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Prázdninová básnička 
 
Slunce svítí, řeka volá: 
dneska už nám končí škola. 
Vyrazíme na prázdniny, 
teď z nás bude někdo jiný. 
 
Nebudem psát úkoly, 
nemusíme do školy. 
Dva měsíce volna máme, 
co s tím časem uděláme? 
 
Někdo jede na tábor, 
jiný učí zpívat sbor, 
lesních ptáků na palouku, 
hlavně že jsme přitom venku. 
 
Někdo letí do dálek, 
chce poznávat celý svět. 
Jiný jede k babičce, 
která žije v chatičce. 
 
Ať je to tak nebo tak, 
budeme si užívat! 
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Čím se zabývala rada městyse? 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve 
stručnosti informoval o několika zásadních otázkách 
a problémech, které řešila rada městyse Boleradice 
v uplynulém období:  
Velmi intenzivně jsme se zabývali problematikou 
vodovodů. Byla  odevzdána kompletní 
dokumentace, kterou požadovali VaK Břeclav 
k další fázi řešení vodovodu ke hřišti a prodloužení  
vodovodu ve Vrchní ulici. Podařilo se nám získat 
dodatečný souhlas k umístění stavby na pozemky 
státu po 15 měsících od zahájení jednání s tímto 
úřadem. Je podána žádost o zahájení kolaudačního 
řízení na OŽP Hustopeče – vodovod prodloužení 
ulice Vrchní.  Dále byla podána žádost o stavební 
povolení – vodovod Cvrčkov. 
Pokračovala jednání na Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových ve věci pozemků po 
paní Stehlíkové ve Vrchní ulici. Na posledním 
jednání na tomto úřadě byla nastíněna další 
možnost vyřešení tohoto problému, a to doložení 
některých dokumentů k odstranění stavby ve 
smyslu rozhodnutí z 28.8.1987. Je naší snahou 
v jednáních pokračovat a tento problém dořešit.  
 V tomto období probíhala i příprava a zpracování 
návrhu ÚP Boleradic. Komise pro územní plánování 
se sešla na svém jednání celkem 2x, a to 7.2. 2011 
a 9.5. 2011. Projednala připravené a navržené 
materiály zpracovatelem návrhu ÚP  Urbanistickým 
střediskem   v   Brně   a   zaslala  své  připomínky   
a náměty. V současné době je návrh ÚP Boleradic 
v projednávání, bude k nahlédnutí na Městském 
úřadu v Hustopečích, ORR ve dnech 7.6.2011 – 
7.7.2011. Společné projednání návrhu s dotčenými 
orgány   (E.ON,  plynárny,  telekomunikace,  hasiči 
a další), organizacemi, krajským úřadem, městem 
Hustopeče a se sousedními obcemi se uskuteční 
7.6. 2011 v 10.00 hod. v kanceláři vedoucího ORR 
č. 650 v Hustopečích. Návrh ÚP Boleradice je také 
k nahlédnutí na internetových stránkách 
www.hustopece-city.cz, městský úřad – soubory – 
Odbor regionálního rozvoje – projednávané územně 
plánovací dokumentace správního obvodu 
Hustopečsko (připomínky dotčených orgánů do 30 
dnů od společného jednání). Dále bude 
probíhat dopracování připomínek a další kolo 
posouzení plánu (vyvěšení na úřední desce 
městyse, připomínkování návrhu, veřejné 
projednávání v Boleradicích apod.). 
Předpokládáme, že návrhu ÚP Boleradic bude 
schválen ještě v průběhu tohoto kalendářního roku. 
Byly zpracovány a schváleny stavebním úřadem 
v Kloboukách veškeré podklady potřebné pro 
realizaci připravovaných a doposud realizovaných 
investičních akcí (podium, zastávky, demolice, 
výstavba sběrného místa – oplocení, hangár, 
oprava chodníků).  
Proběhla řada jednání k problematice odpadů – jsou 
přislíbeny kontejnery na tvrdý plast a očekáváme 
montáž E domku pro skladování elektromateriálu. 
V současné době dokončujeme Sběrný dvůr 
v areálu bývalého ZD, kde bude možné ukládat 
velkoobjemový odpad, železo, hliník, elektroodpad, 
použitý olej z domácností, pneumatiky, zářivky. Sběr 
nebezpečného odpadu budeme řešit obdobně jako 
doposud etapovým svozem na ohlášení. 
V současné době začínáme řešit problematiku 
bioodpadu a provozu sběrného místa Boleradice. 

V rámci projektu bezpečné stromy pokračuje 
mapování stromů  v  obci  s  návrhy  jejich  ošetření 
a údržby. Ve spolupráci s Ing. Pilátem připravujeme 
návrh na revitalizaci skládky v Randlích – sadbové 
úpravy – pravděpodobná realizace na podzim roku 
2011.  
Proběhla příprava veřejné vyhlášky k sakrálním 
stavbám, která je v současné době vyvěšena na 
úřední desce a bude k dispozici občanům po dobu  
6 měsíců a poté lze převést majetek který nemá 
majitele na obec (zákon, který toto umožňuje platí 
do konce roku 2011). 
Proběhla řada jednání s firmou E.ON k realizaci 
provedení uložení vedení nízkého napětí v centru 
obce do země. Tato akce je plánována na začátek 
roku 2012.  
Byl zřízen infokoutek v Boleradicích a stanovena 
pravidla jeho činnosti. Tento infokoutek bude sloužit 
zejména o sezónně a víkendech k  propagaci 
turistiky   v    obci,    k     poskytování   informací       
a informačních materiálů a kontaktů.  Provozovat jej 
bude paní Dana Křižáková – zkušebně po tuto letní 
sezónu (2011).  

Za radu městyse starosta Drahomír Hausner 
 

Odpady 
V nedávné době jsme zahájili provoz sběrného 
dvoru v areálu bývalého ZD. Na tomto místě je 
možné ukládat velkoobjemový odpad, železo, hliník, 
elektroodpad, použitý olej z domácností, 
pneumatiky, zářivky, papír. Ostatní materiál jako 
použité tonery do kopírek a tiskáren, baterie do 
telefonů, monočlánky, žárovky, drobné 
elektrospotřebiče je možno ukládat do sběrných 
nádob u schodů do úřadu městyse.  
Vzhledem k omezeným kapacitám kontejnerů na 
velkoobjemový odpad je třeba říci, že pokud občané 
potřebují vyvést větší množství komunálního 
odpadu, případně stavební suti je vhodné a žádoucí 
nechat si po dohodě s úřadem městyse přistavit 
kontejner a velkoobjemový odpad poté odvést na 
vlastní náklady na vhodnou povolenou skládku 
v okolí Boleradic.  
V této souvislosti budeme v dalším období řešit 
možnosti a pravidla pro ukládání hlíny v katastru 
Boleradic. Sběr nebezpečného odpadu budeme 
řešit obdobně jako doposud etapovým svozem na 
ohlášení. V současné době začínáme řešit s naší 
svozovou firmou problematiku bioodpadu. 
 
Provozní doba sběrného dvora platná od 1.6.2011 
do 31.8.2011 
 
sobota (sudý týden) 15.00 – 17.00 hod. 
středa (lichý týden)   16.00 – 17.00 hod. 

Drahomír Hausner 
 
 
 
 

 
 

Upozornění 
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ A POPLATKŮ  
ZA ODPADY KONČÍ 30.6. 2011 
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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, a jejich 
předání na úřad městyse. Na základě těchto údajů 
pozveme naše rodáky a přátele na připravované 
setkání. Děkujeme předem za Vaši ochotu.  

Drahomír Hausner 
 

Zasílání zpráv  
a přehled zpráv na webu 

Prostřednictvím emailu můžete dostávat zprávy 
z radnice vysílané rozhlasem. K tomu stačí poslat 
emailovou žádost na email obec@boleradice.cz 
s textem: Zasílejte zprávy na email (uveďte svůj 
email). K textu připojte i své jméno. 
Přicházet Vám budou informace a zprávy vysílané 
v odpoledních hodinách. 
Dále je na webových stránkách městyse 
www.boleradice.cz nově zřízen odkaz Hlášení – zde 
jsou uveřejňována veškerá hlášení úřadu městyse. 

Drahomír Hausner 

 
Čím se zabývalo  4. zasedání 

Zastupitelstva městyse Boleradice 
dne 26.5 2011 

Plnění úkolů z minulého zasedání 
RM se sešla celkem sedmkrát. Činnost rady je 
zřejmá z usnesení, které zastupitelé obdrželi 
v materiálech v obálce současně s pozvánkou na 
dnešní ZM. Zápisy z RM jsou uloženy na úřadu 
k nahlédnutí pro zastupitele. 
Zpráva Výboru finančního 
Předseda finančního výboru uvedl, že finanční 
výbor projednal čtyři body.  Závěrečný účet městyse 
Boleradice za r. 2010, rozpočtové opatření č. 1 a č. 
2/2011, projednal návrh na rozdělení výsledku 
hospodaření za r. 2010 ZŠ a MŠ Boleradice              
a doporučuje  ZM schválení všech uvedených bodů. 
Dále projednal plnění rozpočtu ke dni 30.4. 2011       
a konstatuje, že příjmová část ve výši 2 739 716,84 
Kč je plněna na 32,84  % plánovaných příjmů 
a výdaje ve výši 1 897 464,69 Kč jsou plněny na 
22,4 % plánovaných výdajů.  
Zpráva Výboru kontrolního 
Předseda kontrolního výboru uvedl, že kontrolní 
výbor se sešel  a předmětem kontroly byly zápisy     
a usnesení ze zasedání rady i zastupitelstva od 
7.2.2011. Výbor konstatoval, že nebyly shledány 
žádné závady. 
Zabezpečení výuky v ZŠ a MŠ Boleradice  - 
školní rok 2011/2012 – hlavní bod jednání ZM 
Paní ředitelka  uvedla, že  do 1. tř. nastoupí pouze 
dvě děti. Žáci budou sloučeni - do I. třídy 1. až 3. 

