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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 

 
Přichází konec roku 2012, zima nám zaklepala na dveře a 
s ní přišel i čas dlouhých večerů, kdy můţeme zpomalit 
své tempo a začít rozjímat a bilancovat, co vše jsme 
v tomto roce udělali, co se nám povedlo i nepovedlo a co 
bychom v tom roce příštím rádi udělali a vylepšili. 
I my v radě městyse a zastupitelstvu městyse jsme se 
snaţily v letošním roce naplňovat cíle, které jsme si 
předsevzali a které jste vy, občané našeho městyse, 
vyjádřili v dotazníku ankety, která proběhla v loňském 
roce. Jak jistě všichni víme, udělat je toho zapotřebí velice 
mnoho, ale ne vţdy máme na vše potřebné prostředky. 
Proto bylo nejprve nutné sestavit vše tak, abychom zajistili 
vyrovnaný a stabilizovaný rozpočet, který náš městys 
nezadluţí na dlouhé roky dopředu. 
     I přes omezené zdroje finančních prostředků a 
ekonomicky málo příznivé situaci se nám podařilo 
postupně tyto akce zrealizovat. Velkou měrou k tomu 
napomohlo i mnoţství získaných dotačních prostředků. 
Dozajista k tomu přispěl i vliv našich dvou zastupitelů 
v rozhodovacích orgánech jihomoravského kraje, od 
kterého se podařilo získat nemalé mnoţství těchto 
prostředků. No a co se tedy podařilo udělat? V první 
polovině roku to byla především rekonstrukce dětského 
hřiště, které si o svou opravu volalo uţ dlouhé roky. 
Při této rekonstrukci byly provedeny terénní úpravy a 
osazeny nové herní prvky, které vyhovují přísným 
normám a poţadavkům EU. I zde se podařilo získat 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 250.000,-
Kč. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto hřiště byly ve 
výši 390.000,-Kč. Oprava stropu v základní škole byla 
více neţ nutnou investicí, strop jedné ze tříd, která se 
nachází se nad tělocvičnou hrozil zřícením. Částka 
dosahující bezmála 400.000,-Kč na kterou oprava stropu 
vyšla, byla jistě dobrou investicí do bezpečnosti našich 
ţáků i občanů, kteří tělocvičnu ZŠ navštěvují. I tato 
oprava byla částečně financována z dotačních prostředků 
Jihomoravského kraje. Poloţením zpomalovacího pásu 
v ulici Pastýřská a montáţí zrcadla na křiţovatce ulice 
Hroby jsme se snaţily přispět k zajištění bezpečnosti na 
silnicích v naší obci. 
     Rekultivací spalovny a skládky v Randli, byla tato 
plocha vyčištěna od suti a odpadů, provedeny byli terénní 
úpravy a následně v podzimních měsících došlo 
k výsadbě několika solitérních a ovocných stromů. Vadou 
na kráse mohou být snad jen kamenné kostky, které jsou 
zde prozatím uskladněny. I na tyto kostky doufáme 
v nejbliţší době dojde a budou pouţity při výstavbě či 
renovaci některé ze zdejších cest. 
Povedlo se zahájit rekonstrukci další části hřbitovní zdi. 
Nelehkým úkolem byl výběr, kterou částí pokračovat. 
Odborným posouzením bylo rozhodnuto o zajištění 
spodní stěny hřbitova. Tato stěna vykazovala největší 
nebezpečí spočívající v reálné moţnosti sesuvu. Metodou 
vrtaných mikropilotů byla zajištěna stávající stěna a 
následně vyspravena část původní cihlové zdi. V dalších 
letech bychom chtěli tuto stěnu dokončit a navázat tak na 
jiţ provedené  
části. Investice do této části přišla na 760.000,-Kč a i na 
tuto opravu byla získána dotace z prostředků 
Jihomoravského kraje ve výši 200.000,-Kč.  
Další významnou akcí, která se v letošním roce podařila 
uskutečnit, byla přeloţka vedení nízkého napětí, 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. I kdyţ od 
začátku nešlo vše podle našich představ, podařilo se 
v listopadu letošního roku tuto akci úspěšně dokončit. 
Spolu s touto akcí byla nastartována příprava k postupné 

„Revitalizaci návsi v Boleradicích“ kterou bychom chtěli 
v příštím roce začít realizovat. V rámci této revitalizace 
chceme vyřešit problém s nevyhovujícím povrchem 
vozovky spolu z vybudování dostatečného počtu 
parkovacích míst. Taktéţ bude pod touto částí vybudována 
stoková kanalizační síť. V současné době probíhají práce 
na zpracování aktualizace stávající studie. Náklady na tuto 
akci mají dosáhnout výše cca dvanácti milionů korun, i 
proto bychom se chtěli pokusit získat prostředky z fondů 
EU v rámci vypsané výzvy z regionálního operačního 
programu.  
I nadále pokračujeme, v projektu bezpečné stromy. Při této 
činnosti jsou stromy postupně vyhodnocovány, ošetřovány 
a případně odstraněny. V letošním roce jsme takto ošetřili 
několik desítek stromů. Poslední akcí, která proběhne 
v závěru letošního roku bude přemístění Betléma pana 
Antonína Krmíčka do vstupních prostor u knihovny. 
V rámci rekonstrukce za šedesát tisíc korun bude 
sestavení betléma na nově zhotoveném podstavci. Poté 
bude vše schováno pod proskleným krytem. Nově zde 
bude také zhotoveno osvětlení tohoto prostoru,které bude 
doplněno zabezpečovacím zařízením. Jak se říká pořád se 
něco děje a věcí, které se v průběhu letošního roku děli je 
ještě mnoho, chtěl jsem však vzpomenout alespoň ty 
nejdůleţitější. 
A co nás čeká v roce 2013?  
Začátkem roku bychom chtěli zahájit stavební práce na 
prodlouţení vodovou Cvrčkov. Dojít by také mnělo na 
rekonstrukci místního rozhlasu, na který spolu 
s protipovodňovým systémem byla podána ţádost o 
dotaci. Pokračovat chceme v rekonstrukci a budování 
dalších chodníků. Rozšiřováním a rekonstrukcí sběrných 
míst bychom chtěli přispět k dalšímu zlepšení výběru 
tříděného odpadu. Akce, které jsou připravovány a které 
bychom chtěli v novém roce realizovat je ještě mnoho. 
Váţení spoluobčané, chtěl bych Vás ubezpečit, ţe i 
v příštím roce se budeme maximálně snaţit udělat vše, pro 
pokračování rozvoje naší obce. Návrhem vyrovnaného 
rozpočtu na rok 2013, který v současné době 
připravujeme, chceme opět poloţit základ pro zdravý chod 
naší obce a věříme, ţe poctivou a pečlivou prací nás 
všech, kteří se na této práci podílejí se nám společně 
podaří tyto aktivity splnit. 
Závěrem bych chtěl, poděkovat za spolupráci všem, kteří 
se podíleli na chodu a řízení našeho městyse v letošním 
roce a popřát vám všem klidné a příjemné proţití 
vánočních svátků a úspěšné vykročení v plném zdraví do 
nového roku 2013. 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Poděkování a přání 

 
Rada městyse děkuje všem občanům, ţivnostníkům, 
firmám a zaměstnancům městyse, kteří se v letošním roce 
podíleli na chodu a zvelebování naší obce. Poděkování 
patří také všem členům organizací, sdruţení a spolků, kteří 
stále svou trpělivou ochotou a prací přispívají k dobrému 
jménu a veřejnému ohlasu našeho městyse. Věříme, ţe i 
v roce 2013 bude tato spolupráce pokračovat a přinášet 
prospěch pro všechny občany Boleradic. 
 
Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013. 
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice 

konaného dne 29.11.2012   
 
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 
- informaci o připravovaném návrhu rozpočtu 

městyse Boleradice za r. 2013 
- plán inventur majetku městyse na r. 2012 a 

sloţení inventarizačních komisí 
- směrnici o zadávání veřejných zakázek 
- směrnici pro prodej a pronájem majetku ve 

vlastnictví městyse Boleradice obálkovou 
metodou 

- směrnici pro prodej a pronájem pozemků ve 
vlastnictví městyse 

 
volí:  

- komisi návrhovou ve sloţení: Dr. Drahomír 
Hausner, pan Jan Koráb, pan Jiří Křiţák 

 
schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM rozšířený o bod 
č. 13 - prodej části pozemku p.č.3483/1 

- ověřovatele zápisu: PaedDr. Stanislav Svoboda 
a Mgr. Petr Koráb 

- rozpočtová opatření č. 7/2012 a 8/2012, která 
provedla RM 

- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 
1.1.2013 do schválení rozpočtu městyse na r. 
2013 s tím, ţe  budou hrazeny pouze nutné 
výdaje na provoz úřadu městyse a obce, provoz 
příspěvkové organizace, budou plynule 
financovány zahájené investiční akce,  závazky 
vyplývající z uzavřených smluv, hrazeny výdaje 
na případné řešení havarijních a krizových 
situací a výdaje na zajištění volby prezidenta 

- odprodej části pozemku p.č. 3483/1 o výměře 
cca 565 m2 v k.ú. Boleradice za cenu 40Kč/m2 
paní Pavle Moravcové, bytem Královopolská 37, 
616 00  Brno. Přesnou výměru části pozemku 
určí GP, který nechá na své vlastní náklady 
vyhotovit paní Pavla Moravcová. 

- záměr na odprodej pozemků p.č. 206/3 a 206/11 
v k.ú. Boleradice 

- podání ţádosti o dotace na revitalizaci středu 
návsi do výše 12 mil. Kč 

- provedení výstavby revitalizace středu návsi do 
výše 12 mil.Kč 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromaţďování, 
sběru, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

- podporu výzvy „Zastavte dokončení II. Fáze 
reformy veřejné správy“ 

 
zmocňuje: 

- starostu – k podpisu Kupní smlouvy na část 
pozemku p.č. 3483/1 s paní Pavlou Moravcovou, 
bytem Královopolská 37, 616 00  Brno  

 

souhlasí: 
- s prodlouţením termínu čerpání a vyúčtování 

dotace z rozpočtu městyse Boleradice dle ţádosti 
č.j. 621/2012 podanou Římskokatolickou farností 
do 31.12.2012 

 
ukládá: 

- starostovi a radě městyse dále pokračovat 
v projektu revitalizace středu obce a zahájit 
jednání s bankami o poskytnutí úvěru na pokrytí 
I.etapy projektu do maximální výše 6 mil.Kč. 

 
odkládá: 

- projednání záměru na odprodej pozemku p.č. 
268/1 v k.ú. Boleradice 

 
stanoví: 

- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 31.1.2013 v 19:00 hod. 

 

Městys Boleradice 

 

 

Farní pouť do Říma 2012 

 
V létě minulého roku mne poţádalo několik farníků, zda by 
se nedalo vydat na pouť do Říma. Na podzim bylo jasné, 
ţe s farníky z Brumovic a Divák obsadíme autobus. Volný 
termín na ubytování byl aţ za rok ve dnech 17. – 23. Října. 
Obětavě nás provázel pan Jiří Jeniš, místní kaplan v Telči. 
Studoval tři roky v Římě a jeho přítomnost a pomoc byla 
pro nás velikým přínosem a radostí. 
Jaké byly dojmy účastníků? Poţádal jsem jednu z účastnic 
naší pouti, aby napsala své dojmy a postřehy. Rád se 
s Vámi o ně podělím: 
 
Vzpomínky na Řím 
 
„Při televizních přenosech o vánočních a velikonočních 
svátcích z Vatikánu jsem si často přála podívat se do 
Říma. Toto přání se mi splnilo. Zúčastnila jsem se 
poutního zájezdu do Říma v říjnu 2012, který byl vypraven 
z Boleradic. Kdyţ se řeklo Řím, měla jsem svoji představu, 
jak to tam asi vypadá. Řím je velkoměsto plné nádherných 
a mohutných staveb chrámů, bazilik, památek, překrásné 
přírody a okolí. 
 
Byl to zájezd náročný na chůzi. Kaţdý den jsme ušli 
několik kilometrů, abychom poznali co nejvíce. Navštívili 
jsme mnoho aspoň těch největších překrásných bazilik a 
významných míst. Některé jsou postaveny na kopcích, ke 
kterým byl výstup náročný. Tento výstup se nám ale vţdy 
odměnil překrásným výhledem na Řím plný věţí a věţiček. 
Nádhera uvnitř bazilik se nedá slovy vyjádřit, ta se musí 
vidět přímo na místě.  
 
