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O čem jednala Rada městyse 

 

Váţení spoluobčané, je zde první vydání 
Polehradu v letošním roce, a tak mi dovolte, abych vás ve 
stručnosti informoval, o čem jednala rada městyse a co 
bychom v letošním roce rádi uskutečnili. Hlavním bodem, 
kterým se rada městyse z kraje roku zabývala, byla 
příprava rozpočtu pro rok 2013. K přípravě tohoto 
rozpočtu byli přizváni na jednání i zastupitelé městyse. 
Rozpočet se podařilo sestavit jako vyrovnaný, na straně 
příjmů 9.664.400,-Kč, financování -137.400,-Kč a výdaje 
v částce 9.527.000,-Kč. Tento rozpočet byl schválen na 
zasedání zastupitelstva městyse konaném 31. ledna 
2013. O financích bylo rozhodnuto, a tak pojďme 
přistoupit k informaci, co za tyto finanční prostředky 
můţeme pořídit, zlepšit a zajistit. 

O hlavní akci, která nese název „Revitalizace 
návsi v Boleradicích“ bylo rozhodováno jiţ mnohokrát. Je 
jisté, ţe vţdy se narazilo na nedostatečné finanční 
prostředky . Jelikoţ čas od prvních záměrů zahájení 
rekonstrukce uţ značně pokročil a stav návsi a potaţmo 
ulice Bařina, jak si všimne kaţdý občan, který zde projíţdí 
nebo se jen prochází, výrazně zhoršil, bylo rozhodnuto o 
zahájení první etapy této revitalizace v letošním roce. 

Při této revitalizaci budou vybudovány odstavné 
parkovací plochy, poloţena splašková kanalizace tak, aby 
nemuselo v budoucnu dojít k opětovné devastaci 
opravených prostor, vyspravena a dimenzována bude 
také dešťová kanalizace, a to vše bude zakryto novým 
asfaltovým povrchem. Vybudován bude také chodník na 
straně u úřadu a zpomalovací retardéry v prostoru 
obchodu a restaurace. Opraveny a dobudovány budou 
chodníky a prostory tanečního parketu a okolo hasičky. 
Doplněna a osazena bude také nová zeleň a spolu s ní 
budou v prostoru návsi  umístěna i odpočinková místa.  

Beze změn nezůstane v této etapě ani prostor za 
úřadem městyse. Taktéţ zde budou vybudovány 
odstavné plochy spolu s terénní úpravou těchto prostor. 

Tato akce si vyţádá nemalé finanční prostředky, 
v první etapě bude proinvestováno cca 6.000.000,-Kč. 
V současné době připravujeme spolu s projektem na tuto 
akci, také ţádost o dotaci, a to z prostředků EU, která 
bude podána do ROP Jihovýchod koncem března tohoto 
roku. Věříme, ţe se nám podaří získat alespoň část těchto 
nemalých prostředků, které budeme moci investovat do 
dalších akcí. 

Další významnou akcí, a to zejména finančně, 
bude provedení protipovodňových opatření v naší obci. 
Při této akci dojde převáţně k výměně a navýšení počtu 
rozhlasových zařízení za nové bezdrátové, a to vč. 
výměny historické ústředny, která je umístěna na úřadu 
městyse. I tato akce, která je vyčíslena na 1.250.000,-Kč, 
bude z větší části (asi 1.100.000,-Kč) financována 
z prostředků Operačního programu ţivotního prostředí a 
prostředků EU Fondu soudrţnosti. 

Svého se dočká i prodlouţení vodovodu Cvrčkov 
za cca 350.000,-Kč, na které byla taktéţ podepsána 
smlouva poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem  ve 
výši 200.000,-Kč. Pokračovat budeme v letošním roce 
také v rekonstruování a budování chodníků. Plánováno je 
vybudování chodníku ve Vrchní ulici, kde řešíme povolení 
na výstavbu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. V nepříznivé situaci budeme pokračovat 
s rekonstrukcí chodníku na Dolním konci. Na řadu přijdou 
také drobnější akce, jsou sice méně nákladné, ale 
neméně potřebné. Zahájena bude postupná obnova 
vybavení sálu, které je uţ značně opotřebované, taktéţ 

bude provedena částečná rekonstrukce světel této budovy, 
dokončeny budou i nátěry rozhledny, dále bychom chtěli 
zahájit budování svodu dešťové vody z ulice Pekelná, 
pokračovat bude také péče o stromy, zde je zapotřebí 
připravit ošetření stromů, které jsou vyhodnoceny 
odborným posouzením jako nebezpečné, byla podána 
ţádost o dotaci na další vybavení dětského hřiště, 
tentokrát bychom chtěli hřiště doplnit prvky pro starší děti i 
dospělé, pro které je zde stále nedostatečný prostor vyţití. 

Jak dobře všichni víme, peněz, které jsou 
zapotřebí na zlepšení toho či onoho, bychom potřebovali 
minimálně desetkrát tolik. Také prostředky, které jsou 
vynakládány na údrţbu a zajištění chodu celé obce, jsou 
nemalé, a proto jsme rádi pokud i vy občané přiloţíte 
pomocnou ruku k dílu při jakékoli činnosti.  

Váţení spoluobčané, myslím si, ţe akce, které 
jsou zde uvedeny, a jsou jen částí všeho, co se zde v obci 
děje, jsou dobrou známkou, ţe se snaţíme chovat 
hospodárně a věřím, ţe ve spolupráci s vámi se nám 
podaří v letošním roce tyto akce realizovat a přispět tak ke 
zlepšování ţivotní úrovně v naší obci. 

 
Za Radu městyse Bohuslav Barek 

 

 
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice 

konaného dne 31. 1. 2013 

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

- zprávu starosty o plnění úkolů z minulého 
zasedání 

- zprávu starosty o činnosti rady  
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  

 
volí:  

- komisi návrhovou ve sloţení: Ing. Jiří Janda, p. 
Milan Novotný, Ing. František Koráb 

 
schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Mgr. Petr 

Koráb 
- rozpočet městyse Boleradice na rok 2013 a to 

jako vyrovnaný s částkami: příjmy 9 664 400 Kč, 
financování - 137 400 Kč a výdaje 9 527 000 Kč 

- přidělení dotací na r. 2013 spolkům a organizacím 
(příloha je součástí zápisu) 

- rozpočtový výhled městyse Boleradice na období 
2014 – 2015 

- rozpočtová opatření č. 9 a 10/2012, která 
provedla RM 

- záměr na prodej částí pozemků p. č. 4047/1 a p. 
č. 268/1 

- záměr na prodej částí pozemků p. č. 3483/1, p. č. 
3484/9 a p. č. 4008/1 

 
zmocňuje:  

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

- starostovi - zveřejnit záměr na prodej částí 
pozemků: p. č. 4047/1 a p. č. 268/1  

- starostovi - zveřejnit záměr na prodej částí 
pozemků: p. č. 3483/1, p. č. 3484/9 a p. č. 
4008/1 

      
souhlasí: 

- se začleněním Městyse Boleradice do územní 
působnosti místního partnerství se zahrnutím do 
územní působnosti daného místního partnerství 
a s přípravou ISÚ na svém území   

 
stanoví: 

- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 23. 5. 2013 ve 20:00 hod. 

