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Slovo starosty na úvod 

 
Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
prostřednictvím Polehradu informoval o změnách, které 
se udály ve vedení naší obce.Věřím, ţe změny, které zde 
nastali, nebudou mít vliv na naše společné úsilí při 
pokračování v rozvoji naší obce. Za sebe potom mohu 
slíbit, především to, ţe se budu snaţit navázat na 
úspěšnou práci mých předchůdců a pokračovat 
v udrţování kulturního ţivota a tradic, které jsou zde 
viditelné na kaţdém kroku. 
Jistě mnozí z vás uţ byli informováni, ţe došlo 
k odstoupení bývalého pana starosty Dr. Dahomíra 
Hausnera, který se k datu 2. dubna 2012 na základě 
ţádosti svého bývalého zaměstnavatele rozhodl odstoupit 
z funkce starosty městyse Boleradice. Vedení úřadu 
městyse převzal dle zákona místostarosta p. Ladislav 
Horák, který tuto funkci zastával, aţ do ustavujícího 
zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo 2. 
května 2012. Hlavním a jediným bodem programu 8. 
zasedání zastupitelstva byla volba nového starosty a také 
volba nové rady. 
 
Zastupitelstvo městyse zvolilo následovně: 
 
Starosta pan Bohuslav Barek, 

 
Místostarosta pan Ing. Libor Hřib, 

 
1. radní pan Dr. Drahomír Hausner, 
2. radní pan Milan Novotný, 
3. radní pan Ing. Jaromír Sedláček. 

 
Nyní jste váţení občané byli alespoň stručně seznámeni 
s událostmi, které předcházeli volbě nových členů rady a 
mému zvolení do funkce starosty městyse Boleradice. Na 
závěr bych ještě rád i prostřednictvím našeho zpravodaje 
poděkoval bývalému starostovi panu Dr. Drahomíru 
Hausnerovi za jeho obětavou práci, kterou pro naši obec 
vykonal. 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 
 

O čem jednala Rada Městyse 

 
Váţení občané, dovolte mi, abych vás ve stručnosti 
informoval o několika otázkách a problémech, které řešila 
Rada městyse Boleradice v uplynulém období. 
První z důleţitých investiční akcí, která v současné době 
bude probíhat v centru obce je překládka vedení nízkého 
napětí do země v ulici Bařina. Hlavním bodem jednání 
proto bylo zahájení stavebních prací. Tyto práce by měly 
být započaty v posledním týdnu měsíce června tak, aby 
nebyl narušen termín konání Jánských hodů. Tuto 
překládku bude realizovat firma EON. V souvislosti 
s překládkou vedení nízkého napětí je také zpracován 
projekt na vybudování nového veřejného osvětlení v ulici 
Bařina, který bude realizován spolu z uvedenou 
přeloţkou. Tato investiční akce je jedním z kroků 
k postupné realizaci rekonstrukce středu obce. Další 
investiční akce, která v současné době probíhá je 
rekonstrukce části stropu v naší ZŠ a MŠ. Při této 
rekonstrukci byla odstraněna propadající se stará část 
podlahy ve třídě nad tělocvičnou a nahrazena podlahou 
novou. Spolu s touto rekonstrukcí proběhne oprava 

elektroinstalace, aby byla zachována bezpečnost našich 
ţáků, kteří tuto třídu vyuţívají. V současné době také 
zpracováváme projekt na výstavbu chodníků ve Vrchní 
ulici směrem k hřišti. Výstavba by měla probíhat v druhé 
polovině letošního roku. Nadále probíhají úpravy a čištění 
bývalé spalovny v Randlích. Další investičních akcí, kterou 
připravujeme k realizaci je rekonstrukce dětského hřiště, 
které se nachází uprostřed obce vedle bytového domu. 
Tento projekt má název „Rekonstrukce dětského hřiště 
SLUNÍČKO“. V současné době čekáme na přidělení 
získaných dotačních prostředků. Své opravy se také dočká 
část hřbitovní zdi, na kterou se podařilo získat dotaci z 
JmK. V průběhu jara se ještě podařilo postupně dokončit 
několik drobných akcí, např. instalace zpomalovacího pásu 
v ulici Pastýřská, dokončení dopravního značení v obci, 
montáţ pohledů do krajiny na rozhledně na Nedánově a 
v neposlední řadě i montáţ zrcadla na příjezdové 
komunikaci z ulice Hroby. 
Váţení spoluobčané věřím, ţe naše práce, snaha a vaše 
trpělivost při uskutečňování těchto aktivit povede k 
vytvoření lepších podmínek ke společnému ţití v naší obci. 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 
 

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 

16.2.2012 

 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém 
zasedání: 
 
bere 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 sběrné 
dvory cestou Mikroregionu Hustopečsko  
 
volí:  
 

-komisi návrhovou ve sloţení: Ing. František Koráb, 
PaedDr. Stanislav Svoboda a Ladislav Horák 
 
schvaluje:  
 

-program dnešního zasedání ZM 
-ověřovatele zápisu: p. Jiřího Machače a p. Milana 
Novotného 
-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 RM 
-vyřazení nepotřebného majetku městyse Boleradice podle 
návrhu inventarizační komise  
-odpisový plán ZŠ a MŠ na rok 2012  
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-vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ dle návrhu 
inventarizační komise  
-odkoupení  pozemku ve ZE, původ PK p.č. 1117/2 o 
výměře 5686 m2 v k.ú. Němčičky od paní Šnajdové 
Miroslavy, za cenu  8kč/m2 
-dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o 
nájmu bytu č. 1 v obecním bytovém domě mezi panem 
Ivo Zemanem, Jiřím Švecem a Bedřiškou Švecovou a 
městysem Boleradice 
-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 ZM 
 
děkuje 

 
-členům inventarizačních komisí za odvedenou práci 
-členům komise pro územní plánování a pro výběr 
komunální techniky za odvedenou práci v roce 2011 
 
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 mezi panem Ivo Zemanem, Jířím Švecem 
a Bedřiškou Švecovou a městysem Boleradice 
-starostu k podpisu Kupní smlouvy na pozemek ve ZE, 
původ PK p.č. 1117/2 o výměře 5686 m2 v k.ú. Boleradice 
od paní Šnajdové Miroslavy, za cenu 8 Kč/m2 
-starostu k dalšímu jednání k přípravě ţádosti o dotace na 
sběrné dvory cestou Mikroregionu Hustopečsko a cestou 
Krajského úřadu JmK 
 
ukládá: 
 

-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 
T: 20.2.2012 

-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        
T:20.3.2012 

-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  T: 2.4.2012 

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

 
souhlasí: 

 
-s pokračováním jednání k přípravě ţádosti o dotaci ve 
věci sběrných dvorů 
 
stanoví: 

 
-termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 31.5.2012 ve 20:00 hod. 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 
 

 

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 

2.5.2012 

 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém 
zasedání : 
 
bere na vědomí: 

-rezignaci Mgr. Korába Petra na funkci člena rady městyse 
k 2.5.2012 
-rezignaci Ing. Hřiba Libora na funkci předsedy finančního 
výboru dne 2.5.2012 
 
schvaluje: 

-změnu programu č. 1 dnešního zasedání zastupitelstva 
městyse Boleradice (viz příloha) 
-ověřovatele zápisu: pana Jana Korába a pana Marka 
Korába 
-odvolání rady městyse ve sloţení – Ing. Libor Hřib, 
Bohuslav Barek, Ladislav Horák 
-Radě městyse kompetenci k provádění rozpočtových 
opatření v plné výši v souladu s § 16 zák. čís. 250/2000 
Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění 

 
volí: 

-volební komisi ve sloţení:  PaedDr. Stanislav Svoboda,  
Ing. Jiří Janda, Mgr. Petr Koráb, Jiří Křiţák, Ing. Jaroslav 
Sedláček    
-návrhovou komisi ve sloţení:  Dr. Drahomír Hausner, Ing. 
František Koráb, Marek Koráb                                       
-starostou městyse: Bohuslava Barka 
-místostarostou městyse:  Ing. Libora Hřiba 
-členem Rady městyse:  Dr. Drahomíra Hausnera 
-členem Rady městyse:  Milana Novotného 
-členem Rady městyse:  Ing. Jaroslava Sedláčka 
-předsedou Výboru finančního:  Mgr. Petra Korába 
 
jmenuje: 
 

-Marii Klimešovou zapisovatelkou průběhu 8. zasedání 
zastupitelstva městyse 
 
ukládá:   
 

-panu Ladislavu Horákovi – připravit předání funkce 
starosty  do 4.5.2012 
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stanoví:  

-ţe volby všech orgánů zastupitelstva městyse na 
dnešním zasedání proběhnou aklamací 
 
deleguje: 

Podle § 84 písm. g) zák.č. 128/2000 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů jako zástupce městyse Boleradice na 
všechny řádné, mimořádné a náhradní Valné hromady 
obchodních společností, v nichţ má městyse majetkovou 
účast – VaK Břeclav, DSO Dobrá voda starostu pana 
Bohuslava Barka. 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 
 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 

