
travička venku a budou se moci do prostor
zahrady vrátit.
I ve školce je všechno čisté a opravené, jsou
nakoupené výtvarné pomůcky a nové hračky.
Paní učitelky se domluvily s ředitelkou školy na
využití dalších školních prostor – tělocvičny,
družiny a také nové Tvořivé učebny. Máme přece
krásnou školu, tak proč ji nevyužívat?
Škola vypracovala společný plán akcí a projektů,
do kterých se zapojují ZŠ i MŠ. Budou se
opakovat Barevné dny, vánoční vystoupení i
jarmark, výlety do divadla i za poznáním,
Masopust i jiné lidové tradice, školní akademie a
akce pro děti a rodiče. Pokud tedy některou z
těchto akcí
navštívíte,
nezapomeňte
se
rozhlédnout kolem sebe, jak se škola mění a co
všechno děti umí vytvořit. Srdečně vás všechny
zveme ke spolupráci.
Za kolektiv učitelek MŠ Milena Plocková

Sportovní akce na podzim

Se začátkem nového školního roku se připravují i
akce ve sportu. Jako první nás čeká kurz plavání.
Ten začíná již 14.září, má 10 lekcí, je určen pro 2.
a 3. ročník a probíhá v Hustopečích.
Nyní na podzim nás ještě čeká v říjnu turnaj ve
vybíjené, v listopadu turnaj v sálové kopané a na
konci roku v prosinci turnaj ve stolním tenisu. V
rámci sportovního kroužku se zaměříme
především na pohybové a míčové hry – kopaná,
přehazovaná, vybíjená, košíková a velmi oblíbený
florbal. Věřím, že budou děti spokojené a do
kroužku budou rády chodit. Překvapením pro ně
budou nově nakoupené florbalové hokejky; s nimi
jim budou góly padat samy.
Pavel Kabela
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Je to výborná možnost pro rodiče prokonzultovat
vše, co je trápí, co je třeba.
Doufám, že se nám bude dařit působit v této
oblasti tak, aby si naši žáci dobré rady vzali k srdci.
Nejlepší prevencí je aktivní zájmová činnost, která
nedává dětem možnost nudit se a hledat špatnou
zábavu.
Pavel Kabela, učitel TV a metodik prevence

Bezpečnost dětí na přechodech

Po dohodě s OO Policie ČR byli proškoleni
pracovníci městyse a na počátku září zajišťovali
pro naše děti bezpečný doprovod přes
nebezpečné úseky komunikací při cestě do školy.
Jiří Janda

Zahrádkáři vystavovali

V neděli 19.září se konala v sále Úřadu městyse
Výstava ovoce a zeleniny. Pořádala ji Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Boleradice. Do akce se zapojilo na 60 členů a
dalších občanů, kteří vystavovali více jak150
exponátů.

Minimální preventivní program

Jako každý rok , tak i letos je třeba dbát na
prevenci negativních jevů u žáků a minimalizovat
je. Opět budou probíhat lekce v programu
Normální je nekouřit.
Školu navštíví příslušníci policie z Hustopečí i
Břeclavi a pracovnice PPP Břeclav. Snahou
těchto akcí, besed a setkání je předejít různým
nežádoucím jevům, které naše žáky obklopují ze
všech stran – šikana, kouření, alkohol, drogy,
gemblerství, rasismus a rozšiřující se kyberšikana.
Pro rodiče opět připravujeme při Dnu otevřených
dveří setkání a besedu s pracovnicí PPP Břeclav.

Výstava ovoce a zeleniny
Své místo měly na výstavě i děti ze ZŠ, které
přinesly dýňáky a také domečky pro hmyz ze své
ekologické zahrady. Tradičně zde vystavoval své
krásné bonsaje i Jirka Zemánek. Pěkná byla i
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expozice keramiky manželů Šemorových, včelí úly
truhlářství Havránek, a další exponáty.
Všem vystavovatelům, ale i pomocníkům, kteří
výstavu pomáhali instalovat moc a moc děkujeme!
R. Stehlíková

Poslední
Hravé loučení s prázdninami

V neděli 29. srpna se uskutečnil poslední ročník
Hravého
loučení
s prázdninami
pořádaný
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Boleradice.
Zúčastnilo se necelých padesát dětí, ale doufáme,
že i ty se jistě dobře pobavily a strávily příjemné
odpoledne.
Děkujeme všem kamarádům za pomoc, dále
našim věrným sponzorům, kterými byli Pekařství
Křižák a Úřad městyse Boleradice.

S kočárkem by to šlo lépe…

Další
fotografie
můžete
vidět
na
www.boleradice.cz
Těšíme se na Vás na dalších akcích pořádaných
JSD-H.
Zuzana Čermáková

