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       ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC        
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ČÍSLO III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim 
 
Jiţ namočil si svoje štětce 
do pestrých barev nádhery, 
krajem pohodil je lehce 
ten stařík, věčně sychravý. 
 
Ţluté listí zvoní konec létu 
jen zvolna padá ze stromů. 
Čas velikého zastavení je tu 
s kouzlem jeho snivých dnů. 
 
Mlhou zem je zahalena, 
ticho letí do dálek, 
v klidný spánek uloţena, 
nemoţné jít nazpátek. 
 
Les zůstal opuštěný 
cesta listím zavátá, 
jinam po ní odešla mi 
touha vábivá a daleká. 
 
                    
                           Jan Horák (1962)  
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O čem jednala rada 

 

Čas léta a letních prázdnin se pomalu překlopil a podzim 
nám uţ začíná naznačovat, ţe přichází, aby převzal svoji 
vládu. Spolu z blíţícím se podzimem, zde také máme 
další vydání Polehradu a tak mi dovolte abych Vás ve 
stručnosti informoval o některých bodech,kterými se 
v uplynulém čase zabývala rada městyse : 
I nadále probíhají jednání v souvislosti s překládkou 
vedení NN a VO ve středu obce se spol. EON, RGV a 
Telefonica. Z důvodu nezahájení stavebních prací 
společností RGV (EON) došlo k propadnutí platného 
stavebního povolení, v souvislosti s tím byl odsunut i 
termín zahájení stavebních prací na přelom měsíce září a 
října 2012. V současné době je vydáno nové stavební 
povolení. V návaznosti s touto přeloţkou bude uloţeno do 
země i vedení veřejného osvětlení a následně osazeny i 
nová světla. Podařilo se úspěšně dokončit opravu stropu 
v základní škole. Od nového školního roku je zde 
zařízena nová tvořivá učebna, která bude, ţákům jak 
doufáme jistě dobře slouţit a budou se zde cítit bezpečně.  
Ve spolupráci s úřadem práce byla podepsána nová 
smlouva o poskytnutí finančních prostředků, pro přijetí 
dvou pracovníků z programu veřejné sluţby do 
zaměstnání na plný úvazek. Tyto finanční prostředky byly 
prozatím uvolněny jen do konce měsíce října stejně jako 
poskytnutý příspěvek na koordinátora pracovníků veřejné 
sluţby. 
Neméně důleţitými body jednání bylo, úspěšné 
dokončení obnovy herních prvků dětského hřiště a jeho 
rekonstrukce vyhovující novým přísným normám. O tomto 
bodu informuji dále v samostatné kapitole.Dalším 
nelehkým úkolem,který rada řešila, je zajištění statiky 
hřbitovní zdi. Jedná se o opravu zdi ve spodní části 
hřbitova a v návaznosti s tím i zajištění sesouvajícího se 
svahu. Bylo nutné zajistit a nechat zpracovat odborný 
projekt, který řeší nejen zajištění svahu ale i následné 
vybudování další části cihlového zdi. V současné době 
probíhá výběrového řízení na dodavatele těchto 
stavebních prací. V souvislosti s tím bylo potřeba vyřešit i 
financování této opravy. Celkové náklady na opravu zdi 
vyjdou na 1.000.000,- Kč. Jak jsem jiţ dříve informoval, 
byla na opravu této zdi získána dotace ve výši 200 tisíc 
korun z rozpočtu jihomoravského kraje. Stejná částka, 
byla také pro tento rok vyčleněna z rozpočtu 
městyse.Další přípravy pokračují, na zajištění důstojného 
a bezpečného zakrytí betléma pana Antonína Krmíčka. 
Na tuto akci jsme obdrţeli dotaci 20 tisíc korun od 
jihomoravského kraje a 10 tisíc korun bylo věnováno 
soukromím dárcem.Při této akci, bude betlém přemístěn 
na nové veřejnosti přístupnější místo a bude zbudováno 
nové ochranné zakrytí. 
Další problematika, kterou je zapotřebí míti stále na zřeteli 
jsou energie. V této oblasti bylo jednáno o novém 
dodavateli energií pro rok 2013. Jednání o podmínkách 
probíhala ve spolupráci s okolními obcemi a 
Mikroregionem Hustopečsko. Smlouva s novým 
dodavatelem společností  Best price energy zaručuje 
další několikaprocentní sníţení nákladů na energie. 
Sniţováním energií se chceme i nadále zabývat a proto 
jednou z dalších příprav je projekt na rekonstrukci 
veřejného osvětlení.  
Další investiční akcí, kterou jsme chtěli uskutečnit v tomto 
roce je vybudování chodníku ve vrchní ulici, při 
zpracování projektu bylo zjištěno, ţe vlivem digitalizace 
došlo k posunu hranic a část nově navrţeného chodníku 
se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví státu. 

V současné době probíhají jednání s úřadem pro 
zastupování státu, o moţnosti umístění stavby na tomto 
pozemku nebo případném bezúplatném převodu na 
městys Boleradice. Vzhledem k těmto novým 
skutečnostem bude tato investiční akce přesunuta na jaro 
roku 2013. 
Tímto článkem jsem Vám váţení spoluobčané, alespoň 
v krátkosti popsal několik bodů, kterými se zabývala rada 
městyse. 
 

Za radu Městyse Bohuslav Barek, starosta 
 
 
 

Odpady 

 

Vzhledem k častým dotazům na téma svozu odpadů, jsme 
se rozhodli opět zveřejnit dny a časy kdy se tyto odpady 
odváţejí. Také bychom chtěli upozornit, ţe je potřeba mít 
odpad nachystaný předtím neţ začne projíţdět svozové 
auto tzn. před 8.00 hod ranní. Stále častěji se nám tak 
stává, ţe obecní pracovníci musejí opakovaně projíţdět 
ulice a posbírat znovu vyhozené pytle s odpadem. Tyto 
dvojité svozy stojí obec nemalé finanční prostředky. 
V průběhu podzimu, také očekáváme dodání dalších 
kontejnerů na plasty a papír. Navýšením počtu kontejnerů, 
které budou rozmístěny na stávajících stanovištích, 
bychom chtěly do budoucna omezit svoz těchto odpadů.  

 
Provoz sběrného dvora: 
SOBOTA (SUDÉ TÝDNY) 15.00-17.00 hod. 
 