ročník a do II. třídy 4. a 5. ročník. Nižší počet dětí se 
týká i MŠ, ta však bude provozně zajištěna stejně, 
jako v současné době.  Zastupitelé jednoznačně 
potvrdili   zájem  o   udržení   provozu   ZŠ  a  MŠ    
v Boleradicích i do dalších let. 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a 
MŠ Boleradice 2010 
ZM schválilo rozdělení výsledků hospodaření ZŠ     
a MŠ Boleradice za r. 2010.  
Závěrečný účet městyse Boleradice za r. 2010 
Závěrečný účet městyse Boleradice za r. 2010 byl 
schválen bez výhrad. 
Rozpočtová opatření 
ZM  schválilo  rozpočtové opatření č. 1/2011 a č. 
2/2011, která provedla RM.  
Projednání návrhu závěrečného účtu 
Mikroregionu Hustopečsko za r. 2010 
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hustopečsko 
za r. 2010 byl  vyvěšen na úřední desce a vzat na 
vědomí.  
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Němčičky a na 
částech k.ú. Boleradice 
ZM schválilo Komplexní pozemkovou úpravu 
v k.ú. Němčičky u Hustopečí a na částech k.ú. 
Boleradice a zmocnilo starostu k jednání                  
o odkoupení pozemků v souvislosti s Komplexní 
pozemkovou úpravou v k.ú. Němčičky a na části 
k.ú. Boleradice. 
Dodatek smlouvy s firmou E.ON – přeložka VNN 
v centru obce 
ZM schválilo Dodatek č. 2 smlouvy o přeložce 
zařízení distribuční soustavy č. Z100824994 
s firmou E.ON v centru obce.  
Informace o průběhu a přípravě investičních 
akcí 
Je vypsána nová výzva na PPO Vítkov 
(protipovodňová opatření). Oprava chodníků – 
realizace je plánována asi červenec - září 2011. 
Oprava stropu školy  -  byla podána žádost               
o individuální dotaci na JmK ve výši 467 784 Kč. 
Připravuje se oprava střechy  sálu -  vybudování 
protisněhových zábran  a provedení nátěru,  dále 
chceme zaměnit nástěnky ve středu obce. Před 
dokončením jsou pohledy z rozhledny.  
Připravujeme revitalizaci skládky v Randlích             
a vysázení stromů – do konce října 2011. Bude 
potřebné zahájit jednání s majiteli pozemků o jejich 
odkoupení vzhledem k dalším plánovaným opravám 
chodníků a možnostem získání dotací. V jednání 
zůstává problematika odvodu dešťové vody v ulici 
Pekelná, problematika řešení zabezpečení svahu 
mezi domem p. Šemory a p. Švece, dále odvodu 
vody u hřiště. 
Nákup komunální techniky 
Byl schválen nákup komunální techniky Multicar.   
Příprava Sjezdu rodáků 
V přípravě je kniha, prezentační  publikace cca 100 
stran, dále DVD – život obce tak, jak probíhá během 
roku, letáky, které budou využity i po Sjezdu. 
Program a pozvánka budou k dispozici do konce 
června, vše  bude  zveřejněno obvyklým způsobem   
i na internetu. 
Aktuální záležitosti: 
Rozsah péče bude i v letošním roce na LSPP 
v Hustopečích stejný. Byl projednán záměr MŽP 
vyhlásit NPR Kukle. Dále byl projednán Plán péče 
pro zvláště chráněné území PR Velký Kuntínov – 
ochrana rostlin.   

Za Radu městyse – starosta Drahomír Hausner 
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Upozornění na vypnutí! 
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních 
hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač 
ČT1 Boleradice (22. kanál). Jeho vysílání bude od 
23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě 
čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), 
vedle něhož se bude průběžně objevovat také 
textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto 
grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci 
snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož 
vypnutí se blíží. 
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České 
televize – multiplexem veřejné služby se všemi 
čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Brno, kam 
Váš městys patří, zajišťují vysílače velkého výkonu 
Brno – Hády, Brno-město – Barvičova, Brno – Kojál 
a Mikulov – Děvín (všechny shodně na 29. kanálu). 
Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách 
umožňuje satelitní digitální vysílání – kdekoliv          
v České republice je bezplatně k dispozici vysílání 
všech čtyř programů České televize z družice Astra 
3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 
23,5° východně, platformy CS Link a Sky Link).        
Z družice Astra 3A jsou dostupné i regionální 
mutace zpravodajských pořadů České televize pro 
severní a jižní Moravu na ČT1. Více na stránkách 
internetového speciálu www.digict.cz v rubrikách 
Digitální satelitní vysílání DVB-S a Příjem 
regionálního vysílání. 

 
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového 
zemského vysílání České televize jsou k dispozici    
v tiskové zprávě Vypínání analogového vysílání ČT: 
30. června 9 vysílačů a 174 dokrývačů. 
Další informace o digitalizaci České televize ve 
zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na 
www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka 
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 
hodin). 

Česká televize -  Štěpán Janda  
 

Škola se připravuje na další  
školní rok 

Krásné letní počasí nás upozornilo, že prázdniny 
ťukají na dveře a je čas připravit na na další školní 
rok. V době prázdnin proběhnou v budově školy 
zejména takové práce, které za provozu nelze 
organizovat. V mateřské škole budeme vyměňovat 
podlahovou krytinu – starý koberec za hygieničtější 
a snadnoúdržbové PVC; současně učebnu 
vymalujeme a připravíme hrací prvky na zahradu. 

Trávník, který je nyní ve stadiu miminka, se do 
podzimu stane adolescentem a určitě snese malé 
dětské tlapky.  
V základní škole nás čeká malování chodeb 
(připravujeme se na slavnostní Sjezd rodáků), jejich 
nová výzdoba a natírání dveří. Dokončíme úpravy 
nábytku v interaktivní učebně.  
Škola, to jsou především děti. Museli jsme si 
otevřeně říct, že příští rok bude pro školu kritický      
a značně náročný. Ve školním roce 2011/2012 
nastoupí do ZŠ děti, narozené 1. 9. 2004 do 31. 8. 
2005. Těchto dětí je v Boleradicích dle výpisu           
z matriky velmi nízký počet – nastoupí dvě žákyně.  
Jelikož jsme malotřídní škola, není žádný důvod ke 
strachu – první ročník se otevře, bude součástí        
I. třídy (1., 2. a 3. ročník). II. třídu budou tvořit žáci 4.    
a 5. ročníku.  

 
K zápisu se letos dostavilo 5 dětí, z toho  

pouze tři děti jsou z Boleradic 
 

Nejpalčivěji se situace malého počtu žáků projeví na 
financích, které jsou podle počtu žáků směřovány 
na učitele. Od září musíme upravit úvazky učitelů. 
Ve spojených třídách se bude vyučovat průměrně 
15 dětí, rádi bychom se jim alespoň několikrát týdně 
věnovali individuálně po ročnících. K tomu 
využijeme  hodiny placené z dotace EU a peníze, 
které nám přispívá městys Boleradice ze svého 
rozpočtu. Žáky budou vyučovat magistři Šedivá, 
Plocková a Kabela. S hrdostí musím konstatovat, že 
se zastupitelstvo městyse Boleradice vyslovilo pro 
podporu školy a dalo najevo, že mu na zachování 
školy v obci záleží. Někteří zastupitelé nás pochválili 
za pěkný, inspirativní a  moderní vzhled školy. Žáci 
5. ročníku se na oplátku mohou pochlubit velmi 
dobrými výsledky v celostátním testování, čímž 
vyvracejí pověru o tom, že na malotřídkách se děti 
špatně učí. Vždyť jejich výsledky v matematice        
a angličtině patří k nejlepším mezi testovanými 
třídami.  
Naší snahou bude překonat toto nepříznivé období, 
kdy počet dětí bude opravdu minimální a připravit se 
na další školní rok, ve kterém by mělo nastoupit 
devět žáků.  
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří nám       
v roce 2010/2011 pomáhali a podpořili nás finančně, 
fyzicky či morálně. Malý počet učitelů a velká 
pracovní zátěž se na konci roku projevují, proto si 
opravdu vážíme každé pomoci a dobře míněného 
slova či rady. Prázdniny využijeme všichni                
k odpočinku a regeneraci sil, případně k akcím, 
které nás budou inspirovat do dalšího školního roku. 
Našim dětem přejeme o prázdninách hlavně zdraví 
a pohodu a bezpečný návrat do školních lavic. 

Milena Plocková  
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Sport ve škole 
V pátek 27. května pořádala škola Tenisové hry.      
A tak se tenisové kurty zaplnily malými tenisty. Ti 
menší hráli badminton, starší se pokoušeli o tenis.   
A tak bylo veselo, živo a plno štěbetání, protože to        
u dětí jinak nejde. Dobře si již vedli starší žáci Fr. 
Němec, V. Soukup, T. Cvrček a  S. Pelikánová, kteří 
sem chodí již pravidelně. Všichni byli spokojeni, že 
si mohli na kurtech zahrát a pěkně využít 
mimoškolních aktivit v rámci Sportovního kroužku. 
Tímto Jednotě Orel děkujeme za umožnění využívat 
toto sportoviště v hodinách tělesné výchovy              
a  Sportovního kroužku. 

 
 

Na Den dětí 1. června se uskutečnila Atletická 
olympiáda.Soutěžilo se na fotbalovém hřišti a jeho  
okolí  ve vytrvalostním běhu na 300m, běhu na 50    
a 60 m, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. 
Žáci byli rozděleni do jednotlivých kategorií podle 
věku. Zahajovalo se slavnostním nástupem - 
zavěšením olympijské vlajky a zapálením 
olympijského ohně. Spolu s námi soutěžili i žáci ze 
Základní školy Bílá hora Praha, kteří zde byli na 
Škole v přírodě. Součástí byla i zábavná část - 
chůze na chůdách, kop na malou branku míčem, 
hod na cíl-kuželky a běh s míčkem na tenisové 
pálce-raketě. A jak vše dopadlo ? 
 

