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Vánoce jako od Lady, pod stromeček poklady, i kdyby to drobnost byla, 
Vaše srdce potěšila.  

V novém roce krásné žití, ať i pro Vás hvězda svítí. 
 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ 
 

starosta, Rada městyse, Zastupitelstvo městyse a pracovníci Úřadu městyse. 
 

 
Vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vám touto cestou jménem Městyse Boleradice 
i jménem svým popřát vše nejlepší do nadcházejícího 
roku 2011, hodně štěstí, pevného zdraví, vzájemného 
porozumění, rodinné a pracovní pohody. 
Pevně doufám, že se Vám bude v novém roce dařit a 
splníte si všechna svá přání a očekávání. Za několik málo 
dnů bude rok 2010 minulostí. Některé z našich představ 
se podařilo naplnit, jiné budou muset být realizovány 
později, případně jinak než bylo původně zamýšleno. 
Zastupitelstvo obce si na rok 2010 vytyčilo řadu cílů. Mezi 
ty akce, které se podařilo realizovat, byla další etapa 
opravy hřbitovní zdi, další etapa rekonstrukce chodníků, 
rekonstrukce sociálních zařízení ve škole, rekonstrukce 
schodů pod kostelem, osvětlení ke hřbitovu 1. etapa, 
instalace vinařského lisu, oprava vestibulu úřadu městyse 
a další drobné úpravy. Co se nám však nepodařilo 
realizovat, byla tolik potřebná výstavba sběrného dvora, 
kde jsme neobdrželi dotaci na jeho výstavbu. V současné 
době čekáme rozhodnutí, zda-li bude poskytnuta dotace 
na vybudování protipovodňových opatření v trati Vickov.  
Letošní podzim byl poznamenán volbami do 
zastupitelstev v celé ČR. I v naší obci se konaly volby a 
vítězná hnutí a jejich představitelé zasedli v zastupitelstvu 
Boleradic. V souvislosti s přípravou rozpočtu obce na rok 
2011 budeme vycházet z volebních programů 
Nezávislých a Nestraníků pro Boleradice, které poslouží 
jako základ pro sestavení jednotlivých akcí a priorit 

rozpočtu v následujícím roce. Je samozřejmostí, že 
využijeme již dříve provedenou anketu mezi občany 
Boleradic a zařadíme některé náměty do plánu na 
realizaci. Již při úvodním vystoupení na jednání 
zastupitelstva jsem zdůraznil, že rok 2011 bude rokem  
stabilizace rozpočtu obce. Bude rokem přípravy územního 
plánu a v neposlední řadě rokem, kdy se budeme snažit 
naplňovat náš volební program. I přes složitou situaci 
v oblastí finančního zabezpečení připravovaných akcí 
bychom chtěli přednostně řešit zejména tyto: 
- zastávky autobusů v centru obce, 
- vybudování přístřešku pro muzikanty, 
- v případě obdržení dotace vybudování protipovodňových 
opatření v trati Víckov, 
- dokončení osvětlení na hřbitov, 
- úprava dětského hřiště, 
- pokračování v úpravách chodníků, 
- pokračování opravy hřbitovní zdi, 
- nákup komunální techniky,  
- zpracování projektu dešťová voda ulice Pekelná 
- zlepšení komunikace občan-úřad, 
- a další.. 
Samozřejmě nezapomínáme na projekty Sběrného dvora 
a Bařiny, kdy vzhledem k neobdržení dotací nedošlo k 
jejich realizaci. V tomto směru budeme opět žádat o 
dotace jak z fondů EU, tak i jednotlivých ministerstev a 
našeho kraje. V žádném případě však nechceme naši 
obec zadlužit a znemožnit tak její postupný rozvoj. 
Na začátek příštího roku připravujeme novou anketu, 
která by měla zodpovědět řadu základních otázek dalšího 

Kdy jsou Vánoce 
 

Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha 
a s ním milovat všechny své bratry a sestry, 

- ten den jsou Vánoce. 
 

Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud 
podat ruku tomu, kdo tě urazil, 
- toto vnuknutí jsou Vánoce. 

 
Když v kostele, doma nebo na pracovišti 

cítíš nutnost zamyslet se nad tím, 
jak se chovat k Bohu, k rodině a k druhým, 

- ten okamžik jsou Vánoce. 
 

Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci, 
a pomůžeš mu, 

- v tvé pomoci jsou Vánoce. 
 

 
Když vychováš své děti, 

aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, 
abyste pomohli tomu, kdo je v nouzi, 

- ten postoj jsou Vánoce. 
 

Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, 
komu selhává hlas a nemá sílu, 

- ty hodiny jsou Vánoce. 
 

Jestliže však zjistíš, 
že celý svět dobra tě zanechává lhostejným 

a že nejsi schopen myslet na nic jiného 
než na sebe a na své zájmy, 

- pak se neusmívej. Vánoce od tebe odešly 
 

Přeji Vám všem 
radostné a požehnané Vánoce 

a dobrý celý nový rok 2011 
 

Mgr. Rudolf Zbožínek, farář 
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rozvoje a fungování obce. Věřím, že se do ankety aktivně 
zapojí více občanů ne tak jako v předešlých letech a 
výsledky ankety pomohou nám všem občanům Boleradic. 
Jsme si vědomi důvěry občanů a bude naší společnou 
snahu si tuto důvěru udržet.  
V závěru mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát 
příjemné a radostné prožití vánočních svátků v rodinném 
kruhu, popřát Vám úspěšné vykročení do roku 2011 a 
hlavně stálé zdraví, klid a pohodu.  

  Drahomír Hausner, starosta 
 

Betlém  pana Antonína Krmíčka 
Sdělujeme všem zájemcům, že o vánočních svátcích 
bude opět možné zhlédnout historický betlém pana 
Antonína Krmíčka umístěný v obřadní síni Úřadu 
městyse. 
23.12.2010 čtvrtek 10:30 - 12:00, 14:00 - 15:00 hod. 
25.12.2010 sobota  15:00 - 16:30 hod.  
Přístupný je také v průběhu celého roku na základě 
domluvy s pracovníky Úřadu městyse. 

  Drahomír Hausner, starosta 
 

Poděkování 
Rada městyse děkuje všem firmám, živnostníkům, 
zaměstnancům městyse a občanům, kteří se v tomto 
roce podíleli na  dalším zvelebování naší obce. 
Poděkování patří i všem členům organizací, sdružení a 
spolků, kteří připravují bohatý kulturní a společenský 
program pro Boleradice a reprezentují nás i v jiných 
koutech světa. Věříme, že i v roce 2011 se tato úspěšná 
spolupráce bude i nadále rozvíjet ku prospěchu všech 
občanů Boleradic. 
 

Jak to bude s poplatky za odpad v roce 
2011? 

Rada městyse projednala a jednomyslně schválila na 
svém zasedání dne 13.12.2010 výši poplatků za odpad, 
které vycházejí z Vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu č.1/2009. 
Poplatek za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na 
rok 2011 zůstává ve výši 500,- Kč za osobu. Je 
samozřejmostí, že zvýhodnění (úlevy) pro děti do pěti let 
a osamoceně žijící občany starší sedmdesáti let zůstávají 
v platnosti i v roce 2011. Tyto dvě skupiny občanů budou 
platit pouze 40 % z výše uvedené sazby poplatku. 
Ostatní pravidla uvedená v této vyhlášce zůstávají rovněž 
v platnosti: osvobození od poplatku pro osoby, které mají 
trvalý pobyt v Boleradicích, ale v obci se nezdržují např. z 
důvodu dlouhodobé hospitalizace, pobytu v léčebnách 
apod. Od poplatku budou rovněž osvobozeni občané 
s trvalým pobytem v Boleradicích, kteří se dlouhodobě 
zdržují v jiné obci v ČR a uhradili poplatek za odpad tam. 
Poplatek se nebude platit také za děti, které se narodily v 
daném kalendářním roce.  