Nabídka zájmových útvarů a
volnočasových aktivit ve školním roce
2010/2011

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o
připravovaných projektech pro Vaše děti
v mimoškolním čase.
POLEHRÁDEK
– výuka
lidových
tanců
spojených s lidovými zvyky našeho kraje
6 let (předškoláci) – 11 let
vede Martina Bubeníčková
Pondělí 15:00 – 16:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ
Boleradice
Cena 200,- Kč/pololetí (150,-Kč/pololetí pro člena
OS Nedánov)
COUNTRY TANCE A LINE DANCE – výuka
country tanců a line dance
6 let (předškoláci) – 20 let
vede Hana Divišová a Veronika Majerová
Pátek 16:00 – 18:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ
Boleradice
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Cena 200,-Kč/pololetí (150,-Kč/pololetí pro člena
OS Nedánov)
CLOGGING – výuka stepu
9 let (3.třída) – 20 let
vede Hana Divišová a Veronika Majerová
Čtvrtek 16:00 – 18:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ
Boleradice
Cena 200,-Kč/pololetí (150,-Kč/pololetí pro člena
OS Nedánov)
SLUNÍČKA – cvičení rodičů s dětmi věnované
vývoji pohybu batolat, přímému kontaktu doplněné
písničkami, říkadly aj.
5 – 15 měsíců
vede Jitka Zoubková (tel.608 862 264)
Listopad – březen, středa 16:00 – 16:30 hod.
Tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice
Cena 50,- Kč
PASTELKA – cvičení rodičů s dětmi zaměřené na
koordinaci pohybu, tolerančních
dovedností, výtvarné dílničky a spoustou
tématických činností
15 měsíců – 6 let
vede Jitka Zoubková (tel.608 862 264)
Listopad – březen, středa 16:30 – 17:30 hod.
Tělocvična ZŠ a MŠ Boleradice
Cena 250,-Kč (200,-Kč pro člena OS Nedánov)
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA – základní pohybové cviky
s prvky baletu, gymnastiky, tance aj.
Dívky 5 let (předškolačky) – 8 let
vede Renata Ježorková
Úterý 16:00 – 17:00 hod., tělocvična ZŠ a MŠ
Boleradice
Cena 200,- Kč/pololetí (150,-Kč/pololetí pro člena
OS Nedánov)
Dále pro vás a vaše děti
připravuje
v nadcházejícím období tyto další akce:
Létání s draky 10. října 2010,
Lampiniáda 6. listopadu 2010,
Mikulášská diskotéka v prosinci 2010.
Upřesňující
informace
najdete
na
www.boleradice.cz v menu Spolky a sdružení
odkaz OS Nedánov nebo na plakátech
vyvěšených na nástěnce školy, obecního úřadu a
na veřejných vývěskách..
V případě Vašeho zájmu o některou z nabízených
volnočasových aktivit, vyplňte prosím návratku,
kterou získáte na stránkách www.boleradice.cz a
vraťte ji do ZŠ a MŠ Boleradice nebo vedoucímu
vybraného kroužku. Nebo ji doručte na adresu
Bohuslav Barek – předseda OS Nedánov,
Pastýřská 323, 691 12 Boleradice.
Pěkné společné chvíle přeje správní rada
OS Nedánov
Bohuslav Barek

Po Moravských pěšinách . . .

Vážení čtenáři, občané Boleradic a příznivci OS
Nedánov, jistě víte, že ve dnech 22. – 24.7. 2010
se uskutečnilo putování Po Moravských pěšinách,
které pořádalo OS Nedánov pro děti z Boleradic a
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okolí. V letošním roce jsme si připravili trochu jiný
druh tábora a to tábor putovní, který má své
odlišnosti od klasických táborů, kterých jsme již
řadu absolvovali v dřívějších letech. Hlavním
cílem pro naše táborníky bylo seznámit je
s pamětihodnostmi i historií našeho blízkého okolí.

A co napsat na závěr, snad jen to, že Tábor 2011
již začínáme připravovat a budeme velmi rádi,
když nám zachováte svoji dosavadní přízeň a
příští rok se na táboře opět sejdeme. Vedení OS
Nedánov tímto zároveň děkuje všem táborovým
pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu putování.

Zvládli jsme to hravě

Jsme šikulové – umíme si postavit stany

Pro nás táborové pracovníky bylo cílem připravit a
provést něco nového, netradičního a vyzkoušet si
naše schopnosti v přípravě a provedení takovéto
akce. Podle ohlasů od táborníků a jejich rodičů se
to podařilo a jsme tomu rádi. Ale jak to vlastně vše
probíhalo? První den jsme pěšky vyrazili směr
rozhledna Nedánov, Větrný mlýn v Kloboukách,
Muzeum gen. Peřiny v Morkůvkách a putování
jsme zakončili na hřišti v Boleradicích. Druhý den
jsme si během dopoledne zahráli několik her a po
obědě jsme se vydali do nedalekých Dolních
Věstonic, kde jsme navštívili místní archeologické
muzeum, vykoupali se na Nových Mlýnech a
zazpívali písničky u táboráku. Ten jsme
předčasně ukončili a připravili táborníky a materiál
na blížící se změnu počasí. I přes hromy blesky a
vytrvalé pršení všichni táborníci absolvovali
přechod
nepříznivého
počasí
v naprostém
pořádku. Třetí den jsme se rozdělili na dvě
skupiny. První oddíl /nejmenší táborníci/ odjel do
Mikulova, kde se děti seznámily s místním
zámkem a jeho historií a absolvovaly pěší výšlap
na Svatý kopeček. Druhý oddíl vyrazil pěšky ze
základního tábora v Dolních Věstonicích na
Pálavu a dále do Mikulova. Po vydatném obědě
a neplánovaném kulturním zážitku v podobě
národopisného festivalu na Mikulovském náměstí
jsme všichni ve zdraví a v pořádku přijeli do
Boleradic. Putovního tábora se zúčastnilo 25 dětí,
což byla maximální možná kapacita vzhledem
k ubytovacím možnostem (stany). V tomto směru
je pro nás potěšitelné, že putování se zúčastnili a
úspěšně absolvovali jak děti předškolního věku,
tak i naši dlouholetí táborníci, kteří končí povinnou
školní docházku. I když se jednalo o první akci
tohoto druhu, jsme přesvědčeni, že se vydařila a
již teď se těšíme, že si ji zase někdy zopakujeme.

