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Buď požehnán, kdo s dobrým úmyslem 
přicházíš 

Většina z nás si pamatuje příběh Robinsona od Da 
Daniela Defoa alespoň v převyprávění J. V. Plevy. 
Ukazuje, jak je to obtížné, když je člověk sám na pustém 
ostrově. Člověk je tvor společenský, tedy k životu 
potřebuje druhé. Setkáváním se s druhými se obohacuje, 
vychovává a roste. Zvlášť to platí v základním 
společenství lidské společnosti, církve, státu i obce – 
v rodině. A toto společenství – manželství a rodina – 
v naší době prochází nebývalou krizí. Je však pro mne 
nadějí, že při průzkumu mínění u mladistvých přes 80% 
z nich uvedlo jako největší hodnotu pro svůj život mít 
šťastné manželství a rodinu. 
Tam, kde se lidé setkávají, i když to mezi nimi zaskřípe, 
tak obvykle spolu neválčí. Ke stolu s jídlem také 
nesedáme s nepřáteli. Pro nás křesťany je privilegovaným 
místem setkávání kostel. Zde společně slavíme 
bohoslužbu a posvěcujeme svůj život svátostmi. A 
povinností faráře je, aby každou neděli slavil mši svatou 
za farníky (živé i zemřelé). V neděli 18. září v 9.30 hodin 
bude v našem farním kostele sv. Jana Křtitele mše svatá 
za živé i zemřelé, současné i bývalé farníky a dobrodince 
našeho kostela. 
Náš kostel je konečně místem, kde se setkávali zhruba od 
roku 1250 Boleradičtí k bohoslužbě. Je to tedy nejstarší a 
od té doby nepřetržité místo setkávání mezi námi a 
Bohem a mezi sebou navzájem. 
Sjezd rodáků je příležitostí k setkání s příbuznými, 
známými, přáteli, spolužáky. Je i příležitostí ke vzpomínce 
na časy, kdy jsme byli mladší, a nic nás nebolelo. Je tu 
místo i pro ty, kteří už nejsou mezi námi. Takové setkání 
je připomínkou našich kořenů. Říká nám to podstatné: co 
je to „doma“, co je to domov a naše vlast. 
Přeji Vám všem mnoho radosti a osvěžení ze vzájemných 
setkání. O Boleradických většinou vždycky platilo, že se 
rádi podělí nejen o dobré víno. 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na náročné přípravě tohoto setkání. A 
pro nás všechny, aby vždycky platilo, co mívali naši 
předkové nad vstupem do domu:  

„Host do domu - Bůh do domu“ 
   Mgr. Rudolf Zbožínek, 

   farář v Boleradicích 

Sjezd rodáků a přátel Boleradic 
Milí občané, rodáci a přátelé, 
Úřad městyse Boleradice spolu s místními spolky, 
sdruženími a organizacemi si Vás dovoluje co 
nejsrdečněji pozvat na SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL 
BOLERADIC, který se koná ve dnech 16. - 18. září 2011 
u příležitosti 870. výročí založení naší obce 
Podrobný program této významné akce najdete v tomto 
vydání Polehradu. Součástí sjezdu bude prezentace knihy 
„Boleradice slovem a obrazem“, prezentace historických 
krojů a prezentace filmu ze života v Boleradicích. Zveme 
Vás k co nejširší účasti. Věříme, že nabídka programu 
bude vyhovovat všem od nejmladších po nejstarší. Kromě 
akcí uvedených na programu se můžeme těšit na skákací 
hrad, ukázku činnosti Letecko – modelářského klubu 
apod. Budeme rádi, když se včetně našich nejmenších 
zapojíte i do průvodu obcí, pokud možno v tradičních 
krojích. Děkujeme všem organizacím, spolkům, 
sdružením a jednotlivcům, kteří se aktivně zapojili do 
přípravy propagačních materiálů a jednotlivých akcí 
pořádaných v rámci našeho sjezdu. Přeji nám všem 
dobrou náladu, krásné vzpomínky na setkání s přáteli a 
samozřejmě dobré počasí. 

                    Za Radu městyse Boleradice – Drahomír Hausner 

Z jednání Rady městyse 
O činnosti Rady městyse jsme Vás informovali v 
„Boleradických zprávách a informacích“. Ale i přesto mi 
dovolte připomenout některé důležité body, které 
projednávala rada. I když se možná někomu může zdát, 
že o prázdninách bude klid, není tomu tak. Po provedené 
kolaudaci rozšíření vodovodu ve Vrchní ulici a zpracování 
žádostí o dotace na pořízení nového bezdrátového 
obecního rozhlasu včetně protipovodňového varovného 
systému a žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v 
trati Vítkov se rada zabývala zejména dokončením 
plánovaných aktivit v centru obce – výstavba čekáren, 
opravy chodníků, řešení dopravní situace v ulici 
Pastýřská, Kloboucká a Hroby, kde na základě 
zpracované dokumentace jsme obdrželi kladné 
stanovisko k umístění nových dopravních značení a 
zpomalovacího pásu v ulici Pastýřská. Proběhlo i jednání 
se zástupci TJ Sokol, která má ve správě stadion v 
souvislosti s řešením stížnosti občanů na nadměrný hluk 
při pořádání kulturních akcí. V této souvislosti velmi 
intenzivně připravujeme soubor veřejných vyhlášek, který 
bude jasně stanovovat pravidla zejména v oblasti zákazu 
požívání alkoholu a jiných psychotropních látek na 
veřejných prostranstvích, udržování veřejného pořádku a    
nočního klidu, obecně i při pořádání kulturních a 
společenských akcí a další. Po projednání v radě městyse 
budou vyhlášky postoupeny zastupitelstvu městyse k 
projednání. Dalším důležitým úkolem, který se v 
současné době dokončuje, je „Nový územní plán 
Boleradic“, který je k nahlédnutí jak na našem úřadě, tak i 
na webových stránkách MěÚ v Hustopečích. Veřejné 
projednávání se uskuteční dne 6. října 2011 v sále 
městyse Boleradice. O podrobnostech budou občané 
informování včas vyvěšením na Úřední desce, tak i 
prostřednictvím místního rozhlasu. Stěžejním bodem 
prakticky všech jednání rady byla příprava Sjezdu rodáků 
a přátel Boleradic, o kterém Vás informujeme v tomto 
čísle Polehradu. Pevně věříme, že téměř roční úsilí řady 
našich občanů připravit důstojné setkání rodáků a přátel 
Boleradic se vydaří ke spokojenosti většiny zúčastněných. 
Je pravda, že nám zůstává pár dnů do konání sjezdu, ale 
i přesto bych chtěl poděkovat všem těm, kteří akce 
připravují, za jejich aktivitu a nápady. Jako další důležitý 
bod jednání rady je problematika bioodpadů, respektive 
začlenění této komodity do odpadového hospodářství 
naší obce. Byla podána přihláška do soutěže Obec 
přátelská rodině a byl zpracován projekt a požádáno o 
grant na výsadbu stromů v bývalé spalovně v Randlích.   

Za Radu městyse Boleradice – Drahomír Hausner 
 

Odpadové hospodářství 
Podle našeho názoru se v oblasti odpadového 
hospodářství udělal za poslední dobu velký kus práce. O 
to smutnější je poté pohled na divokou skládku Hájky. 
Nepochopitelné je i to, že řadu komodit, které zde někteří 
naši spoluobčané zanechávají, mohou úplně bez 
problémů odvézt do sběrného dvora a řekl bych, že s 
daleko menšími náklady na dopravu. Rada městyse řešila 
a bude i nadále řešit s Odborem životního prostředí v 
Hustopečích a Stavebním úřadem v Kloboukách otázku 
možného legálního skládkování některých druhů 
materiálů (hlína, nepálená cihla apod.) v této lokalitě. Na 
základě doporučení těchto institucí bude divoká skládka 
Hájky zabezpečena proti nelegálnímu vývozu materiálu 
tak, aby nedocházelo v pokračování devastace přírody v 
této lokalitě. V souvislosti s tímto připravujeme i odsun 
stavební sutě, starých panelů a ostatního materiálu z 
prostoru bývalé spalovny v Randlích a úložiště naproti 
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areálu bývalého ZD. Na základě žádosti o dotace na 
pořízení sběrných nádob plánujeme rozšířit sběr PET 
lahví na sběrných místech v obci a omezit jejich svoz 
pracovníky úřadu městyse v dalším období. Jen tak pro 
zajímavost, průměrně se ročně jen na svozu PET lahví a 
papíru ujede 1200 km na obecní technice (nutno připočíst 
benzín, opravy techniky apod.). V tomto směru bychom 
chtěli spoluobčany požádat o plnění stávajících sběrných 
nádob a využívání kapacity pytlů na tříděný odpad. V 
dalším čísle Polehradu Vám připravíme analýzu 
zabývající se nákladovostí odpadového hospodářství. 
 
Vzhledem k častým dotazům informujeme opět o provozní 
době sběrného dvora a o změně svozu PET lahví, TETRA 
PACKŮ a papíru.  
Provoz sběrného dvora: 
SOBOTA (SUDÉ TÝDNY)  15.00-17.00 hod. 
STŘEDA (LICHÉ TÝDNY)  16.00-17.00 hod. 
Svoz komunálního odpadu: 
PET LAHVE, PAPÍR, TETRA PACK (pytle) bude 
prováděn každou lichou středu v dopoledních hodinách 
(provedou pracovníci úřadu městyse). 
SVOZ POPELNIC bude probíhat každý lichý pátek 
(svozovou firmou). 

Drahomír Hausner 
 

Školní rok začíná 
Tak nám to zase pěkně uteklo, povzdechly si děti 
poslední prázdninový den, ale ve čtvrtek 1. září už vesele 
postávaly před školou, těšily se na spolužáky a očekávaly 
překvapení, která je čekají v budově školy.  

 
První září - první školní den  

 
Na konci srpna to ve škole vrcholí, po chodbách pobíhají 
učitelé s náručemi učebnic a pomůcek, školnice s 
žebříkem stále něco připevňují a umývají, do jídelny 
přivážejí zásoby potravin a v nově vymalované školce 
paní učitelky vymýšlejí, co kde dětem umístit. Do toho 
dodavatelé, naši obecní pomocníci, poštovní 
doručovatelé.., inu pracovní šrumec. A počasí se 
rozhodlo, že nám ty prázdniny nakonec napraví a 
vynahradí nedostatek slunečních dní. To se ve čtvrtek 
nebude nikomu chtít do školy. Takto přemýšleli učitelé na 
první společné poradě.  
A proto jsme se pokusili děti nalákat nějakou zajímavou 
změnou.  Co například zahájit školní rok pohádkou? 
Divadélko Koráb zahrálo ve čtvrtek 1. září v 9.00 pohádku 
O kocouru v botách.  Ze školáků spadlo napětí, úsměvy 
rozzářily tváře.   
 