 
Městys Boleradice 

 

 

Strategický plán rozvoje městyse 
Boleradice na roky 2013-2023 

 

Zastupitelé Boleradic si dali za úkol vytvořit nový  
-ucelený systém plánování rozvoje. Máme sice dosti 
omezené prostředky, přitom je ale nezbytné ţivot 
v Boleradicích stále vylepšovat. Proto je také třeba cíle 
uváţeně volit a vybrat takové priority, které budou pro 
budoucnost největším přínosem. Strategický plán rozvoje 
městyse je potřebný nejen pro zvýšení našich šancí 
a moţností pro získání dotací, ale stává se postupně 
nezbytností při stanovení jakýchkoli cílů městyse 
a konkrétních rozvojových projektů. Umoţňuje nám lépe 
plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně 
usnadnění přístupu k čerpání dotačních prostředků. 
Strategický plán by měl také zlepšit komunikaci mezi 
samosprávou, veřejností a podnikateli. 

Naší hlavní prioritou pro nejbliţší období je 
dořešit revitalizaci středu obce, dále bychom se chtěli 
soustředit na další rozvoj zejména v oblastech školství a 
kultury, podnikání, občanské výstavby, bezpečnosti, 
dopravy, turistiky, sportovního zázemí a ekologie. 

Samozřejmě nechceme zapomínat ani na menší 
projekty, které budou vycházet ze strategického plánu a 
povedou ke zlepšení kvality ţivota stávajících a přílivu 
nových obyvatel do obce. Rádi bychom rozšířením 
zázemí pro volnočasové aktivity přispěli k ještě většímu 
rozvoji práce s mládeţí. 

 
V současné době probíhá připomínkování 

strategického plánu jednotlivými zastupiteli. Po vyřízení 
připomínek a námětů zastupitelů bude návrh 
strategického plánu vyvěšen na webové stránky Boleradic 
a bude k nahlédnutí a připomínkování všem občanům na 
úřadu městyse. Termín vyvěšení a dobu pro 
připomínkování zveřejníme na úřední desce, webových 
stránkách a v hlášení místního rozhlasu. Tímto bych chtěl 
širokou veřejnost pozvat k aktivní účasti na přípravě 
tohoto důleţitého rozvojového dokumentu. Děkuji předem 
za případné připomínky a náměty. 

 
 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 
 
 

 

Upozornění 

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 
109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.  

 
Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši, 
jako v loňském roce:  

500,- Kč za osobu  
300,- Kč za děti, které dosáhnou v daném roce 6 let a 
osoby samostatně ţijící starší 70 let.  
 
Splatnost poplatků je do 30. 6. 2013.  

 
 

Gabriela Praxová, účetní 
 

 

 
 

Systém shromaţďování a třídění odpadu 
v roce 2013 

 
Sběrné místo domovního odpadu v prostoru areálu 
bývalého ZD bude v provozu 

sobota (sudé týdny) v době od 15.00 - do 17.00 hod 
 
Svoz odpadu  

Svoz popelnic probíhá kaţdý lichý pátek (svozovou 
firmou). 
 
PET lahve, papír, TETRA Pack 

(tříděné do pytlů) je prováděn kaţdou lichou středu v 
dopoledních hodinách od 08.00 - do 12.00hod , naplněné 
a zavázané pytle vyneste před nemovitosti do 08.00 hod. 
 

Městys Boleradice 
 
 

Jak správně třídit odpad v naší obci 

 
Místa kde najdete kontejnery: 
  
Na Stání 

1x modrý, 2x ţlutý, 1x bílý - bílé sklo, 1x zelený - barevné 
sklo 
 
Jednota COOP 

1x modrý, 2x ţlutý, 1x bílý - bílé sklo, 1x zelený - barevné 
sklo 
 
Pekelná u garáţí 

1x modrý, 2x ţlutý, 1x bílý - bílé sklo, 1x zelený - barevné 
sklo   
 
 
Papír patří do modrého kontejneru.      

 

    
   
Ano 

Vhodit sem můţeme například časopisy, noviny, sešity, 
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. 
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Obálky s fóliovými okénky sem můţete také vhazovat, 
nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé 
si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku. 
 
Ne 

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na 
sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír, „měkké" sáčky, například od kávy a různých 
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin. Tyto materiály nelze 
uţ nadále recyklovat. 
 
 
Nápojové kartony  - pytlový sběr       
 

 
 
Ano 

Krabice od dţusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout. 
 
Ne 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých 
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin. 
 
 
PET Lahve a plasty patří do ţlutého kontejneru     

 

 
 
Ano 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a 
kosmetických přípravků, kýble, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboţí, obaly 
od CD disků a další výrobky z plastů. Do těchto 
kontejnerů můţete vyhazovat i odpady označení číslem 7. 
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 
 
Ne 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od ţíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové 
trubky. 
 
 
Sklo barevné zelený kontejner      

 
 
Ano 

Do zeleného kontejneru můţeme vhazovat barevné sklo, 
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můţete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří. 
 
 
 

Ne 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem 
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a 
pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu. 
 
 
Sklo čiré bílý kontejner     
 

 
 
Ano 

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od 
kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. 
 
Ne 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem 
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a 
pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu. 
 
 

Ostatní tříděný odpad 
 
Drobná elektronika  
- sběrný E-box (zádveří radnice) 
 
Tonery  
- sběrný box (zádveří radnice) 
 
Úsporné ţárovky  
- sběrný box (zádveří radnice) + sběrný dvůr 
 
Klasické ţárovky, zářivky 
- sběrný dvůr 
 
Olej z domácností, pneumatiky 
- sběrný dvůr 
 
TV, PC, ostatní bílá technika 
- sběrný dvůr, elektro domek 
 
Nebezpečný odpad 
- sběrný dvůr 
- po výzvě (min. 1x ročně) 
 

Městys Boleradice 
 
 

Výměna řidičských průkazů 

 

Upozorňujeme na probíhající výměnu řidičských 
průkazů. Výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 
1. 1. 2001  do 30. 4. 2004. Tyto  ŘP  je  nutné  vyměnit  do  
31.12.2013 na Městském úřadě Hustopeče, odbor 
dopravy. Doporučujeme výměnu ŘP neodkládat. S blíţícím 
se koncem stanoveného termínu pro výměnu ŘP lze 
očekávat zvýšenou kumulaci řidičů. Vyřízení nového ŘP 
trvá aţ 20 dnů. K výměně ŘP je nutné předloţit doklad 
totoţnosti, stávající ŘP a jednu aktuální barevnou nebo 
černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm. Více informací k povinné výměně ŘP lze získat 
na stránkách Ministerstva dopravy: 
www.vymentesiridicak.cz 

 
Marie Klimešová, ÚM Boleradice 

http://www.vymentesiridicak.cz/
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Zápisy do školy 

 
 
Leden a únor jsou měsíce, kdy základní i 

mateřské školy ze zákona musí vyhlásit správní řízení 
k zápisu pro další školní rok. Také v naší škole probíhal 
zápis do 1. ročníku základní školy, a to 28. ledna. Na 
zápis se děti připravovaly jednak v mateřské škole, jednak 
se svými rodiči doma nebo v kurzu Maxík. Učitelé také 
měli plné ruce práce, aby nachystali pěkné prostředí pro 
tento slavnostní okamţik a zároveň měli moţnost 
posoudit, zda schopnosti zapisovaných dětí odpovídají 
jejich věku a jsou dostatečné ke vstupu do 1. třídy.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl opět pohádkový, tentokrát děti navštívily 

Jeníčka a Mařenku a hlavně perníkovou chaloupku se 
strašidelnou, ale hodnou jeţibabou. Kolem chaloupky na 
jednotlivých stanovištích plnily děti úkoly, kterými jsme 
zjišťovali jejich prostorovou orientaci, smyslové vnímání, 
vyjadřování a výslovnost, paměť, určování počtu a tvarů, 
zejména však sociální dovednosti. Děti musely zůstat 
samy bez rodičů, kteří odešli s paní ředitelkou vyplnit 
ţádosti. Samostatnost a sebeobsluha jsou těmi 
nejdůleţitějšími předpoklady k nástupu do školy. Proto bylo 
některým rodičům navrţeno, aby ještě navštívili 
pedagogickou poradnu a případně poţádali o odklad školní 
docházky. A tak předpokládáme, ţe ze 14 zapsaných dětí 
nakonec nastoupí 11 ţáčků.  