Svoz komunálního odpadu: 
PET LAHVE, PAPÍR, TETRA PACK (pytle) bude 
prováděn kaţdou lichou středu  od 8.00 – 12.00hod. 
(tento svoz provádějí pracovníci úřadu městyse). 
 
Svoz popelnic probíhá kaţdý lichý pátek 
(svozovou firmou). 
 
Podrobný kalendář svozu odpadů je moţné obdrţet na 
úřadě městyse, nebo si jej stáhnout na stránkách 
Boleradic. 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 
 

Naše okolí 

 

S přicházejícím podzimem nastane doba výsadby stromů, 
a ani mi nechceme zůstat pozadu. Jak jste váţení 
spoluobčané jistě zaregistrovali, docházelo v průběhu roku 
k postupnému čištění a terénním úpravám v prostoru části 
Randle. Toto snaţení je téměř u konce a tak bychom chtěli 
na tomto upraveném prostoru,vysadit k celosvětově 
uznávanému dni stromů, který v naší republice připadá na 
20.října několik stromů. Prostředky na výsadbu budou 
částečně hrazeny z rozpočtu městyse a také bylo 
poţádáno o grant z nadace Partnerství, doufám, ţe se 
podaří tento grant obdrţet, a bude moţné nakoupit a 
vysadit tyto stromy v co největší míře.Tímto bychom chtěli 
pozvat místní spolky i jednotlivce k účasti a pomoci při 
výsadbě stromů v tento den. 
 

Bohuslav Barek, starosta 
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Dětské hřiště sluníčko 

 

V průběhu letních měsíců Července a Srpna probíhala 
rekonstrukce a obnova herních prvků na dětském hřišti. V 
první etapě byly odstraněny, některé původní hrací prvky, 
které jiţ vykazovaly značné opotřebení, a nesplňovali 
podmínky bezpečného hřiště. Odstraněny byly i dva 
stromy, které se nacházely v prostoru dopadových ploch, 
další stromy budou ošetřeny podle navrţeného plánu v 
průběhu podzimních měsíců. Další etapou v rekonstrukci 
hřiště byli zemní úpravy a odvoz odbagrované zeminy 
z dopadových ploch, spolu s touto úpravou došlo ke 
srovnání terénu tak aby odpadla náročná údrţba travní 
plochy.  
 
 

 
 
 
Po provedení těchto přípravných prací nastoupili technici 
z firmy Alestra z montáţí nových herních prvků. Osazen 
byl domek se schody a skluzavkou, šestiboký polygon, na 
kterém jsou umístěny lezecké a šplhací sestavy, barevná 
lanová pyramida, dvoj houpačka a v neposlední v řadě i 
pro menší děti pirátská loď s papouškem. Zpět byly také 
navráceny původní herní prvky a stoly s lavicemi, které 
bylo moţné opravit a které splňovali bezpečnostní normy. 
Po osazení herních prvků byly zbudovány dopadové 
plochy lemované obrubníky. Při terénních úpravách bylo 
nutné odstranit nevyhovující pískoviště, které bychom 
chtěli vybudovat v příštím roce a doplnit tak hřiště o další 
herní prvek pro nejmenší návštěvníky. Očištěno a 
opraveno bylo také betonové oplocení okolo hřiště. 
Vzhledem k poţadavkům našich dětí jsme ustoupily od 
dalších částí úprav dětského hřiště jako je zasetí travního 
semene a rozhodli se hřiště i přes tento malý nedostatek 
otevřít. Rekonstrukce dětského hřiště, stálo bezmála 400 
tisíc korun českých a městys na tuto rekonstrukci získal 
dotaci ve výši 250 tisíc korun z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Zbylé finanční prostředky cca 150 tisíc korun, byly 
vyčleněny z rozpočtu městyse. 
Nové herní prvky, byly dodány a osazeny firmou Alestra. 
s.r.o, Tišnov která zvítězila ve výběrovém řízení. Pro 
upřesnění pak ještě několik technických údajů: hřiště je 
určeno pro děti od 3 do 15 let do hmotnosti maximálně 50 
kilogramů, pro děti do deseti let je vstup povolen jen v 
doprovodu osoby starší 18 let. Podmínky vstupu na 
dětské hřiště upravuje provozní řád hřiště, se kterým je 
zapotřebí se seznámit a hlavně se jím řídit. Tento 
provozní řád je umístěn na vstupní brance. 

 
 

 
Tímto chci poţádat Vás všechny, kteří děti doprovázíte, 
nebuďte neteční, upozorněte ty, co nevědí, jak se mají 
chovat a přišli jen proto, aby zničily hřiště které má slouţit 
Vašim dětem. Jistě se nikomu nelíbí sedět na pošlapaných 
lavičkách a opírat se o počmárané stoly popř. podávat 
dětem na těchto stolech svačinu. Všichni víme, ţe 
poškozené věci se samy neopraví a kaţdá oprava a 
údrţba stojí nemalé finanční prostředky. Na závěr chci 
popřát všem dětem, aby se na novém hřišti cítili bezpečně 
a vţdy si dostatečně uţily všechny hry, které hřiště nabízí. 
 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 

Otevření dětského hřiště 

 

Přeci jen se to podařilo, a alespoň jeden den z prázdnin si 
mohli děti v Boleradicích uţít nově opraveného dětského 
hřiště. Slavnostní otevření dětského hřiště proběhlo 
v neděli 2. září 2012 a dětí i dospělých přišlo opravdu 
hodně. Nedočkavě vyhlíţející tváře dětí, byly mírně 
zklamány zprávou, ţe se nám někam zatoulaly klíče od 
těch vrátek, které je dělily od vytouţené návštěvy nových, 
lákavých atrakcí. I přes toto zklamání, ale děti rychle oţily 
a vyrazily prozkoumávat blízké okolí a hledat ztracené 
klíče.  
 
