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ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

BŘEZEN 2012 

      ČÍSLO I. 

  

 

 

 
 

Hody, hody 

Hody, hody doprovody,  
já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 
nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené,  
ţe mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím kaţdým rokem, 
malovaná vajíčka. 
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Postní zamyšlení 
 

Rád bych se s Vámi podělil myšlenkami kardinála 
Schönborna k evangeliu 3. neděle postní - 10.března 
2012 (Jan 2,13-25). 
Dóm sv. Štěpána v srdci Vídně, mnoha lidmi milovaný, 
ctěný a opečovávaný. Bez darů mnoha dobrých lidí pro 
„svůj“ svatoštěpánský dóm - katedrálu, by bylo velmi 
obtíţné jej uchovat. Podobně je tomu i na venkově. 
Mnoho vesnických kostelíků, často velmi krásných, by 
zaniklo bez velkodušné pomoci místních obyvatel a 
návštěvníků. A tak i mnozí, kteří zřídkakdy přijdou na 
bohosluţbu, chtějí, aby „jejich kostel“ na vesnici byl pěkný 
a zůstal zachován. Velké, krásné domy Boţí najdeme 
v celé Evropě: katedrály, kláštery, poutní místa. Často 
bývalo opravdové soupeření: Které město má největší 
katedrálu? Kde je nejvyšší chrámová věţ? Která obec má 
nejkrásnější kostel? A není nový spor o to, které 
náboţenství má největší chrám? Mešita nebo kostel? Pro 
mnohé kritiky náboţenství je to příleţitost pro pohrdání 
náboţenstvím: Coţpak nejde jen o nádheru, moc a 
peníze – a mnohem méně o Boha samotného, o 
opravdové náboţenství?  Dnes vidíme v evangeliu 
kritického, rozzlobeného Jeţíše, který je pohoršen 
obchodováním v chrámu. Co ale vyvolává jeho hněv? 
Krása chrámu? Hromada peněz co stál, léta stavebního 
úsilí, které stavba chrámu vyţádala? 
Jeţíšova kritika se obrací proti něčemu jinému: „Nedělejte 
z domu mého Otce trţnici.“ Nazývá chrám „domem svého 
Otce“. Uţ jako dvanáctiletý chlapec zůstal v chrámě. Kdyţ 
ho jeho rodiče s obavami a starostmi hledali, a po třech 
dnech ho nalezli, připomněl jim, ţe se musí starat o 
záleţitosti „svého otce“. 
Chrám je a musí být „domem Boţím“. Proto Jeţíš vyhání 
obchodníky a směnárníky z chrámu. Dlouho to nebude 
trvat, co zůstanou venku. Zcela určitě stáli příští den zase 
u svých stánků. A tak je tomu dodnes. Není poutního 
místa bez stánků s „upomínkami“. A z těch pěti miliónů 
lidí, kteří za rok navštíví Svatoštěpánský dóm ve Vídni, 
kolik přijde, aby byli „v domě svého Otce“? Kostelníci by o 
tom mohli zpívat písně, jak je obtíţné vysvětlit, ţe není 
moţné vstoupit dovnitř se zmrzlinou nebo lahví piva. 
Je moţné východisko z tohoto obtíţného napětí? Jak Boţí 
domy uchovat jako „domy modlitby“ a neuzavřít je před 
těmi, kdo v nich vidí především památku, místo umění 
nebo nádherné stavební dílo? 
 Jeţíš ukazuje „východisko“. Říká: „Zbořte tento chrám a 
ve třech dnech ho znovu vystavím.“ Tím ukazuje dvě věci. 
Kaţdý, ať sebekrásnější, lidskou rukou zbudovaný chrám, 
ať kostel či mešita nebo cokoliv jiného, je pomíjející. Můţe 
být krásný, ale je to pořád jen vnější skořápka. Co 
zůstává, co má trvání, to je ţivý chrám: Kristus, který 
zemřel a vstal z mrtvých. A také všichni, kteří Bohu, kteří 
Kristu dali ve svém ţivotě místo: Tam bydlí Bůh mezi 
námi! 
 
Přeji Vám všem poţehnané dny a opravdovou velikonoční 
radost! 
 

P. Rudolf Zbožínek, farář 

 

 
Přejeme Vám krásné a radostné 

velikonoční svátky 
 

 

Slovo starosty: 
 

Váţení spoluobčané, zima pomalu končí a přichází jaro. 
Ono to tak uţ v ţivotě bývá a je to dobře. Jaký je tedy před 
námi rok? Především to bude rok řady změn. Určitě tyto 
změny zasáhnou kaţdého z nás, jednoho více, druhého 
méně. Kaţdopádně se ale budeme muset s tímto faktem 
popasovat. Proto bych byl osobně velmi rád, aby se 
problémy, které vzniknou, řešily jiţ v jejich zárodku 
s rozumem a jistou a velkou mírou tolerance. To je věc, 
která je velmi důleţitá a potřebná. Předešlo by se tím řadě 
nedorozumění, osočování a sousedských hádek. Vím, ţe 
řadu problémů nevyřešíme, jsou to problémy hlubší - 
celospolečenské. Jsem však ţivotní optimista a věřím, ţe 
částečně i některé celospolečenské problémy řešit 
můţeme – jde o to jenom chtít. Jistý politik řekl, ţe ve 
společnosti je „blbá nálada“. Ano, jistě na tom něco je a 
bude na tom hodně pravdy. Naopak v české komedii „S 
tebou mě baví svět“ bylo pouţito věty – „dobrá nálada 
vzniká v důsledku dobrých zpráv, dobrých zpráv se nám 
však nedostává“. Proto bych byl velmi rád, kdyby se na té 
„naší“ úrovni řešily věci, které jsou a určitě se vyskytnou, 
s otevřeností a snahou věcně řešit problém, který nastal. 
Přeji nám všem pevné zdraví, hodně pracovních i 
osobních úspěchů a předem chci poděkovat všem těm, 
kteří velmi obětavě pomáhají naplňovat společenský a 
kulturní ţivot u nás v Boleradicích. 

 
Drahomír Hausner, starosta 

 
 

O čem jednala Rada městyse? 
 