  Drahomír Hausner, starosta 
 

Třídění odpadů v roce 2011 
Rada městyse se zabývala otázkou třídění odpadů jako 
jednou z prioritních úkolů na další léta. Jak jistě všichni 
víte, v minulém volebním období byla zpracována studie 
k výstavbě Sběrného dvora v Boleradicích u vjezdu do 
areálu bývalého ZD.  Minulé zastupitelstvo podalo žádost 
o dotaci na výstavbu tohoto sběrného dvora, ale 
vzhledem ke složité finanční situaci státu jsme dotaci 
neobdrželi a realizace tohoto důležitého projektu byla 
pozastavena. Jsme si vědomi toho, že otázku třídění 

odpadů je nutno řešit i nadále jako prioritní. Musím však 
říci, že i přes zpracovanou studii se čím dál více občanů 
ptá proč dvůr zrovna tam, proč ne někde jinde apod. 
Variant a verzí je mezi občany asi velmi mnoho. Nejsme 
zastánci radikálních řešení, jsme pro konstruktivní dialog 
s občanem, a proto se na začátku roku 2011 obrátíme 
právě na Vás občany, abychom tyto zásadní věci 
posoudili společně. Má to velmi úzkou souvislost i 
s tvorbou nového územního plánu Boleradic, který začíná 
vznikat. Budou tedy nějaké změny v roce 2011 v třídění 
odpadů?   
Po jednáních s firmou MEGAWASTE je zajištěn  počínaje 
rokem 2011 sběr vyjetého automobilního oleje, ale i oleje 
používaného v domácnostech (fritézy, apod.). Tento sběr 
bude zatím probíhat zkušebně v době, kdy budou 
přistaveny kontejnery za Úřad městyse, kdy pracovník 
úřadu bude provádět sběr olejů do připravených barelů, 
které firma bezplatně odveze a zlikviduje. Další 
připravovanou novinkou bude sběrný kontejner na 
PLASTY, který rozhodně nenahrazuje doposud zažitý 
systém třídění PET lahví do pytlů a jejich pravidelný svoz. 
Tento kontejner bude sloužit zejména pro tvrdé plasty, 
láhve od saponátů, čisticích prostředků, tekutých pracích 
prostředků, aviváží apod. Jeho instalaci máme přislíbenou 
v prvních měsících příštího roku. Pokud se tento sběr 
osvědčí, rozšíříme počet kontejnerů i na ostatní sběrná 
místa v obci. V přípravě je i výměna a odsun některých 
doposud používaných kontejnerů (kovové) na sběr skla  a 
typizace kontejnerů v celé obci. V tomto směru počítáme 
i s určitým estetickým řešením okolí těchto sběrných míst. 
Věříme, že v tomto směru sehraje významnou roli i 
připravované zřízení Komise ochrany životního prostředí. 
A jak to bude s přistavováním kontejnerů? Ač velmi nerad, 
musím konstatovat, že dosavadní způsob přistavování 
kontejnerů zůstává zatím i nadále v platnosti. Budeme i 
nadále hledat vhodnější způsob zabezpečení této služby 
pro naše občany. 

 Drahomír Hausner, starosta 
 

 

 
 

Pracovní doba Úřadu městyse po dobu 
23.12. 2010 – 3.1. 2011 

 
Oznamujeme občanům, že ve dnech 27.-28. prosince 
2010 a 30.-31. prosince 2010 se na Úřadu městyse 
nebude úřadovat. Dne 29. prosince 2010 – je úřední den 
(07.30-17.00 hod.) 
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Úřední hodiny na Úřadu městyse 
Boleradice 

Pondělí 7.30 17.00 úřední den 
Úterý 7.30 16.00  
Středa 7.30 17.00 úřední den 
Čtvrtek 7.30 16.00 13.00 -16.00 

po předchozí 
telefonické domluvě 

Pátek 7.00 13.00  
Neděle      

10.30 
12.00 po předchozí 

telefonické domluvě 
Kontakty 
Tel: 519 423 185  
Mobil: 725 085 479  
Email: obec@boleradice.cz 
 
 

Poděkování Janu Korábovi 
Po celou dobu jeho starostování, téměř dvacet let, jsem 
s ním na radnici velmi rád spolupracoval. Musím říct, že 
pracovní nasazení a zapálení bylo mimořádné a 
příkladné. Nikdy nic nevzdával a nevyhýbal se 
problémům. Se svými zkušenostmi a schopnostmi 
domluvit se i na nejvyšších politických a správních 
úrovních dokázal do Boleradic přivést  významné finanční 
prostředky ve formě nejrůznějších dotací a podpor. To co 
se podařilo v Boleradicích vybudovat za posledních 
dvacet let je především jeho zásluha.  
Za to vše mu patří velký dík a uznání. Ještě jednou mu 
přeji za sebe i za členy naší volební strany a za voliče, 
kteří mu ve volbách dali svůj hlas, aby se mu dařilo 
v dalším životě – jak v rodinném tak i v pracovním. 

František Koráb,  
 

K poděkování se dále připojili:  Jiří Janda, Petr, Koráb, 
Antonín Koráb, Jiří Machač a Luboš Čapka 
 
 

Vojta Chalupa vyhrál soutěž Expedice 
na Mars 2010 

V neděli 29. listopadu odpoledne skončilo semifinále 
konkurzu do dětské mezinárodní vesmírné posádky 
Expedice Mars 2010. Velitelé jednotlivých odborností 
důkladně v testech, hrách, náročných prezentacích a 
pokusech prověřili schopnosti 25 semifinalistů a rozhodli, 
kdo absolvuje od 26. do 31. prosince výcvik a simulovaný 
let do vesmíru v Evropském vesmírné centru v Belgii. 
Dvanáct dětí (z toho 4 ze Slovenska) pak převzalo 
letenku do vesmíru. 

Do hlavní posádky se dostali: letec astronom Peter Kosec 
z Trenčína, letec dokumentarista Michal Vojsovič ze 
Svitu, letec geolog Vojtěch Chalupa z Boleradic, 

palubní inženýr Marek Novák z Českých Velenic a palubní 
lékařka Anna Sobotková z Nového Hrádku. 
Záložní posádku tvoří: astronom Jan Kadlec z Rychnova 
nad Kněžnou, dokumentarista David Novotný z Berouna, 
geologové Tomáš Hančar z Počátek a Jiří Čížek z 
Českých Budějovic, inženýři Adrian Kiraly z Lučence a 
Jan Martinák z Uherského Hradiště a lékařka Katarína 
Gombíková z Dobré Nivy. 
V Evropském vesmírném centru si děti mimo jiné vyzkouší 
simulátor stavu beztíže, simulátor chůze po Měsíci, 
gyroskop a další trenažery. Součástí kurzu je i práce v 
řídícím středisku a v kabině raketoplánu. Kurz vrcholí 
simulovaným letem do vesmíru. Část dětí tvoří posádku 
raketoplánu, druhá část let řídí z pozemního řídícího 
centra. 

Jiří Janda 

Vojtova cesta na Mars 
A tak se Vojta zničehonic stal mediální hvězdou! Začali ho 
hned zpovídat novináři a články o soutěži najdete na 
internetu i v novinách a časopisech. Na požádání jeden z 
rozhovorů poskytl i nám.  
Co je to soutěž Expedice na Mars? 
Je to projekt, který umožňuje mladým lidem poznat, jak se 
připravují opravdoví kosmonauti na lety do vesmíru. 
Jak to všechno pro tebe začalo? 
Bylo to v září 2008, kdy mi spolužák pověděl o soutěži 
„Expedice Mars“.  Hlavní výhrou soutěže je zájezd do 
Evropského vesmírného centra v Belgii, kde se mladí 
kosmonauti vydají na simulovaný let na Mars. Tehdy se mi 
to bohužel nepodařilo a tak jsem to zkoušel znovu a 
znovu, až jsem se letos dostal mezi pětičlennou hlavní 
posádku, jako  planetární geolog a architekt. Tento ročník 
byl zvláštní hlavně tím, že byl poprvé mezinárodní, česko-
slovenský. 
Co čeká uchazeče o cestu na Mars než se stane 
členem posádky? 
Abych si mohl vyzkoušet let do vesmíru, ale i výcvik, 
kterým projdou všichni kosmonauti, musel jsem vyplnit 3 
internetové testy zaměřené na znalosti z kosmonautiky, 
astronomie, vesmírné techniky, historie dobývání vesmíru 
a také angličtiny. Další překážkou bylo druhé kolo této 
soutěže: vypracování samostatných projektů na zadaná 
témata, která se lišila podle odborností. Já, jakožto 
architekt-geolog, jsem měl navrhnout základnu a její 
ochranu před nepříznivým podnebím planety Mars a 
popsat možnosti provedení rozboru chemického složení 
Marťanské půdy. Oba úkoly jsem vypracoval, podle mého 
skromného úsudku výborně, a tak jsem měl dveře k další 
části expedice Mars otevřené. 
Finále soutěže bylo poslední listopadový víkend 
v Praze. Jaké bylo? 
Poslední částí bylo semifinále: víkendové setkání v Praze. 
Začalo už v pátek 26. listopadu na Štefánikově hvězdárně 
na Petříně. Nízké teploty nikoho neodradily a všichni 
semifinalisté prožili nezapomenutelný víkend. Hlavní 
náplní těchto tří dnů byly jednoduché testy, prověřující 
naše vnímání, postřeh a schopnosti konverzace 
v anglickém jazyce. Dalším důležitým bodem byla 
prezentace samostatných projektů před veliteli 
jednotlivých odborností a ostatními soutěžícími. 
Zpestřením byly různé týmové hry, přednášky a také 
setkání s kosmonauty Vladímírem Remkem a Ivanem 
Bellou. 
Z celkového počtu 179 účastníků vyplnilo všechny testy 
asi 60% (107 soutěžících) a do dalšího kola se dostala 
polovina – 53 zájemců o kosmonautiku ve věku od 10 do 
17 let. Na semifinále se nás sešlo 25, ale kosmonautů 
bylo jen 12.  