 
Olympiáda očima malých výtvarníků 

Nejmladší žáci (1 roč.): v bězích si nejlépe vedla 
Anetka Hošková a v hodu míčkem a skoku z místa 
Petr Plevač. 
V mladších žákyních se nejvíce dařilo Kláře 
Jamborové, Denisce Frgálové a Kristýně Čechové. 
V mladších žácích suverénně vedl Jakub Svědík, 
dařilo se i Tomáši Cvrčkovi.  
Ze starších žákyň byla úspěšná především Lucie 
Klimešová, Stela Pelikánová a Iva Bubeníčková. 
Ze starších žáků byl nejlepší František Němec, na 
paty mu šlapali Jiří Šubík a Vítek Soukup. 
Ale snažili se všichni a podávali výkony, co jim síly 
stačily. Všichni jsme byli spokojeni, protože jsme se 
drželi hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“   

Pavel Kabela 

 
 

Oslava dne dětí v MŠ 
Děti z mateřské školy slavily svůj svátek velmi 
sladce. Po běžné dopolední svačince na ně čekalo 
překvapení v podobě sladkého ovocno- 
zmrzlinového poháru se šlehačkou, jež si 
vychutnaly na terase školní zahrady. Velmi je lákalo 
pískoviště skluzavka i travička v blízkosti. Ale            
s pohybovými aktivitami  si musely počkat na 
fotbalové hřiště, kde pro ně bylo přichystáno 
opravdové sportovní vyžití. Čekala na ně různá 
stanoviště se sportovními úkoly. Na jednom z nich 
bylo úkolem trefit se do malé branky kopacím 
míčem, na dalším srazit postavené kuželky, poté si 
mohly zkusit chůzi na chůdách, anebo zda dokáží 
přenést neposedný míček na tenisové raketě na 
určené vzdálenosti. Dětem se úkoly velmi líbily           
a nadšeně je plnily, za splnění i snahu dostaly 
všechny děti sladkou odměnu. I děti ze základní 
školy se účastnily těchto atrakcí, připravených po 
jejich olympiádě, a byly menším dětem příkladem. 
Závodění a soutěžení se všem velmi líbilo a náležitě 
tak všechny děti oslavily svůj svátek.  

Ivanka Klaudie 
 

Školní zahrada jako velká přírodní 
učebna 

Téměř deset let trvající úsilí o přebudování školního 
pozemku na přírodní zahradu, která bude 
obsahovat herní i výukové prvky, se blíží k závěru. 
Bývalé štěrkové hřiště se zelená, svahy a schodiště 
jsou zabezpečeny, cestičky zpevněny či vysypány, 
většina přání našich dětí a učitelek splněna. Trvalo 
to dlouho a každý, kdo má doma zahradu, ví, že se 
jedná o nekonečný proces. Přesto se můžeme 
radovat z prvních velkých a veřejných úspěchů.  
V minulých dnech nás navštívili zástupci 
Občanského sdružení Přírodní zahrada. Tato 
organizace je zapojena do projektu přeshraniční 
česko-rakouské spolupráce a jejím úkolem je 
vyhledávání a zviditelnění přírodních zahrad             
v těchto regionech. O jaké zahrady se jedná? 
Uvedu citaci z materiálu Cesta k zahradní plaketě:    
V „Přírodní zahradě“ se člověk cítí jako v ráji. 
Zahrada zde totiž není jen přírodně utvářeným 
místem k odpočinku a rekreaci pro své lidské 
majitele. Je také životním prostorem a domovem 
mnoha rostlin a zvířat. Z toho vyplývá pečlivě 
střežená a ekologicky obhospodařovaná živá 
rozmanitost – od divizny až po zelí, od sýkorky až 
po ropuchu. Měsíčky tady kvetou vedle salátu, 



Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   Polehrad – zpravodaj obèanù Boleradic                                     èerven 2011          èerven 2011          èerven 2011          èerven 2011 

Strana 6 

v hlohu si staví hnízdo ptáci, nad vodou se vznášejí 
vážky a v hromadě kamení se ukrývá lasička. Pro 
ně pro všechny je tu místo, aby mohli zahradu 
naplnit životem a proměnou. 
A právě takovou shledali hodnotitelé i naši školní 
zahradu a ocenili ji plaketou PŘÍRODNÍ UKÁZKOVÁ 
ZAHRADA.  
Když jsme s žáky mluvili o tom, co by na zahradě 
chtěli zlepšit, často se ozývalo, že by byli rádi, 
kdybychom ji představili rodičům, aby věděli, co tam 
vlastně máme. Nejprve se nám zdál tento úkol 
obtížný, ale museli jsme si přiznat, že když ho 
vyřešíme, odpadnou nám mnohé problémy.              
Z projektu ZAPojte se! se nám díky sponzorům         
z Providentu podařilo získat peníze na informační 
tabuli. Na ni jsme umístili grafický nákres zahrady, 
fotografie stanovišť a velmi důležitý dokument,  
který vytvořili žáci – desatero zásad, jak na 
přírodních zahradách hospodařit. Tato tabule je nyní 
ve výrobě (místní firma Moravia Propag) a bude 
slavnostně odhalena 17. 6. společně s plaketou 
Přírodní zahrada. Na slavnostní odhalení pozveme i 
sponzory zahrady – za ty roky budování se jedná 
například o MŠMT ČR,  Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Nadaci  Veronica, Nadaci 
Zdraví pro Moravu, společnost Provident Financial    
a sdružení Tereza a samozřejmě zřizovatele Městys 
Boleradice. Chceme však také pozvat všechny 
místní podnikatele a rodiče, kteří nám s přestavbou 
pomáhali, a to nejen finančně, ale zejména svým 
pracovním nasazením. Bez této pomoci by se nám 
možná podařilo zahradu přebudovat v kratším čase, 
ovšem potřebovali bychom nejméně dvojnásobek 
peněz.  
Nebudu se již rozepisovat, co všechno na zahradě 
máme a jak to tam vypadá. Jsme nyní Ukázková 
zahrada a jako tací vás rádi po domluvě zahradou 
provedeme a vše vysvětlíme. Už nyní k nám 
zavítaly učitelky mateřských škol na návštěvu a pro 
inspiraci. Čím se však musíme pochlubit je to, že 
naši žáci se o zahradu starají sami, převážně ve 
volném čase a dokáží také vyprávět o tom, co zde 
žije a roste. Až na podzim zpřístupníme nový trávník 
dětským nožkám, věřím, že i ti největší škarohlídi 
budou spokojeni. Zahrada nám opravdu nemůže        
a nechce suplovat dětské hřiště, naším cílem bylo 
vytvořit příjemné zákoutí, kde si děti mohou hrát, 
odpočívat, ale také vzdělávat se a tvořivě pomáhat. 
U dětí budujeme vztah k přírodě prostřednictvím 
jejich spolupráce s přírodou. Děkujeme všem, kteří 
nám pomáhali a pomáhají, za jejich pomoc.           

Milena Plocková 
 

Den Země s Providentem 
Malotřídka v Boleradicích již několik let pečuje          
o přírodní zahradu za budovou školy. Péči                 
o pozemek zvládá škola většinou svépomocí, podílí 
se žáci, pedagogové i rodiče. Prostředky na úpravy 
terénu, nákup zahradního vybavení, rostlinného 
materiálu či přípradně zahradních prvků pro děti 
však musíme hledat prostřednictvím sponzorů. 
Na začátku roku 2011 vypsalo Sdružení Tereza        
a Provident Financial s.r.o. grantovou výzvu 
ZAPojte se! s podtitulem Zelená Akce                      
s Providentem. Naše škola v rámci výzvy požádala 
o prostředky, které by pomohly udělat prostředí 
školní přírodní zahrady přehledné a zároveň ji 
prezentovat veřejnosti pomocí venkovní informační 
tabule. V grantovém řízení jsme uspěli a získali 

finanční příspěvek, který nám umožní splnit cíle 
projektu. 
Jedním z hlavních bodů projektu byla také oslava 
Dne Země v Boleradicích, která proběhla 14. 4. za 
přítomnosti pracovnic Sdružení Tereza a Školského 
vzdělávacího střediska Lipka Brno. V průběhu dne 
žáci naší školy intenzivně pracovali v několika 
skupinách.  

 
 
Vytvořili pravidla hospodaření na přírodní zahradě, 
vyrobili domečky pro hmyzí pomocníky a osadili 
jmenovkami zahradní prvky i rostliny na zahradě. 
Další skupiny žáků se učily v lese, četly v Čarodějné 
knize o bylinkách, malovaly stromy a zvířata. 
Odměnou všem bylo opékání buřtíků. Počasí nám 
po celé dopoledne přálo a akce se vydařila. 
Sponzorům patří naše díky.     

                          Milena Plocková 

 
Včelařský kroužek 

ZŠ a MŠ Boleradice se nachází na jižní Moravě            
v okrese Břeclav. V loňském roce škola získala titul 
Ekoškola. V areálu školy jsme vybudovali školní 
přírodní zahradu, na které je bylinková spirála, 
vegetační střecha střecha na kůlně, ještěrkoviště, 
domeček pro ježka, divočinka a „hotely“ pro 
hmyzáčky.  