31.5.2012 

 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na 
svém zasedání: 
 
bere na vědomí:  

-zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva 
městyse 
-zprávu o činnosti rady městyse 
-zprávu Výboru finančního  
-zprávu Výboru kontrolního  
-výsledek výběrového řízení na odprodej pozemku p.č. 
1581 v k.ú. Boleradice 
-informaci o průběhu investičních akcí v roce 2012 
-informaci o časovém harmonogramu v době konání 
Agrotec rallye 
 
volí:  

-komisi návrhovou ve sloţení: Ing. Jiří Zajíc, p. Marek 
Koráb a Ing. Jaromír Sedláček 
 
schvaluje:  

-program dnešního zasedání ZM se změnou – vypuštěn 
bod č. 12 – záměr na směnu pozemků 
-ověřovatele zápisu: PaedDr. Stanislava Svobodu a p. 
Milana Novotného 
-Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2011 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 
bez výhrad 
-rozpočtová opatření č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012, která 
provedla RM 
-pozastavit záměr na prodej pozemku p.č. 1581 o výměře 
29 586 m2 v k.ú. Boleradice, do doby vydání územního 
rozhodnutí 
-záměr na odprodej pozemků: p.č.st. 314/3, p.č. 293/42, 
293/43, 293/44 a částí pozemků:  
p.č. 268/1, 268/6, 268/9, 268/11, 293/11, 293/77, 293/78, 
293/84 v k.ú. Boleradice (viz. mapa) 
-Dohodu o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o 
nájmu bytu č. 1 v obecním bytovém domě mezi panem 
Jiřím Švecem a Bedřiškou Švecovou, Ludmilou 
Kubjátovou a městysem Boleradice 
 
zmocňuje:  

-starostu k podpisu Dohody o postoupení práv a 
povinností ze Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v obecním 
bytovém domě mezi panem Jiřím Švecem a Bedřiškou 
Švecovou, Ludmilou Kubjátovou a městysem Boleradice  

 
ukládá: 

-starostovi – zaslat nesouhlasné stanovisko zastupitelstva 
městyse Boleradice s konáním Agrotec rallye v intravilánu 
městyse Boleradice od roku 2013 včetně, příslušným 
orgánům Jihomoravského kraje a projednat na 
Mikroregionu Hustopečsko   T: 30.6.2012 
 
ruší: 

-výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 1581 o výměře 
29 586 m2, k.ú. Boleradice 
 
nesouhlasí: 

-s konáním Agrotec rallye v intravilánu městyse Boleradice 
od roku 2013 včetně 
 
stanoví: 

-termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 30.8.2012 ve 20:00 hod. 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

 

Upozornění 

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemku jsou vybírány na 
Úřadu městyse od poloviny měsíce února. Výše poplatku 
za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském 
roce: 
- 500,- Kč za osobu 
- 300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně ţijící starší 
70 let. 
Splatnost poplatků je do 30.6.2012 
 

Gabriela Praxová, účetní 

 

 

Dotace v roce 2012 

 
V minulém čísle Polehradu měl být další článek o působení 
našich zástupců na kraji ( připomínám, ţe do Krajského 
zastupitelstva byli v roce 2008 zvoleni Jan Koráb za KDU - 
ČSL a Dr. Stanislav Svoboda za ČSSD). Bohuţel, pro 
nemoc jsem nestihl zmíněný článek včas napsat a předat 
do redakce Polehradu.Příspěvek se měl týkat letošního 
krajského rozpočtu, coţ bylo na jaře aktuální téma.Protoţe 
jsme však jiţ téměř v polovině roku, nebudu se zabývat 
celým rozpočtem, ale jen tou jeho částí, která nejvíce 
zajímá starosty, zastupitele, vedoucí spolků, zástupce 
církví i občany - tedy dotacemi. 
Z důvodů, které netřeba vysvětlovat, byla letos tato část 
krajského rozpočtu oproti letům minulým mnohem, 
mnohem hubenější. Byly kráceny dotace ve všech 
oblastech a to mnohdy opravdu drasticky.Jako příklad 
mohu uvést známý Program rozvoje venkova (PRV), ze 
kterého byly obce zvyklé pravidelně čerpat prostředky ( 
např. na opravy a budování chodníků a pod.).V tomto 
programu bývalo obvykle k dispozici 80 mil. Kč, v letošním 
roce však "pouhých" 20 mil. Kč, tedy čtvrtina! Podobné to 
bylo i v ostatních kapitolách krajského rozpočtu. Zkrátka - 
šetří se všude, tedy i na kraji. 
O to důleţitější je mít co nejlepší přehled o moţnostech 
čerpání z jednotlivých dotačních titulů, vědět, o co a kdy 
lze poţádat, kde najít příslušné formuláře, propozice, jak 
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správně vyplnit ţádosti, jaké termíny jsou pro jejich 
podání atd.Právě to se spolu s Dr.Svobodou snaţíme 
"hlídat"tak, aby i v této sloţité době naše obec potřebné 
dotace úspěšně získávala.Platí totiţ ono známé úsloví, ţe 
kdo o nic neţádá, nic nedostane! 
Tak se podařilo získat např. dotaci na opravu stropu ve 
škole , ( dotace z r.2011) ,dále dotaci na Krajskou 
divadelní přehlídku, pořádanou naším Divadelním 
spolkem ,nejnověji pak byla získána dotace na další etapu 
náročné a potřebné opravy hřbitovní zdi, v jednání je 
dotace na restaurování vzácných obrazů v našem kostele, 
dotace na novou instalaci Betléma pana Krmíčka, dále 
dotace na úroky z úvěrů naší obce, dotace do sportu atd. 
Kaţdá získaná částka ulehčí nejen obecnímu rozpočtu ( i 
obec musí šetřit!) , ale i rozpočtům farnosti, spolků, 
sportovních organizací a pod. 
V tomto směru tedy spolu s panem Svobodou 
neponecháváme nic náhodě a snaţíme se vyuţít všech 
informací, které máme jako krajští zastupitelé k dispozici. 
Protoţe letos na podzim končí naše mandáty v krajských 
orgánech, podáme v podzimním čísle Polehradu přehled 
o dotacích, které se během našeho působení podařilo do 
naší obce získat. 

 
Jan Koráb 

 

 

Odpadové hospodářství 

 
Také v roce 2012 pracujeme na zlepšení odpadového 
hospodářství. U společnosti EKO-KOM bylo zaţádáno o 
přidělení dalších kontejnerů na plast a papír. Toto 
navýšení by mnělo vést k ušetření dalších finančních 
prostředků, které jsou vynakládány na svoz odpadu. 
Tříděním další suroviny, kterou se zabýváme je bioodpad. 
V současné době probíhají jednání  s firmouMegawaste o 
dodávce kontejnerů na tento druh odpadu. Umístění 
kontejnerůje prozatím plánováno ve sběrném dvoře, 
vzhledem k potřebě kontroly vhozeného materiálu 
(bioodpadu) tak aby nedocházelo k jeho znehodnocování. 
Jednou z méně příjemných věcí se, kterou se často 
setkáváme, je skleněný odpad, který se povaluje vedle 
kontejnerů na sklo.Chtěli bychom upozornit, ţe sklo, které 
se nevejde do plastových kontejnerů je potřeba odevzdat 
ve sběrném dvoře kde je na toto sklo umístěn otevřený 
kontejner. 
 

Rada městyse 
 
 
 

 

Upozornění! 

Váţení občané, 
upozorňujeme Vás na mnoţící se krádeţe, které se dějí 
na místním hřbitově. Ztrácejí se nejen svíčky, ale i celé 
mísy s květinami, kovové lucerny a další 
předměty.Dovolujeme si Vás proto poţádat o zvýšenou 
pozornost a všímavost při návštěvách hřbitova. Budeme 
rádi, pokud nás na tyto výtrţnosti upozorníte, abychom je 
mohli v co nejkratší době vyřešit.                           
                                                                           

Bohuslav Barek, starosta 
 

 
 
 

Agrotec Petronas Syntium rallye 

 
Váţení spoluobčané, i v letošním roce se bude konat 
Agrotec Petronas Syntium rallye a to v termínu 22. - 23. 
Června 2012. Proti tomuto termínu bylo vydáno radou 
městyse nesouhlasné stanovisko spolu s poţadavkem o 
přeloţení termínu. V průběhu dalších jednání byla rada 
městyse upozorněna, ţe termín konání je stanoven 
mezinárodní asociací v Paříţi a má potřebná povolení od 
správce silnic JmK. I přes tyto skutečnosti se alespoň 
podařilo dohodnout změny tras, které měly původně vést 
přes střed naší obce. Nové trasy byly upraveny takto: 
v pátek 22.června bude příjezd od Divák přes Hroby na 
začátek RZ. Uzavírka této trasy Boleradice – H. 
Bojanovice – Němčičky bude od 18.30 – 0.50 hod. 
V sobotu 23. června povede RZ po lesní cestě Diváky – 
Boleradice, na které bude také končit. Výjezd z lesní cesty 
bude za Kunderovo směr Diváky. Uzavírka této trasy 
křiţovatka Boleradice - Diváky -Martinice bude od 12.00 do 
20.00hod. 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 