Díky za rozhovor Jiří Janda 
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Mikulášská diskotéka 2010 
V pátek 3. prosince si přišly děti zatancovat a pobavit se 
do sálu městyse na mikulášskou diskotéku, kterou 
připravilo OS Nedánov. 
Celým podvečerem je provázela veselá Andělička, se 
kterou se  naučily krátkou básničku a s tou všichni 
společně přivítali čerty, anděla a Mikuláše s košem plným 
dárečků. 

Akce se vydařila, čerti nikoho neodnesli a děti slíbily, že 
budou po celý rok hodné. 

Bohuslav Barek 

 
Projekt VČELKY KOLEM NÁS 

Základní škola Boleradice podala v červnu 2010 
projektovou žádost o finanční podporu z dotačního 
programu „Podpora včelařství“ z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Tato žádost byla úspěšná a škola 
obdržela dotaci ve výši 35 300,- Kč. Cílem projektu je 
rozšířit vědomosti našich žáků o tomto drobném 
užitečném hmyzu, získat zájemce o včelaření a podnítit 
jejich chuť starat se o včeličky . 

 
V rámci projektu jsme připravili pro naše žáky přednášku 
a pracovní dílnu. Obě tyto akce proběhly 24. 11. 
dopoledne. Měli jsme velkou radost, že se nám podařilo 
získat jako lektora pana Radko Nádeníčka, který se také 
stal odborným vedoucím včelařského kroužku. Ve svém 
vzácném volném čase si přišel popovídat nejprve s 
mladšími dětmi (1. a 2. ročník), poté i se staršími žáky. 
Přednáška byla zajímavá, dotazů padalo hodně, ti mladší 
málem nepustili pana Nádeníčka ke slovu. Závěrečná 
ochutnávka několika druhů medu byla sladkou odměnou. 
A to ještě čekala dílnička výrobků z vosku, kterou si 
připravili manželé Partykovi z Morkůvek. Pan Partyka 
ukazoval dětem části těla včel pod mikroskopem a 
vyráběl s nimi točené voskové svíčky. Paní Partyková 

zase s další skupinou odlévala z vosku vánoční ozdůbky. 
Děti si svoje výrobky odnesly domů, takže určitě udělaly 
voňavým dárečkem radost 
rodičům.                                                     

Milena Plocková 
 

Děti školní družiny soutěžily  
v turnaji LAQ 

Po obrovském zájmu dětí o stavebnici japonského původu 
s názvem LAQ (čti Lakjů; http://www.jinehracky.cz/) jsem 
se rozhodl uspořádat turnaj pro všechny zájemce a malé 
fanoušky této kreativní zábavy. Hlavním kritériem pro 
pořadí soutěžících byl pochopitelně čas, za který děti 
postavily jednotlivé modely dle šablon v přiložených 
manuálech. Turnaj probíhal ve dvou kategoriích, tedy 1. a 
2. ročník, který skládal převážně 2D objekty s maximálním 
počtem použitých komponentů do 50 kusů a 3. - 5. ročník, 
který skládal 3D objekty o minimálním počtu 71 
komponentů. Maximum pak nepřesáhlo 132 kusů.  
 
Turnaj trval přibližně 3 dny a zúčastnilo se 14 soutěžících. 
V 1. kategorii dětí 1. a 2. třídy se na 3. místě umístila 
Barbora Stehlíková (LEV; 8:16 min.), na 2. místě potom 
Petr Plevač (PANÁČEK; 6:39 min.) a 1. místo obsadil 
Jaroslav Šimbera (PANÁČEK; 6:04). V 2. kategorii dětí 3. 
až 5. třídy se na 3. místě umístil David Kilián (YELLOW 
MONSTER; 20:34 min.), 2. místo obsadil Vít Soukup 
(SPIDER;17:59 min.) a 1. místo vyhrál Jiří Šubík 
(PAPOUŠEK; 10:17). Vítězové obou kategorií obdrželi 
věcné ceny a jejich časové rekordy 

byly vyvěšeny na nástěnce v ŠD. V obrazové příloze pak 
najdete fotografie nejen vítězných modelů. Gratulujeme 
výhercům i všem zúčastněným.  

Vychovatel Miloslav Plocek 
 
 
 
 
 
 

Den otevřených dveří ve škole 
Ve středu 24. 11. nabídla naše škola možnost návštěvy 
široké veřejnosti. Této nabídky využili zejména rodiče 
našich žáků a přišli se podívat na odpolední vyučování. 
Po dobu dvou vyučovacích hodin probíhala výuka češtiny, 
matematiky, angličtiny, přírodovědy a dalších předmětů ve 
4 učebnách. Nezvyklá vyučovací doba byla na některých 
dětech znát, většinou se však snažily ze všech sil. Účast 
rodičů byla opravdu hojná. Všichni se těšili na slavnostní 
okamžik, který nastal v odpoledne ve tři hodiny.  
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Za účasti pana starosty Hausnera byla vyvěšena 
mezinárodní vlajka Ekoškoly, kterou naši žáci získali. Pro 
ty z nás, kteří jsme se několik let snažili změnit prostředí 
školy tak, aby odpovídalo přísným pravidlům 
ekologického auditu, byl zisk vlajky opravdu odměnou. 
Paní ředitelka poděkovala všem členům Ekotýmu, žákům 
i zaměstnancům, rodičům, zástupcům městyse a dalším 
pomocníkům z řad bývalých žáků, příznivců i institucí za 
jejich nezištnou pomoc. Slavnostní okamžik ještě 
vylepšily naše paní kuchařky tím, že připravily slavnostní 
a zároveň zdravému životnímu stylu odpovídající raut. 
Ochutnali jsme čokoládovo-cizrnové muffiny, pomazánky 
několika druhů a perníčky z mateřské školky. Po tomto 
slavnostním a příjemném odpočinku se zájemci mohli 
zúčastnit velmi zajímavé přednášky paní Mgr. Vladimíry 
Houšťové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny 
Břeclav.  

Miroslava Vavriková 
 

Galerie znaků měst a obcí 

 
 
Naše škola se zúčastnila Světového rekordu ve vytvoření 
největší galerie znaků měst a obcí České republiky 

vyrobených z odpadových materiálů. Zaregistrovalo se 
908 základních škol z celé republiky a tím se tento pokus 
může vyhlásit za splněný světový rekord.Z každého kraje 
postoupí 35 nejlepších znaků do celorepublikové výstavy. 
Ta se uskuteční ve dnech 13.-16. ledna 2011 na veletrhu 
GO a Regiontour v Brně na výstavišti BVV. 
Můžeme vám s radostí oznámit, že náš znak byl vybrán 
do celorepublikového kola . 
Na výrobu byly použity: alobalová víčka od jogurtů, 40 
obalů od čaje, zbytky modrých papírů z výtvarných 
činností, 126 vršků od PET láhví a rozbité obkladačky. 
Členové realizačního týmu usilovně pracovali asi 10 
hodin.Máme velikou radost, že jsem postoupili, ale hlavně 
jsme mohli vytvořit krásný znak naší obce. 
Členové týmu: František Němec, Jirka Šubík, Vítek 
Soukup, Anička Veselá  

Mirka Vavriková 

 
 
 

S Kometou na Slávii 
Fanoušci hokejové Komety Brno oznamují, že pořádají 
další výjezd do Prahy na zápas mezi pražskou Slávií a 
brněnskou Kometou. 
Zápas se odehraje v neděli 9. ledna 2011 od 18:10 hod. 
Odjezd plánován cca 10 hod. dopoledne. Jelikož se nás 
většina už výjezdu zúčastnila 30.listopadu a všem se to 
líbilo, rozhodli jsme se uspořádat tento výjezd znovu s 
tím,  že bychom objednali větší autobus, který by se měl 
zaplnit. Bylo by vhodné, aby nás bylo min 25 osob. Cena 
zájezdu včetně vstupenky a dopravy pak bude 600 Kč na 
osobu. 
Zájemci se hlaste u Jana Stehlíka tel. 739 079 597 nebo u 
Pavla Novotného tel. 777 927 354, a to nejpozději do 
neděle 19. prosince 2010! 

 
Jan Stehlík 

 

Proměny našeho kroje 
V neděli 28. listopadu mohli návštěvníci výstavy v 
knihovně vidět spoustu fotografií věnovaných krojům a 
oblečení jaké nosívali naši prarodiče. Na mnoha desítkách 
zažloutlých černobílých fotografií se dokonce někteří sami 
poznávali. Pořadatelům, paní Daně Veselé a Janu 
Horákovi, tím udělali jistě radost. 
Svůj křest si na výstavě prodělal i sborník z loňské 
Konference vlastivědných kroužků. Vydal jej Techsport a k 
dostání je za stopadesát korun. Najdete v něm nejen 
některé z přednášek konference věnované Boleradicím 
ale i mnoho dalších zajímavých informací z historie obce. 