 
Malí včelaři 

V roce 2010 vznikl Kroužek mladých včelařů. 
Vedoucí kroužku pro všechny žáky školy připravili 
besedu s místním včelařem panem Radko 
Nádeníčkem. S manželi Partikovými jsme vyráběli 
svíčky z mezistěn a z vosku odlévali vánoční 
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ozdoby. Pod mikroskopem jsme si prohlíželi 
včeličky. 
Členové kroužku vyráběli sladkosti – vyloupané 
ořechy jsme vložili do skleniček a zalili medem. 
V lednu jsme se začali připravovat na včelařský rok. 
Zjistili jsme, jakou má včela stavbu těla, kde včeličky 
bydlí a jak se o ně starat. Pan učitel nám ukázal 
ochranné pomůcky, které nám škola zakoupila         
z Dotačního programu „Podpora včelařství“ KrÚ 
JMK. V místním truhlářství pro nás vyrobili tři 
nástavkové úly. Naučili jsme se sklepávat rámečky 
a zatavovat do nich mezistěnky.  
Od března se scházíme dvakrát za týden. V pátek 
ve škole a v sobotu odpoledne u včeliček, které 
máme v zahradě pana Nádeníčka. Už se všichni 
těšíme, až budeme vytáčet náš první med.  
O velkých prázdninách chceme získat další 
informace na Letní škole mladých včelařů                 
v Nasavrkách. 

Miroslava Vavriková 
 

Tenisový turnaj –  
„Memoriál Ing. Josefa Uherka“ 

ATN (amatérští tenisový nadšenci z Boleradic) ve 
spolupráci s Jednotou ORLA v Boleradicích 
uspořádali v sobotu 21.5. 2011 1. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře pro amatérské neregistrované 
tenisty, který nesl název „Memoriál Ing. Josefa 
Uherka“.  

Turnaje se zúčastnily čtyři amatérské tenisové páry, 
které spolu sehráli vzájemně celkem šest utkání. 
Hrálo se na dva vítězné sety do čtyř vítězných her 
(game) v každém setu a systémem, kdy se každý 
utkal s každým. Do tabulky se započítávaly body       
a skóre z jednotlivých utkání.  Po těžkých bojích      
a spoustě krásných tenisových výměn a sportovních 
okamžiků se v konečném pořadí na čtvrtém místě 
umístila rodinná dvojice Drahoš Stehlík a jeho 
synovec Zdeněk Stehlík z Kurdějova. Třetí místo 

obsadila dvojice hráčů z Morkůvek Jaroslav Kališ 
(starosta) a Richard Pučálka. Druhé místo obsadila 
domácí dvojice Lubomír Šubík a Jindřich Demela, 
které se tím pádem nepodařilo obhájit prvenství       
z     0. ročníku, který se hrál v roce 2009. Z vítězství 
v turnaji se radovala druhá rodinná dvojice ve 
složení Tomáš Uherek a Kristýna Uherková (10 let) 
z Brna, která zvítězila ve všech třech svých utkáních 
a získala zaslouženě do svého držení pohár pro 
vítěze a tím určitě našemu kamarádovi a jejich 
tatínkovi a dědečkovi Josefu Uherkovi, který 
dohlížel nad regulérností turnaje z nebeských výšin 
a na jehož počest byl tento tenisový turnaj 
uspořádán určitě největší radost.  Kristýnka byla 
vyhlášena a to také po zásluze i nejlepší hráčkou 
turnaje, za což obdržela velkou zmrzlinovou 
pochoutku.  
Organizátoři děkují všem hráčům za účast v turnaji, 
poněvadž zvítězili všichni, kdo se zúčastnili a to bylo 
také hlavním mottem celého turnaje.  Zvláštní a 
velké poděkování patří sponzorům turnaje, Vinařství 
Koráb a Vinařství Omasta, kteří věnovali 
organizátorům ceny, pro všechny účastníky 
tenisového klání.  

Za organizátory akce: Jindřich Demela 
 

Jarní Sešlost 
V divadle pořádá každoročně Divadelní spolek bratří 
Mrštíků Krajskou divadelní přehlídku Jarní Sešlost 
(letos už popáté). Ta letošní byla „poznamenána“ 
náhlou změnou programu. Místo původně 
avízovaného představení Babička, muselo být pro 
nemoc hlavní představitelky nasazeno do soutěže 
jiné představení, a to drama Maryša. Že je o Maryšu 
zájem mezi diváky dokládají vyprodaná představení. 
Jaký měla názor na inscenaci odborná porota – 
letos ve složení Lenka Lázňovská, Dušan Zakopal, 
Karel Tomas a  Leonard Walletzký – najdete 
v následujícím dokumentu: 
 
Posudek na divadelní představení DS bří Mrštíků 
Boleradice - Alois a Vilém Mrštíkovi:   Maryša,  
režie  Alena Chalupová 
Inscenátoři v čele s Alenou Chalupovou jako 
režisérkou se rozhodli vrátit k původní verzi hry, 
tedy k UrMaryše před jejím uvedením v Národním 
divadle. Hrají ji v originálním nářečí, v krojích, 
s použitím původní hudby ve zpracování cimbálové 
muziky Primáš a působivé interpretaci mužáckého 
sboru a dívčího tria. Přičteme-li k tomu rekvizity jako 
jsou např. cepy, vzniklo folklorní divadlo a také 
prostředek popularizace tradiční lidové kultury v této 
části Moravy. Kostýmem se liší pouze hospodský 
jako postava jiného statusu než jsou chalupníci       
a sedláci. Byť bylo zvoleno realistické divadlo 
psychologické pravděpodobnosti (např. z necek, 
v nichž Maryša pere prádlo, se vylévá skutečná 
voda), je inscenace, pokud jde o kulisy a mobiliář 
minimalistická. Plně se soustřeďuje na vypracování 
postav a jejich jednání v dramatických situacích. 
Mohla se přitom opřít o vyzrálé herectví (např. 
Antonín Koráb jako Lízal) na jedné straně a dobré 
typové obsazení odpovídající možnému věku 
postav. Maryša Jarmily Glocové (mimochodem 
prapravnučky skutečné Maryši Marie Turkové)          
i Francek Marka Korába jsou skutečně mladí a jejich 
dramatické jednání je uvěřitelně pravdivé. O to 
silnější je příběh Maryši. 
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Maryša pojede na Národní přehlídku do  

Vysokého nad Jizerou 
Drama bratří Mrštíků má v tom, jak je osud 
jednotlivých postav opírající se o pevné struktury 
tehdejší společnosti nevyhnutelný, rozměr až 
antického dramatu. Každá z dramatických postav 
jedná v souladu se svým sociálním postavením,        
i když na chvíli zapochybuje. Názorně je to vidět na 
postavě Maryšina otce. Je bohatý sedlák, radní, 
nemůže si dovolit, aby se dcera zapletla 
s chalupníkem. Dá Maryšu Vávrovi, byť je si vědom, 
že mu jde jen o peníze. Tím, že je nakonec Vávrovi 
odmítne vyplatit, zhorší její situaci a přispěje 
k jejímu tragickému rozuzlení. Maryša je věřící, 
poslechne nakonec rodiče, vdá se a neřeší svou 
situaci útěkem s Franckem. Zabije, protože její život 
už nemůže být horší a toto řešení jí přijde jako 
nejčestnější. Každá postava má svou pravdu. Má ji    
i Vávra. Potřebuje ženu k malým dětem, peníze do 
zadluženého mlýna. Žena musí podle jeho 
přesvědčení poslouchat muže, a pokud to nedělá, 
má právo na ni vztáhnout ruku. Vávra Radka 
Omasty je takto tesán. To je jistě možné, pak ale 
nemá hloubku a přesvědčivost situace, kdy otrávený 
Vávra reaguje na náhlou změnu chování Maryši      
a nabízí jí smír. Zůstává v rovině slovního řešení, 
není výsledkem vývoje postavy. V inscenaci 
najdeme i téma pokušení a pokoušení jednat jinak, 
kterému jsou vystaveny všechny postavy. Ta jí 
přidává na lidskosti a přibližuje divákovi. Neomylní 
jsou totiž jen bohové. Základní téma hry, totiž člověk 
má právo rozhodnout o svém osudu, je čitelné         
a osobně se domnívám stále aktuální. 
Inscenace boleradických je silná také v tom, jak 
režisérka buduje jednotlivé obrazy. Všechny klíčové 
situace dramatu jsou ozvláštněny. Např. štronzem 
všech dalších postav v situaci, kdy se Maryša 
obléká do kostela nebo kontrastním zadním plánem 
jako detailním průzorem do dalšího prostoru. Tento 
kontrast může být také hudebním nebo zvukovým 
číslem. Příkladem je mlácení cepy jako jediný zvuk 
v situaci, kdy Maryša dává jed do kafe. Je to 
dramatické a emotivní zároveň. Až boleradičtí 
zvládnou cepy opravdu do rytmu, bude to                 
i dokonalé. Mimořádná hudební složka inscenaci 
rytmizuje a tematizuje. Nejde tedy o pouhý hudební 
doprovod. Je třeba pochválit aranžmá rvaček. 
Zejména ta hospodská s vyvedením na střed 
jeviště, je opravdu pěkná. 
I když v současném českém amatérském divadle se 
můžeme setkat s několika inscenacemi této hry         
a některé z nich se pokoušejí o netradiční přístup          
a osobitý výklad, má podle názoru poroty krajské 
postupové přehlídky inscenace DS bří Mrštíků, která 

jde tradiční cestou, takovou kvalitu, že může být 
obohacením Krakonošova divadelního podzimu.  

V Praze 31. května 2011  
Lenka Lázňovská, předsedkyně poroty 

 
 
 

Rozloučili jsme se s Babičkou 
Je středa 1. června večer v boleradickém divadle. 
Ještě poslední potlesk, symbolické poděkování 
divákům za přízeň a opona uzavírá další sezónu v 
divadle. A nejen to - pětadvacátá repríza inscenace 
Babička je také její derniérou. A jak se sluší a patří 
rozloučili jsme se s ní důstojně přípitkem i tradičním  
rozkrojením velkého dortu. 