Váţení občané, dovolte mi, abych vás ve stručnosti 
informoval o několika zásadních otázkách a problémech, 
které řešila Rada městyse Boleradice v uplynulém období:  
Hlavním bodem všech jednání Rady byla příprava návrhu 
rozpočtu městyse na rok 2012 a s  tím spojené 
projednávání investičních akcí na rok 2012 a ţádostí o 
dotace jednotlivých spolků a sdruţení v obci. Na jednání 
rady byli pozváni i zastupitelé obce, kteří se k návrhu 
vyjádřili. Dne 16. února 2012 byl rozpočet na veřejném 
jednání zastupitelstva schválen jako vyrovnaný s částkami: 
příjmy 8 213 500 Kč, financování 88 014 Kč a výdaje 8 125 
48 Kč. 
Co nás tedy čeká v letošním roce za investiční akce? 
Hlavní a největší investiční akcí je na základě podepsané 
smlouvy překládka vedení nízkého napětí do země 
v centru obce v ulici Bařina. Tuto překládku bude realizovat 
firma EON. V souvislosti s překládkou vedení nízkého 
napětí byl zpracován projekt na vybudování nového 
veřejného osvětlení v ulici Bařina a s tím spojená i 
rekonstrukce části obecního rozhlasu. Větší část těchto 
akcí budeme provádět dodavatelsky. Předpokládaná výše 
nákladů činí cca 850 000Kč. Provedením této investiční 
akce pokračuje další etapa rekonstrukce středu obce. Jistě 
vás zajímá, tak jako radu, kdy bude dílo hotovo. Podle 
uzavřené smlouvy do konce května tohoto roku. Pevně 
věřím, ţe se vše podaří stihnout v plánovaném termínu. 
Mezi „skryté“ investiční akce patří bezesporu i 
rekonstrukce části stropu v naší ZŠ a MŠ, která bude 
probíhat v měsíci květnu v nákladu cca 400000 Kč. Na tuto 
akci jsme obdrţeli dotaci od JmK ve výši 200000 Kč. Další 
investiční akcí, kterou hodláme zrealizovat v letošním roce, 
je výstavba chodníku ve Vrchní ulici směrem k hřišti. Jedná 
se o část komunikace, která je často pouţívána školkou a 
školou a řadou ostatních občanů a podle vyhodnocení ve 
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spolupráci s DI PČR se jedná o nebezpečný úsek. Dále 
máme v záměru pokračovat i v opravě sálu, respektive 
v pokračování jeho údrţby a sníţení energetické 
náročnosti jeho provozu. V této souvislosti bych chtěl 
ještě zmínit, ţe v závěru loňského roku se nám podařilo 
nakoupit velmi vhodně energie na energetické burze 
cestou Mikroregionu Hustopečsko a očekáváme 
v letošním roce sníţení nákladů na energie. Pokračování 
úpravy bývalé spalovny v Randlích je samozřejmostí. Na 
jaře proběhnou zemní práce, v průběhu léta 
předpokládáme dokončení projektu a na podzim realizaci 
výsadby tohoto prostoru. V návrhu je i vytvoření tzv. 
relaxační zóny pro turisty a místní občany v tomto 
prostoru. A jelikoţ se snaţíme být dobrými hospodáři, 
v letošním roce bude provedeno ošetření nátěru naší 
rozhledny v celkové výši cca 100 000Kč. 
Další část investičních akcí má přímou souvislost 
s dotacemi. Zde se jedná především o případnou 
rekonstrukci dětského hřiště uprostřed obce. Tento projekt 
má název „Rekonstrukce dětského hřiště SLUNÍČKO“. 
Projekt je zpracován a jako součást ţádosti o dotace 
zaslán na ministerstvo pro místní rozvoj. Věříme, ţe se 
dotaci podaří získat. Pokud ne, bude naší snahou vyuţít 
vyčleněné prostředky cca 150000 Kč z prostředků obce 
na obnovu některých, v současné době jiţ nevyhovujících, 
herních prvků. V jednání je i dotační titul k pořízení 
bezdrátového rozhlasu pro naši obec. Projekt i ţádost je 
zpracována, čeká se na vyhlášení dotačního titulu. 
V letošním roce jsme opět poţádali o dotace na JmK, a to 
na následující akce: oprava hřbitovní zdi, vybavení naší 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, zabezpečení a 
ošetření betlému pan Krmíčka a pokrytí části úroků 
z úvěrů obce. Podle vyjádření hejtmana pana JUDr. M. 
Haška budou ještě v letošním roce přiděleny dotace na 
program místního rozvoje, coţ by pro nás mohlo 
znamenat přidělení finančních prostředků na pokračování 
oprav a rekonstrukcí chodníků. Ale uvidíme, jestli se i 
tento záměr podaří. Kaţdopádně mi dovolte, abych na 
tomto místě poděkoval našim krajským zastupitelům panu 
Janu Korábovi a panu Stanislavu Svobodovi za jejich 
vstřícnost při zabezpečování dotací v rámci JmK. 
Vzhledem k tomu, ţe se rada i zastupitelstvo snaţí 
dodrţet rozpočet vyrovnaný i přes velkou snahu se 
nepodařilo do letošního rozpočtu zařadit některé 
plánované investiční akce. Jedná se zejména 
o „Rozšíření vodovodu Cvrčkov“ plánované náklady 
350000 Kč, kde máme i stavební povolení, rekonstrukce a 
oprava kanalizace v částech „ Pekelná, u hřiště a 
Pastýřská“ plánované náklady  250000Kč a pokračování 
zpevnění cesty ke hřbitovu. Věřím, ţe bude snahou rady i 
zastupitelstva při přípravě rozpočtu na rok 2013 tyto akce 
zařadit a zrealizovat.  
Je samozřejmé, ţe rozpočet je připraven i tak, aby 
probíhala běţná údrţba obce, veřejných prostor, 
pokračovala údrţba naučných stezek a v neposlední řadě 
i péče o krajinu. V měsíci březnu bude provedeno 
dokončení opatření k zabezpečení silničního provozu 
v obci - zejména v Pastýřské ulici zřízením 
zpomalovacího pásu. Na rozhlednu budou nainstalovány 
pohledy do krajiny tak, aby mohl návštěvník rozhledny 
rozpoznat naše blízké a vzdálené okolí.  
Váţení spoluobčané, výše uvedená fakta jsou základem 
naší kaţdodenní práce a věřím, ţe i za vaší pomoci a 
trpělivosti se nám záměry dané pro rok 2012 podaří splnit.  
 

Drahomír Hausner, starosta 
 

 
 

Výpis z usnesení 7. zasedání 
Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 16.2.2012   
 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:  

- zprávu starosty o plnění úkolů z minulého 
zasedání 

- zprávu starosty o činnosti rady  
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  
- zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, 

závazků a pohledávek městyse Boleradice za rok 
2011 

- vyúčtování finančních prostředků na Sjezd rodáků 
a přátel Boleradice v roce 2011 

- informaci starosty o přípravě ţádosti o dotace na 
SD cestou Mikroregionu Hustopečsko  

 
Zastupitelstvo schválilo:  

- program zasedání ZM 
- rozpočet městyse Boleradice na rok 2012 a to 

jako vyrovnaný s částkami: příjmy 8 213 500 Kč, 
financování - 88 014 Kč a výdaje 8 125 486 Kč 

- přidělení dotací na r. 2012 spolkům a organizacím 
(příloha je součástí zápisu) 

- rozpočtový výhled městyse Boleradice na období 
2013 – 2015 

- rozpočtová opatření č. 8 a 9/2011, která provedla 
rada městyse 

- vyřazení nepotřebného majetku městyse 
Boleradice podle návrhu inventarizační komise  

- odpisový plán ZŠ a MŠ Boleradice na rok 2012  
- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ 

Boleradice - dle návrhu inventarizační komise  
- odkoupení  pozemku PK p.č. 1117/2 o výměře 

5686 m2 v k.ú. Němčičky, za cenu  8kč/m2 
- dohodu o postoupení práv a povinností ze 

Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v obecním bytovém 
domě  

- dodatek č.1 OZV č. 1/2009 v čl. 6 – Osvobození a 
úlevy, čl. 1 o písmeno g, ve znění – Fyzické 

osoby s trvalým pobytem v Boleradicích, které se 
dlouhodobě (alespoň11 měsíců v kalendářním 
roce)  zdrţují mimo území České republiky, 
platnost dodatku č. 1 je od 1.4.2012 

- záměr na prodej pozemku p.č. 1581 o výměře 
29 586 m2, k.ú. Boleradice a to formou 
výběrového řízení, přihláška do výběrového řízení 
bude obsahovat doklady o odborné způsobilosti, 
záměr vyuţívání pozemku v dalším období, 
cenovou nabídku 

- sloţení pracovní skupiny pro otevírání obálek a 
vyhodnocení výběrového řízení na prodej 
pozemku p.č. 1581 o výměře 29 586 m2 v k.ú. 
Boleradice ve sloţení: Mgr. Petr Koráb, Ing. Jiří 
Janda a Bohuslav Barek. Zároveň ustanovuje dva 
náhradníky: Jana Korába a  Jiřího Machače 

- staţení bodu č. 17 – projednání záměru směny 
pozemků z programu jednání 7. zasedání 
zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo děkuje 

- členům inventarizačních komisí za odvedenou 
práci 

- členům komise pro územní plánování a pro výběr 
komunální techniky za odvedenou práci v roce 
2011 
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Zastupitelstvo zmocňuje:  

- starostu k podpisu Smluv o poskytnutí dotace 
z rozpočtu městyse Boleradice s jednotlivými    
spolky a organizacemi  

- starostu k podpisu dohody o postoupení práv a 
povinností ze Smlouvy o nájmu bytu č. 1 
v obecním bytovém domě  

- starostu k podpisu Kupní smlouvy na pozemek 
p.č. 1117/2 o výměře 5686 m2 v k.ú. Boleradice, 
za cenu 8 Kč/m2 

- starostu k dalšímu jednání k přípravě ţádosti o 
dotace na sběrný dvůr cestou Mikroregionu 
Hustopečsko a cestou Krajského úřadu JmK 

-  
 Zastupitelstvo uloţilo: 

- starostovi - zveřejnit záměr na prodej pozemku 
p.č. 1581 o výměře 29 586 m2, k.ú. Boleradice a 
to formou výběrového řízení, přihláška do 
výběrového řízení bude obsahovat doklady o 
odborné způsobilosti, záměr vyuţívání pozemku 
v dalším období, cenovou nabídku 

- starostovi - zajistit předloţení přihlášek do 
výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 1581 
o výměře 29 586 m2 v k.ú. Boleradice a to 
formou výběrového řízení, k otevření a 
vyhodnocení schválené pracovní skupině  

- starostovi - zajistit předloţení vyhodnocených 
nabídek na prodej pozemku p.č. 1581 o výměře 
29 586 m2, k.ú. Boleradice, na jednání Rady 
městyse Boleradice dne 2.4.2012  

- starostovi - zajistit předloţení vyhodnocených 
nabídek na jednání Zastupitelstva městyse 
Boleradice dne 31.5.2012 

 
Zastupitelstvo městyse 

 
 

Odpady 
 

V oblasti nakládání s odpady se nám v roce 2011 podařilo 
splnit náš záměr a zabezpečit rozšíření kontejnerů na 
stávajících místech sběru o kontejnery na pevný plast 
(ţluté).  
Další sluţbou, která byla zavedena, je sběr olejů 
z domácností, který probíhá v době otevírací doby 
sběrného dvora. Náš pracovník vámi dovezený olej přelije 
do speciálních nádob a odborná firma provede bezplatný 
odvoz a následnou likvidaci. 
Mnoţí se dotazy kam se starou „klasickou ţárovkou“. 
V tomto případě je moţné odevzdat tyto ţárovky přímo ve 
sběrném dvoře (včetně dlouhých zářivek). Sběrný box na 
úřadu městyse je určen pro úsporné ţárovky.  
 