Jiří Janda 
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OS Nedánov 
Letošní podzim nám dopřál nádherné počasí, a tak jsme 
mohli uskutečnit některé naše již tradiční, ale i nové akce. 
LÉTÁNÍ S DRAKY je jednou z těch tradičních podzimních 
akcí. Zde se sešlo na čtyři desítky příznivců dračího 
létání z řad dětí, mládeže a rodičů, kteří si chtěli 
vyzkoušet své dovednosti při vypouštění a udržování 
draků ve vzduchu. 
LAMPINIÁDA byla jedna z nových akcí, kterou jsme se 
v letošním roce rozhodli uspořádat. Lampióny, které 
v podvečerním šeru krásně zářili, byly opravdu podařené 
a průvod, do kterého přišlo bezmála sedmdesát 
účastníků, se nám opravdu líbil. Celý průvod prošel 
pomalu naší obcí až k fotbalovému hřišti, kde byl 
připraven krátký program  s občerstvením a také malé 
překvapení v podobě ohňostroje. Doufáme, že se všichni 
bavili a nevadil jim ani mírně recesistický termín 6. 
listopadu, vždyť tato akce byla pořádána zejména pro 
naše děti a ne ke zlosti pamětníkům dřívějších režimů. 
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA se uskutečnila 3. prosince a 
jak už název napovídá, nechyběl při ní ani Mikuláš s 
andělem a čerty.Tuto tradiční akci jsme v letošním roce 
přesunuli ze školní tělocvičny do sálu městyse, kde bylo 
více možností, jak připravit pohodlnější posezení pro 
všechny účastníky. Po krátkém programu v podobě 
několika soutěží se konečně ozvalo řinčení řetězů a  do 
sálu vběhli čerti, za nimi vešel Mikuláš s andělem a 
donesli mikulášskou nadílku. Všechny děti odříkaly 
krátkou básničku a slíbily, že budou po celý příští rok 
hodné a  nebudou zlobit, aby si je čert neodnesl. Za tuto 
básničku a slib dostaly od Mikuláše balíček plný dobrot. 
Věříme, že se tyto akce všem zúčastněným líbili a že si je 
spolu s námi v příštím roce zase zopakují. 
Dalšími činnostmi, které zajišťuje OS Nedánov, jsou 
taneční kroužky a cvičení rodičů s dětmi. 
O letošním podzimu jsme s dětmi, které navštěvují 
kroužky Country, Line Dance a Cloggingu, měli možnost 
zúčastnit se víkendového výukového semináře v Břeclavi. 
Tato akce byla přínosem pro naše tanečníky, kteří si 
mohli vyzkoušet nové taneční styly a porovnat své 
dovednosti s ostatními týmy. S radostí můžeme 
konstatovat, že um našich tanečníků je na dobré úrovni a 
že bychom je rádi připravili na další pořádané soutěže a 
vystoupení, které se budou konat v příštím roce. 
Závěrem bych také poděkoval všem, kteří nám 
s přípravou a zajišťováním těchto akcí a kroužků 
pomáhají a popřál všem hezké vánoční svátky a šťastný 
nový rok. 

Za OS Nedánov  Bohuslav Barek, předseda 

 
 

Malé výročí LMK Boleradice 
Je tomu už pět let, kdy oficiálně vznikla organizace, která 
má své historické kořeny hlouběji, než je všeobecně 
známo. V 70. letech tento klub  fungoval  pod hlavičkou 
Svazarmu  a byl jednou z nejaktivnějších složek této 
organizace až do roku 1989, a to hlavně zásluhou Václava 
Zahradníka. 

 
V roce 2005, po téměř  ročním administrativním maratónu, 
jsme se dočkali znovuzrození této organizace, tentokrát již 
samostatně fungující. Jejím hlavním posláním bylo, je a 
bude především práce s mládeží v rámci celorepublikové 
protidrogové prevence. Za 5 let fungování prošly našimi 
řadami na dvě desítky dětí.  Věříme, že i nadále bude 
zájem ze strany mládeže stejně neutuchající a my 
budeme mít možnost  rozvíjet jejich manuální zručnost. 

Libor Stehlík 
 

 
Z rokování divadelníků. 

V sobotu 27. listopadu se v Praze konalo pravidelné a 
letos poslední zasedání předsednictva Svazu českých 
divadelních ochotníků. Na programu bylo hodnocení 
činnosti Svazu v právě končícím roce a především zpráva 
o úrovni, finančním a organizačním zajištění oblastních 
(krajských) divadelních přehlídek, zejména těch, ze 
kterých se postupuje  na  přehlídku národní.  
V této zprávě zaznělo velmi lichotivé hodnocení  Krajské 
divadelní přehlídky Sešlost 2010, která u nás v 
Boleradicích proběhla v květnu t.r. Podle vedení Svazu 
patří naše krajská přehlídka svojí vzornou organizací i 
celkovou úrovní k těm nejlepším v celé ČR! 
Dále byla podána zpráva o výsledcích národních 
přehlídek, ze kterých jsou ty nejlepší soubory doporučeny 
k zařazení do programu Jiráskova Hronova  - 
nejprestižnějšího amatérského divadelního festivalu v 
České republice. Pro DS bří Mrštíků Boleradice je velkou 
ctí, že mezi tuto elitu byli zařazeni i herci našeho spolku s 
inscenací hry "Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně 
zdálo - příběh uherský" v režii Aleny Chalupové. 
Předsednictvo SČDO se rovněž zabývalo finančním 
zabezpečením jednotlivých divadelních festivalů a 
zejména oblastních postupových přehlídek v příštím roce 
s přihlédnutím k neutěšené ekonomické situaci  státního 
rozpočtu. Podle sdělení předsedy SČDO ing. Hejrala se 
zřejmě podaří zajistit nezbytné prostředky z Ministerstva 
kultury pro udržení národních přehlídek. Pořadatelé 
oblastních přehlídek (např. Sešlosti 2011 v Boleradicích) 
musí doufat v osvícenost především místních samospráv 
(zastupitelstev), bez jejichž pochopení a  podpory by 
konání těchto přehlídek mohlo být ohroženo! 
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Na závěr jednání předsednictva bylo sděleno, že v 
jarních měsících roku 2011 se uskuteční výjezdní 
zasedání předsednictva a pořadatelů licencovaných 
oblastních postupových přehlídek, a to v divadle v 
Boleradicích. Termín bude upřesněn. 

Jan Koráb, člen předsednictva SČDO 
 

Alou Vivat  
nadchlo boleradické divadlo 

Je sobota 11. prosince, pozdní odpoledne před divadlem 
v Boleradicích. Přijíždí autobus, vystupují z něj členové 
smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat z Ústí nad Orlicí. 
Někteří z nich ještě netuší, co je čeká uvnitř, vítají se 
s pořadateli, padají otázky, jak je možné, že v tak malé 
obci mají divadlo, kolik přijde diváků. Ještě zkouška, 
poslední úpravy jeviště, rozžehnout svíčky na adventním 
věnci. Diváci jsou již ve foyer, usedají v hledišti. Začíná 
Adventní koncert.  
Hned od počátku posluchači v hledišti i zpěváci na jevišti 
společně se sbormistrem Josefem Novotným navazují 
vzájemné souznění . Sálem zní klasické sborové písně, 
blues Dukea Elingtona, vzpomínka na part Lízy z My Fair 
Lady i na Waldemara Matušku - zlidovělá píseň Sbohem 
lásko. Koncert pokračuje. Zaznívá intermezzo 
saxofonového kvartetu SAXTET – krásné melodie 
českých vánočních koled. 
Po přestávce následují další špičková podání známých i 
méně známých melodií. Diváci je odměňují potleskem po 
každé písni. Koncert končí, přichází  finále: zpěv 
nejznámějších vánočních koled společně se sborem a 
potleskem vestoje. To se v Boleradicích hostujícím 
souborům nestává často! 

 
A dojmy diváků? „Nádherná adventní atmosféra. Hned od 
počátku bylo jasné, že jde o vynikající soubor“, říká 
František Koráb z Boleradic. „Oceňuji zejména pana 
sbormistra, jak dokázal řídit sbor a ještě s nadhledem a 
radostí provádět posluchače celým koncertem“. 
„Do Boleradic jezdíme často a víme, že zde hrají kvalitní 
divadlo. Na koncert jsme šli s celou rodinou, jsme moc 
vděčni za takový zážitek,“ svěřila se paní Eva Kulíšková. 
A co na koncert říkají hosté z Ústí? „Pro členy souboru to 
byl podle ohlasu mimořádný zážitek a hodnotí ho jako 
jeden z nejhezčích a snad i nejkvalitněji odvedených 
koncertů“, odpověděl vedoucí souboru Pavel Sedláček. 
„Byl to pro nás krásný závěr letošního roku, který snad 
uzavřeme stejně hezkým koncertem u nás doma v Ústí“. 