Pokud máte zájem prohlédnout si fotodokumentaci
najdete ji na adrese:
http://nedanov.rajce.idnes.cz/Po_Moravskych_pesi
nach_22.-24.07.2010/
Za OS Nedánov Drahomír Hausner –
hlavní vedoucí tábora

Informace z knihovny

I letos na podzim chystáme pro milovníky
cestování další besedy z cyklu „Cesty kolem
světa“,o kterých Vás budeme včas informovat.
Půjčovní doba v říjnu je v pondělí od 17.30 do
19.30 hod a v pátek od 17.00 do 18.00 hodin.
Těšíme se na Vás !
Dana Veselá – knihovnice

Oslavy 75 let boleradického fotbalu

Od pátku 23. července na hřišti probíhaly velké
oslavy kulatého výročí boleradického fotbalu. První
vrchol byla sobota, kdy proběhly dva exhibiční
zápasy. Nejprve žáci Boleradice a Hor. Bojanovice
proti Hustopečím a pak hvězdný tým Bolkovy
jedenáctky proti výběru Senior týmu TJ Sokol
Boleradice. Výsledek utkání nebyl podstatný rozhodující byla dobrá nálada a i přes nepřízeň
počasí vysoká účast – přišly téměř dvě stovky
diváků. K vidění byla exhibice skvělého fotbalu
moderovaného Waldemarem Plchem - country
zpěvák, skupiny Piknik, moderátor „Bolkovy 11“.
Na hřišti se předvedli: Svorada Ján – bývalý
vynikající cyklistický reprezentant, Pogány Mišo –
trenér, lehká atletika, Kotásek Vítězslav – bývalý
fotbalista, mistr ligy 1978, Junák Zdeněk – herec
Městského divadla Brno, Duchoň Petr – bývalý
primátor města Brna a poslanec Evropského
parlamentu, Frídl Bob – zpěvák, Fibingr Dušan podnikatel a další.
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V neděli 25.7.2010 se pak konal pohárový turnaj.
O vítězství se utkala mužstva Horních Bojanovic,
Divák, Klobouk a Boleradic. První utkání hladce
vyhrály Klobouky nad Horními Bojanovicemi 4:0.
Do druhého utkání nastoupili domácí proti
Divákám. Po krásně umístěných střelách
Novotného a Šlancara J. jsme vyhráli 2:0 a
probojovali se do finále. Třetí místo vybojovaly
Diváky po výhře 2:1. Finále nezačalo pro nás
ideálně. Asi v polovině poločasu daly Klobouky po
pěkné akci středem hřiště na 1:0. Po tomhle gólu
jsme ale převzali trochu otěže my a vstřelili i
branky.

Moderátor Waldemar Plch
Nejprve Fiala se dral za gólem až ho nakonec
hostující obránce fauloval a byl nařízen pokutový
kop, který proměnil Víteček. Následně po ose
Plhák, Fiala se dostal do gólovky Omasta, který
rovněž nezaváhal a strhl vedení na naši stranu v
poměru 2:1. V druhém poločase nás Klobouky
hodně zatlačily, ale z tlaku dokázaly akorát
srovnat na konečných 2:2. Na řadu přišly
pokutové kopy. Stehlík byl v brance famózní a
chytil 2 penalty ze 3. Naši střelci Víteček, Šlancar,
Plhák a Vojtěšek byli opět neomylní a tak po
penaltách v poměru 4:1, jsme mohli slavit vítězství
na domácím poháráku. Pořadí: 1. BOLERADICE,
2. Klobouky, 3. Diváky, 4. Horní Bojanovice
Jiří Janda a Tomáš Vojtěšek

Za Vaškem Zahradníkem.

Snad proto, že hoši Zahradníkovi byli ze samoty a
mlýna, ostatní kluci z dědiny k nim vzhlíželi s
jakýmsi odstupem a respektem. Vašek však brzy
mezi vesničany zapadl a stal se jedním z nich,
takovým obyčejným a správným. Za čím šel, tak
bez ostychu a otevřeně. Když nepokračoval ve
studiích, tak vzdálenost do dědiny bylo pro něho
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smazaná.
Nejprve zahořel k motorkám a
tělocviku. Na motorce spolu s Vratěm Nádeníčkem
jezdili i závodně, cvičení se věnoval rovněž s
velkou razancí, jako vedoucí mužů při nácviku na
spartakiádní vystoupení. S toutéž vervou se zapojil
do ochotnického divadla.
Nejvíce se ale věnoval létání a to se mu stalo
velkou láskou a trvalou zálibou. Začal u modelařiny
a skončil u velkých letadel. Tohoto vášnivého
koníčka mu umožňoval naplňovat tehdejší
Svazarm.
Tam dlouhou dobu vedl modelářský
kroužek mladých a letecko-modelářský klub
dospělých do něhož získaval příznivce tohoto
sportu i z okolí. U nás ve Svazarmu našel ideální
podmínky pro svoje létání a tam také zúročil svoje
nadšení pro tuto činnost. Především ve velké
propagační akci , kterou nazval Létáme pro vás.
Uskutečnilo se jich více než desítka, nejprve jen
pro mládež, později i pro dospělé.
Postupně
získávaly velkou oblibu a návštěvnost s několika
sty diváků. Boleradice se stávaly přitažlivé a
populární v širokém okolí.
Vašek svým šarmem dokázal na tuto akci získat
přední modeláře z celé republiky, kteří předváděli
prvotřídní výkony. K tomu přidával lákavé doplňky,
čímž se tato akce stala známou a vyhledávanou.