 
 

 
Také zápis do mateřské školy je důleţitým 

okamţikem v ţivotě rodiny. Skutečnost, ţe své malinké 
dítě svěřím cizím lidem, můţe být stresující jak pro 
maminky, tak i pro většinu dětí. V naší mateřské škole se 
pro příští školní rok uvolní 14 míst do celkové kapacity 
školky. V přijímacím řízení jsme tedy vyhodnocovali, kteří 
ţadatelé vyhovují kritériím nejlépe. Snaţíme se o naplnění 
všech míst a zároveň celodenní pobyt dětí ve školce. 
Vyhovíme tak zejména maminkám, které se vracejí do 
zaměstnání a potřebují kvalitní péči o své děti.  

 
Milena Emmerová 

 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                         BŘEZEN 2013 

Strana 6 

Ţáci na gymnáziu v Kloboukách 

 

Je jiţ tradicí, ţe se v zimním období, vţdy v únoru, 
účastníme Kloboucké pětky. Je to vědomostní a sportovní 
soutěţ škol pro páté ročníky. Ţáci na víceletém gymnáziu 
strávili příjemné dopoledne se svými vrstevníky a 
pozdravili se i s našimi absolventy. 

Vědomostní část soutěţe byla rozdělena do 5 
disciplín: 

 odkrývání obrázků = co nejrychleji rozpoznat 
(např. hlavní města Evropy, druh sportu) 

 poznat postavu (osobnost) = formou otázek 
poznat, o jakou se jedná (Přemysl Otakar II., 
Edvard Beneš, Boţena Němcová) 

 vědomostní kvíz měl 30 otázek, na které se mělo 
písemně odpovědět v daném krátkém limitu = 
nejdelší poledník, autor Rusalky, datum Dne 
studentstva, římskými číslicemi letošní rok, 
zrádce Jeţíše, ilustrátor Mikeše, aj. 

 pamětní soutěţ = ţáci měli do 2 min. napsat co 
nejvíce slov, která si zapamatovali (předtím jim 
byla přečtena) 

 3 tajemné pytlíky = v kaţdém z nich byly 
zabaleny úkoly – 3 hesla (indicie) a výsledkem 
mělo být klíčové heslo (puk-led-Jágr = hokej), aj. 
 

Závěrem se sportovalo ve 2 disciplínách = skákání 
panáka na čas a v hodu míčkem na koš. 
           Naši školu reprezentovali a soutěţní druţstvo tvořili 
– Julie Stehlíková, Klára Jamborová a Tomáš Cvrček. Od 
začátku si vedli celou dobu velmi dobře, stále se drţeli na 
přední pozici. Nakonec získali pěkné 2. místo za 
Moutnicemi, Klobouky byly třetí. Přivezli si diplom a kaţdý 
kniţní odměnu. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci 
naší školy. 
 

Pavel Kabela – třídní učitel 
 

 

Sport na škole v zimě 

 

Sport a pohyb patří ke škole. Pro naše ţáky 
máme stále nějaké sportovní aktivity a ţáci se jich s 
radostí a zápalem účastní: 
 
Šplh 
 

V lednu byla soutěţ ve šplhu o tyči. Předcházela 
tomu příprava v hodinách TV a sportovním krouţku. 
Přihlásilo se 9 odváţných „šplhounů“. Zapojili se i ti 
nejmenší – ţáci 1.třídy. Z nich se nejlépe vedlo Boţíkovi 
Barkovi. Přední místa však obsadili ti starší. Třetí místo 
získala Kristýna Čechová z 5.roč., druhé místo Lucie 
Pilátová ze 4.roč. A první příčku vyšplhal Jakub Jambor z 
třetí třídy, byl tedy nejrychlejší „šplhoun“. 
Odměna patřila však všem za snahu, odvahu a sportovní 
nasazení. 
 
 
Lyţování a bobování 
 

Letošní pěkná zima a bohatá nadílka sněhu daly 
podnět pro uspořádání odpoledního výletu do Němčiček 
na lyţařský svah. A tak si zájemci ze ZŠ a MŠ, za 
doprovodu některých rodičů, ve středu 6. února uţívali 
zimních radovánek – lyţování a bobování. Tím ţáci 

navázali a zavzpomínali na loňský lyţařský kurz. Kaţdý si 
přišel na své podle svých fyzických moţností a všichni byli 
spokojeni. Sníh + zdravý čistý vzduch + pohyb, to je velká 
a silná trojka pro zdraví člověka. 

 

 
 

Košíková 
 

K oblíbeným míčovým hrám patří košíková. I na 
naší škole. Ţáci s radostí zpracovávají míč v běhu a 
driblují. Je to rychlá hra a náročná na fyzickou zdatnost. A 
tak málokterá hodina tělocviku je bez této aktivity. Proto se 
v pátek 22. února uskutečnil turnaj. Hrála 4 tříčlenná 
druţstva systémem kaţdý s kaţdým, bylo tedy 6 zápasů. 
Někteří ţáci jsou fyzicky zdatní a vedou si velmi dobře. 
Nejlepším hráčem byl Tomáš Cvrček, velmi dobře si vedl i 
Petr Plevač. Ale snaţili se všichni, i ti nejmladší - B.Barek, 
O.Málek, M.Brychta a V.Ziaťko. Zapojila se i děvčata – 
K.Čechová, L.Pilátová a K. Zoubková. Vyhrálo druţstvo 
T.Cvrčka, druhé bylo P.Plevače a třetí K.Čechové. Všem 
byly odměnou sladkosti, které doplnily vynaloţenou energii 
a ztracené síly. 

Nejbliţší další sportovní akcí bude turnaj v 
přehazované. Potom jiţ budou následovat jarní aktivity v 
terénu, především na orelských kurtech a sokolském 
fotbalovém hřišti. Sport a pohyb je pro děti radost, proto se 
musí podporovat a rozvíjet. 

 
Pavel Kabela – učitel TV 

 

 

Školkohraní v Boleradicích 

 

Živý ruch se rozléhá celou školkou, děti stavějí 

raketoplán, kterým se vzápětí vydají do vesmíru spolu se 
svými pomocnými konstruktéry, kosmonauty a řidiči 
v jedné osobě, tedy rodiči. Lepidlo, nůţky, kartonové 
krabice, balicí papír, paleta temperových barev uţ jsou 
nachystané na natěšené děti. Jen rodiče byli trochu 
zaskočeni, své role se však zhostili perfektně. 