 
Eva Charvátová a Štěpánka Veselá v hlavních 

rolích inscenace Babička 
 

Divácky úspěšné představení bylo spjato                  
s desítkami hodin příprav, zkoušek, chystáním 
scény a kostýmů, s několika zájezdy ale také                   
s vyprodanými představeními, s potleskem diváků 
ve stoje, s úžasným publikem na představení pro 
krajany ve Vídni. To vše zůstává nejen na množství 
fotek a dokumentů v archívu ale především v paměti 
těch z nás, kteří to vše prožili na vlastní kůži. 
Poděkování za to a poslední potlesk diváků patří 
režisérce, dětským i dospělým hercům, technikům, 
nápovědám, barmankám, šatnářkám, pokladním 
zkrátka všem, kteří přiložili svůj, byť malý, kamínek 
do složité mozaiky zvané divadelní představení. 
Skončila jedna sezóna, chystá se další. Je za námi 
téměř sedm desítek představení v divadle, koncertů, 
výstav, divadelního bálu a dalších společných akcí. 
Na stole už leží právě připravené "Jarní předplatné" 
pro dospělé diváky a oblíbené dětské předplatné 
"Rodiče s dětmi do divadla". Na podzim se budou 
dále reprizovat letošní premiéry – komediální 
pohádka Robin Zbojník a drama Maryša. Na vánoce 
se chystá dárek divákům v podobě obnovené 
premiéry inscenace Noc pastýřů - o životě a smrti 
Jana Jakuba Ryby.  
Zkrátka divadelníci v Boleradicích se činí tak, aby            
i ta příští sezóna stála opravdu za to! 
 

Na závěr mi dovolte ještě jedno poděkování. 
Poděkování všem těm, kteří nám přispívají tu 
finanční darem, tu pomocí s propagací nebo 
věcným darem na bále či na přehlídce. Bez této 
podpory by činnost spolku s tolika představeními za 
rok nebyla možná.   
Velmi si toho vážíme a všem děkujeme. 
 

Za divadelní spolek Jiří Janda 
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Předplatné v sezóně 2011 / 2012 
 

Rodiče s dětmi do divadla 
 

Martin Šmída  Král zvířat 
20. 11.  2011  15,00 hod.  
Divadelní soubor J.K.TYL Brodek u Přerova 
Muzikálová pohádka na motivy afrických pohádek  a 
filmu Lví král o malém lvíčeti Simbovi, následníkovi 
trůnu, a jeho složité cestě za pravdou a láskou. 
 

Zdeněk Kozák  Čáry báby Cotkytle aneb Tři 
zlaté vlasy děda   Vševěda 

22. 1. 2012 15,00 hod.  
Divadelní spolek Kroměříž 
Moderní pohádka doplněná písničkami s řadou 
různých pohádkových motivů pobaví malé i velké 
diváky. 
 

Vladislav Kracík  O pračlovíčkovi 
18. 2. 2012 15,00 hod.  
Divadlo Tramtárie Olomouc 
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, 
ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale 
hlavně pořádně veselé vyprávění o tom , jak 
pračlovíček postavil první domeček, jak musel 
objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad 
tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno 
líp. 
 

Lenka Cacková a Jaroslav Němeček  
Červánková víla 
20. 5. 2012 15,00 hod.  
Divadelní studio“V“ Brno 
Pohádkový příběh plný barevné nálady a písniček, 
který  prozradí, jak to bylo s úplně první 
červánkovou vílou na světě. 
 
Jarní předplatné 
 
Marc Camoletti Báječná Anna 
14. 1. 2012 19,30 hod.  
Divadelní spolek Kroměříž 
Není dobrý nápad přivést si domů milence, když má 
váš manžel vedle v pokoji svou přítelkyni… 
 

Nathalien Richard Nash Obchodník s deštěm 
18. 2. 2012 19,30 hod.  
Divadlo Duha Polná 
Milý, komicky laděný, prostý příběh o hledání lásky, 
porozumění, o soudržnosti a láskyplných vztazích 
v rodině vznikl již před padesáti lety a stal se 
předlohou pro stejnojmenný, dnes již legendární 
film. 
 

K.J.Erben Kytice 
17. 3. 2012 19,30 hod.  
Taneční divadlo Mimi Fortuna Brno 
Baladická hra, jejímž námětem je šest básní ze 
stejnojmenné slavné sbírky Karla Jaromíra Erbena. 
Tvůrci používají nejen Erbenovy verše, ale také 
běžné mluvené slovo a pohybovou techniku 
současného scénického tance. 
 

Divadelní studio „V“ Brno 
Michael Frayn Bez roucha 
14. 4. 2012 19,30   
Komedie světoznámého dramatika Michaela Frayna 
o tom, jak těžký je herecký chlebíček, ale zároveň je 
to veliká legrace. Napsal ji člověk, který divadlo 
důvěrně zná a má je rád, sám překládá Čechova,    
a tak dokáže do humorného děje zapojit i soucit           
s tvrdým hereckým životem. 

Fiona Bettanini a Diego Ruiz Bez předsudků 
19. 5.  2012 19,30   
Divadelní soubor AMADIS Brno 
Dojemná a zároveň mírně lechtivá italská komedie o 
přátelství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích ...          
a hlavně o nás všech – lidech jako takových. 

Iva Kahounová 
 

PS: prvním představením příští sezóny, při 
příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Boleradic, bude    
v pátek 16. září drama Maryša. Předprodej 
vstupenek bude zahájen už 26. srpna a pak dále 
každou středu a pátek od 18 do 19 hodin                  
v pokladně divadla. Programová brožura na sezónu 
2011/2012 vyjde začátkem srpna a dostanete ji        
v divadle i na radnici. 
 

Malování na silnici 2011 
V sobotu 21. května jsme uspořádali pro děti soutěž 
v malování křídami na silnici. Bezmála 30 dětí přišlo 
si namalovat obrázek pro radost nejen svou, ale        
i poroty. 
Děti byly rozděleny do dvou kategorii podle věku. 
Mladší žáci: 
1. místo  - Markéta Svobodová (dílo Náš dům) 
2. místo  - Lucie Pilátová (dílo Moje rodina) 
3. místo  - Kamila Zoubková (dílo Návrh oblečení) 
 

 
 
Starší žáci: 
1. místo  - Julie Stehlíková (dílo Podmořský svět) 
2. místo  - Marcia de Groot (dílo Mořská pana) 
3. místo  - Klára Jamborová (dílo Podmořský svět) 
Všichni soutěžící dostali malou upomínku a sladkou 
dobrotu. Počasí bylo víc než úžasné, všichni jsme si 
to s dětmi užili. Děkujeme za účast a už teď se 
těšíme na příští rok. 

 Za  OS Nedánov Jitka Zoubková 
 
 
 
 

Slet Čarodějů a Čarodějnic 
V sobotu 30. dubna se na přistávací ploše před 
radnicí slétly čarodějné bytosti všech kategorií           
i věku, aby se mohly zúčastnit slavnostního reje        
a změřit své znalosti a dovednosti s ostatními. 
Soutěžilo se v několika disciplínách a nejlepší 
čarodějky a čarodějové si odnesli pamětní 
Čarodějnický glejt nebo věcnou cenu. 

Jitka Zoubková 
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Tábor 2011  
„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 

 
Pozvání na Jánské hody 

V pátek 24. června začne stavěním máje příprava     
k Jánským hodům, které se v Boleradicích odbývají 
vždy první sobotu a neděli po svátku sv. Jana. 
Stavění začíná od šesti hodin večer. O dobrou 
pohodu se postará CM Primáš. 
  

 
Sobota tradičně začíná v půl třetí odpoledne 
průvodem od první starky po celé obci, následuje 
Moravská beseda dětí ze školy po jejím skončení 
dětské sólo a odpolední zábava pokračuje. Večer 
od 20 hod opět zábava pod májou. K tanci               
a poslechu hraje DH Zlaťanka z Kobylnic. 
 
V neděli ve 14:30 začíná požehnání v kostele sv. 
Jana Křtitele, po té průvod obcí, odpoledne v 17 hod 
zavádka, večerní zábava pod májou začíná v osm 
večer. K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka           
z Kobylí 
 
 
 

Stárci 

1. Martin Soukop Kristýna Hladůvková 

2. Jakub Koráb Šárka Hosová 

3. Tomáš Hos Natálie Bartoňková 

4. Jiří Soukop Simona Srncová 

   

Chasa 

5. Jiří Víteček Nela Babirádová 

6. Martin Křižák Marie Horáková 

7. Jakub Zimolka Sabina Straková 

8. Daniel Hřib Gabriela Praxová 

9. Aleš Víteček Veronika Šilerová 

10. Filip Svoboda Veronika Palánová 

11. Viktor Palán Tereza Kabelová 

12. Vojtěch Chalupa Markéta Wolfová 

13. Milan Novotný Nela Čapková  

14. Milan Víteček Barbora Reiterová 

15. Pavel Hrabec Alžběta Straškrábová 

16. Martin Horák Klára Hladůvková 

17. Juraj Háder Ludmila Klimešová 

18. Aleš Stehlík Kateřina Havránková 

19. Tomáš Vojtěšek Veronika Korábová 

   

 Sklepníci 

 Václav Bartoněk 

 Michal Šimbera 

 Jan Reiter 

 Lukáš Marinč 

 Michal Novotný 

 Martin Reiter 

 Daniel Marinč 
 

Martin Horák a Šárka Hosová 

PS: Téměř utajený spoluautor textů zavádky Z. K. 
ani náznakem nechtěl prozradit, co uslyšíme na 
letošní stárky. Tvrdil jen, že najít na ně „něco“ je 
letos velmi obtížné, ba téměř nemožné. Přísná 
rodičovská výchova je zkrátka znát.  