V neděli 21. Října jsme se zúčastnili slavnostního 
svatořečení sedmi nových svatých. Byl to nádherný 
slunečný a teplý den. Náměstí před bazilikou sv. Petra bylo 
zaplněno asi 80-ti tisíci poutníků z celého světa. Být 
účastníkem takového velkého shromáţdění je něco jiného 
neţ vidět televizní přenos. Odpoledne jsme si pak prohlídli 
baziliku sv. Petra. Rozloha baziliky a nádhera uvnitř je 
překrásná. Obdiv všem, kdo tato díla, mohutné stavby 
navrhli, postavili a dali vnitřní nádheru. 
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Dojmů a záţitků z tohoto zájezdu je moc. Doporučuji 
kaţdému, kdo je náročnosti zájezdu schopen, ať neváhá 
a Řím navštíví.“ 
 

 
 
Chci poděkovat všem, kdo se nezalekli finanční a fyzické 
náročnosti naší pouti. Kaţdopádně pouť do Říma byla 
vyjímečnou událostí, která se nepodaří dát dohromady 
kaţdý rok.  
Zároveň při této příleţitosti chci popřát všem čtenářům 
Polehradu radostné Vánoce a dobrý, poţehnaný nový rok 
2013.  

 

Mgr. Rudolf Zboţínek, farář 
 

 
 

Advent začal 
 
Byl odstartován vánočním jarmarkem, který připravili OS 
Nedánov a děti ze školy i školky. Více neţ měsíc dopředu 
se všechny vrhly do příprav jarmarku. Čekalo je mnoho 
práce s nacvičováním koled, básní a pohádek, ale také 
mnoho ruční práce. Všichni se do ní s chutí vrhli. 
Pracovalo se v hodinách výtvarné výchovy, pracovních 
činností, ve školní druţině a mateřské škole, ale často i 
doma za pomoci rodičů a prarodičů.  
 
Přišel jiţ dlouho očekávaný den, který v sobě nesl mnoho 
krásných předvánočních chvil strávených v nazdobeném 
sále Městyse Boleradice. Vystoupily zde děti se svými 
připravenými programy: pásmo čertíků z MŠ, básničky, 
koledy, pohádka, taneční vystoupení orientálních tanečnic 
ze ZŠ a také Polehrádek. 

Po vystoupení našich nejmilejších bylo nachystáno mnoho 
stánků s výrobky, vytvořenými našimi dětmi. Připraveny 
byly také vánoční dílničky. Tentokráte si mohli všichni 
dozdobit si dekorační kouli z vodního skla, nazdobit si 
vánoční perníček, vyrobit dekoraci ze samotvrdnoucí 
hmoty, vytvořit si vlastní náramek z korálků, perliček… 
Připravený materiál byl také na výrobu vánočních věnců a 
svícínků. Děti si nechávaly malovat krásné motivy a 
obrázky na obličej. Vánoční jarmark se dětem líbil.  
 
Všem bychom chtěli popřát krásné adventní chvíle, klidné 
proţití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví a 
pohody. 
 

Hana Cvanová 

 

 

Školská rada 

 
Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
je i při naší základní škole zřízena školská rada. Je to 
orgán školy umoţňující zákonným zástupcům nezletilých 
ţáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a 
dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období 
členů školské rady je tři roky. 

 
Školská rada: 
 
a)se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů 
a k jejich následnému uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, a navrhuje jeho změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
ţáků v základních školách, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje 
školy, 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, 
vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke 
zlepšení hospodaření, 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, 
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším 
orgánům státní správy. 
 
Školská rada v Boleradicích pracuje od února 2012 ve 
sloţení:  
 
Mgr. Pavel Kabela 
 - zástupce pedagogů a předseda rady 
 
Dr. Drahomír Hausner  
– zástupce zřizovatele 
 
Karin Stehlíková  
- zástupce rodičů 
 
V případě potřeby řešení návrhů, ţádostí, problémů 
můţete kontaktovat přímo jednotlivé členy rady, případně 
své podněty předat na úřad městyse, nebo zaslat na 
adresu obec@boleradice.cz. 
 
 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
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Nakládání s odpady a třídění v roce 2013 

 
Váţení občané stále je potřeba mít na paměti, ţe tvoříme 
odpad, který naše příroda neumí zpracovat, a proto 
bychom se měli snaţit, co nejvíce přispět právě tříděním 
tohoto odpadu. 
Náklady, které ročně stojí svoz a uloţení odpadu stále 
rostou. Je proto jen otázkou času kdy i mi v naší obci 
budeme muset přistoupit ke zvýšení poplatků za svoz a 
uloţení. 
Jak dlouhý bude tento čas záleţí především na vás. 
Poctivým tříděním vyprodukovaného odpadu je moţné 
sníţit mnoţství, které končí v popelnicích aţ o 50%. Třídit 
můţe kaţdý,chce jen chtít a ať uţ jsou to plasty, papír, 
kovy i plechovky, bioodpad, baterie, ţárovky, sklo či hliník 
a další různé materiály vţdy je dobré pokud tento odpad, 
neskončí v obyčejné popelnici, kde za něj musíme zaplatit 
právě tyto nemalé prostředky. Stále platí, čím těţší 
popelnice tím více peněz zaplatíme. V letošním roce se 
podařilo navýšit počet ţlutých kontejnerů na sběr plastů. 
Jelikoţ sváţení pytlovaného odpadu stojí nemalé 
prostředky, je naším cílem dosáhnout minimalizace těchto 
svozů a přesunout výběr tříděného odpadu právě do 
těchto kontejnerů.  
Naší snahou je přispět také ke zvýšení a zkvalitňování 
výběru tohoto tříděného odpadu. Proto bychom chtěli 
v příštím roce, zrekonstruovat stávající sběrná místa a 
pokračovat v rozšiřování těchto sběrných míst. Taktéţ 
sběrný dvůr bude i v roce příštím provozován 2x měsíčně 
vţdy v sudé týdny. Pokud si tedy nevíte rady, zdali ten či 
onen odpad patří do tříděného kontejneru, odevzdejte 
nám tento odpad do sběrného dvora, kde ho obecní 
pracovníci přeberou a zařadí. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Sběrný dvůr v prostoru areálu bývalého ZD bude 
v roce 2013 v zimním provozu: 
 
sobota (sudé týdny) v době od 14.00-16.00 hod 
 
Svoz komunálního odpadu: 
PET LAHVE, PAPÍR, TETRA PACK (pytle) bude 
prováděn kaţdou lichou středu v 8.00hod. 
 
Svoz popelnic bude probíhat kaţdý lichý pátek (svozovou 
firmou). 

 
 

Za Radu městyse Bohuslav Barek 

 

Poplatky za odpad v roce 2013 

 
Jistě mnohé z Vás zajímá, jaká bude v letošním roce cena 
za svoz odpadů. 
Zastupitelstvo městyse na svém 12. zasedání konaném 
dne 29.11.2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku o 
místním poplatku za provoz systému shromaţďování 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálního odpadu č.1/2012 která stanoví poplatek za 
svoz a uloţení komunálního odpadu pro rok 2013 na 
500,-Kč za osobu. I pro příští rok zůstávají zachovány 
slevy pro děti nově do šesti let vč. a osamoceně ţijící 
občany starší sedmdesáti let. Poplatek pro tyto skupiny 
bude ve Výši 300,-Kč/osobu. Splatnost tohoto poplatku je 
stanovena jako v roce minulém a to do 30. června 2013. 

Vyhláška upravuje skupiny, které jsou zahrnuty do placení 
poplatků, a zároveň skupiny které osvobozuje od placení 
poplatků. Celé znění vyhlášky je moţné vyhledat na 
www.boleradice.cz v sekci dokumenty. 

 
Za Radu městyse Bohuslav Barek 

 

 

Informace občanům s úřední adresou 
Boleradice č.p. 401 

 
Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty 

 
Úřad městyse Boleradice upozorňuje, ţe nepřebírá 
korespondenci pro občany, jimţ byla přidělena úřední 
adresa: Boleradice č.p. 401. Tato adresa slouţí pouze jako 
evidenční údaj pro vydání osobního dokladu a nelze ji 
pokládat za adresu pro doručování korespondence.         
V budově Úřadu městyse Boleradice, Boleradice č.p. 401 
nikdo z občanů nebydlí, a proto jim není moţné ţádnou 
korespondenci doručit. Úřad není ze zákona oprávněn 
přebírat soukromou poštu fyzických osob. 
Občané, jimţ byla přidělena úřední adresa, by se ve 
vlastním zájmu měli na místní poště dotazovat, zda mají 
uloţenou nějakou zásilku. Nepřevzaté zásilky se vrací zpět 
na adresu odesílatele. 
 

Městys Boleradice 
 
 
 

Poděkování našim krajským 
zastupitelům 

 

Našim čtenářům jistě neuniklo, ţe v říjnu tohoto roku se 
konaly volby do senátu a krajských zastupitelstev. Nebojte 
se, nebudu hodnotit to, co mi nepřísluší, tedy výsledky 
voleb. V pár řádcích bych chtěl jen poděkovat panu 
PaedDr. Stanislavu Svobodovi a panu Janu Korábovi za 
jejich práci v krajském zastupitelstvu, přesněji řečeno za 
to, jak naši obec, náš kraj zastupovali a reprezentovali na 
všech jednáních, kterých se zúčastnili. Za dobré rady, 
podporu a přátelská slova, které mi při nástupu do funkce 
starosty oba poskytli. Jsem přesvědčen, ţe i jejich 
zásluhou se obci podařilo za období let 2009-2012 získat 
celkově částku cca 1 795 000,- Kč od krajského úřadu na 
různé investiční akce v obci (opravy chodníků, opravy 
hřbitovní zdi, oprava stropu ve škole, výstavba vodovodu 
Cvrčkov , obnova památek, územní plán a další). Proto mi 
dovolte touto formou oběma poděkovat za jejich působení 
v krajském zastupitelstvu a vyjádřit přesvědčení, ţe i v 
dalším období bude naše vzájemná spolupráce úspěšně 
pokračovat při řešení otázek dalšího rozvoje naší obce 
a regionu. 

Drahomír Hausner 
 

O škole 

 
Malotřídní školy na moravských obcích se potýkají 
neustále s problémem nedostatku ţáků. Také naše škola 
se snaţí tomuto problému čelit, a to jednak dobrou 
komunikací s rodiči a zřizovatelem a jednak co nejlepší 
prezentací svojí práce na veřejnosti. Dovolte mi, abych vás 
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seznámila s tím, jak to vypadá v tomto školním roce 
v praxi. 
Komunikace je někdy problém snadno řešitelný – to kdyţ 
mají zájem obě strany. Jindy se však nedaří, ať uţ jsou 
důvody technické či ryze soukromého charakteru.  
V tomto školním roce jsme se pokusili rozseknout problém 
technický a zprovoznit informační systém pro rodiče 
našich ţáků. Kaţdý z rodičů dostal identifikační kód dítěte 
a od poloviny listopadu má moţnost přihlásit se do 
aplikace třídní kniha, kde najde informace o docházce 
dítěte, jeho prospěchu, domácích úkolech, případně můţe 
zaslat zprávu učiteli. Víme, ţe někteří rodiče nemají 
moţnost pravidelného přístupu k internetu, ale pro mnohé 
je toto řešení usnadněním kontroly dítěte. Učitelé se 
s touto aplikací učí také teprve pracovat, dopisují zpětně 
některé údaje a tak věřím, ţe nám případné nedostatky 
rodiče odpustí. Důleţitou poznámku však máme k tomuto 
způsobu všichni – počítačová komunikace nikdy nemůţe 
nahradit osobní rozhovor, vysvětlení problému či jen 
obyčejné milé slovo. Jsem moc ráda, ţe většina rodičů na 
rozhovor nedá dopustit, protoţe málokdo dokáţe svoje 
myšlenky přesně formulovat písemnou formou. Aplikace 
by měla slouţit hlavně předávání informací! Věřím, ţe 
díky ní nezaniknou třídní schůzky a konzultace s rodiči, 
byla by to velká škoda. Právě v tomto předvánočním čase 
jsme se moc těšili na setkání s vámi při vánočním 
jarmarku a kaţdý rozhovor byl pro nás povzbuzením pro 
další práci.  
Ještě se vrátím k dalším způsobům prezentace školy, na 
kterých pracujeme jako sehraný kolektiv. Kaţdý 
z vyučujících, ale třeba i paní hospodářka, má moţnost 
prezentovat práci na webových stránkách školy.  Přitom je 
bezvadné, ţe role jsou rozděleny rovnoměrně a tak jeden 
píše, druhý fotí, třetí raději akce organizuje. Myslíme i na 
širší veřejnost, pro kterou pořádáme pravidelně Den 
otevřených dveří, Dílny pro rodiče, a podobné akce. Letos 
jsme s pozvánkami na Den otevřených dveří (stejně jako 
v minulých letech) obeslali i okolní obce, jejich úřady a 
mateřské školy. Postupně si k nám hledají cestu rodiče, 
kteří mají zájem o osobní přístup a individualizovanou 
výuku jejich dítěte v klidném kolektivu.  Pro ty, kteří se na 
děti přišli podívat, byly přichystány 3 ukázkové hodiny. 
Rodiče mohli vidět, ţe práce s ţáky není leckdy snadná a 
zaslechla jsem i slova lítosti, ţe určití rodiče stáli za 
dveřmi a nenahlédli do výuky, kde právě jejich dítě 
„excelovalo“. Za svoje prvňáčky musím říct, ţe byli pilní, 
snaţiví a předvedli se rodičům v tom nejlepším světle.  
Modernizaci jídelníčku podle současných trendů 
stravování předvedly i paní kuchařky, které připravily pro 
návštěvníky pohoštění z netradičních či původních 
potravin, jako je pohanka či špaldová mouka. Děti se 
snaţíme naučit jíst potraviny s co nejmenším obsahem 
cukrů a tuků, abychom předcházeli současné civilizační 
chorobě – dětské obezitě. Na jiném místě si jistě přečtete 
informace o sportování dětí, které je také důleţité.  Ve 
vhodném a pestrém stravování si však děti budují základ 
svých návyků do budoucna. Paní kuchařky k nabídce jídel 
přistupují odpovědně, a proto je na tomto místě za jejich 
snahu chválím. Doufám, ţe i mezi rodiči vládne 
spokojenost, i kdyţ stravování je tak individuální věc, ţe 
nelze vyhovět všem.  
Na závěr se zmíním o tom, proč se naše škola zaměřuje 
na přírodovědné a ekologické (environmentální) aktivity a 
působí v tomto směru nejen na děti, ale i na veřejnost. 
Jednak jsme si toto zaměření vybrali při tvorbě vlastního 
školního vzdělávacího programu. Také nechceme 
vychovávat sobecké děti, které nezajímá, co se kolem 
nich děje a vyuţívají přírodu jen ke svému prospěchu.  Za 
těch několik let, kdy takto vystupujeme i směrem 

