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PROSINEC 
 
Prosinec je měsíc ticha, 
klidný teplem lásky dýchá, 
i když za okny je zima 
a v komíně meluzína 
volá, volá, že má hlad, 
že nemůže v noci spát... 
 
Možná na mě mámě poví, 
že chodívám na cukroví, 
a pak večer u stromečku 
najdu jenom její vlečku 
z jíní, větrem kouzlem tkanou 
jehlou mrazu vyšívanou. 
 
Tím nejkrásnějším dárkem k  
Vánocům, 
není, co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska pohlazení. 
Nad takový dar žádný není! 
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Vánoce roku 2011 i v celém roce 2012 
„Nezapomeňte při tom množství dárků, které nakupujeme 
a dostáváme, na ten nejvlastnější dar: darovat něco ze 
sebe. Darovat si navzájem čas. Otevřít náš čas Bohu. Tak 
zmizí spěch, stres, hektičnost. 
Tak se objeví radost, tak nastanou pravé svátky. Mysleme 
u svátečního stolu těchto dní na slovo Páně: Když strojíš 
oběd nebo večeři, nezvi ty, kteří by tě taky pozvali, ale 
pozvi ty, které nikdo nezve a kteří tě také nemohou pozvat 
(srov. Lk 14,12).“ 
  Benedikt XVI., 24.12.2006 
Těmito slovy našeho papeže Vás chci povzbudit, aby 
vánoční radost a dobro nevzaly za své Štědrým večerem. 
Vždyť každý den roku mohou být malé Vánoce! 
Opravdovou radost z Ježíšova narození a boží pomoc a 
požehnání do nového roku 2012, Vám všem přeje, 
vyprošuje a všem žehná 

  Mgr. Rudolf Zbožínek, farář 

 
 

 
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK 2012  
PŘEJÍ VŠEM SPOLUOBČANŮM 

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

 
 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,  
dovolte mi, abych ve zkratce zhodnotil rok 2011 z pohledu 
rady městyse. Právě končící rok byl pro většinu z nás 
velmi poučný. Naší snahou bylo navázat na práci 
předchozí rady a zastupitelstva obce. Proto jsme využili 
námětů našich předchůdců, námětů z našeho volebního 
programu a programového prohlášení rady a snažili se je 
postupně naplňovat. 
Na začátku našeho působení jsme připravili anketu mezi 
občany, která nám odpověděla na řadu otázek a dala 
poměrně jasné odpovědi od občanů Boleradic. Po 
pečlivém zvážení všech těchto podkladů jsme zahájili 
postupnou realizaci našich cílů. V tomto směru nutno 
připomenout, že již na ustanovujícím zasedání 
zastupitelstva jsme si dali za cíl stabilizovat a udržet 
vyrovnaný rozpočet. Podle dosavadních ukazatelů se 
nám tento základní cíl podařilo naplnit. 

Co se nám podařilo realizovat? Předně bych vzpomenul 
dokončení fasády sálu městyse, byla provedena kontrola 
střechy sálu a úřadu městyse a instalována protisněhová 
zábrana. Za finančního přispění zejména „zahrádkářů“ a 
občanů Boleradic pana Martina Křižáka, Lubomíra Majera, 
Petra Korába a Jiřího Horáka se podařilo vybudovat 
venkovní pódium, které je důstojným místem nejen pro 
pořádání letních hodů, ale i pro pořádání jiných kulturních 
a společenských akcí. V další etapě bylo provedeno 
vybudování čekárny a přístřešku na autobusových 
zastávkách, které budou ještě částečně dobudovány. Na 
vybudování přístřešků přispěli rovněž naši „zahrádkáři“. 
Díky dotaci od JmK se podařilo zrekonstruovat chodníky 
v délce 170m. Po neudělení dotace na výstavbu sběrného 
dvora se stalo jeho vybudování akutním problémem, který 
bylo nutno bezpodmínečně řešit, protože stav v oblasti 
odpadového hospodářství byl velmi vážný (určitě si 
vzpomenete na přeplněné kontejnery za úřadem městyse). 
Rozhodli jsme tedy o vybudování sběrného dvora v areálu 
bývalého ZD na pozemku městyse, který již od května 
slouží svému účelu a je postupně dovybavován 
technologiemi na třídění jednotlivých druhů odpadu. 
Provedla se i oprava vozovek v obci. V současné době nás 
čeká ještě instalace dopravního značení v ulicích 
Kloboucká, Pastýřská a Hroby. Podařilo se pořídit a 
instalovat nové informační tabule pro občany. Provedl se 
nákup komunální techniky – vozidla Multicar 25.  Podařilo 
se zahájit projekt bezpečné stromy, kde došlo nejen 
k inventarizaci stromů v obci, ale i k zahájení ošetřování 
porostů. V této souvislosti byla zahájena i úprava bývalé 
spalovny v Randlích. 
Podařilo se připravit a uskutečnit kolaudaci prodloužení 
vodovodu ve Vrchní ulici a uzavřít smlouvu o provozování 
vodovodu s firmou VaK Břeclav. Získali jsme stavební 
povolení k realizaci připravované výstavby prodloužení 
vodovodu Cvrčkov. V průběhu roku byl zpracován ve 
spolupráci s Urbanistickým střediskem Brno nový Územní 
plán Boleradic, který byl schválen. Ve spolupráci se spolky, 
sdruženími, organizacemi a spoluobčany se nám podařilo 
zorganizovat Sjezd rodáků a přátel Boleradic a některé 
další akce jako setkání se seniory apod.  V současné době 
je rozpracováván projekt na realizaci rekonstrukce 
dětského hřiště Dětské hřiště – SLUNÍČKO.  V řešení je i 
projekt bezdrátového rozhlasu, který však závisí na získání 
dotačního titulu. Ve spolupráci s našimi zástupci 
v krajském zastupitelstvu se nám podařilo získat dotaci na 
opravu stropu ve škole ve výši 200 000,- Kč, oprava bude 
realizována v průběhu prvního pololetí roku 2012. Velmi 
významnou akcí, kterou již delší dobu připravujeme, je 
přeložení vedení nízkého napětí v centru obce do země a 
s tím spojená překládka vedení obecního rozhlasu a 
vybudování nového veřejného osvětlení ve středu obce. 
Tato akce je ve stádiu dokončení projektových prací a je 
předpoklad, že v průběhu prvního pololetí roku 2012 bude 
realizovaná. Celkové náklady na tuto překládku a 
vybudování nového veřejného osvětlení budou dosahovat 
cca milión korun. Věcí, které bylo nutné vyřešit, je ještě 
celá řada, ale chtěl jsem vzpomenout jen ty důležité.  
Chtěl bych Vás naše spoluobčany ujistit o tom, že i 
v dalším roce uděláme maximum pro další rozvoj obce. 
V současné době připravujeme návrh rozpočtu na rok 
2012. Naší snahou bude zabezpečit řádné fungování obce 
a realizace výše uvedených projektů. Nutno však otevřeně 
říct, že bude nutné i v našem rozpočtu reagovat na změny 
v oblasti ekonomiky a financí, které jsou dnes a denně 
medializovány a řešeny na všech stupních řízení nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. Bude naší snahou eliminovat 
některé negativní vlivy a tendence. Ovšem nutno říci, že to 
nezáleží jen na zastupitelích, co a jak schválí, ale i na 
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spoluobčanech a jejich přístupu, abychom v tomto 
složitém období našli rozumné řešení problémů, které 
před námi stojí. O řadě z nich víme, ale řada z nich je 
velkou neznámou. Proto budeme velmi rádi za 
pokračování otevřené spolupráce, za přímý dialog 
s občanem (intriky a pletichaření sem rozhodně nepatří). 
Problémy budou narůstat, proto bude třeba se připravit 
a společně se jim pokusit čelit. Vím, že jsou věci, které 
neovlivníme, ale jsem přesvědčen o tom, že jsou věci, 
které ovlivnit lze. Právě proto věřím, že vzájemnou 
spoluprací se nám řada věcí podaří i v dalším období.   
V závěru mi dovolte ještě jednou poděkovat za spolupráci 
v letošním roce, sponzorům za přízeň a popřát vám všem 
příjemné a radostné prožití vánočních svátků v rodinném 
kruhu, popřát vám úspěšné vykročení do roku 2012 a 
hlavně stálé zdraví, klid, pohodu a životní optimismus. 

   Drahomír Hausner, starosta 
 

Krátké ohlédnutí za Sjezdem rodáků a 
přátel Boleradic 

Letos v září jsme za široké podpory našich spoluobčanů 
zorganizovali Sjezd rodáků a přátel Boleradic. Chtěl bych 
ještě jednou touto cestou poděkovat všem těm, kteří se 
na přípravě a provedení sjezdu podíleli. Jedná se 
především o spolky, organizace, sdružení, ale i 
jednotlivce, kteří se dobrovolně a bez nároků na odměnu 
zapojili do přípravy propagačních materiálů, přípravy 
prostorů (sálu, výstav apod.), do přípravy a provedení 
jednotlivých vystoupení a akcí v průběhu sjezdu. 
Samozřejmě poděkování patří i všem sponzorům, kteří 
podpořili sjezd. Byl by to dosti dlouhý seznam jmen, komu 
všemu bych chtěl poděkovat a opravdu velmi nerad bych 
na někoho  

 
Ze Setkání rodáků si mnozí odnesli  
vzpomínky na své mládí a přátele. 

zapomněl, proto zde nebudu uvádět konkrétní jména. 
Velmi si vážím této spolupráce a pomoci a věřím, že i 
v budoucnu se nám podaří společně řadu věcí připravit a 
zorganizovat. Podle ohlasů, které máme k dispozici jak od 
našich místních občanů, tak od lidí, kteří navštěvují 
Boleradice jen zřídka, se akce velmi vydařila. Jelikož se 
jednalo o první akci tohoto druhu pro většinu hlavních 
organizátorů, jsme za takové hodnocení velmi rádi, na 
druhé straně víme o řadě věcí, kterých se bude dobré při 
podobných akcích v budoucnu vyvarovat.  V souvislosti 
s tímto bych chtěl napravit nepřesnost uvedenou v knize 
„Boleradice slovem a obrazem“, a to doplnit jméno autora 
leteckých fotografií   Tomáše Havránka, kterému tímto 
děkuji za poskytnuté materiály.  
Děkuji tedy ještě jednou všem, kteří se o zdárný průběh 
sjezdu zasloužili, chtěl bych poděkovat i všem, kteří se 
jednotlivých akcí zúčastnili a tím naši společnou akci 
podpořili. 

