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Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 
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Blíží se Velikonoce….. 
Popeleční středou začala pro křesťany doba přípravy na 
Velikonoce – doba postní. A letos jsou Velikonoce 
prakticky v nejzazším možném termínu. Je to tím, že 
v židovském i v křesťanském kalendáři jsou Velikonoce 
vždy první sobotu – neděli po prvním jarním úplňku. A 
letos je první jarní úplněk 18. dubna. 
Velikonoce jsou oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání, 
oslavou nového života. Proto i každá neděle je dnem 
vzkříšení, tedy malými Velikonocemi (ruský název neděle 
je „voskresenje“). Nedávno jsem viděl na jednom 
náhrobku na ústředním hřbitově ve Vídni stručně 
vyjádřeno tajemství Velikonoc: MORS VITAM NON 
DELET. Česky by se to dalo vyjádřit: Smrt život nezahubí 
(nepozře). 
Zvu Vás všechny k oslavě tohoto velikonočního tajemství 
v našem kostele. 
Chci Vás také pozvat na nedělní mši svatou 3. dubna 
v 09.30 hodin. Při ní poděkujeme a popřejeme panu 
děkanovi P.Vladimíru Konečnému v Brumovic k jeho 85. 
narozeninám, které bude mít 9. dubna. Téměř dvacet let 
obětavě pečoval jako duchovní správce o naši 
boleradickou farnost. A stále rád k nám přichází jako mezi 
své. Ať mu Bůh žehná a popřeje mu potřebnou sílu a 
zdraví a také radost z kněžské služby. 
A to samé přeji sobě i Vám všem! A nezapomínejme – od 
velikonočního rána Vzkříšení je skutečností: MORS 
VITAM  NON DELET! 

  P. Rudolf Zbožínek, farář 

 
 

 
Přejeme Vám krásné a radostné  

velikonoční svátky 
 

 

 
Čím se zabývala Rada městyse? 

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti 
informoval o několika zásadních otázkách a problémech, 
které řešila Rada městyse Boleradice v uplynulém 
období:  
Hlavním bodem prakticky všech jednání Rady bylo 
projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2011 a 
projednání žádostí o dotace jednotlivých spolků a 
sdružení v obci. Jednání Rady dne 3.1.2011 se zúčastnili 
zástupci jednotlivých stran a hnutí zastoupených 
v Zastupitelstvu. Rada předložila návrh rozpočtu, včetně 
návrhu dotací k vyjádření. Dne 24.1.2011 Rada 
projednala návrh rozpočtu s přizvanými zastupiteli 
(celkem 13). Proběhlo pracovní jednání na základě 
žádosti občanů o posouzení stromů s Ing. Kolaříkem 
Ph.D. – znalcem v oboru dendrologie a praktické 
posouzení stavu některých vybraných stromů v obci. 
S posudkem byli seznámeni zastupitelé na jednání 
Zastupitelstva dne 3.2.2011. Na základě tohoto posudku 
dojde vzhledem k rizikovým faktorům k pokácení několika 
poškozených stromů a následnému vysázení nových 
stromů. Zde se jedná o místní hřbitov a o prostor pod 
kostelem. 
Radou městyse byla projednána a schválena úprava 
pravidel pro těžbu dřeva v obecních lesích. Zároveň bylo 
projednáno a schváleno udělování věcných darů pro 
občany Boleradic, udělení věcného daru Vojtěchu 
Chalupovi za vzornou reprezentaci městyse v zahraničí - 

předplatné časopisu Vesmír 2011. Slavnostní předání 
proběhlo dne 4.2.2011 na úřadu městyse. Dne 27.1.2011 
proběhla schůzka zástupců spolků a sdružení k přípravě 
sjezdu rodáků a přátel Boleradic, která se zabývala 
přípravou programu na sjezd rodáků a přípravou 
propagačních materiálů k této významné kulturně-
společenské akci roku 2011. 
Rada dále projednala otázku žádosti o dotace na 
jednotlivé akce zařazené do rozpočtu na rok 2011.  Byly 
vyžádány dotace na opravy chodníků v obci 
prostřednictvím JmK ve výši 200 000,- Kč. Žádost byla 
předána dne 2.2.2011. Žádost o dotaci na výstavbu 
protipovodňových opatření v trati Víckov byla zamítnuta 
na MŽP. V současné době je řešeno obnovení žádosti o 
dotaci na rok 2011. Dále je v jednání pořízení rozhlasové 
ústředny cestou dotačního titulu v rámci výstražného a 
varovného systému. 
V současné době jsou připravovány podklady pro 
zahájení plánovaných akcí na rok 2011, zejména na 
úpravy ve středu obce, výstavbu pódia pro muzikanty, 
opravy sálu a vybudování technického zázemí městyse. 
Proběhlo jednání starosty se zástupci PČR npor. 
Novotnou  a npor. Juráňem ohledně bezpečnostní situace 
v regionu, v obci a byly rozebrány poslední události 
(krádeže benzínu, registračních značek apod.). Ze strany 
PČR je příslib zvýšené kontroly ( hlídkové činnosti) 
zejména v nočních hodinách. Na druhé straně je 
potřebné, aby občané řádně zabezpečili svůj majetek a 
byli všímaví k událostem ve svém okolí. 
Na základě žádosti LMK Boleradice a vyjádření Odboru 
životního prostředí proběhlo dne 6.1.2011 společné 
jednání včetně Povodí Moravy, kde bylo rozhodnuto o 
pokácení dřevin v prostoru vzletové a přistávací dráhy 
letiště Boleradice a uloženo vysázení nových stromů dle 
rozhodnutí Odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče. 
Pokračuje tvorba nového územního plánu Boleradic ve 
spolupráci s Urbanistickým studiem v Brně. Zpracované 
podklady projednala komise úřadu městyse a připomínky 
byly zaslány zpracovateli k dopracování. Po dopracování 
textové části bude tento plán zveřejněn k nahlédnutí a 
připomínkování široké veřejnosti. 
Proběhlo jednání k novému ročníku Agrotec rallye 2011. 
Na základě našich připomínek nebude v Boleradicích 
prováděna rychlostní zkouška. Přes Boleradice bude 
realizován pouze přejezd vozidel a to 10.6.2011 ve 
večerních hodinách a 11.6.2011 v dopoledních hodinách. 
Kompletní dokumentace k této akci je k nahlédnutí u 
starosty. 
V přípravě je i provedení setkání se seniory, které 
plánujeme na 12.3.2011 v odpoledních hodinách v sále 
městyse. 
Představili jsme Vám v krátkosti výčet nejdůležitějších 
akcí, které řešila v uplynulém období Rada městyse. Mezi 
další akce, které byly řešeny, patří  – otáčení autobusů ve 
středu obce, parkování vozidel, inventarizace majetku 
obce, odpadové hospodářství, volné pobíhání psů a 
mnoho dalších.  

starosta Drahomír Hausner 
 
 

Krátké zprávičky z Radnice 
Expedice na Mars – na radnici 
V pátek 4. února 2011 se na Úřadu městyse Boleradice 
uskutečnilo setkání starosty, Vojty Chalupy a jeho 
maminky u příležitosti předání věcného daru, který mu 
udělila Rada městyse Boleradice za vzornou reprezentaci 
městyse v EXPEDICI MARS. Vojta obdržel předplatné 
časopisu Vesmír na rok 2011. Přejeme Vojtovi hodně 
úspěchů a splněných přání. 
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Vítání nových občánků 
Dne 15. ledna 2011 se v obřadní síni Úřadu městyse 
Boleradice uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků 
Boleradic do života, kteří se narodili v roce 2010. Starosta 
ve svém krátkém vystoupení přivítal děti a rodiče, popřál 
jim mnoho šťastných a radostných chvil v životě. Vítání 
zpestřily písně a básně, které pro nejmenší občánky 
připravili Martin Horák, Ludmila a Lucie Klimešovy a Iva 
Bubeníčková. Přijetí za nové občany a předání drobných 
upomínkových předmětů se zúčastnilo deset dětí spolu se 
svými rodiči a příbuznými. Jen tak pro zajímavost, 
přivítáno bylo pět děvčat a pět kluků.  

 

Z vítání občánků 
 

Gratulace seniorům 
U příležitosti významných životních jubileí jsme navštívili 
v letošním roce celou řadu našich občanů, abychom jim 
popřáli stálé zdraví, pohodu a životní optimismus. Všem 
jsme předali malou pozornost věnovanou městysem. Při 
příjemném posezení jsme zavzpomínali na mládí, dětství, 
tradice a velmi příjemně si se všemi popovídali. Naši 
gratulanti projevovali rovněž velký zájem o dění v obci i o 
našich plánech do budoucna. Tímto bych chtěl všem ještě 
jednou poděkovat za velmi milé a přátelské přijetí a 
popřát hodně zdraví do dalších let. 

starosta Drahomír Hausner 
 

Odpady 
V oblasti nakládáni s odpady se nám nepodařilo splnit náš 
záměr a zabezpečit rozšíření kontejnerů na stávajících 
místech sběru o kontejnery na pevný plast (žluté). Celý 
háček je v tom, že firma EKOKOM  až nyní zadala do 
výroby tyto kontejnery a předpokládá, že do měsíce 
dubna je bude zasílat uživatelům. Věříme, že se nám na 
druhý pokus tento záměr podaří splnit a tím přispět ke 
zkvalitnění třídění odpadů v naší obci. Další službou, 
která byla zavedena, je sběr olejů z domácností. Tento 
sběr je prováděn vždy, když jsou přistaveny kontejnery za 
Úřadem městyse. Pracovník Úřadu Vámi dovezený olej 
přeleje do speciálních nádob a odborná firma provede 
bezplatný odvoz a následnou likvidaci. 

starosta Drahomír Hausner 
 

Sčítání lidu je za dveřmi 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu 
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační 
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích 
sčítání: 
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím 
související legislativní opatření, nově tak přibude např. 
dotaz na registrované partnerství. 
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným 

způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou 
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda 
má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k 
internetu.  
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací 
formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob 
předávání informací patří v současnosti mezi 
nejbezpečnější vůbec. 
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci 
České pošty, budou vybaveni průkazem sčítacího 
komisaře a dokladem totožnosti. 
Ochrana osobních údajů je důležitým prvkem celého 
sčítání. Je přímou součástí zákona č. 296/2009 Sb. ze 
dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011, nepřímo pak má vazbu na další příslušné zákony, 
vč. zákona trestního.  
Ochrana osobních údajů je zajištěna ve všech fázích 
sběru sčítacích tiskopisů, jejich zpracování i publikace 
výsledků. Mezi hlavní zásady ochrany osobních údajů 
patří:  
Povinnost mlčenlivosti všech osob, které se v souvislosti s 
prováděním sčítání a zpracováváním jeho výsledků nebo 
za jakýchkoliv jiných okolností seznámí s individuálními 
údaji. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezena, trvá i 
po skončení příslušných prací.  
Osobní údaje získané sčítáním smí Český statistický úřad 
využít výhradně ke statistickým účelům. Údaje o 
jednotlivých osobách nesmějí být zveřejňovány, ani 
komukoliv sdělovány.  
Povinnost ochrany všech pracovišť, kde budou sčítací 
tiskopisy soustřeďovány, kontrolovány a zpracovávány. 
Tato pracoviště podléhají přísnému režimu ochrany tak, 
aby k nim nikdo nepovolaný neměl přístup. Zároveň bude 
vedena evidence všech osob, které s osobními údaji 
přijdou do styku.  
Sčítací tiskopisy, které obsahují identifikační údaje (jméno 
a příjmení, adresa), budou ve stanovených lhůtách po 
zpracování skartovány.  