Zároveň bych vás chtěl v této souvislosti poţádat o řádné 
naplnění a „vynešení“ svozových pytlů před dům ve 
„svozové“ středy - nejpozději do 08.00 hod. Předejdeme 
tím zbytečnému dohadování, osočování, konfliktům a 
zvýšeným nákladům na provoz techniky. 
 
Upozorňujeme spoluobčany, ţe od počátku roku byla 
provedena úprava provozní doby sběrného dvora na 
kaţdou sudou sobotu od 15:00 do 17:00 hod. 
 

(více informací na www. Boleradice.cz) 

 
Drahomír Hausner, starosta 

 

Systém třídění odpadů odpadu v roce 
2012 

      
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 shromaţďování a třídění odpadu v 
Boleradicích 

Netříděný papír  modrý kontejner, modrý pytel 

PET Lahve ţlutý kontejner, ţlutý 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 ţlutý kontejner 

Drobná 
elektronika 

E-box (zádveří budovy radnice) 

Tonery sběrný box (zádveří budovy radnice) 

Úsporné ţárovky 
 

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 vţdy v uvedeném 
odstínu, důleţité je třídění komodit 
 

 
Kontejnery u prodejny Jednota na netříděný papír, sklo 

bílé, sklo barevné a plasty 
 

Místa kontejnerů (sběrná hnízda): 

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

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 
 
 

Upozornění 
 

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

500,- Kč za osobu 
300,- Kč za děti, které nedovrší v daném roce 6 let a 
osoby samostatně ţijící starší 70 let. 

 
Splatnost poplatků je do 30.6.2012. 

 
účetní Gabriela Praxová 

 

 
Sbírka ve spolupráci s Diakonií 

Broumov 
 

Dovolte nám, abych poděkoval všem spoluobčanům, kteří 
se zapojili do sbírky pořádané ve spolupráci s Diakonií 
Broumov a svým dílem pomohli lidem, kteří naši pomoc 
potřebují. Velmi si vaší pomoci váţíme a věříme, ţe i 
v budoucnu nám pomůţete. 
 

 
 

Drahomír Hausner, starosta 
 
 

Jak je na tom naše okolí? 
 

Tak tato otázka určitě zajímá řadu z nás. Popravdě 
řečeno letošní zima velmi pěkně ukázala, jak si váţíme 
naší přírody a krajiny. Stačí se podívat na široký sortiment 
plastových a skleněných lahví a dalšího velmi 
různorodého materiálu poházeného v blízkém okolí 
našich kaţdodenních procházek. Slyšel jsem i 
připomínku: “Co dělají pracovníci obce?“ Věřte, nebo ne, 

ale provádějí úklid včetně spousty dalších úkolů. 
V nedávné době jsme provedli čištění podél komunikací 
v katastru obce, které bude pokračovat i v dalším období, 
čištění proběhlo i na parkovišti u sousoší a za Kuntínovem. 
Leč mohu potvrdit, ţe druhý den po odvozu odpadků se na 
některých místech opět objevily odpadky, lahve, pytle 
apod. A to nechci rozebírat, jaký druh odpadů jsme 
schopni vyhodit, včetně vnitřností domácích zvířat řádně 
uzavřených v igelitových pytlích apod. To uţ není na práci 
obecního pracovníka, ale na sanační firmu. Volně 
přístupné rozbité televizory umístěné na okraji lesa jsou 
také ukázkou, jak se umíme chovat vůči našemu okolí 
(budeme rádi, kdyţ televize budou na sběrném dvoře). 
Rovněţ je velmi smutné, ţe ikdyţ jsou nainstalovány koše 
na odpadky na různých místech, máme problém odpadky 
do nich umístit a raději je necháme pár centimetrů od koše 
na zemi apod. A to nemluvím o rozbitých sklenicích u 
kapličky, vedle školy apod. Netvrdím, ţe je vše práce nás 
místních občanů, ale zkusme se chovat trochu slušněji a 
zodpovědněji a myslím, ţe to bude ku prospěchu nás 
všech.  

 
Drahomír Hausner, starosta 

 

 
 

Předškoláčci se připravují na vstup do 
školy 

 

Zimní měsíce jsou dobou, kdy probíhají zápisy dětí do 
mateřských i základních škol. Zatímco střední školy ještě 
připravují přijímací řízení, na prvním stupni uţ to ţije. Jaký 
zápis připravit? Jak nejlépe poznat budoucí ţáky, jak 
dokázat, aby projevili svoji samostatnost, své schopnosti a 
dovednosti? Jiţ dlouhodobě se nám osvědčuji zápis 
společný, při kterém děti pracují v kolektivu a formou hry. 
Úvodní pohádka je jen motivací, která má děti zaujmout a 
vtáhnout je do děje. Poté se většina z nich projeví, 
můţeme tedy sledovat jejich osobnost.  
 

 
Zápis do 1. třídy 

 
Letos přišly děti k zápisu trochu lépe připraveny, neţ 
v uplynulých letech. Jistou zásluhu na tom má přípravný 
stimulační kurz Maxík, který pořádá naše organizace pro 
zájemce z řad předškoláků. Podmínkou účasti v kurzu je 
nejen docházka, ale zejména spolupráce jednoho z rodičů. 
Děti dostávají pracovní listy a úkoly, velmi jim prospívají 
edukační cvičení, zlepšující zejména hrubou motoriku a 
prostorovou orientaci. Vedení kurzu se ujala paní učitelka 
Stehnová, na kterou jsou děti zvyklé z MŠ. Učí se také 
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spolupracovat s paní ředitelkou, budou totiţ právě s ní 
pracovat i v první třídě. V ní by se mělo 3. září sejít 8 
ţáků, předpokládáme však několik ţádostí o odklad. Pro 
informaci uvádím, ţe 2 rodiče dali přednost jiné škole a 
budou děti vozit do Hustopečí.  
Vrátím se ještě k zápisům. Proběhl také zápis do 
mateřské školy, ke kterému se prostřednictvím rodičů 
přihlásilo 6 dětí. Stále ještě je moţné přihlásit své dítě 
k předškolnímu vzdělávání – zejména to připomínám 
rodičům, kteří mají doma dítě, blíţící se předškolnímu 
věku. 

Mgr. Milena Plocková 
 
 
 

SNĚHOVÉ RADOVÁNKY V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE 

 
Děti z mateřské školy  Boleradice si oproti jiným uţívají 
sněhu kaţdý rok v Němčičkách na uměle zasněţovaném 
svahu. Pro všechny je to ohromná zábava a radost, z 
toho, ţe v okolí se zelená tráva, kvetou sněţenky a my, 
děti, se oblékneme do kombinéz, oteplovaček  
a s boby vyrazíme na sněhový kopec oddávat se bílým, 
mrazivým radovánkám. Této akce se můţeme zúčastnit 
proto, ţe kamarádi ze základní školy absolvují v zimním 
období lyţařský výcvik a pozvou nás  na společnou akci 
lyţování a bobování celé naší školy.  
 

 
Lyžování v Němčičkách 

 
Nesmíme ale zapomenout na ty, bez nichţ by tato akce 
nebyla uskutečnitelná, a to jsou ochotné maminky, které 
jedou s námi a pomáhají nám odráţet se z kopce dolů, 
vysvlékat se a oblékat do spousty teplých vrstev před 
svačinkou a po svačince, pečují o nás a naše boby a také 
si s námi uţijí spoustu legrace, ale s ní i něco starostí. 
Všem za to velmi děkujeme.  
A na co se budeme po nepříliš bílé, ale alespoň mrazivé 
zimě těšit v naší školičce? Jaro přivítáme všichni 
společně, děti a rodiče, na Jarní tvořivé dílně – jeţ se 
uskuteční první jarní den. Budeme si moci vytvořit různé 
jarní dekorace, zápichy, girlandy, závěsy na ozdobení 
nejen naší školky, ale i našich domovů. Ve vlastnoručně 
nazdobeném prostředí se člověk cítí dvakrát spokojeněji a 
příjemněji. Přejeme všem hezkou zábavu doprovázenou 
svěţí vůní jara, jarní přírody i jarního počasí. Uţ se na tě 
JARO TĚŠÍME. 
 