k veřejnosti, jsem zaslechla i řeči, ţe to s tou ekologií 
přeháníme - nikdy mi je však nikdo nepřišel říct do očí. 
Domnívám se, ţe něco takového můţe vadit snad jen 
tomu, kdo si myslí, ţe maso či mléko se urodí 
v hypermarketu na pultě a do lesa je dobré chodit jen pro 
dřevo. Naše děti si něco takového určitě myslet nebudou, 
protoţe se odmala učí, jak to v přírodě probíhá, odkud se 
potřebné věci berou a jak můţeme zacházet s tím, co uţ 
nepotřebujeme. Poznávat přitom krásy přírody, zejména 
svého okolí, je pro naše děti luxus, který městské děti 
mnohdy nezaţijí za celý dlouhý rok.  A věřte mi, ţe výuku 
kvůli tomu rozhodně nezanedbávají, naopak mají mnohem 
širší vědomosti, neţ je po nich často poţadováno. Moţná 
se trošku zlobíme na tyto pošklebáčky, kteří své názory 
říkají bokem, jsme však nesmírně pyšní na rodiče, kteří se 
ke svým dětem přidali a doma s nimi třídí odpad, zajímají 
se o naše aktivity a podporují nás. A těch je velká, velká 
většina.  
Ráda bych tedy všem, a to nejen našim dětem a rodičům, 
ale skutečně všem občanům Boleradic, popřála za školní 
kolektiv krásné, klidné a šťastné Vánoce.  Ať vaše srdce 
naplní harmonie a vydrţí vám i v roce 2013. 
 

Milena Emmerová 

 
 

Projekt prvoučné portfolio Boleradic 

 
Ke konci kalendářního roku se uzavírá čerpání projektu z 
dotace Jihomoravského kraje – odboru ţivotního prostředí, 
který získala základní škola v roce 2012 ve výši 21 000,- 
Kč. Ţáci naší školy a zejména učitelé nyní finišují 
v přípravě portfolia – zásobníku informací prvoučného, 
vlastivědného a přírodovědného obsahu. Tento zásobník 
bude mít kaţdý učitel ve své třídě a můţe z něj čerpat 
informace o Boleradicích.  
Informace jsme sbírali během celého roku. Společně 
s dětmi jsme zmapovali okolí Boleradic, jeho přírodní 
zajímavosti. Besedovali jsme s rybáři, s myslivcem, 
s ochranáři i s pamětníky – například na téma minulost 
školy. Podívali jsme se do střediska ekologické výchovy 
v Rajhradě do zvířecího útulku, nakoupili mnoţství 
zajímavých publikací. V rámci projektu jsme také získali 
kvalitní fotoaparát a dalekohled – pomůcky do terénu. 
V portfoliu se objeví i boleradické pověsti, které sbírali naši 
ţáci a budou za ně odměněni na závěr roku. Práce na 
projektu byla náročná, pro ţáky však měla velký přínos. I 
do budoucna bude portfolio slouţit dalším vyučujícím 
s jednou nadčasovou výhodou – mohou do něj průběţně 
přidávat další materiály. 
 

Milena Emmerová 

 
 

Událo se ve škole 
 
Beseda o prevenci SPJ 
 
V měsíci říjnu v rámci prevence sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeţe proběhla beseda s vedoucím 
probační a mediační sluţby Břeclav. 
Naši ţáci 4. a 5. ročníku se zde dozvěděli, co to vlastně je 
za sluţbu a k čemu slouţí - hlavní náplní je pomoc těm, 
kteří se dostali do problémů se zákonem. Snahou besedy 
bylo, aby děti získaly přehled, co je to trestný čin a 
nezákonné jednání, státní zástupce, kurátor pro mládeţ, 
alternativní trest, čeho se vyvarovat a jak se chovat. Jiţ ví, 
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ţe Probační a mediační sluţba existuje a znají její 
činnost. Ví, ţe je dobré se naučit správně odhadnout 
situaci, předvídat moţné následky a důsledky svého 
chování a dát si pozor na moţné protiprávní jednání při 
styku s kamarády a při různých hrách a mimoškolních a 
volnočasových aktivitách. 
 
Dopravní výchova 
 
Začátkem listopadu přijela do naší školy pracovnice a 
instruktorka autoškoly. Provedla výuku dopravní výchovy - 
teoretickou část pravidel chodce a hlavně cyklisty pro 
ţáky 3. aţ 5.ročníku. Zajímavou a  zábavnou formou 
probrala pravidla silničního provozu a dopravní značky. 
Naše děti byly velmi šikovné a tímto absolvovaly průpravu 
pro získání Průkazu mladého cyklisty. Druhá část výuky, 
jiţ praktická, proběhne v jarních měsících. 
 
Výuka vlastivědy 
 
V posledním týdnu října se ţáci seznamovali s 28. říjnem 
1918, událostmi konce 1. světové války a příčinami 
rozpadu Rakousko-Uherska. Ví, proč je tento den 
významným státním svátkem. 
Také jsme si začátkem listopadu připomněli výročí bitvy 
na Bílé hoře (8. 11. 1620) a její důsledky pro náš národ – 
dobu temna a postavu našeho Jana Adama z Víckova, 
majitele Boleradic a největšího moravského bojovníka za 
svobodu za třicetileté války. 
11. listopadu jsme se zúčastnili pietního aktu ke Dni 
veteránů a uctili památku obětí válek minulých i 
současných. 
 

 
 
Začátkem prosince jsme se zase seznamovali s 
průběhem „bitvy tří císařů“ u Slavkova (2. 12. 1805). 
Ţáci ví, ţe představiteli a hlavními veliteli byl car 
Alexander I., císař František I. a císař Napoleon a ţe i 
naši vojáci museli bojovat v řadách císaře Františka I. za 
Rakousko. 
 
Sport 
 
V říjnu jsme se v hodinách tělesné výchovy a sportovním 
krouţku zaměřili na míčové hry – různé varianty 
zpracování míče (především chytání a přihrávky) a 
přípravu na turnaj ve vybíjené.  
V listopadu jsme se zase zaměřili na turnaj v sálové 
kopané. Nyní v prosinci se chystáme na turnaj ve stolním 
tenise. A tak se učíme ovládat pálku a míček tak, aby 
letěl, kam potřebujeme. Vše samozřejmě s přihlédnutím 
na věk dětí a se zjednodušenými pravidly. Děti sportují s 

nasazením, zápalem a radostí. Odměnou je vţdy drobná 
sladkost a pochvala. Po svátcích nás čeká jiná sportovní 
aktivita a sice šplh o tyči. 
 

Mgr. Pavel Kabela 
 

 
Informace o zápisu do ZŠ a MŠ 

 
Váţení občané, zejména rodiče budoucích prvňáčků a 
předškoláčků.  Ráda bych vás předem upozornila na zápis 
do prvního ročníku ZŠ, který proběhne v pondělí 28. 1. 
2013 od 15.00 hodin.  K zápisu se mohou dostavit i děti, 
které dostali v minulém roce odklad školní docházky. 
Všichni předškoláci se mohou společně se svými rodiči 
připravovat na školu v kurzu Maxík, který probíhá od 
poloviny listopadu kaţdý čtvrtek od 16.00 hodin v budově 
základní školy pod vedením paní učitelky Málkové nebo 
Appeltauerové a paní ředitelky.  
Zápis do mateřské školy proběhne v měsíci únoru, a to 25. 
2. 2013 od 15.30 hodin. Přesná kritéria přijetí budou 
vyvěšena na webových stránkách školy nejpozději týden 
před zápisem. Těší se na vás pedagogičtí pracovníci školy.  

 
Milena Emmerová 

 

 

 

Tvořivé dílny v mateřské škole 
Boleradice 

 
Kdyţ se řekne mateřská škola, kaţdý si jistě jako první 
vybaví své vlastní vzpomínky na předškolní záţitky. 
Dnešní předškolní vzdělávání je v mnoha ohledech stejné, 
jen forma výuky a její metody se poněkud změnily. 
Příkladem za všechny je projekt TVOŘIVÁ DÍLNA, který 
láká rodiče do prostor mateřské školy, aby prověřili 
zručnost nejen svou, ale i svých dětí. Tvořivé dílny jsou 
v ročních plánech MŠ zakotveny jiţ několik let a 
v povědomí rodičů si získaly své místo. Konají se vţdy 
třikrát aţ pětkrát do roka a jsou svázány s tradicemi a 
událostmi významnými pro regionální folklor či kulturu 
vůbec. V podzimním pololetí se rodiče mohli přijít podívat 
na dvě Tvořivé dílny. První byla věnována vyrábění 
dýňových strašáků, druhá adventním svátkům, ozdobám a 
výrobkům, dotvářejících atmosféru těchto dnů klidu a 
rodinné pohody. 
 První ze zmíněných dílen se konala před svátkem 
všech zesnulých, aby si děti mohly vystavit své „dýňáky“ 
před svůj dům. Akce se uskutečnila na školní zahradě, kde 
se lehce zabavily i ty děti, které při výrobě strašáků nebyly 
tak trpělivé, jako jejich rodiče. Mnohé se však od svého 
výrobku nedokázaly odtrhnout, dokud nebyly hotovy. A tak 
vznikla příjemná atmosféra, ve které se mísil smích 
hrajících si dětí s debatujícími rodiči, jejímţ výsledkem byl 
více neţ tucet krásně strašidelných dýní. Hojná účast 
rodičů předčila naše představy a tak jsme se zatajeným 
dechem očekávali, kolik nadšených rodičů navštíví druhou 
dílnu, věnovanou výrobě vánočních ozdob. 
 Mnoţství příchozích rodičů překonalo náš odhad. 
Jiţ půl hodiny po zahájení dílny, která se konala 26. 
listopadu v prostorách MŠ, byla všechna nachystaná místa 
obsazená a rodičů stále přibývalo. S vervou se vrhali do 
tvoření vánočních svícnů z jablíček, skořice a hřebíčku, 
zdobení perníčků, které si děti předem vykrájely a napekly, 
a výroby barevného řetězu z papíru na stromeček, který 
byl k vidění na Vánočním minijarmarku.  
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Nejen maminky, ale i tatínkové zdobili perníčky 
pestrými polevami. Mačkali ji z papírových kornoutů jako 
zkušení cukráři a přitom dělali ţerty na vlastní účet. 
Většina dětí si svícny vyrobené ve spolupráci s rodiči 
vystavila v šatně MŠ, někteří si je odnesli domů, stejně 
jako vlastnoručně nazdobené perníčky. Přátelské 
prostředí adventní dílny předesílalo sváteční náladu a 
mnozí rodiče odcházeli s úsměvem na tváři notnou chvíli 
po příchodu soumraku. 
 Co však rodiče neviděli a neslyšeli, bylo nadšené 
vyprávění dětí o záţitcích z dílny druhý den ráno ve 
školce. Předháněly se mezi sebou, jaké mnoţství 
perníčků s maminkou a tatínkem nazdobili, kolik „metrů“ 
řetězu vyrobili a jak se jim svícny povedly. Jejich nadšení 
potěšilo i nás pedagogy. Jsme rádi, ţe se všem večery ve 
školce líbily, a těšíme se na další Tvořivou dílnu. 
 A co rodiče s dětmi čeká příště? Koncem ledna 
se chystají děti z mateřské i základní školy na návštěvu 
nově zrekonstruovaného Planetária v Brně. V návaznosti 
na tuto událost bychom rádi připravili Tvořivou dílnu 
s názvem „Táto, poleť na Měsíc, nebo kousek dál…“ 
Původní záměr této plánované akce byl přilákat víc 
tatínků do prostor mateřské školy. Po poslední dílně, na 
které byla jejich účast překvapivě velká, pevně věříme, ţe 
se i příště zapojí a děti budou stavět s tatínky raketoplány 
tak, jak o tom často sní.    