Např., jaká to byla podívaná, když nad
Boleradicemi se vznášel tehdy neznámý „virník „
,horkovzdušný balón, nebo na ploše přistávali
parašutisté a jiné. Tehdy to byly nevídané atrakce
a podívaná.
Vedle toho u nás organizoval
celorepublikové akce modelářů., školení, závody
apod. Ale Vašek se velice aktivně zapojoval i do
stavebních prací při budování svépomocných
dílen, později ubytovny a všech velkých kulturních
a společenských aktivit pořádaných Svazarmem a
nebylo jich málo, např.
plesy, oslavy dne žen,
boleradická putování. Stejně tak se podílel na
budování obce i ostatním dění. Jeho zásluhou
Boleradice mají svoji letištní plochu a to jako první
v dalekém okolí.
V té době přísných zákazů a příkazů, omezování i
sledování, se tehdejší Svazarm u nás stal
nejaktivnější organizací díky rozsáhlé
a
všestranné činnosti. Vedle toho také oázou
jedinečného a dělného kolektivu. Vládla tam
družnost, dobrá parta, kamarádský duch, dostatek
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veselí a pohody. K tomu všemu vrchovatě
přispíval Vašek. Mnozí aktéři této doby již nejsou
mezi námi a k nim se nyní přidal i Vašek.
Daly by se vyjmenovat všechny jeho zásluhy,
ocenění, a byl by to dlouhý výčet. O to však již ani
tak nejde, neboť je to dostatečně známé i
zdokumentované. Podstatné je, že on je dobře
zapsaný svými činy, že zůstane v tom příkladném
světle a hezkých vzpomínkách. Za vše dobré a
prospěšné mu jeho kamarádi a spolupracovníci,
dřívější svazarmovci, dnešní techsporťáci vřele a
chlapsky děkují a slibují, že na něho budou jenom
v dobrém vzpomínat.
Za ZO Techsport Jiří Zajíc

Slavnost vinobraní v Boleradicích
se vydařila.

Letošní Slavnost vinobraní byla opravdu slavná. K
pořádajícímu Vinařskému spolku a Divadelnímu
spolku se přidal ještě Techsport s křtěním svého
kalendáře, byla odhalena pamětní deska u
vinařského lisu, Radim Koráb uspořádal netradiční
výstavu fotografií po celých Boleradicích a počasí
všem přálo.

Průvod přichází do Tihelně
V sobotu 18. září odpoledne se začal u obecní
hospody šikovat velký průvod a vyrazil k
vinařskému lisu pod kostelem. V čele šel bubeník,
za ním jízda na koních s obecním praporem, pak
chasa, vinaři, Jan Adam z Vickova se svou chotí
Maryannou, na vozech se vezli i radní, cimbálka a
ti co je bolely nohy a už nemohli (cesta po obci
byla dost dlouhá). U lisu byla slavnostně odhalena
pamětní deska s věnováním rodině Kabelové a
pokřtěn boleradický kalendář věnovaný 870 letům
od první písemné zmínky o Boleradicích. Všemu
přihlížel slavnostní průvod a několik desítek
diváků. Pak následoval průvod obcí zakončený
příjezdem do vinařského areálu v Tihelně.
Postavičky v dobových kostýmech odehrály
tradiční pásmo věnované zarážení hory, příjezdu
vrchnosti a samozřejmě všemu co takové
vinobraní v Boleradicích obnáší.

Poděkování za lis patří dárcům
Místní vinaři si připravili ochutnávky svého
nejlepšího vína, místních specialit a nechybělo ani
grilované vepřové. K dobré pohodě zapěl Mužácký
sbor z Bořetic a boleradická cimbálka Primáš
vyhrávala až do pozdního večera. V podvečer se
přidal i Radim Koráb s netradiční výstavou
fotografií; abyste ji mohli shlédnout museli jste
podle mapky projít mnoha sklepy a zákoutími
Boleradic.
Dlouho do noci se z Tihelně nesl zpěv a dobrá
nálada. Slavnost vinobraní v Boleradicích se
vydařila.
Takže příští rok u příležitosti Sjezdu rodáků opět v
Boleradicích!
Jiří Janda

Na pamětní desce u vinařského lisu je uveden
tento text:
Vinařský lis pochází z roku 1819.
Naposled byl umístěn ve sklepě rodiny
Kabelovy v domě č. p. 75, která ho v roce 2005
darovala obci Boleradice.
V letech 2009 až 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.
Lis byl restaurován za podpory
Jihomoravského kraje a městyse Boleradice
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Babička zahájila 113. divadelní sezónu
v Boleradicích

Jediná kamenná scéna v našem regionu Boleradické divadlo zahájila v pátek 10. září svou
stotřináctou sezónu. Pro diváky nachystali
boleradičtí divadelníci bohatý program složený z
her domácího souboru i hostujících divadel.
Jako první mohli diváci na jevišti boleradického
divadla shlédnout úspěšnou inscenaci Babička v
režii Aleny Chalupové. Právě tato inscenace měla
v závěru minulé sezóny velký úspěch u diváků i
odborné kritiky. Po divadelních prázdninách tak
mohli diváci opět vidět Evu Charvátovou v titulní
roli Babičky i ostatní známé boleradické herce
např. Libu Klímovou, Jana Korába, Danu Veselou,
Radka Omastu, Juraje Hádera a další.