 
Pohádka O kocourovi v botách 

  
Ale následující dny začíná pilná práce tak, jak se ve škole 
sluší a patří. Všichni žáci se letos již budou vzdělávat 
podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola 
Boleradice. ŠVP popisuje jednotlivé vzdělávací oblasti, 
cíle výuky, charakterizuje výukové formy a metody i 
obsah učiva v jednotlivých ročnících. Na závěr vždy 
stanoví očekávané výstupy v jednotlivých obdobích. Tak 
je tomu již na všech základních školách v ČR. Každá 
škola však má možnost přizpůsobit si počet vyučovacích 
hodin jednotlivých předmětů, čímž se může odlišit od škol 
sousedních. My jsme pro naše žáky vybrali oblast 
jazykové komunikace – český jazyk je v každém ročníku 
posílen dalšími hodinami, které jsou věnovány např. 
dramatické výchově, čtení nebo slohovému tvoření pro 
školní časopis Školníček. Také je posilována matematika 
ve 3. - 5. ročníku, informatika od 4. ročníku a 
přírodovědné předměty ve 2., 3. a 5. ročníku. Navíc mají 
žáci nepovinně možnost navštěvovat Angličtinu pro 
nejmenší.  
Další zajímavostí, na kterou si hůře zvykají rodiče než 
děti, je systém hodnocení žáků. Děti v 1. ročníku 
hodnotíme slovně, nikoliv známkami. Smyslem tohoto 
hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky 
školního výkonu žáka. Zjednodušeně – i ten, kterému se 
nedaří pěkné písmo, může být pochválen za své výkony 
ve čtení a nemusí chodit ze školy s dvojkami či trojkami, 
které mnoho prvňáčků rozpláčou a často jim školu 
znechutí hned na začátku. Další ročníky ZŠ pak mají 
hodnocení kombinované – známky i slovní hodnocení, o 
úpravu mohou rodiče požádat paní ředitelku písemně. A 
ještě jednou zvláštností se škola odlišuje od ostatních 
běžných. Děti mohou trávit mnohem více času venku, 
pohybovými aktivitami. Ven chodí nejen na velké 
přestávky, ale i před obědem a samozřejmě se školní 
družinou. Učebny v přírodě využívají učitelé k výuce 
různých předmětů. Však také máme žáky zdravé, 
sportovně nadané a kamarádsky naladěné.  
V tomto školním roce nás bude ve škole málo, počet dětí 
opravdu hodně poklesl, do první třídy nastoupily jen 2 
žákyně. My však tento rok považujeme za přelom a 
doufáme, že v Boleradicích bude mladých rodin s dětmi 
přibývat, že zde opět ožijí dětská hřiště a že děti z naší 
mateřské školy zůstanou i ve škole základní, 
nestresovány dojížděním do velkých škol. Škola jim 
nabízí vše důležité k jejich rozvoji, pečuje o jejich vzdělání 
i výchovu, zajišťuje celou řadu mimoškolních aktivit. 
Vychází vstříc rodičům a vítá jejich spolupráci. Na naši 
školu jsme hrdí – my učitelé i naši žáci.  

Milena Plocková 
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Zprávy o školním stravování 
Školní jídelna připravuje jídla pro děti, které navštěvují 
mateřskou školu, základní školu, pro zaměstnance školy 
a také cizí strávníky. Jídla jsou připravována podle 
receptur pro školní stravování.  
Při sestavování jídelního lístku dodržujeme zásady zdravé 
výživy a spotřební koš. Při přípravě jídel využíváme 
bylinky z naší školní zahrady.  
V letošním školním roce jsou stanoveny tyto ceny  
MŠ 3-  6 let               27,- Kč                
ZŠ11-14 let               21,- Kč 
ZŠ  7-10 let               19,- Kč                
cizí strávníci   52,- Kč    
Zájemci o stravování z řad občanů se mohou přihlásit ve 
školní kuchyni.  

Jaroslava Straková 
 
 
 

Mateřská škola se během prázdnin 
převlékla do nového  

Vnitřní prostory MŠ dostaly v období velkých prázdnin 
nový kabátek. Nejenže téměř veškeré místnosti byly nově 
barevně vymalovány, zejména byl v největší části herny 
strhnut starý koberec a nahrazen novým moderním PVC 
povrchem. 
Na základě těchto úprav bylo nutné školku o prázdninách 
zavřít, ale celkový výsledek dle mínění učitelek stojí za to. 
Snad budou mít děti a jejich rodiče ze začátku školního 
roku milý dojem. Tyto změny prostředí byly náročné;  
velké poděkování patří pánům malířům a podlahářům, i 
všem ostatním, kdo se na této rekonstrukci podíleli. 
Také vybavení hracích koutů bylo doplněno dalšími 
novými hračkami a výtvarný ateliér rozšířen o netradiční 
materiály k vytváření osobitých výtvorů dětí, jež podporují 
jejich fantazii a tvořivost. Také školní zahrada čeká na 
děti a bude se snažit podporovat jejich smyslové vnímání 
a vztah k přírodě.  

 
Děti z Mateřské školy ve školním roce 2011/2012 

 
Přes prázdniny paní učitelky připravily novou verzi 
vzdělávacího programu s názvem Barevný svět, jež se 
nám velmi osvědčil pro rozvoj samostatné osobnosti 
jedince, k vnímavosti světa a rozvoji zvídavosti. Věříme, 
že se dětem bude v mateřské škole celý příští rok líbit a 
užijí si zde spoustu radostných chvil. 
Na děti v novém roce čeká divadelní představení, 
podzimní čarování a začátkem zimy plavecký kurz 
v Hustopečích.  

Těší se také paní učitelky Ševelová, Stehnová a Straková.  
 
 
 
 

Veřejná prostranství a školní zahrady  
v souladu s přírodou 

Zkuste si představit krásný park se vzrostlými stromy, 
lákajícími usednout do jejich stínu. V trávníku u cestičky 
však trčí cedule s nápisem  Nešlapte po trávníku! 
Anebo si představte zahradu, třeba některého ze 
sousedů. Krásné záhonky, květiny, sestříhané jehličnany. 
Přijdete s dítětem na návštěvu, dáte si na terásce 
kafíčko...a celou dobu návštěvy hlídáte dítě, aby něco 
nepošlapalo, neulomilo, nezničilo. Až si konečně sedne, 
začne se nudit – nic ho tu nezajímá a návštěva brzy 
končí.  

 
Upoutávka přírodní zahrady na budově školy 

 
Tak něco takového se vám v přírodních zahradách stát 
nemůže. Měly by být místem odpočinku, prostorem pro 
dětské hry a zároveň i dalším obývacím pokojem. 
Můžeme zde přírodu vnímat všemi smysly.  
Třídenní exkurze, která začínala prohlídkou boleradické 
školní přírodní zahrady, zavedla čtyřicítku moravských   
učitelů také na  školní zahradu v Boskovicích, školní dvůr 
v Myslibořicích, do zdejší mateřské školy s velmi akční 
zahradou a do úžasné vzrostlé zahrady u mateřské školy 
v rakouském Kremsu. Obdivovali jsme práci a nápady 
nejen učitelů a jejich žáků, ale také rodičů a dobrovolníků, 
bez kterých by například nevzniklo hřiště v parku pro děti 
v rakouském  městečku Gross-Sieghartz – věřte, že i 
mnohé učitelky si zde pěkně zablbly. O přírodní zahrady 
se starají také občanská sdružení – například v Třebíči 
můžete vidět bylinkovou zahrádku ve stylu klášterních 
zahrad - a třeba i senioři v ústavu sociální péče v 
Myslibořicích, kteří si navíc vypomáhají hospodářskými 
produkty pro stravování. 
Až tedy budete mít zájem takovéto zahrady navštívit, 
můžete začít tou naší školní, kde vás nejenom rádi 
provedeme, ale můžeme vám předat i potřebné další 
kontakty na odborníky z této oblasti. Budeme jenom 
doufat, že nám někteří místní vandalové přestanou ničit 
pozemek a vybavení a ohrožovat školní děti střepy z 
lahví.                

Milena Plocková 
 

 
Kroužek mladých včelařů o prázdninách 
V sobotu 2. července 2011 vyjeli členové včelařského 
kroužku a paní Vavriková  vlakem z Brna směr Pardubice. 
Cílem naší cesty byla účast na Letní škole mladých 
včelařů v Nasavrkách. Ubytováni jsme byli v domově 
mládeže Středního odborného učiliště včelařského, které 
se nachází v centru CHKO Železné hory a nabízí 
vzdělávání, možnost sportování a také návštěvu 
Včelařského arboreta v areálu školy. 
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Celkem se sešlo 33 mladých, kteří se zajímají o včelaření. 
Mladí včelaři byli rozděleni do čtyř skupin různého věku a 
včelařských zkušeností. Během 9 dnů pro nás 
organizátoři připravili přednášky o životě včel, o 
medonosných rostlinách a výlet. Vyzkoušeli jsme si 
stloukat rámky, vyrábět svíčky a odlévat ozdoby z vosku, 
práci na včelnici pod vedením zkušených včelařů. 

 
 Mladí včelaři ve Včelařském arboretu v Nasavrkách 

 
Na celodenním výletě jsme se podívali na včelnici  
velkovčelaře, který se prací kolem včel živí. Dále jsme byli 
ve firmě pana Plevy, kde se vyrábí výrobky ze včelích 
produktů. Byli jsme první návštěva v jeho provozovně, 
museli jsme se vyzout a ještě si navléct návleky. 
Prohlídka byla velice zajímavá, připadali jsme si jako 
v pohádce – v nějaké alchymistické dílně. Na konci 
prohlídky jsme si mohli v prodejně zakoupit dárečky 
domů. Pan Pleva je absolventem včelařského učiliště 
v Nasavrkách, proto nám prohlídku umožnil. Podvečer 
jsme navštívili hrad Potštejn.  

 
Mladí včelaři. Poznáte je? 