 Trocha dětské fantazie, touhy po dobrodruţství 
z neznáma a neodbytná zvědavost. To jsou ty pravé 
důvody, proč děti přemluvily své rodiče k účasti. Vlastně 
tatínky, kterým byla poslední dílna MŠ věnována. A naše 
důvody? Netajili jsme se tím, ţe chceme tatínky vtáhnout 
nejen do světa dětí mimo domov. Chtěli jsme je také 
přesvědčit o tom, ţe náleţitosti spojené s předškolní 
docházkou nemusí být vţdy jen komplikacemi, 
zatěţkávajícími hlavu a odlehčujícími peněţenku. Dokáţou 
být také příjemné a přinést uspokojivý pocit z kreativní 
práce s dětmi. 
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S potěšením musíme říci, ţe účast tatínků 
převyšovala nad maminkami. Mimo hlavní rakety vznikla 
celá řada raketoplánů z petlahví, kelímků od jogurtů a 
stavebnic různých druhů. S dětmi jsme si popovídali o 
tom, co je to galaxie, sluneční soustava, hvězda, planeta, 
Měsíc a vůbec o tom, jak vypadají a jakou „roli“ ve 
vesmíru zastávají. Pověděli jsme si ve zkratce o tom, co 
musí asi takový kosmonaut zvládnout a umět před jeho 
prvním opravdovým startem. Na závěr jsme si promítli 
ambiciózní projekt, zabývající se kolonizací Marsu v roce 
2023. Vykládali jsme si, co kolonizace vlastně znamená, 
jaké by tam bylo bydlení a jací by asi byli sousedé? 

Mateřská škola během školního roku pořádá 
několik Tvořivých dílen. Většina z nich navazuje na 
tradice, svátky či jiné významné dny v kalendáři. Tato 
dílna všem připomínala návštěvu brněnského Planetária, 
kam jsme se podívali před pololetními prázdninami. 

Zřídka kdy se stane, ţe je dílna přímo propojená 
s tematickými okruhy, které s dětmi ve školce kaţdý týden 
probíráme. Posuďte sami, hodilo by se vám vesmírné 
cestování do tématu Jedu z pohádky do pohádky?  Asi 
moc ne. Tam jsme si přece vykládali o tom, jak pohádky 
vznikly, co nám chtějí říct a jak se šířily dřív i dnes. 
Naštěstí zde něco společného vţdycky najdeme. A to 
dobrý pocit dětí z výsledku svého snaţení. Tak třeba kdyţ 
si předškoláčci vyryli na hliněné destičky své monogramy. 
Mohli si vyzkoušet, jak těţké bylo zaznamenat jakýkoliv 
příběh. A jak těţké to měli naši předci, kdyţ se snaţili 
nechat důkaz o svých pradávných záţitcích. Nedovedete 
si představit, jakou mají děti radost, kdyţ se svým 
kamarádům můţou předvést, třeba jen s kratičkou 
pohádkou o Červené karkulce, Zvířátkách a Petrovských, 
nebo o Boudě budce.  

Pohádkové téma se dětem vţdycky líbí. My se 
ale snaţíme dopřát i těm nejmenším radost kaţdý všední 
den. Našim cílem je děti povzbudit, i kdyţ se jim zrovna 
nedaří. Naučená básnička, zahraná scénka či nakreslený 
obrázek. To všechno můţe být motivací kaţdého z nich 
k další seberealizaci bez zábran, ostychu a strachu 
z chyb. Koneckonců, těch se dopouštíme všichni a kaţdý 
den. My, učitelé, se snaţíme nechat děti prozkoumávat 
svět, s naivitou i upřímností, která k jejich věku patří, a 
kterou jim snad trošku závidíme. Zároveň je naším 
úkolem řídit jejich cestu a varovat je před všemi 
záludnostmi. Tvořivá dílna nám dává moţnost podělit se o 
tyto krásné okamţiky s rodiči a nesobecky si uţívat 
rodičovských pohledů, plných hrdosti z vlastních dětí.   
 

MŠ Boleradice 

 

 

Masopust 

 

V neděli 10. 2. 2013 v 10:00 měli dostaveníčko u 
školy děti, rodiče a učitelé v maskách. Přijel také pan 
Kilián se svými koňmi a vozem. Vyrazili jsme do ulic. 
V Boleradicích začal Masopust. Průvod obcí krášlily 
masky nevěsty, ţenicha, loupeţníků, babek i strašidlo, 
Marfuška, kouzelník, dámy, čertíci, indián, lyţař a další. 
Obcí zněla říkadla a popěvky, které k masopustu 
neodmyslitelně patří. Ke zpěvu a do pochodu nám hrál 
pan Veselý na akordeon. I kdyţ nebyla účast tak hojná 
jako v předchozích letech, povedla se nám vykoledovat 
pěkná hromádka peněz, která nám finančně pomůţe 
k pokrytí výdajů na školu v přírodě.  

 

 
 

Děkujeme všem za vstřícnost, finanční příspěvek 
a také těm, kteří nám přichystali něco dobrého do bříška.  
 

Milena Emmerová 
 

 
 

Letní dětský tábor 2013 

 

OS Nedánov pořádá pro všechny děti s Boleradic 
a okolí, letní dětský tábor, který nese název: 

 

„LES PŘÍBĚHŮ“ 

 
V letošním roce nás uvítá táborová základna 

Švrčkovo, leţící v nádherném prostředí lesů a luk 
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
Termín konání tábora je od 4.8. -11. 8. 2013. Bliţší 
informace o táboře můţete získat u p. Bohuslava Barka na 
tel. 776 309 436 e-mail: os.nedanov@seznam.cz. 
Přihlášky je také moţné vyzvednout osobně na adrese 
Boleradice 323, taktéţ na Úřadě městyse, a nebo si je 
nechat zaslat, na vámi uvedenou adresu. 

 
 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 
 
 
 

Divadlo Boleradice běţí na plné obrátky 

 

V divadle běţí sezóna na plné obrátky. Téměř 
kaţdý víkend se v divadle něco hraje. Buď u nás hostují 
přátelé z jiných souborů, nebo hrajeme naše představení 
Robin Zbojník a Revizor, taky chystáme znovu Maryšu. 
Letos uţ jsme stihli hostovat v Kroměříţi a Ořechově a 
uspořádali jsme tradiční reprezentační Divadelní bál. V 
nejbliţší době budou následovat další reprízy našich 
představení a pokračování obou řad předplatného pro děti 
i dospělé diváky. Na březen chystáme novinku letošní 
sezóny, odpolední představení pro školní mládeţ a  
dopolední pohádková představení pro nejmenší diváky. 
Obě představení jsou jiţ zcela vyprodaná a zájem o ně 
předčil naše očekávání.  
 

mailto:os.nedanov@seznam.cz
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Děti z mateřské školy v našem divadle 

 
Snaţíme se tak přiblíţit divadlo dětem a zvát je 

co nejčastěji. Nejde jen o návštěvu divadelního 
představení jako takového; kulturní záţitek má pro dítě 
významnou formativní funkci. Navíc pro řadu dětí se často 
jedná o jejich první návštěvu divadla a tuto zkušenost si 
přenášejí do dalšího ţivota. Vrcholem divadelních sezón 
posledních let vţdy byla jihomoravská krajská přehlídka 
venkovských ochotnických souborů Jarní Sešlost. Ta 
letošní bude v pořadí jiţ osmá a podle zájmu souborů je 
na co se těšit. Účast nám potvrdili ochotníci těch 
nejlepších souborů: DS Ořechov, Prkno Veverská 
Bítýška, DS Kroměříţ, Zmatkaři Dobronín… Diváci si 
budou moci vybrat ze široké palety všech ţánrů – od 
komedie aţ po horor. Rezervace a vstupné bude moţné 
jiţ od konce března jak v pokladně divadla, tak na 
webových stránkách divadla www.boleradice-divadlo.cz . 

 
Janda Jiří 

 
 

Muzikál Šumař na střeše přivezou z 
Vídně 

Krajanský spolek VOmladina z Vídně připravil 
pro naše diváky opravdu velké světové divadlo - známý 
americký muzikál Šumař na střeše s řadou chytlavých 
písní a melodií. Představení dokáţe rozesmát, pobavit, 
poučit, přivést k zadumání i vehnat slzy do očí. 