Mgr. Milena Plocková 

 

Sportovní aktivity na škole 

Lyţování 

V měsíci lednu naše škola uspořádala lyţařský kurz a 
výcvik v lyţařském areálu v Němčičkách. Celý týden jsme 
jezdili na dopolední výcvik. Pod vedením instruktorů se 
ţáci v jednotlivých druţstvech učili ovládat své lyţe a 
zdokonalovat techniku lyţování. Počasí nám letos vůbec 
nepřálo, sníh v naší nadmořské výšce nebyl, dokonce i 
pršelo, ale správce lyţařského svahu si vţdy poradil a 
svah k lyţování byl  zasněţený umělým – technickým 
sněhem, a tak výcvik probíhal kaţdý den. Všichni ţáci se 
snaţili, byli šikovní a dělali pokroky. Na závěr kurzu se 
uspořádaly závody ve sjezdu a slalomu. Všichni se 
zúčastnili a svah sjeli bez pádu a zranění. Nejlépe si vedli 
a na stupni vítězů stáli tito ţáci: 3.místo Markéta 
Svobodová, 2.místo Tomáš Cvrček a 1.místo Alţběta 
Dufková.  Chválíme však všechny účastníky, byli 
odměněni diplomy a sladkostmi. Je velice dobře, ţe máme 
lyţařský svah na dosah a můţeme jej kaţdý rok vyuţívat. 
Vţdyť lyţování patří v dnešní době k základním 
dovednostem a je to jedna z forem fyzické zdatnosti 
člověka. 

 
 

Šplh 

V zimním období se sportuje především v tělocvičně.  K 
důleţitým aktivitám patří i šplh o tyči, a tak není divu, ţe se 
uspořádala soutěţ. Kaţdý účastník měl tři pokusy a 
šplhalo se na čas. Nejlepšími „šplhouny“ na škole jsou 
Patrik Sedláček, Jakub Svědík, Jakub Jambor a nejmladší 
Anička Hladníčková. Těmto jmenovaným pomohla a 
osvědčila  se správná technika, mrštnost a rychlost. Mezi 
oblíbené míčové hry patří košíková. Je to však jiţ náročná 
hra, která se uplatňuje především na druhém stupni školy. 
Přesto jí na škole v rámci osnov věnujeme dosti prostoru, 
především ve Sportovním krouţku. V únoru se uskutečnil 
turnaj i v této hře. Čtyři druţstva se utkala, aby změřila své 
síly. Důleţitá byla především rychlost, mrštnost a přesná 
přihrávka. K nejlepším hráčům patřil Jirka Šubík, Tomáš 
Cvrček a Jakub Svědík. Zaslouţená odměna patřila však 
všem. Všichni se snaţili podle svých moţností a sil. 
 Bobování a lyţování 

Jedno únorové páteční odpoledne patřilo opět zimním 
radovánkám. V rámci druţiny a sportovního krouţku jsme 
vyuţili zasněţeného areálu v Němčičkách.  Přidali se i 
předškoláci z MŠ. Tentokrát bylo sněhu na svahu a 
přilehlém okolí dostatek, a tak se bobaři vyřádili a hrstka 
sedmi statečných i pěkně zalyţovala. Ještě nás čeká turnaj 
v další míčové hře - přehazované a jiţ přišly propozice pro 
jízdy zručnosti na kole v rámci dopravní výchovy. A tak 
jsme stále v pohybu. 

Mgr. P.Kabela 
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Občanské sdruţení Nedánov 
 

V letošním roce připravilo Občanské sdruţení Nedánov 
opět několik akcí pro děti a mládeţ. Jako první letošní 
akci jsme znovu po roce uspořádali Dětský maškarní 
karneval, který se konal v neděli 11. března 2012. 
Karnevalem, při němţ zaplnilo sál úřadu městyse 
Boleradice přes 70 dětí v různých maskách a kostýmech 
za doprovodu rodičů, prarodičů a příbuzných, nás 
provázeli komici z divadla Koráb. V úvodu programu bylo 
připraveno vystoupení orientálních tanečnic a následoval 
country taneční soubor. O další část programu uţ se 
postarali veselí komici, kteří měli přichystáno spoustu 
soutěţí, kde si mohly děti vyhrát drobné sladkosti. Na 
závěr přišlo na řadu vydávání tomboly, které se nám sešlo 
díky štědrým sponzorům dostatek, aby si kaţdé z dětí 
odneslo hezkou výhru. Za přispění do tomboly všem ještě 
jednou velice děkujeme. 
 

 
Maškarní karneval 

 

 
Maškarní karneval 

 
Další akce, které v letošním roce chystáme jsou jiţ 
tradiční: Malovaný svět, který je připraven na květen, letní 
dětský tábor se bude konat v červenci, na podzim pak 
Létání s draky na Nedánově a Lampiniáda. Prosinec bude 
provoněn Adventní dílnou s mimijarmarkem a také se 
uskuteční jiţ tradiční Mikulášská diskotéka. Věříme, ţe se 
Vám a vašim dětem akce s námi líbí a těšíme se, ţe si je 
spolu uţijeme. 
 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 
 

 

Letní dětský tábor 2012 
 

I v letošním roce OS Nedánov pořádá pro děti z Boleradic 
a okolí letní dětský tábor. Tentokrát v termínu 21.- 29. 
července 2012 pojedeme na nám jiţ známou a 
osvědčenou základnu Karolín u Rájce-Jestřebí. Letošní 
název tábora zní: Pro kámen kouzelníka Silky. Cena 
tábora je 2.900,-Kč, cena pro dítě člena OS Nedánov 
2.600,-Kč. Bliţší informace o táboře nebo přihlášky můţete 
získat jiţ nyní u p. Bohuslava Barka, Boleradice 323, tel. 
776 309 436, e-mail: os.nedanov@seznam.cz. Počet dětí 
je kapacitně omezen. Termín odevzdání přihlášek je 
16.5.2012. 
 
 

 
Letní tábor 2011 

 
Za OS Nedánov Bohuslav Barek 

 
 
 

Techsport hodnotil a plánoval 
 

Po roce se opět sešla valná hromada této nepočetné a 
přestárlé organizace aby zhodnotila svoji činnost v roce 
2011, vytýčila a stanovila záměry pro rok 2012. 
Shromáţdění nejprve uctilo památku zemřelých členů naší 
organizace v roce 2011. Činnost a její výsledky byly 
nemalé a pestré. Na minulé valné hromadě byl 
odsouhlasen návrh na zhotovení repliky původního kroje 
naší národopisné oblasti. Práce na plnění této 
rekonstrukce byla plněna v součinnosti s úřadem Městyse 
Boleradice. Kroj byl zhotoven v termínu a tak se stal 
ozdobou loňského sjezdu rodáků a dále bude vyuţíván k 
dalším slavnostním příleţitostem. 
 
Velkou akcí bylo zajištění geofyzikálního průzkumu 
(Paseky – hrad), tedy co je pod povrchem našeho hradu. 
To se podařilo realizovat za finančního přispění našich 
podnikatelů. Za coţ jim ještě jednou děkujeme. Průzkum 
potvrdil dosavadní předpoklady a znalosti, ale i prokázal, 
ţe hrad byl pevný a kamenný, značně rozlehlý. Především 
určil místa pro moţné budoucí sondy, které by mohly 
přinést další poznatky k jeho vzniku, coţ je podstatné. Tím 
byl učiněn první, ale důleţitý krok a vše další bude záleţet 
na příštích iniciativách a finančních prostředcích.  
Techsport hodlá zahájit první takové sondy ještě letos. 
 
Velkou pozornost také věnoval údrţbě a rozšíření naučné 
stezky. Na mnoha místech bylo opraveno zábradlí, schody, 

mailto:os.nedanov@seznam.cz
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likvidovány náletové dřeviny. Dále se provádělo sečení 
trrávy, obrývání a zalévání stromků, trojí nátěr sousoší, 
altánku a zábradlí. Stezku se podařilo obohatit o další 
předmět a to tzv. „Budulínkovu lišku“ u počátku stezky 
pod Pasekami.  
To obnášelo vybudování přístupové cestičky k ní, 
zhotovení dřevořezby lišky a její zabudování. 
Podařilo se provést opravu drobné stavby „Andělíčka“. Na 
těchto dvou akcích má lví podíl Ladˇa  Stehlík. Na 
naučných stezkách členové odpracovali celkem 140 hod. 
zdarma. 
 
Výbor organizace se pustil do obnovy studánky Za 
mlýnem, která byla proslulá svojí občerstvující vodou a se 
svým okolím křiţovatkou cest. Zatím jsme nechali vyrobit 
a instalovali přístřešek s posezením. Zpracovává se 
informační tabule. Vlastní rekonstrukce studánky je 
problematická, neboť terénní zásahy ji poničily, 
rozšířením vozovky byla zasypána. Potřebovali bychom 
získat nějaké foto o ní (kdyby takové někdo měl, prosíme 
o jeho zapůjčení ke kopii). Budeme se snaţit alespoň v 
nějaké podobě obnovu dokončit do konce června. 
 