Jiří Janda 
 
 
 
 
 

Boleradičtí opět získali vavříny na 
divadelní přehlídce 

V Holicích proběhl 13. a 14. listopadu pod patronací 
Svazu českých divadelních ochotníků soutěžní maratón 
Národní přehlídky jednoaktových her - Memoriál Ladislava 
Lhoty. Postup na tuto prestižní přehlídku si zajistili 
boleradičtí ochotníci již v květnu na domácí scéně. Porota 
Jarní Sešlosti tehdy doporučila k postupu právě 
jednoaktovku Uherský příběh - jeden ze čtyř z představení 
Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. V režii 
Aleny Chalupové se představil Jiří Brabec a Iva 
Kahounová, která v Holicích získala Cenu za herecký 
výkon v roli Alžběty. Dalším oceněním pak byla Cena za 
inscenaci a z osmi účastníků přehlídky získala 
jednoaktovka doporučení k účasti na přehlídce Jiráskův 
Hronov!  Pro Boleradice je to po osmi letech opět šance 
předvést své umění v Mekce ochotníků, v Hronově. 

Jiří Janda 
 Z programu představení: 
...Příběh uherský 
Odehrává se v únoru 1287 a koluje v něm horká 
kumánská krev, stejně jako v žilách tehdejšího uherského 
krále Ladislava IV. Ten vtrhne do ženského kláštera na 
Zaječím ostrově, odkud chce unést svou sestru abatyši, 
aby ji provdal za Záviše z Falkenštejna... 

Premiéra byla 19. prosince 2009 
 

Oznámení o změně programu 
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice oznamuje, že 
v sobotu 12.2. 2011 19:30 namísto plánovaného 
představení uvede hostující soubor AMADIS z Brna v režii 
pražského profesionálního režiséra a novináře Jana 
Lipšanského lechtivou inscenaci Smíšené dvouhry. Je to 
soubor pěti jednoaktovek o manželství, z nichž dvě budou 
v české premiéře. 
Vydejte se spolu s námi na lehce úsměvnou a přitom i 
mrazivou cestu lidským životem a podívejte se na to, jak 
se naše vztahy v průběhu doby mění. Záleží pak jen na 
nás, jestli půjdeme tím správným směrem. 
Nasedněte do vlaku, v němž se novomanželé vydávají na 
svatební cestu. O deset let později je sledujte na 
tenisovém kurtu, když spolu hrají smíšenou dvouhru. Za 
dalších několik let je uvidíte zavzpomínat na to, jaké bylo 
jejich první setkání. Pak se s nimi setkejte jako s 
padesátníky, kteří si po mnoha letech manželství už 
opravdu nemají co říct. A konečně - na sklonku života - se 
s nimi posaďte na lavičku na hřbitově a nechte je 
zavzpomínat na celý jejich život. 

Iva Kahounová 
 

Diskuze na webových stránkách 
Internet je fenomén, který umožňuje každému vyjadřovat 
se svobodně a anonymně, uveřejňovat svoje názory a 
myšlenky. To ovšem neznamená beztrestně psát pomluvy 
a nadávky na druhé. I na našich obecních stránkách je 
možnost vyjádřit se k tématům, která zajímají čtenáře, a 
také je toho hojně využíváno. Někdy se diskuse pohybuje 
na hraně slušnosti. Dosud však nesklouzla do stavu, kdy 
anonym bez odpovědnosti hází špínu na druhé. To se 
bohužel stalo po Martinských hodech. Chtěl bych 
upozornit čtenáře a uživatele diskuse, že takové příspěvky 
budu vždy nekompromisně mazat! 

Jiří Janda, správce www.boleradice.cz 
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Co také najdete na www.boleradice.cz 
Na webových stránkách na odkaze Kalendář akcí najdete 
pozvánky a bohatý přehled zajímavých akcí pořádaných 
během roku spolky a sdruženími  
v Boleradicích (stručný přehled pro rok 2011 najdete i na 
zadní straně tohoto čísla Polehradu). Určitě si vyberete. 
Připomínám tímto také zástupcům spolků, aby Kalendář 
neponechali ladem a pravidelně jej na webových 
stránkách aktualizovali. Pokud nemáte možnost 
aktualizace, zašlete mi vaše kontaktní údaje na adresu 
internet@boleradice.cz, ať vám mohu zřídit účet pro 
přístup včetně krátkého návodu, jak postupovat, případně 
požádejte někoho, kdo už tuto možnost má. 
V menu také najdete nový odkaz. Jmenuje se BAZAAR a 
je to vlastně jednoduchá inzertní stránka ve formě 
diskuse, kterou navrhla paní Blanka Svobodová.  
V emailu  mi napsala: 
"Myslím, že je spousta rodin s malými dětmi, které by 
ocenily, kdyby měly možnost inzerovat např. oblečení po 
již odrostlých dětech nebo sportovní vybavení atd. Dříve 
se na vesnicích konávaly pravidelné "bleší trhy".  
V dnešní době už je těchto akcí pomálu, a tak je problém, 
co s věcmi, které jsou ještě plně funkční, ale už 
nevyhovují třeba velikostně. " 
Zkusme tedy, zda se nám osvědčí takový malý 
"internetový bleší trh". 

Jiří Janda 
 

Jeden z názorů  
na letošní Martinské hody. 

J.Hrabalek, 19.11.2010 12:56 
Martinské hody se mi vcelku líbily. Trochu mě mrzelo, že 
nedošlo víc lidí. Ve srovnání s krojovým plesem jich došlo 
žalostně málo. Nedokážu si vysvětlit, čím to. Jestli to bylo 
nedostatečnou reklamou nebo nepříliš lákavým 
termínem.... 
Spíše jsem chtěl upozornit na jinou věc. Velmi se mi 
nelíbí, že po půlnoci byl plný sál lidí (převážně mládež) v 
riflích, mikinách a podobných oděvech. Přece jen se 
jedná o společenskou akci a měly by být zachovány 
určité kulturně-společenské zásady. Na akcích 
podobného typu v okolních obcích jsem to nikdy nezažil. 
Nedovedu si představit, že bych v Krumvíři došel na ples 
v riflích. To by mě pan pokladní vynesl  
v zubech. Zkuste se nad tím příští stárci a ostatní 
organizátoři zamyslet. Věřím, že nejsem jediný, komu to 
vadí.  
PS: Děkuji všem zúčastněným za pěknou hodovou 
sobotu. :-) 
 

 
Boleradští stárci, starky a chasa vás 

srdečně zvou na Krojový ples, který se 
bude se konat v sobotu 19. února 2011 
od 20 hodin v sále městyse Boleradice.  

K tanci a poslechu zahraje  
DH Zlaťanka z Kobylnic.  

Předtančení - Moravská beseda.  
 

 
 
 
 
 

 
Orel jednota Boleradice zve všechny 
občany na tradiční Vánoční zpívání, 
které bude v sobotu 25.prosince u 

hasičské zbrojnice. 
Začátek je v 16 hodin .  

Pro všechny bude připraveno malé 
občerstvení a teplé nápoje. 

 
 
 