Předlohou pro něj jsou povídky Šoloma 
Alejchema, které do muzikálové podoby „převedl“ 
libretista Joseph Stein. Reţii vedl Viktor Vaďura spolu s 
Kateřinou Andrejsovou. V hlavních rolích se představí 
Zbyněk Háder v roli Tovjeho a Anička Vaďurová jako jeho 
ţena Golda. 

 

V hlavní roli účinkuje Zbyněk Háder z Boleradického 
souboru. 

Spolupráce našich a vídeňských ochotníků má uţ 
dávno svoje místo v dramaturgii obou spolků. My jezdíme 
se svými představeními do Vídně a oni pak zase k nám do 
Boleradic. Společně pak uvádíme a proţíváme krásná 
představení. Pro naše krajany není jednoduché hrát svá 
představení na stálé scéně. Mimo jiné i proto spolupracují 
s námi a my jim pro jejich skvělý muzikál rádi poskytneme 
divadelní prkna a zázemí. Představení bude uvedeno sice 
aţ v sobotu 20. Dubna, ale o vstupenky v předprodeji je uţ 
teď velký zájem. Rezervovat si je můţete na našich 
stránkách nebo v pokladní hodiny kaţdou středu a pátek 
od 18 do 19 hodin. 

Janda Jiří 
 
 

Maryša se stále líbí 

O drama Aloise a Viléma Mrštíkových Maryša v 
reţii Aleny Chalupové je stále velký zájem. V dubnu chtějí 
naše představení v Dubňanech a v květnu také v 
Jimramově, rodišti Viléma Mrštíka. Tam budeme 
vystupovat právě v rámci oslav výročí jeho narození. Aby 
nepřišli zkrátka ani diváci v našem divadle, uvedeme 
Maryšu i v sobotu 11. května. Rezervovat vstupenky si 
můţete uţ teď. 

 

Z dramatu Viléma a Aloise Mrštíkových, Maryša 

Tím ale zájem o Maryšu nekončí - na sklonku léta nás 
chtějí ještě v Těšanech, v místě kde se její příběh 
odehrával. Těšanské vystoupení bude zajímavé tím, ţe 
budeme s touto hrou poprvé vystupovat pod širým nebem. 
Pro diváky to bude určitě atraktivní a zajímavé. 

Janda Jiří 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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Divadelní bál, aneb mýty a fakta 

 Jsme plní předsudků, mýtů a fantazií. O čem chci 
ale psát, je divadelní bál a rok od roku niţší návštěvnost. 
Musím se přiznat, ţe ani já jsem na divadelní bál 
nechodila. Zaprvé, nebylo to pro mě: je to bál pro 
divadelníky, takové trochu jiné divadelní představení. 
Zadruhé, řízený program, kde není prostor pro vlastní 
zábavu. Zatřetí, hrají hudbu, na kterou neumím tančit. A 
naposled, na dědinu patří dechovka. Počátkem roku 2011 
jsem se ale mezi divadelníky dostala sama. A můj názor 
se pomalu měnil – hlavně tím, ţe člověk pozná, jak to 
vlastně mezi boleradickými ochotníky chodí. Aby měli 
úspěch, který si plně zaslouţí (a který jim občas někdo 
závidí), musí vynaloţit nemálo sil, a bez nároků na 
odměnu i mnoho volného času. S výsledky své 
ochotnické činnosti se chtějí podělit se svým okolím. Tak 
jsem se vloni ocitla na svém prvním divadelním bále. 
Zjistila jsem, ţe jsem mnoho názorů pouze přebrala od 
jiných. Najednou mi nevadila „řízená zábava“ – program 
jen zaplnil muzikantskou pauzu. Na taneční představení 
pozvaného souboru, které nezabralo ani 5 minut, se snad 
rád podíval kaţdý. Kdo se dívat nechtěl – nemusel. U 
baru se dalo popovídat s ochotnou obsluhou. Mohl si dát 
kafíčko, k němu zákusek, nebo chlebíček a třeba i něco 
ostřejšího. Letošní bál mě v tomto názoru jen utvrdil. 
Jediné, co mě mrzelo, bylo, ţe jsem v mládí zanedbávala 
taneční a ovládám pouze základní kroky polky, valčíku a 
waltzu. Ale podle hesla „tancuj, jako by tě nikdo 
nesledoval,“ jsem i tuto stránku překonala. Valčík a polka 
byly stejně nejčastěji hranými skladbami. Ostatní jsme  
tanečním parketem „přeplouţili“. A nebyli jsme jediní! 
Pokud jsme netančili, poslechli jsme si nádherné taneční i 
muzikálové melodie. Přitom jsme mohli sledovat taneční 
páry, které tančit opravdu umí. A ţe na dědinu patří 
dechovka? O tom by se dalo diskutovat. Vţdyť to nejsou 
hody! I na ty se vloni místo zpěvu pod májou vloudilo 
půlnoční disco. Co potom Metlefest, Letní noc nebo 
Country tribuna? Myslím, ţe skladby hrané Salónním 
orchestrem Brno, kulturu obce jen oţivily. Letošní bál měl 
jen jednu vadu: malou návštěvnost. Tak se zamýšlím nad 
tím, čím to je doopravdy. Finanční krize nebo chřipková 
epidemie? Averze vůči divadelnímu spolku a lidem v něm 
zapojeným? Pokud na obě otázky odpovídáte NE, 
neseďte doma a přijďte se na příští Divadelní bál pobavit! 

 

Slávka Chalupová 

 

 

Čím ţije Techsport 

 

Na lednové valné hromadě se hodnotila činnost 
v minulém roce a hovořilo se o plánech na tento rok. 
Údrţba našich naučných stezek je permanentním úkolem 
kaţdého roku a není to jen pouhé oprašování. Málo kdo si 
dokáţe představit, co to obnáší – udrţovat. 

 
Mnohé věci na trase jsou ve stálém zájmu těch, 

co mají jedinou touhu něco poškodit. Tedy oprav a 
opečovávání je stále dost. Pro představu, co to obnášelo 
třeba loni. Tak, sečení trávy, některé úseky i dvakrát, 
zalévání vsázených stromků k sochám třikrát, nátěr soch 
dvakrát, nátěr některých částí zábradlí a stojanů. Jen to 
představuje desítky brigádnických hodin. 

 

 Avšak nejaktuálnější a nejdůleţitější úkol v tomto 
čase je budování Památníku Viléma Mrštíka v tzv. 
Helenčině údolí. Původní prostor jsme pro nepřijatelné 
podmínky nahradili novým. Ten je na našem katastrálním 
území u nástupu na bývalou polní cestu (přes kopec) do 
Divák. Otevření za účasti veřejnosti bude 19. května, tedy 
nejbliţší termín 150. výročí narození Viléma Mrštíka – 14. 
5.1863. 
 
 Přípravy se rozbíhají v plném tempu a nabývají na 
intenzitě. Především propagace a informace co největším 
rozsahu, hledání spolupracovníků a pomocníků. Podařilo 
se získat Mikroregion Hustopeče coţ je výrazný příslib, 
začínají sympatizovat i nadějní jedinci. Čekáme na návrh 
celkové podoby místa, podáváme ţádost o získání nějaké 
dotace, sháníme včelařské dřeviny po celé republice. 
Pomocnou ruku podali včelaři z Boleradic a Klobouk. Jak 
počasí dovolí, začne se upravovat prostor a terén. Chystají 
se informační tabule a odpočívadlo, zapojení studentů a 
ţáků soutěţemi – čteme Mrštíky a vědomostní testy. 
 