 
Opravdu jsme si připadali jako ve škole, ráno po snídani 
jsme si napsali test a večer zjistili, jak na tom se znalostmi 
jsme. Dozvěděli jsme se počet získaných bodů, ale také 

správné odpovědi. Vytvořili jsme prezentace na různá 
témata: např. rostliny významné pro včelky a včelaře, 
druhy medu a včelí produkty, vývoj včelaření v ČR. Na 
konci pobytu jsme se zúčastnili soutěže Malá nasavrcká 
včela, kde jsme si ověřili, co už umíme.  
Zjistili jsme, že hodiny strávené na včelnici u pana 
Nádeníčka v Boleradicích na jaře 2011, byly pro nás 
velkým přínosem. V testech měli žáci z Boleradic vždy 
více než polovinu otázek dobře, praktickou část jsme také 
zvládali. Protože včeličky žádné prázdniny nemají a letos 
byly velice aktivní, scházeli jsme se i o prázdninách. 
Vytáčeli jsme med, ochutnávali, jak je dobrý. Na konci 
prázdnin se už včeličky, které máme ve třech úlech 
v Boleradicích, připravují na zimu. Lidé jim však odeberou 
jejich zásoby medu pro svoji potřebu a tak je musí zakrmit 
cukerným roztokem, aby přežily zimní období.  
Děkuji za pomoc při vedení kroužku panu Mgr. Pavlu 
Kabelovi, Radkovi Kleinovi a za odborné vedení panu 
Radku Nádeníčkovi. Věřím, že se počet členů Kroužku 
mladých včelařů bude zvyšovat. Mohou se k nám 
přidat žáci školy v Boleradicích, a také ti, kteří už 
navštěvují druhý stupeň škol v okolí. 

Miroslava Vavriková   
 

Tábor Karolín 2011 – „Donekonečna a 
ještě dál….“ 

V letošním roce OS Nedánov pořádalo opět letní dětský 
tábor pod názvem „Donekonečna a ještě dál“. Tábora se 
zúčastnilo celkem 46 dětí z Boleradic a okolí. Potěšitelné 
pro nás bylo, že o tábor je čím dál větší zájem a letos 
poprvé jsme museli z kapacitních důvodů základny 
odmítnout některé uchazeče. Dalším příjemným 
překvapením bylo, že na tábor jela i mládež po ukončení 
povinné školní docházky (jsou to naše stálice), která byla 
zařazena do 5. oddílu, který vedl hlavní vedoucí tábora. 
Počítáme s nimi do dalšího období na místa instruktorů.  

 
Chvíle napětí – z tábora v Karolíně 

 
Ostatní děti byly rozděleny do čtyř oddílů. Letos poprvé 
byl tábor v nižší věkové skupině a tomuto faktu jsme 
přizpůsobili i denní program. Základnu jsme měli v 
Karolíně nedaleko Rájce-Jestřebí. Vedle základy byl a je 
pěkný rybník, který jsme, i když to tak letos vůbec 
nevypadalo, využívali poměrně často k vodním sportům. 
Okolní krajina je rovněž přitažlivá a poutavá, a tak jsem 
přesvědčen, že dětem se na táboře líbilo. Program byl 
koncipován jako putování po jednotlivých světadílech - 
Asie, Evropa, Afrika, Amerika, Antarktida a těmto 
světadílům odpovídal i program a hry, které připravovali 
vedoucí a instruktoři se svými oddíly.  Během tábora jsme 
se zajeli podívat na nedaleký hrad Pernštejn a pěším 
pochodem jsme dorazili i na zámek v Rájci-Jestřebí. Ve 
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večerním programu nechyběl táborák, zpívání písní a 
samozřejmě soutěž ve vaření guláše po oddílech. Závěr 
tábora byl ve znamení galaprogramu, který byl připraven 
v duchu pirátů z Karibiku, a myslím, že se vydařil. 
 

 
Donekonečna a ještě dál… všichni účastníci 

Šťastným návratem domů byla završena téměř roční 
etapa příprav tábora. Zároveň bych rád poděkoval i panu 
Liboru Stehlíkovi, který pro děti připravil příjemné 
překvapení, když nás zásoboval ze vzduchu bonbóny. 
Věřte, nebo nevěřte, ale nikdo nevěřil, že přiletí „Štefan“ a 
bude zásobovat polárníky na jejich výpravě ze vzduchu. 
O to pěknější bylo, když se operace povedla a našim 
polárníkům chutnalo. Zároveň bych chtěl tímto poděkovat 
všem těm, kteří se na přípravě a provedení tábora podíleli 
za jejich snahu, ochotu, trpělivost a někdy bych řekl 
osobní statečnost. A na závěr nelze nevzpomenout naši 
logistiku – kuchyně pracovala na jedničku a i když jsme 
objevili spoustu mlsných jazýčků a gurmánů mezi 
táborníky, věřím, že byla velká spokojenost s kuchyní a 
kvalitou stravy.  Tak tedy táboru ZDAR a snad v příštím 
roce opět na palubě expedice vyrazíme dál. 
 Přeji všem táborovým pracovníkům a táborníkům mnoho 
pěkných a radostných chvil. Těšíme se na setkání s vámi. 

 Za OS Nedánov – Drahomír Hausner 

 
Staré Boleradice – historický kvíz 

Rozhodl jsem se tentokrát místo tzv. „právnického 
okénka“ zpestřit toto vydání Polehradu o malý a snad i 
trochu zábavný historický kvíz z minulosti naší obce. Kvíz 
si v žádném případě neklade za cíl poučit čtenáře o 
nezvratných historických faktech. Jeho cílem je vybrat ze 
zápisů starých kronik některé zajímavosti, o kterých se 
často moc nemluví. A to i za cenu, že v některých 
případech se může jednat o pověsti.    
Za připomínky v průběhu přípravy kvízu děkuji panu Janu 
Horákovi. 

Petr Koráb  
1. Původní název městyse Boleradice byl: 

a. Polehradice 
b. Boleradice 
c. Bolehradice 

   

2. První písemná zmínka o Boleradicích se objevila 
roku: 
a. 1141 
b. 1041 
c. 1241 

   

3. Byla v Boleradicích zděná kaple už před rokem 
1869, kdy byla postavena dnešní kaple sv. 
Rocha?  
a. nebyla 
b. byla 
c. byla, ale dřevěná 

   

4. Hrad nad Boleradicemi byl zničen a spálen: 
a. roku 1420 
b. mezi léty 1531-1536 
c. roku 1620 

   

5. Při epidemii cholery, která v Boleradicích „řádila“ 
v roce 1831 zemřelo: 
a. 20 občanů  
b. 50 občanů 
c. 90 občanů 

 

6. V lokalitě „Nad rybníkem“ za vesnicí na malém 
kopci stával(a): 
a. panská tkalcovna  
b. pastouška 
c. dřevěný větrný mlýn 

 

7. „Malé Peklo“ bylo dle pověsti označení pro: 
a. ulici  
b. epidemii cholery 
c. osadu  

   

8. V samostatné čtvrti v Chaloupkách podle pověsti: 
a. bydleli obyvatelé židovského původu 
b. bydleli pouze domkaři 
c. stával pranýř 

  

9. Měli Boleradice právo odsoudit zločince k trestu 
smrti: 
a. ne, pouze útrpné tresty (useknutí ruky atd.) 
b. ano 
c. ne, ani tresty útrpné 

  

10. Název Panská měla dříve ulice: 
a. Kloboucká 
b. Vrchní 
c. Pekelná 

   

11. Kovářka je původní místní označení pro: 
a. obecní studnu 
b. kovářovu ženu 
c. dům kováře 

   

12. Roku 1897 byl v Boleradicích založen potravní 
spolek. Jaký byl jeho první název: 
a. Blahobyt 
b. Svépomoc 
c. Vzájemnost 

 

13. První radiový přijímač v Boleradicích měl:  
a. od r. 1895 učitel Cyril Metoděj Hladký  
b. od r. 1900 farář Filip Toufar 
c. od r. 1927 učitel Alois Funk 

  
 
 

 Naši na vandru … 
Dnešní pokračování připravili Jirka Machač, Pavel 
Andoniadis a Mirek Veselý – všichni náruživí cyklisté. 
Vyprávět nám budou o svých cestách na kole. 
Na cykloexpedice jezdíme už několik let v různém 
složení. Poslední dobou už spíš jen v trojici - Mirek 
Veselý, Pavel Andoniadis a Jirka Machač. Dříve to byly 
výlety po vlastech českých, posledních několik roků 
vyrážíme i za hranice. Na kole, se spacákem a tím 
nejnutnějším. Z hotelového okna a bazénu totiž nikdo 
neuvidí krásy přírody zevnitř a neuslyší od prostých lidí, 
jak se kde daří a žije. Kolo je pro nás optimální dopravní 
prostředek k poznávání blízkého i vzdáleného. 
Trasu si většinou zhruba naplánujeme předem, a pak 
podle podmínek, času atd. případně upravíme v terénu. 
Někdy vyrazíme na týden, někdy na čtrnáct dní, podle 
vzdálenosti destinace, kterou chceme projet nebo i 
částečně projít. Do vzdálených míst se většinou 
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dopravíme vlakem a pak už brouzdáme, kam nás kolo 
vede. S ujetou vzdáleností je to různé, někdy ujedeme 30 
km a jindy zase 140 km. Zkrátka podle terénu, nálady, 
počasí a zajímavostí, které chceme vidět. Průměrně to 
představuje 70 – 80 km denně. 
Ze zajímavých expedic to byla například Zakarpatská 
Ukrajina, kam jsme jeli hned dva roky po sobě. Nejprve 
vlakem do Slovenských Michalovců, zbytek už jen na kole 
- asi 900km. Čistě cyklistická expedice byla v Rakouském 
Podyjí - tam i zpět do Boleradic asi 400 km. Další velkou 
cestou byl Rumunský Banát. Autobusem jsme se dopravili 
do Oradey, dále už jen na kole kolem Dunaje přes Srbsko 
a zpátky přes Maďarsko. Z Oradey jsme se vrátili 
autobusem (celkem asi 1200km). Poslední cestou byly 
Bílé Karpaty, Sůlovské skály a podhůří Malé Fatry na 
Slovensku. Komplet na kole, tam i zpět – asi 600 km. 

 
V Rumunsku 2010 

 

 
Beskydy 2009 

 
Samozřejmě mezi těmito zahraničními expedicemi stále 
jezdíme po Čechách a Moravě, protože se znovu a znovu 

člověk dozvídá o dalších krásných místech v podstatě „za 
humnama“, které by byl hřích nenavštívit. 
Částečně máme projeté Jeseníky, Beskydy, Vysočinu, 
Šumavu, Náchodsko, Javorníky, Hostýnské vrchy, 
Znojemsko, Třeboňsko a mohli bychom pokračovat - 
samozřejmě nesmíme zapomenout také na naše rodiště - 
Jižní Moravu - tu máme prokličkovanou nejvíc. 
Většinou spíme „pod širákem“, pokud nás ovšem 
nedonutí počasí postavit stan, případně se ubytovat 
v kempu. Nejkrásnější spaní za tu dobu bylo asi 
v ukrajinských Karpatech s oceánem hvězd nad hlavou, 
nebo v lese se stovkami světlušek kolem - to se pak ani 
nechce spát. Je pořád se na co dívat a pak i vzpomínat. 
Jen člověk nesmí být strašpytel, protože nás například 
v Rumunsku i na Slovensku varovali před medvědy - ale 
naše „tiché“ spaní je nejspíš odehnalo na desítky 
kilometrů daleko. Ovšem v Rumunsku a na Ukrajině je 
potřeba dát docela pozor na volně pobíhající smečky psů 
a opravdu je jich tolik, že si to ten, kdo tam nebyl, 
nedokáže představit a jsou opravdu úplně všude, včetně 
měst i těch nejzapadlejších koutů. 
 