 

Tenisový turnaj II.ročník   

„Memoriálu Ing. Josefa Uherka“ 

 
ATN ( amatérští tenisový nadšenci z Boleradic) ve 

spolupráci s Jednotou ORLA v Boleradicích uspořádali 
v sobotu 19.5.2012 2.ročník tenisového turnaje ve čtyřhře 
pro amatérské neregistrované tenisty. Turnaje se 
zúčastnilo deset amatérských tenisových párů, které spolu 
sehráli celkem 27 utkání. Hrálo se ve dvou skupinách po 
pěti druţstvech. Skupina A v Boleradicích a skupina B 
v Morkůvkách. Po dopolední porci zápasů ve skupinách se 
další vyřazovací utkání odehrávala jiţ jen na kurtu 
v Boleradicích. Vítězství z 1. ročníku nemohla obhajovat 
rodinná dvojice Tomáš Uherek a Kristýna Uherková (11), 
poněvadţ se Kristýnka v tu dobu účastnila ţákovských 
krajských tenisových přeborů.  
 
Na 7. – 10. místě se bez dalšího určení pořadí v turnaji 

umístili:  
Novotný Milan – Dočekal Martin, Boleradice , 
Sláma Petr – Rychlý Tomáš, Hustopeče, 
Pilát Zdeněk, Uh. Hrad. – Pilát Zdeněk ml., Bol., 
Šilingr Pavel,Hustopeče – Šlancar Radim, Němčičky 
 
6. místo : Drahomír Stehlík, Boleradice, – Charvát Petr, 

Kurdějov 
 
5. místo : Kočí Daniel, Brno – Chalupa Richard, 

Boleradice 
 
4. místo : Demela Jindřich – Šubík Lubomír, Boleradice 

 
3. místo : Pelikán Oldřich, Boleradice – Herůfek Milan, 

Bořetice 
 
2. místo : Pučálka Richard – Kališ Jaroslav, Morkůvky 

 
1. místo : Sopoušek Miroslav – Mikulinec Martin, 

Hrušovany u Brna 
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Finalisté turnaje 

 
Organizátoři děkují všem hráčům za účast v turnaji, 
poněvadţ zvítězili všichni, kdo se zúčastnili a to bylo také 
hlavním mottem celého turnaje.  Zvláštní poděkování patří 
sponzorům turnaje, Vinařství Marek Koráb, Vinařství 
Stanislav Omasta a Vinařství Vladislav Šlancar, kteří 
věnovali organizátorům tekuté odměny pro účastníky 
tenisových klání a Martina a Richard Pučálkovi z 
Morkůvek. Celodenní tenisovou akci v Boleradicích si 
všichni přítomní tenisté velmi pochvalovali a jiţ dopředu si 
zamlouvali účast na III. ročníku memoriálu Ing. Josefa 
Uherka.   
 

Za organizátory, Jindřich Demela 
 

 

Pěší Tour de Metlař 

 

Po vydařené loňské vycházce kolem Boleradic, jsme si 
dovolili uspořádat letos další a to 1. ročník vycházky za 
poznáváním našeho okolí. Letošní trasa byla Hustopeče - 
nová rozhledna uprostřed mandloňových sadů, dále 
Kurdějov, kde jsme navštívili podzemí a gotický opevněný 
kostel svatého Jana Křtitele, z přelomu 13. a 14. století. 
Jde o nejlépe zachovanou a vybavenou (gotická 
křtitelnice či kazatelna) opevněnou církevní stavbu 
Moravy. Její součástí je 45 metrů vysoká hranolová věţ, 
vyjímečná svým odloučením od kaple. Před prohlídkou 
podzemí dostal kaţdý dospělý na ochutnání a zahnání 
strachu mandloňovici. A pak uţ jen přes les do Boleradic. 
I přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a tak 
všech 27 účastníků došlo spokojeně do cíle. Více fotek na 
www.marta199.rajce.idnes.cz 
 

 
 

Marta Korábová 

Školní akademie 

 

V neděli 13. 5. 2012 v 15:00 hodin jsme uvítali rodiče, 
prarodiče a všechny příznice školy  na vystoupení našich 
ţáčků na školní akademii s názvem Cesta do vesmíru. 
Nejprve přitančily na pódium exotické mimozemšťanky z 
krouţku Orientální tance. Poté nás potěšily děti z mateřské 
školky svými básničkami a tancem s názvem: Mami, tati, 
poletíme do vesmíru a starší děti nás zaujaly jako 
návštěvníci z cizí planety. Děti navštěvující krouţek flétny 
zahrály veselé písně na flétničky a následovalo vystoupení 
lidových písniček a tanců dětí z Polehrádku. Děti z 1. + 2. 
ročníku zarecitovaly básně maminkám a představily naši 
vesmírnou soustavu, vzpomněly na pana Gagarina a 
zatančily nám. Děti ze 3. ročníku si připravily dramatickou 
scénku o napravení Pepánka Nezdary jeho stráţným 
andělem a ukázaly nám, ţe v sobě mají velký kus 
divadelního talentu. Nejstarší děti ze 4. a 5. ročníku  se 
vypravily do vesmíru jako Mach a Šebestová a 
připomenuly nám, ţe člověk se stane pánem tvorstva, aţ 
bude chránit vše ţivé na naší planetě. Krouţek rozšiřující 
angličtiny se pochlubil svojí zajímavou prezentací o 
sluneční soustavě přímo v angličtině. Nakonec všechny 
potěšili naši modří kamarádi Šmoulové, kteří si dokáţí 
poradit se zlým Gargamelem a jeho kocourem Azraelem. 
Závěrečná píseň Ufo, Ufo, Ufoni zakončila celé 
představení a děvčata Klára Zimolková a Kristýna 
Čechová, naše průvodkyně jako Slunce a Měsíc, 
poděkovaly všem přítomným za účast i podporu naší školy.  
Díky patří také Orlu a manţelům Chalupovým za zapůjčení 
sálu a dobrou spolupráci při nácviku i vystoupení našich 
ţáčků.  
 
Na 23. 5. 2012 se naše škola rozhodla zorganizovat pro 
děti naší školy i z okolních škol recitační soutěţ „O 
boleradický dţbánek“. Děti mohly soutěţit jako jednotlivci 
nebo ve skupinkách. Do soutěţe se přihlásila základní 
škola z Hustopeč a z Křepic. Poslechli jsme si velmi pěkné 
básně nebo prozaické texty. Z našich dětí ze ZŠ Boleradic 
se ve 2. kategorii umístila děvčata Julie Stehlíková na 2. 
místě a Klára Zimolková na 3. místě. Na konci soutěţe se 
děti mohly poradit s porotci soutěţe a zeptat se na svůj 
přednes. Velmi děkujeme předsedkyni poroty paní Mgr. 
Janě Zahradníkové, která ochotně přijala naše pozvání. 
Velké poděkování patří také sponzorům soutěţe. Krásné 
keramické ceny do soutěţe věnovali manţelé Šemorovi. 
Občerstvení zajistila firmy Jabor Borkovany.  
 

Kolektiv učitelů Mš a Zš Boleradice 
 
 
 

Ţivot ve škole 

 

Učení lze provádět i jinak. Kromě klasických hodin výuky a 
vzdělávání se snaţíme zpestřit, doplnit a přiblíţit výuku 
reálnému ţivotu různými akcemi: 
 
Beseda s policií: 
 

 Ve středu 16. května naši školu navštívili v rámci 
Minimálního preventivního programu příslušníci Policie ČR 
z Hustopečí, aby s našimi ţáky pobesedovali. Ţáci se 
dozvěděli o práci policie, seznámili se s uniformou - 
stejnokrojem policisty, dále si vyzkoušeli pouta, 
zastavovací terč, neprůstřelnou vestu, plynovou masku a 
opasek pro zadrţeného - „medvěda“.  
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 Zopakovali si také některé dopravní značky, připomněli si 
důleţitá telefonní čísla – 150,155,158 a 112 a zásady 
chování v některých situacích (sám doma, cizí člověk - 
neznámá osoba). Setkání bylo zakončeno ukázkou  
policejního vozidla a některých funkcí(vybavení, houkačka 
apod.). Celá beseda směřovala k cíli - uvědomění si 
moţných rizik a prevence hlavně v mimoškolních 
aktivitách nejen ve školním roce, ale  i v době blíţících se 
prázdnin. 
 