Cikánský baron v Hradci Králové
Zkrátka určitě příjemně strávený večer pro diváky
a zajímavý zájezd pro ochotníky a muzikanty z
Boleradic.
Ochotníci se na tento zájezd připravovali velmi
důkladně a brali ho jako svou prestiž. Nejprve se
už ve čtvrtek konalo benefiční představení
věnované středisku Betlém z Klobouk, v pátek pak
ještě jedno přípravné představení, opět s
charitativní sbírkou.
Jiří Janda

Cikánský baron získal Orlickou Thálii

V Babičce se představila i Anička Veselá.
Další představení Babičky, i reprízy hry se zpěvy
Cikánský baron či dramatu Zdaleka ne tak ošklivá,
… od domácího souboru, jsou naplánovány
během celého podzimu. Na Vánoce je připraven
dárek věrným příznivcům divadla v podobě
obnovené premiéry inscenace Noc pastýřů. Do
boleradic také zavítá v prosinci pěvecký soubor
Alou Vivat s Adventním koncertem Předprodej
vstupenek je každou středu a pátek od 18:00 do
19:00 hod. Rezervace je možná rovněž
telefonicky na čísle: 736 778 196.
Zbyněk Háder

Nová divadelní přehlídka Orlická Thálie, kterou
pořádá město Ústí nad Orlicí v tamním městském
Roškotově divadle, má ve svých prvních dvou
ročnících jediného vítěze. Po loňském triumfu DS
Boleradice s inscenací Noc pastýřů v režii Aleny
Chalupové, dominovali boleradičtí divadelníci této
přehlídce i letos.

Boleradice v Hradci Králové

Společenský večer v sobotu 25. září v hradeckém
Adalbertinu
byl
věnován
Boleradicím
(mimochodem je to významná secesní budova v
tomto východočeském městě). Návštěvníky
přilákalo představení Cikánský baron a koncert
cimbálové muziky Primáš v podání ochotníků a
muzikantů spjatých s Boleradicemi. Hradečtí
diváci nejenže shlédli již známé představení a
koncert cimbálky ale mohli se i něco dovědět z
letáčků o Boleradicích, které dostali při vstupu do
sálu. Zájem podle pořadatelů byl nebývalý a také
aplaus po představení nebral konce.

Cena diváků za Cikánského barona
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí
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Cenu Hynka Viceny za nejlepší představení a
nádhernou sošku klauna získala inscenace
Cikánského barona hustopečského režiséra Jiřího
Merlíčka. „Velice si vážíme a těší nás, že o tomto
vítězství nerozhodovala jen skupina divadelních
odborníků, ale hlavně ti, kterým je divadlo určeno
především. Tedy samotní diváci,“ svěřil se nám
Antonín Koráb, který cenu za soubor přebíral a v
této inscenaci hraje nezaměnitelnou postavu
Kolomana Župana. „Vedení festivalu při
slavnostním vyhlášení také oceňovalo sehranost a
profesionální přístup souboru k inscenaci.“
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice si tak
připsal další významný úspěch na české
amatérské scéně.
Poslední možností shlédnout inscenaci Cikánský
baron mají příznivci divadla v sobotu 9.října v
19:30 hod. v Boleradickém divadle.
Zbyněk Háder

před hospodou
zapůjčení.

záøí 2010
byl

bych

vděčný

za

jejich

Jiří Janda

A co na to nevěsta s ženichem?

Svatba pod širým nebem neměla u nás dosud
obdoby. V sobotu 14.srpna se před kapličkou sv.
Rocha konala první svatba pod otevřeným nebem.
Při této příležitosti jsem požádal novomanžele
Kabourkovy o odpovědi na pár všetečných otázek.
Čí to byl nápad udělat svatbu netradičně pod širým
nebem? „Nevěsty“, usmívá se ženich a pokračuje,
„původně jsme si vyhlédli vaši rozhlednu na
Nedánově ale přece jen je to místo trochu odlehlé
a taky šlapat do schodů by nebylo pro svatebčany
snadné. Prostranství před kaplí se nám zdálo
romantické a taky přístupnější.“

U sv. Rocha bylo rušno

O druhém srpnovém víkendu bylo u kaple sv.
Rocha rušno. Nejprve v sobotu odpoledne se na
prostranství před ní konala první svatba mimo
obřadní síň v Boleradicich. Starosta Jan Koráb
oddával: nevěsta byla z Vrbice a ženich ze
Znojma.