Zážitků jak veselých, tak méně příjemných na takovýchto 
cestách jsme zažili spousty, ale ty lepší v naprosté 
většině převládají. Je to dáno částečně i tím, že se 
převážně pohybujeme v přírodě a na vesnicích, kde jsou 
lidé upřímnější a o hodně vstřícnější než ve městech. 
Jsou zvyklí si pomáhat navzájem, a tak se chovají i 
k turistům, pokud se na ně nepovyšují a chovají se k nim 
normálně - prostě jak na návštěvě. Jinak jsou na cestách 
do zahraničí poměrně zajímavé zážitky s tím, jak se 
domluvit. Na Ukrajině ani na Slovensku problém není, 
protože my, kteří jsme se narodili ještě v minulém století 
umíme obstojně rusky a velmi dobře slovensky, navíc 
90% mužů na Ukrajině umí dobře česky (pracovali u nás). 
V Srbsku se dá také domluvit, přece jen je to slovanská 
řeč, ale Rumunsko a Maďarsko – to je teda oříšek, co 
oříšek - to je přímo kokosový ořech. Ale zase jsou tyto 
rukonohomezinárodní domluvy o to zajímavější.  
Na příští rok zatím v plánu nic konkrétního nemáme, ale 
pravděpodobně to bude nějaký západní kout naší 
republiky - ovšem je to zatím jen úvaha, vše se může 
radikálně změnit. 
Bohužel se všechny naše expedice nedají všeobecně 
popsat a shrnout do jednoho malého článku, o fotkách už 
vůbec nemluvě. Chce to spíše postupně ke každé 
expedici napsat nějaký podrobnější článek. Na fotky 
z různých akcí se lze podívat na: www.rajce.net  - pod 
doménou  mvesi nebo pavelan 

M. Veselý, P. Andoniadis,J. Machač 
 

 
Život vojenský III. 

Na půdách, ve starých skříních, leží dodnes mnohé 
„poklady“ po  generacích našich rodičů a 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 předchozích číslech Polehradu vyšly dvě části malého 
seriálu zápisků z vojny pana Jana Stehlíka, který po tři 
léta sloužil v císařské armádě. V tomto posledním díle 
najdete i jeho podobenku právě z doby vojenské služby a 
také několik úryvků z vlasteneckých a národních písní 
tehdejší doby. 
Aby vojáci věděli, že jsou hrdí Češi a nezapomněli na svůj 
slovanský jazyk je ve zpěvníku těchto pár veršů: 
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Českému vojínu 
 
Plamen lásky k rodné řeči 
hleď, ba nikdy neuhas 
Je to nebes dar největší 
hrdě vždy se k němu hlas 
 
Ve plamenu jména slovanského 
svítí víry kříže bílý lev 
Pro jazyk ale pro lva velebného 
Obětujme ducha údů krev! 
 
Další veršování je vzpomínkou na vlast: 
 
Má otčina 
 
Tam kde věnčí modré hory tisíc hradů svými bory 
s Krkonošem, Šumavou, s Labem jásá Vltava  
tam je otců země krásná, vlast rekovská domov můj. 
 
Kde vltavská jme skála na níž matka králů stála, 
Vyšehrad se v zlatě skvěl, pod níž Lumír písně pěl.  
Ona země slávohlásná má je vlast a domov můj. 
 
Tam kde v chrámě Svatovíta, Čech své krále svaté vítá, 
Václava ctí, Karla má, Pomyluj ny zazpívá 
tam je půda spásná, domov můj. 
  
Své místo má ve zpěvníku tehdy velmi populární píseň 
Kde domov můj od Josefa Kajetána Tyla. Dnes již další 
sloky, kromě té první, která se stala naší hymnou, zná 
málokdo: 
 
Kde domov můj 
 
Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 
 
Kde domov můj, 
kde domov můj? 
V kraji znáš-li Bohu milém, 
duše útlé v těle čilém, 
mysl jasnou, vznik a zdar, 
a tu sílu vzdoru zmar? 
To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 
 
Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Svatopluka hrad kde stojí, 
Haná s Moravou se pojí, 
Jaroslav kde světa rek, 
porazil Tatarů vztek! 
A to je ta krásná země, 
zem moravská, domov můj, 
zem moravská, domov můj! 
 
Kde domov můj, 
kde domov můj? 
Kde slovanský větřík věje, 
Svatopluka slavné děje, 

oživujíc v srdcích svých, 
potomkův rodů věrných, 
A to je ta krásná země, 
zem slovenská, domov můj! 
zem slovenská, domov můj! 
 
Celá píseň má ve zpěvníku zapsaných třináct slok a 
mladý Jan si ji zapsal v Garnison-špitále na Nový rok 
1910. Mimochodem jedno z mála datování v celém sešitu. 
 
Posledních několik veršů je o vojákově loučení 
s domovem: 
 
Když jsem já se z domu loučil 
Matce mé se tajil hlas 
Dej ti to Bůh synu dočkat 
By ses domů vrátil zas 
 
Tatínek mi slzy stíral 
V prsou tajil smutný vzdech 
Drž se statně synu milý 
Nezapomeň, že jsi Čech 
 

 
Jan Stehlík (1910) 

 
Celý deník má několik desítek stran, v nichž najde čtenář 
mnoho veršů, písní a nejrůznějších textů. Většinu z nich si 
vojáci mezi sebou zřejmě vyměňovali a zapisovali si 
různé průpovídky. Jsou veselé, vtipné, smutné ale také 
plné lásky a víry v dobro a štěstí.  
Z deníku pana Jana Stehlíka vybral a upravil  

Jiří Janda 
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Slavnostní kroj hanáckého Slovácka 
z let 1830–1850 

Hanácké Slovácko zahrnovalo 40 obcí Ždánicka, 
Kloboucka a východního a jihovýchodního Hustopečska 
(včetně např. Podivína a Nového Poddvorova, kde se 
dnes nosí podlužácký kroj), což z něj činilo jeden z 
nejrozsáhlejších národopisných regionů na Moravě.  
Venkovské oblečení na hanáckém Slovácku mělo stejně 
jako v jiných oblastech charakter stavovské příslušnosti a 
svou specifickou podobu získalo až v 18. století, kdy se 
stalo skutečně krojem. Nejpodstatnější vliv na to měly 
josefínské reformy (1781 patent o zrušení nevolnictví) a 
Velká francouzská revoluce (zahájena 1789). Toto 
uvolnění poddanské ztuhlosti vedlo k explozi v oblasti 
lidového výtvarného umění, takže na hanáckém Slovácku 
vzniká i specifická stylizovaná výšivka, která sice byla 
formována cizími vlivy (vzorníkové předlohy, exotické 
látky, kostelní výšivka), ale byla důsledně adaptována 
místní tradicí a lidovým vkusem ve zcela svébytnou 
podobu.  

Červenohnědá výšivka (rohová kompozice) na pokrývce hlavy 
vdané ženy z Boleradic. První polovina 19. století 

 
K těmto danostem ještě přistupoval tehdejší rozvoj 
textilního průmyslu (především v blízkém Brně), který 
umožnil využití rozmanitějšího materiálu a sytější a 
bohatší barevnosti. Do to doby byl zdejší venkov odkázán 
především na domácké zpracování konopí a barvení 
přírodními barvivy (např. šafrán, mořena, kořen svízele, 
kůry různých stromů…). Všední oděv byl často tvořen 
pouze nebarveným konopím, takže bílá barva byla velmi 
neoblíbena (stejně jako u ostatních evropských národů) 
nejen proto, že byla barvou smrti (smrt jako bíle oděná 
dívka zhášející svíce, bělost kostí, na hanáckém Slovácku 
se do bílé odívali nebožtíci …), ale i barvou obyčejnosti a 
všednosti.   
Slavnostní kroj hanáckého Slovácka zažil své vrcholné 
období v posledním dvacetiletí před zrušením poddanství 
(k němuž došlo 7. 9. 1848). Zrušením roboty a 
vrchnostenské správy nastala úplná svoboda pohybu. 
Odchod za prací mimo domov a blízkost železnice 
urychlily pronikání civilizačních vlivů; na venkově přestaly 
platit staleté zákonitosti, rychle získané občanské 
svobody vedly takřka k anarchii (Jan Herben v této 
souvislosti píše o „vnitřním převratu“).  
Tyto změny přivodily i rychlý rozpad tradiční lidové 
kultury, včetně kroje. V roce 1883 Jan Herben konstatuje: 
„O starém kroji nepíši, již ho není.“ Ve stejné době zaniká 

i tradiční výšivka hanáckého Slovácka, aby ji na počátku 
20. století nahradily tehdejší „módní“ trendy: naturalismus 
a svéráz (tzv. národní vzorek). 

Rekonstrukce kroje 
 

Zániku tradiční kultury na hanáckém Slovácku si byli 
vědomi i významné osobnosti, spjaté s tímto regionem. 
K nejenergičtějším zachráncům starých artefaktů, včetně 
těch krojových, patřila Augusta Šebestová a Vilém Mrštík. 
Také díky nim má dnes hanácké Slovácko jako jediný 
region Moravy ukázky výšivek dochované v souvislé řadě 
od jejího vzniku až po zánik. Díky této okolnosti a díky 
bohatým sbírkám (k nejbohatším patří ty v klobouckém 
muzeu) mohla být rekonstruována podoba kroje s jeho 
původní barevností, svébytnou stylizovanou výšivkou a 
jednotnou formou (typem) od Hustopečska přes 
Kloboucko až po Ždánicko.     
Stejně jako u jiných krojů měla pro zdejší oděv 
dominantní inspirací vojenská uniforma – v tomto případě 
husarské vesty a kabátce zvané dolmany, které vynikaly 
bohatou prýmkovou a knoflíkovou výzdobou. Zvláštností 
bylo, že se výrazné prýmkování prosadilo i v ženském 
kroji.  