 
Za mateřskou školu pan Plocek 

 
 
 

Medojedi 2012 aneb “medová 
olympiáda” 

 
V září přišlo vedoucí našeho včelařského krouţku paní 
Vavrikové pozvání na zajímavou akci do Rakovníka.  Byli 
jsme organizátory vybráni na setkání mládeţe 
z včelařských krouţků celé ČR a Slovenska. Rozhodli 
jsme se, ţe pozvání přijmeme, i kdyţ Rakovník je daleko.  
Dne 25.října 2012 jeli někteří členové našeho krouţku na 
výlet. Vyjeli jsme po desáté hodině z Boleradic směr Brno, 
z Brna mezinárodním rychlíkem do Prahy a odtud směr 
Rakovník, celá cesta nám trvala 6 hodin. Organizátoři nás 
ubytovali v Tenis centru CAFEX, ještě ten den byl pro děti 
připraven seznamovací večer v tenisové hale. V pátek 
dopoledne nás čekal výlet „Cesta medu“, jeli jsme do 
výrobny na Medánky a medovinu, dále nás očekávali 
v muzeu T.G. Masaryka. Odpoledne jsme závodili na 
motokárách v centru Monaco - komplex. 
 

 

 Při návratu na ubytovnu jsme zjistili, ţe za námi dojely děti 
z dětských domovů. Před námi byl „medový večer“, 
abychom se všichni seznámili, protoţe v sobotu nás čekala 
„Medová olympiáda“. Organizátoři ze všech dětí vytvořili 
smíšená druţstva, museli jsme si pomáhat s dětmi, které 
jsme znali jen chvíli. Měli jsme moţnost si uvědomit, ţe 
kaţdé dítě nemá šanci vyrůstat se svými rodiči, ţe ţivot 
pro ně musí být náročnější. V neděli jsme jeli zpět domů, 
někteří z nás ještě ve vlaku přemýšleli o tom, co dělají děti 
z domovů, aţ vyrostou a musí zařízení opustit. 
Z Rakovníka jsme si odvezli dárky od organizátorů a 
spoustu nových záţitků. 
 

 
 

Účastníci setkání mládeţe Medojedi 2012 

 
 

Lampiniáda 

 
V pátek 3. listopadu 2012 proběhl jiţ třetí ročník 
Lampiniády, kterou pořádalo Občanské sdruţení Nedánov. 
V prostoru před radnicí se sešlo na šedesát dětských 
účastníků, v doprovodu rodičů i prarodičů. I pro tento rok 
jsme zvolili novou trasu pochodu, která vedla do Pastýřské 
ulice, na Dolní konec a dále Klobouckou ulicí aţ do Randlí. 
V prostoru nádrţe, byla připravena lampionová výzdoba 
spolu s táborákem k opékání buřtů a taky pro zahřátí 
jelikoţ listopad je opravdu studený měsíc. Při čaji a 
svařáčku si děti i dospělí, mohli v poklidu zazpívat a uţít si 
pohody. Na závěr se nad námi rozzářil barevný ohňostroj. 
 

 
 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 
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Létání s draky na Nedánově 

 
Tak přeci jen se počasí umoudřilo a v neděli 14.října  jsme 
se mohli sejít na Nedánově ke společnému létání s draky. 
Slunce pěkně hřálo a vítr, který postupně sílil nám dopřál 
vyslat draky nad naše hlavy. A jak jsem řekl vítr sílil a sílil 
a tak nebylo divu, kdyţ se nám drak tu a tam  vyškubnul a 
nezbylo nic jiného, neţ ukázat jak rychlé máme nohy a 
šikovné ruce při chytání utíkajícího drţátka. 
 

 
 
 Létalo se dobře, ale přeci jen podzimní větry uţ jsou 
studené a tak nezbilo neţ sbalit draky a sejít se ke 
společnému fotu. Pro děti byla ještě na závěr připravena 
malá odměna na památku a doplnění energie. 

 
Za OS Nedánov Bohuslav Barek 

 
 

Mikulášská diskotéka 

 
V pondělí 3. 12. 2012 se jako jiţ tradičně konala v sále 
úřadu městyse Mikulášská diskotéka, kterou nás 
provázela Andělka. 
Během příjemného podvečera si děti čekání na Mikuláše, 
anděla a čerta zkrátily veselým tancováním doplněným 
malými soutěţemi a nácvikem básniček o Mikuláši a 
čertovi.  
 

 
 
 

Kdyţ se čas nachýlil, všechny děti uţ netrpělivě vyhlíţeli 
Mikuláše se svými pomocníky, kteří na nás ani tentokrát 
nezapomněli a po krátkém uvítání si vyslechli připravené 
básničky a přistoupili k rozdávání balíčků, kterých si 
přivezli přímo vrchovatý vozík. I kdyţ mezi námi byli i 
někteří zlobivci, čert si nakonec nikoho s sebou neodnesl 
po slibu, ţe uţ se polepší, 
Poté, co se Mikuláš, anděl a čert s námi rozloučili, uţ 
zbývalo jen krátce se vydovádět v rytmu hudby a vyrazit do 
mrazivého večera na cestu domů.  

 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 

 
 

Adventní dílna a minijarmark 

 
A opět zde máme zimu a s ní i čas adventu, který nás 
nabádá k tomu, ţe je načase opatřit si i nějakou tu 
adventní výzdobu. A proto se také, v první prosincovou 
sobotu opět po roce uskutečnila  v prostoru sálu úřadu 
městyse Adventní dílna a minijarmark, které si pro vás 
společně připravili OS Nedánov, Městys Boleradice, 
Základní škola a mateřská škola Boleradice a Květiny 
Hana Vystoupilová. Po úvodním přivítání pana starosty a 
paní ředitelky základní a mateřské školy  Boleradice 
následovala vystoupení dětí ze základní školy, Polehrádku, 
mateřské školy a také orientálních tanečnic. Děti předvedly 
opravdu pěkné vystoupení a potlesk, který se nesl sálem 
byl dostatečnou odpovědí na otázku, zda se návštěvníkům 
představení líbí. Představení skončilo a přišel čas na 
otevření adventních dílen a minijarmarku, kde bylo moţné 
si zakoupit krásné výrobky, které vyráběly děti ze základní 
a mateřské školy a také je spolu s rodiči prodávali ve svých 
stáncích. V adventní dílně u paní Hanky Vystoupilové, pak 
bylo moţné si zakoupit různé ozdoby a samostatně si 
vytvořit nějaký ten svícen, věneček a různé výrobky dle 
vlastní fantazie. No a pro ty, kterým se nechtělo vyrábět 
vlastní výrobky byly připraveny jiţ hotové výzdoby. 
 

 
 
 Pro děti pak zde byly připraveny dílny v podobě zdobení 
výrobků z vodního skla, zdobení perníčků různými 
materiály, výroba z keramické hmoty malovaná lesklými 
barvami, výroba krásných šperků a v neposlední řadě i 
malování na obličej, u kterého bylo stále přeplněno. A 
jelikoţ se nám pomalu nachýlil večer a přišel čas, kdy bylo 
zapotřebí vše ukončit a přesunout se ven, kde bylo 
připraveno rozsvícení obecního vánočního stromu. 
Zaznělo zde i několik známých koled jelikoţ při zpívání 
často vysychá v hrdle, podáván byl teplý punč pro ohřátí. 
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Doufáme, ţe se Vám tato akce líbila a všem, kteří se 
podíleli na přípravě děkujeme. 

 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 

 
 

Zahrádkáři rekapitulovali 

 
Blíţí se konec roku. Příroda – pole, vinice, zahrady a 
zahrádky jsou jiţ připraveny na zimu. A tak se naši 
zahrádkáři sešli na akci nazvané Podzimní posezení. Zde 
v přátelské atmosféře, v prostředí „krčku“ obecního úřadu, 
rekapitulovali a vzpomínali na končící pěstitelský 
zemědělský rok. A jaký byl? 
Na začátku roku, v únoru, si na Výroční členské schůzi 
odhlasovali plán činnosti organizace, kterým se v průběhu 
roku řídili: V měsíci dubnu uspořádali zájezd na jednu z 
největších celostátních akcí, na výstavu Flora Olomouc. 
Na takové akci si kaţdý milovník přírody a květin přijde na 
své. 
V průběhu roku si kaţdý opečovával své zahrady a 
zahrádky tak, aby mu daly uţitek a krásu. Výpěstky potom 
představili na Výstavě ovoce, zeleniny a květin v měsíci 
září. Ta se vydařila a jistě se vám všem líbila. Její 
uspořádání bylo i připomínkou 55. výročí trvání celostátní 
organizace ČZS. 
Od srpna do listopadu byla v provozu zpracovna ovoce. 
Sušilo se 16 krát, především jablka a hrušky, zhruba 310 
kg ovoce.Moštovalo se 11 krát, to je 788 kg jablek na 
mošt. Celkem bylo zpracováno 1 098 kg ovoce. Je 
„smutné“, ţe většina zájemců byla přespolních, a i z dosti 
vzdálených míst okresu. Přesto jsme rádi, ţe je zpracovna 
vyuţívána a splňuje svůj účel, pro který byla vybudována. 
Při besedování se také zamýšlelo nad činností organizace 
v příštím roce. Měli bychom si připomenout 50. výročí 
(r.1963) trvání naší místní organizace. A tak uspořádané 
akce, které si naplánujeme na výroční schůzi opět v 
únoru, se ponesou samozřejmě v tomto duchu. 

 

Za výbor čZS Pavel Kabela 

 
Co plánuje Techsport v roce 2013 

 
Předně se snaţíme dokončit akci „studánka za mlýnem“.  
Na protější strany vozovky jsme umístili odpočívadlo a 
informační tabuli s popisem místa i jeho významu. Místo 
bývalé studánky bude připomínat jen imitace bývalých 
„okovů se stříškou“.  Mimo to bude instalován další panel 
s mapou podrobně seznamující turisty se zajímavostmi 
našeho městyse. 
 Další sonda na bývalém hradě byla značně  delší 
a také hlubší. Ve třech metrech dosáhla spodní část 
hradního příkopu. K našemu překvapení se objevil další 
příkop nezvyklého tvaru. Po zajištění sondy se ukázalo 
mohutné opevněním ve „ vší parádě“. To zaskočilo samé 
archeology a vyvolalo mnohé otázky, domněnky i 
spekulace – proč takové opevnění, kdo si je mohl dovolit, 
čemu slouţily? K hledání odpovědi a vnesení trochu 
jasnosti lze docílit dalším pokračováním průzkumu. 
V případě, ţe se získají finanční prostředky je moţno 
pokračovat na jaře příštího roku. Archeolog doktor Unger 
musel kapitulovat, nejprve se domníval, ţe postačí jedna 
sonda a bude jasno. Nyní tuší moţné překvapení. Pokud 
by někdo chtěl  z podnikatelů, ţivnostníků a nebo občanů 
tuto akci finančně podpořit můţe se obrátit  na organizaci 
Techsport. 

Ke zklamání mnohých se ţádný poklad nenašel, stejně tak 
nějaké cennosti. Musel by se stát zázrak. Průzkum otevřel 
setinu celé rozlehlé plochy, a potom, to hodnotné si odnesli 
dobyvatelé hradu, tedy ti, co jej pobořili. Něco malinko 
mohli paběrkovat naši předkové co dolovali stavební  
materiál při stavbě svých domů. Můţe se stát, ţe při 
bourání starých domů, zdí a sklepů se mohou nějaké 
opracované zbytky nalézt. A navíc, celá plocha byla 
nesčetněkrát prokopaná a rozoraná  nájemci při 
oddělávání pronajatých políček. Nejde tedy o nalezení 
nějakých předmětů, ale poněkud více poznat počátky a 
význam našeho hradu, pokusit se poodhalit  jeho 
tajemství. 
 Třetí naše aktivita se rozbíhá v konkrétních 
krocích na vybudování Památníku  Viléma Mrštíka  
v Helenčině údolí. Jeho umístění plánujeme na 
katastrálním území naší obce,  poblíţ komunikace   
směrem na Diváky. Máme jiţ představu co všechno 
uděláme  proto, aby bylo moţné na jaře příštího roku 
budování památníku zahájit. Mělo by to být v květnu, 
protoţe 14.5. uplyne 150 let od narození Viléma Mrštíka. 
V tomto roce se uskuteční pracovní jednání zaměřené na 
získání moţných spolupracovníků a příznivců, zjištění 
moţností a stanovení postupu prací. Ke květnovému datu 
bude nutné provést terénní úpravy prostoru, instalovat 
základní vybavení a zorganizovat veřejné zahájení 
s určitým programem. Aby se to zvládlo uvítali bychom 
ochotné pomocníky. Bude to dílo prospěšné pro 
Boleradice, a proto se do něho zapojte. 