           Za Radu městyse Drahomír Hausner 

O čem jednali naši zastupitelé? 
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém 
zasedání dne 23. listopadu projednalo několik základních 
bodů: 
ZM vzalo na vědomí:  
- provedení slibu nového zastupitele  
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání 
zastupitelstva městyse 
- zprávu o činnosti Rady 
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  
- informaci o připravovaném návrhu rozpočtu městyse 
Boleradice na rok 2012 
- informaci starosty o možnosti získání výhodnější ceny 
energií 
- nabídku rodiny Kabelových k odkoupení nemovitosti č.p. 
75 
- složení inventarizačních komisí a plán provedení 
inventury majetku obce za rok 2011 
ZM schválilo:  
- program zasedání zastupitelstva městyse 
- rozpočtová opatření č. 6/2011 a 7 /2011, která provedla 
RM 
- pravidla rozpočtového provizória na dobu od 1. 1. 2012 
do schválení rozpočtu městyse na rok 2012 s tím, že 
budou hrazeny pouze nutné výdaje na provoz úřadu 
městyse a obce, provoz příspěvkové organizace, budou 
plynule financovány zahájené investiční akce, závazky 
vyplývající z uzavřených smluv a hrazeny výdaje na 
případné řešení havarijních a krizových situací 
- podání žádosti o dotace na rekonstrukci dětského hřiště 
ve výši do 400 000,- Kč 
- provedení výstavby veřejného osvětlení v Bařině a 
překládku místního rozhlasu v celkové výši do 250 000,- 
Kč 
- Smlouvu o provozování vodního díla  pro veřejnou 
potřebu – vodovodu, Boleradice – prodloužení 
vodovodního řadu ke hřišti, Boleradice - prodloužení 
vodovodu ul. Vrchní konec společností VaK Břeclav 
- vydání Územního plánu obce Boleradice formou 
opatření obecné povahy (Vydáním Územního plánu 
Boleradic pozbývá platnost Územní plán obce 
Boleradice a změny a doplňky č.1 ÚPO Boleradice a 
změny a doplňky č.2 ÚPO Boleradice) 
- aktualizovaný Místní program obnovy městyse 
Boleradice 
- Obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení místních 
náležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství 
- Obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí 
a ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností 
- Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v městysi Boleradice a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů 
- zasílání materiálů pro jednání ZM elektronicky od 9. 
února 2012 
ZM zmocnilo:  
- starostu k podpisu Smlouvy o provozování vodního díla  
pro veřejnou potřebu – vodovodu, Boleradice – 
prodloužení vodovodního řadu ke hřišti, Boleradice –   
prodloužení vodovodu ul. Vrchní konec se společností VaK 
Břeclav   
- starostu k podpisu zmocnění pro firmu Optimal-
Energy.cz, a.s. se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 
Brno, IČ 29235642 k výběru dodavatele elektrické energie 
a plynu pro objekty ve vlastnictví městyse Boleradice  za 
cenu elektřiny maximálně 1720 Kč/MWh (komodita a 
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měsíční poplatek), cenu plynu maximálně 900 Kč/MWh 
(komodita, rezervovaná kapacita, měsíční poplatek) a 
k potvrzení výběru dodavatele, který bude splňovat 
uvedené podmínky 
ZM uložilo: 
- starostovi a radě městyse připravit podklady pro 
zpracování nového Plánu rozvoje městyse Boleradice do 
31. března 2012 
„Přílohy a dokumenty uvedené v usnesení jsou součástí 
příslušného zápisu z jednání zastupitelstva. Usnesení ze 
zasedání ZM bylo upraveno z důvodu ochrany osobních 
údajů.“ 

Drahomír Hausner, starosta 
 

Jak to bude s poplatky za odpad v roce 
2012 ? 

Podle Obecné závazné vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu č.1/2009 i 
v roce 2012 bude činit poplatek za sběr, svoz a uložení 
komunálního odpadu 500,- Kč za osobu. Je 
samozřejmostí, že zvýhodnění (úlevy) pro děti do pěti let 
a osamoceně žijící občany starší sedmdesáti let zůstávají 
v platnosti i v roce 2012 (300,- Kč/osobu). Splatnost 
poplatku je stanovena do 30. června 2012. Ostatní 
pravidla uvedená v této vyhlášce zůstávají rovněž 
v platnosti: osvobození od poplatku pro osoby, které mají 
trvalý pobyt v Boleradicích, ale v obci se nezdržují např. z 
důvodu dlouhodobé hospitalizace, pobytu v léčebnách 
apod. Od poplatku budou rovněž osvobozeni občané 
s trvalým pobytem v Boleradicích, kteří se dlouhodobě 
zdržují v jiné obci v ČR a uhradili tam poplatek za odpad. 
Poplatek se nebude platit také za děti, které se narodily v 
daném kalendářním roce.  

Drahomír Hausner,starosta 
 

Poděkování a přání 
Rada městyse děkuje všem občanům, živnostníkům, 
firmám a zaměstnancům městyse, kteří se v tomto roce 
podíleli na dalším zvelebování naší obce. Poděkování 
patří i všem členům organizací, sdružení a spolků, kteří 
připravují v průběhu celého roku pestrý kulturní 
a společenský program a reprezentují nás nejen doma, 
ale i v širokém okolí. Věříme, že i v roce 2012 se tato 
úspěšná spolupráce bude i nadále rozvíjet ku prospěchu 
všech občanů Boleradic. 
 
Přejeme všem občanům VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2012. 

Za Radu městyse Drahomír Hausner           
 

 
Jak to bude s tříděním odpadů v roce 

2012? 
Rada městyse se zabývala otázkou dalšího třídění 
odpadů v naší obci. V letošním roce se podařilo 
vybudovat sběrný dvůr, který je provozován v současné 
době celkem 4x v měsíci. Sběrný dvůr je postupně 
dovybavován technologiemi pro zpětný odběr odpadů, 
především elektroodpadu.  
Na sběrných místech (hnízdech) v obci se podařilo 
instalovat žluté kontejnery na plasty za spolupráce 
s firmou EKOKOM. V tomto směru v roce 2012 plánujeme 
rozšíření počtu kontejnerů o další 3 kusy a 3 kusy 
kontejnerů na tetrapaky s cílem omezit provádění svozu 
cestou pracovníků úřadu městyse. Podle naší analýzy to 
přinese značnou úsporu jak v položce na pohonné hmoty, 
tak i v opotřebení používané komunální techniky. Navíc již 

v současné době zabezpečuje centrální odvoz těchto 
komodit firma Megawaste.  
 

 
Kontejnery u prodejny Jednota na netříděný papír, sklo bílé, sklo 

barevné a plasty 
 

I v roce 2012 bude pokračovat třídění odpadů jednak na 
sběrném místě v areálu bývalého ZD, na sběrných 
hnízdech a v zádveří úřadu městyse. Pro lepší 
informovanost uvádíme tyto základní údaje: 
     
Sběrný dvůr v prostoru areálu bývalého ZD bude v roce 
2012 v provozu:  
sobota (sudé týdny) v době od 15.00-17.00 hod 
 

Systém shromažďování a třídění odpadu v 
Boleradicích 

Netříděný papír  modrý kontejner, modrý pytel 

PET Lahve žlutý kontejner, žlutý pytel 

Nápojové 
kartony 

červený pytel 

Noviny a 
časopisy 

modrý kontejner, bílý pytel 

Sklo barevné zelený kontejner 

Sklo bílé bílý kontejner 

Papír, kartony modrý kontejner 

Plasty žlutý kontejner 

Drobná 
elektronika 

E-box (zádveří budovy radnice) 

Tonery sběrný box (zádveří budovy radnice) 

Úsporné žárovky 
 

sběrný box (zádveří budovy radnice) 
 

Zářivky sběrný box – sběrný dvůr 

Olej z 
domácností, 
pneu 

sběrný dvůr 

TV, PC, ostatní 
bílá technika 

sběrný dvůr - elekrodomek 

Nebezpečný 
odpad 

sběrný dvůr - po výzvě (min. 1x 
ročně) 

Barva igelitových pytlů nemusí být vždy v uvedeném 
odstínu, důležité je třídění komodit 

 
Místa kontejnerů (sběrná hnízda): 
- Na Stání: 1x modrý - papír , 1x žlutý - plasty, 1x bílý - bílé 
sklo, 1x zelený - barevné sklo 
- u prodejny Jednota : 1x modrý - papír , 1x žlutý - plasty, 
1x bílý - bílé sklo, 1x zelený - barevné sklo 



PoPoPoPolehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   lehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   lehrad – zpravodaj obèanù Boleradic   lehrad – zpravodaj obèanù Boleradic                                       prosinec 2011            prosinec 2011            prosinec 2011            prosinec 2011 

Strana 5 

- u garáží v Pekelné : 1x modrý - papír , 1x žlutý - plasty, 
1x bílý - bílé sklo, 1x zelený - barevné sklo  
 
Svoz komunálního odpadu: 
PET LAHVE, PAPÍR, TETRA PACK (pytle) bude 
prováděn každou lichou středu v dopoledních hodinách 
(provedou pracovníci úřadu městyse – do odvolání). 
SVOZ POPELNIC BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ LICHÝ 
PÁTEK (svozovou firmou).  

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 
 

Betlém pana Antonína Krmíčka 

 
Děti ze školy u betlému 

 
Sdělujeme všem zájemcům, že o vánočních svátcích 
bude opět možné zhlédnout betlém pana Antonína 
Krmíčka umístěný v obřadní síni Úřadu městyse. 
pátek      23. 12. 2011      7:30 - 13:00 hod. 
neděle    25. 12. 2011 15:00 - 16:00 hod.  

před Vánočním zpíváním 
pondělí   26. 12. 2011   13:30 - 15:00 hod. 
Přístupný je také v průběhu celého roku na základě 
domluvy s pracovníky Úřadu městyse. 