 

Vzpomínání s Lácarankou 
Seděli jsme spolu s Jirkou Jandou nedávno před 
sklepem v Tihelni. Už se stmívalo a Boleradice se 
chystaly spát. Nalévalo se dobré víno a beseda 
neustávala...  „Víš, že je to právě letos třicet roků, co 
tu hrála Lácaranka poprvé na hodech a že to byly 
vůbec první kompletní hody, které tehdy naše mladá 
kobylská kapela odehrála...“ Slíbil jsem Jirkovi, že 
něco málo napíšu. Rád přikládám fotografii a pár 
vzpomínek.  
V roce 1975 založil Metoděj Hanák v Kobylí dětskou 
kapelu, prostě ve školní rozhlase oznámil, že se 
zakládá nová muzika. Tak nějak vznikla Lácaranka, 
vlastně tehdy jen Kobylská kapela. V roce 1981 už 
měli muzikanti něco za sebou, průměrný věk členů 
kapely 17,5 let kazil jen kapelník Hanák, ročník 
1903.  
Kompletní hody jsme ještě do té doby  nehráli,         
v Boleradicích to bylo poprvé. Pro kapelu to byla 
nová zkušenost, dva  dny hraní po sobě, pochody, 
zvaní, sóla. Mladé nátisky dostaly zabrat. Nevím 
dodnes, jak jsme muzikantsky obstáli, ale vím jistě, 
že nás hraní moc bavilo a snad jsme toho tím 
mladým nadšením pro muziku moc nepokazili. Dá 
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se říci, že Boleradice a poté i dědiny v jejich okolí 
dali Lácarance tu pravou šanci.  
V Lácarance tehdy hrála většina chlapců z Kobylí, 
Břetislav Herzán  z Brumovic a Luděk Michna           
z Vrbice, zpívali Iva Kubicová (Komárková)               
z Němčiček a Jana Houšková (Podlucká) z Divák. 

 
Kobylská kapela na Janských hodech  

v roce 1981 
 

Dodnes aktivně hrají: křídlovák a skladatel Pavel 
Svoboda v Lácarance (na fotografii stojící první 
zprava, postupem času se stal jednou                       
z nejvýraznějších osobností dechovkového světa u 
nás), trumpetista Jirka Matějka ve Zlaťance (stojící 
vedle Metoděje Hanáka vpravo), shodou okolností 
by se měli oba dva představit na letošních 
boleradických hodech, Radek Pekařík (klečící první 
vpravo) vyměnil křídlovku za housle a hraje              
v cimbálové muzice Grajcar a Jana Houšková zpívá 
s kapelou Božejáci.  
V roce 1981 v Boleradicích tehdy stárkovali chlapci 
po vojně, pokud si dobře pamatuji, tak první stárek 
byl Laďa Otýpka, druhý František Koráb atd. Hody 
se odehrávali na place před hospodou u Šemorů, 
průběh hodů byl podobný jako v současnosti, jen 
zavádka se nezpívala (ta se obnovila později a 
Lácaranka byla taky u toho) 
Několik muzikantů hrálo souběžně taky fotbal (v té 
době jsme docela úspěšně reprezentovali Kobylí       
v krajské dorostenecké soutěži), a tak jsme si při 
zvaní užili setkání s fotbalovým rozhodčím panem 
Stehlíkem, který nás dobře znal. 
Rád bych připomněl také místní divadlo. Během 
hraní jsem poznal mnoho lidí, kteří se točí kolem 
divadla v Boleradicích, a o to víc mě zajímala jejich 
herecká představení. Myslím, že na základě své 
třicetileté praxe v kultuře dokážu ocenit, čeho  
boleradičtí ochotníci dosáhli. 
Říká se, že co zažijú muzikanti, zažije málokdo. Je 
to pravda, vzpomínat by se dalo hodně dlouho. Od 
té doby, co Lácaranka hrála poprvé na hodech         
v Boleradicích, se toho hodně změnilo. Máte nové, 
velice pěkné hodové sólo, nový sál, zpívá se 
zavádka, dědina vyrostla ještě více do krásy. 
Zůstala přátelská a rodinná atmosféra dědiny. Proto 
se do Boleradic rád vracím.  

Josef Kaňa 
člen Lácaranky v letech 1975 až 2008 

 

Před dvaceti roky 
Nenechte se mýlit zavádějícím letopočtem o první 
písemné zmínce o Boleradicích na boční straně 
naší školy. Platný letopočet je rok 1141, a proto 
před dvaceti roky se konaly velkolepé a po celý rok 

1991 oslavy 850. výročí této památné události. 
Letos je to tedy 870 let, proto nebude na škodu 
alespoň letmo si připomenout, jak se ten jubilejní 
rok tenkrát slavil. Ještě před začátkem toho roku 
byly na příjezdových cestách do vesnice kovové 
poutače oznamující tuto událost. První akcí toho 
roku byl krojovaný ples, což bylo skvělým zahájením 
s velkým ohlasem. Jeho ozdobou se stala Moravská 
beseda v provedení mladých. Pak již každý měsíc 
následovaly další akce (alespoň ty nejhlavnější) – 
přednášky z minulosti, fotbalový turnaj o štít 850 let, 
výstava zvířat, slavnosti vinobraní, místní přehlídka 
vín, divadelní sešlost a další akce v režii 
jednotlivých organizací.  
Nejhlavnější událostí se stal sjezd rodáků a přátel 
Boleradic, v pořadí již čtvrtý, konaný na konci 
května. Zahájen byl pátečním slavnostním večerem 
a příznivě přijat zaplněným sálem i hosty. Odvíjela 
se v něm minulost obce a v druhé části se stal 
oslavou kraje, který je jejím okolím, tehdy 
Hanáckého Slovácka. Večer byl zahájen 
slavnostními fanfárami zkomponovanými na počest 
tohoto výročí panem  Horákem. Večer se stal 
oslavou místa i kraje a silným citovým zážitkem. 
Sobotní den ráno byl zahájen budíčkem. Dechová 
hudba Dambořanka a chasa v pochodovém rytmu 
obešla celou dědinu. Tato hudba doprovázela mši 
svatou slouženou za rodáky u kaple sv. Rocha, po 
ní koncertovala na návsi, stejně tak po obědě před 
průvodem krojovaných a večer při taneční zábavě. 
Ozdobou tohoto dne byl průvod vesnicí, v němž 
vévodil dosud nevídaný počet krojovaných párů, 
který však zmokl, a proto vystoupení národopisného 
souboru Vonica z Krumvíře se muselo konat v sále. 
Vyvrcholením slavnostního odpoledne se stala 
impozantní událost - nad Boleradicemi vzlétlo 850 
poštovních holubů. Návštěvníci měli možnost vidět 
řadu výstav, zakoupit si upomínkovou keramiku        
a každý obdržel pamětní list připomínající tuto 
skvělou akci. 
Další významnou akcí toho roku byly Jánské hody, 
které se uskutečnily na novém parketu, kde se 
odbývají   dodnes.  
Třetí významnou akcí na zakončení tohoto roku se 
konal velkolepý vánoční koncert předního 
evropského pěveckého souboru Foerster jako 
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poděkování všem, kteří se přičinili o zdar tohoto 
roku, zněly půvabné vánoční melodie v jedinečném 
provedení. 
Přípravy na toto výročí probíhaly v předstihu dvou 
let. Původní plán počítal s bohatším programem.       
I tak to byla důstojná vzpomínka na toto kulaté 
výročí, které mohly Boleradice vzpomínat jako 
jediné na okrese a které je řadí mezi nejstarší 
vesnice. Pamětníků ubývá, avšak tyto významné 
události bude stále připomínat videonahrávka jeho 
průběhu.                                          

Horák Jan,  Procházka Jaroslav 
 

Poděkování 
Že byl u nás hrad, ví každý, že z něho zbyly jenom 
příkopy, už nemusí vědět všichni a co z něho zbylo 
v zemi, neví nikdo. 
Historikové ví, kdy zanikl, jeho vznik však také 
neznají. Archeologové se pozastavují nad jeho 
naprosto nezvyklým tvarem a rozlohou. Chceme-li 
zjistit jeho počátek a odhalit jeho tajemství, je nutné 
pátrat v zemi. Aby se hledalo tam, kde něco může 
být, pomůže   geofyzikální průzkum provedený 
odbornou firmou.  
V roce 870 výročí první písemné zmínky                   
o Boleradicích se Techsport Boleradice rozhodl 
iniciovat tento průzkum. Na tento  účel daroval 24 
000 Kč. Tato částka nestačí, a proto se výbor 
Techsportu rozhodl požádat naše podnikatele           
a živnostníky o finanční dar  na tuto akci.  
Tuto žádost o pomoc jsme předali začátkem měsíce 
května 2011      a na konci prvního týdne června 
bylo ve sbírce  12 000    Kč.  Výbor Techsportu   
srdečně děkuje všem, kteří přispěli   finanční 
částkou na tento průzkum. Věříme a doufáme, že 
tyto vynaložené prostředky pomohou odhalit něco     
z minulosti hradu na Pasekách. 
Geofyzikální   průzkum byl proveden 31.5. 2011 
odbornou firmou GEOPEK s r. o.   V součastné 
době probíhá vyhodnocování získaných údajů a pak 
bude následovat geologický průzkum lokality.         
S výsledky vás budeme průběžně seznamovat. 

za výbor Techsportu Procházka Jaroslav  
 

Malá vzpomínka 
       Řada příchozích na  náš hřbitov  na něm něco 
postrádá. Po delším rozpomínání zjistí, že chybí 
statná bříza a zbylo po ní prázdné místo. Musela být 
odstraněna a mnozí se ptali proč. Důvod je 
jednoduchý, byla přestárlá a poškozená, a proto 
musela být odstraněna, neboť případné její 
vyvrácení by mohlo způsobit velkou škodu.  A jakže 
to bylo s jejím stářím? Je až neuvěřitelné, že její věk 
se nemusel odhadovat, ale dal se téměř přesně 
zjistit, a to následovně. 
Původně stála na hrobě ředitele školy a spisovatele 
Františka Nováka. Ten zemřel náhle v říjnu 1915     
a v jedné z nesčetných svých básní s příznačným 
názvem vyslovil přání na svém hrobě mít vysazený 
strom. To se mu splnilo, byla to bříza. Při úpravách 
jeho hrob byl zrušen, ale bříza zůstala. Za pět let by 
se dožila 100 let, a proto není divu, že zestárla 
pravděpodobně po zásahu blesku, zchátrala           
a dosloužila. Vykácení takového stromu tolik nebolí, 
jako poničení stromů zdravých a silných. 
Bříza Františka Nováka  došuměla a zůstala po ní 
jen tklivá báseň. 
 