První svatba pod širým nebem v Boleradicích

Mše před kapličkou
V neděli pak tradiční mše u kaple, kterou narušila
náhlá bouřka. Pamětníci marně vzpomínají, kdy
naposledy pršelo při pouti ke kapličce. V roce
1988 se v Boleradicích slavilo sté výročí založení
kaple sv Rocha. Bylo to po mnoha letech poprvé
kdy se u příležitosti svátku patrona kapličky mohla
konat církevní slavnost. Zajímavostí bylo, že
tehdejší úřady trvaly i na způsobu jak bude mše
provedena. Bylo nařízeno, že kněz musí být uvnitř
církevníého objektu, tedy v kapličce, a
účastníci venku. Totéž se opakovalo i v roce
následujícím a až od devadesátého mohla být
mše celebrována podle zvyklostí a pravidel
katolické církve, tak jak probíhá podnes. Na
počátku devadesátých let se po mši konal ještě
"promenádní
koncert"
začínající
dechovky
Hornobojani před obecní hospodou.
Pokud máte někdo fotografie z prvních mší u
kaple sv. Rocha nebo z koncertu Hornobojanů

Co na to svatebčané? „Přiznávám, že rodičům se
to zpočátku příliš nezamlouvalo ale nakonec
uznali, že je to docela dobrý nápad. Určitě na naši
svatbu všichni vzpomínají.“
„Chtěla bych poděkovat paní Klimešové za
bezvadné
zařízení
celého
obřadu,
paní
Vystoupilové za květiny a paní Zoubkové za účes“,
přidala se nevěsta. Byla jsem svatbou
v Boleradicích moc nadšená.
Přejeme Vám hodně štěstí na společné cestě
životem a věřím, že do Boleradic se určitě ještě
někdy podíváte…
Jiří Janda

Na cestě po hanáckém Slovácku

V pondělí večer 12. července uvedla ČT1 další díl
Na cestě po... tentokrát po hanáckém Slovácku.
Od jara ho natáčel mimo jiné i v Boleradicích
brněnský režisér Rudolf Tesáček. Vidět jste mohli
rozhlednu na Nedánově a divadlo.
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Na Sachalinu v pracovním

Rudolf Tesáček při natáčení v divadle
Pozorný divák si také všimne perličky v textu
průvodce
po
našem
kraji
Miroslava
Donutila. Někdo mu asi špatně napsal scénář a
najednou divadlo u nás hrálo už od roku 1868!
Jiří Janda

Naši na vandru …
aneb
vyprávění o bývalé zemi nad níž slunce
nezapadá

Sachalin je ostrov u asijských břehů Ruska, mezi
Ochotským a Japonským mořem.
Ostrov
Sachalin má svoji zlatou dobu za sebou.
Opuštěné doly a továrny se pomalu rozpadají,
obyvatelé odcházejí zpět na pevninu jejich slovy
na matěrik. Nakonec nezůstane po sovětské éře
víc než po té japonské. Historie ostrova je krátká,
přesto velmi spletitá. Rusové se sem dostali
teprve v devatenáctém století. Car sem posílal
trestance a politické vězně. Hlavním cílem
vyhnanství bylo však přivést na Sachalin ruské
osídlení. Stalin tady zřídil gulagy a nechvalně se
proslavil nápadem prokopat tunel na pevninu.
Japoncům to tady patřilo 40 let. Po vítězství v roce
1905 nad Ruskem tu stačili vybudovat veškerou
železniční infrastrukturu a ohromné fabriky na
celulózu. Po válce Japonce vyhnali a Rusové se
všemožně snažili sem přilákat lidi. Výdělky byly na
svou dobu slušné. Dnes však tady vládne jedním
slovem „rozrucha". Jen v televizi pořád dokola
ukazují, že je vše v pořádku. Ve skutečnosti tu
nefunguje vůbec nic. Závody a uhelné doly
pozavírali a lidé, než aby tu seděli bez práce,
raději se sebrali a odešli hledat štěstí zpátky na
matěrik. Místní tomu tady jinak než konec světa
neřeknou a dost se diví, kde se tady bere
zahraniční návštěvník.

Po prvé mně na tento ostrov zavedli pracovní
povinnosti. Ve městě Dolinsk se pan ředitel
místního ,,chlebozavodu“ rozhodl pořídit novou
pekárenskou technologii od českého výrobce a na
to se hledal odborník dobrodruh, který celé
zařízení uvede do provozu. Cesta do těchto končin
je dlouhá a úmorná. Cestuji vždy samozřejmě
letecky, z Vídně do Moskvy a odtud vnitrostátním
letem do Južno Sachalinsku. Cesta z Moskvy na
ostrov trvá 9 hodin a přesto, že se jedná o
vnitrostátní linku, cestuje se moderním obrovským
letadlem, které pojme až 300 pasažérů. Vzhledem
k tomu, že tato linka je téměř jediné spojení
s civilizací, létá několikrát denně a sehnat lístek na
poslední chvíli je poměrně složité. Letadlo je
nejspíš upravené na ruské poměry, protože se
svou výškou bývám bezpečně nejvyšší postavou
na palubě a naskládat se do sedačky je složitý
výkon, nemluvě o tom, když si cestující v řadě
přede mnou sklopí opěrku, tak mám jeho hlavu
přímo pod nosem. Cesta se opravdu musí doslova
vydržet. Zřejmě jediné civilní letiště na Sachalinu
by se dalo přirovnat autobusovému nádraží
v Hustopečích. Po ostrově se přesunuji vždy
autem. Cest je tam málo a asfaltovaných ještě
míň. Spíše jen jedna hlavní páteřní přes ostrov a
ostatní prašné štěrkovice. Štěrkové cesty mají
nespornou výhodu. Vždy po zimně je projede
grejdr a jsou jak nové. V silniční dopravě panuje
fenomén, jenž je vlastní celému východnímu
pobřeží Ruska a to, přesto, že se silniční doprava
odvíjí jak u nás, tedy jezdí se vpravo, tak 99%
automobilů včetně nákladních a autobusů má
volant na opačné straně. Lidé jsou zde zpočátku
nedůvěřiví, později však velmi milí a srdeční.
Ostrov jsem navštívil poprvé loni v říjnu, kdy už
tam byl patrný nástup zimy. Každé ráno bývalo
značně mrazivé, nicméně po pověstném sněhu ani
památky. Při této návštěvě jsem poznal pouze
cestu do pekárny a zpět do nuzné pronajaté
kvartíry. Práce tam bylo až až a měl jsem co dělat,
aby mi týden na svěřený úkol stačil. Rozhodl jsem
se proto tento ostrov navštívit znovu. Tentokrát to
bylo v únoru. Vzal jsem si svoje nejteplejší věci,
trpělivost na cestu a vyrazil na východ. Zima na
Sachalinu je úžasná. Není tak mrazivá jak
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v centrální části Sibiře, přesto, když pan ředitel
pekárny dnes můj dobrý přítel Sergej Michailovič
prohlédl moje nejteplejší oblečení spráskl ruce a
můj šatník okamžitě doplnil.