 
Rekonstrukce kroje 

Slavnostní kalhoty se šily z kůže (především jelenicové) a 
vyšívaly se v linii bočních švů, rozkroku, puntu a řemenů.  
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Soukenná vesta-kordula s vysokým límcem se kromě 
prýmků zdobila i vyšíváním, které bylo stejně jako u kalhot 
mnohobarevné. K nejhořejší dírce vesty byl připevněn 
vyšívaný obřadní kapesník.  
Košile měla široké spadené rukávy, u krku a límce se 
zavazovala tkanicemi. Límec košile se neohýbal, nosil se 
podél krku – kolem něj se zavazoval nezbytný černý 
nákrčník. Košile se vyšívala v linii spadeného ramenní 
švu, manžety a výstřihu (zde bylo často vyšito jméno či 
iniciály nositele). 
Klobouk byl velmi široký, vepředu mírně prohnutý – „na 
skyvku“. Byl bohatě zdoben korálky, žinylkami, stuhami 
apod. – u svobodných mužů i vonicí, která byla tvořena 
třemi cípy. Také vesta se opatřovala vonicí (jednocípou) 
s červenou stuhou. 
Muži v celém regionu nosili modré punčochy a vysoké 
boty, u nichž se přednost dávala botám šitým na míru 
s malým podpatkem a rovným okrajem. 
Ženský kroj byl tvořen bohatě zdobenou vestou-
kordulkou. Nejprestižnější byla vyšívaná soukenná či 
„zlatohlavová“ (brokát se „zlatými“ nitěmi). K hlavním 
zdobným prvkům patřily prýmky a stuhy (stuha naležato a 
stuha nastojato).  
Plátěné rukávce se vyšívaly – většinou v linii límce, 
spadeného ramenního švu a taclí. Podvazadla byla 
tvořena červenou stuhou.  
 Ženská silueta byla štíhlá (maximálně jedna spodnička). 
Materiál a barva svrchní sukně nebyly identické 
s materiálem kordulky. Zástěra byla velmi široká – 
skládala se ze dvou pruhů (které byly spojeny tzv. 
stínkem) a byla vložena do empírově zvýšeného límce, 
přes nějž se dozadu uvazovala široká stuha.  
K nejoblíbenějším zástěrám patřily ty, které se vyráběly 
technikou šité batiky.  
Věnec byl velmi bohatý – vzadu byl k hlavě upevněn 
stuhami-úvazovkami.  Obutí tvořily střevíce „s přazkama“ 
a punčochy červené barvy.  
Vyšívané obřadní kapesníky (šnuptýchle) byly stejně jako 
u mužů velmi rozměrné (cca 65 cm x 65 cm  a více).  

Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D.  
 
Rekonstrukce kroje: Městské muzeum a galerie 
Hustopeče 
Realizace kroje: Yveta Petrásková 
Fotografie: Dagmar Humpolíková 

 
 

Kdo to byl … 
Hledáme-li  ve vyprávění o dávné  historii Boleradic 
zpravidla najdeme větu asi tohoto znění: „…první písemní 
zmínka o Boleradicích je uváděna v tzv. moravské 
topografii - listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z 
roku 1141, která vypočítává majetek olomouckého 
biskupství a v jeho rámci majetek břeclavského krstného 
kostela…“ Údaj letopočtu tedy udává věk naší obce. Co 
bližšího a zajímavého však víme o samém biskupovi 
Jindřichu Zdíkovi? Kdo to byl a jaká to byla doba, v níž 
žil? Pojďme se blíže seznámit s tímto významným 
českým a moravským duchovním a diplomatem. 

Biskup Jindřich Zdík (1126–1150) 
„Toť jest Jindřich Zdík, pátý biskup olomoucký a 
moravský, květ biskupů svého času, muž přemilý Bohu a 
dobře známý na obojím dvoře císařském i papežském. Ve 
svých dobách sloup a svítilna Čech a Moravy.“ 
Tak začíná kronikář Jarloch svůj zápis o smrti 
olomouckého biskupa. Významná a nejvýraznější postava 
v dějinách katedrály i celé moravské církevní provincie, 
strahovský kanovník. 

O Zdíkově původu byly vysloveny nejrůznější domněnky. 
Většina současných badatelů se shoduje v názoru, že 
Jindřich Zdík byl synem kronikáře Kosmy a jeho ženy 
Božetěchy. Narozen pravděpodobně v Praze mezi roky 
1080 a 1090, studoval na katedrální škole v Praze i v 
cizině. Na kněze vysvěcen asi před rokem 1123. 
První zprávu o Zdíkovi nacházíme v Kosmově kronice., 
další v olomouckém horologiu z roku 1141, které zcizili 
Švédové během třicetileté války a v současné době je 
uložené ve stockholmské královské knihovně. 
Olomouckým biskupem byl jmenován 22. března 1126 a 
téhož roku se mu dostalo biskupského svěcení z rukou 
mohučského arcibiskupa a metropolity pro české země 
Adalberta I. v chrámu sv. Cyriaka ve Wormsu. 

 
Biskup olomoucký Jindřich Zdík 

 
Zdík patřil k té generaci našich prelátů, kteří přecházeli od 
politické teorie k praxi, a to jako reprezentanti církve té 
doby nebo i jako političtí poradci panovníka. Jako asi 
první získal biskup Zdík u českého panovníka Soběslava 
I. a pak i u Vladislava II. toto výsadní právo poradce a 
diplomata. Biskup Zdík byl horlivým stoupencem a 
prosazovatelem reformního programu, který záležel v 
upevňování majetkové základny a organizační struktury 
uvnitř církve i politické emancipace a vymanění se z 
dosavadního područí světské moci navenek. 
Brzy po biskupském svěcení byl pověřen, aby vysvětil 
kapli sv. Jiří na památné hoře Řípu. Kníže Soběslav v něj 
vkládal nepochybně velké naděje, když ho v kritické době 
poslal do Olomouce, a jak je psáno, do „jámy lvové“, tj. do 
sídla neúspěšného konkurenta v zápase o pražský stolec 
Otty II. Černého. Biskup Zdík přichází do Olomouce a na 
Moravu, aby urovnal nedobré poměry mezi lidem i 
duchovním stavem. Svého postavení dovedl znamenitě 
využít pro posílení pravomoci a prestiže svého stolce a 
zlepšení organizace své diecéze. 
Roku 1130 mu olomoucký údělný kníže Václav předává 
těsně před svou smrtí rozestavěný kostel sv. Václava na 
olomouckém hradě, aby po ukončení tento kostel 
přeměnil na svou katedrálu. 
Dne 30. června 1131 slavnostně posvětil dosud 
nedokončený kostel sv. Václava za přítomnosti českého 
knížete Soběslava I., jeho manželky, šlechty, kléru a lidu. 
V roce 1137 se vydal na druhou pouť do Svaté země, kde 
se v Jeruzalémě stal členem kapituly Božího hrobu, 
vstoupil do řádu augustiniánů a přijal nejpřísnější řeholi 
sv. Augustina. Od patriarchy získal ostatek dřeva sv. 
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Kříže a také získal řád pro svěcení kněžstva, který pak 
zavedl doma. V roce 1141 byla stavebně dokončena 
románská bazilika sv. Václava, kam přenesl biskupské 
sídlo od kostela sv. Petra na Předhradí. U této baziliky 
zřídil dvanáctičlennou kapitulu. V sousedství baziliky dal 
postavit své biskupské sídlo – reprezentační palác, k 
němuž přiléhal ambit a kapitulní dům pro kanovníky. 
Nádherná architektura jeho biskupského paláce neměla v 
českých zemích 12. století obdoby. Šlo o významnou 
vrcholně románskou obytnou stavbu v Evropě – dnes tzv. 
Přemyslovský palác. Pojmenování Přemyslovský palác 
vzniklo v domněnce, že se jednalo o sídlo údělných 
olomouckých knížat z dynastie Přemyslovců. Pozdější a 
novější bádání nasvědčuje tomu, že obytná část 
přemyslovského hradu se nacházela v těsné blízkosti 
románského paláce a že dochovaný románský palác byl 
ve skutečnosti rezidencí olomouckého biskupa. 
Císař Konrád III. vyznamenal biskupa Zdíka tím, že svou 
listinou dal olomouckému biskupství jako prvnímu u nás 
imunitu, t.j. osvobození od běžných břemen a dávek. Lidé 
patřící pod panství olomouckého biskupa byli vyňati z 
moci panství moravských údělných knížat, takže byli 
osvobozeni od robot, oprav hradů, od válečných výprav a 
měli konat jen to, co jim poručil biskup. 
Byl to první a významný krok ke zdolání světské nadvlády 
nad církví u nás. Zdík tak položil základ k další 
emancipaci církve u nás. Reorganizace církevní správy 
zřízením arcijáhenství u kostelů šesti moravských 
správních středisek (Olomouc, Přerov, Spytihněv, 
Břeclav, Brno a Znojmo) je dalším a druhým základním 
kamenem progresivních snah biskupa Zdíka. 
Církev v těch dobách jako jediný nositel jemnějších mravů 
a kultury měla nesnadný úkol. Středisky vzdělanosti byly 
tehdy nově vzniklé cisterciácké kláštery v Plasích, Sedlci, 
v Mnichově Hradišti a premonstrátské kláštery na 
Strahově v Praze, v Doksanech, v Litomyšli a na Hradisku 
u Olomouce. Téměř se všemi těmito ohnisky 
náboženského života je spjato jméno biskupa Zdíka. 
Sám byl také literárně činný a významně přispěl k vývoji 
našeho písemnictví. Soubor písemností biskupa Zdíka je 
nejrozsáhlejším a nejucelenějším souborem písemností 
úřední povahy u nás před 13. stoletím. Zdíkovy listiny 
znamenají obnovu písemného právního řízení. Biskup 
Zdík je proto pokládán za jakéhosi demiurga (tvůrce) 
české listiny 12. století. 
Z osmi Zdíkových písemností jsou zachovány dva 
originály: listina o přenesení biskupství k bazilice sv. 
Václava a listina o založení kapituly. Ostatní se dochovaly 
jen v opisech. 
Všechny písemnosti byly dílem profesionálních písařů v 
skriptoriu, které zřídil biskup Zdík po svém návratu z 
Jeruzaléma r. 1138 a uložil mu, aby vybavilo jak jeho, tak 
i nový katedrální kostel a při něm ustavenou kapitulu 
základními liturgickými, pastoračními, správními i 
právními pomůckami a teologickou literaturou. 
Olomouc se tak stala za působení biskupa Zdíka 
ohniskem rozkvětu duchovní kultury celé tehdejší 
vzdělané Evropy. 
Biskup Jindřich Zdík své poslední vánoce r. 1149 strávil v 
kruhu želivských premonstrátů v Golčově Jeníkově. Dne 
25. června 1150 zemřel a byl pochován podle svého přání 
ve strahovském klášteře, který založil. 
Papež Eugen III. (1145–1153) v listě řádovým sestrám u 
sv. Jiří v Praze velmi želí smrti biskupa Zdíka, jejich 
ochránce, a děkuje za krásná oltářní roucha, která mu 
biskup před svou smrtí poslal. 
Také steinfeldský probošt Oldřich v listě pražskému 
biskupu Danielovi vzpomíná Zdíka jako svatého a 
moudrého muže. 