Organizace také zajistila dva autobusové zájezdy za 
poznáváním naší vlasti. Tradičně se konají ve stejných 
termínech, tedy v polovině května a června. Loni s námi 
zájemci v jednodenním zájezdu navštívili lázně Teplice u 
Hranic s okolím, ve dvoudenním Český Krumlov a Lipno. 
Snaţíme se o jejich dobrou úroveň a máme radost, kdyţ 
se účastníkům líbí. Je to zásluha Joţky Kučery a u něho 
se mohou přihlásit případní zájemci o letošní zájezdy. Ten 
jednodenní se uskuteční 12. května 2012 na trase 
Štenberk – Sovinec – Úsov se zastávkami na zajímavých 
místech. Dvoudenní se pojede ve dnech 9. a 10. června  
2012 po trase Mělník – Křivoklát – St. Boleslav.  
 
Vedle toho se bude pracovat na dokončení obnovy 
studánky, údrţbě naučných stezek a na sondách na 
hradě. 
 
Pokusíme se uskutečnit nějakou slavnost u sousoší Cyrila 
a Metoděje. Mělo by to být v rámci Cyrilo-Metodějských 
oslav v roce 2013, poněvadţ v tom jubilejním roce 2013 
vzhledem k mnoţství  akcí kolem svátků věrozvěstů 
nebude dostatek prostoru. Měla by ta naše se konat jiţ 
letos, tedy v předstihu  roku 2013.Zajištění akce nebude 
jednoduché, vzhledem k počasí, zajištění financí a 
účinkujících. Očekáváme dostatečnou vstřícnost a ochotu 
pomoci při organizování této akce, také od širší veřejnosti. 
 
Poslední naše aktivita v tomto roce směřuje k dokončení 
našeho dlouhodobého záměru, zviditelňování Boleradic a 
to, ze všech tří stran vjezdu do naší obce vybudovat něco 
poutavého a zdobného. Ve směru od Hustopečí je to 
nástup na naučnou stezku s altánkem a liškou, od 
Morkůvek to bude místo u studánky s jeho zajímavostmi. 
Od Divák by to mělo být „Helenčino údolí“, tedy Helenky z 
Pohádky máje Viléma Mrštíka . Letos uplyne sto let od 
jeho tragické smrti, coţ je výzva, příleţitost. Naše 
představa je, v místě Vílémem tak nazývaném tedy mezi 
Boleradicemi a Divákami vybudovat místo, jakési zátiší, 
zákoutí, památníček s lavičkou, Vilémovým úlem či 
podobnou připomínku. Tím do našeho okolí přivádět 
pozornost a zájem návštěvníků. Není to něčí výmysl, 
fantasmagorie, ale Vilémovo tvrzení, přání, zboţňovené 
aţ kultovní řízení. Realizace nebude jdnoduchá, ale velmi 
náročná, proto dlouhodobá a na etapy, s nutnou 
spoluprácí s řadou organizací a institucí. 

Ale vábná svojí zajímavostí, prospěšností i zdobností. V 
tomto roce chceme nejen tuto myšlenku představit a 
propagovat, ale i učinit první konkrétní kroky při zajišťování 
potřebného místa. 
 

ZO  Techsport 
Jan Horák 

 
 

Krátké připomenutí patnáctého výročí 
 

Do roku 1997 byl divadelní soubor součástí Osvětové 
besedy – kulturního zařízení Obecního úřadu 
v Boleradicích. V témţe roce byl zaloţen divadelní spolek. 
Stalo se tak 7. března 1997, kdy se v budově kina, 
dnešního divadla, sešla ustavující Valná hromada 
Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. Za 
přítomnosti 39 občanů, převáţně členů dosavadního 
divadelního souboru, byly předneseny Stanovy spolku a 
zvolena Správní rada. Předsedkyní spolku byla zvolena 
Libuše Hřibová, místopředsedou Radomír Omasta. Dalšími 
členy Správní rady byli: Bohuslav Chalupa – hospodář, Jan 
Koráb – jednatel, Alena Chalupová – reţisérka. V dalších 
letech se stala předsedkyní Iva Hrabcová a v současné 
době je předsedou spolku Stanislav Svoboda. Významnou 
událostí poslední doby byla rekonstrukce a dostavba 
Orlovny v divadelní sál se zázemím v roce 2003-2004. 
Herci a především diváci tak získali důstojný stánek múzy 
Thalie. Ročně se v divadle koná aţ osmdesát divadelních 
představení pro děti i dospělé, nejrůznějších 
společenských akcí, výstav fotografií a obrazů koncertů. 
Svojí činností spolek dostává Boleradice do povědomí 
nejširší veřejnosti jako kulturní obec na velmi vysoké 
úrovni. 

Ing. Jiří Janda 
 
 
 
 

Gogolův Revizor na našem jevišti 
 

Nikolaj Vasiljevič Gogol se narodil 1. dubna 1809 ve 
Velkých Soročincích u Poltavy na Ukrajině. Divadlo 
provázelo jiţ Gogolovo dětství. Otec byl zapálený divadelní 
ochotník, psal hry, sám je inscenoval a hrál v nich hlavní 
úlohy. Mladý Gogol patřil k nejlepším hercům ve 
studentských představeních. V době, kdy Gogol vstupuje 
na divadelní scénu, převládají hry většinou zahraničního 
původu. Ruských her bylo uváděno poskrovnu. 
 Historie „Revizora“ začíná 7. října 1835. Gogol 
píše Puškinovi: „Buďte tak laskav, dejte mi nějaký námět 
na divadelní hru.“ . 6. prosince 1835  sděluje svému příteli, 
ţe před dvěma dny dokončil komedii. Napsal ji tedy méně 
neţ za dva měsíce. Gogol o hře říká:    „V Revizoru jsem 
se snaţil vykreslit všechno zlo v Rusku, které jsem poznal, 
všechno bezpráví, které se tu děje, a moţnost, všemu 
tomu se zasmát.“ Toto představení můţete uvidět na 
našem jevišti. Divadelní soubor bří Mrštíků je pro vás 
připravuje v reţii Aleny Chalupové. Proč hrajeme 
Revizora? Je to dílo velké, lidské a stále ţivé. Obraz 
člověka je moţno vypracovat právě v Revizoru. Ani sám 
autor nedovedl říci, jsou-li jeho postavy komické, váţné 
nebo tragické – jsou především lidské. 
 Věříme, ţe se s námi zasmějete, ale také 
zamyslíte nad postavami hry jako je Chlestakov (L. Straka 
nebo Z. Háder) – domnělý revizor, malý podvodníček, 
který přijímá úplatky. Jeho sluha Osip (B. Veselý) – muţ z 
lidu, vyjící s vlky, protoţe mu nic jiného nezbývá. Hejtman 
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(J. Koráb nebo S. Svoboda) – sebevědomý a samolibý 
člověk, který se dostává do nastraţené pasti. Jeho ţena 
Anna (I. Kahounová nebo D. Veselá) a dcera Marja (J. 
Glocová nebo Š. Hosová) – dvě sokyně, které soupeří o 
petrohradského panáka Chlestakova. V dalších rolích se 
vám představí E. Charvátová, A. Petláková, R. Omasta, J. 
Janda, K. Svoboda, J. Brabec, L. Korábová, Z. Neuschl, 
Š. Šmatlava, V. Šmatlavová, P. Svoboda, J. Merlíček. 
 Premiéru připravujeme na sobotu 21. dubna 
2012 v 19:30 hod. a neděli 22. dubna 2012 v 15:00 hod. 
Zveme do divadla všechny naše příznivce. 
 

Za Divadelní spolek bří Mrštíků 
Alena Chalupová 

 
 

Revizor (Ревизор) v divadle! 
 