   Drahomír Hausner, starosta 
 
 

Obec přátelská rodině 2011 
V letošním roce jsme se opět zapojili do soutěže, kterou 
vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá 
komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí 
mateřských center a Asociací center pro rodinu - Obec 
přátelská rodině. V naší kategorii obcí se do prvního 
kola přihlásilo 42 obcí a městysů. Do druhého kola 
postoupilo 8 obcí a městysů, mezi nimi i Boleradice. Ve 
středu 5. října 2011 nás navštívila tříčlenná hodnotící 
komise, která si se zájmem prohlédla řadu míst u nás – 
školu, školku, dětské hřiště, knihovnu, sportoviště a 
v další části při besedě se komise dotazovala na celkový 
život u nás, na péči o seniory a zejména o mladé rodiny. 
Celkový výsledek byl pro nás velmi příjemný, obsadili 
jsme páté místo. Jeden si řekne, že nic moc, možná má 
pravdu, ale podle mého názoru je to jen o nás všech, jak 
se v dalším období dokážeme vypořádat s problémy, o 
kterých komise při hodnocení hovořila. A v čem máme 
rezervy? Především v bezbariérovém přístupu na úřad, 
do školy, do knihovny a v bezpečnosti dětského hřiště 
(v současnosti řešíme podání žádosti o dotace na 
rekonstrukci dětského hřiště). S bezbariérovým přístupem 
to bude složitější, ale určitě se nějaké možnosti řešení 
v dalším období najdou. Chtěl bych touto cestou 

poděkovat všem spoluobčanům, kteří svou každodenní 
nezištnou činností pomáhají v životu obce, poděkovat 
všem, kteří se podílejí na pestrém společenském a 
kulturním životě Boleradic a samozřejmě i kolektivu 
pedagogů z naší MŠ a ZŠ. Věřím, že i v dalších ročnících 
této soutěže čestně obstojíme. 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 
 

V Boleradicích byla vysazena lípa 
válečným veteránům 

Dne 11. 11. 2011 přesně v 11 hodin si i v malém 
moravském městysi Boleradice připomenuli svátek 
spojený s tímto datem – Den válečných veteránů. Před 
místním kostelem byla představitelem městyse, válečným 
veteránem mírových misí na Balkáně Drahomírem 
Hausnerem za spolupráce s  

 
Zájemci si zkouší výstroj vojáků  

 
Sázení lípy 

 
Československou obcí legionářskou – jednotou Hodonín 
a projektem Péče o válečné veterány, vysazena lípa 
válečným veteránům. Doprovodný kulturní program 
zabezpečovali žáci místní základní školy a ČsOL. 
Vysazení lípy předcházelo dopoledne v místní základní 
škole, kde členové jednoty ČsOL Hodonín seznámili 
nejmladší obyvatele městyse s výstrojí a výzbrojí čs. 
legionářů a také s historickými souvislostmi spojenými 
právě s tímto svátkem. Celá akce pak pokračovala 
uctěním památky padlých v 1. světové válce u pomníku. 
Tak jako ve většině obcí v okolí se i mezi místními rodáky 
našlo velké množství mužů, kteří se po narukování do 1. 
světové války na ruské, srbské nebo italské frontě dostali 
do zajetí a poté se přihlásili do československých legií – 
základu budoucí československé armády. Snad nejvíce 
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jich bylo na italské frontě, a proto symbolicky i v uniformě 
italského legionáře si uctili místní obyvatelé památku 
těchto válečných veteránů. Chtěl bych jménem svým i 
jménem rady městyse poděkovat všem, kteří si našli chvíli 
a přišli uctít památku našich veteránů. 

   Drahomír Hausner starosta 
 
 

Slavnostní vítání nových občánků  
V neděli 27. listopadu 2011 se v obřadní síni úřadu 
městyse uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků 
Boleradic do života, kteří se narodili v roce 2011. Vítání 
se zúčastnili Anežka Zemánková, Sabina Reiterová, Thea 
Simpetru, Matěj Koráb a Samuel Puček. 

 
Z vítání občánků 

 

 
Z vítání občánků           

 
Starosta ve svém vystoupení přivítal děti a jejich rodiče, 
popřál jim mnoho šťastných a radostných chvil v životě a 
předal drobné upomínkové předměty věnované 
městysem. Vítání zpestřily skladby, písně a básně, které 
pro nejmenší občánky připravila spolu s dětmi paní Marie 
Klimešová za hudebního doprovodu Martina Horáka. 
Děkujeme za pěkné přivítání. 

Drahomír Hausner 
 
      

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Boleradice 
27. 1. 2012 od 15.00 hodin 

Vážení rodiče, milí předškoláci! 
Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku naší Tvořivé 
školy Boleradice. Zápis proběhne v odpoledních 

hodinách, bude organizován společně, seznámíte se při 
něm s pedagogy naší školy 
i s moderním, barevným prostředím školy. Zápis vedeme 
formou pohádky či hry, při které plní děti úkoly, kterými 
prokazují svoji připravenost k nástupu do základní školy.  
V čem spočívá vzdělávací program naší školy je možno 
nastínit několika charakteristickými body:  
• má činnostní ráz, podněcuje k tvořivé práci 
• je pozitivní vůči žákům 
• navrací do školy „zdravý selský rozum“ - využívá 
zkušeností žáků 
• klade důraz na motivaci žáků, dbá na vysvětlení, proč 
se čemu učí 
• zpětná vazba je důležitou formou, zařazovanou do 
každé hodiny 
• umožňuje účelně spojovat učivo do projektů – 
zdůrazňuje mezipředmětové vztahy 
• podporuje u žáků samostatnost, sebejistotu, 
zodpovědnost, pozitivní sebehodnocení a sebekontrolu 
• podněcuje k produkování myšlenek, nápadů, ke 
zodpovídání otázek 
• umožňuje každému takový tělesný a duševní vývoj, 
jakého je schopen 
A ještě pár bodů o tom, v čem je naše škola „jiná“ – 
domníváme se, že „lepší“ než ty druhé: 
• Jsme škola, která se o žáky zajímá po celou dobu 
jejich přítomnosti ve škole, nejméně 8 hodin denně.  
• Zdůrazňujeme zdraví dětí – pohyb, otužilost, 
kamarádství, pohodu, pozitivní vztahy i hodnocení bez 
stresů. 
• To, co se můžeme naučit v praxi, se neučíme z 
učebnic – poznáváme přírodu, okolí, souvislosti. Jsme 
Otevřená škola, Ekoškola, a to vše souvisí s aktivitami dětí 
a jejich samostatností.  
• Jsme moderní škola – nejen nábytek a počítačové 
vybavení, ale i výuka informatiky od 4. ročníku, anglický 
jazyk již od 1. ročníku, mnoho kroužků pro děti, to vše 
vede k všestrannosti žáků.  
• Jsme škola rodinná – máme možnost individuálního 
přístupu, komunikace s rodiči, rychlého řešení problémů.  
• Nabízíme další aktivity: lyžování, plavání, školy 
v přírodě, zajímavé výlety a vzdělávací programy, kulturní 
zážitky i turistiku. V naší škole se děti nenudí a baví je.  
• Přistupujeme k dítěti jako k respektované bytosti, které 
pomáháme na cestě životem. My dítě respektujeme a 
vyžadujeme totéž také od něj – vůči všem, se kterými se tu 
potkává.  
Dovolte mi zde opsat několik odpovědí žáků z dotazníku 
Já a škola:  
Mám rád školu, protože: tam mám spoustu kamarádů;  
naučíme se nové věci; je tu sranda, hrajeme hry a učíme 
se; jsou tam na mě hodní a kamarádí se mnou; pěkně to 
tam vypadá; je tam hodně zvířat; škola je zábavná; jsou tu 
hodní učitelé. 
Nemám rád školu: vše se mi líbí; zlobí mne, když někdo 
otravuje; není nic, co by se mi nelíbilo – tato odpověď se 
opakuje v dalších dotaznících  
Děti se těší na: matematiku, angličtinu, vysvědčení, 
prázdniny, lyžování, výlety, jarmark, barevné projektové 
dny. Z dotazníků je cítit pozitivní přístup dětí ke vzdělávání.  
Rádi Vás přivítáme a budeme se těšit na společné 
odpoledne s Vašimi dětmi. K zápisu přineste rodný list 
dítěte a svůj průkaz totožnosti. 

                             Milena Plocková, ředitelka školy 
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Den otevřených dveří 
pro rodiče našich žáků bývá každoročně příležitostí sejít 
se, společně si popovídat a podívat se, jak si děti vedou 
ve vyučování.  Pořádáme jej již několik let v odpoledních 
hodinách, aby se rodiče mohli lépe uvolnit ze zaměstnání.   
Letošní DOD probíhal ve čtvrtek 24. 11.  

 
Na výuce prvňáčků 

 
Dopoledne se žáci krátce učili a poté se pustili do výrobků 
ze včelího vosku – svíčky a ozdoby provoněly celou školu. 
Na oběd se jistě mnozí velmi těšili – měli jsme totiž 
pozvaného pana kuchaře Zbyňka Diatku z firmy Lagris, 
který prezentuje pro zájemce zdravé vaření zejména z 
luštěnin a cereálií, a to přímo na školách. 

 
Ochutnávka zdravě uvařeného oběda pro školáky 

 
V odpoledním bloku mohli rodiče navštívit hodiny češtiny, 
matematiky, angličtiny, prvouky, přírodovědy i hudebně – 
výtvarnou výchovu.  Na jednotlivých hodinách se 
vystřídalo 13 rodičů, zájem tedy projevila asi polovina 
rodičů. Žáci se v odpoledních hodinách snažili; na únavu 
či nepozornost si opravdu nemůžeme stěžovat. Navíc 
měli po ukončení slíbenu další ochutnávku, tentokrát 
dezertů a salátů. V jídelně se sešli děti s rodiči, a to také s 
rodiči dětí z mateřské školy, kteří se k akci připojili. Po 
kávě a ochutnávce následovala dílna – zdobení perníčků 
na vánoční stromky na Minijarmark. Rodiče s dětmi přišli 
ještě za třídními učiteli na konzultace o prospěchu a 
chování, a tak jsme opravdu vyčerpali úkoly, které jsme si 
na konec listopadu naplánovali. Očekávaný Vánoční 
minijarmark s vystoupením dětí se vydařil a informuje o 
něm na jiném místě paní učitelka Šedivá.  Ráda bych 
ještě upozornila na další akce, které proběhnou do konce 
pololetí.  V prosinci to bude zejména zahájení kurzu 
plavání pro děti z MŠ, výlet a vzdělávací program pro 

žáky ZŠ a předškoláky, zahájení stimulačního programu 
pro předškoláky, Vánoční koncert Tria od sv. Jakuba pro 
veřejnost a Bílý projektový den.  Dále v lednu návštěva MŠ 
ve škole, třídní schůzky, týdenní lyžařský kurz od 16. – 20. 
1. a zápis do 1. ročníku dne 27. 1. v 15.00 hodin.        