 

 
 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                             ZÁŘÍ  2012 

Strana 4 

Hurááááá po urputném hledání byl ztracený klíč od 
dětského hřiště, nalezen na nedalekém stromě. 
Konečně mohlo dojít k slavnostnímu otevření hřiště. Pro 
děti byla ještě u vstupu připravena malá soutěţ v podobě 
hledání barevných trofejí v prostoru hřiště, za které si 
mohli vyměnit různé dobroty. Mezi hledáním a tancem s 
doprovázející hudbou uţ také děti prozkoumávali a 
dokonale testovali všechny osazené prvky, zda jsou 
přesně podle jejich představ. No, a jelikoţ slunce přeci jen 
hřálo a při tolika sportovních aktivitách samozřejmě 
docházelo k přehřívání organismu, byly po celou dobu 
podávány lehce chlazené nealkoholické nápoje. Ve všem 
tom víření se pomalu přiblíţil večer a tak zbylo uţ jen 
přesvědčit děti, ţe zítra je taky den a ráno je potřeba 
vstávat a jít do školy. Jsme rádi, ţe dětem se nové hřiště 
líbilo a děkujeme, ţe přišli spolu s rodiči pobavit se a uţít 
si pěkné nedělní odpoledne. 
 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 

Letní zábavy - akce 

Letošní léto opět nabídlo několik událostí,  
kterých se mohli občané Boleradic a celého širokého okolí 
zúčastnit a poslechnout si hudbu mnoha interpretů.  

Jánské hody 
 

Jako první se jiţ tradičně uspořádaly Jánské 
hody ve dnech 22. – 24. června, kde hrála dechová 
kapela Lácaranka. Chasa společně s dalšími pomocníky 
úspěšně dovezla jiţ ve čtvrtek máju, v pátek ji společnými 
silami postavili za pomoci občanů Boleradic a sobota 
s nedělí jiţ klasicky patřila krojům a večerním zábavám. 
V neděli sice trochu večer zapršelo, nicméně zábava se 
přesunula do připraveného sálu a pokračovalo se 
v hodování dál aţ do rána. Tímto děkuji za krojovanou 
chasu všem ůčastníkům letošních hodů a doufám 
v setkání na Martinských hodech 10. Listopadu nebo na 
příštích Jánských hodech v červnu 2013.  

 

 
 
Metlefest 

Druhou událostí byl 7. července jiţ druhý ročník 
hudebního festivalu Metlefest, kterého se letos zúčastnily 
4 kapely: Blackroses, Skrznaskrz, U2 Stay a The 
Founders. Počasí se perfektně vydařilo, neboť lehce 
sprchlo aţ po skončení poslední kapely a všichni si jistě 
uţili perfektní večer plný hudby, tance a samozřejmě i 
vodních legrácek v malém bazénku pod barem.  
 

 

 
Metlefest 2012 

 
Letní noc 

V půlce prázdnin se na Boleradském stadioně 
uskutečnila další událost, totiţ tradiční Letní noc, na které 
hrála skupina Saxrock z Olomouce. Akce se zúčastnilo 
kolem 230 návštěvníků.  

 

 
 
Beseda u cimbálu 

Poslední prázdninovou akcí byla v pátek 18.srpna 
Beseda u cimbálu v areálu vinných sklepů v Tihelni, kterou 
pořádala Cimbálová muzika Strunka. Události se zůčastnil 
velký počet lidí a celý večer se jistě vydařil, zpívalo se, 
tancovalo a samozřejmě i popíjelo víno. 

 
Jakub Koráb 

 
 

Sbírka Diakonie Boumov 

 

Dne 15. srpna 2012 proběhla sbírka pouţitého ošacení, 
přikrývek, bot a nádobí, kterou připravila rada městyse 
Boleradice ve spolupráci s Občanským sdruţením 
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Diakonie Broumov, které poskytuje sociální sluţby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitosti. 
 

 
 
Podařilo se shromáţdit a předat poměrně velké mnoţství 
ošacení pro potřebné. Děkujeme všem občanům 
Boleradic, kteří do této sbírky přispěli a pomohli tak dobré 
věci. 

Bohuslav Barek, starosta 
 
 

Naše nemalé výročí 

Téměř na kaţdý den v ţivotě jednotlivce, 
instituce i vesnice lze nalézt nějaké výročí. Ale kulaté, 
k tomu půltisícileté, jiţ stojí alespoň za zmínku, kdyţ ne 
oslavu. Boleradice letos takové jubileum mají a mohou si 
je připomínat. Samotné výročí nic nepřinese a nedá 
výhody, kdyţ se pro ně nic neudělá. Ale i tak se za ně 
nemusíme stydět nýbrţ honosit se jím a nechat si je 
závidět, neboť jiná a větší místa je nemají a ráda by je 
brala. 
 Před pěti sty roky, tedy v roce 1512, byla naše 
vesnice poprvé nazvaná městečkem. Na základě toho 
obdarovaná, tehdy významnými výsadami, především 
právem pořádat trhy, povolením postavit si radnici a 
moţností prodeje hledaného zboţí. Oficiální titul, tedy 
potvrzený císařem, obdrţela obec o čtvrt století později, 
přesně v roce 1537. V té době to byla velká výhoda 
s mnoha přednostmi, fakticky nakročení stát se městem, 
proto městečko nebo městýs. To se dnes zdá úsměvné a 
nepředstavitelné, avšak tehdejší vrchnost to myslela zcela 
váţně, proto k tomu dávala nutné předpoklady, 
samozřejmě vy to vyneslo výhody především pro ni. 
Boleradice k tomu měly nutné předpoklady, především 
velikost, tedy počet domů (nad 200) i počet obyvatel (nad 
600) coţ bylo obdivuhodné a málo které místo v okolí 
mělo takovou rozlehlost. Ţe se tak nestalo, a jsme kde 
jsme, má řadu příčin a okolností. Především bělohorskou 
tragédii a následnou třicetiletou válku, po níţ náš městýs 
téměř zanikl. 
 Dnes mnozí v tom predikátu nic nevidí, nic jim 
neříká a jeví se zbytečným. V roce 1950 byl zrušený, ale 
do té doby byl vyznačený nejen na oficiálním razítku a 
úředních listinách, zároveň měl však i řadu kladů. Znovu 
navrácení tohoto označení nebylo vůbec jednoduché, 
vládou odmítnuté a doslova „smeteno pod stůl“. Jedině 
pod silným tlakem zainteresovaných obcí došlo ke změně 
a parlament titul vrátil všem ţádajícím a majícím k tomu 
podmínky. Dřívější vrchnost při udělování titulu kaţdou 
obec štědře obdarovávala, dnešní bohuţel ne. To by 
jedině změnil silný tlak zainteresovaných, alespoň takový 