Koroljevských krabů jsme chytili 11
Během mého týdenního pobytu se teplota
pohybovala kolem -20°C a místní si libovali, že je
docela teplo. Co mně však na Sachalinu v tomto
období přímo uchvátilo, byly obrovské masy
sněhu. Sněhová pokrývka dosahovala místy až do
výšky 5m, první patra domů byly úplně pod
sněhem, přízemní domky ve vesnicích byly patrné
jen podle hrbolků kopírujících střechy pod
souvislou sněhovou pokrývkou. Silnice tvořily
hluboké rýhy v sněhových horách a do domů byly
většinou prokopány spíše tunýlky. Všude bylo
oproti létu krásně uklizeno a čisto. Většinou jsme
se přesunovali na sněžných skůtrech a to i na
větší vzdálenosti. Jezdili jsme ve skupině, kdy
jako první jel vždy zkušený řidič na lehčím stroji a
projížděl cestu, za ním pak ostatní. Náklad se
vozil na saních za každým strojem. Krok bokem
z vyjeté cesty znamenal okamžitě propad
minimálně po pás do sněhu. Jezdili jsme na
zamrzlé moře na rybolov, někdy až 1km od břehu.
Neustále však byla na místě ostražitost. Mohlo se
stát, že se vlivem odlivu část ledové plochy utrhne
a odplujeme na otevřené moře. Lovili jsme na
dírkách různé druhy malých rybek a nebo
obrovské Kamčatské a Koroljevské kraby. Potkal
jsem spoustu zajímavých lidí a našel pár nových
přátel. Proto další cesta na ostrov Sachalin na
sebe nenechala dlouho čekat. Tentokrát padla
volba na léto. Cílem se stalo ulovení nebo alespoň
na vlastní oči spatření pověstného Sachalinského
medvěda lovícího na řece lososy. Ostrov obývá
obrovský přímořský hnědý medvěd. Udává se, že
na tomto ostrově žije nejvíce medvědů na 1 km2
na světě. Průměrná hmotnost dospělých jedinců
je mezi 500 – 700 kg, ale byli uloveni i medvědi o
váze 800 kg. Drápy těchto medvědů dosahují
délky 12-15 cm. Mí přátelé mi zajistili licenci
potřebnou k lovu tohoto monstra, dovybavili mně
potřebnou výzbrojí. Obdržel jsem obrovskou dýku
se slovy podpořenými stručnou demonstrací
,,Martin vždycky do šíje…“ dostal jsem samopal
dva zásobníky po desíti náboji a jeden náboj
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přímo do zbraně. K mému udivení, proč proboha
tolik? Jsem obdržel ujištění, že prvním mířit a
střílet přesně do srdíčka a zbytek co stihnu… a prý
ať se neopovážím v lese zbraň zajistit pojistkou.
Nevěřícně jsem kroutil hlavou. Pochopil jsem až
jsme dorazili do tajgy. Pohyb lužním porostem
kolem řeky, která o sobě dávala vědět na dva
kilometry zápachem tlející ryby, nebyl snadný.
Všechny rostliny byly obrovské. Obrovské jedle,
obrovské lopuchy, obrovské houby, všude
přítomný bolševník, taky obrovský, spousta druhů
kapradí , plantáže bambuků, hrůza rostlin, které
jsem nikdy neviděl ani v knížkách. V každé bažině
bujaře rostly kvanta kal. Můj průvodce Kolja mi
údiv nad krásou těchto rostlin umocnil vysvětlením,
že je to výborné krmivo pro prasata. Teprve v té
džungli rostlin jsem pochopil, proč ty manévry a
vyzbrojování. Na otázku jak toho medvěda uvidím,
když mám lopuchy až po uši a před sebe vidím tak
na půl metru mi můj Kolja řekl: ,, neboj on si
stoupne na zadní a lopuch bude mít tak do
prsou… uvidíš… uvidíš…“ Neviděl jsem. První
dva tři dny jsem se bál, otáčel se za každým
šplouchnutím, za každým trošinku podezřelým
zvukem, pak už nastala rutina. Pochod, pochod a
zas pochod. Nachodili jsme něco kolem 80km ve
vysokých gumákách často po stehna ve vodě.
Medvěd nikde. Nacházeli jsme jen stopy v písku
nebo blatě, často jen pár minut čerstvé, nacházeli
jsme zbytky lososů po medvědí hostině, ale
samotný huňáč se nám vyhýbal. Smutný jsem
nebyl. Dobře vím co je příroda a lovecké štěstí.
Kochal jsem se krásou a rozmanitostí místní
přírody a přímo prožíval úchvatný urputný boj
zástupů lososů hrnoucích se proti proudu místy i
přes téměř suché mělčiny aby předali své žezlo
mladší generaci. V létě byl Sachalin navzdory
mračnům komárů a všudypřítomného zápachu
rybyny nejkrásnější. Teď už mi zbývá navštívit ho
ještě na jaře. Jaro na Sachalinu je prý kouzelné.
Teď, když píšu tyto řádky, už mám zabalený
sotůrek a ráno mně čeká dlouhá cesta na Ruskou
Čukotku a o tom zas příště.
Martin Křižák