                             Milena Plocková, ředitelka školy 
 
 

Sport na škole – podzim 2011 
Jsme stále v pohybu, protože je nám to vlastní. 
Máme za sebou turnaj ve vybíjené, který se uskutečnil v 
měsíci říjnu. Několik družstev 2. až 5. ročníku jedno 
odpoledne v tělocvičně soutěžilo o prvenství v této 
nejoblíbenější míčové hře. Nebylo však důležité vyhrát za 
každou cenu, ale zahrát si a zdokonalit se ve zpracování 
míče. Všichni se snažili a bojovali naplno. Sladká odměna 
je neminula. 

 
Sportovní kroužek - družstvo florbalu 

 
Od září do konce listopadu probíhal u 1. až 3. ročníku 
plavecký výcvik v délce deseti lekcí. Žáci byli rozděleni do 
dvou skupin, začátečníci se učili základům plavání a 
pokročilí se zdokonalovali v základních plaveckých 
disciplínách (prsa, kraul, znak). Všichni si vody užili a měli 
z pohybu ve vodě radost. Vše probíhalo zajímavou a 
zábavnou formou pod vedením zkušených učitelů plavecké 
školy. Vyvrcholením kurzu budou plavecké závody 
nejlepších absolventů, které se uskuteční v měsíci květnu 
2012. 
V pátek 25. listopadu proběhla teoretická část dopravní 
výchovy. S pracovníky Autoškoly Lednice máme 
dlouholetou pěknou spolupráci a vychází nám vždy vstříc. 
A tak můžeme nejen plnit učební osnovy, ale zajímavou, 
líbivou a názornou formou zpestřit tuto výuku dopravní 
výchovy. Žáky tyto činnosti baví, s nadšením plní úkoly a 
tak se dobře připravují na povinnosti chodce a cyklisty. 
Praktická část – jízda na kole a jízdy zručnosti probíhají v 
jarních měsících. 
Do vánočních prázdnin nás ještě čeká turnaj v sálové 
kopané a turnaj ve stolním tenisu. Pohybu a sportovního 
vyžití mají děti na naší škole dost, v hodinách tělesné 
výchovy využíváme hřiště TJ Sokol a kurty Jednoty Orel, 
když si k tomu ještě přidáme trávení velkých přestávek 
venku (čerstvý vzduch, otužování) a činnost kroužku 
sportovního, který je zaměřený na míčové hry (vybíjená, 
přehazovaná, košíková, kopaná, florbal) a kroužku 
Orientálních tanců, tak mi dáte jistě za pravdu.                                                                                                       

vedoucí sportovního kroužku  Pavel Kabela  
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Předvánoční jarmark 
Letošní adventní období přivítala naše škola společně ve 
spolupráci s OS Nedánov. V krásně vyzdobeném sále 
městyse Boleradice se v sobotu 26. listopadu rozezněly 
vánoční písně a děti ze základní školy přednesly pásmo, 
které všem připomnělo předvánoční zvyky a provedlo nás 
obdobím od počátku Adventu do Vánoc. Všechny 
posluchače příjemně naladilo milé vystoupení dětí z 
mateřské školky. Anglickou pohádkou se představily děti z 
kroužku Rozšiřující angličtiny. Do víru tance nás zavedly 
děti z kroužku Orientálních tanců a Šmoulíci opět vyzráli 
nad slavným čarodějem Gargamelem. Vystoupení 
zakončil svými písněmi, říkadly a tancem soubor 
Polehrádek. 

 
Vyrábíme zdravé mlsání na jarmark - včelařský kroužek 

Poté byl pro všechny připraven jarmark s dílnami. Děti i 
dospělí si vyzkoušeli zdobení perníčků, výrobu ozdob ze 
slámy, z těsta, adventní věnečky a svícny a další vánoční 
dekorace. Také naše škola a školka měla připravené 
krásné výrobky, které děti připravovaly v družině a 
pracovních činnostech. Velký zájem byl o obrázky, mlsoty 
z medu a oříšků, ozdoby na vánoční stromeček, tašky s 
potiskem, polštářky a další předměty. 
Odpoledne bylo zakončeno písněmi u rozzářeného 
stromu. Odcházeli jsme se slavnostní náladou a pěknými 
dárky a dekoracemi na Vánoce.  
Tímto vystoupením bychom chtěli popřát všem občanům 
Boleradic  příjemné adventní období a spokojené vánoční 
svátky.  

Jana Šedivá 
 

Podzim v mateřské škole Boleradice 
Čas babího léta a podzimu se v letošním roce opravdu 
vyvedl. V tomto období nádherné slunečné počasí 
dovolovalo dětem a paním učitelkám trávit dlouhé chvíle 
venku, v záři slunečních paprsků. Děti mohly nasávat 
jejich vůně a užívat si skotačení, hraní, ale i práce venku. 
V mateřské škole jsme pojali podzimní čas tématem 
"Poznáváme přírodu všemi smysly." 
A jak už název napovídá, děti si opravdu zkusily vnímat 
krásy, radosti i plody podzimu všemi smysly, na školní 
zahradě, v lese, na loukách, v sadech i mezi vinohrady. A 
nejen děti. Pro rodiče s dětmi byla připravena dílna s 
názvem OVOZEL, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit 
ovocného nebo zeleninového skřítka, strašidýlko, 
pohádkovou bytost nebo spoustu různých dalších výrobků 
dle nápadů rodičů, jež byly velice rozsáhlé. Dílna se 
konala v krytém prostranství školní zahrady, na níž si 
mohly pohrát nejen děti ze školky, ale i jejich sourozenci a 
známí, popovídat, prostě si užít nádherné zářijové 
odpoledne. 

Jak již bylo uvedeno, při této akci měly děti mnoho 
příležitostí okusit přírodu a podzim všemi smysly. Hmatem 
osahávaly různé druhy podzimních plodin, prohlížely si je, 
ochutnávaly, zkoušely, jak při poťukání znějí a samozřejmě 
při práci s nimi cítily všude kolem jejich vůni. 

 
Děti při hře Moje tělo 

Také při činnostech ve školce se děti rozvíjely ve všech 
oblastech poznávání a dovedností, při aktivitách jako 
sbírání listí, určování druhů stromů a listů, květin a rostlin, 
jejich plodů, v různých výtvarných a pracovních výrobcích 
z těchto přírodnin. Z nasbíraných listů děti vyráběly krásně 
barevné ježky, postavičky nebo obrázky dle vlastní 
fantazie. Ovoce z našich stromů jsme využili při přípravě 
školkového kompotu, děti si zkusily oloupat a nakrájet 
jablíčka, připravit koření, a po uvaření všechny děti i 
některé maminky mohly ochutnat, jaká dobrota se z 
jablíček dá udělat. Nejen jablíčka byla na ochutnání, ale 
také hrozny, hrušky, švestky, vlašské a lískové ořechy. Ty 
nám také spolu s kaštany posloužily k velké zábavě. Daly 
se hádat se zavřenýma očima, počítat, třídit, hrát na školu 
a také kutálet si s nimi, jak to dělají veverky :-). A zjistili 
jsme, že s kaštany se dá i cvičit! 
A nejen to všechno, také krásně zabarvené listy stromů a 
keřů nám dávaly možnost rozpoznávat všechny druhy 
barev i jejich jemné odstíny, které nás hladily nejen po 
zraku, ale i po duši. A nesmíme ani zapomenout na uši, ty 
se také nabažily poslechem šustícího listí na stromech, 
zpěvem ptáků, bečením oveček, praskáním větviček v 
lese, ale také orbou traktorů na poli. V tomto období se děti 
seznámily se spoustou her, básní a písní k tomuto tématu, 
některé z nich si budou jistě pamatovat i tehdy, až budou 
mít svoje vlastní děti. 
Letošní podzim byl pro nás všechny velice pestrobarevný a 
všichni jsme si ho báječně užili. 
Děti i paní učitelky z MŠ Boleradice přejí všem příjemně 
strávenou nadcházející zimu. 

Iva Stehnová 
 

Pestrá výuka 
V rámci prvouky, vlastivědy a přírodovědy jsme v 
podzimním období uskutečnili různé aktivity, které zpestřily 
běžnou výuku ve škole. 
V prvouce jsme lavice vystřídali za terén. Zabývali jsme se 
tématem Okolí školy, je to učivo 1. - 3. ročníku. 
Seznamovali jsme se s významnými místy v obci a 
získávali o nich základní a důležité informace, také o 
historii obce. Žáci mohli porovnat, jak se vývoj, změny a 
proměny promítly do našeho prostředí, budov a života 
obyvatel, předků - jejich prarodičů a praprarodičů. Využili 
jsme jednotlivá stanoviště naučné stezky v obci. A co jsme 
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zjistili? První písemná zmínka o obci - r.1141, první 
písemná zmínka o kostele - r.1278, první písemná zmínka 
o škole - r.1607, stará radnice z roku 1532,  první kronikář 
byl pan Jan Stehlík z Kloboucké ulice, prostranství na 
návsi se jmenuje Bařina, hasičská zbrojnice je z roku 
1934 a budova divadla - dřívější kino a Lidový dům z roku 
1939. 
V hodinách přírodovědy jsme se zabývali prostředím - 
společenstvy polí. A tak teoretické znalosti z lavice o 
rostlinách a živočiších si žáci 4. a 5. ročníku ověřovali a 
doplňovali v terénu, v přírodě, v okolí naší vesnice a 
přímo na poli. A co již víme?  Že Boleradice leží v pěkné 
krajině Boleradické pahorkatiny a oblasti Ždánického lesa, 
že převažují hnědozemě s pásy černozemě a nacházíme 
se v nadmořské výšce 206 až 368 m.n.m. Víme, že 
společenstvo polí je uměle vytvořené člověkem a že sem 
patří kromě půdních mikroorganizmů zástupci rostlin – 
hospodářské rostliny =obilniny, okopaniny, luskoviny, 
zelenina, olejniny, pícniny a jeteloviny i průmyslové 
rostliny. Dále plané rostliny, tedy plevele a zástupci 
živočichů = polní živočichové dokonale splývající s 
okolím, aby se mohli skrýt před nepřáteli – zajíc polní, 
hraboš polní, křeček polní, koroptev polní, sysel obecný a 
bažant obecný. Nad poli létá a loví káně lesní, ze 
škodlivého hmyzu se objevuje mandelinka bramborová. 
Mezi těmito živočichy jsou vytvořeny potravní řetězce a 
vazby. 
V rámci vlastivědy jsme navštívili obecní úřad, kde 
probíhalo netradiční vyučování. V učivu probíráme Vlast – 
demokracii, státní symboly, řízení státu, správu a 
samosprávu obcí. A tak jsme na půdě úřadu besedovali 
se starostou obce panem Hausnerem. Žáci 4. a 5. ročníku 
se dozvěděli o řízení naší obce, o činnosti obecní rady a 
zastupitelstva, pracovnících a službách OÚ obyvatelstvu. 
Již víme, že Boleradice mají 910 obyvatel, že proběhla 
anketa pro občany priorit úkolů a budovatelských záměrů. 
Vzpomenulo se třídění odpadů, proběhla debata, proč 
potok zapáchá – což se dětem vůbec nelíbí, úprava 
středu obce a další témata. Potom si žáci prohlédli 
prostory budovy, především kancelář starosty, úřední 
místnost a obřadní síň s praporem obce, krojem a 
betlémem. Závěrem žáci dostali od starosty propagační 
materiály obce a sladkou pozornost. Děkujeme za to, že 
si pan starosta našel a vyčlenil čas. 