jak před znovupropůjčením. Ten zatím chybí, všichni se 
nepřidali a spekulovali, a tak nezbývá neţ čekat na zázrak. 
 Titul nemusí být jen prázdnou frází a zbytečností. 
Dá se na něm stavět a opírat se o něj, avšak za 
předpokladu, ţe se bere váţně a s hrdostí, dostatečným a 
zdravým patriotismem. Nečeká se jen na výhody a 
automatické zisky. Pokud se stane motivací a dobrou 
inspirací, popudem a hrdostí, můţe přinášet nové nápady 
a činy. Jestliţe takové předpoklady chybí, pak je zcela 
zbytečný a marný. Záleţí jen na něm, jak jej kaţdý nositel 
vyuţije a naloţí s ním. 
 U nás by výročí mohlo být impulsem a startem 
k řadě potřeb, které by vesnici neuškodily, ale prospěly. 
Přitom by se nemělo pohlíţet jen na současné nutnosti a 
moţnosti, ale i budoucnost našich dětí a vnoučat. 
 Následující vyjmenování námětů k výběru nemá 
být nějakým ultimativním poţadavkem, nýbrţ jen dobře 
míněným příkladem a námětem ke zvaţování s moţností i 
jiných. Koneckonců vychází z návrhů dříve pořádaných 
anket. 
 Úprava cesty a chodník na hřbitov, výsadba 
okrasných dřevin po vesnici a jejím okolí, parkování a 
parkovací plochy po vesnici, řešení a úpravy stadionu, 
pravidelná údrţba veřejných ploch, památek a zajímavostí, 
zázemí a akce u rozhledny, péče o rozvoj a propagace 
obce a turistiky, stálá pozornost potřebám starších občanů, 
příprava vydání monografie o Boleradicích, aktivizace 
společenského a kulturního dění, zapojování mladých do 
dění na vesnici atd., atd. Takových podnětů můţe být 
daleko více a mnoho jiných, tedy výběr bohatý. Avšak 
alespoň nějaký, kdyţ né zrealizovaný, tedy přinejmenším 
zahájený počin by si toto výročí zaslouţilo. 

 
 

Jan Horák 
 
 

Vinař roku 2012 

 
24. srpna 2012 se na praţském Ţofíně slavnostně 
předávalo prestiţní ocenění Vinař roku 2012. Na prvním 
místě se obsadilo Vinařství Znovín a.s.,  druhé místo 
získalo Vinařství Valihrach z Krumvíře a třetí vinařství 
Proquin z Velkých Němčic. Ovšem i vinaři z Boleradic se 
neztratili a cenu za tradiční a přírodní postupy ve vinařství 
získalo Vinařství Koráb z Boleradic, gratuluji tedy 
k úspěchu a přeji mnoho úspěchů i v budoucnu. Více 
informací najdete na internetové adrese: 
www.vinarroku.cz  
 
 

 
 

 
Jakub Koráb 
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Naposled z kraje 

 
V posledním čísle Polehradu jsem slíbil vyčíslit 

přínos našich krajských poslanců za dobu jejich působení 
v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje (ZJMK). Po 
konzultaci s panem Dr. Svobodou jsme se rozhodli, ţe 
tuto informaci ponecháme v obecné rovině! Nechceme 
totiţ  aby tato zpráva působila chvástavě, vychloubačně a 
"namistrovaně", jak nám bylo jiţ naznačeno po dříve 
zveřejněných článcích. Po celou dobu našeho působení v 
orgánech kraje jsme měli upřímnou snahu být prospěšní 
své obci a podle svých moţností jsme pomáhali místním 
spolkům, ať uţ v oblasti sportu, kultury či jiných činností, 
podporovali jsme školní, občanské i církevní aktivity a 
samozřejmě jsme pomáhali naší obci všude tam, kde to 
bylo alespoň trochu moţné! Bez ohledu na to, kdo právě 
seděl na radnici. Ţe kaţdá získaná dotace je pro obecní či 
spolkovou pokladnu přínosem jistě nikdo nepochybuje! 
Příslušná čísla ( a ţe jich není málo) si kaţdý zájemce 
můţe zpětně  - tedy za posledních 8 let - snadno 
vyhledat. Letos v říjnu končí náš mandát v ZJMK a nám 
nezbývá neţ doufat, ţe to není naposled, kdy má naše 
obec přímé zastoupení v nejvyšším orgánu 
Jihomoravského kraje.Schopných lidí je v naší obci dost. 
Jen je potřeba je přesvědčit, ţe není úplně od věci 
věnovat velkou část svého volného času práci pro ostatní. 
Třeba pro svoji obec. 

 
Jan Koráb 

 
 
 

Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ 
Boleradice 

 

Dlouhé a teplé prázdniny jsou jiţ za námi a do budovy 
školy se opět vrátil ţivot. V září je zde slyšet smích i pláč, 
to kdyţ se některé malé děti nemohou odloučit od rodičů. 
Učebny základní školy oţívají hlasem vyučujícího, ţáci 
opět masírují své mozkové závity a pátrají, co v nich 
zůstalo přes prázdniny uloţeno.  
Jistě vás zajímá, co je ve škole nového a kdo se o děti 
stará. Zvědavost je na místě, novinek je totiţ mnoho. Tak 
nejprve v mateřské škole. Letos sem dochází 38 dětí, 
kapacita je tedy téměř naplněna. Ve skutečnosti místnosti 
pro tolik dětí ani nestačí a starší oddělení Pilných včeliček 
si dopoledne odchází hrát a pracovat do místností 
základní školy. O tyto děti se starají učitelé Věra Málková 
a Miloslav Plocek, dětí je v oddělení celkem 22. Mladší 
děti si říkají Broučkové či Berušky a jsou to děti  od 2,5 
roku do 4 let. Na starosti je má paní učitelka Petra 
Appeltauerová spolu s asistentkou Helenou Honzákovou. 
Všichni učitelé MŠ od srpna spolupracují s paní ředitelkou 
a s paní učitelkou Dagmar Ševelovou, která se chystá 
odejít do důchodu. Chceme jí na tomto místě (a věříme, 
ţe i za mnohé z vás) srdečně poděkovat za její laskavý a 
chápající vztah k dětem i za její pomoc rodičům. Svoji 
práci vykonávala poctivě, s nejlepším svědomím a láskou 
k dětem. Přejeme jí, aby si uţívala zaslouţeného 
odpočinku dlouho, radostně a ve zdraví.  
Další novinky připravila také základní škola.  I tady 
nastoupila nová paní učitelka Hana Cvanová, která 
nahradila paní učitelku Šedivou. Ve škole dále pracuje 
pan učitel Kabela, paní vychovatelka Vavriková, paní 
učitelka Pučková a paní ředitelka Emmerová.  Pro děti se 

přes prázdniny chystala Tvořivá učebna – třída, ve které 
proběhla rekonstrukce stropu a nyní i pokládka podlahy a 
nastěhování nábytku. Učebnu si učitelé a ţáci dotvoří pro 
své potřeby podle vlastních poţadavků i nápadů.  
 