 
Výbor Techsportu 

 
Malé divadelní bilancování 

 
V roce 2012 se na jevišti divadla odehrálo celkem šedesát 
osm představení dvaceti hostujících souborů a našeho 
spolku. Počet diváků, kteří k nám v uplynulém roce přišli uţ 
dávno počítáme na tisíce. Jezdí k nám zájezdy i z velmi 
vzdálených míst Moravy: z Brna, Znojma, Kroměříţe, 
naposledy na premiéru Noci pastýřů aţ z Velké nad 
Veličkou. K tomu jsme hostovali na jevištích v Ořechově, 
Vídni, Městečku Trnávka, Polné, Tvaroţné, Jiříkovicích, 
Strachotíně a samozřejmě i v Hustopečích. O všechny 
naše hry je i na vzdálených „štacích“ zájem. Letos poprvé 
jsme dokázali uvádět současně čtyři tituly. Z loňska to byla 
Maryša s Robinem Zbojníkem a letos v premiéře  uvedený 
Revizor a Noc pastýřů.  
 
Reprezentativní událostí nejen pro náš spolek, ale jistě i 
pro celou obec, je krajská divadelní přehlídka Jarní 
Sešlost. V květnu přijeli přátelé a kamarádi herci ze sedmi 
spolků aby se „utkali“ o přízeň diváků a odborné poroty. 
Přehlídka je totiţ soutěţní a postupuje se z Boleradic 
rovnou do Vysokého nad Jizerou na Národní přehlídku 
amatérských divadelních souborů. Letos bylo jako nejlepší 
představení vybrána Dámská šatna od jednoho 
z nejlepších amatérských souborů u nás Prkno Veverská 
Bítýška. Hned na přehlídce jsme se s herci souboru 
domluvili na jejich hostování u nás a tak se s Dámskou 
šatnou setkají diváci opět v lednu znovu na našem jevišti. 
Obě řady předplatného pro děti Rodiče s dětmi do divadla 
a Jarní předplatné bývá obsazeno abonenty v rezervaci na 
webových stránkách ještě dříve, neţ si stačí pokladní 
divadla připravit a vytisknout vstupenky. O dětská 
představení pro školní mládeţ je vţdycky veliký zájem.  
 
Listopad toho byl důkazem: nejdříve Maryša pro 
hustopečské gymnázium, následovaná dvojpředstavením 



POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2012 

Strana 11 

O Šípkové Růţence od Jana Přeučila a Evy Hruškové pro 
první stupeň základních škol a nakonec opět Maryša pro 
školy z Velkých Pavlovic a Velkých Němčic. A všechna 
obsazena do posledního místečka!  
 
Letos se nám dostalo také velké pocty z Památníku 
písemnictví na Moravě v Rajhradě. Dostali jsme pozvání 
k zahájení výstavy Alois a Vilém Mrštíkové – drama 
jihomoravské vesnice. Na vernisáţi jsme uvedli úryvek 
z prvního jednání Maryši. Vystoupení, i kdyţ malé, sklidilo 
mezi přítomnými upřímný potlesk a poděkování. A nejen 
to. Po několika dnech přišla z Jimramova, rodného města 
Viléma Mrštíka, pozvánka k hostování příští rok při 
příleţitosti jeho stopadesátého výročí narození. 
Nemůţeme odmítnout a Maryšu z Boleradic uvidí i 
v Jimramově. 
 
K naší činnosti patří i „nedivadelní“ akce: v únoru XVIII. 
Divadelní bál aneb Ţivot je jen náhoda, koncert The 
Beatles revival, výstavy výtvarných prací a obrazů 
v klubovně divadla během přehlídek, zájezd do působiště 
Jakuba Jana Ryby Roţmitálu pod Třemšínem, zahájení 
sezóny v Tihelni u dobrého vepřového a vínečka, na 
konec roku chystáme tradiční oslavu posledního dne 
v roce.  
 
Je toho dost co divadelníci během roku stihnou. Klobouk 
dolů přede všemi, kteří v divadle nejen hrají, ale starají se 
o jeho provoz tak, aby divák pokládal za samozřejmost, 
ţe se v Boleradicích hraje divadlo.  
 
Naší snahou je nabídnout vám divákům to nejlepší co se 
na amatérské divadelní scéně děje a okořenit to špetkou 
vystoupení profesionálních herců. Přejme si, aby nám 
ochotníkům náš elán vydrţel i v příštím roce a Vy, naši 
diváci, jste stále měli důvod, proč k nám do Boleradic 
přijet na divadlo.  

 
Jiří Janda 

 
 

Noc pastýřů obohatí vánoční svátky 
v divadle 

Po roční pauze opět na boleradickém jevišti oţila vánoční 
hra „Noc pastýřů“ v reţii Aleny Chalupové. Příběh o 
vzniku nejslavnější vánoční skladby Jakuba Jana Ryby a 
pohnutém osudu tohoto talentovaného, leč nedoceněného 
skladatele, letos doznal podstatných změn. Reţisérka 
Alena Chalupová musela díky roční pauze a také 
generační výměně u dětských rolí, přeobsadit asi třetinu 
rolí. Antonína Korába v roli faráře Zachara nahradil jeho 
bratr Jan, který si tuto změnu sám na paní reţisérce 
vyţádal. „Nebyla to pro mne vůbec jednoduchá role. Hrál 
jsem ji po svém bratrovi, který ji před lety zahrál 
nezapomenutelným způsobem. Cítil jsem tedy velkou 
odpovědnost  a to bylo trochu svazující. Premiéra však 
dopadla dobře a diváci náš výkon ocenili krásným 
potleskem. To nás herce hřeje na srdíčku a tak se uţ 
těším na další reprízy,“ vzpomíná na úspěšnou premiéru 
Jan Koráb. Nutno podotknout, ţe jeho skvělý výkon, i 
výkony všech ostatních herců odměnili diváci potleskem 
ve stoje. Dojímavý příběh s podmanivou melodií České 
mše vánoční připomenul divákům v hledišti také blíţící se 
svátky, které jsou vrcholem roku podobně, jako je 
vrcholem divadelního roku v Boleradicích právě tato 
inscenace. 

 

V pátek 21. prosince v divadle ještě uvidí a uslyší diváci 
opravdovou lahůdku.  Zpěváci a hudebníci z Kloboucka 
nastudovali Českou mši vánoční.  Téměř šedesátičlenné 
hudební těleso se smíšeným sborem nastoupí na prkna 
boleradického divadla hned dvakrát, aby uvedlo právě 
nejznámější dílo Jakuba Jana Ryby. Koncert se koná 
v pátek 21. prosince v 17:30 a 20:00. Vstupenky na 
všechna představení i koncerty jsou jiţ v předprodeji nebo 
je moţné si je rezervovat online na webových stránkách 
divadla.  

Zbyněk Háder 

 
 

Z návštěvní knihy 

 

Na webových stránkách divadelního spolku jsme na 
začátku sezóny instalovali Návštěvní knihu – místo, kde 
nám diváci mohou zanechat svoje vzkazy. Zde je několik 
prvních: 

 
5. 12. 2012 - Jana Bízová 
V příjemném prostředí divadla v Boleradicích při obnovené 
premiéře Noci pastýřů jsme proţili pěkný začátek adventu. 
Děkujeme všem hercům a paní reţisérce za krásný 
umělecký záţitek Přejeme hodně úspěchů v další 
umělecké činnosti a hodně spokojených diváků. Diváci z 
Čejče, Hovoran a Terezína. 
 
3. 10. 2012 - Zuzana Hiklová, Hranice 
Dobrý den, viděla jsem před pár dny v televizi v pořadu 
Náš venkov dokument o vašem divadelním spolku a velice 
mě nadchlo vaše nadšení "pro věc" i to jak krásně jste i s 
pomocí sbírky dokázali dostavět a zrekonstruovat vaše 
divadlo. Všem vašim ochotníkům i vedení DS přeji hodně 
elánu do dalších let a spoustu krásných a povedených 
představení! Škoda, ţe to mám tak daleko. :-) 

 

8. 10. 2012 - MIRA HUTR 
děkuji všem herečkám, hercům, muzikantům,zpěvákům 
vašeho divadla za nevšední záţitek.BYLI jste opravdu 
skvělí a přeju vám ještě stovky takových aplausů jako byl 
včera. Ať se vám moc daří. 
 
23. 11. 2012 - Kristýna 
Ahoj, chci se zeptat: po Novém roce uţ nebudete hrát 
Maryšu? Protoţe není v programu a to je škoda... Děkuju 
K. 

 

 



POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2012 

Strana 12 

24. 11. 2012 - Poděkování ZŠ Velké Němčice 
Rád bych poděkoval DS bratří Mrštíků v Boleradicích za 
skvělé představení, které jsme měli moţnost s našimi 
ţáky (rodiči, prarodiči) navštívit dne 22. 11. 2012. Děkuji 
také za moţnost shlédnout představení v podvečerním 
čase ve všední den. Moc vám fandím, obdivuji paní 
reţisérku Chalupovou a všechny, kteří se v představení 
představili v jakékoliv roli. Věřte, ţe jste nám připravili 
nevšední záţitek a doufám, ţe naše návštěva nebyla 
poslední. 

 

Děkujeme za vaše příspěvky, které nás velmi těší. V 
představeních pro školy budeme rádi pokračovat. Věřte, 
ţe pro nás není jednoduché ve všední den odpoledne dát 
dohromady celý ansámbl, ale nejméně dvakrát, třikrát do 
roka to rádi uděláme. Maryšu budeme ještě na jaře určitě 
uvádět. Jen mějte strpení, v posledních týdnech vrcholila 
příprava premiéry Noci pastýřů a tak program na jaro 
budeme sestavovat aţ nyní. Do Vánoc ale na stránkách 
najdete určitě podrobný program i s Maryšou. 

 

Jiří Janda 
 
 

 

Naši na vandru aneb Všechny cesty 
vedou do Říma 

 

Letos v říjnu zorganizoval pan farář Zboţínek pouť do 
Říma. O tom jaké to bylo jsem si povídal s jedním z 
účastníků Vojtou Chalupou. 

 

Kudy vedla vaše cesta do Říma? 

Do Říma jsme vyrazili ve středu 17. října ráno s "cestovní 
agenturou" Bc. Václava Salajky a s naším panem farářem 
Rudolfem Zbožínkem. Celou poutí nás provázel otec Jiří 
Jeniš, který v Římě studoval. Odpoledne jsme už byli na 
hranicích mezi Rakouskem a Itálií v poutním kostele v 
Maria Gail. Přes noc jsme se přesunuli do italského 
městečka Assisi, působiště sv. Františka, kde jsme měli 
celodenní přestávku. Navštívili jsme františkánskou 
baziliku a kostel sv. Kláry. Před příjezdem do Říma jsme 
měli ještě zajímavou přestávku ve městě Orvieto. 
Lanovkou jsme vyjeli do historického centra města, 
ležícího na skalisku nad údolím řeky Paglia. 

 
Co všechno jste v Římě stihli uvidět a jaký to na tebe 
udělalo dojem. 

Každý den jsme navštívili několik kostelů, bazilik, chrámů 
a historických památek. Každý den jsme byli "o kousek 
menší, protože nás p. Jeniš nikterak nešetřil". Poslední 
den pobytu v Římě jsme věnovali prohlídce antického 
centra: Colosseum, Palatin a ForumRomanum. 

 
Co jazyk, umíš italsky? 

Italsky ne ale jakožto jediný schopný komunikace 
v anglickém jazyce jsme byl jmenován mluvčím nejen 
naší rodiny. Hlavně při nákupu jízdenek a vstupenek. 

 
Jaký byl tvůj největší zážitek? 

Největším zážitkem byla pro mně návštěva antických 
památek zejména Colosseaa také výhled z kopule 
chrámu sv. Petra. A nejsilnějším zážitkem byla asi 
poslední večeře, ke které jsme měli pravou italskou pizzu 
a mražené tiramisu (měli jsme totiž pořádný hlad). 