 
Sčítací komisař je povinen se prokázat průkazem 

 
Základní termíny sčítání lidu 
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat 
domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane 
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů 
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011. 
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. 
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik.  
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat 
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: 
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• Internet  
• Předání sčítacímu komisaři  
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na poště 
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona 
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes 
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři. 
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou 
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace 
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 
777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email info@scitani.cz. 
Více informací u sčítacích komisařů nebo na  
www.scitani.cz  

Drahomír Hausner 
 

 
Výzva 

Rada městyse žádá občany o spolupráci při přípravě 
SJEZDU RODÁKŮ A PŘÁTEL BOLERADIC. Zejména se 
nám jedná o adresy na rodáky a přátele, kteří žijí mimo 
Boleradice, adresy předejte na Úřad městyse. Na základě 
těchto údajů pozveme naše rodáky a přátele na 
připravované setkání. Děkujeme předem za Vaši ochotu.  
 
 
 

Pozor na požáry! 
Každoročně dochází v jarních měsících k požárům kvůli 
neopatrnosti lidí při pálení trávy a klestí. V sobotu 12. 
března večer došlo k velkému požáru vinic a mezí na 
katastru obce Borkovany. K zásahu musela přijet do 
těžkého terénu více jak desítka cisteren. Příčinou byla 
právě neopatrnost při pálení starého klestí za suchého a 
větrného počasí.  
Škody na majetku dosahují velkých částek, mnohde také 
dochází k tragédiím. Lidský život si vzal 9. března oheň 
v Žeravicích na Hodonínsku, kde odpoledne uhořel 57letý 
muž při pálení malé hromádky klestí na zahradě. Vítr 
oheň rozšířil na okolní trávu, při změně směru pak na 
muži vzplálo oblečení. Soused jej našel po pár minutách, 
muž byl však už po smrti. 

 
Plošné vypalování porostů je celoročně zakázané, 

lidé za to mohou dostat až 
pětadvacetitisícovou pokutu, právnické osoby a 

podnikatelé až půl milionu! 
Jiří Janda 

 

Upozornění 
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse od poloviny měsíce února. Výše poplatku 
za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském 
roce: 

500,- Kč za osobu 
300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně 

 žijící starší 70 let. 
Splatnost poplatků je do 30.6.2011. 

  účetní Gabriela Praxová 
 

Další bezpečné branky jsou na svých 
místech – tentokráte v Boleradicích 

 
Dvě sportoviště byla v průběhu pátečního dne vybavena 
díky energetické společnosti E.ON bezpečnými brankami. 
Moravský městys Boleradice je nechal nainstalovat v 
místní víceúčelové hale, která slouží v zimním období 
také pro přípravu sportovců. Se sluníčkem a jarním 
počasím se ale přestěhují na venkovní hřiště.  A právě na 
příkladu Boleradic se ukazuje, jak účelně jsou branky 
konstruované. V tělocvičně menších rozměrů byly 
sestaveny na velikost 3 x 2 metry, po demontáži, převozu 
na venkovní hřiště a následném opětovném sestavení 
budou používány ve velikosti 5 x 2 metry. Za energetickou 
společnost E.ON branky v Boleradicích starostovi 
Drahomíru Hausnerovi předal zástupce oblastního 
managementu Josef Seigertschmid. A zajímavostí je, že 
pan starosta hned vyzkoušel pevnost kompozitního 
břevna branky. Zavěsil se na něj a to pochopitelně 
vydrželo. Na závěr návštěvy v Boleradicích tým E.ON 
Rodinného fotbálku věnoval několik dárků do tomboly 
sportovního plesu. 

 
Starosta obce přebírá bezpečné branky 

 
Co jsou bezpečné branky? 
Fotbalové branky, které byly vyvinuty a vyrobeny jako 
reakce na několik tragických událostí, které přivodily těžká 
zranění, ale i úmrtí dětí při nehodách na sportovištích. Za 
jejich vznikem stojí společné úsilí Českomoravského 
fotbalového svazu a Centra pro výzkum, vývoj a inovace 
(CVVI). Podařilo se vyvinout branku, která svými 
bezpečnostními parametry jednoznačně převyšuje 
všechny doposud používané brankové konstrukce. Díky 
patentované kompozitní konstrukci potřebuje tato branka 
k překlopení 17krát více energie než duralová a 12krát 
více energie než ocelová branková konstrukce a kinetická 
energie branky při dopadu v případě nárazu je u 
kompozitní branky 5krát menší než u duralových a 3krát 
menší než u ocelových branek. Další velkou výhodou 
branek je jejich variabilita. Během několika desítek minut 
branku z velikosti 5 x 2 metry změníte na 3 x 2 metry a 
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můžete ji vyžít nejen pro tréninky a zápasy fotbalových 
přípravek, ale i pro jiné sporty.  

 Tisková zpráva E.On 
Vážení spoluobčané, 

Úřad městyse ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro 
Vás připravil nový způsob informování v krizových 
situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – 
posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale 
vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou 
přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného 
života našeho městyse. 

 
 
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících 
povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, 
povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách 
elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných 
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých 
informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: 
JMK mezera BOLERADICE mezera INFORMACE 
mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO 
hvězdička CISLO ORIENTACNI 
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, 
vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: 
JMK BOLERADICE informace ano novak stepan*20 
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na 
číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč 
(vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu 
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací 
zařazeni.  
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, 
aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů 
zapojených do integrovaného záchranného systému, 
případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, 
plynárenské, vodárenské společnosti. 
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto 
budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, 
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru: 
JMK mezera BOLERADICE mezera INFORMACE 
mezera NE 
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze 
seznamu odběratelů informací vyřazeni. 
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru 
informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve 
tvaru: 
JMK mezera BOLERADICE mezera INFORMACE 
mezera STAV 
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás 
bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či 
odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH). 
S přáním mála krizových situací 

hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek 
 

Zasílání  zpráv 
Prostřednictvím emailu můžete dostávat zprávy z radnice 
vysílané rozhlasem. K tomu stačí poslat emailovou žádost 
na email obec@boleradice.cz s textem: Zasílejte mi 
zprávy na email (uveďte svůj email). K textu připojte i své 
jméno. 

Přicházet Vám budou informace a zprávy vysílané 
v odpoledních hodinách obecním rozhlasem. 

Marie Klimešová 
 

Příjem digitálního televizního vysílání  
v Boleradicích 

Podle informací na stránkách Českých radiokomunikací, 
dojde k vypnutí analogového pozemního vysílání v 
okresech Brno, Břeclav a Hodonín v červnu 2011. Kdo 
tedy ještě neřešil přechod na digitální vysílání, má 
nejvyšší čas. 
Většině občanů bude stačit upravit stávající anténní 
systém a případně zakoupit ke staršímu televizoru set-
top-box. Úprava anténního systému by se dala rozepsat 
do tří kroků: 

• přetočení antény směrem na příslušný vysílač, 
• kontrola a případná výměna či redukce 

předzesilovačů a slučovačů signálu, 
• připojení a nastavení přijímače. 

Anténa pro příjem pozemního digitálního vysílání by měla 
být širokopásmová (pro pásmo UHF) s dobrým ziskem, 
doplněná adekvátním předzesilovačem (opět pro celé 
pásmo UHF). Kdo nemá na střeše širokopásmovou 
anténu, bude muset pořídit anténu novou. Nasměrování 
antény je možné do tří směrů – Boleradice jsou vykrývány 
třemi vysílači. Severní část naší obce bude mít nejlepší 
signál z vysílače Děvín na Pálavě. V jižní části obce 
nejspíše využijete vysílač Kojál, který je z Boleradic přímo 
na sever. Třetím vysílačem, který někteří občané přijímají 
je vysílač Hády v Brně. V některé části obce, nejspíše 
kvůli vzájemnému rušení  signálů  z  Děvína  na  Pálavě  
a  z  Kojálu, se ukázalo jako nejlepší, příjem digitálního 
vysílání z vysílače Barvičova v Brně. Tento vysílač vysílá 
(na rozdíl od předchozích tří již zmíněných vysílačů) ve 
vertikální polarizaci a je potřeba patřičně namontovat i 
anténu – je potřeba ji otočit o 90°, tzv. naležato. V 
některých částech obce bohužel kvalitní a nerušený 
příjem pozemního digitálního vysílání není možný. A tady 
nezbývá, než využít satelitního příjmu. 

 
Analogové vysílání bude brzy minulostí 

 
Jak jsem již napsal, dobrá širokopásmová anténa a 
adekvátní předzesilovač jsou prvním předpokladem 
kvalitního příjmu pozemního digitálního vysílání. Při 
úpravě stávajícího anténního systému je dále potřeba 
upravit (nebo spíše vyřadit) případné slučovače signálu, 
které v původní soustavě slučovaly signály z jednotlivých 
antén. Tyto slučovače, ve většině případů, kromě 
sloučení dvou signálů, měly také za úkol signály odladit, 
aby se vzájemně nerušily. V případě příjmu digitálního 
vysílání širokopásmovou anténou by nám zabránily 
přijímat všechny programy. 
Nejlepší samozřejmě je, svěřit práci odborníkům. Ať už 
firmě, nebo zkušenějším spoluobčanům. 

Ing. Miroslav Svoboda 
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vzduchem.net 
Internet – satelit – pozemní vysílání 

• Internet v Boleradicích rychlost – 8Mb/2Mb 
poplatek za instalaci – 1.600,- Kč 
měsíční tarif – 350,- Kč 

• možnost zřízení telefonní linky přes internet VoIP 
• možnost pokrytí bytu-domu bezdrátovou sítí pro 

připojení notebooku – PDA – telefonu 
• konzultace nákupu výpočetní techniky a příslušenství 
• pomoc při řešení problémů s PC 
Digitální satelitní příjem televizních programů 
• montáž satelitních systémů 
• řešení příjmu satelitního vysílání ve vysokém rozlišení 

(HDTV) - 25 českých a slovenských programů bez 
pravidelných měsíčních poplatků 

Digitální pozemní příjem televizních programů... 
• montáž antén a zesilovačů 
• řešení příjmu pozemního digitálního vysílání 

ing. Miroslav Svoboda 
Boleradice 355 

+420 777 222 494 
 

 
Velikonoce 

Velikonocemi každoročně ožívá mystérium  
znovuzrozeného života. Jsou největšími svátky křesťanů, 
spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
K Velikonocům se váží naděje věřících všech konfesí na 
duchovní obnovu života. Pro mnohého člověka zůstává 
smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím skryt anebo 
stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu 
roku. Snad je to tím, že se část lidské společnosti po 
mnoho generací odklání od hledání duchovních hodnot a 
směřují jinými cestami.  
Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky 
naděje, znovuzrozené v dramatu Kristova kříže. 
Velikonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně každoročně 
vrcholí liturgický rok křesťanů. Současně je to období, v 
němž se koncentroval duchovní základ lidové kultury. 
Pojetí Velikonoc se podle místa, prostřední a času různí. 
Jedno Velikonoční téma spojuje však všechny: „Vajíčko ti 
dávám, věrná ti ostávám“. 