Pozor na staré řidičské průkazy

Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do
31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
konce letošního roku! Výměna se provádí na
příslušném pracovišti Městského úřadu
v Hustopečích. Výměna se provádí bezplatně a
bude provedena ¨do 20 dnů.
Co mít s sebou?
• Platný průkaz totožnosti
• Fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• Starý řidičský průkaz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
červenec - září

Nabízím pronájem bytu 3+1 ,možno i s garáží .
Bartoněk Václav 330

Poděkování

Děkujeme
panu
restaurátorovi
Františkovi
Pavúčkovi z Pavlova za precizní a krásnou opravu
starého kříže na Bařině.

60 let Horák Karel, Ing. – Boleradice 150
Stehlík Ludvík, Boleradice 100
Koráb Jan, Boleradice 389
Sommerová Věra, Boleradice 325
Oujeský Josef, Boleradice 399
Petláková Alena, Boleradice 402
70 let Hrabcová Františka, Boleradice 95
Charvát Jan, Boleradice 343
75 let Pregrt Ladislav, Boleradice 190
Hartmanová Růžena, Boleradice 3
Povolná Drahomíra, Boleradice 21
Oujeská Alžběta Boleradice 17
80 let Otýpková Josefka Boleradice 13
Čermák František, Boleradice 287
Machačová Antonie, Boleradice 83
85 let Omastová Margita, Boleradice 182
86 let Koráb Jan, Boleradice 252
88 let Halmová Marie, Boleradice 255
91 let Boudná Marie, Boleradice 237
Chalupa Vavřinec, Boleradice 27
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do
dalších let!
Matrikářka Marie Klimešová

Zkrátka: stalo se v červenci…

11. vyhráli fotbalisté pohárák v Divákách a pod
rozhlednou na Nedánově bylo horké zábavné odpoledne
pro děti, 13. na ČT v pořadu Na cestě po Slováckém
Hanácku byly Boleradice, 22. začaly děti ze školy
putovat po Moravských pěšinách, 24. se na hřišti slavilo
75. let fotbalu a děti se vrátily z Putování, 31. Letní noc
na Stadionu byla slyšet po celé obci,

Miroslava a Martin Křižákovi.

Zkrátka: stalo se v srpnu…
10. Divadelní spolek vydal program, který byl ihned
rozebrán, 14. u kapličky se konala první svatba pod
širým nebem, 15. poutníky na mši u sv. Rocha zahnala
bouřka domů a do hospody, 29. se loučili hasiči a děti
s prázdninami, 30. před hospodou dávali Kajínka (film),

Obchůdek Dana

Boleradice 233
Zveme Vás k nákupu ovoce, zeleniny, nápojů,
pečiva a drogerie, přijímáme oděvy do čistírny.
Otevřeno:pondělí až pátek 8,00 – 17,00 hod.
sobota 7,00 – 10,00 h

Zkrátka: stalo se v září…
1. do školy vyrazily děti školou povinné, 10. Babička
zahájila sezónu v divadle a v Ústí nad Orlicí dostal cenu
diváků Cikánský baron, 13. v Praze se v Emauzích
předvedly boleradické spolky, 18. Slavnost vinobraní
začala odhalením lisu, průvodem po obci a skončila ve
sklepích v Tihelni,19. v sále se konala výstava ovoce a
zeleniny, 23. divadelníci hráli pro Betlém a Jan Horák
dostal ocenění v Hustopečích, 25. Cikánského barona
v Hradci Králové vidělo 130 diváků,
28. Babička
vycestovala do Polné u Jihlavy kde sklidila velký aplaus
a na kurtech za divadlem se konal nohejbalový turnaj.
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Putování po Moravských pěšinách ve
fotografiích

Postavit stan to není jen tak

Cesta na Nedánov

U Větrného mlýna v Kloboukách

Výstup na rozhledu na Nedánově

Mikulovský zámek je na pěkném vršku
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Táhli, táhli až vytáhli… Hádejte co?

Ještě několik fotografií ze Slavnosti
vinobraní

Příjezd vrchnosti na Slavnost Vinobraní

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. prosince 2010

Odhalení pamětní desky u lisu

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

Své místo mají na Vinobraní i Mužáci z Bořetic
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Štrajcpán vzal svůj ouřad s důkladností
sobě vlastní

Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic
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