 

 
Vojta Chalupa 

 
Jiří Janda 

 
 

Koncert České mše vánoční 

 
Základní umělecká škola v Kloboukách připravuje na 
letošní Vánoce sérii tří koncertů s provedením díla Česká 
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Koncerty budou v 
Boleradicích, kde společně s Divadelním spolkem bratří 
Mrštíků připravují vystoupení v tamním divadle, v Krumvíři, 
kde se na jeho přípravě podílí Spolek PRO MUZEUM a 
samozřejmě vystoupí také v Kloboukách u Brna v 
evangelickém kostele. Kromě tohoto díla zazní na 
koncertech ještě Sonata D dur pro trubku, smyčce a basso 
continuo od Henryho Purcella. Sólo na trubku bude hrát 
pan Petr Pospíšil z Dambořic.  
 
Hlavní organizátor a autor myšlenky na uspořádání 
koncertů, ředitel ZUŠ Klobouky u Brna Jindřich Demela 
poodhrnul kousek opony a prozradil podrobnosti přípravy: 
"Pětadvacetičlenný orchestr je sestaven jak z 
profesionálních, tak z převáţné většiny amatérských 
hudebníků z Kloboucka. Základní osu orchestru tvoří 
současní učitelé základní umělecké školy, smyčcová sekce 
je pak doplněna muzikanty z cimbálových muzik Primáš, 
Vonica a Strunka. V obsazení dechové sekce jsou 
muzikanti z několika dechovek z okolí Klobouk. Většinu 
amatérských hudebníků tohoto orchestru tvoří bývalí ţáci 
ZUŠ. Smíšený pěvecký sbor je sestaven z vybraných 
zpěváků z Klobouk, Boleradic, Hustopečí a Krumvíře, kteří 
zkouší od začátku října ve volném čase v prostorách ZUŠ. 
Vedení a nácvik smíšeného sboru si vzala na starost paní 
Ludmila Nováková z Borkovan. Sólové party budou zpívat 
paní Margita Kříţová z Klobouk, paní Ludmila Nováková, 
pan Zdeněk Šmukař z Brna a bas je  prozatím ještě v 
jednání."  
 
S nápadem uspořádat koncert České mše vánoční s 
muzikanty a zpěváky Kloboucka poprvé přišel ředitel ZUŠ 
jiţ před prázdninami do boleradického divadla, kdy byl 
připravován program sezóny 2012/2013. "Samozřejmě 
jsme souhlasili a hned našli ten nejlepší vhodný termín. 
Věřte, ţe jsme pro to měli dost dobrý důvod", uvedl Jiří 
Janda z Divadla Boleradice. "O ţivotě a díle učitele a 
kompozitora Jana Jakuba Ryby, autora České mše 
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vánoční, je totiţ v našem divadle znovu připravovaná 
premiéra divadelní hry Noc pastýřů právě na první 
adventní neděli a reprízy následující víkendy. Symbióza 
těchto dvou děl na jevišti v našem divadle bude určitě 
krásným zpestřením předvánočního času".  
 
První koncert České mše vánoční se uskuteční v neděli 
16.prosince od 16 hod. v kulturním domě v Krumvíři, 
druhý a třetí koncert bude 21.prosince v 17,30 a ve 20 
hod. v divadle v Boleradicích. Poslední koncert se 
uskuteční v novém roce 6.ledna od 16 hod. v 
evangelickém kostele v Kloboukách. Vstupenky na dva 
koncerty Boleradicích je jiţ nyní moţno objednávat v on-
line rezervaci na stránkách Divadelního spolku Bratří 
Mrštíků.  
 
Všichni muzikanti i zpěváci nacvičují s velkým nadšením a 
zaujetím a jiţ nyní se všichni těší na společné provedení 
tohoto díla. 

Jindřich Demela 

 
 

Představujeme… 

 
CM Strunka z Hanáckého Slovácka oficiálně vznikla na 
konci roku 2011, ale v současném sloţení hraje jiţ několik 
let. Předtím se totiţ její členové potkávali v ZUŠ Klobouky, 
kde je vedl pan ředitel Jindřich Demela. Na primášském 
postu se střídá Blanka Demelová z Boleradic s Denisou 
Veselou z Krumvíře, na klarinet hraje Marek Vaculík z 
Moutnic, kontruje Veronika Korábová také z Boleradic, za 
basou můţete vídat Honzu Piláta z Klobouk a za 
cimbálem Annu Strakovou z Krumvíře.  
 

 
 
Jejím domovským regionem je Hanácké Slovácko, které 
chtějí svou hrou  především reprezentovat. Proto 
několikrát doprovázeli dětská vystoupení, ale i soubory 
dospělých  z této oblasti, např. z Krumvíře, Boleradic, 
Klobouk nebo Násedlovic.  
 
Letos v srpnu jsmemohli cimbálovou muziku Strunka 
slyšet i vidět v Boleradicích v areálu Tihelňa na besedě u 
cimbálu, kterou uspořádali nejen pro své přátele a známé, 
ale i pro ostatní milovníky folklóru. Beseda byla pojata 
jako bliţší představení muziky. Zpříjemnili jeden 
prázdninový večer asi stovce posluchačů od těch 
nejmenších aţ po ty nejstarší. V Boleradicích vystoupí 
také na silvestrovské oslavě našich ochotníků v závěru 
roku. 
 

Více informací o naší mladé muzice se můţete dozvědět 
na http://www.strunka.ic.cz. 
 

Blanka Demelová 

 
 

ONDRÁŠ zabodoval v Boleradicích 

"Z kraje do kraje", tak se jmenovalo večerní vystoupení 
vojenského uměleckého souboru Ondráš Ministerstva 
obrany České republiky v rámci projektu "Vlčí máky 
válečným veteránům", které bylo19. září 2012 k vidění 
v našem obecním sále. Členové VUS Odráš předvedli více 
jak sedmdesátiminutové strhující vystoupení s tanci, 
zpěvem a hudbou z některých oblastí Evropy. Jednotlivá 
vystoupení odměňovalo publikum bouřlivým potleskem. 
Umělci předvedeným výkonem prezentovali svoji 
profesionalitu a nadšení a dokázali diváky v sále 
nadchnout svým vystoupením. Bystrému očku diváka 
určitě neunikla ani skupina starších muţů a ţen sedících 
v hledišti sálu. Byli to váleční veteráni, kteří bojovali za naši 
svobodu v druhé světové válce. Před koncertem byli 
váleční veteráni z Břeclavska na návštěvě v Morkůvkách, 
kde zhlédli novou expozici v muzeu Gen. Peřiny. Poté se 
veteráni přesunuli do Boleradic, kde je přijal starosta pan 
Bohuslav Barek a místopředseda krajského sdruţení 
válečných veteránů pan Drahomír Hausner. Po přivítání 
hostů panem starostou byl promítnut film „Jak se ţije pod 
Nedánovem“. Poté pan Hausner seznámil veterány 
s aktuálními misemi AČR v zahraničí. V následné besedě, 
která proběhla ve velmi přátelské atmosféře, se 
vzpomínalo na doby válečné a řada dotazů směřovala 
k současnému ţivotu nejen v naší obci. V závěru se 
zástupcům radnice dostalo poděkování od veteránů za 
vřelé přijetí a mohu říci, ţe se jim u nás moc líbilo. V 
průběhu vystoupení se uskutečnila i dobrovolná sbírka, 
kdy získané finanční prostředky budou pouţity na 
dovybavení domovů pro válečné veterány. Všem 
přispěvatelům děkujeme.  

 

A abych nezapomněl, dopoledne pro naše nejmenší a děti 
ze širokého okolí přednesl Ondráš velmi pěkné vystoupení 
"Zatoulané pohádky", které se dětem velmi líbilo.Dovolte 
mi, abych všem těm, kteří se o přípravu a průběh 
vystoupení zaslouţili, touto cestou ještě jednou poděkoval. 

 
Za Radu městyse Drahomír Hausner 



POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2012 

Strana 14 

Den válečných veteránů 

 
Dne 11. 11. 1918 dopoledne podepsali zástupci Německa 
v salonním ţelezničním voze maršála Ferdinanda Foche 
u Compiégně dohodu o příměří dle poţadavku Spojenců. 
Německo kapitulovalo. Toto datum je povaţováno za 
datum konce 1. světové války. V 11.00 ustaly boje. 
Podmínky tvořilo celkem devět zásadních poţadavků, 
které v praxi znamenaly německou kapitulaci. Následující 
rok byla svolána do Versailles mírová konference a 
rozhodla o definitivním poválečném uspořádání v Evropě. 
Symbolem tohoto dne se stal květ vlčího máku, jako 
paměť na všechny padlé ve válkách a konfliktech. 
 

 
 
Proč právě vlčí mák? 
 
Zdá se, ţe k rozšíření vlčího máku jako symbolu 
zmařených ţivotů vojáků dopomohla nejvíce báseň Ve 
flanderských polích podplukovníka Johna McCrae. 
Podplukovník John McCrae pocházel z města Guelpha v 
Ontariu v Kanadě. Byl dělostřeleckým veteránem z 
búrských válek v Jiţní Africe a za 1. světové války byl 
členem kanadských zdravotnických sluţeb. Jeho 
současníci ho popisovali jako osobu s okem střelce, rukou 
chirurga a od dubna 1915 s duší básníka. 22. dubna 1915 
pouţili Němci poprvé bojový plyn u města Ypers v oblasti 
Flander. Podle svědectví účastníků „peklo trvalo 17 dní“. 
Po opakovaných nepřátelských útocích ošetřoval 
podplukovník McCrae v obvazišti na břehu kanálu Yser 
stovky raněných z řad Kanaďanů, Britů, Indů, Francouzů i 
Němců a zároveň mohl sledovat ze svého úkrytu, jak se 
naproti obvazišti na polním hřbitově rychle rozrůstají řady 
kříţů. A ještě jedna událost silně ovlivnila McCrae. A to 
smrt jeho přítele, nadporučíka Alexise Helmera z Otawy. 
Ten byl zabit výbuchem granátu 2. května 1915. Dalšího 
večera McCrae během svého odpočinku poslouchal zpěv 
skřivanů a viděl vlčí máky, které vyrazily ze zákopů a 
hrobů před ním. John McCrae, naučený psát pouze 
lékařské recepty, ventiloval svá muka 13 linkami textu, 
načmáranými na cáru papíru. V následujících dnech byla 
jeho jednotka převelena do týlu, kde napsal domů: „Jsme 
unaveni na těle a ještě unavenější na mysli.“ Báseň, ještě 
pod názvem „My nebudeme spát“ byla uveřejněna v 

časopise Punch 8. prosince 1915. A ještě jedno vysvětlení, 
proč právě vlčí máky - z čistě botanického hlediska. Po 
celou historii válčení se říká, ţe právě na bojištích a na 
hrobech jako symbol krve vţdy vyraší rudé vlčí máky. 
Vysvětlení je jednoduché. Vlčí máky kvetou v době, kdy 
jiné rostliny v okolí jsou mrtvé. Semena vlčích máků 
odpočívají v půdě řadu let, a kdyţ nejsou nablízku 
konkurenční rostliny, vyraší. A právě půda na bojištích 
rozbrázděných a přerytých bombami a granáty, se silnou 
koncentrací vápence ze zdevastovaných budov, působila 
jako katalyzátor pro vyrašení vlčích máků. V květnu 1915, 
kdy McCrae psal svou báseň, rozkvetlo mnoţství vlčích 
máků, jaké zde předtím nikdo neviděl. Podplukovník John 
McCrae zemřel na zápal plic 28. ledna 1918 ve Wimereux, 
poblíţ Boulognea ve Francii ve věku 44 let. 
 
 Vlčí mák symbolem padlých vojáků 
 
Vlčí mák jako symbol vojáků padlých ve válce, byl poprvé 
pouţit brzy po 1. světové válce v Kanadě. Kolem roku 
1920 Američanka Moina Michaelová pouţila tento symbol 
jako upomínku na ţivoty zmařené v 1. světové válce. Paní 
E. Guerinová z Francie se doslechla o této aktivitě a 
započala s prodejem umělých vlčích máků ve prospěch 
Dětské ligy, která podporovala děti ze zdevastovaných 
oblastí Francie a Belgie. Dětská liga byla  rozpuštěna a vlčí 
máky se začaly prodávat ve prospěch válečných veteránů. 

 

Báseň Na flanderských polích 

John McCrae 

Na polích flanderských vlčí máky kvetou, 
tam mezi kříţi, řada za řadou. 
Zde hrob je náš. Však mezi červánky, 
na nebi modrém slyšte skřivánky, 
kdyţ dole kanóny tu svoji píseň řvou. 

My mrtví zůstaneme – a je to moţná zdání, 
ţe včera ţili jsme a byli milováni, 
kdyţ nyní leţíme na polích flanderských. 

Náš boj teď jiní převezmou: 
do vašich rukou vkládáme teď svou 
hořící pochodeň a vy ji neste dál. 
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš ţal. 
 
Kdyţ rozkvétá lán máků červených, 
my neměli jsme spát na polích flanderských. 

(český překlad Jindra Svitáková) 

Aţ v roce 2001 byl 11. listopad také v České republice 
ustanoven Dnem válečných veteránů. Od té doby 
jsou vlčí máky jako symboly padlých ve všech válkách 
světa pouţívány i v naší zemi. 