Dokument …  
Výtah z vyšetření, které se u hrdelního práva král. 
hlavního města Brna s Josefem Rathouským pro zločin 
loupežnické vraždy provedlo. 
Sedmdesátiletá Marina, ovdovělá Halámková, 
výměnkářka v Boleradicích, poslala v neděli 14. března 
roku 1847 svou děvečku Annu Ostřížkovou o 8 hodinách 
ráno do kostela a zůstala z bázně před krádeží proti 
svému zvyku samotná doma, když po skončených 
službách Božích Anna Ostřížková o desáté hodině ráno 
se vrátila, nalezla chalupu zavřenou, a když po opětném 
volání a klepání nikdo neotevřel, nahlídla oknem do 
světnice a k svému užasnutí uzřela postel docela 
rozházenou a svou hospodyni uprostřed světnice ležet. 
Po násilném odevření dveří nalezena jest vdova 
Halamková na zádech ležící, ruce měla napřed na břiše 
přes kříž šátkem svázané, ústa i nos plachtou dvakráte 
otočenou a pod bradou koncemi svázanou, silně stažené, 
pod plachtou měla v ústech nebožka korduli děveččinu s 
olověnými knoflíky, kterážto byvši svinutá s takovou silou 
na způsob nebozízu do jícnu vtočená byla, že ji jen 
kousek z úst vykukovalo a že jen s velkou sílou mohla 
z huby vytažena býti. 
Dle nálezů kriminálních bylo násilí vdově Halámkové 
učiněné, kterýmž se jí nástroje dýchací zacpaly a dýchání 
zastavilo, jednou nevyhnutelnou příčinou smrti, a Mariána 
Halamková zemřela. Jest následkem tohoto násilného 
zadušení, raněna jsouc krevní a flusovou mrtvicí (šlakem). 
Podezření, které hned po spáchaném zločinu na Josefa 
Rathouského padlo a do Diváckého a Sokolnického 
policejního ouřadu moudře opatřené rychlé nařízení 
způsobilo, že Josef Rathouský již třetího dne i se svými 
spoluviníky a loupežníky z ženských šatů a několika kusů 
uzeného masa pozůstávající v Telnicích zažrán a 
brněnskému hrdelnímu soudu odevzdán byl, zde ze 
začátku zapíral, konečně ale, jak se s vypátraným 
skutkem ve hlavní věci shodovalo se přiznal, a o svých 
spoluvinících, jednom mužském a dvou ženských udal, že 
všeliké viny ohledem zabití nebožky prazdní jsou, mimo to 
dodal, že původně jen o krádeži se domlouvali a že teprv 
nedlouho před zločinem uzavřeno bylo, v tom pádu, že by 
buď stařena neb děvečka doma byla, je svázati a ústa jim 
zacpati. 
Josef Rathouský, též Jožek, a mezi Cikány, s kterými 
delší čas se potloukal Ištván jmenován, narozen v 
Boleradicích. Diváckého panství, syn zemřelého 
boleradického hospodského a řezníka, 30 let starý, 
katolík, svobodný, řezník, mnohými schopnostmi 
duchovními od přírody nadán, k tomuto velmi prudký a 
popudlivý, kteréhož se v jeho rodném místě souce vůbec 
báli, choval se již od svého dětství velmi nepomstivě, i byl 
krádeži oddaný a již v roku 1833 a 1835 u Diváckého 
vrchnostenského ouřadu dvakráte, u Brněnského 
kriminálního soudu a  Šenbornského v Rakousích v roku 
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1836, 1837, 1839, 1843, 1846 násilí, pro vyhrožování 
vypálením, i vyhrožování vraždou, pak zlomyslné 
porušení cizí majetnosti potrestán a sice naposledy 
tříletým těžkým žalářem. 
Po jeho posledním propuštění z káznice roku 1846 dala 
mu obec boleradická službu hlídače vinohradů, avšak i 
tato pečlivost nebyla s to, aby zločince k pořádnému 
živobytí nazpět přivedla, po krátkém čase opustil službu, i 
byl za příčinou krávy 25. října v Boleradicích ukradené, 
na panství Mikulovském zatknut a do vězení do Mikulova 
odveden, z něhož v noci s 28. února na den prvního 
března roku 1847 násilím prolomením uprchl a hned na 
to dvojí krádež a potom zbojnickou vraždu na Marině 
Halámkové v Boleradicích spáchal, i krom toho zamýšlel 
ještě mnoho jiných zlých skutků se dopustit. 
Po dokonaném prohledání byl Josef Rathouský pro zločin 
loupežnické vraždy a krádeže, pak pro těžký policejní 
přestupek proti bezpečnosti jmění skrze pronevěření od 
brněnského hrdelního soudu dne 8. srpna 1848, a od 
c.k.m.s. appellačního a hrdelního vrchního soudu dne 4. 
října 1848 ke smrti provazem odsouzen a ortel tento, 
poněvadž jeho c.k. Milost nejvyššímu soudnímu právu 
konání ouřadu podle zákona zanechati ráčil, nejvyšším 
dvorským dekretem od 5. dubna 1849 č. 1510, a vysokou 
appellační intimaci od 17. dubna t.r. č. 836 potvrzen. 
Dle tohoto tedy Josef Rathouský dnešního dne provazem 
popraven jest. 
V Brně dne 23. dubna 1849 

Z knihy Naše staré Boleradice od Jana Horáka 
 
 

Naši na vandru…. 
Letos vyrážel Primáš každou chvíli na vandr: společně 
s ostatními muzikanty CM Primáš a  FS Salajka 
z Dambořic navštívili Ohrid v Makedonii a Zakopane 
v Polsku. Požádal jsem Marka Korába, vedoucího 
cimbálové hudby, o několik odpovědí na všetečné otázky 
Co mi povíš o cestě do Makedonie? Přece jen je to 
trochu jiný kraji než naše Morava. 
Do Makedonie jsme vyrazili 7. července 2010 .  V šest 
ráno jsem ještě společně s panem Pavelkou (ladičem 
cimbálu) naladil cimbál a v deset už jsme opouštěli 
hranice směrem na jih přes Slovensko, Maďarsko, 
Srbsko až do cíle v Makedonii. Jak už to bývá, cesta byla 
dlouhá, nejvíce jsme se zdrželi na hranicích se Srbskem. 
Tuto přestávku jsem si  vyplnili muzicírováním u 
hraničního přechodu  a musím uznat, že ve velmi krátké 
době se sešla celá řada posluchačů z různých koutů 
světa (smích). Po opuštění srbských hranic už nám cesta 
ubíhala rychleji. V autobuse se setmělo a my měli chvilku 
spánku. Ráno jsem se probudili do světa jiných kultur, 
náboženství a zvyků. Hned po přejezdu hranic 
Makedonie nás vítala podhorská městečka společně se 
spoustou mešit a chrámů připomínajících náš lednický 
minaret.  
Bylo poznat, že většina obyvatel žije ve skromnějších 
podmínkách než my. Obživa se na vesnicích stále 
soustředí na zemědělství a pastevectví. Zato příroda je 
zde velice divoká a nedotčená. Do cíle jsem dorazili 
někdy kolem druhé hodiny a chystali se ubytovat ve 
tříhvězdičkovém hotelu. Musím popravdě uznat, že by 
mne zajímal ten hotel o méně hvězdičkách, protože se 
zde zrovna moc nehledí na čistotu. A tak se občas stane, 
že se probudíte vedle švába či jiného broučka.  
Město Ohrid má něco okolo 60 tisíc obyvatel. A patří 
k němu stejnojmenné jezero, které má průzračnou vodu a 
je zároveň v půli rozděleno hranicí s Albánii. Okolo jezera 
vede nádherná kolonáda s malými restauracemi a hotely. 

Nad městem je vystavěna oči přecházející Samuelova 
pevnost, která byla po několik let symbolem hlavního 
města byzantské říše.  Ve městě je také kamenný 
amfiteátr, který je otevřený pro veřejnost. 
Co jste tam dělali? Určitě vyhrávali, ne? 
Od druhého dne jsme byli, jak se říká, v jednom kole. 
Dopoledne jsme vždy zkoušeli,  odpoledne byl předváděcí 
průvod a večer vystoupení. Vystupovali jsme na akci 
nazvané Balcan festival – Ohrid, kterou pod záštitou 
města pořádá místní folklorní soubor. Nebyli jsme tam jen 
my, ale také soubory z Turecka, Albanie, Chorvatska.. 
Co jazyk? Neměli jste problémy? 
Co se týče jazykové bariery, tak díky tomu, že Ohrid patří 
mezi města s čilým turistickým ruchem, tak s angličtinou 
jsme se dorozuměli ohledně všeho, co bylo potřeba. Co 
se týče rozhovorů s domorodci, tak to už bylo trochu horší, 
i když ti zase byli neobyčejně přátelští a trpěliví. 
Máš nějaký osobní zážitek? 
Těch by bylo spousty, ale největší mám asi z návštěvy 
místního vinařství. Během pobytu jsme se domluvili, že 
musíme ochutnat některé z místních vín. Při prohlídce 
města jsme narazili  na vinotéku. Požádali jsme majitele, 
zda-li by pro nás druhý den neuspořádal ochutnávku 
místních vín. Jak se dohodlo, tak se také stalo. Pan 
majitel nás očekával a srdečně uvítal - hned na začátku 
nám otevřel darem láhev sektu. Pak už degustace 
probíhala a my každou láhev odměnili některou z našich 
moravských písní. Musím přiznat, že zde se jazykové 
bariery odbouraly naplno, a tak cesta mezi jejich kulturou 
a tou naší byla otevřena díky moku nám oběma velmi 
známému. Další dny už jsme se setkávali pravidelně a při 
odjezdu se s námi došel osobně rozloučit. 

Co mi to dalo, co mi to vzalo? Zkušenosti. 
Toť otázka. Samozřejmě, spíše dalo. Uvědomil jsem si, 
jaké mám štěstí, že žiji tam, kde žiji. Místní lidé opravdu 
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oproti nám ví, co je chudoba. U nás zajdeme do obchodu, 
divadla, kina, restaurace... Toto samé lidé v Ohridu sice 
znají také, ale denně musí překonávat problémy s 
nedostatkem základních věcí pro život, rozhodně nemají 
snadný život. 
Celá CM Primáš velice ráda vzpomíná na tuto cestu, 
zažili jsme plno nádherných zážitků, prohloubila se 
přátelství se členy FS Salajka a myslím, že mnoho z nás 
si zase začalo trochu víc vážit toho, co mají. 
 
Díky Marku za rozhovor 

Jiří Janda 
 

 

Boleradice opět na obrazovce!  
Na Primě i v České televizi! 