 
Poznávání listů a větví stromů 

  
V listopadu jsme si na Dušičky, při Památce zesnulých, 
připomněli (opět v rámci prvouky a vlastivědy) a uctili 
památku učitele a spisovatele Františka Nováka, který 
působil na naší škole na začátku 20. století. Pobesedovali 
jsme o jeho životě a mnohostranné činnosti, především 
literární a navštívili jeho hrob na našem hřbitově. A co o 

něm víme? Že byl současník a přítel bratří Mrštíků, že 
zemřel ve věku 48 let, že napsal 14 svazků básní a 24 
svazků románů a povídek. Jedna z povídek, Odplata, je i v 
naší knihovně. 
Na Den veteránů 11. listopadu jsme se zúčastnili zajímavé 
besedy s členy Stráže obrany státu s ukázkou vojenské 
výstroje a výzbroje z doby 1. sv. války a První republiky. 
Naší snahou je učit názorem, ukázkou a zajímavou formou 
a využít všech možností, které se nám nabízí. Proto jsou 
samozřejmostí četné vycházky do našeho krásného okolí, 
prostředí přírody - polí a lesa a také plné využití naší školní 
přírodní zahrady. A další formy aktivních metod práce s 
dětmi, které úspěšně prosazoval již Jan Ámos Komenský. 

                                     Pavel Kabela, učitel 
 
 

Volnočasové aktivity v ZŠ a MŠ 
Boleradice 

„Nejen učením živ je žák.“ Od pondělí do pátku navazuje 
na školní vyučování volný čas našich žáků. 
Vychovatelka dětem nabízí takový program, při kterém si 
děti aktivně odpočinou. 
Nabízené činností podporují tvořivost dětí. Nejraději si 
hrajeme: v místnosti hry společenské, v přírodě a v 
tělocvičně hry pohybové, soutěživé a sportovní. 
Žáci navštěvují také spoustu zájmových kroužků – 
dramatický, orientální tance, výtvarný, hru na flétnu, 
angličtinu, sportovní a včelařský kroužek.  

 
Zahradní architekti projektují dětské hřiště 

ZŠ a MŠ Boleradice se svojí činností zaměřuje na 
všestranné a zdravé trávení volného času dětí, přičemž 
zdravím je myšlena pohoda jak tělesná, tak i duševní. 
Děti vedeme ke správnému chování, odpovědnosti, 
kamarádství a vzájemné pomoci.  
Letošní podzim nám přál, krásné počasí dětem umožnilo 
dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu.  
V poslední době jsme měli radost z příprav na Vánoční 
minijarmark, naše výrobky byly pěkné, vkusné a práce nás 
bavila. Těšíme se, že si za penízky pořídíme další 
stavebnici, např. LaQ (čtěte lakjú), která v sobě ukrývá 
velký svět fantazie.  

Mirka Vavriková 
 
 

Beseda s myslivcem 
V pátek 21. října jsme se vypravili se školou na kopec 
Nedánov. Bylo krásné podzimní počasí. Cestou jsme plnili 
různé úkoly. Měli jsme najít pět zástupců živočichů, rostlin, 
stromů a zjistit údaje o rozhledně a kopci Nedánov. 
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Držet v rukách opravdovou kuš, to je zážitek! 

 
Na kopci na kraji lesa na nás čekalo překvapení. Pan 
myslivec Křižák měl pro nás nachystané špekáčky, které 
jsme si opekli na ohni. Potom jsme si prohlédli trofeje, 
poznávali větvičky různých stromů a keřů a potěžkali a 
prohlédli zbraně. Pan Křižák nám povídal o životě zvířat v 
lese. 
Výlet jsme zakončili výstupem na rozhlednu Nedánov, 
odkud jsme viděli daleko do krajiny. Výlet se nám moc 
líbil. 

děti z 5. ročníku 
 

 
Sněhulák od Kamily Zoubkové… 

 

Děkuji dětem naší školy za poskytnuté 
příspěvky a obrázky do tohoto čísla 
Polehradu 

Jiří Janda 
 

 
… a ještě jeden Lucie Pilátové 

 
 

Vzpomínání u skleničky 
S divadlem má každý z nás spojenu nějakou tu veselou 
příhodu. Když je příležitost a sejdeme se s kamarády u 
skleničky nebo se jen tak naskytne příležitost, začne 
vzpomínání. A když je těch skleniček více hned je i více 
vzpomínek. Ono tak nějak dobrá nálada a vzpomínání 
k sobě a k divadlu patří.  Před časem jsem si některé začal 
nahrávat a přepisovat a tak se s nimi můžeme podělit. 
Pokud máte svoje příběhy, stačí napsat, případně mi je 
převyprávět na diktafon a snad v budoucnu si je tady 
v Polehradu přečtou i ostatní. I když není nad vzpomínání 
u skleničky. 

 
Lucka Kaňová jako Judita Čuprová a Zbyněk Háder v roli svůdce 

Lorence Pořízka na premiéře Zvonokos v dubnu 2006 
 
O Zbyňkovi Háderovi je známo, že je velmi 
zaneprázdněný, tudíž nepříliš dochvilný. Učí ve škole, je 
ředitelem Hustopečské televize, radním nebo zastupitelem 
města, hraje průběžně v pěti či šesti divadelních 
souborech z toho v jednom ve Vídni a ve volném čase … 
vlastně volný čas nemá! Vždy a všude přijde chvíli „po 
termínu“.  
Před lety, po desítkách zkoušek, přišel kýžený den 
premiéry divadelní hry Zvonokosy. Dobré duše souboru se 
tehdy rozhodly mu to rázně připomenout pomocí moderní 
techniky. A etérem začaly lítat SMSky typu „Zbyňku určitě 
dnes nezapomeň!“, „Večer je premiéra!“ Ten den dostal 
Zbyněk několik stovek zpráv a telefonátů nejen od 
divadelníků, ale i od jejich přátel a přátel jejich přátel. Mezi 
nimi bylo několik ředitelů a majitelů firem na Břeclavsku, 
radní obcí Hustopečska, sekretářky, prodavačky z 
hypermarketů, jeden hejtman kraje, několik šiček, jeden 
bagrista a zednická parta, dva či tři poslanci Parlamentu 
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ČR a krajského zastupitelstva, jeden lékař a ředitelka 
nemocnice, řidiči autobusů, pojišťovací agentka a 
úřednice z banky, učitelé-kolegové několika základních 
škol a také ředitelka ZŠ v Nádražní ulici v Hustopečích. 
Neobvykle mnoho bylo připomenutí od tajných ctitelek a 
fanynek. 
Poslední jmenovaná, dostala geniální nápad. Ten den měl 
do Hustopečí přijet autobus dětí z družební školy v Modre 
u Bratislavy. Neváhala tedy brnknout kolegyni na 
Slovensko a vyjevit jí své přání o připomenutí vzkazu 
našemu dochvilnému herci.  
Odpoledne už delegace školy se štábem Hustopečské 
televize, v níž byl Zbyněk reportér, očekávala příjezd 
autobusu plného dětí ze Slovenska. Autobus přijíždí, 
dveře se otevírají a dítka školou povinná, jedno po 
druhém spořádaně vystupují. První běží rovnou 
k reportérovi a na mikrofon: „Vy ste pán Háder? Hej? 
Viete, že máte dnes premiéru? Tak nezabudnite!“ 
Druhé dítko: „Vy ste pán Háder? Hej? Viete, že máte dnes 
premiéru? Tak nezabudnite!“ 
Třetí dítko: „Vy ste pán Háder? Hej? Viete, že máte dnes 
premiéru? Tak nezabudnite!“ 
A tak dále celkem čtyřicetkrát od dětí a čtyřikrát od 
doprovázejících učitelek. 
No a pán Háder ozaj ten den nezabudol a premiéru stihl. 
A my s ním. 

Odposlechl a zapsal Jiří Janda 
 
 

Tajemství těšanského hřbitova 
Vídávali ji často, jak nachýlená, opírajíc se o hůlku, zvolna 
kráčí s náručí květin, aby je spravedlivě rozdělila na dva 
hroby - Felixe Turka a Šimona Petláka. O dušičkách 
nosívala věnečky z chvojí, sama je zdobila červení jeřabin 
a hlavně kahánky, těch mívala do zásoby. Obešla i 
několik menších rovů obrostlých trávou, netřeskem a 
drobným planým kvítím. Nad nimi před léty oplakala 
čtvero dětí, dnes už jen se vším vyrovnaná a smířená, 
s tichou modlitbou na rtech zažíhala voskové plamínky a 
dávné vzpomínky. 