 

Drahomír Hausner 

 
 

Bude i nadále fotbal pro naši mládež 
v Boleradicích? 

 
Takovou otázku věřte si kladu snad kaţdý den, ale 
odpověď na ni sám také nevím. Celé vedení oddílu by si 
určitě přálo mít ţákovské druţstvo pod hlavičkou Sokol 
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Boleradice, ale stačí to,  pouze si přát??? Myslím si, ţe 
určitě ne - do realizace a splnění přání je potřeba udělat 
hodně práce !!!  
 
Dle mého názoru je potřeba pro to udělat maximum a to 
hlavně získat pár dospělých lidí do realizačního týmu , 
kteří by byli ochotni tuto práci vést celoročně svědomitě a 
s odhodláním. Nutné je mít velkou podporu a nadšení 
rodičů a v hlavní míře zajistit dostatečný počet dětí do 
určitých věkových kategorií. Přece nemůţe vedení klubu a 
ani nikdo z ostatních si naivně myslet a počítat s tím, ţe to 
opět nějak i příští rok dopadne ( jako předešlé sezóny ) a 
fotbal v Boleradicích se nadále pro mládeţ stále nějak 
udrţí a vše povede do nekonečna jen a jen jeden člověk, 
který bude sám v jedné osobě trenér, asistent, zdravotník, 
kustod, řidič ……. atd. a to zde ani raději nemluvím o tom, 
ţe za celý podzim se mě nikdo nezeptal, zda je či není 
něco potřeba udělat a třeba i dokonce s něčím pomoci. 
Určitě se v naší obci najde větší počet dětí, které by 
mohly hrát fotbal. Nezáleţí pouze na ochotě dětí, ale také 
na podpoře a nadšení jejich rodičů (poslední dobou vidím 
u většiny z nich spíše celkový nezájem a lhostejnost o 
ţákovský fotbal v Boleradicích. A kdyţ přihlásí své dítě do 
oddílu, tak to berou jako nepovinný koníček, kam pošlou 
své dítě, kdyţ se jim to zrovna hodí a v opačném případě 
povaţují docházku za druhořadou a upřednostňují své 
jiné aktivity).  
 
V současné době disponuje celý náš ţákovský tým pouze 
9 hráči a to ve velkém věkovém rozmezí 8 aţ 13 let. 
Fotbalové soutěţe jsou pro Vaši informaci rozděleny na 
přípravku, mladší a starší ţáky. Kdyby se rozdělily děti do 
svých věkových kategorií, tak máme v kaţdé soutěţi 
pouze 1-6-2 hráče a to je nemyslitelné a nerealizovatelné. 
Z tohoto důvodu jsem tedy klidně mohl s čistým 
svědomím práci u fotbalové mládeţe ukončit, ale upřímně 
mně bylo těch dětí, kteří chtějí hrát fotbal líto, aby se 
úplně zrušil ţákovský fotbal v Boleradicích a proto jsem 
jim na letošní sezónu přislíbil, ţe je nadále povedu ( i kdyţ 
opět sám ), budeme společně trénovat a zajistím 
dostatečný počet přípravných přátelských zápasů s celky, 
které nám budou tolerovat naše věkové rozloţení hráčů 
v týmu. Myslím si, ţe řada z Vás ani netuší, ţe ţákovský 
fotbal v Boleradicích stále ţije.           Podařilo se nám na 
podzim sehrát 8 přátelských zápasů, vše na hřištích 
soupeřů  (mimo jiné Šitbořice, Těšany, Práce, Kobylí, 
Čejč, …..) s celkovým výsledkem 3 výhry 2 remíza a 3 
prohry se skórem branek 23-18. Pokusím se pro jarní 
sezónu opět zajistit dostatek fotbalových zápasů, ale co 
bude dál s novou sezónou 2013/2014 jsem sám opravdu 
zvědav. Bez uvedených změn to nevidím optimisticky. Já 
si osobně myslí, ţe by byla velká škoda, aby zaniklo 
ţákovské fotbalové muţstvo. Je třeba si také uvědomit a 
připomenout si, ţe Sokol Boleradice vynaloţil za poslední 
roky velké úsilí k vytvoření nádherného fotbalového 
zázemí, jak kabin, okolí hřiště, tak skvělého hracího 
travnaté hřiště, které nám závidí mnoho lidí v dalekém 
okolí.   
Za to vedení oddílu Sokol Boleradice patří můj upřímný 
obdiv a velké poděkování. Vím, ţe většina lidí tento 
článek ani nedočte, řada z nich ani číst nezačne, pár 
z nich se nad ním jen uštěpačně ironicky a nepřejícně 
zasměje, ale snad se najde hrstka těch, co se nad tím 
alespoň trošku zamyslí a uvědomí si, danou situaci a 
třeba ……… to nechám jiţ s dovolením na Vás. 
 
Byl bych velmi potěšen a věřte, ţe i mile překvapen, 
kdyby se k nám přidaly další děti a to kluci i holky ve 
věkovém rozmezí 9 aţ 14 let a v neposlední řadě i pár 

dospělých, kteří by byli ochotni s tímto krásným, ale 
časově dosti náročným koníčkem pomoci. A pak bychom 
mohli společně i nadále zachovat ţákovský oddíl v 
Boleradicích i pro příští fotbalové sezóny.  Jak se ostatně 
všude říká  -  KDE  NENÍ  V OBCI  FOTBAL , JAKO  BY  
SE  NEŢILO!!! Všem těm, kteří dočetli mé řádky a snad se 
alespoň na chvíli nad nimi trošičku zamyslí, předem děkuji. 
S přáním krásně proţitých svátků vánočních 

 
Pavel Kocmánek 

 
 
 

Autobusem IDS JMK 

 
Tak jsem měl čest po delší době jet autobusem IDS JMK z 
Brna domů do Boleradic. Autobus přirazil ve 20:29 k 
zastávce v Tuřanech před kostelem. Své přání dostat se 
touto linkou do Boleradic jsem sdělil panu řidiči. Avšak 
ouha, on nevěděl kolik po mě má chtít peněz, a tak se mě 
cestujícího zeptal: "Kolik to stojí?". Já na to ţe nevím a ţe 
chci do Boleradic. On na to: "Kolik je to zón?". Opět jsem 
nechápal, nač se ptá, neboť to nevím, z Tuřan běţně 
nejezdím, naposledy před několik lety, kdy řidiči ještě 
věděli, kde jsou Boleradice. Výslech pokračoval: "To je s 
přestupem?" Jistě v Těšanech odpovídám slušně. "Tak to 
bude asi jako do Klobouk", děl ten dobrý muţ. Do Klobouk 
nechci, chci do Boleradic, ujišťuji ho. Nakonec mu poradil 
někdo z cestujících za mnou, já byl osvobozen ze zajetí a 
zaplatil čtyřicet dva korun.  
Toto se odehrálo v supermoderním meziměstském 
autobuse vybaveném GPS, WiFi, GSM, ABS, EPS, ASR, 
třemi digitálními ukazateli trasy pro cestující, dvěma 
počítači s LCD obrazovkami, mobilem pro řidiče, 
klimatizací. Bohuţel bez znalosti odpovědi na otázku kolik 
to stojí. 
Usedám na zadní sedadlo a pokouším se srovnat si v 
hlavě tento postup koupě jízdenky s mými dosavadními 
zkušenostmi. Ty z posledních let, kdy cokoliv kupuji 
(sluţbu u holiče, pneuservisu, rohlíky, kolo, ocet, pivo 
v hypermarketu, benzín na pumpě) a je mi vţdy sdělena 
předem cena, jsou neaplikovatelné na tuto mimořádnou 
situaci. A přece se jedna zkušenost našla. Vzpomněl jsem 
si na pobyt v zapadlém středoruském, tehdy ještě 
sovětském, osmisettisícovém městě Voroněţ před dvaceti 
sedmi lety. Ano bylo to tam! Na hlavní třídě 
imeniV.I.Lenina byl Bolšojmagazin. Dnes bychom s notnou 
dávkou fantazie řekli supermarket. Bylo to tam ale tak 
trochu vzhůru nohama. Nejdřív jste šli k pokladně tam jste 
zaplatili obnos např. pět rublů a pak jste si šli vybrat to, co 
jste chtěli koupit v této hodnotě. No co chtěli, spíš co na 
vás zbylo. Pikantní na tom bylo, ţe ani tamější pokladní 
NEVĚDĚLA, stejně jako náš řidič, kolik máte za to, co 
chcete, platit! To si zákazník musel spočítat sám. Stejně 
jako cestující v dopravních prostředcích IDS JMK! 
 
Pana ředitele Kordisu a.s., firmy, která provozuje IDS JMK 
jsem se před lety, kdyţ se na Břeclavsko zaváděl IDS, 
zeptal, zda toto povaţuje za normální. Odpovědí mi bylo, 
ano tak je to správné. Dokonce je to prý pro cestující 
výhodné. 

Jiří Janda 
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Kam se poděli pastýřové? 

 
Dne 25. prosince roku 1926 si Karel Čapek v Lidových 
novinách v článku Historie betlémská položil několik 
znepokojivých otázek. Ještě než se ponoříme do 
nadějeplné či chlácholivé atmosféry Vánoc - ať už 
sdílíme jejich křesťanské poselství, nebo si pouze 
užíváme "svátky klidu" - věnujme jim pár minut. 
 
Kdyţ jsem se učíval biblické dějepravě, zůstávaly mně 
nejasny některé věci: co se stalo s pastýři, kteří se v 
Betlémě chlévě klaněli novorozeněti, a kam se poděli tři 
králové, kteří za ním tak daleko putovali se zlatem, 
kadidlem a myrhou. Jaksi jsem očekával, ţe by na Velký 
pátek měl doběhnout k Pilátovi aspoň posel od tří králů: 
ţe se sice nechtějí míchat do záleţitostí judské provincie, 
ale ţe mají zvláštní zájem na osobě zvané Jeţíš, a 
protestují proti úkladu, který je proti němu strojen; nebo ţe 
by se měli aspoň dodatečně objevit s blýskavými meči, 
aby pomstili smrt muţe, na němţ jim záleţelo. Snad byli 
tři králové uţ na pravdě boţí; ale jistě ještě ţili pastýři 
judští, i bylo by slušno, aby se na Velký pátek proudem 
valili do Jeruzaléma a mávajíce holemi demonstrovali 
proti skandální křivdě na muţi, jehoţ příchod vítali na 
kolenou. 
 
Tehdy jsem nechápal, jak je moţno, ţe se nikdo nevloţil 
do věci Jeţíšovy a ţe aţ na useknuté ucho Malchovo se 
nestalo nic, aby nedošlo k onomu justičnímu bezpráví. V 
dětství mívá člověk poněkud rytířské představy osvětě. 
Dnes mne na věci dojímá spíše věčně lidská groteska, 
která je tu tak prostě a samozřejmě vyslovena. Předně si 
myslím, ţe se ani tři králové, ani ti dobří pastýři asi 
nepředali, kdyţ nesli své dary novorozeněti; a za druhé 
bych řekl, ţe jistě se několik pastýřů z Betléma přišlo 
podívat na ukřiţování, neboť lid miluje zábavu. "To vám 
byla mela," vypravovali potom; "země se třásla a hrobové 
se otvírali - inu, stálo to za to; lidičky, tam jste měli být!" Ti 
betlémští pastýři ţijí podnes, ochotni vítat kaţdého, kdo 
přichází, a kamenovat kaţdého, kdo něco vykonal.  Jsou 
ochotni klanět se; ale klanění není závazek. Jsou ochotni 
volat slávu; ale sláva není přísaha. Jejich místo je tam, 
kde je nějaká podívaná: stejně v betlémském chlévě jako 
na Golgotě. Jednou jim káţe anděl a podruhé je ponouká 
Kaifáš. Jděte mi k šípku s těmito lidmi dobré vůle! Mají 
dobrou vůli poslouchat; ale poslouchají kohokoliv. Mají 
dobrou vůli zpívat s anděly Hosana a křičet s lidmi Ukřiţuj! 
Ano, pokoj jim; jim se nic nestane, neboť nic neriskují, ani 
ne svou čest. Jsou to lidé davu. Kaţdý z nás můţe být 
člověkem davu. 
 