Mé přání 
 

Až jednou zemru, vůli mou                                  
Ještě jednou sladkou písní vyplňte,  
abych mohl tiše spát.                                
zašumte mí lesy vstříc,    
Hrob osázejte mi travinou                                     
stesk mi po vás ňadra tíží, 
v níž sedmikrásky budou plát.                              
žel - již neuzřím  vás víc. 

 

Strom zasaďte mi v hlavě, výš                              
zašumte mi ještě jednou,  
ať vzklene se až k modru nebe                              
v podzimní ten tichý čas, 
ať do hvězd patří v zářnou říz                               
v dál jdu odtud temnou cestou 
až v zelený šat zhalí sebe. 
Neuzřím již více vás.  

 

Mě v rakev dejte černý šat 
a v ruce ztuhlé obraz její - 
snad bude se mi o ní zdát 
a dřímat budu pokojněji. 

 

Ať na srdci a v prsou mých 
i ve smrti je mi blíže - 
jak jednou ve dnech lednových, 
k nímž první štěstí mé se víže.   

                                                                                            Horák Jan 
 

Metlaři majó MetleFest 
Tož, na boleradským stadionu se koná v sobotu 
devátýho měsíca červenca betelná letní hudební 
akca. Na pódiu vám budó k tancu, poslechu a dobré 
zábavě drnkat tři špicový kapely. 
 

 
Na večeřu (a pozdě k ránu aj na snídaňu) si možete 
kópit exkluzivně vyuzenó cigáru a zalit to Brnem, 
Kofoló, sedmičkó vína, limonádó, míchaným 
drinkem nebo tvrďákama za vesnický ceny. 
Voháknite sa, nazujte nejaký pořádný šlupky            
a natrtéte do Boleradic. Start je vo osmé hodině, tak 
to hókněte do placu, všeckém na tem fejsbúku          
a tak. 
Jo, a chrupnu neřešte, bude se chlemtat a řádit až 
do rána (budete-li chcet, klíďo si s sebó možete vzít 
stany a spacáky, místa je tu hafo) 

Bart 
 

Létáme pro Vás 2011 
Každoročně v polovině června se na boleradickém 
nebi prohání mnohem více létajících strojů, než 
jindy. Jediným důvodem je již pravidelný letecký 
den, který byl sedmý v pořadí. Mnozí účinkující se 
nám hlásí již dlouho dopředu a pokaždé neskrývají 
nadšení nejen z organizace, ale rovněž počtu 
návštěvníků, který má každoročně vzrůstající trend. 
A proto mnozí si pro boleradickou show pokaždé 
připravují nové " létající náčiní". Během leteckého 
dne účinkovalo 24 modelářů a to nejen v České 
republiky. I v letošním roce nás navštívili modeláři    
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z Holiče a Vídně, kam každoročně na konci 
prázdnin zajíždíme na podobné klání. Letos, jako 
ozvláštnění leteckého dne, provedli nad 
boleradickým letištěm výsadek parašutisti                 
z aeroklubu Brno. 

 
Žádná podobná akce by se nadala zorganizovat bez 
finanční a materiálové pomoci. Proto dovolte, 
abychom touto cestou poděkovaliMěstysi 
Boleradice, který letecko-modelářský klub 
Boleradice finančně podporuje již osm let. 
Dále vinařství Šlancar Ladislav, který věnoval 
každému účinkujícímu pozornost, která při 
konzumaci bude připomínat krásy slunné Moravy 
a letecké škole Stehlík Libor, za zajištěním               
a zprostředkování výsadku a příletu  L60 Brigadýr     
a letounu EV 97 Eurostar SL. Rovněž děkujeme 
všem účinkujícím a v neposlední řadě všem 
návštěvníkům.  
Těšíme se na vás při 8 ročníku Létáme pro Vás  
10.6. 2012 

za LMK Boleradice Stehlík Libor 
 

Concentus Moraviae 
Festival Concentus Moraviae vám v roce 2011 
nabízí možnost zasnít se, přenést se na chvíli do 
dětství a vzpomenout si na momenty, ve kterých se 
z prchavých, ale silných zážitků zformoval váš 
celoživotní zájem nebo budoucí směřování. Přední 
hudebníci ve spolupráci s dramaturgem Alešem 
Březinou ve velmi osobních programech osvětlí, 
jaké muzikální podněty rozdmýchaly jejich hudební 
vášeň. 
Tradičním hlavním cílem pořadatelů bude naplnit 
jedinečné historické prostory 19 festivalových měst 
krásnou hudbou ve vynikající interpretaci a přinést 
vám návštěvníkům nezapomenutelné zážitky, 
případně podnítit vaše nové sny. 

 
 
Ještě máte možnost navštívit koncert, který se 
uskuteční v Hustopečích: 
25.6. sobota 19:30 kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České v Hustopečích Collegium 1704, Collegium 
Vocale 1704 s Václavem Luksem 
Koncerty probíhají také v Mikulově, Hodoníně, 
Valticích, Kyjově a dalších městech jižní Moravy a 

Vysočiny. Podrobnosti termíny a také možnost 
objednávky najdete na webových 
stránkách http://www.concentus-moraviae.cz/. 

 Janda Jiří 
 

Kraj beze stínu 
V druhém červnovém víkendu se v Krumvíři konal 
tradiční folklorní festival Hanáckého Slovácka Kraj 
beze stínu. Vystoupili na něm také CM Vonica 
z Krumvíře, absolventi Základní umělecké školy 
v Kloboukách, CM Primáš, děti z Polehrádku a letos 
poprvé v roli Ferdinanda ďEste a jeho choti Žofie 
Chotkové i členové divadelního spolku. Mezi diváky 
jste mohli najít hodně rodičů účinkujících dětí 
z Boleradic. 

Janda Jiří 
 

 
Život vojenský II. 

Na půdách, ve starých skříních, leží dodnes mnohé 
„poklady“ po  generacích našich rodičů i prarodičů: 
staré fotografie, školní sešity, kroniky, zpěvníky. 
Někdy po letech přijdou na světlo a přivedou spolu 
vzpomínky a přemýšlení o tom, jaký to byl tenkrát 
život, jaké měli naši předkové starosti a radosti.  
V minulém čísle Polehradu vyšla první část malého 
seriálu zápisků z vojny pana Jana Stehlíka, který po 
tři léta sloužil v císařské armádě. Pojďme tedy 
otáčet zažloutlými listy zpěvníku a hledat písničky    
a verše věnované děvčatům. A že jich tam je 
požehnaně! 
 

Vzpomínka na milou 
 

Vzpomínej milko má, na mě v té dáli 
když nás teď dělí lesy a skály, 
kde v růži je vrytá je jen láska  
Malá růže uvadne, 
láska však nezhyne, jen se vzmáhá. 
Věrný pozdrav Tobě, milko drahá, posílám, 
na ty doby našeho blaha neustále vzpomínám, 
jak květinka velmi něžná, strasti toho slunce svit, 
Když to všechno vůkol vadne, 
volám ještě  
Nezapomeň, drahá milko, na mě! 
 

Asi bylo Jeníkovi smutno. Verše byly hned na 
začátku zpěvníku – zřejmě je psal v prvních 
měsících vojny. Při tom vzpomínání mladý vojín 
unaven usedl a na chvíli sklonil hlavu únavou: 
 

Vojínův sen 
 

Hle, jak dřímá mladý vojín, náhle upad’ v dřímotu, 
zapomnět tak ve vojenskou žebrotu! 
Zdá se mu, jak vede se s krásnou děvou, dřívější to 
minulost,  
ji objímá, celuje ji, samá sladká blaženost. 
To zrcadlo minulosti civilu chce pevně uchopit – 
v tom však zazní na strážnici: mužstvo ve zbraně 
nastoupit! 
Rychle sebou vojín trhne, ze sna oči mne místo 
holky – svoji pušku obejme. 
Vojákům svobodným těm, i při tom těžkém životě 
vojenském, bývalo hej. Ale co ženatí, ti smutně 
vzpomínali na svoje ženy: 
Vždycky jsem ti říkal s jiným nepostávej 
chceš-li býti moje s jiným nesedávej 
 

Tys na to nedbala s jinýma sedala 
já jsem se oženil, ty jsi se nevdala 
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Já jsem se oženil smutně nevesele 
moje žena visí v kasárně na stěně 
 

Ženo má, ženo má, dušička 
ještě tě mám radši než husar koníčka 
 

Husar koně prodá za tři sta tolarů 
za tebe ženuško tolik nedostanu 
 

Už jsem všecko propil i z torny prádélko 
ještě mám propíjet tebe, má Andulko! 
 
Mařenka, Boženka, Andulka a kolik ještě dívčích 
jmen by se našlo v písničkách a verších. I 
modlitbička věnovaná Anežce: 
 
Ó, pane Bože, mám Tě rád, však Anežku mám 
radši. 
Ach kdybys mi ji chtěl dát, dal bys mi poklad 
nejdražší. 
Kdybys mi ji přece dal, byl bys nejhodnější, šel bych 
já na pouť každý rok se svou nejmilejší! 
Však máš-li jiný úmysl, nuž dej jí aspoň štěstí, by její 
dobré srdéčko minuly žal i bolesti. 
 