 
 
Beseda s rybářem: 
 

 V pátek 18.května se výuka prvouky a přírodovědy 
přemístila k našemu rybníku. Zde se besedovalo s 
místními rybáři. Rybáři pan Ryšavý a Ing.Sedláček si 
připravili pro naše ţáky zajímavé  a poutavé učivo o 
rybníku, rybách a rybářích. A co jsme se dozvěděli? 
Rybníkl je z roku 1954, má rozlohu 3,5 ha, patří do Povodí 
Moravy a má bezpečnostní přeliv (poţerák).V rybníku je 
asi 12 druhů ryb kaprovitých a plevelných. Nejrozšířenější 
je kapr, dále tu je cejn, amur, candát, štika, lín, úhoř a 
sumec. Kromě obrazového materiálu ryb, ţáci viděli 
ţivého kapra a úhoře a mohli si na ně sáhnout, aby zjistili 
jejich tvar a  povrch těla.Seznámili se i s rybářským 
náčiním(různé druhy udic) a širokou škálou návnad. 
Rybník je pěkný, rybáři se o něj dobře starají, udrţují čisté 
břehy a nejbliţší okolí.  
 

 
 

Na jaře bylo nasazeno na 1000 malých štik a 10 met.centů   
ušlechtilé ryby. Neopomnělo se i zmínit o dalších 
ţivočiších, kteří ţijí u rybníka - skokan a  ropucha,  
ondatra, uţovka, kachna divoká, občas volavka, 
samozřejmě různý hmyz-především vodoměrky a  váţky.  
Počasí přálo, bylo krásně, a tak jsme si netradiční výuky 
pěkně uţili. Chtěli bychom  také poděkovat zmíněným 
pánům rybářům za ochotu, vstřícnost,odborné znalosti a 
čas, který  naší škole věnovali.        
 

 
Beseda s  myslivcem : 
 

 Nedávno jsme v rámci mapování Boleradicka absolvovali 
výuku v lese. Dali jsme si schůzku s panem J. Křiţákem, 
aby nám dal informace přímo v terénu – přírodní rezervaci 
Velký Kuntinov (322  m.n.m.).  Pro urychlení přesunu a 
zpestření záţitku, jsme vyuţili koňského povozu pana 
V.Kiliána  s jeho Šárkou a Javou. Ten nás dovezl k lesu. 
Pan Křiţák nás provedl se svým jezevčíkem Kaťuškou 
lokalitou zmíněného lesa. Děti si zapisovaly, co se 
dozvěděly zajímavého: povídal o stáří lesa  ( 80-120 let pro 
těţbu ) a jeho obnově, nemocech stromů - ochmet, jmelí, 
václavka a ukázal lapače hmyzu. Ze stromů, které tu jsou 
zastoupeny, jmenoval jasan, habr, dub, lípu a javor (ty jsou 
původní), nově je vysazován buk. Z rostlin zde roste 
vstavač vojenský, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, 
třemdava bílá, prvosenka jarní a kokořín vonný, kromě 
dalších běţných druhů lesních rostlin a travin. Z hmyzu 
stojí za zmínku tesařík obrovský, roháč obecný  a 
střevíčník pantoflíček.  Prohlédli  jsme si také spoustu 
ptačích budek pro drobné ptactvo a seznámili se s 
informační vývěskou (tabulí) přírodní rezervace. Zpáteční 
cesta vedla lesem a poli pěšky aţ do školy. Byla to 
náročná trasa, ale zvládli jsme to. Dozvěděli jsme se zase 
něco nového a poučného. A teď  máte zprostředkovaně 
znalosti o Kuntinovu i vy. Za to velmi děkujeme panu 
Křiţákovi, který se nám  vţdy ochotně věnuje, a tak 
podporuje znalosti našich dětí o okolí jejich bydliště a lásku 
k přírodě. 
 

 
 
 
Sport na škole : 
 

 Kaţdý pátek odpoledne máme krouţek Sportovních her. 
Často vyuţíváme i kurty Jednoty Orel. A tak jsme si 
uspořádali Tenisové hry. Kaţdý hrál podle svých moţností 
a sil - jen se nebát to zkusit. Je to přínosné zpestření 
sportovních aktivit. Ţáci si zde mohou vyzkoušet a zahrát 
tenis a badminton, nohejbal a přehazovanou. V hodinách 
tělesné výchovy zase vyuţíváme hřiště Sokola. Zde se 
zaměřujeme na atletické disciplíny a míčové hry 
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(vytrvalostní běh, běh na 50 a 60 m, hod kriket. míčkem, 
kopaná a vybíjená). Závěr školního roku je tradičně 
obdobím sportovních olympiád. 31.května jsme se 
zúčastnili Olympijského dne v Těšanech. Naši ţáci si vedli 
velmi dobře. Přivezli 6 diplomů: 
- Jakub Svědík – 1.místo za běh 50m + 3.místo za hod 
kriket. Míčkem 
- Kamila Zoubková – 3.místo za hod kriket. Míčkem 
- Daniela Stehlíková – 3.místo ve skoku vysokém 
- Denisa Frgálová -  3. místo v hodu kriket. Míčkem 
 
Dívky také vybojovaly 3. místo ve štafetě druţstev 4 x 50 
m, pěkný úspěch je i umístění chlapců na 4. místě = 
Tomáš Cvrček – hod kriket. Míčkem, Jiří Šubík – skok 
daleký  štafeta druţstev chlapců 4 x 50 m. Všichni byli 
šikovní a snaţili se ze všech sil. Ještě nás čeká naše 
školní olympiáda s olympijskou vlajkou a olympijským 
ohněm. V rámci dopravní výchovy budou jízdy na kole 
podle pravidel ve spolupráci s autoškolou Lednice. Ty 
budou probíhat na místním stadionu. Ještě jsme dostali 
pozvánku na olympiádu do Brumovic. Tak ať ţije sport! 
 

 
 

Pavel Kabela 
 
 

 

Pasování budoucích školáků v MŠ 

 

Jako jiţ tradičně, konec školního roku a přivítání prázdnin, 
oslavují děti z MŠ Boleradice rozlučkou. 
Pasování budoucích školáků, připraveno rodiči se velice 
podařilo. Letošní oslava probíhala v Tihelně, vyzdobené 
girlandami, lampióny a balónky, kde byl pro děti připraven 
zábavný program v plné reţii rodičů.  Děti si zaskotačily 
na skákacím hradě, shlédly rytířské a šermířské 
představení, s Mušketýry si zasoutěţily ve 4 disciplínách. 
V průběhu odpoledne si děti opékaly u ohně buřtíky. 
Hlavním bodem programu bylo pasování dětí na školáky. 
Paní učitelky pasovaly 8 budoucích školáků, z toho pouze 
jednu dívenku. Mušketýři při této činnosti nesměli chybět. 
Svými meči pasovali kaţdé dítě na školáka, paní učitelky 
jim u této příleţitosti navlékly slavnostní šerpy a k ní 
kaţdý dostal pasovací listinu. Všichni účastníci této akce 
si mohli zamlsat na sladkých i slaných dobrotách, které 
pro ně rodiče dětí z MŠ připravili. Při odchodu si děti 
vyţádali na cestu domů balónek, jeţ byl ozdobou a pro ně 
po té zábavnou atrakcí. Na této akci, jeţ byla skvěle 
připravena a zorganizována se všem velmi líbilo, bylo to 
velmi příjemně strávené odpoledne a večer. Všem 
rodičům a spoluorganizátorům děkují děti a paní učitelky 
MŠ.  

 
Pasování budoucích školáků 

 
 

 
 

Ivanka Klaudie 
 
 
 

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.  
 

 
Rok 2011 – Do nekonečna a ještě dál 
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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.  

 

 
 
Upozorňujeme, ţe pro zájemce máme ještě 
posledních pár volných míst !!! 

 
Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
 

Stanování školní druţiny 

 

Ve středu 30. května se  na školní přírodní zahradě 
v Boleradicích konalo stanování školní druţiny. 
Odpoledne kolem páté hodiny se sešli ţáci školní druţiny, 
aby si k večeři uvařili guláš. Ochotně nám došly pomoci 
maminky paní Jeţorková, Cvrčková a Zimolková. 
Praktikantka Nela Babirádová si pro nás připravila hry. 
V podvečer  jsme si opekli špekáčky a někteří šli spát 
domů do své postýlky.  
 

 
Vaření guláše 

 
Děti, které celý školní rok pomáhaly  i ve svém volném 
čase, často přišly s otázkou na rtech: „Paní vychovatelko, 
nepotřebujete pomoci?“Jako poděkování za svoji aktivitu  
dostaly pozvání na nocování pod stanem a večerní 
procházku Boleradicemi.  
Ve čtvrtek ráno jsme se vzbudili, nasnídali a šli do 
vyučování. Odpoledne jsme  sloţili stany a unavení, ale 
spokojení odcházeli domů.  