 
Náhrobek rodiny Turkovy v Těšanech.  

Druhá manželka Felixe Turka Maryša zemřela 24. 12. 1947 
 

Krátce před Vánocemi 1947 tu byla Marie Turková 
naposledy. Postála nejdříve nad Šimonovým hrobem. 
V duchu byla zase na chvíli děvčetem, tiše zavzpomínala 
na svého milého. Co se naplakala, když ji rodiče zle nutili 
do svatby s vdovcem  Turkem! Ani ten učitel, bydlící 
zrovinka vedle jejich statku, co marně žádal její ruku, 
nevystrnadil toho ženicha o patnáct let staršího nevěsty. 
Vesnický kantor byl pro otce Horáka příliš chudý a děvče 
mělo oči stejně jen a jen pro Šimona. 

 
Marie Turková 

 
Kdysi tak urostlá a svěží, dnes mnoha porody, dřinou a 
stářím sešlá žena prochází uličkou. Jen o několik kroků dál 
se zastavuje u dalšího hrobu. Pokládá květiny, dlouho se 
modlí a pak polohlasem promlouvá k tomu, kterého přežila 
také. 
“Tož tak, včíl ste mě tu nechale vobá. Enom se Félo, 
neškéři, že aji Šimonovi sem nosím kytke a modlím se za 
jeho dušo. Šak sem ti bela věrnó ženó. Nikdá, ani před 
tem, než se von take voženil, sme se přece nescházele. 
Snaď za to mě pámbu vodměnil. Dyť nám vosum dětí dal, 
aji dyž půl jich zasi vzál. Jinýho pohoršení take nebelo a 
tobě sem porád vděčná, žes mocka nebrblál a na mě nikdá 
ruko nevztáhl. Snaď pro tvý tři robke, že sem jim nebela 
zló macechó. Te dívčí slze neber, šak’s béval bez ženy 
divé krobián. Což, co belo, to belo, já už brzo pudo take na 
pravdo boží.” 
Turková se požehnala třemi křížky. Na čelo, ústa a hruď 
doteky prstů zvolna kreslila to trojí znamení víry. Zahalila 
se úžeji do hřejivého vlňáku, co splýval se šedivé hlavy 
hluboko na záda a cípy vepředu zastrčila pevněji za pás. 
Mrzne a ona se necítí zrovna dvakrát dobře. Příštího dne 
Maryša ulehla. Byl to ošklivý zápal plic, kterému zakrátko 
podlehla. Třeba se na ty její nedožité Vánoce zase všichni 
tři tam někde nahoře shledali … 
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Na hřbitově v Těšanech odpočívají kdysi tolik živé 
předlohy slavného dramatu bratří Mrštíků. Tím 
odmítnutým učitelem nebyl nikdo jiný, než starší Alois 
(1861-1925), i když větší autorský podíl je připisován 
Vilémovi (1863-1912). Zvláště Felix Turek byl nahněván, 
že jeho ženě připisují něco, čeho by se nikdy nedopustila 
a rozhodně si nepřál, aby se Maryša hrála v Těšanech. 
Vdovec Vávra však byl vykreslen velmi reálně, protože 
i ve skutečnosti odvykl své hrubosti až při soužití s  Marií. 
K  představení blízko Těšan přesto došlo asi o dva roky 
později z iniciativy místního učitele. Turek prý zamračeně 
postával v pozadí, zato Šimon v  první řadě neskrýval 
dojetí.  
Ledy byly prolomeny, a tak když v roce 1935 pozval již 
ovdovělou paní Turkovou režisér Josef Rovenský (1894 - 
1937) na filmovou premiéru Maryši, neodmítla. Brněnská 
producentská společnost si však přála vlčnovské kroje a 
tím pádem přesunutí místa děje, nakonec i poněkud jinak 
pojatá postava Francka, to byly jistě hlavní příčiny, proč 
film nebyl divácky příliš úspěšný. (Podle: Václav Březina, 
Lexikon českého filmu, vč. obrázku, CD ROM) 

Bohumila Trnková, Rodopisná  revue 
http://volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm 

 

XVII. Divadelní bál aneb 
Život je jen náhoda 

11. února 2012 
 
Život je jen náhoda, 
jednou jsi dole, 
jednou nahoře, 
život plyne jak voda 
a smrt je jako moře … 
 
1. ledna 2012 uplyne 70 
let od úmrtí autora této 
známé písně – Jaroslava 
Ježka. Píseň se stala 
inspirací pro divadelní bál, 
již osmnáctý v pořadí. 

 
Jaroslav Ježek se narodil 
25. 9. 1906 v Praze. Byl 
českým klavíristou, 
skladatelem, dirigentem a sbormistrem. Od dětství trpěl 
šedým zákalem a nedoslýchavostí. Když jeho otec roku 
1914 musel narukovat, byl dán do Hradčanského ústavu 
pro slepé a slabozraké děti, kde si osvojil nejen Braillovo 
písmo, ale hlavně základy hudební teorie a hry na nástroj. 
Roku 1924 byl přijat na konzervatoř, kterou absolvoval o 
tři roky později Koncertem pro klavír a orchestr. Poté 
studoval na konzervatoři u J. Suka a A. Háby. 
 
Roku 1927 cestuje do Paříže a seznamuje se s hudbou S. 
Prokofjeva, I. Stravinského či A. Honeggera. Obdivuje 
také hraný jazz a spirituály černošských zpěváků The Fisk 
Jubilee Singers. V roce 1928 začíná nejdůležitější etapa 
jeho kariéry - spolupráce s Osvobozeným divadlem J. 
Voskovce a J. Wericha. Komponuje písně a taneční 
skladby k jejich autorským hrám a řídí orchestr 
Osvobozeného divadla. S Voskovcem a Werichem byl 
spjat rovněž názorově – odpor k fašismu donutil trojici 
emigrovat do USA. V New Yorku řídí Československý 
pěvecký sbor. Jejich koncert 6. dubna 1941 byl prvním 
celovečerním sborovým koncertem v historii New Yorku. 
Na Ježkovi se začíná silně podepisovat ledvinové 
onemocnění. Na smrtelné posteli si ještě bere svou 
americkou přítelkyni Francis a 1. ledna 1942 umírá. 

Jaroslav Ježek přinesl do československé populární hudby 
zcela nový a originální tvar. Jeho hudba ke hrám 
Osvobozeného divadla postupem času zlidověla. Ježek se 
vyznačoval svěžími melodickými nápady, harmonickou a 
rytmickou vynalézavostí. K jeho nejznámějším skladbám 
patří: Bugatti-step, Tři strážníci, Život je jen náhoda, 
Tmavomodrý svět, Klobouk ve křoví či Nebe na zemi. 
Pozoruhodný životní osud Jaroslava Ježka jistě stojí za 
povšimnutí. Divadelní spolek chce svým bálem vzdát hold 
tomuto muži, který významně přispěl k rozvoji českého 
divadla. 
Nikoho tedy zřejmě nepřekvapí, když se na bále uvidí 
některé slavné předscény J. Voskovce a J. Wericha v 
podání místních i přespolních ochotníků. Program plesu 
není ještě úplně vypracován, ale členové divadelního 
spolku udělají vše pro to, aby hosté plesu nasáli tu 
správnou atmosféru meziválečných let, slavné éry 
Osvobozeného divadla, tanců a písní té doby … 
Na divadelní bál zveme srdečně všechny občany 
Boleradic. 

Za členy DS bratří Mrštíků Iva Kahounová 
 

Cena Jihomoravského kraje  
putuje do Němčiček 

Ve čtvrtek 10. 11. 2011 proběhlo v kongresových 
prostorách mikulovského zámku slavnostní předávání Cen 
Jihomoravského kraje. Ocenění předal hejtman 
Jihomoravského kraje pan Michal Hašek 14 osobnostem 
za jejich přínos v různých oborech lidské činnosti – sport, 
kultura, umění, společenský život, věda. Mezi oceněnými v 
letošním roce byl také pan Jaroslav Stávek, a to za přínos 
v oblasti práce s mládeží. Návrh na udělení ceny zaslali 
členové lyžařského oddílu TJ. Návrh byl podpořen zástupci 
CILA (Česká asociace In-line Alpine Slalomu). 
Z návrhu: 
„Pan Jaroslav Stávek narodil se v roce 1950 v obci 
Němčičky, okres Břeclav. Celý život zasvětil práci s 
mládeží, výjimečně se zasloužil o rozvoj lyžařského sportu 
a sportovního areálu v jihomoravské obci Němčičky. 

 
Jaroslav Stávek z Němčiček přebírá ocenění od hejtmana 

Jihomoravského kraje 
 

Od založení tělovýchovné jednoty Sokol v roce 1971 
pracoval ve výkonném výboru TJ a v současné době je 
jejím dlouholetým předsedou. 12 let pracoval v 
zemědělském družstvu jako opravář zemědělských strojů. 
V roce 1981 založil vedlejší hospodářskou činnost při 
tělovýchovné jednotě. Pod jeho vedením se provozuje též 
koupaliště, které bylo opraveno v letech 1981 - 1983 a 
předseda byl jeden z hlavních aktérů této přestavby. Pod 
jeho vedením začala TJ vzkvétat a vznikaly nové subjekty 
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pro sportovní aktivity občanů a především mládeže. V 
krátkém čase bylo vybudováno antukové multifunkční 
hřiště, lyžařský areál, kterému vévodí již 25 let lyžařský 
vlek s umělým povrchem, technickým zasněžováním, 
dětským pásem atd. Jedná se o evropskou raritu nejníže 
položeného přirozeného lyžařského svahu „mezi 
vinohrady“. 
Lyžařský a plavecký areál je vyhledáván širokou 
veřejností, sportovními oddíly i jednotlivci z celého 
jihomoravského kraje. Jako zázemí slouží dvě nově 
vybudované ubytovací kapacity pro 95 osob a přestavená 
budova s občerstvením na koupališti. 
Pan Jaroslav Stávek svou vynikající osobností dokázal 
kolem sebe vytvořit skupinu čtyřiceti dobrovolných 
instruktorů, kteří každým rokem v navazujících 
víkendových kurzech naučí lyžovat okolo 400 dětí. V 
týdnu je areál po celou zimu využíván základními školami 
k lyžařskému výcviku dětí, především z 1. stupně.  
Oceněná osobnost, pan Jaroslav Stávek, je dlouholetým 
členem zastupitelstva obce Němčičky a je zapojen ve 
výkonném výboru ČSTV v Břeclavi. Při TJ Sokol 
Němčičky vytvořil 7 živností, pracovní uplatnění pro 
desítku zaměstnanců a nespočet brigádníků. Sám je 
dobrý sportovec, vzor pro mládež. Je trojnásobným 
okresním přeborníkem ve stolním tenise a dvakrát byl 
vyhlášen mezi 10 nejlepšími sportovci okresu Břeclav.“ 
BLAHOPŘEJEME! 