 V ţádném případě v tomto plánovaném termínu 
se nebude chtít vše dokončit (Vilémova stezka po okolí, 
genofond včelařských dřevin, vlastní památník v podobě 
soch, reliéfu či jinak). Našim cílem je připravit a poloţit 
základy, úplné dokončení by mělo být na základě dohod 
většího počtu zainteresovaných. Nám jde přispět k další 
popularizaci našeho městyse i regionu tak, aby se stal 
přitaţlivostí pro turisty a návštěvníky z daleka. Aby to bylo 
místo k vidění kdykoliv, za kaţdé hodiny i počasí. Vilémova 
stezka bude navazovat na další stezky, Masarykovu, 
vinařskou a naši naučnou. Celý památník bude také 
doplňovat divácké muzeum. 
 
 Jistě je to snad ambiciózní představa, ale ne 
nereálná, kaţdopádně prospěšná i pro Boleradice. 
Samozřejmě to nebude jednoduché a snadné, bude nutné 
překonat řadu potíţí. Počítáme s nimi i nepochopením, ţe 
se najdou praporečníci mávající korouhvemi zbytečnosti, 
nákladnosti apod. 
 

Proto budeme vděčni těm jedincům projevující 
přízeň a pomoc našemu snaţení. A o jakou by v této fázi 
mohlo jít – tak třeba převzít patronát nad vysázeným 
stromem, ale přispět i na jeho pořízení (bylo by u něho 
jeho jméno jako kmotra), nebo darovat pozornost pro 
účastníky dětských soutěţí, třeba knihu nebo přispět na její 
pořízení či jinak. 
 

Jan Horák – Techsport Boleradice 
 

Zahrádkáři 

 

V neděli 3. února 2013 se zahrádkáři sešli na své 
Výroční členské schůzi, kde hodnotili a plánovali. 

V loňském roce na jaře uspořádali zájezd na 
celostátní výstavu Flora Olomouc, na podzim v září 
tradiční Výstavu ovoce, zeleniny a květin a v listopadu 
Podzimní setkání členů. 

V sezoně byla v provozu zpracovna ovoce. Sušilo 
se a moštovalo. Především přespolní zájemci z blízkého i 
vzdáleného okolí přijeli a vyuţili této sluţby. Sušilo se 16x 
a tím zpracovalo 310 kg ovoce. Moštovalo se 11x, to 
představuje 758 kg vylisovaného ovoce. Celkem se 
zpracovalo ke spokojenosti pěstitelů 1068 kg ovoce. 
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A co chystáme? 

 
Letos si připomínáme 50. výročí zaloţení 

organizace (únor 1963), a tak veškeré akce a činnost 
budou v tomto duchu. Začneme opět zájezdem. Tentokrát 
shlédneme velkou zahrádkářskou výstavu Floria Jaro 
Kroměříţ s přilehlými krásnými zahradami a kulturními 
historickými památkami (památka UNESCO). Zájezd se 
uskuteční v sobotu 11. května 2013 a tímto zveme a 
vybízíme širokou veřejnost a zájemce k účasti. Přihlásit se 
můţete jiţ nyní. 

V říjnu, konkrétně v neděli 6. října, se uskuteční 
kulturní akce k 50. výročí, a to vystoupení cimbálové 
muziky v sále OÚ pro širokou veřejnost. 

Samozřejmě bude opět v provozu zpracovna 
ovoce se sušením a moštováním. Příroda snad bude letos 
štědrá a úroda bude. 

Ještě touto cestou oslovujeme naše 
spoluobčany, především ty mladé, kteří mají rádi přírodu a 
zahrádkaření a chtějí se podělit o tuto radost, ţe mohou 
přijít mezi nás, stát se členy svazu a podpořit naši činnost. 

Hodně pěstitelských úspěchů, příznivé počasí, 
radost ze zahrádky a přírody a úsměv při setkání na 

zmíněných akcích přeje za výbor předseda ČZS. 

 
 

Pavel Kabela 
 

 
 

ROZPIS SOUTĚŢE MUŢSTVA  
 JARO 2013 

 
 

Po podzimní části sezóny je muţstvo TJ Sokol Boleradice 
na krásném prvním místě s náskokem dvou bodů. V jarní 
části se tým pokusí pozici udrţet a nabídnout fanouškům 
skvělý fotbal a mnoho gólů. Proto se všichni přijďte 
podívat na utkání muţstva, které začínají jiţ 31. Března 
proti Uherčicím B a povzbudit naše hráče k ještě lepším 
výkonům.  
 
Rozpis utkání: 
 
31.3 .– 14:00 – Boleradice – Uherčice B 

 
7.4.   – 15:30 – Šakvice – Boleradice  

 
14.4. – 16:00 – Boleradice – Šitbořice 

 
21.4. – 16:00 – Zaječí B – Boleradice 

 
28.4. – 14:15 – Boleradice – Němčičky/Pavlovice C 
 
5.5.   – 16:30 – Diváky – Boleradice  

 
12.5. – 16:30 – Boleradice – Starovice 
 
19.5. – 16:30 – Velké Němčice B – Boleradice 

 
26.5. – 16:30 – Boleradice – Kurdějov 
 
9.6.   – 16:30 – Boleradice – H. Bojanovice 

 
 

Jakub Koráb 
 
 
 

Poděkování organizátorům 

Váţení čtenáři, jistě jste si všimli, ţe v letošním 
roce se v Boleradicích uskutečnil Divadelní bál – který 
připravil a pořádal DS Bratří Mrštíků Boleradice, Maškarní 
ples – pořádaný TJ Sokol Boleradice a Krojový ples – 
pořádaný krojovanou mládeţí. Dovolte mi, abych jménem 
rady městyse poděkoval všem organizátorům těchto 
kulturních akcí za jejich obětavost a ochotu připravit 
takovéto hodnotné akce. Jsem přesvědčen, ţe kaţdý z nás 
si mohl vybrat, které akce se zúčastní, které nikoliv. Měl 
jsem moţnost, účastnit všech třech akcí, a musím říct, ţe 
kaţdá byla svým způsobem zvláštní, specifická, kaţdá 
měla své kouzlo a vyznavači různých hudebních ţánrů a 
stylů si určitě mohli vybrat. Věřím, ţe i v dalším roce se 
obdobné akce budou pořádat a za radu městyse mohu říci, 
ţe organizování těchto akcí budeme všestranně 
podporovat. 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 

 

Naše zpravodaje 

 