 

 
 
 
V základní škole se letos učí 28 ţáků a 2 ţáci mají 
povoleno individuální vzdělávání. Počet ţáků pomalu 
stoupá a také se začíná projevovat zájem rodičů ze 
sousedních obcí o naši školu. V tomto roce dojíţdějí 2 ţáci 
z Bojanovic, další rodiče se jiţ informují pro příští rok.  
Všichni návštěvníci školy, kteří si o prázdninách prošli 
školu i její přírodní zahradu, se velmi pochvalně a obdivně 
vyjadřovali k prostředí školy.  Máme krásnou školu 
v malebné obci a naše děti učíme, aby tyto hodnoty 
vnímaly a dál je rozvíjely. Určitě se jim také díky tomu 
bude ve škole dobře učit a uţijí si hodně radosti. 
 
Za kolektiv zaměstnanců školy  
 

Milena Emmerová, ředitelka 

 
 
 

Tábor 2012 

 

 

 

V letošním roce pořádalo OS Nedánov tradiční 
letní dětský tábor. Letošní tábor se konal, v nám jiţ 
známém prostředí, v Karolíně u Rájce-Jestřebí. Základna a 
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její okolí nám skýtalo řadu moţností k naplnění naší 
celotáborové hry pod názvem „Pro kámen kouzelníka 
Silky“. V úvodu svého článku si dovolím popsat táborové 
zákulisí.  
 

 
 
Příprava na tábor trvala téměř celý rok, začalo to výběrem 
základy, sladění dovolených táborových pracovníků a 
důleţitým bodem kaţdého setkání v rámci přípravy tábora 
byl jeho program. Sloţit takový program je čím dál 
sloţitější, ale jsem přesvědčen, ţe i letos se nám podařilo 
děti zabavit, upoutat a hlavně zapojit do spousty her. Je 
sice pravdou, ţe letos jsme měli jen něco málo přes 
čtyřicet táborníků, ale jejich sloţení bylo pestré a 
různorodé. No a kdyţ mluvím o tábornících, musím se 
zastavit i u táborových pracovníků. Skupinu „matadorů“ 
táborových akcí doplnily mladé a nové tváře převáţně 
v roli instruktorů. Řada z nich s námi ještě v loňském roce 
jela jako účastník–táborník. Podle mého názoru se toto 
„omlazení“ ukázalo jako správné a potřebné.  Na druhé 
straně je potřeba vychovávat novou generaci táborových 
nadšenců, kteří, jak pevně doufáme, budou i nadále 
v těchto aktivitách pokračovat. Zde bych chtěl jako hlavní 
vedoucí tábora poděkovat všem táborovým pracovníkům 
za přípravu a provedení tábora. Váţím si toho, ţe v době 
osobního volna, na úkor svých rodin, přátel a známých 
připravují akce pro děti a mládeţ nejen z Boleradic. Váţím 
si toho o to více, ţe ţádný z nás táborových pracovníků 
není nijak honorován. Ale vidět spokojené, usměvavé 
tváře našich dětí – bez rozdílu věku – je jeden 
z nejhezčích pohledů, které na světě máme. A právě za 
tento pohled patří ještě jednou velký dík všem těm, kteří 
se nejen o tábor, ale i ostatní akce pro děti starají.  

 
Určitě čekáte, co prozradíme o činnosti dětí. Tak 

jdeme na to a začínáme. V neděli u nás byla čarodějnice 
Chvějka a šli jsme po stezce pavoučího muţe. Zvládli 
jsme stezku na jedničku a po zásluze nás čarodějnice 
odměnila vzácnými kameny. V pondělí nás čekalo 
překvapení, které připravil třetí oddíl. Dokonce se šuškalo, 
ţe snad bude „Čarodějnický fajnboj“, ţe by příprava na 
letní olympiádu i tady u nás??? No proč ne, jsme šikulové. 
A představte si byl. V rámci fajnboje táborníci přenášeli 
ţivou vodu přes devatero hor a devatero skal, navštívili  
země ledu kouzelníka Poola a v závěru je čekalo 
rozluštění čarodějné depeše. Musím říct, ţe se 
táborníkům úkoly podařily vyřešit a všichni byli po zásluze 
odměněni. Našla se i chvilka na seznámení s místním 
přírodním koupalištěm a odváţlivci si mohli zaplavat pod 
bedlivým dohledem vedoucích a instruktorů. Večer byla 
připravena pro naše nejmenší oddíly hra, a to noční hra 
„Ztráty a nálezy kouzelníka Silky“. Všichni splnili úkol na 

výbornou. Našli a zapamatovali si všechny ztracené věci 
kouzelníka Silky a ten je odměnil drahými kameny. A 
důleţité také bylo, ţe se všichni vrátili včas a v pořádku.  

Další den se uţ děti těšily na další hru, která měla 
název „Tepich kelima éro“ (podle nepotvrzených informací 
se jednalo o létající koberce) a připravil ji první oddíl, tedy 
naši nejmenší. Pravdu říci, bylo to náročné, naučit se létat, 
respektive vznášet na kobercích, ale povedlo se. Našel se 
i čas na koupání na nedalekém rybníčku (a to uţ  byla 
paráda – vodička teploučká). Po svačině jsme si zahráli 
několik her – střelba ze vzduchovky, střelba lukem, slalom 
s míčem a prověřili jsme své znalosti z první pomoci. A do 
toho všeho jsme ještě pilně trénovali na táborovou 
oddílovou pěveckou soutěţ, kterou vyhlásil hlavní vedoucí, 
a to prostě nešlo bez táboráku.  