Kolik romantiky je v těch verších …  
 

První polibek 
 

Já prosil milku o hubinku 
já ještě prosil vroucně zas 
mě vřelá slza v oku stála 
a roztoužením chvěl se hlas 
 

A ona jako polostudem 
pololáskou nesená 
zahořela v líčku krásném 
zdála se poplašená 
 

Až překonána prosba lásky 
rtu mého její se dotek 
ach sladká chvilka milování 
jak sladký byl první polibek 
 
 

No ale vojáci to byli praktičtí a měli ve všem jasno! 
Vojín Jan Stehlík přesně věděl, jaké ctnosti musí mít 
holka, která chce, aby ji voják miloval: 
 

1. ctnost Nesmí být starší jak 18 až 20 roků 
2. ctnost Musí být svobodná a bez dětí 
3. ctnost Nesmí být větší pěti střevíců a dvou palců 
4. ctnost Musí být veselá a pestrého těla 
5. ctnost Musí být vycvičená v lásce a milování 
6. ctnost Musí mít hezkou chůzi a rovné nohy 
7. ctnost Musí mít hezký obličej a modré oči 
8. ctnost Musí být v takové službě, kde voják může 

chodit 
9. ctnost Musí vojákovi snídani a večeři dávat 
10. ctnost Musí mít peníze by mohla za vojáka 

platit 
11. ctnost Musí mít hezké šaty, by se za ni voják 

nemusel stydět 
12. ctnost Musí se dobře vyznat ve vojenském 

kroku a pokroku 
Která to vše má, může si teprve vojáka namluvit! 
Počátek minulého století byla doba silného 
národního uvědomění. To se odráželo i v textech a 
myšlení mladých vojáků. Příště tedy několik 
národních písniček a básní. Jestlipak víte, kolik má 
naše česká hymna slok? 

Z deníku pana Jana Stehlíka vybral a upravil  
Jiří Janda 

Naši na vandru 
Na cesty lodí po Středozemním moři se specializuje 
množství cestovní kanceláří. V jedné z nich pracuje 
jako průvodkyně i Dominika Machačová.  
Kde jsi a jak jsi se tam dostala? V dubnu jsem 
strávila pět dnů na lodi Costa Luminosa plavbou po 
Středozemním moři. Naše trasa začínala v Brně, 
odkud jsme cestovali do Bratislavy, přes Rakousko 
až do Itálie. Nalodění proběhlo v Savoně (Itálie)       
a cesta pokračovala do Barcelony (Španělsko), dále 
do Ajaccia (Korsika) a zpět do Savony. Pohybuji se 
v cestovním ruchu a na zájezd jsme byli vysláni, 
abychom se více seznámili s produkty, které nabízí 
naše cestovní kancelář zákazníkům. Pracuji             
v cestovní agentuře, kde máme každý den možnost 
vycestovat téměř do celého světa. Vlastní 
zkušenost je důležitější než teoretické informace       
a poznatky z "infocest" určitě přispívají ke zvýšení 
prodeje. 

 
Daniela (vlevo) v přístavu před lodí Costa Lupinosa 

 
Co jazyky? V cestovním ruchu je důležité znát 
alespoň jeden cizí jazyk. Já používám angličtinu na 
uživatelské úrovni. Na lodi se mluvilo anglicky, 
německy, francouzsky, italsky, polsky, rusky, 
španělsky a thajsky. Většina personálu jsou asiaté   
a ovládají angličtinu. V angličtině vychází také lodní 
noviny s programem na každý den a také jídelní 
lístky jsou v angličtině. Je to univerzální jazyk a pro 
moji práci naprosto nezbytný. 
Máš nějaký zážitek? Co jsi zajímavého viděla? Na 
výletní lodi jsem poznala spoustu zajímavých lidí      
a samozřejmě jsem si odnesla hodně zážitků. Je to 
příležitost vyzkoušet si mnoho věcí na jednom 
místě. Mohli jsme si vypůjčit in-line brusle, jít do 
fitka, ke kadeřnici, na masáž, do bazénu, bylo tam 
několik barů, restaurací, divadlo, 3D kino, simulátor 
formule 1...no prostě vše, na co si vzpomenete.      
A samozřejmě můžete poznat více míst v poměrně 
krátkém čase. Krásný zažitek mám např.                 
z Bracelony, kde jsem navštívili Gaudiho park se 
spoustou umělců. Velice populární jsou city tours, 
kdy Vás zavezou na nejvýznamnější památky 
autobusem a nemusíte se trmácet pěšky. Na výklad 
v češtině zde ale nenarazíte. I proto je nutné znát 
alespoň jeden světový jazyk. 
Co ti to dalo a co vzalo? Výlet po Středozemním 
moři mi přinesl další zkušenosti, které budu moci 
uplatnit při svém povolání a samozřejmě jsem si 
odpočinula a ochutnala středomořskou kuchyni. 
Zážitků bylo nepřeberně, určitě bude na co 
vzpomínat. 

Díky za rozhovor  
Jiří Janda 
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Blahopřání 

 
 
Dne 10.6.2011 se dožívá nádherných 98 let paní 
Alžběta Stehlíková – nejstarší občan Boleradic. Při 
této významné příležitosti paní Stehlíkovou navštívili 
zástupci Úřadu městyse Boleradice, popřáli jí stálé 
zdraví, pohodu a životní optimismus i do dalších let 
a předali kytičku a drobné dárky věnované 
městysem. Během rozhovoru jsme vzpomínali na 
mládí, dětství, tradice a velmi příjemně si popovídali. 
Tímto bych chtěl ještě jednou paní Stehlíkové 
popřát za všechny naše občany hodně zdraví             
a pohody do dalších let.  

starosta Drahomír Hausner 

 
Setkání pětašedesátníků 

V sobotu 21. května 2011 se uskutečnilo přátelské 
setkání bývalých žáků Osmileté střední školy            
v Boleradicích. Zavzpomínali jsme na mládí, 
prohlédli si obec, školu, divadlo a na hřbitově jsme 
uctili památku zesnulých spolužáků a pana učitele 
Ladislava Hosa. Zbylou částku 537,- Kč jsme 
věnovali dětem ZŠ na výlet do Prahy. 

Anna Zajícová 

 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

                        duben – červen 
 
60 let Puček Josef,  Boleradice 404 
70 let Novotná Ludmila, Boleradice 123 
 Zahradníková Jana, Boleradice 21  

Srnec Vladimír, Boleradice 338 
 Šemorová Monika, Boleradice 31 
75 let Stehlík Karel, Boleradice 327 
80 let Malčíková Emilie, Boleradice 35 
 Ondrušová Ludmila, Boleradice 260 
81 let Hartman Stanislav, Boleradice 3 
82 let Sokolářová Marie, Boleradice 80 

 Stehlíková Růžena, Boleradice 316 
 Čermáková Milada, Boleradice 115  

Kutálek Theodor, Boleradice 253 
83 let Omastová Terezie, Boleradice 248 
84 let Stehlíková Marie, Boleradice 40 
85 let Vítečková Marie, Boleradice 46 
86 let Sedláčková Marie, Boleradice 189 
 Petrášová Josefa, Boleradice 320 
89 let Zajícová Věra, Boleradice 244 
91 let Horáková Marie, Boleradice 26 
94 let Káňa Vladimír, Boleradice 20 
98 let Stehlíková Alžběta, Boleradice 38 
 
     Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do 
dalších let! 

Marie Klimešová, matrikářka 
 

 
 

Zkrátka: stalo se v březnu… 
21. vyjel z Boleradic celý kamión se sbírkou šatstva 
jako pomoc sociálně potřebným, 25. v divadle měl 
premiéru Robin Zbojník, 26. vídeňáci tleskali 
Babičce a zpívali při cimbále 
 

Zkrátka: stalo se v dubnu… 
2. zničil vandal kaštany u potoka, 9. v divadle byla 
premiéra Maryši, 15. občané vzpomněli osvobození 
Boleradic u pomníku pod kostelem, 23. spanilá jízda 
skútrů projela obcí a zamířila k rozhledně, 24. vinaři 
koštovali víno na výstavě vín, 29 v divadle začala 
výstava fotografií Anny Peckové, 30. před radnicí se 
slétly čarodějnice 
 

Zkrátka: stalo se v květnu… 
3. začal týdenní maratón představení Jarní Sešlost, 
6. Barunka onemocněla a místo Babičky soutěžila 
na přehlídce Maryša,  7. skončila Jarní sešlost          
a Maryša pojede na Národní přehlídku, 8. před 
nabitým sálem divadla vystupovaly děti ve Školní 
akademii, 14. vyjel Techsport na zájezd a počasí 
přálo, 21. malovaly děli na asfaltu v Kloboucké ulici 
a pětašedesátníci slavili 
 

Zkrátka: stalo se v červnu… 
1. v divadle se hrálo poslední představení - Babička, 
5. divadelníci se vydali na výlet do kovárny 
v Těšanech, 12. se na letišti Létalo pro Vás,          
19. v kostele bylo první sv. přijímání, na radnici 
vítání občánků a u soch Cyrila a Metoděje divadlo 
pro děti, 20. vyšlo toto číslo Polehradu 
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První svaté přijímání 

V kostele sv. Jana Křtitele se v neděli 19. června 
konala slavnostní mše. Sedm dětí přistoupilo poprvé 
ke svatému přijímání: z Boleradic Julie Stehlíková, 
Klára Jamborová a Klára Zimolková, z Divák 
Jaromír Gracl, Martina Petrášová, Markéta 
Petrášová a Veronika Majerová 

Jiří Janda 
 

Vítání občánků 
Vítám Tě na svět, děťátko milé , tátova pýcho a 
mámino štěstí... 
Neděle 19.června byl dnem slavnostním v šesti 
domácnostech. V obřadní síni Městyse Boleradice 
se vítali  nejmladší občánci. Dvě holčičky Tereza 
Šibíčková  a Dominika Palánová a čtyři kluci 
Antonín Krmíček, Matyáš Rychlý, Adam Loves a 
David Hausner. Pan místostarosta poblahopřál  
rodičům a předal dárky spolu s domovským listem. 

Šikovné děti ze Základní školy podtrhly slavnostní 
atmosféru písničkou, básničkou a hudebním 
doprovodem. Věřím, že tento den přispěl k jejich 
rodinnému štěstí. 

 
Jitka Zoubková 

 
 

Příští číslo vyjde ne dříve než 9. září 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 
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