Snad by mohlo být zajímavé se poohlédnout po tom, jak 
vypadaly místní noviny – zpravodaje v nedávné době. Do 
roku 1945 u nás nic podobného neexistovalo. 
 Prvním pokusem byl „Hlas naší školy“, tedy pokus 
o zpravodaj na půdě naší tehdejší „měšťanky“. Tam prvé 
číslo vyšlo na začátku školního roku 1949/1950. Byl to 
opravdu víc neţ pokus nevalné úrovně, ne tak ani 
obsahové, jak technické. V té poválečné době na malých 
obcích neexistovaly ţádné rozmnoţovací stroje. Bůh ví, 
odkud jsme ho získaly a jak se na naší školu dostal, ale 
byl, tedy cyklastil. Texty se psaly na blány, které byly 
značně staré, ale i tak nedostatkové. Ty se vloţily mezi 
dva válce, které se natíraly černou barvou. Ta unikala, kam 
mohla, jen ne protlačenými obrysy písmen na bláně. Proto 
kdyţ se podařilo vytisknout jeden čitelný list, byl to téměř 
zázrak. Při kaţdém rozmnoţování jsme byli všichni černí 
aţ za ušima. Potom čtení byl učiněný rébus. Obsah byl 
docela zajímavý. Vydávala jej Ţákovská samospráva a tak 
příspěvky psali jen ţáci – zprávy ze školy i tříd, básničky, 
hádanky apod. Vyskytly se i zprávy o obci. Vycházel dva 
školní roky, nejméně 6 čísel neboť cyklostyl pak doslouţil. 
 Skutečný místní zpravodaj spatřil světlo světa na 
počátku roku 1958. Jeho vydávání nebylo vůbec lehké a 
jednoduché, neboť tehdejší politické ovzduší takovým 
věcem nepřálo, u tehdejší mocenské elity, i té místní, to 
vzbuzovalo nedůvěru a podezření o moţnosti šíření 
nepohodlných názorů. Napsat něco a rozmnoţovat to bylo 
velice ošidné i riskantní a mohlo to mít docela nepříjemné 
následky. Stačilo, ţe si to nějaký funkcionář vysvětlil po 
svém a malér byl jak vyšitý. Dnes je to neuvěřitelné, stačil 
však náznak, slovo či myšlenka a bylo zle. Stejně 
nebezpečný se stalo otištění „nepohodlného autora“, tedy 
člověka, který byl kádrově poznamenaný. Pokud došlo 
k úpravám takových textů, povaţoval to pisatel za cenzuru 
a bylo také zle. Proto lidé nebyli ochotní příspěvky psát, 
neboť nemohli napsat co povaţovali za svůj názor. O 
takové noviny nebyl mezi občany valný zájem, neboť o 
plytké, tendenční a agitační články většina nestála. 
Z těchto důvodů bylo vydávání značně nepravidelné a 
velice často s velkými pauzami. Tisklo se opět na 
cyklostilové blány a ty nadále byly nedostatkové a rovněţ 
papír byl na příděl a tak velice často další číslo vyšlo aţ se 
nějak pokoutně získal balík po balíku. Na vše muselo být 
povolení a vše je dokumentované. Rozmnoţovalo se na 
ONV. Obsah textů byl značně jednotvárný, vyznačoval se 
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povrchností a musel mít „budovatelský“ duch, kritika jen 
jednostranná, plnění závazků, statní a politická výročí, jen 
málo zpráv ze ţivota obce a organizací a sem tam něco 
jiného. Pro dnešní čtenáře nic zajímavého, nic o ţivotě a 
potřebách většiny občanů. Tedy jen malá výpověď o 
skutečném a obyčejném ţivotě a problémech. 
 Ty první čísla v roce 1958 vyšly pod názvem 
Boleradické novinky a podařilo se nám je vypravit, na 
tehdejší poměry, po všech stránkách, na solidní úrovni. 
Vydávali jsme je pod hlavičkou Osvětové besedy (OB), 
texty se lámaly na stránce, coţ bylo estetické a lahodilo 
očím při četbě, obsahově zajímavé a různorodé. Např. 
Soutěţ MNV mezi Boleradicemi a Hor. Bojanovicemi, 
Mateřská škola či zemědělský útulek. První kroky 
utvořeného JZD, poţárníci radí a varují, Jaký bude vzhled 
naší obce, Jak je to s naším kinem, Boleradické obydlí 
před sto lety (na pokračování), Hodně hezkého i 
zbytečného u nás, Hode Bele, hode bodó a proslulé a 
obávané Koště. To na pokračování, humorně a kriticky si 
bralo současné skutečnosti a nešvary na dědině. Tyto 
články měly velký ohlas a respekt, psané v místním 
dialektu a tím, ţe se týkaly problémových jednání a stavů, 
mnozí jedinci se v nich poznávali, třebaţe nebyli 
jmenování, coţ vyvolávalo bouřlivé reakce. Autor nebyl 
známý, podle osobitého rukopisu se lidé domnívali, ţe je 
to pošťák Petr Halm, nebo starosta Ondřej Klimeš. 
Potrefení jedinci se vybouřili a od té doby si dávali pozor. 
 Takováto čísla se podařilo vydat asi čtyři, a 
třebaţe jsme neusnuli na vavřínech, nastalo dlouhé 
přerušení vzhledem shora uvedeným problémům, tedy, 
vrchnost nebyla spokojená, trval nedostatek papíru, blan, 
poměry na dědině přímo vřely a v nich veškeré pokusy 
marné. 
 Po několikaleté pauze bylo vydávání místního 
zpravodaje obnoveno aţ v roce 1965 a první číslo vyšlo 
k 1. Sjezdu rodáků a přátel. Název malinko změnil na 
„Boleradské noviny“ s podtitulem „nepravidelně vydává 
red. Kolektiv OB“ s obecním znakem v záhlaví. Takto, se 
všemi problémy, vycházely velice sporadicky celých deset 
let s agitačním charakterem. 
 V roce 1975 při příleţitosti 2. Sjezdu rodáků se 
zase zpravodaj vzkřísil, aby v zápětí umřel na stejné 
neduhy jak v minulých letech. V březnu 1977 spatřil světlo 
světa „Ţivot Boleradic“, v záhlaví se znakem obce a 
siluetou pomníku RA. Tento zpravodaj měl jiţ vyšší 
úroveň, jak po stránce obsahové tak lepšího tisku. 
Vyznačoval se samostatnými rubrikami, nebyl tak politicky 
agitačně zaměřený, ale časem stejně zmíral na tehdejší 
neduhy. Měl být jednostranný, vidět současný ţivot jen 
v růţových brýlích. Proto v posledních letech JZD 
vydávalo svůj zpravodaj a ten měl být společný s MNV. 
Jiţ měl zcela profesionální podmínky a moţnosti, zejména 
tiskové, ale přesto převaţovaly jen ty kladné momenty 
s cílem zveřejňování článků v duchu tehdejšího reţimu. 
Stejně tak chyběla mozaika různorodého ţivota, názorů a 
postojů. 
 Celé to čtyřicetileté období se vyznačovalo 
cenzurou a autocenzurou, jinak to systém nepřipustil, ţ 
čehoţ plynul fakt, ţe takový tisk nemohl být plnohodnotný, 
nebyl schopný nic podstatného a potřebného ovlivňovat. 
Ten místní na tom byl ještě hůře ve všech směrech, 
nemohl se prosadit, neboť lidé dobře znali a ţili jinou 
skutečnost. 
 Ještě malá epizoda. Také naše kino v určité 
době vydávalo svůj zpravodaj, lépe řečeno měsíční 
program. Po zbudování širokoúhlého formátu nebylo třeba 
informovat diváky, poněvadţ jeho atraktivita těţko 
uspokojovala všechny zájemce. Avšak s poklesem diváků 
bylo nutné informovat a zvát diváky. Předností toho se 

stalo, ţe zájemce byl alespoň natolik seznámen s filmem, 
ţe se mohl svobodně rozhodnout pro návštěvu. To byl 
nesporný klad. Ale i tak nebylo moţné vyhrát boj o diváka 
s moderními moţnostmi vidět a slyšet různé děje a 
zajímavosti. 
 Listování v ţaţloutlých listech místních 
zpravodajů není ničím zvlášť zajímavé pro svoji 
jednostrannost, torzovitost a nedokonalost. Jedině 
malinkým a mlhavým kukátkem umoţňuje mrknout se na 
tu dobu, jak a v čem lidé ţili. 