Také v Granum Catalogi Praesulum Moraviae, česky 
vydaném v roce 1977, čteme v jeho předmluvě u data 25. 
června 1150: „Biskup Jindřich, zbožný, pokorný a 
ctnostný, na smrt svou se připravil a smrtelné tělo odložil. 
Na horu Sion byl převezen a tam do hrobu uložen. Kéž 
slavně žije v nebi a Boha věčně velebí.“ 

Antonín Kříž 
Zdroj: 
www.ado.cz/prakticke/casopisy/oldin/2000/Oldin_06_2000/uvod6
.htm#Biskup%20Jindřich%20Zdík%20(1126–1150)  

 
Geofyzikální průzkum na Pasekách. 

Z našeho bývalého hradu zůstaly jen obranné příkopy, 
jeho kamenné zdivo do  základů vybrali naši předkové na 
výstavbu domků. Zbytky v podobě kamenné suti 
vykopané při obdělávání políček na jejích okrajích 
zarůstaly travou. Písené materiály o počátcích hradu a 
jeho výstavnosti mlčí. Jedinou šancí jak začít pátrat po 
jeho vzniku bylo hledat v zemi. Plošný archeologický 
průzkum by nikdo nedofinancoval. Jediná možnost, která 
se nabízela a umožnila následné archeologické sondy byl 
geofyzikální průzkum. Tuto metodu provádí odborná firma 
a to Geopek Brno. Objednavatelem byl Techsport. 
Průzkumu předcházelo letecké ohledání lokality a její 
zaměření. Zkoumaná plocha měřila 0,5 ha a hlavním 
cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu se nachází zbytky 
sídlištní činnosti. Získat informace o poloze a rozloze 
pozůstatků základového zdiva zaniklých staveb, jejich 
velikosti a celkové stavební činnosti. Zejména však 
doporučit archeologicky nadějné úseky k průzkumným 
sondám. Vlastní měření používalo dipolového 
elektromagnetického profilování a magnetometrie, což je 
pro laika spleť mu neznámých forem, čísel, výrazů a 
hodnot. Převedeno pro smrtelníky, reakce na zbytky 
keramiky, mazanice, cihel, zuhelnatělné hlíny apod. 
Měření a jeho výsledky jsou zpracovány ve 25 stránkové 
zprávě. Samozřejmě měření nemohlo najít žádné 
konkrétní nálezy a doklady ( předměty  a jiné pozůstatky). 
Pokus historika Antonína Kolka o možnou podobu hradu, 
jaký známe z četných nákresů se v hrubých rysech 
shoduje z výsledky průzkumu hradní budovy, 
hospodářské objekty, brány apod. 
 

 
Jedna z možných variant interpretace zkoumaného areálu 

 
Zásadním výsledkem je nasměrování archeologů na 
nadějné sondy, ale před tím ještě bude nutné provést asi 
60 vpichů do země a odebrat vzorky půdy. 
Jistě v zájmu historiků bude dát výsledky průzkumu do 
historicko-vývojových souvislostí ve vědeckých studiích, 
čímž se zvýší odborný zájem o tuto lokalitu. 
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Je to tedy první a nutný krok k dalšímu pátrání, první 
stupínek v hierarchii celého poznávacího postupu, jehož 
konečným výsledkem by mělo být zjištění počátku hradu. 
Bez něho by jakékoliv kroky byly tápáním v neznámém. 

 
Letecký snímek zkoumaného území Pasek 

 
To, že geofyzikální průzkum byl proveden z iniciativy v 
místě včetně jeho financování dává velice pozitivní světlo 
pro náš městys. Instituce a sponzoři, již jej umožnili 
uskutečnit, by měli být po zásluze oceněni.  ZO Techsport 
jim věřejně děkuje za jejich příkladné jednání, za jejich 
finanční podporu. 
První příčka byla tedy úspěšně zdolaná, další postup 
záleží na místní iniciativě a ochotě 

  Jan Horák – ZO Techsport 
 

Divadelní výlet s Robinem Zbojníkem 
V sobotu 9. července v devět hodin dopoledne vyrazil 
autobus s patnácti divadelníky s množstvím kulis a 
rekvizit dobýt hrad Košumberk. Vystoupení pod širým 
nebem s inscenací Robina Zbojníka právě na tomto 
gotickém hradě u městečka Luže ve východních Čechách 
bylo spojeno i s návštěvou renovovaného 
renesančního zámku v Letovicích. No renovovaného - má 
už novou střechu, fasádu okna a několik místností je 
vybaveno tapetami a starožitným nábytkem. V ostatních 
prostorách jsou pak vidět desetiletí devastace této 
památky a nyní slouží jako absurdní lapidárium věcí a 
artefaktů z této doby. 
Cesta pokračovala - kousek za Letovicemi v restauraci 
Stvolovská rychta obědem a kolem třetí příjezdem na 
Košumberk. Dobří lidé jsou všude i v podhradí této 
zříceniny. Místní traktorista nám pomohl odvést nahoru 
všechny potřebné věci, a tak příprava vystoupení byla za 
hodinku hotová - zbyla spousta času na prohlídku trosek 
hradu a městečka Luže pod ním. A že je tam co vidět: 

renesanční přístavba hradu, rozsáhlý park-arboretum pod 
hradem, poutní chrám Panny Marie na Chlumku, kostel 
svatého Bartoloměje, synagoga a židovský hřbitov, 
historická radnice na náměstí s měšťanskými domy, 
barokní kaple před obcí - to vše jen v městečku! Další 
množství malých i velkých památek a zajímavostí jsou v 
jeho okolí na každém kroku. 

 
Nádvoří hradu Košumberk patřilo boleradickému Robinu 
Zbojníkovi 
 
Večer před představením zbyla ještě chvilka na krátké 
posezení ve stylové hospůdce v podhradí a pak už 
přicházeli první diváci. Hlavní nádvoří bylo v několika 
minutách plné. Diváci byli úžasní a odměnili nás 
srdečným potleskem. Před takovým obecenstvem se 
Robin ještě nehrál! Hodinku před půlnocí nastalo horečné 
stěhování do autobusu a znovu návštěva stále ještě 
otevřené hospůdky, a pak cesta domů. 
PS: Pokud budete mít cestu do východních Čech, určitě 
nezapomeňte navštívit toto městečko kousek od 
Litomyšle. Věřte, že návštěva určitě bude stát za to. 

Jiří Janda 
 

Boleradické divadlo hostilo studenty z 
šesti evropských států 

Play – Act – Participate je téma, které do našeho kraje 
přilákalo poslední srpnový týden mladé lidi ze šesti států 
Evropy. Centrem tohoto setkání byly Hustopeče, kam se 
studenti sjeli, aby zde mohli společně divadelně tvořit, 
odbourávat jazykové bariéry, učit se novým věcem a v 
neposlední řadě se také bavit či navazovat cenná 
přátelství s lidmi z jiných států. Jedním z dalších míst, kde 
toto setkání probíhalo, byla i jediná kamenná divadelní 
scéna v našem regionu – boleradické divadlo. 
„Toto setkání se uskutečnilo v rámci programu, který je 
financován Evropskou unií a má název „Mládež v akci“. 
Díky němu mají mladí lidé ve věku 18 – 26 let možnost 
podívat se do cizí země, něco se zde naučit, navázat 
nová přátelství a možná i nasměrovat své další životní 
aktivity,“ prozradil nám jeden z koordinátorů akce Juraj 
Háder, mimo jiné člen boleradického divadla. „V 
Hustopečích je tento projekt organizován již počtvrté a 
díky letošnímu tématu jsme mohli poprvé zavítat i do 
Boleradic.“ 
Hlavním tématem, kterému se mladí studenti věnovali, 
bylo divadlo ve všech jeho podobách. Všichni tak mohli 
hlouběji proklouznout do tajů různých divadelních útvarů a 
žánrů, naučit se vystupovat před lidmi, odbourávat trému 
nebo objevovat, co všechno je možné dělat se svým 
tělem a hlasem. Není tedy divu, že si studenti z Estonska, 
Španělska, Polska, Slovenska, Velké Británie a České 
Republiky vybrali za jedno ze svých útočišť i boleradické 
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divadlo, které se stalo i svědkem jejich závěrečných 
prezentací. „Všichni si postupně vyzkoušeli, a někteří 
vůbec poprvé v životě, jaké to je stát před lidmi na 
opravdovém jevišti - na prknech, která znamenají svět,“ 
usmívá se student brněnského JAMU Juraj Háder. 
„Takovou třešničkou na dortu pak pro všechny bylo krátké 
taneční vystoupení, které studenti nacvičili během 
uplynulého týdne.“  

 
Play Act Together na prknech našeho divadla 

 
 „Byl to opravdu ojedinělý týden, na který budu jistě 
dlouho vzpomínat,“ řekl nám Aitor Grajera ze Španělska. 
„Divadlo miluji a chtěl bych se mu i v budoucnu věnovat. 
Když jsem viděl tohle krásné divadlo v Boleradicích, tak 
mě to opravdu nadchlo. Věřím, že zkušenosti, které jsem 
zde získal, mohu uplatnit i u nás v městě Cuenca, kde 
bydlím.“ 

Jiří Janda 
 

Maryša uvítá rodáky 
Novou divadelní sezónu zahájíme v našem divadle        
16. září v první den Sjezdu rodáků a přátel Boleradic 
inscenací dramatu Aloise a Viléma Mrštíkových Maryša. 
Toto představení sehraje spolek zdarma pro hosty Sjezdu 
a bude jen pro zvané. Další představení následují hned o 
týden později - v pátek opět Maryša, v sobotu Robin 
Zbojník a znovu Maryša.  

 
Lízal (Jan Koráb) s Vávrou (Radek Omasta) v dramatu Maryša 

Předprodej bude zahájen v pátek 26. srpna a pak každou 
středu a pátek vždy od 18. do 19 hodin. Rezervaci 
vstupenek můžete provést na telefonním čísle 519 423 
061 v době předprodeje nebo emailem na 
rezervace@boleradice-divadlo.cz  Ceny vstupenek 
zachováváme téměř stejné jako v minulé sezóně. Pro 
hromadné zájezdy poskytujeme slevu. 