Vzpomínáte na poslední říjnový pátek? Dopoledne před 
divadlem zastavila dodávka, vyběhl z ní kameraman, 
zvukař, režisérka, produkční z agentury RTA a začali 
natáčet další díl do cestopisného pořadu Kam jedeš?. 
Po Boleradicích a jeho okolí natáčeli celý den. Nakonec 
skončili večer na představení v divadle. No a ve středu 
24. listopadu večer na stanici Prima jsme mohli vidět 
výsledek. Opozdilci, i ti co nemají příjem této stanice, 
nemusí zoufat, celá dvacetiminutová verze je k vidění i na 
internetu na adrese www.kamjedes.cz  nebo na webu 
www.rta.cz. Na Úřadě městyse jsou k zapůjčení také 
DVD s celou nahrávkou. 
 
A protože mezitím se ozvala i Česká televize s žádostí o 
natočení krátkého dokumentu o boleradickém divadle, 
následoval další maratón zařizování a příprav: sestavit 
program, seznámit se s pořadím natáčení, domluvit 
rozhovory s členy spolku a mnoho dalšího. Začátkem 
prosince přijel štáb televize a dva dny natáčel dění 
v divadle: nejprve anketu mezi lidmi v obci, pak zkoušku 
a několik rozhovorů s herci, druhý den znovu rozhovory, 
pohledy na obec i divadlo nakonec i celé večerní 
představení Babičky. Využil jsem příležitosti a položil pár 
otázek režisérce dokumentu Aleně Šedivé: 
Jak se bude dokument jmenovat? Můžete se nám 
krátce představit?  
Ochotníci z Boleradic - tak se bude jmenovat jeden  
z dalších cyklů pořadu Náš venkov. Pořad vzniká  
v České televizi Brno pod hlavičkou Redakce 
zpravodajství, která ho pravidelně každý týden vyrábí. Na 
každém z dílů spolupracuje řada lidí, počínaje natáčecím 
štábem, který se "vyskytuje" především  
v terénu, lidmi v televizních střižnách, zvukárnách, 
produkcích konče. Všemi fázemi, od samotného námětu, 
natáčení až po finální výrobu prochází režisér a 
scénárista v jedné osobě. 
A o čem bude? 
Ochotníci z Boleradic budou o vás všech, které divadlo 
poznamenalo. O tom, do jaké míry se tak stalo, co 
všechno pro vás znamená a co znamená pro samotné 
Boleradice. Ostatně s takovou "ochotnickou 
profesionalitou" se stěží ještě někde potkáme. 
Proč jste si vybrala právě toto téma? 
Tématický výběr spadá do kompetence dramaturga 
pořadu, ale i tady se dá mluvit o týmové spolupráci. 
Zkrátka snažíme se všichni, celý tým pořadu Náš venkov, 
dívat kolem sebe a hledat na venkově to, co jej činí 
zajímavým. Sledujeme současný venkov, jeho proměny a 
hlavně lidi, kteří v něm žijí. A tak neustále dokazujeme, 
jak velkou inspirací může být pro město být. Konkrétní 
témata se pak často odvíjejí od aktuálního dění. Jsem 
ráda, že u tohoto divadelního dílu "padl los" právě na mě. 

Ze všech umění je mi totiž právě to divadelní nejbližší. 
Kdysi jsem amatérské divadlo hrávala a nakonec i 
divadelní vědu na FF MU vystudovala. Potom často v 
porotách na divadelních festival amatérského divadla 
sedávala a raději obdivovala než kritizovala. A tak jsem 
ráda a - ochotně - i k tomuto dokumentu o Divadelním 
spolku bratří Mrštíků  přistupovala. 
Byli jste u nás dva dny. Co vás zaujalo v Boleradicích, 
jaké máte dojmy? 
Nadšení, radost, ochota, společný dech, zájem. Současný 
i ten minulý. A ještě: na zasněžený pohled ze hřbitova na 
Boleradice ve svitu slunce skoro jako z Ladových obrázků 
určitě nikdy nezapomenu. I přes tu ukrutnou zimu! 
Kdy dokument uvidíme na obrazovce ČT? 
V neděli, 16. 1. 2011 ve 12:30 na ČT2. Doufám, že se 
bude líbit!  

Děkuji vám za rozhovor. 
 Jiří Janda 

  

U sv. Rocha bylo rušno II. 
V minulém čísle Polehradu jsem uveřejnil, krátkou 
připomínku poutí ke kapličce. A protože se mi ozvali 
pamětníci se svými vzpomínkami některé z nich si můžete 
přečíst i teď: 
 
Poutě bývaly v Boleradicích hned dvě: na sv. Floriána 
v květnu a pak na sv. Rocha v srpnu. Vzpomínám si, že 
tehdy u všeho byl náš Jožka (Josef Chalupa č.p. 99). 
V létě osmdesátého osmého k nám došel a povídal, že 
bude sté výročí postavení kaple sv. Rocha. „Tak a 
uděláme u kaple mši!“, řekl nám slavnostně. „Jožko, vždyť 
tady nebyla od sedmačtyřicátého, myslíš, že ti to někdo 
dovolí?“ já na to. Jožka se ale nedal. „Nestarejte se, jako 
prostě, to je moje starost, já to domluvím s církevním 
tajemníkem v Břeclavi!“ Nakonec se mu to podařilo a celý 
šťastný nám to přišel říct. No ale bylo to za podmínek, že 
se nebude konat průvod z kostela a nesmí ji vést místní 
kněz. My ženské jsme tedy začaly rychle chystat a strojit 
kapli, náš děda kosil kosou trávník okolo, aby vše bylo 
hezké. U nás se vždycky ministranti i kněz převlékali 
v průjezdu ještě před osmačtyřicátém. V sobotu před poutí 
Jožka donesl z kostela kněžská roucha a obleky 
ministrantů. V neděli ráno se nejdřív přišli ministranti 
převléct a po nich i tehdejší kaplan Ervín Jansa. Lidí asi 
přišlo dost už si tolik nevzpomínám. A na pouť určitě 
vzpomíná mnoho jiných.  

 Božena Stehlíková  
 
Vážený pane Janda, děkuji za připomínku pouti u kaple 
sv. Rocha. Zřejmě stárnu, uplynulo dost času od té doby, 
navíc jsem toho hodně prošel a zažil mnoho akcí, takže se 
mi to všechno nějak míchá. Co Vám mohu jen napsat je 
skutečnost, že jsme tím tehdy všichni žili, skutečně celá 
farnost. Vzpomínám na Vašeho strýčka (Josefa Chalupu 
č.p.99), ještě na Františka Korába, zemřelého, tatínka od 
Františka, tatínka od Jendy a Tondy Korábových, jak jsme 
tam uklízeli a vše připravovali. Samozřejmě, že i ženských 
rukou bylo dost ku pomoci. Bylo to krásné a lidi si toho 
vážili. Bohužel, ať přemýšlím, jak chci, z paměti nic 
konkrétního nemůžu vylovit. Snad, jestli jsem tehdy něco 
nezaznamenal do farní kroniky. Přeji Vám, aby se Vám 
Vaše záslužná práce dařila. Všechny moc pozdravuji a 
vzpomínám na vše a na všechny.  

P. Ervín Jansa 
 
Pokud i vy máte vzpomínky na tehdejší události či nějakou 
fotografii dejte mi vědět. Určitě by mnohé z nás vaše 
vyprávění zaujalo. 

   Jiří Janda 
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Pozvánka na výroční koncert 
 
Cimbálová muzika Primáš zve všechny občany, příznivce 
a kamarády na svůj výroční koncert u příležitost pěti let 
naší činnosti, který proběhne v pátek 25. února 2011 
v sále městyse Boleradice. Na koncertě vystoupí hosté 
z našeho regionu i mimo něj. Během programu uvedeme 
na svět nové CD naší muziky a vše zakončíme besedou 
u cimbálu. 

 Marek Koráb 
 

 

Informace o službě LSPP v Hustopečích 
Na základě změn ve financování zdravotní péče dochází 
k úpravě služeb LSPP – pohotovost od roku 2011 tímto 
způsobem: 
Pracovní dny – 17.00 – 22.00 hod. 
Soboty, Neděle, Svátky – 08.00 – 20.00 hod. 
Pohotovost je pouze pro dospělé. Pohotovost pro děti a 
zubní pohotovost je poskytovaná v nemocnici Břeclav a 
Brno. 
 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
(155 -RYCHLÁ) ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN !!! 

 

 
PRODEJ BYTU 

Prodám byt v přízemí bytového domu v centru 
Boleradic o celkové výměře 74m2. Možnost 
nastěhování jaro 2011. Cena dohodou. 
Kontaktní telefon 733 748 297.  
Email izeman@seznam.cz 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
říjen – prosinec 

 
60 let  Omasta Pavel, Boleradice 138 
  Stehlík Štěpán , Boleradice 388 
   Oujeská Libuše, Boleradice 399 
75 let  Stehlíková Danuše, Boleradice 238 
  Veselý Bořivoj, Boleradice 334 
80 let  Stehlíková Božena, Boleradice 122 
81 let               Novotňáková Štěpánka,                  
                            Boleradice 126 

Mahdal František, Boleradice 79  
Soukop Jan, Boleradice 8 

82 let  Povolný František, Boleradice 21 
  Rathouská Marie, Boleradice 124 
85 let  Rusmanová Marie, Boleradice 329 
  Rathouský Jan, Boleradice 124 
86 let  Otýpka Jaroslav, Boleradice 13 
88 let  Sedláčková Adéla, Boleradice 309 
91 let  Kučerová Hedvika, Boleradice 65 
 
 Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do 
dalších let! 