 
K velikonočním tradicím patří pořádná pomlázka 

 
Základem křesťanských Velikonoc, které představují 
výchozí a nejstarší bod i obřadní cyklus křesťanství, je 
biblická zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání 
Spasitele Ježíše Krista. Na tuto genezi Velikonoc 

poukazuje právě i název, odvozený od veliké noci. Tak 
byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš z mrtvých, noc 
největšího tajemství v duchovních dějinách. 
Velikonocemi vrcholí a také nabývá smyslu biblický příběh 
o narození a životě Syna Božího, na rozdíl od Vánoc, 
které nejsou v Bibli časově určeny, velikonoční drama 
Ježíšovy oběti se podle evangelií odehrává na židovský 
svátek nekvašených chlebů (hod beránka, pesach – 
židovské Velikonoce). 
Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele 
(cyklus zabírá 40 + 50 dní) řád a reformami napravovala 
odklánění obřadů od biblického času a smyslu Velikonoc. 
Jejich příprava začíná na Popeleční středu, tj. 40dní 
předem, které pro křesťana znamenají šest neděl 
koncentrace, pokání, půstu. O páté neděli postní (Judica, 
Smrtná či Smrtelná neděle) se v katolickém obřadu 
poprvé připomíná Kristova smrt. Šestá neděle (poslední), 
postní neděle je Květná (Palmarum), jíž počíná 
velikonoční Svatý týden (Velký, pašijový týden). Jeho 
obřady určuje liturgie: podle ní spočívá těžiště Velikonoc 
ve třech dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 
sobota. Velikonoce i liturgický rok vrcholí slavností 
Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu (nebo jako noční 
slavnost vyústí na Hod boží velikonoční). 

Podle www.ceskevelikonoce.cz 
 
Seznam dělníků nasazených v Německu 
66. výročí osvobození naší obce si připomínáme 
každoročně 17. dubna. Co se tenkrát událo si můžeme 
přečíst díky kronikáři Karlu Kučerovi. Vloni jste na těchto 
stránkách našli příspěvek Marty Korábové. Krátký výňatek 
z tehdejší kroniky je věnován válečnému pracovnímu 
nasazení v Německu: 
Nasazení dělníci naší obce pracovali nejvíce v sousedním 
německém Rakousku (Rakousko bylo za války součástí 
Německé říše) a to ve všech větších průmyslových 
městech ve Vídni, Vídeňské Nové město, Štýrský Hradec, 
Linec aj.  
Partyka Richard, Horák Václav, Horák Jan 156, Tesař 
Metoděj, Hanák Metoděj, Hanák Arnošt, Rauš Josef, 
Rauš Stanislav, Komárek František, Stehlík Petr 43, 
Stehlík Petr mladší, Stehlík Josef, Halm František, Halm 
František mladší, Halm Jiří, Hrabec Martin, Hrabec Filip, 
Hrabec Josef, Stehlík Blažej, Stehlík Antonín, Skoumal 
Metod, Skoumal Cyril, Skoumal Ondřej, Víteček Josef 19, 
Víteček Lambert, Prokeš Jan, Prokeš Antonín, Babirád 
…, Kocman Jan, Koráb Jan, Koráb Stanislav, Otýpka 
Petr, Otýpka František, Soukop Jan, Zimulka Karel, Velel 
František, Škarohlíd Jan, Čermák Václav, Krušina Karel, 
Omasta Miroslav, Sedláček Ant., Křižák František, Klimeš 
Jan 53, 
Seznam v kronice není zřejmě úplný, ale i tak vypovídá o 
těžkých válečných podmínkách které musely rodiny 
nasazených zakoušet. Vzpomínky na nasazení ve Vídni  
od Vavřina Chalupy jste si mohli přečíst v červnovém 
čísle Polehradu v r.2008 Další zápis v kronice o několik 
stran dále právě připomíná Nedostatek řemeslné pracovní 
síly a těžkosti s tím spojené: 
V pátém válečném roce byla také velká nouze o řemeslné 
pracovní síly. Téměř všichni řemeslní dělníci byli 
nasazení na práci do Německa zejména tesaři, zedníci, 
zámečníci, kováři a jiní. Mzdy dělníků v Německu byly 
vyšší, kurs marky 1 = 10 K. Dělník tam vydělá denně až 
90 marek = 900 K. Za vydělané říšské marky si doma 
koupil jen přídělové množství potravin, ostatní zboží, 
zejména látky a obuv, za říšské marky dostal koupiti 
v Německu. U nás za říšské marky nic nekoupil, proto se 
také s těmito penězi začalo hazardovati zejména 
v kartách. V každém hostinci nacházela se nějaká 
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společnost, kde v koutku se hrála nějaká hazardní hra, při 
které mezi hráči se nacházelo spousty peněz.  V pozdější 
době byly hazardní hry zakázány a četnictvem stíhány a 
pokutovány. Někteří dělníci nahromaděním peněz 
kupovali do svých obývacích pokojů celé ložnice. Taková 
zhotovená ložnice vyrobená u stolaře byla prodána za 40 
tisíc korun. 

podle kroniky připravil Jiří Janda 
 

Zápis do 1. třídy 
Ve čtvrtek 20. ledna 2011 proběhl v naší základní škole 
zápis budoucích prvňáčků. Děti touto zkouškou prováděly 
dvě pohádkové postavy: školačka Ája a maxipes Fík. S 
tímto hereckým úkolem se dobře vyrovnaly žačky 5. 
ročníku Anička a Veronika, dalšími průvodci byli učitelé 
základní školy. 
Holčičky a kluci zde měli ukázat své znalosti a dovednosti 
v připravenosti na školní docházku. Čekaly na ně úkoly v 
podobě vyprávění o sobě, opisu písmen a číslic, 
rozpoznání geometrických tvarů a jejich umístění na 
ploše, početní příklady na předložených předmětech. 
Spolu s paní učitelkou si děti u klavíru zazpívaly známou 
písničku a s panem učitelem vyzkoušely, jak to chodí na 
hodině tělocviku. 
Děti velmi rychle ztratily ostych a po celou dobu se dobře 
bavily.   Jejich rodiče na ně mohou být velmi pyšní. 

 
Budoucí prvňáčci se už těší do školy 

 
K zápisu se dostavilo 5 dětí, z toho pouze 3 děti jsou z 
Boleradic. Tento ročník je nejslabší za poslední roky a po 
nahlédnutí do matriky se snad tato situace do budoucna 
nebude opakovat. Naše obec školu dále podporuje a 
naopak učitelé i žáci se snaží podávat co nejlepší výkony, 
kvalitně se připravovat na další vzdělávání a propagovat 
naši školu i městys Boleradice. Na společných setkáních 
s rodiči žáků vládne příjemná a otevřená atmosféra, a 
proto věříme, že jsou s výukou a výchovou dětí spokojeni. 

                          Ivana Stehnová, Milena Plocková 
 

Technika vtrhla do školy 
Pokroku prý nelze zabránit – na tato slova došlo i v naší 
škole. V měsíci lednu se téměř dovršil ICT plán školy, 
který si dal v roce 2009 za cíl modernizaci počítačového 
vybavení školy, zasíťování veškerého vybavení a 
zakoupení výukových pomůcek, které bychom využili pro 
žáky 1. stupně.  
A právě v lednu se dostavili do školy technici firmy Boxed 
a namontovali interaktivní tabuli s veškerými komponenty 
a následně v únoru proškolili učitele v možnostech jejího 
využití.  
Takové dvouhodinové školení sice nic moc nedokáže, ale 
naštěstí se to dnes na trhu hemží semináři a protože 
zájem dětí o novou techniku je velký, brzy se jistě s tabulí 
popasujeme.  
Určitě však slyším i hlasy druhé strany – na co jim taková 
tabule bude? Dřív stačila křída a také jsme se učili. 
Souhlasím, i dnes je nejspolehlivějším prostředkem křída. 
Zejména když se technika rozhodne stávkovat. A co 
teprve, když vypadne proud! Takové problémy by mne 
před patnácti lety nezaskočily. Dnes řeším, jak dětem 
nakopíruji připravenou práci. A jak pak děkuji křídě a 
klasické tabuli za jejich spolehlivost. 
Ale jak jsem řekla, pokrok nezastavíme. A za to dětské 
zaujetí, radostnou práci i překvapení technika stojí. Dnes 
opravdu učitel musí umět děti motivovat a právě v tom by 
mu měla technika pomáhat.  
A pro ty, kteří třeba neví, co to jsou interaktivní tabule a 
jakou to techniku vlastně ve škole máme, mám jeden 
návrh – přijďte se k nám podívat. 7. dubna slavíme 
Světový den zdraví. K tomu patří i zdravé vztahy mezi 
lidmi a výchova dětí k úctě i slušnosti k seniorům. A právě 
vás, starší občany Boleradic, kteří jsou již třeba v 
důchodovém věku, bychom rádi pozvali do školy na 
návštěvu. Naši žáci si pro vás připraví prohlídku školy a 
představí vám ji v novém, modernějším a snad i 
příjemném duchu. Těšíme se na setkání.  

                                                               Milena Plocková 
 
 

Nové webové stránky školy 
Škola Boleradice dává touto cestou veřejnosti na vědomí, 
že jsou spuštěny internetové stránky školy:  

www.skolaboleradice.cz 
Na tvorbě stránek se podílel zejména náš bývalý žák 
Tomáš Vojtěšek a školní správce sítě Ing. Libor 
Šedivý. Příspěvky již mohou vkládat všichni učitelé školy 
a další zaměstnanci podle jejich zájmu. Na stánky časem 
přibude také fotogalerie, na které se usilovně pracuje. 

    Libor Šedivý 
 

 
Sportovní aktivity našich žáků 

Soutěž ve šplhu 
V pátek 28.ledna se na naší škole uskutečnila soutěž ve 
šplhu o tyči. 
Nejlépe se vedlo ze starších žáků Františku Němcovi a 
Lucii Klimešové. Z mladších zase Anetce Hoškové a 
Jakubovi Jamborovi. Kromě nich zkoušel své síly a 
dovednosti i Patrik Sedláček, Robin Klein, Jakub Svědík a 
Tomáš Cvrček. 
Ve čtvrtek 17. února se konal v Břeclavi okresní přebor ve 
šplhu, a tak vyjela na zkušenou Lucie Klimešová, Anetka 
Hošková a Jakub Jambor. František Němec nám bohužel 
onemocněl. Všichni se snažili ze všech sil, ale 
konkurence byla veliká. Nejlépe se vedlo Jakubovi 
Jamborovi, ze 17 závodníků skončil na 11.místě a Lucie 
Klimešová z 18 závodnic na 12.místě. 
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Kloboucká pětka 
Ve středu 16.února Městské víceleté gymnázium 
Klobouky pořádalo soutěž Kloboucká pětka, určenou pro 
žáky 5.tříd. Soutěžila tříčlenná družstva v 5 disciplínách - 
vědomostních i sportovních. Zde se prověřila bystrost, 
zručnost a pohotovost při myšlení, vědomostech a řešení 
úkolů.Za naše páťáky soutěžili tito žáci: František Němec, 
Anička Veselá a Veronika Pražáková. Třetí místo nám 
uniklo jen o 3 body. 
Košíková 
18.února proběhl na škole turnaj v košíkové. Průpravu na 
tento druh míčových her mají děti v hodinách tělesné 
výchovy a  hlavně sportovního kroužku .Je to náročná a 
rychlá kolektivní hra založená na rychlosti, dobrém 
zpracování míče - driblinku a přihrávce přesném 
zakončení v koši. 
Soutěžila 4 družstva A,B,C,D. Nejlepšími hráči byli Jiří 
Šubík, František Němec a Vítek Soukup. Vyhrálo družstvo 
D kapitána J.Šubíka, 2.místo obsadilo družstvo A 
kapitána V.Soukupa a 3.místo družstvo B kapitána 
J.Svědíka. 
Lyžařský kurs 
V týdnu od 21.do 25.února byl uspořádán pro naše žáky 
lyžařský kurz na svahu v Němčičkách. I když byla mrazivá 
rána, počasí pro lyžování bylo ideální. Sněhu bylo 
dostatek, terén byl pravidelně udržován, a tak se všem 
pod vedením instruktorů dařilo. 
Ve všech družstvech, do kterých byli žáci  rozděleni podle 
svých fyzických schopností a lyžařských dovedností, 
dělali „lyžaři“ pokroky. 
 