Ve středu nás čekalo příjemné překvapení, 
navštívili nás hasiči z Brna-Starého Lískovce a Rájce-
Jestřebí. Měli pro nás připravené různé soutěţe: hašení 
ruční stříkačkou, nasazování spojek, sráţení kuţelek 
hadicí a další. Dopoledne jsme měli ještě příleţitost 
prohlédnout si hasičskou techniku: zásahové vozidlo Ford 
Tranzit, Tatru 148 CAS a úplně novou poţární Tatru CAS 
20-S2R. Hasiči nás seznámili s osobní výstrojí a výzbrojí, 
ochrannými pomůckami a dalším materiálem, který 
potřebují při různých zásazích. Po vydatném obědě jsme 
zhlédli praktickou ukázku hašení poţáru, včetně ukázky 
moţností pouţití jednotlivých vozidel. Současně s tím nám 
jeden hasič vysvětlil, jak správně postupovat při volání 
/oznamování poţáru/ na linku 150. Popravdě řečeno, 
hasiči udělali čest své profesi, hašení jim šlo na jedničku, 
ale podpalování domečku pro ukázku jim ale vůbec 
nešlo.V závěru velmi pěkně připravené ukázky si kaţdý 
mohl vyzkoušet hašení opravdovou hasičskou proudnicí a 
taky pouţití pěny při hašení. Podle dotazů na místě 
samém se ukázka velmi líbila a děti hasičům v závěru 
pěkně poděkovaly. 

 
 
Večer nás čekala hra s názvem „Tůňka poznání“, 

na kterou jsme se vydali samostatně po vyznačené trase. 
Dnes jiţ můţeme říct, ţe všichni trasu absolvovali 
úspěšně, i kdyţ někteří měli u tůňky nemalé problémy. Ve 
čtvrtek se táborníci vydali na výlet do Punkevní jeskyně, 
který se jim velmi líbil. Po návštěvě jeskyně  zavítali do 
Blanska, kde  dostali moţnost nakoupit dárečky pro rodiče 
a známé. V rámci rozchodu  hráli hru „Poslové kouzelníka 
Silky“. 
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 Po návratu z výletu se nad naším táborem přehnalo 
několik bouřek, ale nám to vůbec nevadilo a ještě jsme si 
zasoutěţili. Večer měl 3. a 4. oddíl večerní hru, musíme 
vám důvěrně sdělit, ţe se skoro nikdo nebál a  všichni se 
vrátili v pořádku na základnu. V pátek jsme pokračovali 
v poznávání okolí Karolína. Starší oddíly vyrazily na 
rozhlednu Podvrší u Veselice a mladší oddíly na zámek 
v Rájci–Jestřebí. V odpoledním klidu jsme se rozloučili 
s místním rybníčkem a šli se připravovat na večerní 
táborák a soutěţ ve zpěvu písniček a hraní scének. 
Sobotu jsme věnovali přípravě na závěrečný kouzelnický 
galavečer a pomaličku polehoučku začali balit věci a 
připravovat se na odjezd domů. A v tom zazvonil zvonec a 
našeho tábora byl konec. 
 
Děkuji všem a příští rok moţná opět na táboře – 
naviděnou.     
 

Drahomír Hausner 
 
 
 

Veřejná obecní knihovna 

 

Na říjen tohoto roku chystáme výstavu z díla 
akademické malířky Marie Fischerové-  Kvěchové, která 
je známá především jako ilustrátorka knih pro děti. Prosím 
všechny, kteří vlastní starší či novější pohlednice, knihy 
nebo jiné materiály této autorky a byli by ochotni je 
zapůjčit, aby tak učinili ve výpůjčních dnech knihovny do 
konce září. Všechny materiály budou ihned po výstavě 
vráceny. 

 

 
 
 

Výpůjční doba knihovny v září a říjnu je : 
 
PONDĚLÍ 17.30 - 19.30 hod 
PÁTEK 17.00 - 19.00 hod 
 
Poplatek za výpůjčky je stále 50,- Kč za dospělého a 25,-
Kč za dítě či studenta. 
 
Děkuji za spolupráci a těším se na setkání v knihovně ! 

 
Dana Veselá, knihovnice 

 
 
 

Přidejte se! 

 

Včelařská skupina nabízí občanům adopci 
okrasných dřevin (stromů nebo dřevin), tedy k jejich 
výsadbě, péči o ně, včetně zalévání na počátku růstu. 
Jejich květy a koruny by byly okrasou jejich zahrad, okolí 
domů nebo jiných volných prostorů a tak by se staly i 
ozdobou celého městyse. Pokud se někdo zaváţe 
k adopci nějaké dřeviny, obdrţí ji se slevou, případně 
zdarma. Zájemci nechť se přihlásí do konce září u pana 
Stanislava Korába v Pekelné ulici, po tomto datu bude 
provedena objednávka. 

 
 
 Včelaři tímto chtějí konkrétně přispět k 500. 
Výročí našeho městyse a jeho zkrášlení. Zároveň vyzývají 
ostatní organizace i jednotlivce, aby se připojili k této 
iniciativě nějakým obdobným konkrétním činem. 

 
 

Staňa Koráb a Jenda Horák 
 

 
 

Na co se zaměřuje Techsport 

 