Ing. Renata Podešťová 
TJ Sokol Němčičky 

 

 
 

Několik rad pro psaní příspěvků  
Příspěvky, které dostáváme a které si pak čtenář přečte 
v Polehradu, musí projít úpravou textu. Mnohdy se již 
autor příspěvku sám snaží o svoje úpravy. Ty však 
v zájmu jednotného vzhledu dokumentu a pravidel sazby 
časopisu musí být stejně odstraněny. Proto obvykle stačí 
napsat prostý text pouze s odstavci bez dalších úprav. 
Pro přehlednost uvedu několik jednoduchých pravidel: 
• Nepoužívejte žádné složité formátování. Časopis má 
svůj vlastní rozvrh, určující jaké bude použito písmo a 
jeho velikost, rozvržení textů a obrázků a ostatní grafiky. 
Pamatujte, že klávesa Enter se používá jen pro ukončení 
odstavce.  
      Toto je ukázka formátovaného textu 

jak by nikdy neměl vypadat. Všichni víme, že 
klávesu enter používáme pouze na konci odstavce, nikoli 
na konci 

řádku. Protože to potom vypadá fakt hrozně a nedá 
se to číst. 
• V žádném případě nerozdělujte slova - dělícími 
znaménky. Ve vašem editoru rozdělené slovo vypadá 
v pořádku, ale po přeformátování článku pro tisk je náhle 
uprostřed řádku. 

Nepoužíváme dělící zna-ménko. Protože to potom vypadá 
fakt hrozně a dá to spoustu prá-ce to opravit..  
• Pro odrážky v textu používejte funkce textového editoru. 
Ve Wordu je přístupná hned z kontextového menu na 
pravém tlačítku nebo pod ikonou v nástrojové liště. 
• Podepisujte se celým jménem a příjmením. Každý 
článek má přece svého autora, který jej psal. Podpis 
„Spolek pro chov velbloudů“ je také podpis anonyma. 
• Obrázky posílejte zvlášť – nevkládejte je do dokumentu. 
Popisky fotografií uveďte do článku. Pokud popisek 
neuvedete, přiřadím mu svůj, vyplývající z kontextu článku. 
• Fotografie by měly, pokud možno, sdělit čtenáři na první 
pohled, co na nich je.  Nejvhodnější jsou fotky postavy, 
které je vidět do obličeje a je v rozpoznatelném prostředí. 
Nicneříkající obrázek s dětmi v dálce obrácenými k nám 
zády není zrovna nejlepší vizitkou autora. 
• Příspěvky posílejte pokud možno napsané v textovém 
editoru. Pokud jsou ve formátu PDF nelze je mnohdy 
převést do textu a použít. 
• Nepoužívejte zkratky a slangové výrazy, kterým ostatní 
čtenáři nerozumí.   
 
Do Polehradu dnes již přispívají desítky autorů.   Patří jim 
poděkování za jejich aktivitu a spolupráci. Těšíme se na 
jejich další články a příspěvky.  
Příště několik rad o psaní příspěvků na webové stránky 

Jiří Janda 
 

Kdo to byl Jan Stehlík 
Jednou z významných osobností naší obce je první 
kronikář Jan Stehlík. Narodil se 22. října 1865 v 
Boleradicích č. 82 jako první ze sedmi dětí manželům Marii 
a Cyrilu Stehlíkovým. V Boleradicích navštěvoval obecnou 
školu a od roku 1872 - 1874 byl žákem I. slovanského 
gymnázia v Brně a měl se stát knězem. Studium však 
musel přerušit, poněvadž jako nejstarší musel vypomáhat 
v hospodářství. Ale i tyto dva roky stačily, aby se rozhodl 
pro samostudium a své vzdělání uskutečňoval neobyčejně 
houževnatě. Pomocí knih a slovníků velmi dobře zvládal 
latinu a němčinu, byl pilným čtenářem odborných knih, 
časopisů a novin, zajímal se o dění na obci, v blízkém 
okolí, o veřejný a politický život vůbec. 

 
Dům č.p. 47,  kde žil Jan Stehlík  

 
První ženou Jana Stehlíka se stala v roce 1890 Marie 
Horáková z č. 261 a měli dvě dcery Růženu a Julii. Avšak 
manželka i dcera Růžena zemřely na TBC. Roku 1910 se 
znovu oženil s Josefou Horákovou z č. 86 narodil se jim 
syn Vladimír a dcera Marie. 
Své znalosti se snažil využít ve prospěch obce a svých 
spoluobčanů. Byl věrným spolupracovníkem a 
pomocníkem faráře Toufara a stejně tak i učitele Hladkého. 
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Dal podnět k založení mnoha veřejných spolků, jejichž se 
stal významným členem - Sboru dobrovolných hasičů, 
Cyrilské jednoty, Potravního spolku, Raiffeisenky, 
zakládal Vodní družstvo, byl zástupcem Živelní a dobytčí 
pojišťovny a dalších. 
Byl také členem obecního zastupitelstva a v roce 1926 
jmenován obecním kronikářem. Jako obecní kronikář 
překládal z němčiny i kurent, z latiny různé dokumenty, a 
to vše mu dopomohlo, že vyhledal, přeložil a seřadil 
dostupné materiály z dějin naší obce. Díky jemu vděčí 
Boleradice, že znají svoji minulost, a to navzdory tomu, že 
část cenného obecního archivu se ztratila nebo byla 
zničena. 
Je to až neuvěřitelné, že tento člověk při svém 
namáhavém hospodářství dokázal probádat tolik 
pramenů, prostudovat řadu knih, vše přeložit a 
zdokumentovat. 
Vznikl tak přebohatý archiv, pro obec zajímavých 
dokumentů, bohužel z toho všeho se dochovalo jen 
žalostně málo.  
Jan Stehlík je bezesporu nejvýznamnější rodák z přelomu 
19. a 20. století.  
Zemřel náhle 31. ledna 1936. 

Údaje použity z: Naše staré Boleradice, 
                             Boleradické zprávy a informace 

Připravila Marta Korábová 
Kopie listů prvních kronik Jana Stehlíka můžete najít i na 
stránkách www.boleradice.cz v menu Městys Boleradice 
odkaz Kroniky. 
Krátký úryvek je z roku 1936. Kroniku tehdy vedl už jeho 
následovník Josef Machač, který je i autorem 
následujícího rozloučení: 

Zemřel kronikář 
Když zvonek umíráček z věže farního chrámu ranních 
hodinách dne 31. ledna 1936 oznamoval tklivým hlasem, 
že někdo z farníků odešel k věčnému odpočinku, nikomu 
ani nenapadlo, že toto zvonění patří Janu Stehlíkovi č.47, 
který den před tím zdráv pracoval, večer zdráv ulehl a 
usnul, aby více se neprobudil. Po sobě zanechal lány 
nedoorané. 
Byl činovníkem mnoha spolků, jako Reifeizenky, 
Potravního spolku, Sboru dobrovolných hasičů. Pohřeb 
zesnulého konal se na Hromnice 2. února o 3 hodině 
odpoledne. Zemřelý byl mimo předsedu Dobrovolné 
hasičské jednoty také župním pokladníkem. Proto byla na 
pohřbu velká účast hasičských jednot z celého okolí. 
Ciryllská jednota rozloučila se svým dlouholetým 
sbormistrem před domem smutku písní „ Ano sejdeme se 
zase“ a na hřbitově s doprovodem hudby písní „Na 
shledanou“. 
Na hřbitově rozloučili se se zemřelým mimo p. rady důst. 
p. faráře Antonína Tomandla  téměř všichni zástupci 
spolků, v nichž byl zemřelý činovníkem. Obecní kroniku 
vzorně vedl. Těchto několik řádků v obecní kronice (v 
pamětní knize) nechť je vzpomínkou na zemřelého 
kronikáře.  

Jiří Janda 

Výročí a zajímavosti v roce 2012 
1287 – 725 let – první písemná zmínka o kostele sv. Jana 
Křtitele 
1512 – 500 let – povýšení na městečko. K tomuto datu se 
váže zpráva, že roku 1512 prodal syn Protivce ze Zástřizl 
Heřman již městečko Poleradice Heroltu Kunovi z 
Kunštátu. 
1532 – 480 let – v tomto roce povolil pan Vilém z Víckova 
Boleradicím stavbu radnice 
1537 – 475 let – potvrzení povýšení Boleradic  na 
městečko se dvěma výročními trhy a jedním týdenním 
trhem. 

1607 – 405 let – první písemná zmínka o škole. 
1622 – 390 let - majitelem  brněnští jezuité (do r. 1773) 
1807 – 205 let – majitelem Fr. Langendonc  (do r. 1809) 
1877 – 135 let – vystavěna  silnice do Divák   
1897 – 115 let – potravní spolek Blahobyt, později 
Vzájemnost 
1907 – 105 let – včelařský spolek 
 1922  - 90 let  -  obnoveny výroční trhy 

- vysvěcen pomník padlých z 1. sv. války 
- založena obecní knihovna (29. listopadu  1942) 

– 70 let – zahájení  pěstování  tabáku 
- vykopávky v trati Randle (56 hrobů z 9. stol.)  