 
Sláva vítězům čest poraženým 

 
V závěrečný den proběhl závod ve slalomu. V mladších 
žácích se na 1.místě umístila K.Čechová, na 2.místě 
K.Jamborová a na 3.místě T.Cvrček. Ve starších žácích 
byl nejlepší a nejrychlejší Fr. Němec, potom J.Šubík a na 
3.místě skončil V.Soukup. 
Všichni byli s pobytem v Němčičkách spokojeni a jen 
litovali, že týden tak rychle uběhl. 

Pavel Kabela 
 

Masopustní průvod 
V pondělí 7. 3. bylo mrazivo a slunečno. Před školou stál 
připravený nazdobený vůz s koňmi a na něm pan Kilián 
čekal na maskované žáčky naší školy. Kolem deváté 
hodiny se před školou shromáždil průvod masek, letos 
velmi pestrý. Babky sice převládaly, ale mohli jste uvidět i 
medvědy, čerty, vodníky, čarodějky, kostlivce, sestřičky, 
vojáky,  klauny. K nejzajímavějším patřila maska vojáka  
 

 
Dětský masopust patří v Boleradicích k tradici 

 
na koni a dědka s bábou na zádech. Na voze se vezl a 
dětem do pochodu i ke zpěvu hrál na harmoniku pan 
Horák. Průvod doprovázeli dospěláci – učitelé v maskách 
školačky, vandrovního, řezníka a Marfušky. 
U divadla se ke školákům přidaly i děti z mateřské školky 
a několik rodičů. V této větší skupině  pak krásně zněla 
říkadla a písničky, které se děti naučily. 
Průvod procházel obcí až do půl jedné, potom jsme 
zamířili do školy na oběd a odpočinek. Paní učitelky 
připravily na tácy sladkosti, které děti vykoledovaly – a 
bylo to 5 táců koblížků a buchet a dokonce dort s 
maškarami. Děkujeme všem, kteří na nás nezanevřeli a 
nachystali si něco dobrého i na pondělí. Také děkujeme 
za další finanční podporu, která dětem pomůže uhradit 
část nákladů na lyžařský kurz v Němčičkách. Možná jsme 
se jeden den neučili – ale získali jsme pár dobrých 
zkušeností o společenském chování, bezpečnosti v 
provozu a v praxi využili náš krásný rodný jazyk. Věříme, 
že těmito připomínkami lidových zvyků upevňujeme vztah 
dětí ke svému domovu. 

Katarína Máčovská 
 
 

Kroužek orientálních tanců 
V sobotu 5. 3. ve večerních hodinách proběhl v sále 
městyse Boleradic maškarní ples pro dospělé. Kroužek 
orientálních tanců dostal poprvé příležitost vystoupit na 
veřejnosti. Děvčata si již od ledna připravovala asi 
pětiminutové vystoupení na hudbu z CD Harem zpěvačky 
Sarah Brigton. Choreografie, náročná na zapamatování, 
tanečnicím přešla "do krve" a vystoupení si užívaly. Vše 
také podpořily krásné kostýmy, které sice doputovaly na 
poslední chvíli, ale čekat se vyplatilo. Děkujeme také paní 
Zoubkové, že nás krásně učesala a přizdobila, aby byl 
výsledný efekt dokonalý. Další vystoupení nás čeká v 
neděli 13. 3. na dětském maškarním plese. 

Milena Plocková 
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Krojový ples 19.2.2011 
Třetí únorová sobota patřila již třetímu krojovému plesu. 
Jeho organizaci provázely počáteční obtíže – uspořádat 
ples, či ne? Hrstka krojované chasy ve spolupráci s 
místními spolky, panem starostou a několika ochotných 
občanů se pustila do práce. Protože jsme se rozhodli na 
poslední chvíli, nebylo zrovna snadné sehnat muziku. 
Přece jen se nám to podařilo a k tanci a poslechu skvěle 
hrála DH Zlaťanka z Kobylnic. Na úvod plesu jsme 
zatančili spolu s krojovanou chasou  z Morkůvek. 

 

Na Krojovém plese je vždy plno  
 

Moravskou besedu a zábava mohla začít. Pobavit se a 
zatancovat si přišlo zhruba 250 platících a více než 50 
krojovaných. V průběhu večera bylo možno zakoupit losy 
a vyhrát zajímavé ceny v tombole. Plesání jsme zakončili 
diskotékou, která trvala až do časných ranních hodin. 
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na 
organizaci plesu. 

Za krojovanou mládež Šárka Hosová  
 

 
Plesy a bály na DVD 

DVD z Divadelního bálu, Krojového plesu i Maškarního 
bálu si můžete zakoupit v pokladně divadla v době 
předprodeje nebo v prodejně paní Křižákové. Cena 
jednoho DVD je 120,- Kč 
 

 
Jak má být správně? 

Na webových stránkách obce byla od loňského prosince 
vystavena anketa s otázkou Jak má být správně: 
Krojový či Krojovaný ples. Výsledky byly následující: 
Krojový ples je správně  74 hlasů 
Krojovaný ples je správně  99 hlasů 
Je to jedno, obojí je správně 52 hlasů 
A co na to říkají odborníci přes češtinu? „Jednoznačně 
krojový ples“, je stručný v odpovědi Stanislav Svoboda ze 
SOŠ Klobouky u Brna.  
Mnohem podrobnější byla odpověď od Kamily 
Smejkalové z Ústavu pro jazyk český Akademie věd 
České republiky: 

Slovník spisovného jazyka českého uvádí u obou 
adjektiv následující definice: krojový - přídavné jméno 
ke kroj krojový šátek, úbor; krojovaná skupina (v 
krojích); krojovaný - oděný v kroji:  krojované složky 
májového průvodu; krojované národopisné skupiny. 

Na základě slovníkových definicí lze tedy říci, že obě 
přídavná jména můžeme u daného typu plesu použít. 
Přídavné jméno krojový je obecnější a v podstatě ve 
svém významu zahrnuje i variantu krojovaný. Také 
doklady nalezené internetovými vyhledávači ukazují, 
že se obě adjektiva v tomto spojení používají. Záleží 
tedy pouze na Vás, pro kterou variantu se 
rozhodnete. Z jazykového hlediska jsou obě v 
pořádku. 

A co na to krojovaná mládež , která ples připravovala? 
No přece Krojový ples je správně! Takto nás totiž zvali 
na svých plakátech!  

Jiří Janda 
 
Studenti Univerzity obrany řešili krizové 

situace – Boleradice v centru dění 
Je začátek března, v Hustopečích a Boleradicích už tři 
dny hustě sněží. Hustopeče je obec s rozšířenou 
působností (ORP), tzn., že má odpovědnost za řešení 
ochrany obyvatelstva v dalších obcích. Situaci ztěžuje 
velký příval sněhu, špatná viditelnost a náledí. V této 
oblasti denně projede 15 až 20 tahačů s cisternami 
přepravujícími pohonné hmoty. Jeden z nich, na těžko 
sjízdné komunikaci, se čelně střetne s autobusem, který 
přepravoval osoby. Při nehodě sjede z vozovky a převrátí 
se. Z cisterny uniká nebezpečná látka, která kontaminuje 
životní prostředí jedné z obcí (Boleradice). Nastává 
mimořádná událost, která může kulminovat v krizovou 
situaci. Dojde ke kontaminaci vodních zdrojů? Prolomí se 
ploché střechy budov pod tíhou sněhu? Po té následuje 
výrazné oteplení doprovázené přívalovými dešti. Zvládne 
městský úřad ochránit obyvatele před rychlou povodní? 
Zdá se vám, že popisovaná situace neodpovídá skutečné 
meteorologické předpovědi počasí? Nejde o omyl ani o 
náhodu, ale jedná se o modelové situace, které řešili 
studentky a studenti bakalářského studijního oboru 
Ekonomika obrany státu modulu Ochrana obyvatelstva 
Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany 
v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT). 
Čtyřdenní praktické zaměstnání probíhalo od 28. února 
do 4. března 2011 za řízení Katedry ochrany obyvatelstva 
ve spolupráci s Katedrou řízení lidských zdrojů. 

 
Řešení krizových situací 

 
V průběhu čtyř dnů museli studenti, rozdělení do dvou 
týmů, sestavit krizové plány pro zadaný typ mimořádné 
události v podmínkách konkrétní obce, řešit simulovanou 
situaci, zpracovávat příslušnou dokumentaci i 
komunikovat s médii. Museli se vypořádat s takovými 
náročnými úkoly jako je vyhodnocení mimořádné události, 
organizace ochrany obyvatelstva, zvířat a majetku, 
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vyřešení sněhové kalamity, zvládnutí kontaminace 
životního prostředí, evakuace osob z vybraných regionů, 
zprůjezdnění komunikací a také snížit možné následky 
rychlé povodně.  
Studentky a studenti vyřešili sněhovou kalamitu a 
dekontaminaci životního prostředí v prostředí krizového 
štábu ORP. Po té začal tát sníh a namísto sněžení hustě 
pršelo. Přívalové deště a tání způsobily povodně. Došlo 
k další přírodní katastrofě. Obyvatelé Hustopečí a 
Boleradic čelili dalšímu ohrožení a studentky a studenti 
řešili další mimořádnou událost. Proto opět zasedl krizový 
štáb. Pro svá rozhodnutí opět využil systém konstruktivní 
simulace jímž disponuje CSTT. Důležitost cvičení 
zvýraznil svou přítomností i skutečný starosta městyse 
Boleradice Dr. Drahomír Hausner (bývalý pracovník 
CSTT), který se zapojil do rozehry událostí. 
Studentky a studenti situace řešili v rámci svých 
teoretických znalostí a praktických zkušeností. Přes určité 
dílčí nesrovnalosti byli obyvatelé evakuováni a 
zabezpečeni ve vybraných prostorech. Zranění obyvatelé 
byli odborně ošetřeni a případně hospitalizováni 
v nemocničním zařízení. Životní prostředí bylo 
dekontaminováno. V následující epizodě si dobře poradili 
s poskytováním pomoci při zvládání rychlé povodně 
způsobené přívalovými dešti. Potěšující bylo, že 
z vyhodnocení předchozího dne si vzali poučení a snažili 
se následující den nedostatků vyvarovat. Studentky a 
studenti prokázali, že umí aplikovat teoretické základy do 
praxe. (více na www.unob.cz) 

 Rudolf Horák  
 

Car Alexandr, paní kněžna Vilemína a 
Babička s vousy 

V jednom rohu se spolu baví kníže Windischgrätz s 
ministrem Metternichem, ve foyer zase něco důležitého 
probírá lord Byrne s lordem Lambem, zatímco v tanečním 
sále pozoruje rakouský císař František a pruský král 
Bedřich Vilém hostitelku Kateřinu Vilemínu Zaháňskou. 
Ta právě tančí s ruským carem Alexandrem I. a spolu s 
nimi je parket plný tančících párů, jejichž dobový oděv 
prozrazuje urozený původ začátku devatenáctého století. 
Tak takhle nějak vypadala atmosféra na 17. Divadelním 
bále v Boleradicích, který se nesl v duchu „Návštěvy u 
paní kněžny.“ 

 
Letos si pozvala na ples své hosty  

kněžna Vilemína Zaháňská 
 

„Každý rok si na našem plese připomínáme některou z 
inscenací, kterou jsme v uplynulé sezóně hráli,“ 
prozrazuje nám člen divadelního spolku Jiří Janda. 