Janda Jiří 
 
 
 

Zpráva z knihovny 
Oznamujeme všem čtenářům (případně novým zájemcům 
o členství v knihovně), že půjčovní doba je v září a v říjnu  
v pondělí od 17.30 do 19.30 hodin a v pátek od 17 do 18 
hodin .Čtenářský poplatek činí stále 50,- Kč za rok. 
Máme k dispozici i knihy z výpůjčního fondu v Břeclavi a 
mnoho titulů časopisů. 
V sobotu 17.9. a v neděli 18.9.2011 (v době konání  
"Sjezdu rodáků a přátel Boleradic) bude v knihovně 
instalována úspěšná výstava "Historie a současnost 
boleradického kroje". Rádi Vás na této výstavě přivítáme i 
s Vašimi rodinami a přáteli.  
V měsíci říjnu a listopadu bychom rádi uspořádali další 
oblíbené besedy s cestovateli. 
        Těšíme se na Vaši účast  

          Dana Veselá – knihovnice 
 

Orelská pouť na svatém Hostýně 
Ve dnech 20. - 21. srpna 2011 se konala tradiční Orelská 
pouť na sv. Hostýně, které se zúčastnili i někteří členové 
naší jednoty. Nedělní hlavní mše se konala poněkud 
netradičně v chrámu Panny Marie, a to z důvodu 
rekonstrukce venkovního podia. Hlavním celebrantem byl 
letos otec Vojtěch Kodet. Po mši svaté následovalo 
orelské shromáždění a beseda, kde se představilo nové 
vedení Orla. Organizace celé pouti byla zvládnuta na 
výbornou, přestože byla omezena probíhající rekonstrukcí 
a přípravami na sté výročí korunovace sochy Panny Marie 
svatohostýnské v roce 2012. 
Připravujeme: 
- spolu s krojovanou mládeží pouť do Žarošic, a to v 
sobotu 10. září 2011 
- výstavu "Historie a současnost Orla v Boleradicích" v 
klubovně orlovny, u příležitosti sjezdu rodáků a přátel 
Boleradic ve dnech 16. - 18. září 2011 
- Svatováclavský turnaj v nohejbalu orelských družstev, 
28.září 2011 sportovní areál Orla 
Těšíme se i na vaši účast 

Jiří Machač 

 
 

Orel Jednota Boleradice 
 

pořádá 
v sobotu 10. září 2011 zájezd na  

 
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ      PPPOOOUUUŤŤŤ   
DDDOOO      ŽŽŽAAARRROOOŠŠŠIIICCC   

  
zzaa  úúččaassttii  kkrroojjoovvaannéé  mmllááddeežžee  

 
Odjezd autobusu od zastávky  je ve 13:00 hodin 

Na dopravu bude vybrána záloha  
 

Sraz poutníků a krojovaných k průvodu je 
v 15:30 hodin u domu rodiny Vachovy 
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PROGRAM DIVADLA 
 

16.9.   19:30   Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh,
 který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
 stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. 
 Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje 
 lásku podle nabytého bohatství rodičů.  
                Režie Alena Chalupová. 
 

17.9.   Výstava fotografií a dokumentů Století divadla 
 

23.9.   19:30   Maryša  
 

24.9.   19:30   Robin Zbojník – „Jen sedláka, jdoucího za  
pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího  
zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře  
a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na  

               velkého šerifa z Nottinghamu“  Režie Jiří Brabec 
 

28.9.   19:30   Maryša  
 

2.10.   15:00   Maryša  
 

15.10. 19:30   Robin Zbojník  
 

23.10. 15:00   Příhody pana Pimpipána  
DS FOOR Hustopeče - představení pro děti 

 

19.11. 19:30   Maryša  
 

20.11. 15:00   Král zvířat - Muzikálová pohádka na motivy  
                afrických pohádek a filmu Lví král o malém lvíčeti  
                Simbovi, následníkovi trůnu, a jeho složité cestě za  
                pravdou a láskou.  

Předplatné Rodiče s dětmi do divadla  
 

27.11. 15:00   Maryša  
 

10.12. 19:30   Adventní koncert vystoupení smíšeného sboru  
                Alou   Vivat z Ústí nad Orlicí 
 

16.12. 19:30   Noc pastýřů - divadelní hra o životní epizodě a  
osudových sporech rožmitálského kantora a  

                kompozitora Jakuba Jana Ryby a o vzniku slavné  
                pastorální mše "Hej, mistře, vstaň bystře".  
                Režie Alena Chalupová. 
 

17.12  15:00   Noc pastýřů  
 
Celý podrobný program najdete na stránkách 
www.boleradice-divadlo.cz nebo v brožuře Divadlo 
Boleradice předplatné a program, která je k dostání na 
pokladně divadla. 

 
Odpovědi kvízu ze strany 6. 

1. správná odpověď:  písm. b) 
Název Polehradice používán od zač. 16 stol. 

2. Správná odpověď:  písm. a) 
3. Správná odpověď:  písm. a)  

Podle historiků není její existence prokázána, dle pověsti 
však nedaleko stávající kaple stávala kaple dřevěná, na 
místě zvaném „Poustka“, podle poustevníka, který byl 
jejím ochráncem. 

4. Správná odpověď:  písm. b)  
V tomto období byl opuštěn a postupně zpustl. 

5. Správná odpověď:  písm. b)  
V tomto roce byl založen nynější hřbitov, protože původní 
kolem kostela nestačil. 

6. Správná odpověď:  písm. c)  
Zanikl roku 1866 a poslední majitelkou byla Mariana 
Vozdecká. 

7. Správná odpověď:  písm. c)  
Osada měla náležet k obci a bydlet zde mělo v roce 1749 
asi 15 rodin, většinou řemeslníci (krejčovství, metlařství, 
tkalcovství…). Její existence ovšem nebyla prokázána. 

8. Správná odpověď:  písm. a) 
Žít zde mělo asi 17 židovských rodin, údajně měli svého 
rabína i svůj hřbitov na místě, které se dnes jmenuje Na 
Hrobech. Přes zápis v kronice ovšem historicky 
neprokázáno. 

9. Správná odpověď:  písm. b)  
Boleradice měli svůj vlastní hrdelní soud, šibenice stávala 
nedaleko staré radnice, hrdelní soud zrušen v roce 1728.  

10. Správná odpověď:  písm. b)  
Tudy chodívala panská vrchnost k hradu.  

11. Správná odpověď:  písm. a) 
Je v uličce navazující na Pastýřskou ulici a říkalo se ji tak 
proto, že se v ní kdysi měla utopit žena kováře Jindrucha. 
Dnes se tak říká uličce, kde se studna nachází.  

12. Správná odpověď:  písm. a)  
Název se postupně měnil (viz. b a c) a poslední označení 
bylo Jednota.  

13. Správná odpověď: písm. c)  
 

Upozornění na povinnosti podnikatelů 
vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., 

kterým se mění zákon o finančním 
arbitrovi 

Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření 
působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním 
orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů 
mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast 
spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na 
které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o 
zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby 
(„instituce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované 
novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi 
nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat 
svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační 
údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a 
příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto informační 
povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, 
který je zveřejněn na internetových stránkách 
www.finarbitr.cz. Jak vyplývá z přechodných ustanovení k 
citované novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, 
které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost 
uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 
měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.  

 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost splnit svou 
informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje 
jak na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, 
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
na základě živnostenského oprávnění pro živnost 
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na 
podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského 
oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem 
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podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru 
činnosti č. 47. „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v 
rámci oboru činnosti č. 70. „Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy“. Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny 
předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 
1.10.2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni 
vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora 
citovanou vázanou živnost. Za nesplnění informační 
povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o 
finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000,- 
Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho 
roku ode dne nesplnění povinnosti. 

Drahomír Hausner 
 

Potřebujete vycestovat mimo území 
České republiky? 

V současné době může občan České republiky, který je 
držitelem platného občanského průkazu, vycestovat s 
tímto občanským průkazem do členských zemí Evropské 
unie. Seznam těchto států naleznete na internetu: 
www.mzv.cz. 
Při cestách do zemí mimo Evropské unie musí mít občan 
platný cestovní pas, a to s dobou platnosti, která se liší 
podle státu, který chce navštívit (viz.:  www.mzv.cz) 
 
Podle dosud platné právní úpravy s  dětmi již 
zapsanými do cestovních pasů rodičů lze vycestovat 
do zahraničí pouze do 25.6. 2012. Dnem 26.6. 2012 
pozbývají zápisy dětí v cestovních pasech rodičů 
platnosti. Po tomto datu musí mít pro cestu mimo 
území ČR každé dítě svůj vlastní cestovní doklad. 

Marie Klimešová  
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
                        červenec – září 2011 
Jubilanti 
60 let  Stehlík Vladimír, Boleradice 290 
65 let  Zajícová Anna, Boleradice 374 
81 let  Otýpková Josefka, Boleradice 13  
  Čermák František, Boleradice 287  
  Machačová Antonie, Boleradice 83  
86 let  Omastová Margita, Boleradice 182 
87 let  Koráb Jan, Boleradice 252 
89 let  Halmová Marie, Boleradice 255 
92 let  Boudná Marie, Boleradice 237 
  Chalupa Vavřinec, Boleradice 27 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let 

Marie Klimešová, matrikářka 

 

Komu a čemu to prospívá? 
Neměl jsem úmysl se k materiálu „Letní procházky 
v Boleradicích“ vyjadřovat, ale na základě dotazů a nejen 
z místa, tak činím, abych jeho nepravdy vyvrátil. 
Největší omyly jsou hned v úvodním odstavci Paseky 
s nesmyslným vývodem, že od našeho hradu je název 
naší vesnice, tedy – polní hrad – polehrad – Boleradice. 
To je degradace Boleradic na nejvyšší míru. Termín „polní 
hrad“ neexistuje, natož v našem případě. Polehradice je 
německá zkomolenina původního názvu Boleradice a ta 
na základě zákona byla uvedena do původního. Jakým 
způsobem z německého měl vzniknout staroslovanský je 
obrovskou záhadou. Proč autor (nikde není uveden) 
degraduje skvělou minulost vesnice, když je dostatek 
dostupných a věrohodných pramenů. V nich je vysvětlený 
praslovanský základ osobního jména Bolerad (viz Hosák). 
V prvním písemném dokladu o obci (nejedná se o žádné 
falzum), je uvedeno jméno Boleradice a ne Poleradice. 
Tím je naše vesnice jednou z nejstarších na okrese, čímž 
předčí i mnohá města. 
Co se týče našeho hradu, ten byl pevný, z kamene a 
cihel, mohutný a naprosto unikátního tvaru, proto nazývat 
jej polním je poněkud bláhové. Dále autor tohoto 
materiálu si dovoluje tvrdit, „že v jiných pramenech 
(zapomněl uvést kterých) zde v širém středověku pobýval 
pán jménem Polehrad a od toho je název hradu a obce“. 
To je čirý nesmysl. V historických pramenech (zemských 
deskám) jsou uváděni první majitelé – 1235 Lev, 1286 
bratří Lev a Kadold, 1298 Drslav, 1310 Ota a všichni 
z Boleradic! 
Jiné obce se snaží v rámci vylepšování své prezentace 
hledat jen náznaky a střípky, je zdůrazňovat pro zesílení 
významu své minulosti, u nás její bohatost a významnost 
se zlehčuje a znevažuje. 
Podobných nepřesností a výmyslů je v tomto materiálu 
ještě celá řada. Tak o Lvu z Klobouk v pramenech není 
nikde doloženo, že sídlil na hradě v Boleradicích (jen 
v pověstech, kde je vše možné, a dále ve spekulativních 
vývodech), natož v r. 1210, což je datum, kdy založil 
klášter v Zábrdovicích. Je zajímavé, proč materiál uvádí 
tolik svých nabídek k procházkám, ale že je možné 
navštívit nejpůvabnější pohled na naši vesnici a její okolí, 
k tomu se sochami sv. Cyrila a Metoděje., o tom není ani 
zmínka, jakoby toto místo neexistovalo. Všichni, kdo je 
navštíví, nešetří nadšením a konstatují, že tolik romantiky 
na vesnici není ani z rozhledny. Rovněž o naučné stezce 
jsou mylné informace a nejen o ní. 
Vedle autora skrývá tento materiál i vydavatele, proto se 
naskýtá otázka. Proč? Proto i ta otázka v titulu tohoto 
příspěvku. 