 
Jako jiná léta i letos orientuje svoji činnost především na 
zviditelňování  naší obce. Výjimkou jsou jen dva 
kaţdoroční poznávací zájezdy pro členy i další zájemce, 
které se stále těší oblibě a zájmu. Letos, jednodenní 
zamířil k severu Moravy za památkami v okolí Štenberku, 
dvoudenní na Mělnicko. 
 První akcí směřovanou pro vesnici je připomínka 
bývalé studánky za mlýnem. Škoda, ţe jsme tuto 
jedinečnou památku nemohli uvést do původního stavu.  
Bohuţel, vzala za své pod rozšířenou silnicí. Proto ji nešlo 
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obnovit, ale udělat jen její připomenutí. V blízkosti, kde se 
nacházela, bude jen pouhá imitace, v protějšku posezení 
s informacemi o ní a přilehlém prostoru, které není bez 
zajímavostí. Bude chybět jen nějaké foto z jejího okolí – 
nikdo takové nezapůjčil. 
 Druhá naše aktivita směřuje na Paseky. Loni 
jsme zajistili geofyzikální průzkum bývalého hradního 
prostoru. Ten potvrdil hradní reálie. Letos jsou na 
programu archeologické sondy zaměřené na valy, tedy 
hrazení. Ty by mohly nejlépe naznačit období vzniku a 
stáří hradu. První sonda na jiţní straně přinesla mnohá 
překvapení a otázky, hlavně pro archeologa Dr. Ungera. 
Druhá, směrem k východu, by měla potvrdit nebo vyvrátit  
náznaky prvé a posunout poznatky dál. Zatím nevíme  
zda se nám ji podaří uskutečnit do konce září, neboť to 
zaleţí na financích. A ty naše nejsou bezedné. Kdyby 
pomohli mecenáši a ochotní dárci, pak by nadějné 
náznaky mohly být i překvapivé. 
 Pro zvýšení prestiţe našeho městyse je 
směřováno naše další úsilí, které pokud se zdárně 
dovede k cíli, mohlo by se stát přitaţlivým turistickým 
bodem. Bylo by to i dokončení našeho záměru, a to ze 
všech příjezdů k nám do vesnice vybudovat malou 
pozornost, návštěvníka uvítat nějakou svérázností, tedy 
nejen cedulí, ale předznamenávat naši svébytnost. Od 
Bojanovic je to nástup na naučnou stezku s altánem a 
liškou, od Morkůvek připomenutí bývalé studánky a od 
Divák „ Památník spisovatele Viléma Mrštíka v jeho 
Helenčině údolí“. Tak je autor slavné Pohádky máje 
pojmenoval a nachází se od křiţovatky Diváky-Martinice 
směrem k Boleradicím. Letos uplynulo 100 let od jeho 
tragické smrti coţ je jedinečná výzva a příleţitost. Pro nás 
to představuje zahájení příprav, tedy provádění 
informační a propagační kampaně, získávání 
spolupracovníků z řad organizací i jednotlivců za širokého 
okolí, celého regionu. 
 Nejednoduchým činem bude získání vhodného 
prostoru, jeho úprava a vybudování odpočívadla 
s informačním panelem. Pokud bychom toto alespoň 
v podstatné míře zvládli, pak příštím rokem, na počátku 
března, by se mohl „poklepat základní kámen“, vysázením 
Vilémova stromu. V další etapě tohoto památníku by šlo o 
instalaci zajímavé a přitaţlivé náplně i hezkého prostředí, 
na základě sdruţených sil  a prostředků nejen místních, 
ale i okolních institucí a jednotlivců. Bylo by to ve všech 
směrech náročné, dlouhodobější, avšak z hlediska 
budoucnosti Boleradic a širokého okolí velice prospěšné. 
 Zatimní odezvy od oslovených jedinců širokého 
spektra jsou aţ překvapivě vstřícné, v ojedinělých 
případech aţ nadšené, v jednom případě obdiv aţ závist 
nad příleţitostí a nápadem. My zatím „doutnáme a 
foukáme“  jiskřičky naděje, které by zaţehly oheň u 
spolupracovníků a ctitelů Viléma Mrštíka a milovníků kraje  
Mrštíků. 

 
 

Výbor ZO Techsport 
 
 
 

Fotbal Boleradice 

 

Sezónu 2012/2013 začal TJ Sokol Boleradice 12.8. 2012 
prvním zápasem podzimní části proti Horním 
Bojanovicím, nyní má za sebou jiţ 5 utkání a všechna 
skončila vítězstvím celku Boleradic. Tým vede tabulku a 
svůj náskok na druhý tým kaţdým zápasem úspěšně 

zvyšuje. Pokud tým nepodcení tréninky a zimní přípravu, 
mohl by na konci jarní části opět postupovat do III. Třídy a 
divákům nabídnout ještě kvalitnější fotbal.  

Následující zápasy můţete najít v tabulce níţe, 
přijďte proto povzbudit naše muţstvo k ještě lepším 
výkonům a samozřejmě si dát i skvělou uzenou cigáru 
přímo z udírny. 
 

 
Tabulka týmů k 13. Září 2012 

 
Rozpis utkání: 
 
16.9. – 16:00 – Němčičky/Pavlovice C – Boleradice 
 
23.9. – 16:00 – Boleradice – Diváky 
 
30.9. – 16:00 – Starovice – Boleradice 
 
7.10. – 15:30 – Boleradice  - V. Němčice B 
 
14.10. – 15:00 – Kurdějov - Boleradice 
 

 
Jakub Koráb 

 
 
 

Pozvánka na Martinské hody 2012 

Stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na tradiční 
Martinské hody 2012, které se budou konat 10. Listopadu 
2012 v sále Městyse Boleradic. Začátek zábavy je ve 
20:00, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka ze 
šakvic. Přijďte se proto všichni pobavit, zatancovat si a 
chybět samozřejmě nebude ani Bar u Sida. 
 

 
 

 
Jakub Koráb 

 
 
 
 
 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                             ZÁŘÍ  2012 

Strana 10 

                                

  Rada městyse Boleradice a Československá obec legionářská                                                                                       

 

 

         ZVOU VŠECHNY PŘÁTELE DOBRÉ MUZIKY, TANCE A ZPĚVU NA      

VYSTOUPENÍ  
 

 

 

 
 

 

         
 

       KTERÉ SE USKUTEČNÍ 

 

     19. ZÁŘÍ 2012 V 19.30 V SÁLE MĚSTYSE 
 

           VSTUP ZDARMA 
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                                           SRDEČNĚ ZVEME DĚTI A RODIČE 

                                                               NA PŘEDSTAVENÍ 

 

 

             
 

 
  

              KTERÉ SE USKUTEČNÍ  

 

 

        19. ZÁŘÍ 2012 V 11.00 V SÁLE MĚSTYSE  

          BOLERADICE 
        

 
         VSTUP ZDARMA 

 

 

                POŘADATELÉ: Rada městyse, Československá obec legionářská 

   

      

 

 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                             ZÁŘÍ  2012 

Strana 12 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

 

 

 
Podrobnější informace k jednotlivým akcím naleznete na www.boleradice.cz  - kalendář akcí, aktuality, 

případně na letáčcích a vitrínách jednotlivých organizací, spolků a sdružení. 