 
 

Miroslava Vavriková, vychovatelka 
 
 

Soutěţ Zlatá včela 

V pátek 27.dubna 2012 odpoledne jsme vyrazili do 
Ostroţské Nové Vsi. Z Boleradic do Hodonína jsme jeli 
autobusem a dále vlakem přes Veselí nad Moravou. Na 
vlakovém nádraţí v Ostroţské Nové Vsi jsme potkali děti z 
Rousínova, společně jsme se vydali do místní základní 
školy. Nocovali jsme v místnosti školní druţiny, večer jsme 
s novými kamarády hráli různé hry a šli na večerní 
procházku. Následující den nás čekala soutěţ „Zlatá včela“ 
- je to soutěţ mladých včelařů. 
 

 
 
Z  Boleradic přijelo 5 soutěţících ve věku 8 – 11 let:  Klára 
Jamborová, Jůlie Stehlíková, Daniela Stehlíková, Robin 
Klein a Barbora Stehlíková. Soutěţ měla pět částí: 
vědomostní test, poznávání včelařských pomůcek, 
mikroskopování – poznávání části včel pod mikroskopem, 
úkoly z praxe u demonstračního včelího úlu a otázky z 
botaniky (poznávání rostlin). Po vydatném obědě jsme šli 
zasadit Lípu před Dům s pečovatelskou sluţbou a 
prozkoumat Včelí naučnou stezku, která je dlouhá pět 
kilometrů a má dvanáct stanovišť. Stezka začíná kousek 
od Sirnatých lázní v Ostroţské Nové Vsi a vede aţ k 
zámku v Uherském Ostrohu. Po procházce nás jiţ čekala 
cesta domů. V pondělí došla výsledková listina, ze které 
jsme vyčetli naše umístění. Myslíme si, ţe naši vedoucí 
mohou být na nás pyšní. Krouţek mladých včelařů u nás 
funguje teprve druhý rok a jeho největším plusem je to, ţe 
děti baví. 
 

Miroslava Vavriková 
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Poděkování 

 
Děkuji tímto všem našim občanům, kteří v týdnu od 14. do 
18. května přispěli do celonárodní sbírky v rámci tzv."Dne 
proti rakovině". Přiznám se, ţe takový zájem jsme 
nečekali! Dárci si rozebrali všech 50 "květinek" a na 
mnohé se dokonce nedostalo.Pro naši obec a její 
obyvatele je to opravdu krásná vizitka. 
Výtěţek sbírky byl předán pověřenému pracovníku Ligy 
proti rakovině, která je uţ několik let pořadatelem této 
akce.Získané prostředky budou vyuţity k uvedenému 
účelu. 

 
 

Jan Koráb 
 
 
 

Naše mladé fotbalové naděje 

 
Rádi bychom poděkovali panu Pavlovi Kocmánkovi za 

vedení ţákovského fotbalového druţstva Sokol 
Boleradice. Je aţ obdivuhodné, ţe celou fotbalovou 
sezónu vedl pan Pavel Kocmánek naše děti, staral se o 
jejich tréninkovou přípravu a vedení ţákovského muţstva 
při zápasech Okresního přeboru mladších ţáků od  A aţ 
po Z sám bez ostatní pomoci.  
Neodradili ho ani nelichotivé výsledky, které byly 
zásadním způsobem ovlivněny malým počtem dětí a jejich 
mladým věkem, s kterým mohl pracovat a snaţil se 
pozvednout úroveň fotbalu v naší obci a reprezentaci na  
venkovních hřištích. A to mimo jiné, ţe zajistil dětem 
jednotné vycházkové soupravy, baťohy, kšiltovky, 
rukavice pro brankáře atd. a to vše uhradil ze svých 
soukromých finančních prostředků, aniţ by poţadoval 
zpětné proplacení  uvedených věcí od rodičů či vedení 
muţstva. Naše děti učil nejen fotbalovým začátkům a 
dovednostem, ale i mimo jiné slušnému chování, jak je 
dobré se chovat v kolektivu, navodil mezi dětmi přátelskou 
atmosféru a díky tomu ho děti nebraly jen jako trenéra, ke 
kterému mají úctu a respekt, ale i jako staršího kamaráda, 
který vţdy poradí a pomůţe, kdyţ je zrovna potřeba.  
Na konci fotbalové sezóny měl pro děti nečekané, ale o to 
více milé překvapení. Připravil pro ně krásné rozloučení 
v podobě přátelského utkání fotbalistů proti jejich rodičům 
a po té všem dětem zajistil, koupil a následně předal 
medaile a věcné ceny za snahu, přístup a obětavost. 
Vyhodnotil, jak práci týmu, tak jednotlivců a zároveň 
poděkoval malým fotbalistům za celoroční přístup 
k fotbalu s přáním, aby dále pokračovali v tak krásném 
sportu, jakým fotbal sám o sobě je. 
Většina z nás si ani nedovede představit, jak těţké je 
skloubit své pracovní povinnosti tak, aby byl člověk vţdy 
v čas na kaţdém fotbalovém tréninku, protoţe se musel 

jen a jen spolehnout sám na sebe a neměl nikdy za sebe 
ţádnou i sebemenší náhradu. V dnešní době, aby pouze 
jeden člověk vedl tak časově náročný kolektiv malých dětí 
je aţ nemyslitelné, ale i přes to se nevzdal a dostál svého 
slibu, ţe se pokusí i kdyţ sám vést naše malé fotbalové 
naděje, co bude v jeho silách a jak jen nejlépe to půjde. 
Patří mu tedy naše uznání a velké poděkování, ţe se  ještě 
najde v dnešní době a v naší obci někdo, komu není 
lhostejné, co bude s naší mládeţí, aby děti více trávily 
volný čas na čerstvém vzduchu a méně seděly doma u 
počítačů a nebo se jen nudně toulaly a dělaly neplechu po 
obci a snaţí se starat obětavě o naše děti i na úkor svého 
volného času. Za to vše moc panu Pavlovi Kocmánkovi 
děkujeme. 
 

Za kolektiv rodičů, Alena Plevačová 
 
 

Na téma propagace 

 

V posledním desetiletí vychází téměř nespočetné mnoţství 
pestrých cestopisných materiálů nejrůznějšího zaměření, 
příručky, samozřejmě i knihy. To vše s cílem dostat do 
povědomí čtenářů určitá místa a jejich okolí. Je to velice 
dobrý a ţádoucí trend jak informovat, doporučovat a 
upoutávat pozornost i zájem na jednotlivé lokality, území či 
konkrétní pamětihodnosti i zajímavosti. Pro zájemce-turisty 
je to skvělý pomocník, pro majitele a provozovatele způsob 
zvyšování návštěvnost, obcím k jejich rozkvětu.  
Proto je dobré znát jak je na tom v popularizaci náš 
Městys. Jistě k nám návštěvníky přivádí naše jednotlivé 
zajímavosti, od rozhledny a divadla, přes naučnou stezku 
s jejím sdělením, ale i rybník, památný strom oškeruše, 
letiště, kostel, hřbitov, sál, sklepní zátiší v Tihelni a další. 
Nejlépe to dosvědčuje jejich návštěvnost. To však nestačí, 
především pro budoucnost, jednak vzhledem k nejrůznější 
konkurenci a okolním lákadlům, pak i „zevšedňování“ toho 
našeho bohatství. Proto se nesmí „usnout na vavřínech“, 
ustrnout, ale chtít neustále další a nové způsoby tzv. 
„zviditelňování se“. V tom existují četné moţnosti 
vylepšování, jak v informovanosti, tak propagaci. Předně je 
nutné znát jaká je skutečnost. Jsem na ni zvlášť zvědavý i 
vnímavý, proto jiţ notnou dobu se snaţím zachycovat vše 
co se píše o Boleradicích v tištěných materiálech všeho 
druhu. Vím však, ţe se mně nepodaří zajistit všechny, ale i 
tak musím konstatovat, s neskrývanou lítostí, ţe 
v posledních létech zjišťuji citelné mezery a absence zpráv 
o Boleradicích. Těch materiálů by se mohla uvádět celá 
řada, ale abych nelkal jen v obecné rovině, uvedu alespoň 
tři konkrétní, které mají prestiţní a reprezentační punc. 
Kniha V.Dudáka Putování vinařským krajem – průvodce 
Moravských vinařských oblastí, vydaná r. 2011, je jednou 
z řady publikací, dnes tolik populární vinařské turistiky. O 
Boleradicích v ní není ani slovo ač okolní místa jsou 
zastoupena textem i barevným fotem, tedy dostatečně 
nejen o vinařství, ale mnohdy i nadneseně. To vše 
navzdory, ţe jsme na trase Velkopavlovické vinařské 
oblasti. 
Ve starším průvodci z roku 2003, vydaným Klubem 
českých turistů s názvem Výlety-cesty za vínem, se název 
Boleradice mihne jen podruţně. Mnohá okolní místa mají 
dost obsaţné zastoupení, včetně podruţností, dokonce 
polopravdami. A o tom, ţe by naše vesnice byla ve 
vinařství zcela bezvýznamná nelze pochybovat, ale můţe 
se pochlubit jedním z nejstarších dat o vinicích na Moravě 
a tím je rok 1247. Slávu, úspěchy a rozvoj vinařství u nás 
slavilo za pánů z Víckova. Dosvědčuje to nejen jméno 
vinařské trati – Víckov, ale i rozloha vinic v té době, péče o 
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vinařství vydáním horenských nařízení a práv. Slavnosti 
vinobraní se u nás konaly mnohem dříve neţ v okolí, 
hned po 2. Světové válce a od 60. Let min. století 
v různých intervalech aţ do současnosti. Nejslavnější bylo 
za přítomnosti nezapomenutelného lidového vypravěče 
Vaška Mlýneka z Kuţelova. 
Třetím příkladem můţe být bohatě vypraveny, v pravdě 
reprezentační katalog hustopečské motoristické rely, jejiţ 
trať vedla i přes Boleradice. V něm měly bohaté 
zastoupení nejen obce na trati, ale i mimo ni, včetně 
barevného fota. O Boleradicích ani slovo. 
Hledat důvody proč tomu tak je, není jednoduché. Jde to 
především na vrub autora a vydavatele, a těm něco 
diktovat nelze. Příčin bude asi víc. Neměl by však tento 
stav být lhostejný a podceňovat se, rezignovat na něj. 
Naopak by měl vyprovokovat téměř smršť propagačních 
forem, nebát se vyuţívat všech příleţitostí a moţností, a 
to od jednotlivců aţ po instituce a organizace. Příkladů a 
nápadů jak je v okolí celá spousta, forem bezpočet.   Jde 
přeci o prestiţ Boleradic. 
 