   Jan Horák 
 

Děkuji za připomínku, 
k téměř dva a půl roku staré příloze Polehradu. Za 
sestavení obsahu každého čísla jsem odpovědný já a 
tedy i za obsah každé přílohy, jak je uvedeno v tiráži na 
poslední straně (tamtéž je uveden i vydavatel). Vážím si 
každého věcného návrhu, který směřuje ke zlepšení a 
zkvalitnění obsahu obecního časopisu, do kterého 
přispívají už desítky autorů.  
Jak píše pan farář ve svém příspěvku v tomto čísle: „tam 
kde se lidé setkávají, tak obvykle spolu neválčí“. Bylo by 
tedy nejlépe, kdybyste se na sklenku vína u mě zastavil, a 
já Vám rád vysvětlím pohnutky, které mě vedou k tomu, 
psát o Boleradicích nejen do Polehradu. 

Jiří Janda 
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Z kroniky 

 
Zápis v Pamětní knize obce Boleradice 

 
Díky kronikáři Pavlu Kabelovi můžeme krátce nahlédnout 
do atmosféry předchozího Sjezdu rodáků. Sjezd se konal 
u příležitosti  390let od založení školy, 460 let od 
povýšení obce na městečko, 465 let od povolení stavby 
první radnice a 710 let od první písemné zmínky o 
kostele: 
 

Sjezd rodáků 1997 
V letošním roce byl bezesporu nejdůležitější a největší 
akcí sjezd rodáků k příležitosti již uvedených čtyř 
významných událostí a výročí Probíhal ve dnech 9. – 
11.května 1997. Do příprav této akce se zapojily všechny 
organizace a spolky, dá se říci, že všichni občané. 
Pořadatelem a koordinátorem byl OÚ v čele se starostou 
Janem Korábem, spolu s Obecní radou a obecním 
zastupitelstvem. Přípravami žila celá vesnice. 
Akce byly rozloženy do 3 dnů, od pátku do neděle 
s dominantním svěcením zvonů a obecního praporu. 
Program byl následující: 
 
Pátek 9. května 1997: 
 19:00 Slavnostní večer v sále Obecního úřadu 

- vystoupení mužského pěveckého sboru 
- literárně dramatické pásmo školy a mládeže 
- beseda rodáků při poslechu cimbálové 

muziky Vonica 
-  

Sobota 10. května 1997: 
9:00 Promenádní koncert DH Boršovjanka 
- sraz účastníků průvodu před novou radnicí 
9:30 Krojovaný průvod obcí 
10:30 Svěcení zvonů a praporu 
11:00 Slavnostní bohoslužba 
13:00 Ochutnávka vín místních vinařů 
- cimbálová muzika Vonica 
16:00 Divadelní představení Rok na vsi 
20:30 Taneční zábava v sále OÚ 
- dechová hudba Lácaranka 
 

Neděle 11. května 1997 
 10:00 Mistrovské utkání žáků 
 16:30 Mistrovské utkání mužů 
Pro účastníky Sjezdu rodáků byly připraveny jako 
suvenýry na milou vzpomínku: 
Keramický zvoneček 
Džbánek 
Praporek 
Brožura o Boleradicích 
Videokazeta o Boleradicích 
Kniha Malované Kloboucko 
Zpravodaj boleradských občanů Polehrad 
 
V průběhu oslav bylo možno zhlédnout a navštívit několik 
výstav. Největší ve škole, další u hasičů a potom u 
stadionu. 
Prakticky celá budova školy byla jedna velká výstava. 
Bylo zde možno zhlédnout výstavu všech boleradských 
obecních kronik, historických dokumentů a současných 
návrhů rozvoje obce v rámci Programu obnovy venkova, 
dále výstavu prací dětí MŠ, ZŠ a boleradických žen, 
výstavu fotografií a dokumentů Divadelního spolku bří 
Mrštíků a dalších místních spolků a svazů. Dále výstavu 
keramiky manželů Šemorových a výstavu obrazů pana 
Války (bývalý občan Boleradic). Také zde byla po celou 
dobu promítána videokazeta o Boleradicích. 
Další výstava probíhala v hasičské zbrojnici, kde občané 
mohli vidět dřívější vybavení, zajímavé fotografie a 
dokumenty z historie sboru. 
V dílně u stadionu předváděl své výrobky, tedy různé typy 
krbů, zahradní i interiérové, pan Stehlík a jeho firma. 
 
Dále se v kronice dočteme o účasti asi 300 přespolních 
rodáků z celé republiky. Nejvzdálenějším rodákem byl 
tehdy dvaapadesátiletý Květoslav Sedláček z Atlanty 
v USA.  
Dominantní událostí tehdejších rodáků bylo svěcení 
zvonů kostela a obecního praporu. Svěcení provedl 
brněnský kanovník P. Jan Kabeláč za účasti zástupců 
církve z okolních obcí. Náklady na pořízení zvonů byly 
hrazeny ze sbírky při které se vybralo čtvrt milionu korun 
a 353 kg mědi. 
V kronice je také zapsána veršovaná vzpomínka na tuto 
událost od paní Milady Machačové-Klimešové. Pokud 
budete mít příležitost určitě do kroniky nahlédněte. 

 Jiří Janda 
 

V archivech na radnici je několik alb, ve kterých najdete 
fotografie z předešlého Sjezdu rodáků v roce 1997. Budou jistě 
vystaveny i u příležitosti nadcházejícího sjezdu. Neváhejte a 
zavzpomínejte nad nimi na dobu, kdy jsme byli o čtrnáct let 
mladší. 

 

 
Slavnostní bohoslužbu tehdy celebroval P. Jan Kabeláč…  
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… předtím posvětil obecní prapor… 

 

 
… a takě zvony.  

 

 
Ten největší má za patrona sv, Vojtěcha, průměr zvonu je 80cm, 
váha 320 kg. 
Autorkou výzdoby zvonu je akademická sochařka Věra 
Kunčarová, pod čepem je ornamentový pás. Bok zvonu je 
vyzdoben reliéfem sv, Vojtěcha pod kterým je napsáno jeho 
jméno.  
Na protilehlé straně je nápis: V ROCE MILÉNIA SV. VOJTĚCHA 
VĚNOVALA FARNÍ OBEC BOLERADICE L.P. 1997 
Pod ním jsou umístěny znaky brodeckých zvonařů – kartuše a 
tůjová větvička. 

 
Svěcení se před kostelem  

 

 
V čele průvodu obcí šli krojovaní a nesli nový obecní prapor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            OZNÁMENÍ  
 
 

Oznamujeme občanům, že hlášení 
úřadu městyse jsou ukládána na 
webové stránky Boleradic do odkazu 
Hlášení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kresbu na titulní straně věnovala Nikola Korábová 
 

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. prosince 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 12. září 2011             
 

 



Polehrad – zpravodaj obèanùPolehrad – zpravodaj obèanùPolehrad – zpravodaj obèanùPolehrad – zpravodaj obèanù Boleradic Boleradic Boleradic Boleradic                                                                                záøí 2011    záøí 2011    záøí 2011    záøí 2011 

Strana 2 

 
 

PROGRAM SJEZDU RODÁKŮ A PŘÁTEL BOLERADIC  16. - 18. 9. 2011 
 

Pátek : 
- 19.30 - 22.00 - divadelní představení DS Boleradice  - Maryša – divadlo 
   (rezervace vstupenek do 30.8. 2011 na obec@boleradice.cz, tel: 519 423 185 - počet míst omezen) 

 
Sobota: 

- 09.00 - 09.05 - slavností zahájení Sjezdu rodáků a přátel Boleradic - sál 
   - uvítání  
- 09.05 - 09.30 - vystoupení dětských souborů Polehrádek, Country a Line Dance,   
   Orientální tanečnice 
- 09.30 - 09.45 - seznámení s programem Sjezdu rodáků a přátel Boleradic 
- 09.45 - 11.00 - prezentace Boleradic - kniha Boleradice slovem a obrazem –     
                             promítnutí filmu o Boleradicích  
- 11.00 – 13.00 - vystoupení DH Zlaťulka (pódium) 
- 13.00 - 18.00    - otevření výstav - SDH, knihovna, základní a mateřská škola, OS Nedánov,  

Český zahrádkářský svaz, Úřad městyse – betlém, kroniky, fotografie, 
pohlednice, Divadelní spolek bratří Mrštíků, ZO Techsport, Orel Jednota, TJ 
Sokol, Vinařský spolek, Letecko - modelářský klub, Keramika Šemorovi, 
Zemánek Jiří - bonsai, prohlídka kostela, skákací hrad …  

- 13.00 - 15.15   - vystoupení CM Primáš a Mužského pěveckého sboru z Dambořic (pódium) 
- 14.30 - 19.00   - volný program - prohlídka Boleradic – projížďka kočárem   
   (hřbitov, kaple, rybník, rozhledna, sousoší, naučná stezka, Tihelna) 

 - výstava vín v sále, otevřené sklepy, občerstvení zajištěno  
- 15.30 - 18.00   - průvod obcí, vystoupení krojované mládeže  
                             (řazení vedle penzionu, ukončení u venkovního pódia) 
 
- 19.30 - 24.00 - společenské posezení v sále městyse 
   - k tanci a poslechu hraje DH Zlaťulka a CM Primáš 
 

Neděle :   
- 09.00 - 11.30  - otevření výstav  
- 09.30 - 10.30 - slavnostní bohoslužba v místním kostele 
   „Mše za živé a zemřelé, současné a bývalé farníky a dobrodince našeho kostela“ 
- 10.00 - 11.00 - sportovní utkání Sokol TJ Boleradice - hřiště 
- 10.30 - 11.00  - prohlídka kostela   
- 11.00 -              - individuální setkání a odjezd účastníků 

 
 

Sjezd rodáků a přátel Boleradic organizuje Úřad městyse Boleradice ve spolupráci s místními spolky, 
sdruženími, organizacemi a občany. 

 
(Změna programu vyhrazena, na všechny akce je vstup volný.) 

 