Dnes ovšem uţ nejde o Mesiáše a nezjevují se andělé ani 
hvězdy na nebi; jen ti pasáčkové zůstali i se svou 
vrtkavostí a krátkou pamětí; jsou lépe organizováni neţ 
tehdy a místo anděla jim hlásají noviny, mají-li volat 
Aleluja nebo Ukřiţuj. Rok, který se končí, vyznívá jakţ 
takţ šalmajemi pokoje; po kočičině letních měsíců je to 
skoro úleva, a nechtějme do toho vpadat s jinou 
písničkou. Hraje se jakási sousedská, jejíţ text je Proč 
bychom se netěšili a Teď je řada na nás. I kdybychom byli 
nakloněni vyslechnout tento kousek aţ do konce, zdá se, 
ţe nebude klidně dohrán; je příliš málo rovnocennosti v 
tělese, které bylo pozváno hrát, a některé orgány si příliš 
zvykly na kočičinu, abychom mohli důvěřovat jejich 
souhře. Chcete-li mít nějaké štědrovečerní proroctví, tedy 
stěţí ze všech znamení na zemi poznáme jiné neţ toto: 
ţe po tom, co je nyní, by mohlo přijít něco ještě horšího. 
Ti, kdo seli vítr, zapomněli jej zaţehnat; ti, kdo si vařili 

polévku, nechali oheň doutnat. Pastýři betlémští uţ 
nečekají na hvězdu; stačí jim jakékoliv rachejtle. Pokud je 
na nich, půjdou se klanět první prskavce; na hvězdy si lidé 
příliš zvyknou. I kdybychom chtěli zamluvit všechno 
nepěkné z tohoto roku, jedno nebudiţ zapomenuto: ţe se 
zjevila nízká úroveň toho, co se zve veřejné mínění. Po 
této zkušenosti by nás neměla překvapit ţádná veřejná 
skopičina, ţádná ostuda, ţádný cynismus; přestaňme 
spoléhat na "zdravý instinkt lidu" a na spolehlivost lidí 
dobré vůle. Byli to lidé dobré vůle, kteří křičeli: "Vydej 
Barabáše!" Dobrá vůle můţe z nás udělat dobré občany, 
ale nedá nám ještě dobrý reţim. Na ten je krom dobré vůle 
třeba velmi dobrého rozumu; a nadto ještě velmi silného 
vědomí povinnosti. Vědomí povinnosti: to je právě to, co 
bych byl jako chlapec čekal od pastýřů betlémských: ţe se 
opráší a půjdou chránit člověka, který jim byl přisouzen; ţe 
se postaví před Piláta a řeknou: "Pane, my nejsme onuce; 
kdyţ uţ tu jednou je něco nebo někdo, před čím jsme se 
sklonili, dovedeme za tím také stát. Je to tak říkajíc věc 
naší cti." A tu by řekl Pilát: "Muţové betlémští, na to jsem 
čekal; má-li člověk vládnout, copak můţe spoléhat na tuhle 
jeruzalémskou sebranku, která dnes křičí tak a zítra onak? 
Z lidí, jako jste vy, se dělají vojáci, kteří se nedají; z lidí, 
jako jste vy, se dělají říše. Bez věrnosti není statečnosti; 
bez velkých závazků není síly. Nechme křičet venku ty 
politikáře; já tomu muţi nenechám zkřivit vlasu. Sice tím 
zkazíme krásný a věčný příklad mučednictví, ale zato, 
Betlémáci, věřím, ţe se dá něco udělat z této zatracené 
malé země." A Betlémští by řekli: "Tenhle Pilát je aspoň 
rozumný muţ." A on by je pozval k svému stolu. 

 
Z Lidových novin 

Jan Koráb  

 
 

Den stromů v Boleradicích? 

Mezinárodní den stromů se slaví jiţ od 19. století a tento 
podzimní svátek se ze severní Ameriky rozšířil do celého 
světa. Datum oslav se liší podle klimatických podmínek a 
toho, kdy je moţné stromy vysazovat. Ve střední Evropě a 
tedy i v Česku připadá den oslavy stromů na 20. října, tedy 
na období, kdy je u nás uţ většina stromů vybarvena do 
krásy a stromy hrají všemi barvami. 

V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány 
Stromové slavnosti poprvé v roce 1906. V tomto roce byla 
zasazena také Husova lípa pod Petřínem v Praze. Stará 
tradice byla v České republice obnovena 20. října 2000. 
Navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20. 
století. Podzim je pro stromy významným obdobím, končí 
jejich vegetační období a ony stahují ţiviny do kořenů, aby 
na jaře opět vyrašily. Navíc podzimní stromy 
neodmyslitelně dotvářejí svými barevnými listy toto roční 
období. To jsou všechno důvody, proč slavit Den stromů. 

A ptáte se, jak jsme na tom v Boleradicích? V sobotu 20. 
října jsme na pozemku bývalé obecní spalovny v Randlích 
vysázeli 18 nových stromů a vytvořili tím slušný základ pro 
budoucí lesopark. Jedná se sice jen o malý příspěvek ke 
Dni stromů, ale myslím si, ţe je důleţitý do budoucna pro 
nás všechny, protoţe jsem přesvědčen o tom, ţe 
v podobných akcích se má pokračovat. Pravdou zůstává, 
ţe se sešlo pouze pár „nadšenců“, ale práce nám šla od 
ruky a dílo je hotovo.  Samozřejmě tímto práce nekončí, 
v dalším období bude nutné stromy a plochu pravidelně 
udrţovat a ošetřovat, a to nejen v nové výsadbě. Chtěl 
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bych tímto poděkovat našim občanům, kteří nám darovali 
několik stromů pro výsadbu. Věřím, ţe v budoucnu nás 
bude na podobné aktivity více, a prokáţeme tak svůj 
vztah nejen k akcím pořádaným v naší  obci, ale i 
k přírodě samotné. 

 

Mimo vlastní sázení stromů rada městyse realizuje jiţ 
druhým rokem projekt „Bezpečné stromy“, který se 
zabývá nejen odborným zjištěním zdravotního stavu 
stromů, ale také návrhy na jejich ošetření a údrţbu. Péče 
o stromy není jen jejich výsadba, ale především 
pravidelné ošetřování, údrţba a ochrana. Více o 
stromech v Boleradicích se můţete dozvědět na: 
http://www.stromypodkontrolou.cz/ 
 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 

 
Ach-to počasí! 

Hovory o něm, naříkání na jeho nepřízeň jsou 
nejvděčnějším tématem kdykoliv a kdekoliv se setkají 
alespoň dvě osoby. A není se co divit, jeho vrtkavost je 
zcela nevyzpytatelná. Řečnit o něm proto, ţe je nikdo 
nemůţe ovlivnit a naplánovat, snad jen předpovídat, 
ovšem bez záruky, lze do nekonečna. Kde jsou ty 
kouzelné chvíle všech ročních období – jen ve 
vzpomínkách – ta vlahá a voňavá jara, slunné a horké 
letní dny, barvité podzimy a ladovské zimy. Na místo toho 
prudké zvraty, nevypočitatelné rozmary a extrémy. 
 
Vzpomínky, přání, stesky jsou jedna věc, realita, na 
základě doloţených skutečností, je zcela něco jiného. Je 
proto třeba zajímavé sledovat zápisy Slávka Korába o 
sráţkové činnosti u nás, které vede od r. 1974, tedy 
plných 37 let. Měří a zapisuje denní sráţky, vypočítává 
měsíční a roční průměry. Všeobecně se ví, ţe naše oblast 
je na sráţky velmi slabá, ba podprůměrná. Potvrzuje to i 
Slávkova statistika, je toho neklamným důkazem na 
vzorku naší vesnice. 
 
Tak nejniţších ročních sráţek, tedy od 30ti do 50ti mm za 
celé sledované období bylo celkem 9x, coţ lze povaţovat 
za katastrofálně suché roky. Ročních sráţek od 51 do 70ti 
mm zaznamenal 25x, tedy plné čtvrtstoletí 
nedostatečných sráţek. Deštivější léta, s průměrem od 71 
do 90ti mm, nastala 8x, coţ není “nic moc“. Vyloţeně 
mokré roky za těch 37 let se vyskytly pouze dva. Jen 
tento letmý výčet vypovídá o tom, ţe náš kraj není 
bezdůvodně nazýván “saharským”. Pro úplnost ty dva 
roky sráţkově nadprůměrné. Rok 1985 s květnovým 

průměrem 221 mm, srpnovým 211 mm a listopadovým 194 
mm, ročním průměrem 1 225 mm. Druhým mokrým rokem 
se stal rok 2010 a v něm rekordních sráţek dosáhl měsíc 
květen, aţ 240 mm, celkem spadlo 1 071 mm sráţek. 
Naopak nesušší roky byly: 1974 – 33mm, 1982 – 40mm, 
1975 – 42mm, 2000 – 44mm. Nejvíce sráţek za těch 37 let 
spadlo v červenci 1997 a to 367 mm, nejméně loni 
v listopadu 0 mm, tedy nezapršelo. Takových příkladů bylo 
moţné vyhledat celou řadu, ale všechny by potvrzovaly, ţe 
náš katastr je zavlaţován shůry málo. Bylo by zajímavé 
tyto čísla porovnávat s celostátními, krajovými apod. 
Stejně bychom došli k závěru, ţe u nás prší nedostatečně. 
Pro nás by tyto závěry měly být varováním. A proč? 
Potřeba vody u nás neustále stoupá, podzemní vody 
klesají navzdory blízkosti novomlýnských jezer, sráţky se 
nezvětšují, ty přívalové půda nestačí pojmout. To se bude 
projevovat v řadě skutečností, tedy v ceně vody, výnosech 
zemědělských plodin, ale třeba i růstu hub apod. Straší se 
koncem světa, válkami o naftu a nemusí být daleká 
skutečnosti, ţe se bude bojovat o vodu. Klimatické 
podmínky se mění coţ předpověděli vědci jiţ před 
desítkami let, ţe ve střední Evropě bude počasí divoké a 
dokonce se pozvolně budou tvořit ostrůvky saharského 
charakteru. Není to harašení, ten kdo trochu sleduje vývoj 
posledních desetiletí neujde mu mnoţství změn v přírodě, 
floře i fauně. Jak mnohé rostliny téměř vyhynuly, jací ptáci 
či hmyz, nebo zvěř nastupují na místa těch dřívějších. Kde 
jsou ta hejna koroptví, kde jsou ty výrazné hlasy křepelek, 
dokonce vrabců je podstatně méně jak před nedávnem. 
Tyto řádky o vodních sráţkách, tedy o vodě, by mohly tiše 
poukázat, ţe se to dotýká kaţdého z nás, ţe zejména pitné 
vody ubývá, ţe i uţitkové vody je čím dál méně, ale té 
škodlivé, ve formě průtrţí, záplav bude nadbytek. Nemá to 
být zbytečný poplach, jen mírné upozornění a námět pro 
kaţdého z nás, ţe zejména pitné vody bychom se měli čím 
dál více váţit, ale nejen té, proto je šetřit denně a kaţdou 
minutu.  

 
Jan Horák 

 
Výročí a významné dny v roce 2013 

 
1358 - 655 let od doby, kdy se majiteli Boleradic    
          stali páni z Kunštátu 
1373 - 640 let od první zmínky o hradu 
1868 - 145 let od zaloţení čtenářského spolku Hrad       
          Polehradský 
1888 - 125 let od vybudování kaple sv. Rocha 
1903 - 110 let od vybudování  silnice do Morkůvek 
1913 - 100 let od zaloţení Orla 
1923 - 90 let od vybudování stadionu 
        - postaven Obecní dům 
1948 - zřízen první útulek pro děti do 6 let 
1953 - 60 let od zaloţení Svazu ţen 
1958 - vydávání Boleradických novin - 15. února  
          první číslo 
        - návštěva matky padlého vojína Nikitěnka 
1963 - 50 let od zaloţení Svazu zahrádkářů 
        - první výstava vín 
        - první sjezd rodáků 17. - 19. dubna 
1973 - 40 let od propuknutí slintavky a kulhavky u  
          dobytka 
1993 - transformace JZD na ZEČI a Polyplast 
        - plynofikace obce 
1998 - zaloţen Vinařský spolek 
        - zaloţeno Občanské sdruţení NEDÁNOV 

 

Marta Korábová, kronikářka 
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Upozornění pro občany: ve dnech od 27. 12. 2012 – 

31. 12. 2012 se nebude na Úřadu městyse Boleradice 

úřadovat. 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

říjen – prosinec 2012 
 
 
70 let Střelcová Věra, Boleradice 225 
 Skrejval František, Boleradice 61 
75 let Veselá Boţena, Boleradice 334 
80 let Marta Procházková, Boleradice 105 
81 let Horák Vladimír, Boleradice 240 
82 let Stehlíková Boţena, Boleradice 122 
83 let Novotňáková Štěpánka, Boleradice 126  

Mahdal František, Boleradice 79  
Soukop Jan, Boleradice 8 

84 let Povolný František, Boleradice 21 
Rathouská Marie, Boleradice 124 

87 let Rusmanová Marie, Boleradice 329 
88 let Otýpka Jaroslav, Boleradice 13 
90 let Sedláčková Adéla, Boleradice 309 
93 let Kučerová Hedvika, Boleradice 65 
 

 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

Matrikářka Marie Klimešová 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. března 2012 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

nebo na Úřad městyse. 

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