 

 

 

 

 

  

19.09.2012 11:00 Zatoulané pohádky - VUS Ondráš Rada městyse 

19.09.2012 19:30 S kraje do kraje - VUS Ondráš Rada městyse 

24.09.2012 Barevný den - červený ZŠ a MŠ 

28.09.2012 Turnaj v nohejbalu Orel 

29.09.2012 19:30 Divadelní představení - Maryša DS 

30.09.2012 Výstava ovoce, zeleniny a květin ČSZ 

06.10.2012 19:30 Divadelní představení - Robin Zbojník DS 

07.10.2012 14:30 Tradiční podzimní létání s draky - drakiáda OS Nedánov 

07.10.2012 15:00 Divadelní představení - Maryša DS 

08.10.2012 16:00 Dyňáci ve školce MŠ 

12.10.2012 Setkání s podnikatelskými subjekty Rada městyse 

18.10.2012 Den zdravého životního stylu ZŠ a MŠ 

20.10.2012 08:30 Den stromů Rada městyse 

26.10.2012 19:30 Divadelní představení - Revizor DS 

03.11.2012 16:30 Lampiniáda pro malé i velké OS Nedánov 

10.11.2012 Martinské hody Krojovaná mládež 

10.11.2012 19:30 Divadelní představení - Revizor DS 

11.11.2012 Pietní vzpomínka ke Dni veteránů Rada městyse 

11.11.2012 15:00 Divadelní představení - Revizor DS 

14.11.2012 Den otevřených dveří ve škole ZŠ a MŠ 

14.11.2012 Noc ve škole ZŠ 

17.11.2012 19:30 Pantomima Milana Hechta DS 

23.11.2012 Setkání se seniory Rada městyse 

26.11.2012 16:00 Mámo, táto advent je za dveřmi MŠ 

29.11.2012 Zastupitelstvo městyse - veřejné zasedání Rada městyse 

01.12.2012 13:00 Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu OS Nedánov 

02.12.2012 15:00 Noc pastýřů premiéra DS 

03.12.2012 17:00 Mikulášská diskotéka OS Nedánov 

08.12.2012 19:30 Noc pastýřů DS 

09.12.2012 15:00 Noc pastýřů DS 

21.12.2012 Rybova mše vánoční DS,ZUŠ, CM 

http://www.boleradice.cz/
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=353
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=352
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=332
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=333
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=326
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=334
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=327
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=335
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=328
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=357
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=336
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=337
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=354
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=331
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=338
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=339
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=330
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=340
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=329
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=341
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=342
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=351
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=343
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=358
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=344
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=345
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=348
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=359
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=350
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=349
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=360
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Divadelní spolek bratří Mrštíků  
Boleradice 

sezóna 2012-2013 
 

  Program 
 

Voskovec a Werich: Robin zbojník – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího 

zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa z Nottinghamu“ . 
Veselá pohádka pro starší i mladší diváky. Reţie Jiří Brabec 

29. září  sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
   

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik 

aktuální. Příběh, který stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Ţijeme přece v současnosti, která tak 
často rozděluje lásku podle nabytého bohatství rodičů. Reţie Alena Chalupová. 

6. října  sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
7. října  neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
   

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor - V řadách úředníků zapadlého provinčního městečka nikolajevského Ruska 

vyvolá zděšení informace o tajném příjezdu revizora. Není se co divit, protoţe jejich svět je zaloţen na 
podvodech, zlořádech a korupci, které jsou vlastní i hejtmanovi, hlavě místního osazenstva. Satirická komedie 
patřící k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. Autor svou hrou nastavil zrcadlo všem, jejichţ 
charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím. Reţie Alena Chalupová.. 

12. října  pátek 19:30   DS bří Mrštíků Boleradice 
13. října  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
26. října  pátek 19:30   DS bří Mrštíků Boleradice 
   

Lenka Cacková a Jaroslav Němeček Sněhurka trochu jinak – činohra, pantomima i písničky ve známé 

pohádce o Sněhurce v podání Michala Hechta a Lenky Krupařské. Představení pro děti plné humoru za stálé 
spolupráce s diváky. 

18. listopadu neděle 15:00  Divadlo Michala Hechta Praha 
   

Jan Přeučil, Eva Hrušková Šípková Růţenka – Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krásnými 

loutkami. Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, 
všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Pohádka je plná krásných 
písniček od hudebního skladatele Jaromíra Klempíře. 
19. listopadu pondělí 9:00  a 10:30 Eva Hrušková + Jan Přeučil  

Voskovec a Werich: Robin zbojník – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího 

zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa z Nottinghamu“ . 
Veselá pohádka pro starší i mladší diváky. Reţie Jiří Brabec 

29. září  sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
   

Josef Bouček: Noc pastýřů  - divadelní hra o ţivotní epizodě a osudových sporech roţmitálského kantora a 

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

2.prosince  neděle 15:00   DS bratří Mrštíků Boleradice 
8.prosince  sobota 19:30   DS bratří Mrštíků Boleradice 
9.prosince  neděle 15:00   DS bratří Mrštíků Boleradice 
15.prosince  sobota 19:30   DS bratří Mrštíků Boleradice 
16.prosince  neděle 15:00   DS bratří Mrštíků Boleradice 
   

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční  - společný koncert Základní umělecké školy Klobouky u Brna, 

cimbálové muziky Primáš a Vonica. 

21.prosince  pátek 19:30  DS bratří Mrštíků Boleradice a ZUŠ Klobouky u Brna 
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Výstavba okruţní křiţovatky silnic II/425 
a III/4217 

 

stávající křiţovatky silnic II/425 a III/4217 v k. ú. 
Hustopeče u Brna (křiţovatka na Horní Bojanovice) v 
době od 15. 8. 2012 do 31. 10. 2012 v tomto rozsahu:  
 
I. etapa  
od 15. 8. 2012 do 19. 9. 2012 - uzavřená levá strana 
komunikace  
 
II. etapa  
od 20. 9. 2012 do 18. 10. 2012 – uzavřená pravá strana 
komunikace  
 
III. etapa  
od 19. 10. 2012 do 31. 10. 2012 - uzavření středu 
křiţovatky. 
 
Objízdná trasa není stanovena. 
 
 

 
 
 

Městys Boleradice 

 

 

 

 

Společenská rubrika 

Červenec – Září 2012 

 

60 let Šimbera Jaromír, Boleradice 197 
70 let Čechová Eva, Boleradice 49 
 Otřísalová Marie, Boleradice 293  

Kučera Josef, Boleradice 319 
Burdová Zdeňka, Boleradice 119 

80 let Stehlíková Marie, Boleradice 381 
Soukopová Ludmila, Boleradice, 300 

81 let Čermák František, Boleradice 287 
Machačová Antonie, Boleradice 83 

82 let Otýpková Josefka Boleradice 13 
87 let      Omastová Margita, Boleradice 182 
88 let Koráb Jan, Boleradice 252 
90 let Halmová Marie, Boleradice 255 
93 let Boudná Marie, Boleradice 237  

Chalupa Vavřinec, Boleradice 27 
 

 
 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

 
Marie Klimešová, matrikářka 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. Prosince 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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