Do jiných divadelních vod neţ v posledních letech se 
odváţně pustila Alena Chalupová, reţisérka divadelního 
spolku bratří Mrštíků Boleradice. Pro novou premiérou 
této jarní sezóny vybrala satirickou komedii ruského 
dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola Revizor.  
„Je to vůbec poprvé, co reţíruji ruskou klasiku,“ prozradila 
reţisérka Chalupová v naráţce na svou specialitu, kterou 
jsou klasické české hry. „Po těch váţnějších hrách jsem 
chtěla něco veselejšího, při čem by si lidé oddechli.“  
První představení se bude konat v sobotu 21. dubna a 
další budou následovat. A je na co se těšit! „Po dramatu 
Maryša to bude určitě kus, který řádně polechtá bránici 
divákům. Sami se při zkouškách, které probíhají uţ od 
loňského podzimu, náramně bavíme a sál se uţ teď 
otřásá smíchem,“ prozrazuje předseda spolku Stanislav 
Svoboda.  
Alena Chalupová, stejně jako v Maryši, opět sáhla po 
moţnosti alternace hlavních postav, coţ se na ochotnické 
scéně vidí málokdy. „Na zkouškách to má tu výhodu, ţe 
vţdycky má některý z herců čas a přijde. Za to se ale 
zkouší o něco déle. Kdyţ se pak hraje, mohou herci 
navzájem za sebe zaskočit. Trochu těţkou hlavu mě však 
alternace přidávají, kdyţ hrajeme na festivalech. Někdy 
totiţ není lehké vybrat, kdo bude hrát. Většinou je vţdycky 
v něčem lepší jeden z nich a v něčem zase ten druhý,“ 
směje se reţisérka Alena Chalupová. V hlavních rolích 
nové inscenace Revizor uvidíte Luboše Straku, Zbyňka 
Hádera, Jana Korába, Stanislava Svobodu, Danu 
Veselou, Ivu Kahounovou, Šárku Hosovou, Janu 
Glocovou, Bořivoje Veselého a další.  
Vstupenky na novou inscenaci Revizor, i všechna další 
představení, si můţete rezervovat on-line na webových 
stránkách divadla www.boleradice-divadlo.cz nebo 
telefonicky na čísle 519 423 061 v době předprodeje 
kaţdou středu a pátek od 18 do 19 hodin.  

 Zbyněk Háder 
 
 
 

Boleradští chystají derniéru Robina 
zbojníka 

 
V neděli 1. dubna uvedeme opět pohádkovou férii 
s písničkami Robin zbojník z pera slavné autorské dvojice 
Voskovce a Werich. Tuto hru, v reţii Jiřího Brabce, 
hrajeme jiţ téměř rok a dosáhla téměř dvaceti repríz. 
Dubnové představení však bude mít zřejmě zvláštní 
příchuť. Podle předsedy divadelního spolku Stanislava 
Svobody se můţe jednat i o poslední uvedení této 

inscenace. „Jestli to bude derniéra ještě uvidíme,“ 
naznačuje tuto moţnost Svoboda, který v inscenaci sám 
hraje. „Není totiţ pro nás lehké udrţet na repertoáru tři 
představení současně. Mnozí z herců hrají současně 
v Maryši, Robinovi zbojníkovi a zároveň se chystají i na 
premiéru nové inscenace Revizor. A to je i na zapálené 
ochotníky, jací u nás jsou, opravdu dost,“ vysvětluje 
Stanislav Svoboda. A tak pokud jste ještě tuto inscenaci, 
které vládne humor  a dobrá nálada, a ve které zazní 
nesmrtelné Jeţkovy melodie i slavné předscény dvojice 
W+V, neviděli, máte moţná poslední šanci 1.dubna. 
 

 
Robin Zbojník – Hustopeče 2011 

 
 Zbyněk Háder 

 
 
 

O anketě Fotbalista roku s Mirkem 
Strouhalem 

 
V zaplněném sále divadla se 25 února uskutečnilo 
vyhlášení výsledků ankety Fotbalista roku 2011. 
Pořadatelem byl Okresní fotbalový svaz Břeclav a mezi 
fotbalovými, sportovci, novináři, činovníky i obyčejnými 
diváky má tato anketa docela pěkný ohlas. Výsledky 
ankety jste jistě zaznamenali v denním tisku nebo na 
internetu. Za připomenutí stojí také, ţe boleradickými 
nositeli ocenění je pan Václav Hřib (2006), ing. Vladimír 
Šlancar (2010) a Jaroslav Bařina (2008). Tváří ankety, uţ 
od jejich počátků, je organizátor a moderátor Miroslav 
Strouhal, který jí svým osobitým podáním dodává 
správnou atmosféru napětí a také humoru. Po skončení 
slavnostního galavečera jsem ho poţádal o malý rozhovor. 
Anketa Fotbalista roku okresu Břeclav je tady uţ šest 
let. Co je jejím účelem? Kdyţ jsme anketu před lety 

vyhlašovali, chtěli jsme poděkovat alespoň zlomku těch, 

http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=clanky&action_back=&id_back=27&desktop=clanky&action=view&id=1746
http://www.boleradice-divadlo.cz/
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kteří dělají pro fotbal dělají něco navíc. Po hřištích v 
našem regionu běhá spousta dobrých hráčů, které znají 
většinou jenom fanoušci oddílu, kde hrají. Jsou oddíly, pro 
které není prioritou jenom kategorie dospělých a spoustu 
času věnují práci s dětmi. Pracují tady stovky 
dobrovolných trenérů a funkcionářů, kteří za svoje 
snaţení nemůţou očekávat ţádné materiální výhody. 
Jsme velmi rádi, ţe si cestu do divadla v Boleradicích 
stále častěji najdou starostové obcí a měst, kde se fotbal 
hraje a přicházejí s poděkováním svým funkcionářům, 
trenérům a hráčům, kteří se starají o to, aby se fotbal u 
nich hrál. Myslím, ţe by o všech měla veřejnost vědět. V 
dnešní společnosti, pro kterou je často jakákoliv činnost 
měřena pouze mnoţstvím financí, které z ní lze získat, je 
třeba ukázat, ţe existují i ti, pro které materiální odměna 
není prvořadá. A všem těm je určen večer v Boleradicích. 
Jste funkcionář OFS Břeclav, rozhodčí, moderujete 
různá společenská setkání. Co vlastně ve svém 
volném čase ještě děláte? Kromě toho - a to hlavně - 

jsem ve Velkých Němčicích ředitelem základní školy. A 
snaţím se především nešidit tuto práci. Většinu volného 
času opravdu zaberou fotbalové aktivity. Jsem členem 
komise rozhodčích na kraji, kde mám na starosti delegáty. 
Sám jezdím jako delegát na krajské soutěţe a od 
loňského roku taky na divizi a třetí ligu v rámci Moravy. 
Takţe má slušný přehled o tom, co se ve fotbale děje. 
Soutěţe začínají letos na konci března a do června mám 
postaráno o všechny víkendy. Díky fotbalu a škole jsem 
musel opustit řady hustopečských divadelníků. To mě 
mrzí, ale časově bych to uţ nezvládl. A ve Velkých 
Němčicích mám ještě dvě záliby, pro které si snaţím najít 
čas. Tou první je vnučka, které si ale uţívám míň neţ 
bych chtěl. A druhou je místní kino, které funguje pod 
školou od roku 1997. Tehdy bylo před zrušením a naštěstí 
funguje dodnes. A zapomenout nemůţu ani na svoji 
manţelku. Ta si mě sice moc neuţije, ale snáší to 
statečně uţ 32 let. 
Stát na pódiu téměř tři hodiny a prakticky z patra 
moderovat - to si zaslouţí aplaus. Kde jste k tomu 
přišel? Tři hodiny jsou opravdu "zabíračka". Kdo to někdy 

vyzkoušel ví, o čem je řeč. Na konci toho máte uţ 
opravdu dost. Ono se sice zdá, ţe je to z patra, ale 
naštěstí to tak není. Těm třem hodinám předcházela 
příprava, která je vţdycky potřebná. Potřebujete si 
nastudovat informace o oceněných, podívat se na tabulky 
fotbalových soutěţí, mrknout se na internet... Pak můţete 
reagovat na to, co si přečtete a připravit si otázky, které 
pouţijete při rozhovorech s oceněnými. Nikdy jsem nebyl 
(a nebudu) moderátor profesionál. Myslím, ţe právě v tom 
mám výhodu při moderování akcí v našem regionu. Celý 
ţivot jsem proţil tady, mám to tady rád, vím co děje nejen 
ve fotbalových kruzích, a pak na to na jevišti můţu 
reagovat. Nemám rád škrobené akce s moderátory, kteří 
si odvykládají pouze to, co jim někdo napsal a doufám, ţe 
tak to v Boleradicích nikdy nebylo. A kde jsem k 
moderování přišel? Vţdyť jsem učitel a tam musíte kaţdý 
den přestupovat před děti připraveni, bez trémy a pokud 
moţno s dobrou náladou. A výbornou školou je taky 
divadlo. Skvělou přípravou na jednání s lidmi je taky práce 
fotbalového rozhodčího, které jsem se ještě před několika 
lety věnoval. Při ní se naučíte reagovat na nepředvídané 
události, které musíte umět vyřešit v klidu a bez emocí. A 
to je někdy velmi těţké. 
Na pódiu zaţijete určitě nečekané události. Máte taky 
nějakou na kterou rád nebo nerad vzpomínáte? Tady 

vás zklamu. Nečekaných událostí je sice hodně, ale nikdy 
nebyly tak tragické, aby se z nich nedalo vybruslit. Stane 
se, ţe vám z pultíku spadnou všechny papíry a vy je pak 
sbíráte po celém jevišti. Občas zapomenete na některého 

z významných hostů, kterého potřebujete představit. Ale to 
jsou prkotiny, na které musíte naopak pohotově reagovat a 
většinou to končí úsměvem případně omluvou. Zajímavé je 
sledovat reakce těch se kterými na jevišti mluvíte. Pro 
některé je mluvení do mikrofonu před lidmi noční můrou. 
 