Jan Horák 
 
 
 

Boleradická vrchovina 

 
Boleradická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 
149 km2 , střední výšce 254,9 m a středním sklonu 5°04´.  
 
Rozprostírá se v jihozápadní části Ţdánického lesa. 
 
V rámci geomorfologického podcelku Boleradické 
vrchoviny jsou vymezeny tři geomorfologické okrsky: 
 
-Stráţecká pahorkatina 
 
-Divácká vrchovina 
 
-Němčická vrchovina 
 

 
Boleradická vrchovina 

 
Podloţí Boleradické vrchoviny je tvořeno flyšovými 
horninami ţdánicko-hustopečského, menilitového a 
němčického souvrství ţdánické jednotky vnější skupiny 
příkrovů. Rozšířené jsou překryvy spraší a sprašových  
hlín. Dna údolí vyplňují nivní hlíny.  

Plochý reliéf Boleradické vrchoviny je charakteristický 
zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami a široce 
rozevřenými, často neckovitými údolími. Ve starší literatuře 
se pásmo kopců od Horních Bojanovic po Nikolčice 
označuje také jako Nikolčický hřbet. Některé svahy 
Boleradické vrchoviny bývají postiţeny sesuvy a po 
velkých letních přívalech deště dochází ke značnému 
odnosu půdy. Byly zde naměřeny nejvyšší hodnoty vodní 
eroze půdy v České republice (3,1 mm/rok). Nejvyšším 
bodem je Přední kout (410 m). 
 
 
Stráţecká pahorkatina 
 
 

Stráţecká pahorkatina je plochá pahorkatina leţící v 
severní části Boleradické vrchoviny. Geologické podloţí 
budují převáţně paleogenní flyšové horniny ţdánické 
jednotky vnější skupiny příkrovů. Severozápadní část 
oblasti budují horniny ţdánicko–hustopečského 
souvrství ţdánické jednotky vnější skupiny příkrovů, 
přičemţ se proměnlivě střídají ţdánické 
pískovce a hustopečské slíny. V jihovýchodní části se mezi 
Křepicemi, Nikolčicemi a Šitbořicemi vyskytuje vloţka 
horninmenilitového a němčického souvrství ţdánické 
jednotky vnější skupiny příkrovů. Rozšířené jsou překryvy 
pleistocenních spraší a sprašových hlín. Dna údolí vyplňují 
nivní hlíny. Stráţecká pahorkatina se vyznačuje plochým, 
erozně–denudačním reliéfem s široce rozevřenými 
úvalovitými údolími a mírně ukloněnými kryopedimenty.  
 
Významným bodem v krajině je vrchol Stráţky 
(290 m).Stráţecká pahorkatina leţí v 1. a 2. vegetačním 
stupni a je nevýznamně pokryta lesními porosty. 
 
 

Ing. Robert Hruban 
 
 
 

Přízemní mrazíky nadělaly paseku na 
úrodě 

 

Pátek 18. května ráno si budeme  pamatovat. Raní 
přízemní mrazíky, které dosahovaly místy aţ -4°C, 
způsobily na mnoha místech velké škody. Odnesly to 
především vinice v údolních částech tratí. Na některých se 
bude muset odepsat celá letošní úroda. V zahrádkách 
utrpěly především přísady a zelenina - kdo spěchal s 
vysazením paprik a rajčat mohl začít znovu, zásah 
mrazem dostaly částečně i okurky. Rané odrůdy brambor, 
které se leckde uţ košatily nad zemí a čekaly na okopání, 
jsou také pryč. Na mrazíky citlivým ořešákům zčernaly 
listy, ořechové cukroví na vánoce bude asi drahé. Také 
mnohé ovocné stromy letos ţádné plody nepřinesou. Na 
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu lze najít 
průměrné teploty v Jihomoravském kraji od roku 1961 do 
nynějška. Průměrná denní teplota za toto sledované 
období je v květnu kolem +14 °C. Coţ znamená, ţe 
odchylka od ní aţ k mrazům kolem - 4° je celých 18 
stupňů! A to je  uţ pořádný teplotní skok zvláště, kdyţ si 
uvědomíme, ţe v prvním májovém týdnu se denní a noční 
teploty se pohybovaly v rozmezí od +5°C do +18°C. A co 
teprve s přírodou udělá další skok hned o víkendu se 
teploty vyšplhaly přes den +25° a více!  

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#menilitove_souvrstvi
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprase
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprasove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprasove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#povodnove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/geomorfologie_tvary.htm#neckovite_udoli
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/geomorfologie_tvary.htm#sesuv
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/geomorfologie_procesy.htm#vodni_eroze
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/geomorfologie_procesy.htm#vodni_eroze
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/boleradicka_vrchovina.htm#boleradicka_vrchovina
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#zdanicko_hustopecske_souvrstvi
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#zdanicko_hustopecske_souvrstvi
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#zdanicke_piskovce
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#zdanicke_piskovce
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#hustopecske_sliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#menilitove_souvrstvi
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/zdanicka_jednotka.htm#nemcicke_souvrstvi
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprase
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprasove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#povodnove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/geomorfologie_tvary.htm#kryopediment


POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                       ČERVEN  2012 

Strana 12 

 
Zmrzlé vinice po 18. květnu 

Jiří Janda 
 
 
 

Zahrádkáři informují 

 

V neděli 22.dubna se konala jarní etapa Flory  Olomouc, 
největší zahrádkářská výstava a akce na Moravě.I 
boleradičtí zahrádkáři se jí zúčastnili. Na výstavišti, v 
prostorách Smetanových a Bezručových sadů, si kaţdý 
přišel na své.K vidění byly expozice českých i 
zahraničních zahradnických firem, expozice Svazu 
květinářů a floristů, spousta květin, rostlin, ovocných i 
okrasných stromků a keřů všeho druhu a zahradní 
mechanizace, technika a pomocníci.Mnohé zaujaly 
skleníky- palmový, kaktusový, tropický a subtropický i 
botanická zahrada a rozárium.Prostě velká „pastva“ pro 
zahrádkáře a milovníky přírody. V odpoledních hodinách 
jsme navštívili střílecký hřbitov- klenot českého baroka na 
svahu pohoří Chřiby.Jak nám bylo sděleno paní 
průvodkyní, je to vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen 
na Moravě, ale i v celé ČR. Jedná se o hřbitov řešený 
jako „velkorysý umělecký celek“s figurální a sochařskou 
výzdobou moravského sochaře Bohumíra (Gottfieda) 
Friče z první pol.18.stol.  Zájezd se vydařil, počasí 
vydrţelo, účastníci byli spokojeni a obohatili svá 
„zahrádkářská království“ novými přírůstky. A co nás 
čeká? Léto zaklepalo na dveře, bude dozrávat ovoce. K 
dispozici bude pro zájemce zpracovna ovoce – sušení a 
moštování. Začne se meruňkami a skončíme na podzim 
jablky, hruškami a švestkami. 
 V měsíci září-neděle 30.9.2012, uspořádáme výstavu 
ovoce,zeleniny a květin na počest letošního celostátního 
55.výročí trvání Českého zahrádkářského svazu.Těšíme 
se na vaše výpěstky-exponáty, spolupráci a účast. 
Pokusme se společně prezentovat ušlechtilou zálibu a 
koníčka, radost z pěstování rostlin a sounáleţitost k 
přírodě v tomto přetechnizovaném světě. Dejme hold 
darům přírody z našeho krásného údolí Harasky a 
Boleradické pahorkatiny. 
 