„Tentokrát to byla úspěšná premiéra z loňska, kterou bylo 
nejznámější dílo Boženy němcové – Babička.“ Aby iluze 
byla dokonalá, podávala se zámecká káva a štrúdl, řízek 
paní správcové či Viktorčino tajemství. K tanci opět hrál 
brněnský Salónní orchestr pod taktovkou Františka 
Školaře a polonézu přítomným zatančili studenti 
klobouckého Lycea pro mladé šlechtice a šlechtičny 
(rozuměj správně MěSOŠ Klobouky). Ani sami divadelníci 
nezůstali v programu pozadu. Kromě představení všech 
vzácných a urozených hostů, zatančili zámeckou mazurku 
a předvedli scénku, Babička s dětmi na zámku u paní 
kněžny. A nebyli by to boleradičtí, kdyby si i tuto scénku 
neupravili k ještě většímu pobavení všech přítomných. A 
tak jejich Babička po svým šátkem skrývala hustý 
prošedivělý plnovous a její řeč byla plná narážek a 
jinotajů, při kterých by se opravdová babička Boženy 
Němcové mírně řečeno červenala jako „jahody v srpnu.“ 
Mezi hosty Divadelního bálu jste mohli najít také 
Jaroslava Radu, tanečního mistra ze Znojma, který do 
Boleradic pravidelně zajíždí se svými přáteli. Ten si 
atmosféru v sále velice pochvaloval: „Moc se mi tady líbí. 
Tanec je pro mě odreagování. Při tanci se uvolním a 
zapomenu na všechny starosti. S tančením jsem začínal 
už před desítkami let a nejraději mám waltz a blues. A 
právě tady v Boleradicích si ho užiji vždy dosyta,“ směje 
se Jaroslav Rada, který se s pořadateli dohodl, že příští 
rok připraví společně předtančení pro další Divadelní bál. 
Boleradičtí ochotníci jenom doufají, že se ho zúčastní více 
milovníků tance a dobré zábavy, než tomu bylo letos. 

Zbyněk Háder 
 
 

Babička už naposledy 
Poslední představení Babičky v divadle v Boleradicích 
můžete vidět ve středu 23. března v 19:30 hod.  Pak se 
s Babičkou Divadelní spolek rozloučí před diváky ve 
Vídni, kde vystupuje na pozvání krajanů z Vlastenecké 
Omladiny. Boleradické spojuje s tamějšími ochotníky 
dlouholeté přátelství. Vídeňáci si dobře pamatují loňského 
Cikánského barona, který sklidil nebývalý aplaus. Na 
oplátku se mohou těšit naši diváci v Boleradicích na 
slavný muzikál My Fair Lady v podání VOmladiny 
v sobotu 17 dubna. Na pátek 25. března připravil 
Divadelní spolek bratří Mrštíků premiéru pohádkové 
komedie Voskovce a Wericha Robin zbojník v režii Jiřího 
Brabce. 
Vstupenky na všechna představení jsou k dostání vždy ve 
středu a pátek od 18 do 19 hod v pokladně divadla a před 
představením. 

Jiří Janda 
 
 
 
 

Maryša na našem jevišti 
Boleradičtí ochotníci připravují Maryšu již počtvrté. 
Premiéra bude letos 9. a 10. dubna v divadle 
v Boleradicích.  
Na první uvedení vzpomíná pan František Otýpka (1891 – 
1975): „O prázdninách v roce 1910 nastudoval jsem 
Maryšu. Bylo mně osmnáct a půl roku. Poněvadž nás 
studentů bylo málo, spojili jsme se s polehradickou 
skupinou katolické omladiny. Když jsme přišli zvát k 
Mrštíkům, Vilém nebyl přítomen. Nevlídně nás přijal Alois, 
řekl nám, že nemají rádi, když se Maryša hraje ochotníky. 
Naše provedení bylo úspěšné vzdor našim technickým 
možnostem.“ Obsazení hlavních postav bylo následující: 
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Maryša - Marie Otýpková (provdaná Otáhalová) 
Vávra  - Eduard Otýpka 
Francek - František Otýpka 

Podruhé byla sehrána Maryša v roce 1947 tělocvičnou 
jednotou Sokol.  

Maryša - Marie Halmová (provdaná Rathouská) 
Vávra - Ludvík Chromý 
Francek - Vlastimil Klimeš 

Třetí nastudování divadelním souborem OB Boleradice v 
roce 1982 mělo toto obsazení hlavních rolí: 

Maryša - Iva Chalupová a Jana Horáková 
Vávra - Zdeněk Trlida 
Francek - Eduard Stehlík 
Lízal - Jan Horák 
Lízalka - Alena Chalupová 
Strouhalka - Milada Horáková 
Babička - Marie Hausnerová 

Toto představení se poprvé v historii ochotnického divadla 
na okrese Břeclav probojovalo na Národní přehlídku 
vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
a úspěšně reprezentovalo Boleradice na tomto festivalu.  
Letošní inscenaci jsme připravili ke 150. výročí narození 
Aloise Mrštíka. Uvádíme ji úmyslně přesně tak, jak ji 
Mrštíkové napsali, v původních krojích, v nářečí, které je 
nám vlastní a s písněmi uvedenými v sedmém vydání z 
roku 1910. 

Alena Chalupová 
Florbal v Boleradicích 

Již na podzim 2009 zahájil florbalový oddíl FbC Aligators 
velký nábor nejmladších hráčů z oblasti mezi obcemi 
Moutnice a Klobouky u Brna. Do této oblasti patří i 
Boleradice. Na úplném začátku tohoto úkolu stál 
předseda oddílu Jaroslav Hála, který ve spolupráci s 
Orlem a Základní školou Boleradice přivedl ke florbalu 
mladé hráče i hráčky. 

 

Orli z Boleradic 
 

Počáteční spolupráce  pokračovala  přihlášením družstva 
kluků do Orelské ligy mladších žáků, ve které mohou 
startovat hráči ročníku 1997 a mladší. Výhodou této ligy 
je, že domácí turnaj je možno, na rozdíl od jiných 
florbalových soutěží, pořádat i v Boleradicích, kde naše 
hráče mohou povzbudit místní příznivci. Kluci 
s nástrahami ligy bojují a velmi se snaží, i když výsledky 
tomu občas nenasvědčují. Většina kluků, kteří hrají za 
tento tým, jsou narozeni v roce 1999 a mladší, a proto je 
tato sezóna hlavně o nabírání zkušeností a herní praxe. 
V současné době trénují mladé hráče Milan Veselý a 
Tomáš Hos.  
Domácí turnaj, který pořádáme, je poslední z celé ligy a 
odehraje se 3. dubna v sále Úřadu městyse v 
Boleradicích. První zápas domácího týmu se odehraje od 
10 hodin proti FbC Topinka, druhý a zároveň poslední 

zápas v letošní sezóně začne v 11:30 hodin proti družstvu 
Orel Dolní Bojanovice. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte 
podpořit domácí tým Orla Boleradice!  

    Milan Veselý, trenér 
 

Orel připravuje 
Letošní VII. Divadelní dílna se uskuteční později jako 
obvykle a to od 1.4. – 3.4. 2011. Tentokrát se lektorství 
ujme Iva Kahounová a Zbyněk Háder, spolupracovat 
bude i jeho syn Jurka Háder. 
Kromě zájemců z okolních jednot se zúčastní také místní 
děti a mládež hrající v našem divadle, kteří se přiučí něco 
z hereckých technik. Ty pak mohou využít jak 
v divadelních představeních nebo v mimoškolních 
aktivitách. Jako každý rok shlédnou účastníci dílny jedno 
představení. Tentokrát to budou „ Jeptišky“ v  podání 
Kroměřížského divadelního souboru. 
Ubytování nám opět poskytla Základní škola Boleradice a 
o stravování našich přespolních účastníků se  postarají 
kuchaři a ostatní zaměstnanci restaurace U Pážat. 
Doufáme, že vše proběhne ke spokojenosti zúčastněných  
a budeme se těšit na další ročník. 
3.4.2011 se rovněž uskuteční Turnaj ve florbalu v sále 
městyse Boleradice. Nově založený oddíl mladých hráčů 
je zapojen do Orelské florbalové ligy a poprvé se 
představí na domácí půdě. Informaci o vzniku tohoto 
oddílu a pozvánku na turnaj  připojují trenéři na jiném 
místě. 
Sportovní areál bude otevřen pro veřejnost i žáky ZŠ 
Boleradice od pátku 1.4.2011. Za příznivého počasí je 
možné si u správce dohodnout otevření již v průběhu 
tohoto měsíce. 
Dále připravujeme na 14.5.2011 turnaj v nohejbale pro 
místní hráče, zájemci se mohou přihlásit u správce hřiště. 
Místní neorganizovaní hráči plánují  uspořádání 
tenisového  turnaje o týden později, tj    21.5.2011 Bližší 
informace podá Jindřich Demela. 
O dalších šesti plánovaných akcích v tomto roce, 
zakončených společným Vánočním zpíváním vás budeme 
s časovým předstihem informovat. 

Za Orel Boleradice  Jiří Machač 
 
Nejlepší fotbalová jedenáctka v divadle 

Poslední únorovou sobotu v boleradickém divadle vyhlásil 
Okresní fotbalový svaz výsledky ankety Fotbalista roku 
2010. O zpříjemnění večera se postarala cimbálová 
muzika ZUŠ Klobouky u Brna s vedoucím Jindřichem 
Demelou, večerem provázel Miroslav Strouhal. 
Okresní fotbalový svaz ocenil ty, kteří vyšli vítězně z 
návrhů fotbalové veřejnosti v kategoriích hráčů, 
nadějných mládežníků, trenérů, funkcionářů i sudích. 
Nevyhlašovalo se pořadí, ale šlo o ty, kteří svými 
sportovními výkony reprezentují fotbalové oddíly našeho 
okresu, případně vytvářejí podmínky pro rozvoj hnutí v 
regionu. 
Nejvýznamnějším hostem letošního ročníku byl určitě 
finalista z mistrovství světa v Chile 1962 obránce Jiří 
Tichý, který žije v Podivíně. Tento klidný, čistě a 
spolehlivě hrající pravý obránce a stoper sehrál za svou 
kariéru kromě devatenácti reprezentačních zápasů také 
na 300 prvoligových utkání.V lize strávil celkem patnáct 
let, oblékal dresy ČH Bratislava a Sparty Praha, třikrát se 
radoval ze zisku mistrovského titulu a jednou z vítězství v 
národním poháru. Po skončení aktivní činnosti působil 
dlouhá léta jako trenér. Bylo znát, že osmasedmdesátiletý 
reprezentant má stále plno energie, a ani humor mu není 
cizí. „Na fotbal v Podivíně se občas přijdu podívat, pokud 
mám čas. Ale na místní ženský tým jsem se zatím podívat  
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Nejlepší fotbalová jedenáctka 

 
nebyl, i když jsem slyšel, že na něj chodí víc lidí jak 
na muže,“ dodal se smíchem bývalý stoper pražské 
Sparty. 
Po skončení oficiálního vyhlašování výsledků pokračoval 
večer besedou u dobrého vína boleradického Vinařství 
Šlancar. 