Marie Klimešová, matrikářka  
 

 
 
 
 
 
 

Výročí a zajímavosti v roce 2011 
 
r. 1131 (1141) - 880 let od první písemné zmínky o    
                 Boleradicích 
r. 1536  - poničený a zpustlý hrad 
r. 1621 - konec panství pánů z Víckova 
r. 1646 - mor v Boleradicích 
r. 1731 - potvrzení výročních trhů císařem Karlem VI. 
r. 1831 - přeložení hřbitova od kostela za vesnici 
r. 1876 - vybudována silnice Klobouky-Hustopeče 
r. 1896 - založení hasičské jednoty 
r. 1901 - odchod faráře Filipa Toufara z Boleradic 

- narození Víta Příkaského 
r. 1906 -příchod učitele a spisovatele Františka Nováka 
r. 1916 - odvoz zvonů do Německa 
r. 1926 - založena první kronika Boleradic, kronikář  Jan 

Stehlík 
r. 1936 - zemřel kronikář Jan Stehlík 
r. 1941 - založen vinařský spolek Besídka 
r. 1946 - odhalení  pamětní desky V. Příkaskému 
r. 1951 - zřízeno zdravotní středisko 
r. 1956 - do žní nasazen první kombajn 
r. 1966 - vybudování prvních teras za rybníkem 
r. 1976 - otevření pohostinství 
 

Marta Korábová, kronikářka 
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Jiří Jilík zve na další cestu Slováckem 

Po souborech národopisných reportáží a fejetonů 
Rebelové proti všednosti (2003) a Jdu Slováckem 
krásným (2008) přichází publicista Jiří Jilík s navazujícím, 
třetím výborem svých textů inspirovaných lidovou 
kulturou a folklorem Slovácka. Sepjetí s předešlou knihou 
vyjadřuje v názvu – Jdu Slováckem krásným II. 
Kniha, ilustrovaná barevnými litografiemi Františka 
Pavlici, vyjde do Vánoc a distribuována bude začátkem 
prosince. Vzhledem k omezenému nákladu 
doporučujeme zájemcům a knihkupcům, aby si knihu 
objednali předem na emailové adrese jiri.jilik@gmail.com, 
(tel. 571 141 027), nebo poštou na adrese: Nakladatelství 
Jiří Jilík, Trnávky 303 E, 687 08 Buchlovice. 
Předpokládaná cena knihy do 200 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Autorkou kreseb v tomto čísle Lucie Korábová 
 

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. března 2011 
Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.cz 

nebo na Úřad městyse 
Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství fotografií 

najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz 
 

Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic 
Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný 
redaktor Ing. Jiří Janda. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.  E 11762 
Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny bez souhlasu 
přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky 
hrubě urážlivé, neslušné a poškozující dobré mravy. 
Přispěvovatelé odpovídají plně za obsah příspěvků a jazykovou 
úpravu.  
Toto číslo vyšlo 22. prosince 2010                    Cena 5,- Kč 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Městys Boleradice                                                   Ceník služeb platný od 1.1. 2011 
Pronájem sálu 

 
komerční 
akce 

  

kulturní, sportovní a 
společenské akce 
(soukromé)   

 - místní (spolky, organizace, jednotlivci)  200 Kč/hod.   
300 
Kč/hod. 

 - místní - sportovní akce nekomerčního charakteru  200 Kč   

 - cizí  400 Kč/hod.   
1000 
Kč/hod. 

Pronájem vestibul 
 

komerční 
akce 

  

kulturní, sportovní a 
společenské akce 
(soukromé)   

 - místní (spolky, organizace, jednotlivci)   100 Kč/hod.   
200 
Kč/hod. 

 - cizí   200 Kč/hod.   
500 
Kč/hod. 

Při pronájmu delším jak pět hodin se sazba počínaje další hodinou snižuje o 50 %. 
Spotřeba energií není součástí poplatků za pronájem, bude hrazena dle skutečné spotřeby. 
Spotřeba energií nebude účtována při provozování místních sportovních nekomerčních akcí. 
Od poplatku za pronájem a spotřebu energií jsou osvobozeny společenské a kulturní akce pořádané místními 
organizacemi a spolky, které prokazatelně nejsou komerčního charakteru a kde není vybíráno vstupné.  
Zapůjčení sálu a vestibulu je nutno předem dohodnout na Úřadu městyse a sepsat Dohodu o pronájmu. 

Půjčovné za nábytek      

 - nábytek ze sálu   - židle  5 Kč/den    

   - stůl  20 Kč/den    

 - nábytek zahradní  - lavice  5 Kč/den    

   - stůl  10 Kč/den    

 - party stan    50 Kč/den    

 - kontejner    100 Kč/den    

      

Kniha Divadlo, má láska  150 Kč   

Turistická známka  25 Kč    

Pohledy     

 - rozhledna, rozhledny větší  8 Kč   

 - rozhledna klasická  5 Kč   

 - Boleradice  4 Kč   

      

Kopírování     

 - A4 / A3  2 Kč / 4 Kč   

 - A4 / A3 barevně 15 Kč / 30 Kč   

      

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

Scannování  5 Kč  / A4  

Laminování  20 Kč  / A4  

      

Donáška obědů  5 Kč 
 
/oběd  

Praní prádla  50 Kč  / 1kg  

Protlak zeminy  300 Kč  / m  

 



 

 

 
Přehled akcí v Boleradicích leden – červen 2011 

 Leden   
8.1. 19:30 
Sobota Osm žen - Velké předplatné Divadelní spolek Divadlo 

15.1. 19:30 
Sobota 

Babička Divadelní spolek Divadlo 

16.1. 15:00 
Neděle Babička Divadelní spolek Divadlo 

20.1.  
Čtvrtek 

Zápis žáků do ZŠ ZŠ a MŠ Škola 

23.1. 15:00 
Neděle Dlouhý, Široký, Bystrozraký Dětské předplatné Divadelní spolek Divadlo 

26.1. 
Sobota Fotbalista roku 2010 OVFS Břeclav Divadlo 

31.1. 
Pondělí 

Předávání vysvědčení ZŠ a MŠ Škola 

 Únor   
5.2. 19:30 
Sobota 

XVII. Divadelní bál Divadelní spolek Sál 

12.2. 19:30 
Sobota 

Světáci – Velké předplatné Divadelní spolek Divadlo 

18.2. 19:30 
Pátek 
 

Babička Divadelní spolek Divadlo 

19.2 19:30 
Sobota 

                                       - Jarní předplatné Divadelní spolek Divadlo 

20.2. 15:30 
Neděle 

Babička Divadelní spolek Divadlo 

 Březen   
5.3. 19:30 
Sobota Chvála bláznovství – Velké předplatné Divadelní spolek Divadlo 

6.3. 
Neděle 

Dětský masopust ZŠ a MŠ Škola 

11 – 13.3. Orelská divadelní dílna  Orel Divadlo 
19.3. 19:30 
Sobota 

Poslední Vojtěchova mise – Jarní předplatné Divadelní spolek Divadlo 

20.3. 15:00 
Neděle Červená Karkulka – Dětské předplatné Divadelní spolek Divadlo 

 Duben   
2.4. 19:30 
Sobota Jeptišky k výročí – Velké předplatné Divadelní spolek Divadlo 

9.4. 19:30 
Sobota Maryša - premiéra Divadelní spolek Divadlo 

10.4. 15:00 
Neděle 

Maryša - premiéra Divadelní spolek Divadlo 

16.4. 19:30 
Sobota Statky zmatky Divadelní spolek Divadlo 

30.4. 
Sobota 

Slet čarodějnic OS Nedánov  

 Květen   
2 – 7.9. 
Pondělí – sobota 

Krajská divadelní přehlídka –  
Jarní Sešlost 2011 

Divadelní spolek Divadlo 

8.5. 
Neděle 

Školní akademie ZŠ a MŠ Divadlo 

14.5. Turnaj v nohejbale Orel Hřiště za 
divadlem 

22.5. 15:00 
Neděle 

Zlatovláska Divadelní spolek Divadlo 

 Červen   
12.6. 
Neděle 

Létáme pro vás LMK Letiště 

17 – 19.6. Světový pohár LMK Letiště 
20.6.  
Pondělí 

Malovaný svět OS Nedánov  

24 – 26.6. Jánské hody Stárci a starky  



 

 

 
 
 