Pavel Kabela, předseda 
 
 
 

Pozvánka na dvoudenní zájezd 

 

Divadelní spolek pořádá pro zájemce poznávací zájezd do 
Roţmitálu pod Třemšínem a do Jiţních Čech. Na 
programu bude návštěva působiště Jakuba Jana Ryby 
malebného podbrdského městečka Roţmitálu pod 
Třemšínem, návštěva historických měst Písku a Prachatic, 
prohlídka starobylého cisterciáckého kláštera ve Vyšším 
Brodě, výlet do nedotčené krajiny Novohradských hor a na 
zpáteční cestě zastávka ve Slavonicích. Ubytování je 
zajištěno v pošumavských Volarech v typické roubené 
chalupě. 
Zájezd se koná se v sobotu 30.6. a 1.7. Pro členy spolku je 
cena 400,- Kč a pro ostatní 700,-. V ceně je zahrnuta 
doprava a ubytování. Zájemci se mohou hlásit na tel. 
724 986 370 nebo emailem na info@boleradice-divadlo.cz  
 

 
Volary 

 
Jiří Janda,  Alena Chalupová 

 
 

Ohlédnutí za uplynulou sezónou 
Divadelního spolku bratří Mrštíků a co 
nového připravujeme pro své diváky 

 

Představením Revizor, v sobotu 9.června, jsme zakončili 
bohatou divadelní sezonu 2011 – 2012. Budou následovat 
prázdniny nejen pro školáky, ale i naše ochotníky. Myslím, 
ţe po velkém divadelním maratonu, to bude odpočinek 
zaslouţený. Jistě jste si všimli, ţe téměř kaţdou sobotu a 
neděli zastavovaly u divadla autobusy, ze kterých 
vystupovali návštěvníci divadla. Přijíţděli buď na 
představení našeho souboru – Robin zbojník, Maryša, 
Revizor, nebo na některou inscenaci „Jarního 
předplatného“, předplatného „Rodiče s dětmi do divadla“, 
nebo na soutěţní představení Krajské divadelní přehlídky 
„Jarní sešlost Boleradice 2012“. Ţe se jim divadelní hry 
líbily, svědčí dlouhotrvající potlesky, jimiţ odměňovali 
herce za jejich výkony. Novinkou nové divadelní sezony 
2012 - 2013 bude srpnové „Letní hraní“, na prosinec 
připravujeme obnovenou premiéru Noci pastýřů o osudech 
Jakuba Jana Ryby, autora České mše vánoční a od 
listopadu opět dvě řady předplatného. Na závěr chci 
poděkovat všem, kteří navštěvují naše představení, 
pomáhají nám zajišťovat chod divadla, všem sponzorům, 
kteří nás podporují a hlavně našim ochotníkům, kteří 
nelitují svého volného času a věnují ho připravě 
divadelních  her. 

Alena Chalupová 
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Jarní Sešlost Boleradice 2012 

 
V týdnu od 30. dubna do 5. května 2012 se uskutečnila 
všechna řádně přihlášená soutěţní představení.  Viděli 
jsme tedy sedm her různých dramatických ţánrů. 
Divadelní soubory ze Staroviček, Veverské Bítýšky, 
Kunštátu, Újezdu u Brna, Velatic, Brtnice a hostující 
Vlastenecká omladina z Vídně tak předvedly lidovou 
komedii, divadelní revue, hororovou detektivní komedii, 
studentskou komediální show, komedii politizující, komedii 
hořkou, ale i komedii původem filmovou. Ţánrově tedy 
jednoznačně převaţovala komedie. Celkové vyznění, 
můţeme-li soudit podle jednotlivých hodnocení odborné 
poroty i diváckého ohlasu, bylo velmi pestré zejména co 
do kvality jednotlivých vystoupení. Potěšitelným se jeví i 
fakt, ţe se představil i nově budovaný soubor z Kunštátu, 
který sice ještě má rezervy v divadelních dovednostech, 
ale také velmi silnou motivaci na svém růstu dále 
pracovat. 
 
Materiální a organizační zázemí pro soutěţící, odbornou 
porotu i diváky samé – těch přišlo více neţ čtyři sta, bylo 
podle prvních ohlasů na velmi dobré úrovni, nebyly 
zaznamenány ţádné větší nedostatky. 
Nepřehlédnutelný byl i mediální odraz Jarní Sešlosti, 
tradičně o ní referoval okresní a krajský tisk, anonce se 
rovněţ objevovaly v denním vysílání Českého rozhlasu 
Brno. 
 
Denně byl taktéţ vydáván zpravodaj Forbína, který 
nejenţe přinášel čerstvé informace z dění přehlídky, 
recenze her a rozhovory s aktéry, ale měl i hodnotu 
zábavnou. Jeho úroveň obsahovou i grafickou lze označit 
za profesionální. 
 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří k úspěšnému 
průběhu KDP Jarní Sešlost Boleradice 2012 přispěli. Jsou 
to především zúčastnění ochotníci sami i s jejich 
pozornými a vstřícnými diváky, dále chci poděkovat 
porotě za její přesnou a spolehlivou práci, členům 
organizačnímu výboru KDP včetně redakce Forbíny, 
všem zaangaţovaným členům a přátelům našeho divadla 
a v neposlední řadě všem našim sponzorům a 
přispěvatelům z řad firem, ţivnostníků a dalších přátel 
našeho divadla. Zvláštní poděkování patří tajemníkovi 
poroty Jiřímu Jandovi za jeho osobní i osobitý přínos 
celému průběhu přehlídky. 
 
Z pohledu pořadatele tak můţeme celkový průběh KDP 
Jarní Sešlost Boleradice 2012 označit za úspěšný. 
 

 
 
 

Čestná uznání 
 

-Zlatě Galečkové za roli paní Dynybylové v inscenaci 
Okénko, 
 
-Zbyňku Háderovi za roli docenta Johánka v inscenaci 
Okénko, 
 
-Kolektivu DS DŢO Velatice za hereckou souhru 
v inscenaci Misionáři, 
 
-Radku Levíčkovi za roli Lumíra v inscenaci Ve státním 
zájmu, 
 
-LMD bandu za ţivou a nápaditou hudbu v inscenaci 
Causy, 
 
-Evě Hamerníkové za roli Moniky Tombové v inscenaci 
Hrobka s vyhlídkou. 
  
 
Ceny přehlídky 
 

-Divadlo Prkno Veverská Bítýška za inscenaci Dámská 
šatna, 
 
-Pavlu Vašíčkovi za reţii inscenace Dámská šatna, 
 
-Evě Jakubcové za roli Trudy v inscenaci Dámská šatna, 
 
-Veronice Vítkové za roli Marie v inscenaci Dámská šatna, 
 
-Zuzaně Krézkové za roli Kláry v inscenaci Dámská šatna, 
 
-Evě Pavlíčkové za roli Lízy v inscenaci Dámská šatna. 
 
Na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou bylo 
nominováno představení Arnošta Goldflama Dámská šatna 
v provedení Divadla Prkno z Veverské Bítýšky. 
 

Za organizační výbor, Stanislav Svoboda 
 

 
 

Letní hraní v divadle Boleradice 

Srpen 2012 

 

24. srpna 2012  19,30 hod. 
 
Saturnin, Z. Jirotka 
 

Divadelní studio „V“ Brno 
 
Známé postavy satirického románu Zdeňka Jirotky - 
neobyčejný sluha Saturnin, Jiří Oulický, zamilovaný do 
půvabné slečny Barbory Terebové, šibalský dědeček, 
poněkud sarkastický doktor Vlach a samozřejmě i 
svérázná teta Kateřina se svým rozmazleným synem 
Miloušem, oţívají na komorní scéně Divadelního studia 
"V". Jiří Oulický, svobodný mladý pán, si najme na inzerát 
sluhu. A tím to všechno začne. Jeho poklidný ţivot se 
změní v nepřetrţitý sled dobrodruţství. A k tomu všemu se 
objeví teta Kateřina s Miloušem.  
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25. srpna 2012 19,30 hod. 
  
Revizor, N.V. Gogol 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice 
 
 
 
Satirická komedie patřící k nejslavnějším dílům světové 
dramatické literatury. Autor svou hrou, zachycující tupost, 
nevzdělanost a zkaţenost úředníků v jednom ruském 
provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými 
neřestmi, nastavil zrcadlo všem, jejichţ charakter je 
pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím. 
 

 
 
 
26. srpna 2012 17,00 hod. 
 
Strašidlo cantervillské, O. Wilde 
 

Divadelní soubor Foor Hustopeče 
 
Komedie, která nabízí klasický anglický humor s prvky 
černé komedie. Příběh amerických milionářů Otisových, 
kteří kupují starý anglický zámek i s všude přítomným 
strašidlem, baví diváky uţ více neţ sto dvacet let. 