Jiří Janda 
 

Pět let s Primášem 
Loňský rok měli muzikanti z cimbálové muziky Primáš 
opravdu nabitý. Půldruhého roku doprovázeli divadelní 
inscenaci Cikánský Baron, kterou diváci mohli shlédnout 
na prknech divadla v Boleradicích i na mnoha štacích 
nejen v České republice. Navázali spolupráci s 
dambořickým folklorním souborem Salajka, se kterým se 
zúčastnili několika folklorních festivalů jak na domácí, tak 
zahraniční scéně. Obec Dambořice pořádala již 3. ročník 
folklorního festivalu s názvem Boj o jablko, kde se muzika 
po dva dny postarala o zpříjemnění slunečného víkendu a 
doprovodila taneční vystoupení domácího souboru 
Salajka. S tímto vystoupením se vypravili společně na 
folklorní festival v Makedonii, nebo na 43. ročník 
mezinárodního festivalu v polském Zakopaném. Na tomto 
festivalu získal Primáš hlavní cenu ředitele festivalu a to i 
přes velkou konkurenci souborů z celé Evropy. Koncem 
léta cimbálová muzika reprezentovala svůj region 
Hanáckého Slovácka také ve Vídni. 
"Na letošní rok už máme domluvena vystoupení na 
festivalech v Nizozemí a Dánsku a máme pozvání i na 
mezinárodní folklorní festivalu ve Strážnici," prozrazuje 
plány Marek Koráb, vedoucí souboru. 
V pátek 24. února večer oslavila cimbálka spolu s nabitým 
sálem v Boleradicích své první "kulaté" výročí krásným 
koncertem a ještě k tomu pokřtila své první CD. Na jeviště 
si pozvali svoje hosty: stejnojmennou cimbálku z Přerova, 
zpěvačku Lidku Malhockou z Velkých Pavlovic, Martina 
Foretníka z Krumpíře a kmotry nového cédéčka. Prvním 
byl Martin Zeman, který stál u zrodu cédéčka jako 
hudební režisér a druhým Jindřich Demela  první a 
dlouholetý učitel na Základní umělecké škole v 
Kloboukách, který byl u úplných začátků jejich 
muzikantské kariéry. "To byli tak malí, že neviděli přes  
cimbál", vysvětlil Jindra.  
,,Chceme těmito písničkami vzdát hold našim předkům, 
kteří s nimi začínali a končili den, oslavovali hody, příchod 
nového života, zpívali při sklence vína, odcházeli na 
vojnu, ale také zpívali svým milým. Každopádně jim píseň 
sloužila ke zdůraznění okamžiku, a zpomalení běhu 
doby,“ říká o smyslu muziky vedoucí souboru Marek 
Koráb.  

 
Primáš vydal svoje CD Hanácké Slovácko 

 
Přejeme Vám, naši milí muzikanti, aby Vám to hrálo a 
zpívalo tak krásně jako dosud. A hlavně, aby vám to co 
nejdéle vydrželo! 

Jiří Janda 
Naši na vandru… 

Tentokrát trochu netradičně. Vojta Chalupa se vydal totiž 
ze všech nejdál. Až na Mars. Tedy nejprve jen do 
Evropského kosmického střediska v Belgii.  

Expedice Mars: Cesta Euronauta 
Druhý svátek Vánoční loňského roku začal jako obyčejný 
den, ale skončil neobyčejným zážitkem. Kolem 19:30 vyjel 
z Prahy autobus s oběma dětskými vesmírnými 
posádkami - finalisty mezinárodní soutěže Expedice Mars 
2010 směrem do belgického městečka Transinne. Druhý 
den - pondělí 27.12. - začal naším příjezdem do Euro 
Space Center, po kterém následoval krátký briefing o 
tom., co nás čeká. 

 
Expedice Mars. Vojta Chalupa čtvrtý zprava 

 
Poté jsme se odebrali do výcvikového prostoru ESC kde 
na pro nás byla připravena první disciplína našeho 
výcviku – simulátor měsíční chůze. Simulátor tvořila 
speciální sedačka a sestava pružin, které 6x snižovaly 
zemskou přitažlivost. Úkolem bylo dostat se na druhý 
konec místnosti, umístnit vlajku ČR, sebrat ze země kus 
měsíční horniny a vrátit se zpět. 
Další částí našeho výcviku byl tzv. gyroskop, což je 
vlastně velká víceosá houpačka. Na oné houpačce jsme 
měli dokreslit jednoduchý obrázek. Sedačka se otáčela 
všemi možnými směry, které měly simulovat dezorientaci 
způsobenou otřesy při přistání některých typů vesmírných 
plavidel. Odpoledne jsme se rozdělili – hlavní posádka se 
odebrala ke kanadskému rameni MMU, které se dodnes 
využívá při manipulaci se satelity, moduly ISS nebo pro 
výstup astronautů do volného vesmíru. Záložní posádka 
si mezitím vyzkoušela pohyb ve stavu beztíže. 
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Druhý den začal briefingem o stavbě satelitů v tzv. cleen 
room – místnost, ve které nenajdete jediné zrnko prachu, 
neboť i ta nejmenší nečistota může celý satelit zničit. O 
tom, jak je to obtížné, jsme se sami na vlastní kůži 
přesvědčili. Poté nás čekala „točící židle“. Název vypovídá 
o všem: posadíte se do židle, zavřete oči a na 40sec se 
točíte. Židle se poté prudce zastaví a ostatní sledují vaše 
reakce. Tato židle má simulovat působení nulové 
gravitace na rovnovážné systémy ve vnitřním uchu. 
Úterní odpoledne jsme věnovali nácviku naší mise. Let 
raketoplánu by se dal přirovnat k dokonale propracované 
divadelní hře: každý z nás dostal scénář celé 
dvouhodinové mise. Tento scénář však neobsahoval 
možné nouzové situace, a tak jsme byli v řídícím 
středisku velice překvapeni, když nám přestaly fungovat 
palubní počítače. Problém byl naštěstí zavčas vyřešen a 
nácvik se obešel bez dalších problémů. Poté následovala 
prohlídka komplexu ESC – spousta interaktivních 
místností se zajímavými programy a hlavně oblíbené 4D 
kino s pohyblivými sedačkami 
Středu jsme začali jako každý den briefingem, tentokráte 
s podrobnostmi ohledně naší mise. Dopoledne jsme 
dokončili prohlídku a odpoledne nastalo to hlavní: 
simulovaný let raketoplánu Amicitia. Jelikož se nám 
jméno tohoto modelu, který je dominantou ESC, nelíbilo, 
dali jsme jí jednodušeji zapamatovatelné a vtipnější 
jméno: Emocitron. Let hlavní posádky se obešel bez 
vážnějších komplikací. Jen drobné selhání navigačních 
systémů způsobilo, že commander Michal Vojsovič a pilot 
Anička Sobotková přistáli v Atlantickém oceánu, kousek 
od pobřeží severní Afriky. Záložní posádku čekal osud o 
něco horší: během letu jim došel kyslík a postupně 
selhaly palubní systémy, což mělo za následek jejich 
pětinásobnou smrt. Naštěstí to byla jen simulace, a tak 
jsme se po dvou namáhavých hodinách všichni sešli na 
večeři. 
Čtvrtý den našeho pobytu jsme věnovali stavbě a 
odpálení vodních raket. Jelikož byl všude sníh a rakety 
byly z papíru, žádná z nich svůj let nepřežila. 
V pátek dopoledne jsme opět stavěly rakety, tentokrát 
však na opravdový raketový pohon. Během výroby nám 
byl podrobně vysvětlen princip raketových motorů i účel 
jednotlivých částí samotných raket. Krátce před polednem 
jsme rakety odpalovali. Naše malé raketky byly schopné 
během několika málo vteřin vylétnout do výšky až několik 
stovek metrů a dokonce rozbít i čelní sklo auta. Po obědě 
jsme se rozloučili se všemi instruktory z ESC, nastoupili 
do autobusu a vydali se na zpáteční cestu.  
Tím pro nás skončil nezapomenutelný týden v Belgii a 
loňský ročník soutěže Expedice Mars. 

Vojta Chalupa 
 

Život vojenský I. 
Na půdách ve starých skříních leží dodnes mnohé 
„poklady“ po  generacích našich rodičů i prarodičů: staré 
fotografie, školní sešity, kroniky, zpěvníky. Občas, po 
letech, přijdou na světlo a přinesou vzpomínky a 
přemýšlení o tom jaký to byl tenkrát život, jaké měli naši 
prarodiče starosti a radosti.  
Jedno z těch „chlapských“ vzpomínání je vojenská služba. 
Dodnes je to věrné téma snad každého muže od 
pětadvaceti výše. Ti mladší už mají smůlu – více jak šest 
let se u nás na vojnu neodvádí. Ti nejstarší prožívali vojnu 
první republiky, která byla odlišná od té v padesátých a 
šedesátých letech a ta zase jiná než v posledních 
desetiletích minulého století. No a určitě se mnou budete 
souhlasit, že poslední odváděné ročníky už  ani neví co to 
ta opravdová vojna vlastně byla. A taky neznám nikoho, 

kdo by na vojnu nevzpomínal v dobrém. Ono to zlé se tak 
nějak zapomíná i když určitě také bývalo.  

 
Kasárna, ve kterých sloužil Jan Stehlík z Boleradic 

 

V Českých zemích se sloužilo v císařské armádě už od 
poloviny sedmnáctého století - sice dobrovolně, ale na 
doživotí! Později se vojenská služba zkracovala a od roku 
1868 byla už jen tříletá. Z té doby také pochází jarní a 
podzimní čas odvodů, který se zachoval až dosud. A jaká 
to vlastně byla ta vojna za císaře pána?  Dnes už mezi 
námi není nikdo, kdo by nám to pověděl. Nedávno jsem 
našel sto let starou kroniku a zpěvník z doby vojančení 
pana Jana Stehlíka (č.p. 99). Zažloutlé listy ukrývaly po 
léta zápisky z vojenské služby, vzpomínky na domov, 
různé průpovídky, pořekadla a písničky.  A jak už to bývá, 
do jeho deníku se dostávaly častěji ty veselejší. Hned na 
první straně je v úvodu napsáno: 
  

Upomínka na moji dobu vojenské služby při pěším pluku 
čís. 99 ve Vídni. Otec i matka přilepšení posílali, a proto 
bylo na vojně dobře. 
 