1957 – 55 let – založení JZD 
- založen Svaz chovatelů   

1977 – 35 let – vybudování areálu Svazarmu    
1987 – 25 let – vybudován víceúčelový sál   
1997 – 15 let – vysvěceny zvony a obecní prapor 

- založen Divadelní spolek bří. Mrštíků 
- vybudován vodovod v obci r. 2002 – 10 let – otevření 
naučné stezky  Paseky - Hrad   

Marta Korábová 
 
 

Co nového na Kraji? 
Protože naše obec se těší mimořádné výhodě v tom, že 
dva z našich občanů jsou členy nejvyššího krajského 
samosprávného orgánu - Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje domníváme se, že by bylo přirozené a žádoucí, aby 
právě občané Boleradic byli pravidelně informováni o všem 
důležitém, co se v krajských orgánech projednává, co se 
lidí v našem kraji a tedy i u nás přímo či nepřímo dotýká! 
Proto jsme se s odpovědným redaktorem Polehradu 
panem ing. Jandou dohodli na sérii článků, které vám 
fungování Kraje i naši činnost přiblíží. 
Pro začátek snad tedy pár nezbytných čísel a informací: 
Jihomoravský kraj (JmK) je tvořen sedmi okresy a celkem 
673 obcemi z nichž  49 má statut města. JmK je svou 
rozlohou čtvrtým největším krajem v ČR. Žije v něm cca 1 
150 000 obyvatel. Za zmínku jistě stojí, že na území 
našeho kraje se nachází více než 90 % všech vinic v ČR ! 
Samosprávu JmK vykonává volené 65-ti členné 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ( ZJMK), které mimo 
běžné samosprávné funkce má právo předkládat 
Poslanecké sněmovně návrhy zákonů a Ústavnímu soudu 
návrhy na rušení právních předpisů. V této krajské 
"sněmovně" jsou na základě výsledku voleb zastoupeny 
následující politické strany: ČSSD, KDU - ČSL, ODS a 
KSČM. 

 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 

Rada JmK je tvořena jedenácti radními, z nichž každý 
odpovídá za některý přidělený resort. 
V čele zastupitelstva stojí krajský hejtman - v současné 
době JUDr. Michal Hašek. 
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Zastupitelstvo zřizuje 6 výborů a Rada má jako své 
poradní a iniciativní orgány 12 odborných komisí. Dva 
níže podepsaní občané Boleradic pracují v pěti z těchto 
orgánů, a to ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost, Komisi pro výchovu a vzdělávání, v Radě 
pro národnostní menšiny, Komisi pro kulturu a 
památkovou péči a v Komisi pro venkov, zemědělství a 
životní prostředí. 
Veškerou úřední agendu kraje vede a spravuje Krajský 
úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JmK).V jeho čele stojí 
ředitel úřadu. Krajský úřad sídlí v Brně na Žerotínově 
náměstí. Detašované pracoviště má také v Brně na Cejlu. 
Činnost KrÚ je rozdělena mezi 18 odborů, které 
zaměstnávají celkem cca 450 úředníků a tzv. obslužných 
profesí. 
Kraj zřizuje (a také platí) celou řadu institucí - např. 
Správu a údržbu silnic, Kordis, pět muzeí, Galerii 
výtvarného umění, dvacet osm zařízení v oblasti 
sociálních služeb (především Domovy důchodců, Domovy 
seniorů), dále všechny střední školy, učiliště, základní 
umělecké školy, některé  ZŠ a MŠ (s výjimkou 
soukromých), v oblasti zdravotnictví pak zřizuje 8 
nemocnic, 6 speciálních zdravotnických zařízení a také 
Zdravotnickou záchranou službu. Málokdo asi ví, že mezi 
krajem zřizované instituce patří i hvězdárna ve Veselí nad 
Moravou. 
Tolik tedy základní informace o našem kraji, Krajském 
úřadu a volených krajských orgánech. Příště bychom se 
chtěli věnovat "zajímavějším" tématům - rozpočtu JmK, 
dotacím a také naší práci v jednotlivých výborech a 
komisích.  

Jan Koráb a PaedDr. Stanislav Svoboda,  
členové krajského zastupitelstva 

 

Vánoční zpívání 
Orel jednota Boleradice Vás srdečně zve na tradiční 
Vánoční zpívání, v neděli 25. 12. 2011 v 16. 30 hod před 
hasičskou zbrojnicí. Podávát se bude vánoční svařák. 
Svíčku nebo lucerničku a hrneček si přineste s sebou. 

Eliška Zemánková 
 

 
Orel jednota Boleradice Vám přeje 
požehnané vánoční svátky a hodně 

zdraví a pokoj v srdci v celém roce 2012. 
 

 

Cvičení pro ženy 
Tak jako každý rok i letos začalo cvičení pro ženy. Cvičí 
se dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 18.30 hod v 
tělocvičně základní školy.  
Cvičení je složené ze cviků kalanetiky, strečinku, jógy, 
powerjógy a především ze zdravotního cvičení. 
Je vhodné pro všechny věkové kategorie. Cvičení probíhá 
od října do května a tak přesto, že už cvičíme více jak dva 
měsíce zveme všechny ženy, které si chtějí protáhnout 
tělo a odreagovat se od každodenních starostí. 

Marta Korábová 

 
Florbal v Boleradicích 

Kluci z Boleradic hrají dvě oficiální soutěže. Kromě 
Jihomoravské ligy mladších žáků také ligu Orelskou. V 
Jihomoravské lize jsme zatím úspěšnější a na našem 
kontě jsou již čtyři výhry. V Orelské lize máme zatím 
odehrané dva zápasy, které se nám ale nepodařilo vyhrát. 

Trénujeme každý pátek v 16.15 v sále úřadu městyse. 
Tímto bych chtěl pozvat další zájemce z řad mladších 
žáků, tedy žáků 1. stupně ZŠ, kteří mají chuť a zájem 
zahrát si florbal. Rádi je mezi námi uvidíme.  

Tomáš Hos, Orel jednota Boleradice  
 

Kalendář akcí v Boleradicích 
Pozvánky pořadatelů a podrobnosti o jednotlivých akcích 
najdete v dalších číslech Polehradu nebo na 
www.boleradice.cz  

 

LEDEN 
7. 1. 2012 
19:30 Robin Zbojník Divadlo 

14. 1. 2012 
16:00 a 19:30 

Báječná Anna  
Jarní předplatné Divadlo 

15. 1. 2012 
15:00 Maryša Divadlo 

21. 1. 2012 
19:30 Maryša Divadlo 

22. 1. 2012 
15:00 Čáry báby Cotkytle Divadlo 

27. 1. 2012 Zápis do 1. třídy Základní 
škola 

ÚNOR 

11. 2. 2012 
XVIII. Divadelní ples aneb 
Život je jen náhoda 

Divadlo 

18. 2. 2012 
16:00 a 19:30 

Obchodník s deštěm 
Jarní předplatné Divadlo 

18. 2. 2012 Krojový ples Sál ÚM 
25. 2. 2012 Fotbalista roku Divadlo 

BŘEZEN 
17. 3. 2012 
16:00 a 19:30 Kytice Divadlo 

18. 3. 2012 
15:00 O pračlovíčkovi Divadlo 

20. 3. 2012 Masopust  
23. – 25. 3. 
2012 Divadelní dílna Divadlo 

DUBEN 
14. 4. 2012 
16:00 a 19:30 

Za scénou 
Jarní předplatné 

Divadlo 

KVĚTEN 
30. 4.- 5 .5. 
2012 

Krajská divadelní 
přehlídka - Jarní Sešlost  

Divadlo 

13. 5. 2012 Školní akademie Divadlo 
14. 5. 2012 Jednodenní zájezd  Techsport 

19. 5. 2012 
16:00 a 19:30 

Úžasná svatba, Bez 
předsudků  - dvojprogram 
Jarní předplatné 

Divadlo 

20. 5. 2012 
15:00 Červánková víla Divadlo 

ČERVEN 
2. 6. 2012 The Beatles Divadlo 
11. – 12 .6. 
2012 Dvoudenní zájezd Techsport 

16. 6. 2012 Předhodové zpívání Krojovaná 
mládež 

17. - 18.6. 
2012 Letecký den Letiště 

22.- 24. 6. 
2012 Jánské hody Krojovaná 

mládež 
 
V přehledu jsou uveřejněny akce, které byly zapsány do 
Kalendáře akcí na internetu nebo nahlášeny do uzávěrky 
tohoto čísla. Tměna termínů vyhrazena. 
Prosím zájemce o uveřejnění, aby akce včas nahlásili na 
jednáních Společenské komise nebo na emailovou adresu 
polehrad@boleradice.cz  Akce na druhé pololetí příštího 
roku vyjdou v červnovém čísle. 

Bohuslav Barek a Jiří Janda  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
říjen – prosinec 

60 let Petráš Josef, Boleradice 368 
65 let Hausner Jaroslav, Boleradice 23 
 Mrkvička Václav, Boleradice 347  
70 let Křižák František, Boleradice 384 
 Pregrtová Marta, Boleradice 190 
75 let Kutálková Marie, Boleradice 253 
 Malíšková Marie, Boleradice 214 
 Chalupa Bohuslav, Boleradice 236 
 Horák Jan, Boleradice 117   
81 let Stehlíková Božena, Boleradice 122 
82 let Novotňáková Štěpánka, Boleradice 126 
              Soukop Jan, Boleradice 8 
 Mahdal František, Boleradice 79 
83 let Povolný František, Boleradice 21 
              Rathouská Marie, Boleradice 124  
86 let Rusmanová Marie, Boleradice 329 
 Rathouský Jan, Boleradice 124 
87 let Otýpka Jaroslav, Boleradice 13 
89 let Sedláčková Adéla, Boleradice 309 
92 let Kučerová Hedvika, Boleradice 65 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

Marie Klimešová, matrikářka 
 

s 

Divadelní kalendář 2012 
Divadelní spolek bratří Mrštíků vydal v těchto dnech velký 
nástěnný kalendář na rok 2012. Boleradičtí herci jej 
věnovali svému nedávno zesnulému kolegovi z divadla 
Antonínu Korábovi. 
Divadelní kalendář se tradičně ohlíží za novými premiérami 
právě uplynulého roku. Na fotografiích čtyř autorů 
zachycuje jak pohádkovou férii legendární autorské dvojice 
Voskovece a Wericha Robin zbojník v režii Jiřího Brabce, 
tak drama bratrské dvojice A+V Mrštíkovi Maryša v režii 
Aleny Chalupové. Na padesáti barevných i černobílých 
fotografiích jsou zachyceny základní dějové okamžiky 
obou her v podání herců tohoto divadla. 
Kalendář je možné zakoupit v Boleradicích v pokladně 
divadla, na úřadě městyse Boleradice a také v prodejně 
Dany Křižákové. 

Zbyněk Háder 
 

 
 
 
 

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. března 2012 
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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