 
Letošní anketa Fotbalista roku 

 
Proč volba pořádat fotbalovou anketu padla na divadlo 
v Boleradicích? Neznám v našem okrese 

reprezentativnější prostory. Uţ ve chvíli, kdy jsme v roce 
2006 připravovali první ročník "galavečeru okresního 
fotbalu" jsme věděli, ţe nic lepšího v našem okrese 
nenajdeme. Přiznám se, ţe jsme uţ několikrát dostali 
nabídku přesunout akci někam jinam. Pokud se nic 
nezmění budeme usilovat, aby se i další setkání konalo v 
Boleradicích. Mimo jiné také proto, ţe tady najdeme 
spoustu výborných organizátorů z řad místních fotbalistů, 
skvěla vína pana Šlancara a nemá to sem daleko ani pan 
Koubek z Velkých Pavlovic, který skvěle připravuje 
gastronomickou část akce. Nic nám tady nechybí a 
myslím, ţe se sem těší i ti, kteří kaţdoročně přicházejí pro 
svoje ocenění. 
Děkuji za rozhovor a těším se na setkání v divadle při 
nějaké další příleţitosti. 
 

Ing. Jiří Janda 
 
 
 

Zahrádkáři  informují 
 

V neděli 27.února 2012 se uskutečnila Výroční členská 
schůze svazu. Mimo jiné se hodnotil uplynulý rok 2011: 

- v květnu se uspořádal zájezd do Lednice a 
zahradnictví Malinkovič v Břeclavě 

- v září jsme se zapojili do organizace Sjezdu 
rodáků a ve zpracovně ovoce jsme naaranţovali 
výstavku zahradních výpěstků 

- v prosinci se členové sešli na Přátelském 
posezení 

- v podzimním období se ve zpracovně sušilo a 
moštovalo ovoce (sušilo se 33x = 660 kg ovoce a 
moštovalo se 2x ) 

- organizace přispěla 2x do tomboly pořádaných 
plesů a částkou 30 000,- Kč na vybudování 
přístřešků na zastávkách a na výstavbu pódia pro 
muzikanty. 
 

Bylo konstatováno, ţe je velká škoda, ţe místní 
občané nevyuţívají sluţeb naší zpracovny. Většinu 
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zájemců totiţ tvoří přespolní z blízkého i vzdáleného okolí. 
A to je škoda, zpracovna byla vybudována především pro 
naše občany. Věříme a doufáme, ţe letos bude zájemců 
z řad Boleradických více. Samozřejmě počasí a tím i 
úroda bude rozhodující. 
 
A co nás čeká letos? 
 

- v dubnu zájezd na Floru Olomouc 
- v září uspořádání Výstavy ovoce, zeleniny a 

květin k 55. výročí trvání celostátní organizace 
ČZS 

- v listopadu opět Podzimní přátelské setkání 
členů 

- od července činnost zpracovny ovoce 
 

 
 

Pozvání na zájezd: 
 

Zveme všechny milovníky přírody, květin a zahrádek 
na jarní etapu Flory Olomouc. Termín neděle 
22.dubna 2012,  odjezd v 7,00 hod. 
Cena jízdného pro člena 50,- Kč 

   pro nečlena 200,- Kč 
   pro dítě 100,- Kč 

 
Přihlásit se můţete u paní Dany Křiţákové v obchůdku. 
 

Za výbor ČZS  Mgr. P.Kabela 
 
 
 

Létáme pro Vás 2012 
 

Stalo se uţ  tradicí, ţe před prázdninami obohatí kulturní 
dění v obci letecký den „Létáme pro Vás“ Letos se tato 
událost odehraje v neděli 17.6.2012 od 13 hodin. 

Kaţdoročně se snaţíme připravit pro návštěvníky něco 
nového a neokoukaného. V minulých ročnících to byl 
seskok parašutistů, akrobacie, přistání ultralehkých 
letadel, atd. V letošním roce kromě ukázek modelářské 
dovednosti, máme připraveno vystoupení akrobatického 
speciálu Extra 330LS v podání Radima Kurky a pokud 
budou okolnosti nakloněny i přílet vrtulníku. Pro děti jako 
vţdy skákací hrad. Další novinkou letošního ročníku je 
úmysl uspořádat na letišti letní noc pod názvem “Runway 
párty“. Těšíme se na vás.  
 

 
Výsadek parašutistů z Brna 

 
za LMK Boleradice - Libor Stehlík 

 
 

Vzpomínka 
 

V lednu tohoto roku nás navţdy opustil pan Jiří Coufal. Byl 
skvělým vypravěčem svých záţitků z cest, posluchačům i 
čtenářům uměl barvitě popsat záţitky z výstupu na 
Kilimandţáro, cesty po Střední a Jiţní Americe, Austrálie a 
mnohé další. Přáli jsme mu dosáhnout jeho snu – navštívit 
poslední světadíl Antarktidu.   
Za všechny účastníky jeho besed vyjadřujeme pozůstalým 
upřímnou soustrast. 
 

 
Jiří Coufal - Ekvádor 

 
Dana Veselá a Ing. Jiří Janda 
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Výstava obrazů Aleše Janšty 
 

V knihovně se o víkendu 11. a 12. února konala výstava 
obrazů hustopečského malíře, výtvarníka, restaurátora, 
muzejního pracovníka, pedagoga, organizátora, 
divadelníka a v neposlední řadě čestného občana města 
Hustopeče  Aleše Janšty. 
 

 
 
Vedle malířství bylo další láskou A. Janšty také 
ochotnické divadlo: „Na prkna mně hned v útlém věku 
přivedla matka - ochotnice a sokolka. Bylo to v Našich 
furiantech v houfu Fialových dětí. Pokračovalo to několika 
školními představeními, a pak jiţ v souboru dospělých. 
Tyto první kroky byly v Kloboukách. Logické pokračování 
v hustopečském souboru nabídlo několik výrazných rolí: 
Těţká Barbora, Hrom do sudu, Slovanské nebe, Gorkého 
Poslední, Treperendy aj. Postupně se divadelní aktivity 
rozšířily o návrhy výprav a jejich realizaci u většiny 
inscenací. Po absolvování kurzu a školení přibylo i 
maskování herců, takţe byl nejvyšší čas skončit. Mým asi 
posledním rozloučením s divadlem byl návrh scény pro 
detektivní hru Past na Myši pro soubor v Boleradicích.“ 
Inspirací obrazů, kreseb a skic vystavovaných v knihovně 
nacházel především v krajině kolem Pálavy, Hustopečsku 
a Kloboucku - tedy místech, která jsou mu velmi blízká a 
ve kterých proţil velkou část svého ţivota. 
Díky Vám pane Janšto, za milé pohlazení na duši, díky za 
krásné obrázky z našeho kraje. 
 

Ing. Jiří Janda 
 
 
 
 

Provoz a půjčovní doba knihovny 

V březnu přechází knihovna na letní provoz, 
půjčujeme tedy v: 
 
Pondělí  od 17.30 do 19.30 hodin  
Pátek     od 17.00 do 18.00 hodin 
 
Přijďte si vypůjčit některý z nových titulů knih nebo 
časopisů!  

Dana Veselá, knihovnice 
 
 
 
 

Hraniční kameny 
 

Kulturní památky mizejícího ţivota najdeme nejen ve 
městech a obcích, ale setkáme se s nimi také na polích a v 
lesích. Patří k nim i starodávné hraniční kameny. Jako 
němí svědkové dávných časů slouţily po staletí k 
vymezení území. Byly na nich vyryty nápisy, letopočty a 
často i erby majitelů. 
Postupná modernizace obdělávání půdy způsobila, ţe 
většina těchto dávných ukazatelů téměř zmizela z polí. 
Přesto některé z těchto kamenů se dochovaly a můţeme 
se s nimi v přírodě setkat. V našem okolí je najdeme na 
Nedánově. 
 
 

 
Na jedné fotografii je datování - rok 1720. 

 
 

 
Znak IHS 

 
Znak IHS (s kříţkem na písmeni H) je znakem jezuitského 
řádu.   To odpovídá, protoţe Boleradice jiţ v roce 1620 
získali brněnští jezuité. Na jedné straně hraničního 
kamene je tedy vyznačen vlastník území, které je kameny 
vymezeno.  
 