V roce 1907 tedy nastupuje pan Jan Stehlík z Polehradic 
do služby císaři ve vídeňských Krönprinz Rudolf Kaserne. 
Schválně píšu název německy. V Rakouské armádě byly 
sice pluky, jejichž velícím jazykem byla i čeština, ale 
zrovna ve Vídni, kam byl odveden  k pěšímu pluku, to 
byla němčina. Mladý Jan ji znal trochu už ze školy, ale i 
tak to pro něj nebylo snadné, zvyknout si na řízné 
německé povely: 
 

Vzpomínka  
S láskou a udatností vojín sloužit má, 
ale žádný se na vojnu z lásky nedá. 
Vzpomeň sobě každý jen, 
pod jakým se nalézáš břemenem. 
Krásná léta věku svého  
strávit musíš z přinucení ukrutného. 
Voják v tak velkém městě jako je Vídeň měl trudný život. 
Často se sice dostal z kasáren ven na vycházku, ale to 
býval mezi obyčejnými vojíny drahý špás. A tak se na toto 
téma mezi vojáky dost často vtipkovalo: 
 

Milý Otče! 
Se srdečným pozdravem píši dnes v pondělí toto psaní, 
zítra na poštu dám, a tak ve středu je obdržíte.  
Prosím Vás zašlete mě ve čtvrtek peníze, v pátek je dejte 
jistě na poštu, bych je v sobotu obdržel a v neděli je 
vyzdvihl na poště a přímo s nimi moh’ jít do Prátru. 
      O brzké zaslání prosí Váš syn 
Odpověď: 
 

Milý synu!!! 
Tvoje psaní od pondělka, co jsi v úterý na poštu dal, jsem 
obdržel. Ve čtvrtek nepošlu Tobě žádné peníze protože 
v pátek přijedu sám, bych Tobě v sobotu mohl dát 
pořádný výprask, by jsi v neděli mohl zůstat pěkně doma. 
  Na brzkou shledanou Tvůj Otec 
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A co vlastně voják Jeho císařského veličenstva na takové 
vycházce nebo dovolené čili urlábu mohl dělat? No, 
k tomu je další veršovaná průpovídka: 
 

Pivo, dýmka, zpěv, žena, tanec 
nechť žijí na světa konec 
mého žití, chvíle krásné 
na vojně, ach, vzaly za své. 
 

Na vojně by se žilo vesele a věrně 
jen kdyby byly as 2 zlaté denně. 
Milý pane generáli, 
šest krejcarů je peníz malý! 
Dej nám na den kuly, 
nebudeme dělat dluhy. 
 

I obyčejný voják se ovšem zabýval věcmi vážnými, ba 
přímo podstatou celé své vlastní existence. Ono také co 
dělat, když nafasoval kasárníka, tedy zákaz vycházek, a 
nemohl opustit garnizón čili posádku po několik dnů i 
týdnů: 
 

K čemu jsou vojáci 
 

Chránit císaře i vlasť, 
kde co vidí ukrást. 
Po děvčatech vždy slíditi, 
poctivé o věnečky šiditi. 
Drahým rodičům i milenkám o peníze psát, 
na flámování a s civilisty se prát. 
 

K tomu jsou vojáci! 
 

Příště trochu vzpomínek na děvčata.  
Z deníku pana Jana Stehlíka vybral a upravil Jiří Janda 

 
Lékařská služba první pomoci 

Mikroregion Hustopečsko 
 

LSPP pro dospělé je poskytována v přízemí hlavní 
budovy Městské nemocnice v Hustopečích. 
Pondělí až pátek od 17:00 hod. do 22:00 hod.,  
soboty, neděle a svátky od 08:00 hod. do 20:00 hod.  
tel. : 519 407 310  
Nepřetržitě je LSPP zajišťována pro dospělé Úrazovou 
nemocnicí Brno, Ponávka 6 
Pondělí až pátek od 17:00 hod. do 07:00 hod. 
soboty, neděle a svátky nepřetržitě  
Tel.: 545 538 538 
Lékařská služba první pomoci pro dospělé je zpoplatněna 
v souladu se zákonem č. 261/2007 Sb. částkou 90,-Kč. 
LSPP pro děti je poskytována v Nemocnici Břeclav, 
pavilon A, první patro. 
Pondělí až pátek od 17:00hod. do 22:00hod., 
soboty, neděle a svátky od 08:00hod. do 22:00hod. 
tel. : 519 315 263  
nebo 
Nepřetržitá LSPP pro děti je poskytována ve Fakultní 
nemocnici, ul.Černopolní 9, Brno 
Pondělí až pátek od 17:00hod. do 07:00hod., 
soboty a neděle – nepřetržitě 
tel. : 532 234 935  
V rámci LSPP není poskytována výjezdní návštěvní 
služba ! 
Stomatologická služba první pomoci je poskytována na 
poliklinice Břeclav. 
soboty, neděle a svátky od 08:00hod. do 13:00hod. 
tel. : 519 303 213 
 
Nepřetržitá pohotovost odborných pracovišť: 
Stomatologická pohotovost, Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6 
tel.: 545 538 421 

Pohotovost ORL provádí nemocnice v Brně 
1.-16. den v měsíci FN Brno-Bohunice, tel.  532 231 111 
17.-31.den v měsíci FN U Svaté Anny Brno, Pekařská,  
tel. 543 181 111 
Pohotovost oční a kožní je poskytována  FN Brno-
Bohunice 
tel. 532 231 111 
Pohotovost gynekologická je poskytována Nemocnicí 
Břeclav 
tel. 519 315 111 
Na těchto odborných pracovištích budou pacienti ošetřeni 
i bez doporučení jiného lékaře. 
V případě ohrožení života  

• stavy bezprostředně ohrožující život (bezvědomí, 
koma, otravy,..) 

• stavy působící náhle utrpení a náhlou bolest 
(těžké krvácení, autonehody,...) 

• stavy, které při prohlubování chorobných změn 
mohou vést k náhlé smrti (astmatický stav, 
epileptický záchvat, píchnutí alergika včelou… ) 

volejte tel. číslo 155.  
 
Ohledání zemřelých 
Ohledání zemřelých zajišťuje v pracovní dobu praktický 
lékař. 
Mimo pracovní dobu praktického lékaře je služba 
ohledání zemřelých zajišťována Nemocnicí Břeclav.  
V době LSPP (Po-Pá 17,00-22:00hod.,  So, Ne, Sv 08,00-
20:00hod.)  
na telefonním čísle 519 303 202.  
Mimo pohotovostní službu (Po-Pá 17:00-07:00hod., So, 
Ne, Sv od 20:00do 08:00hod.)  
na telefonním čísle 519 315 150. 

 
inzerce 

Provoz lékáren 
Lékárna Dům zdraví 
Brněnská 9, 693 01 Hustopeče 
Po – Pá od 7:00 do 18:00 
Sobota od 7:30 do 11:00 
 
Lékárna u sv. Tadeáše 
Brněnská 27a, 693 01 Hustopeče 
Po – Pá od 7:00 do 18:00 
Sobota od 8:00 do 12:00 
 
Lékárna na poliklinice 
Bří Mrštíků 38, 690 02 Břeclav 
Po – Pá od 7:00 do 18:00 pohotovost do 21:00 
Sobota od 8:00 do 12:00 
 
Lékárna Na Kobližné 
Kobližná 27/7, 602 00 Brno-město 
Nepřetržitý provoz 
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V druhé půlce měsíce ledna byla v Kloboukách u Brna na 
ulici Bří Mrštíků  3, v 1.poschodí (nad prodejnou FOTO) 
otevřena nová kancelář – bezplatné občanské poradny. 
Jejím zřizovatelem je občanské sdružení DOBRÁ CESTA 
z Prahy a na Moravě je to jejich první pobočka. V průběhu 
měsíce února do poradny přišli se svými dotazy občané 
z Klobouk  a okolí.  
Jednou se zájemkyň byla i paní Marie, která se zajímala o 
činnost poradny a její prospěšnost pro obyvatele Klobouk 
a okolí. Zde je několik odpovědí na otázky které ji 
zajímaly:  
V čem nám může občanské sdružení  pomoci? 
Občanské sdružení DOBRÁ CESTA o.s. je nestátní,  
nezisková organizace její činností je poradenství ve 
spolupráci s odborníky: právníky, sociálními pracovníky, 
psychology. Dále chtějí nabídnout volnočasové aktivity a 
akce pro své členy i širokou veřejnost. Kdo se může stát 
členem o.s.?  
Jaké výhody mu členství přináší? Každý občan starší 
18 let. Členský příspěvek je 300Kč ročně.  Výhody 
členství – rychlejší zpracování dotazů, právní poradenství 
zdarma, slevy u našich partnerů a na různé akce. 
Možnost realizace svých znalostí a dovedností pro ostatní 
občany. 
Jaké dotazy může občan dostat zodpovězeny a kolik 
ho to stojí? Jak již bylo uvedeno poradna je bezplatná, 
délka pro zodpovězení dotazu se liší. Nečlenské 
anonymní dotazy: 3 týdenní doba   Členské dotazy : do 1 
týdne. Odpovědi na dotazy - pracovně právní, sociální, v 
oblasti finančně rozpočtové problematiky ale i další. 
Jak to funguje a je to anonymní? Při dotazu v poradně 
s Vámi pracovnice sepíše dotaz např. Pan Josef K. se 
ptá: ,,Sepsal jsem smlouvu a převzal zboží – deky na 
předváděcí akci. Rozmyslel jsem si to  lze to vrátit a 
ukončit smlouvu? Na tento dotaz  je mu odpovězeno na 
jeho email, který uvede do žádosti.  Pokud nemá možnost  
na PC lze si odpověď nechat poslat zpět na poradnu. 
Dotazy a klienti se nikde nezveřejňují a dají jen údaje, 
které sami chtějí.   Lze také na pobočku zatelefonovat 
nebo poslat dotaz emailem.  
Některé problémy je třeba řešit urychleně je to 
možné? Ano i v tomto může poradna pomoci a konkrétní  
dotaz zodpovědět expresně.  
Jaké dotazy v poradně převládají v posledním 
měsíci? Za poslední měsíc bylo nejvíce dotazů v oblasti 
pracovně právní – týkající se čerpání dovolených, nároku 
na podporu v nezaměstnanosti, atd. 
Již jste se někde představili veřejnosti  a co 
připravujete pro větší zviditelnění? Ano, v okolních 
obcích proběhly první besedy s občany, připravujeme 
článek o DOBRÉ CESTĚ o.s. do občasníku v okolních 
obcích. Navíc jsme navázali spolupráci s Jihomoravkým 
krajem a připravujeme projekt DOBROU CESTOU 
k finanční gramotosti. Mělo by se jednat o dvouletý projekt 
v rámci našeho kraje. V zimních měsících tohoto roku 
bude na školách  probíhat také projekt s DOBROU 
CESTOU proti pohlavním chorobám. O  obou projektech 
budou občané informováni. 