 
Iva Kahounová 

 
 
 

Beatles v Boleradicích? 

 
Ano, Beatles v Boleradicích! To dnes uţ vědí všichni, kdo 
vyuţili pozvání na první červnovou sobotu do 
boleradického obecního sálu. Přestoţe se jednalo o 
revivalovou, tedy jako by „znovu oţivlou“ skupinu čtyř 
kluků z Kladna, sál byl velmi solidně zaplněn návštěvníky 
širokého věkového rozptylu. Kladenští beatlesáci mají 
totiţ jméno po celé Evropě – ne náhodou s velkým 
úspěchem koncertovali v samotném Liverpoolu. A tak se 
k nám sjeli lidé z blízkého, ale i hodně vzdáleného okolí. 
Unikátním návštěvníkem byla třeba skupina cyklistů – 
fandů, kteří své borce doprovodili aţ z domovského 
Kladna. Nebo mladý manţelský pár z Londýna, který se o 
koncertu dověděl při pobytu v Brně a neváhal do 
Boleradic zajet. Stejně jako všichni měl i tito zúčastnění 
pro koncert jen slova chvály. 

Představení mělo díky muzikantskému umění a 
showmanství aktérů skutečně skvělou úroveň; posluchači 
si mohli vychutnat precizně zahraný průřez celou kariérou 
Beatles. A protoţe jsou jejich melodie stále stejně 
„nakaţlivé“, mnozí vyuţili prostor sálu k improvizované 
taneční diskotéce. 
 

 
 

Dobrá nálada tak provázela celý dvouhodinový program – 
nejlepší odpověď všem, kdo tomuto koncertu předpovídali 
neúspěch kvůli konzervativismu boleradických dechovkářů 
a také nezvyklou cenu vstupenky. Ukázalo se, ţe účast 
diváků není aţ tak závislá na výši vstupného, ale na tom, 
jak zvolený hudební ţánr lidi osloví. Pro organizátora – 
divadelní spolek – to znamená závazek do příštích let, kdy 
by rád uspořádal další podobné akce.  

 
 
Divadelní spolek bří Mrštíků tak i touto cestou děkuje všem 
zúčastněným za pomoc a podporu při organizaci tohoto 
v Boleradicích ojedinělého koncertu. Zvláštní dík pak patří 
firmám a podnikatelům z Boleradic i širokého okolí, kteří 
naše „podujatí“ výrazně podpořili, a to nejen finančně. 
 

Stanislav Svoboda 
 
 
 

Jánské Hody  

23. a 24. Června 2012 

 

Letošní hody se budou konat od pátku 22. do neděle 24. 
června. K tanci a dobré náladě vám budou hrát CM Primáš 
a DH Lácaranka. Program hodů s uvedením stárků, chasy 
a sklepníků najdete na další straně.  
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Pátek 22.6.2012 

Stavění máje v 18:00 hod 
Cimbálová muzika Primáš ve 20:00 hod 
Občerstvení zajištěno 

Sobota 23.6. 2012 

Průvod obcí od 1.starky ve 14:30 hod 
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod 
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod. 
K tanci a poslechu hraje dechová hudba LÁCARANKA 

Neděle 24.6. 2012 

Poţehnání v kostele ve 14:30 hod 
Průvod obcí od kostela ve 14:30 hod 
Zavádka v 17:00 hod 
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod 
K tanci a poslechu hraje dechová hudba LÁCARANKA 

  Stárci 

 

1. Jakub Koráb - Šárka Hosová 

2. Aleš Víteček - Veronika Šillerová 

3. Martin Stehlík - Anita Vašíčková 

4. Martin Soukop - Kristýna Hladůvková 

 

  Chasa 

 

5. Martin Křižák - Marie Horáková 

6. Milan Novotný - Nela Čapková 

7. Jiří Víteček - Nela Babirádová 

8. Jiří Soukop - Sabina Straková 

9. Daniel Hřib - Gabriela Praxová 

10. Přemek Pelikán - Joana Wamserová 

11. Kryštof Dufek - Tereza Kabelová 

12. Tomáš Hos - Natálie Bartoňková 

13. Vojtěch Chalupa - Ludmila Klimešová 

14. Viktor Palán - Hana Novotná 

15. Aleš Stehlík - Blanka Demelová 

16. Milan Víteček - Barbora Reiterová 

17. Tomáš Vojtěšek - Veronika Korábová 

18. Vojtěch Charvát - Kristýna Pregrtová 

19. Martin Horák - Klára Hladůvková 

Sklepníci 

Martin Reiter, Dan Marinč, Michal Novotný. 

 

Šárka Hosová, Jakub Koráb 

Metlefest 2012 

 

Toţ, znova po roce - 7.7.2012  se na metlařským stadionu 
koná v sobotu sedmýho červenca betelná hudební akca. 
Na pódiu se za hudebníma aparátama přes celé večíř 
vystřídajó čtyři špicový kapely, co pro vás budou hrát 
pecky, jak se sluší a patří. 
 

 
19:30 - 21:00 ..... BLACKROSES (Dambořice) 
21:30 – 23:00 ..... SKRZNASKRZ (Hustopeče u Brna) 
23:15 – 01:00 ..... U2 STAY TRIBUTE BAND (Brno) 
01:30 – 03:00 ..... THE FOUNDERS (Blansko) 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Loňské vystoupení kapely Skrznaksrz 

 
Kdyţ vám vyschne v hrdle, moţete ho propláchnout 
půlčákem Starobrna, Kofoló nebo nějakýma tema 
tvrďákama. Na večeřu (správným fanóškům aj na snídaňu) 
se bude podávat exkluzívo vyuzená cigára. 
 
Tak se teda dobře voháknite, nazujte pořádný šlupky a 
natrtéte do Boleradic. Startér je uţ vo půl osmej. 
Jo, a klasika - chrupnu zasejc neřešte, bude sa řádit aţ do 
rána (ale klíďo si ty stany a spacáky moţete vzít, místa je 
tu furt dost. 
 
Vlezný: 100 Kč 
 
Pro všechny nedočkavce bude na stadecu otevřenej výčep 
uţ v pátek navečer. 
 

Václav Bartoněk 
 
 
 

Další akce v červenci 2012 

 

Ani letošní rok nebude výjimkou, proto se 28. Července 
můţete všichni těšit na Letní noc, která se bude konat 
klasicky na stadionu v Boleradicích. 

Hned následující den v se bude na hřišti TJ Sokolu 
Boleradice konat pohárový turnaj Boleradic v kopané. 
Celkem se zde utkají 4 muţstva, tak přijďte podpořit naše 
muţstvo v cestě za obhajobou titulu z loňského roku. 
Občerstvení a posezení zajištěno. 

Jakub Koráb 
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Letecko-modelářský klub Boleradice 

 

pořádá 8.ROČNÍK 
v neděli dne 17.06.2012 od 13.30 hod. na letišti 

v Boleradicích  
modelářský letecký den 

 

Létáme pro Vás 
 

za účasti modelářů z Čech, Moravy i Rakouska 
 

-Vystoupení akrobatického letounu Extra 330LS 
 
- Letové ukázky  ultralehkých letadel 
 
-Výstava historických vozidel USA 
 
-Pro děti skákací hrad 

 
Vstupné 50,-    děti do 15-ti let zdarma     

  Občerstvení zajištěno. 
 

 
 

 

Blahopřání 

Dne 10.6.2012 oslavila 99. narozeniny paní Alţběta 
Stehlíková - naše nejstarší občanka. Při této významné 
příleţitosti navštívil paní Stehlíkovou 
pan starosta s paní matrikářkou. Popřáli jí stálé zdraví, 
pohodu a ţivotní optimismus do dalších let. 
 

 
 

Obec Boleradice 

Společenská rubrika 

Duben – Červen 2012 

 

60 let  Kohút Jiří, Boleradice 360  
Sokolář Zdeněk, Boleradice 39 

70 let  Novotná Alena, Boleradice 77 
75 let  Hrabec Zdeněk, Boleradice 95 
  Koráb Stanislav, Boleradice 259 
81 let  Malčíková Emilie, Boleradice 35  

Ondrušová Ludmila, Boleradice           
260 

82 let  Hartman Stanislav, Boleradice 3 
83 let  Sokolářová Marie, Boleradice 80  

Čermáková Milada, Boleradice 115 
  Kutálek Theodor, Boleradice 253 
85 let  Stehlíková Marie, Boleradice 40 
86 let  Vítečková Marie, Boleradice 46 
87 let  Sedláčková Marie, Boleradice 189  

Petrášová Josefa, Boleradice 320 
90 let  Zajícová Věra, Boleradice 244 
92 let  Horáková Marie, Boleradice 26 
95 let  Káňa Vladimír, Boleradice 20 
99 let  Stehlíková Alţběta, Boleradice 38 

 
 

 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

Marie Klimešová, matrikářka 

 
 

Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. září 2012 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké mnoţství fotografií 
najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz 
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