Hraniční kameny mohly oddělovat buď dvě různá panství, 
nebo např. les v majetku jezuitů od lesa obecního. Pokud 
by jste věděli o dalších hraničních kamenech v našem 
okolí, budu rád za jakékoliv informace. 
 

Jiří Koráb 

 
 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                   BŘEZEN 2012 

Strana 13 

The Beatles 
 
Repertoár nejslavnější hudební skupiny v Boleradicích! 2. 
června sobota 19:30 The Beatles Revival. Vstupenky si 
můţete rezervovat od začátku dubna v pokladně divadla 
nebo telefonicky na čísle 519 423 061 v době předprodeje 
kaţdou středu a pátek od 18 do 19 hodin na 
www.boleradice-divadlo.cz 
 

 
 

Ing. Jiří Janda 
 
 
 

Okresní kolo soutěţe ZUŠ v Kloboukách 
 

21. 2. 2012 uspořádala ZUŠ v Kloboukách okresní kolo 
Národní soutěţe ZUŠ ve hře na dřevěné dechové 
nástroje, (zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, 
saxofon, fagot). 
Soutěţ vyhlašuje MŠMT kaţdoročně pro určitý okruh 
uměleckých oborů a v tomto roce byla soutěţ vyhlášena 
pro dřevěné dechové nástroje, ţesťové dechové nástroje, 
bicí nástroje, lidové nástroje a soubory lidových nástrojů, 
sólový a komorní zpěv, pro taneční obor, pro houslové a 
smyčcové soubory a ţákovské orchestry. Tento cyklus se 
opakuje kaţdé tři roky a v ostatních letech vyhlašuje 
MŠMT soutěţ pro další umělecké obory. Soutěţ se 
organizuje v několika kolech. Školní, okresní, oblastní a 
závěrečné kolo ústřední, čili celostátní. 
 
Do Klobouk přijelo celkem 44 soutěţících ze ZUŠ 
z Břeclavi, z Velkých Bílovic, z Hustopečí, z Mikulova a 
pochopitelně ze ZUŠ v Kloboukách. Soutěţ probíhala celý 
den v prostorách kulturně informačního centra 
v Kloboukách. Garantem kaţdé spravedlivé soutěţe je 
vţdy odborná porota, která byla sestavena ze dvou členů 
orchestru Filharmonie Brno a doplněna o ředitele ZUŠ 
Miroslav.  
O celodenní organizaci a zdárný chod soutěţe se starali 
pedagogové ZUŠ v Kloboukách. Od kolegů z ostatních 
uměleckých škol, kteří byli na soutěţi jako pedagogický 
doprovod svých ţáků, si vyslouţili velké poděkování a 
uznání, za výbornou organizaci soutěţe a vřelé přijetí. 

Všichni zúčastnění ocenili také nezávislé a spravedlivé 
rozhodování poroty a odjíţděli z pocitem příjemně 
stráveného dne v Kloboukách. Soutěţní klání probíhalo ve 
velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Dle získaných 
poznatků a ohlasů, ZUŠ v Kloboukách jako pořadatel 
obstála na výbornou a pravděpodobně i v dalších letech 
bude hostitelem a pořadatelem dalších okresních kol 
soutěţí ZUŠ. 
V dopolední části soutěţí zobcových fléten si nejvíce 
ocenění a postupů do oblastního kola odvezla ZUŠ 
Hustopeče a v odpolední části z 6 moţných postupů, plná 
polovina připadla ţákům ze ZUŠ V Kloboukách. Za těmito 
úspěchy ţáků ZUŠ stojí pan učitel Slobodan Radulovič a 
pan učitel Petr Kotačka. 
 
Jako ředitel ZUŠ v Kloboukách bych rád poděkoval Městu 
Klobouky u Brna a zvlášť panu starostovi Ing. Zdeňku 
Lobpreisovi za spolupráci při organizaci okresního kola, za 
bezplatně poskytnuté prostory KIC, za poskytnuté drobné 
upomínkové předměty pro vítěze soutěţe a zajištění obědů 
pro porotu. Poděkování patří i firmě Nábytek Blanář s.r.o. 
Brumovice za finanční sponzorský dar na podporu 
pořádání soutěţe, účetní firmě Pavlína Bezůšková se 
sídlem v Krumvíři za finanční sponzorský dar a panu 
Josefu Valihrachovi z Krumvíře za věcný sponzorský dar. 
    

Jindřich Demela 
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna 

 
 
 

Kronikář Jan Stehlík 
 

V minulém čísle Polehradu v článku o kronikáři Janu 
Stehlíkovi, vypadl úryvek z kroniky. Tento úryvek tedy 
přidáváme v tomto čísle:  
 
Kopie listů prvních kronik Jana Stehlíka můţete najít i na 
stránkách www.boleradice.cz v menu Městys Boleradice 
odkaz Kroniky. 
Krátký úryvek je z roku 1936. Kroniku tehdy vedl uţ jeho 
následovník Josef Machač: 
 
Zemřel kronikář  
Kdyţ zvonek umíráček z věţe farního chrámu ranních   
hodinách dne 31. ledna 1936 oznamoval tklivým hlasem,  
ţe někdo z farníků odešel k věčnému odpočinku, nikomu  
ani nenapadlo, ţe 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 ţupním 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 nichţ byl zemřelý činovníkem. 
Obecní kroniku vzorně vedl. Těchto několik řádků v obecní 
kronice (v pamětní knize) nechť je vzpomínkou na 
zemřelého  kronikáře.  

Ing. Jiří Janda 
 
 
 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
http://www.boleradice.cz/
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ROZPIS SOUTĚŢE MUŢSTVA  
 JARO 2012 

 
Po podzimní části sezóny je muţstvo TJ Sokol Boleradice 
na krásném prvním místě s náskokem tří bodů. V jarní 
části se tým pokusí pozici udrţet a nabídnout fanouškům 
skvělý fotbal a mnoho gólů. Proto se všichni přijďte 
podívat na utkání muţstva, které začínají jiţ 31. Března 
proti Nemčičkám/Velkým Pavlovicím „C“ a povzbudit naše 
hráče k ještě lepším výkonům.  
 
Rozpis utkání: 
 

31.3 .– 14:00 – Němčičky/Velké Pavlovice C – Boleradice 
 
7.4.   – 15:30 – Boleradice – Diváky 

 
15.4. – 16:00 – Horní Bojanovice – Boleradice  

 
22.4. – 16:00 – Boleradice – Velké Němčice B 

 
29.4. – 14:15 – Uherčice B – Boleradice 
 
6.5.   – 16:30 – Boleradice – Velké Hostěrádky 

 
13.5. – 16:30 – Šakvice – Boleradice 
 
20.5. – 16:30 – Boleradice – Starovice 

 
27.5. – 16:30 – Nikolčice B – Boleradice 
 
3.6.   – 16:30 – Boleradice - Kurdějov 

 
Jakub Koráb 

 
 

Z matriky... 
 

K 1. lednu 2011 měly Boleradice celkem 903 obyvatel. K 
31.12.2011 zde ţilo 914 občanů. 
 
v roce 2011 - narodilo se 13 dětí 

- přihlásilo se 15 občanů 
- odhlásilo se 11 občanů 
- zemřelo 6 občanů 

 
Narozené děti:     David Hausner 

Adam Lovas 
Matyáš Rychlý 
Tereza Šibíčková 
Dominika Palánová 
Matěj Koráb 
Aneţka Zemánková 
Samuel Puček 
Thea Simpetru 
Sabina Reiterová 
Justýna Kocaková 
Kristián Noe Koráb 

 
Zemřelí občané: Vincenc Procházka 

František Hrabec 
Čeněk Záleský 
František Prax 
Antonín Koráb 
Bořivoj Veselý 
 

Matrikářka Marie Klimešová 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
leden – březen 2012 

 
60 let Zemánková Helena, Boleradice 378  

 Soukop Vladimír, Boleradice 175  
Skrejvalová Jana, Boleradice 61 
Oujeský František, Boleradice 379 

70 let Kaňová Jarmila, Boleradice 140  
75 let Stehlíková Ludmila, Boleradice 327  

Sedláčková Boţena, Boleradice 153 
80 let Lanková Aneţka, Boleradice 321 

 Stehlík Josef, Boleradice 238 
81 let Stehlíková Marie, Boleradice 290  

 Vítečková Růţena, Boleradice 332 
82 let Omastová Vlasta, Boleradice 204 

 Otýpková Marie, Boleradice 19 
83 let Dufek Josef, Boleradice 428  

Káňová Františka, Boleradice 164 
85 let Horáková Zdeňka, Boleradice 128 
86 let Korábová Marie, Boleradice 252 

 Záleská Marie, Boleradice 398  
87 let  Janíčková Jarmila, Boleradice 432 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrikářka Marie Klimešová 
 
 
 

Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. června 2012 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

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

najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz 
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