Do Klobouk nejezdíme pravidelně, jak využít služeb 
poradny přímo v naší obci? Pokud se přidáte mezi 
členy občanského sdružení Vaším prostřednictvím si 
budou moci občané zadávat dotazy přímo v místě 
bydliště. Po návštěvě u nás na pobočce rádi vysvětlíme, 
jak můžete pracovat v každém věku jako dobrovolník. 
Můžou se do činnosti připojit další zájemci? Budeme 
jen rádi, přivítáme občany hlavně na volnočasové aktivity, 
důchodce, studenty, nezaměstnané, protože každý člověk 
něco umí a pokud chce předat své zkušenosti  dalším, 
velmi to oceníme. Někdo umí, šít, rýsovat kraslice, vyzná 
se v astrologii a spoustě dalších oborech.      
Dotaz:.,,Já jsem v důchodu a vyznám se v bylinkách 
myslíte, že to někoho zajímá?“ Nabídnete tuto činnost 
v poradně – přihlásí se zájemci a v létě již vyrážíte 
společně do přírody. Poznáte další zajímavé lidí z okolí a 
podělíte se o Vaše znalosti.  
Těšíme na Vaši návštěvu v poradně. 
 
Při besedách v okolních obcích  nám bylo řečeno, bylo to 
moc zajímavé, škoda, že přišlo jen pár lidí. Musíte to do 
našich občasníků napsat tak “polopatě“ aby lidi věděli, že 
je to pro všechny. Senioři si řeknou, že to není pro ně a 
nic nepotřebují a mladí, že mají internet a dozvědí se 
všechno tam.  Svoje si na besedách našli opravdu jak 
důchodci  např.o slevách a Seniorpasech, tak i mladší 
generace např.o novinkách v zajištění. A najednou se 
povídalo a odpovídalo na dotazy  a 2 hodiny  uběhly jak 
nic. 
Přijďte se zeptat – nic to nestojí a některá rada je opravdu 
nad zlato.  
 
Děkuji paní Marii za dotazy. A ještě kde a kdy nás 
najdete:  
DOBRÁ CESTA o.s. 
Bří Mrštíků 3, Klobouky u Brna  tel. 603 442 089 nebo 734 
419 404 
email: klobouky-dobra-cesta@seznam.cz 
od pondělí do čtvrtka od  8.00 - 10.00 hod  jinak po 
tel.efonické domluvě.   
Můžete také navštívit  naše stránky: www.dobra-cesta.cz   
Za pobočku Klobouky u Brna 

Jarmila Janoušková  
 

NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 
POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ SLUŽBY 

Bří Mrštíků 3, 1.poschodí (nad prodejnou FOTO) 
Klobouky u Brna      
tel. 603 442 089, tel. 734 419 404 
 
V nově otevřené kanceláři můžete využit dostupnosti 
těchto služeb: 

• Životní-úrazové-majetkové pojištění 
Kooperativa, a.s. VIG, Česká podnikatelská 
pojišťovna,a.s. VIG, Pojišťovna České spořitelny, a.s. 
VIG, Generali pojišťovna a.s. 

• Penzijní a důchodové spoření - Penzijního 
fondu ČS, Generali PF, Stavební spořitelny ČS a 
Raiffeisen stavební spořitelny – hypotéky a úvěry 

• Garantované zhodnocení Vašich vkladů.  Zisk 
– v tisících Kč/ročně.   

 Domluvte si schůzku v kanceláři nebo u Vás doma. 
 Využít služeb můžete v dopoledních hodinách i  po 
návratu ze zaměstnání. 
Pro další rozvoj kanceláře hledáme spolupracovníky.   

inzerce                                                                                                 
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Inzerce 

 
Inzerce 

Sbírka použitého ošacení 
Rada městyse ve spolupráci s Občanským sdružením 
Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti vyhlašuje sbírku použitého 
ošacení.  

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské) 

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,   
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek)  
Nemůžeme vzít znečištěný a vlhký textil. Věci prosíme 
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem 
Sbírka se uskuteční dne 21.března 2011 od 10.00 – 17.00  
hod. v sále úřadu městyse Boleradice.. 
Děkujeme za Vaši pomoc.  
                                    Více na  www.diakoniebroumov.org 
    
 
 

Setkání se seniory 
V sobotu 12.března 2011 se v sále úřadu městyse 
Boleradice uskutečnilo setkání se seniory Boleradic. 
Starosta přivítal seniory a na úvod setkání vystoupily děti 
z Občanského sdružení Nedánov s ukázkou tanců.  O 
tom, že se vystoupení dětí líbilo, svědčil i zasloužený 
potlesk publika. V další části setkání vystoupil starosta 
Drahomír Hausner.  Nejdříve představil jednotlivé členy 
rady městyse a oblasti, za které zodpovídají.  V další části 
svého vystoupení představil záměry rady na tento rok, 
včetně některých problémů jako je poruchovost rozhlasu 
a s tím spojené pořízení nové ústředny, vydávání  

 
Ze setkání Rady městyse se seniory 

 
Polehradu a řadu dalších.  Na setkání vystoupil i zástupce 
PČR z oddělení v Hustopečích, který seznámil seniory 
s bezpečnostní situací a připomenul zásady chování 
seniorů ve styku s cizími osobami. V další části proběhla 
krátká beseda se seniory, kde byly řešeny zejména 
otázky parkování vozidel na chodnících a rychlá jízda 
vozidel a motorkářů v ulicích Boleradic. Přítomný 
příslušník PČR vysvětlil seniorům možnosti policie a obce 
při řešení těchto problémů. O krásné ukončení celého 
setkání se postarala CM Primáš se svým vystoupením, 
které bylo často odměňováno potleskem. RM děkuje 
seniorům za účast a všem těm, kteří se na setkání podíleli 
za jejich ochotu,  přístup a podporu. 

Drahomír Hausner 
 

Společenská rubrika 
leden – březen 2011 

60 let Praxová Jana, Boleradice  227 
65 let Straková Věra, Boleradice 432 
 Otýpková Marie, Boleradice 298 
 Vítečková  Jarmila, Boleradice 362 
70 let Novotný Jan, Boleradice 387 
 Stehlíková Ludmila, Boleradice 184 
 Mezerová Radoslava, Boleradice 285 
75 let Matejová Anežka, Boleradice 176 
 Novotný Josef, Boleradice 299 
80 let Stehlíková Marie, Boleradice 290 
 Vítečková Růžena, Boleradice 332 
81 let Záleský Čeněk, Boleradice  398 
              Omastová Vlasta, Boleradice 204 
 Otýpková Marie, Boleradice 19 
82 let Dufek Josef, Boleradice 428  

Káňová Františka, Boleradice 164 
84 let Horáková Zdeňka, Boleradice 128 
85 let Korábová Marie, Boleradice 252  
 Záleská Marie, Boleradice 398  
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let 
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Z matriky... 
k 1. lednu 2010 měly Boleradice celkem 897 obyvatel 
v roce 2010 - narodilo se 10 dětí 
  - přihlásilo se  21 občanů 
  - odhlásilo se 17 občanů 
  - zemřelo 8 občanů 
31.12.2010 903 občanů 
Narozené děti: Jiřina Mezerová 
  Martin Samson 
  Zuzana Wolfová 
  Daniel Čurda 
  Eliška Tesařová 

Julie Vystoupilová 
Jan Vahala 

   Darina Čechová 
Petr Žemlička 
Richard Hausner 

Zemřelí občané: Marie Hrabcová 
  Marie Čermáková 
  Naděžda Kršíková 
  Josef Uherek 
  František Novotňák 
  Helena Stehlíková 
  Václav Zahradník 
  Štěpán Víteček 

   Matrikářka Marie Klimešová 
 

Dětský maškarní karneval 
V neděli 13.3.2011 se uskutečnil dětský maškarní 
karneval, kterého se zúčastnilo na šedesát dětí v 
doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků. O 
veselou náladu se nám postarali komici z divadla Koráb 
Ťuťu a Ňuňu, kteří nás také celým karnevalem provázeli. 
Po krátkém úvodu vystoupily děti z tanečních kroužků 
country, line dance a také orientální tanečnice. V průběhu 
celého karnevalu probíhaly krátké soutěže, které si pro 
nás nachystali veselí komici a při kterých bylo možné 
vyhrát nejen sladké odměny.  

 
Maškarní karneval pobavil ty nejmenší 
Na závěr karnevalu byla pro všechny děti připravena 
bohatá tombola, za kterou tímto děkujeme všem štědrým 
sponzorům. 

Za OS Nedánov Barek Bohuslav 
  

Do nekonečna a ještě dál…“ 
Tak zní název letního dětského tábora, který se 
v letošním roce jako již tradičně rozhodlo upořádat 
Občanské sdružení Nedánov. 
Tábor se bude konat ve dnech 14. – 21.8.2011. 
Místo, které bylo pro tento rok vybráno se nachází 
v malebné krajině nedaleko Blanska, v Karolíně u Rájce-
Jestřebí. 

Jsou zde krásné lesy, rybník, koňská farma, jeskyně a 
další pamětihodnosti volající po našem navštívení.  
Táborovou základnu tvoří pevná budova, kolem které jsou 
rozestavěny stany s pevnou podsadou. Základna je 
vybavena kuchyní s jídelnou, klubovnou, hřištěm, 
sociálním zařízením a sprchami s teplou vodou. 
Bližší informace o tomto táboře nebo přihlášky si můžete 
vyžádat u Bohuslava Barka, Pastýřská 323, Boleradice, 
tel. 724 030 096 nebo na úřadě městyse Boleradice. 

Za OS Nedánov Barek Bohuslav 
 
Fotky z karnevalu je možné si prohlédnout na 
http://nedanov.rajce.net/Maskarni_karneval_2011 

                    
Zkrátka: stalo se v prosinci… 

25. zpívali jsme koledy a pili svařené víno u hasičárny, 26. 
i přes špatnou úrodu vloni koštovali vinaři nové víno a 
Vojta odjel na Mars, 29. divadelníci drželi Silvestr 
v divadle, 31. vrátil se Vojta z Marsu a začaly bujaré 
oslavy Silvestra 
 

Zkrátka: stalo se v lednu… 
1. bujaré veselí skončilo, začal nový rok 2011, 8. Osm 
žen to byla komedie v divadle, 13. začal Region-tour na 
výstavišti v Brně a byly tam i Boleradice, 15. byli přivítání 
na radnici lonští občánci, 16. na ČT2 byli Ochotníci 
z Boleradic, a na ČT1 Vojtova Mise na Mars, 20. ve škole 
přišlo k zápisu pět budoucích prvňáčků, 31. skončilo 
analogové vysílání ČT 
 

Zkrátka: stalo se v únoru… 
5. v sále plesala na svém bále Kateřina Vilemína 
Zaháňská s divadelníky, 19. v sále bylo nabito 
krojovanými páry a plesalo se až do rána, 24. slavila CM 
Primáš pět let a vydala cédéčko, 26. okresní fotbalisti si 
zvolili nejlepší jedenáctku, 27. divadelníci vyrazili na 
zájezd do Šebrova na orchideje a s Babičkou do Brněnce,   
 

Zkrátka: stalo se v březnu… 
5. po obci si špacírovali masopustní masky a skončily na 
Maškarním bále, 6. v divadle dávali Chválu bláznovství a 
v sále vládlo karnevalové veselí v maskách, 7. bylo 
mrazivo a slunečno  a děti šly v maškarním průvodu obcí 
večer se pak pohřbila basa U pážat, 12. odpoledne se 
senioři sešli v sále, 13. v sále opět vládlo karnevalové 
veselí dětí v maskách, 16. vyšlo toto číslo Polehradu  
 
 
 

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. června 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 16. března 2011 

 
Autorkou kresby na titulní straně je Lucie Korábová 
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