Jan Horák 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 

V neděli 6. ledna letošního roku na svátek Tří 
králů, byla v Boleradicích uspořádána Tříkrálová sbírka. 
Koledníci oblečeni do slavnostních kostýmů, za podpory 
dospělých, vybaveni průkazy, tříkrálovým cukrem, 
posvěcenou křídou a zapečetěnou pokladničkou s velkým 
nadšením procházeli během celého odpoledne naší 
vesnicí. 
 

 
 

Těm, kteří otevřeli dveře svých domovů koledníci 
zazpívali tříkrálovou koledu, těm, kteří přispěli do 
pokladničky, darovali tříkrálový cukr a těm, kteří si to přáli i 
nápis posvěcenou křídou na dveře: K+M+B 2013.  
 Sbírka v Boleradicích byla ukončena v pondělí  
7. ledna, kdy ze dvou rozpečetěných pokladniček byla 
spočítána částka: 15.864,- Kč a odeslána na účet Charity 
České republiky. Oblastní charita Břeclav v letošním roce 
eviduje příspěvky v celkové výši přes 2 miliony Kč, v celé 
České republice je to rekordních téměř 77 mil. 
Kč. Podrobnější informace o průběhu a výsledku 
Tříkrálové sbírky 2013 najdete na: 
 http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/vysledky/  
Najdete zde také záměry na vyuţití výtěţku Tříkrálové 
sbírky – na okrese Břeclav je to např. rekonstrukce střechy 
Domova sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni, který 
pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích – zde bude 
vyuţita větší část sbírky z břeclavska.  

Děkujeme všem, kteří vlídně přijali koledníky a 
přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních 
sluţeb pro občany, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci. 
Stejně tak děkujeme koledníkům, kteří  nadšeně a 
neúnavně koledovali a dospělým, kteří nezištně věnovali 
svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 

Marie Klimešová 
asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích 

http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/vysledky/
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Agentura 3Z – překonávejte s námi 
handicap! 

 

Liga vozíčkářů pomáhá v Břeclavi a ve Veselí 
nad Moravou zdravotně postiţeným lidem hledat, získat a 
udrţet si práci. Díky novému projektu Agentura 3Z její 
sluţby mohou vyuţít lidé s postiţením tělesným, 
mentálním, duševním onemocněním a civilizačními 
nemocemi i nadále. Agentura 3Z nezapomíná ani na 
zaměstnavatele z těchto lokalit, kteří mají zájem získat 
odpovědného a snaţivého pracovníka. Všechny aktivity 
jsou navíc poskytovány zcela zdarma – projekt je 
spolufinancován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 
Lidem s postiţením nabízíme především 

moţnost individuálních konzultací – věnujeme se 
kariérnímu poradenství, na schůzkách si klienti podle 
svého zájmu vytváří nebo aktualizují ţivotopis, odpovídají 
na nabídky motivačními dopisy, vytvářejí si novou strategii 
pro hledání práce, s pomocí pracovní konzultantky 
oslovují zaměstnavatele nebo absolvují osobní jednání. 
Klienti mohou na schůzkách najít nové moţnosti 
pracovního směřování, často podstatně rozvinou své 
počítačové dovednosti a získají samostatnost a 
sebevědomí při hledání pracovního uplatnění. Motivačně 
aktivizační workshop doplní praktickou zkušenost 
s výběrovým řízením – těm, kteří zatím ţádným 
pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm 
nebyli úspěšní. Na počítačovém kurzu mají klienti 
moţnost osvojit si základy práce s počítačem a naučit se 
vyuţívat internet a e-mailovou poštu. Na závěr získají 
účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  

 
Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele a 

nabízíme jim poradenství o výhodách zaměstnávání osob 
se zdravotním postiţením, předáváme informace o 
moţnostech příspěvků při jejich zaměstnávání a 
v neposlední řadě také mzdovou dotaci z projektu 
Agentura 3Z při zaměstnání klienta projektu.  Díky tomu 
můţeme individuálně doladit podmínky pracovního místa, 
pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance 
podle poţadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také 
pracovní asistenci přímo na pracovišti, aby si klient v práci 
zvykl a dobře komunikoval se svými nadřízenými.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V obou městech působení Agentury 3Z, v Břeclavi 
i Veselí nad Moravou, čekáme na nové zájemce o aktivity 
projektu v bezbariérových prostorách v centru města, které 
jsou dobře dostupné i pro zájemce z okolních obcí. Rádi 
podáme pomocnou ruku při hledání práce nebo hledání 
motivovaných zaměstnanců i vám! Více informací nejen o 
aktuální nabídce aktivit projektu Agentura 3Z najdete na 
webových stránkách www.ligavozic.cz. Na případnou 
spolupráci se těší pracovnice projektu: 

 
- Mgr. Martin Fiala 
- pracovní konzultant projektu Agentura 3Z  
- tel: 702 020 744 
- e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz 
- náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ligavozic.cz/
mailto:martin.fiala@ligavozic.cz
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

 
 

17.03.2013   15:00   Saki paki ve vesmíru  - předplatné Rodiče s dětmi do divadla  

20.03.2013   Vynášení Moreny 

23.03.2013   19:30   Půldruhé hodiny zpoždění  

24.03.2013   Dětský maškarní karneval  

31.03.2013   10.00 Tradiční výstava vín  

04.04.2013-  05.04.2013 Výstava zahradní keramiky a kachlí  

19.04.2013   Den Země  

27.04.2013   19:30   Bůh masakru  

29.04.2013 - 04.05.2013 Krajská divadelní přehlídka - Jarní sešlost 2013  

30.04.2013  Slet čarodějů a čarodějnic 

04.05.2013  Turnaj místních družstev v nohejbale  

11.05.2013 Zájezd do Kroměříže  

11.05.2013  1denní zájezd  

12.05.2013  Školní akademie 

18.05.2013  Malovaný svět  

19.05.2013  Otevření památníku Viléma Mrštíka  

19.05.2013  15:00  Neználek ve Slunečním městě - předplatné Rodiče s dětmi do divadla 

15.06.2013 - 16.03.2013 2denní zájezd Techsport 

22.06.2013 Předhodové zpívání  

29.06.2013 - 30.06.2013 Jánské hody 2013  

05.08.2013 - 11.08.2013 Letní dětský tábor  

http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=381
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=373
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=382
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=396
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=387
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=390
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=388
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=384
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=294
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=397
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=392
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=401
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=393
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=391
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=398
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=394
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=383
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=395
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=365
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=364
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=400
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Z matriky… 
 

K 1. lednu 2012 měly Boleradice celkem 914 obyvatel,  
31. prosince 2012 ţilo v Boleradicích 913 obyvatel. 
 
V roce 2012: narodilo se 6 dětí 
  přihlásilo se 21 občanů 
  odhlásilo se 20 občanů 
  zemřelo 8 občanů 
 
Narozené děti: Gloza Mikuláš 
  Matelová Melánie 
  Přikryl Richard 
  Klein Alan 
  Veselá Natálie 
  Oujeská Sabina 
    
Zemřelí občané:  Coufal Jiří 
   Cvan Jaromír 

 Štěpánek Aleš 
 Rathouský Jan 
 Omastová Terezie 
 Horák Jan 
 Zajícová Věra 
 Urbánek Viktor 

 
 

Marie Klimešová – matrikářka 
 
 

 

C.V.T. 
Galerka Boleradice, 

zve všechny milovníky dobrého vína a muziky na 
 

Country večer v „Tihelni“ 
 

který proběhne za příznivého počasí v sobotu  
11. května 2013 od 16:00!!! 

 
Hrají:      „Kousavá deka“     - Brno 
               „Sešup“         - Znojmo 
 
Bohaté občerstvení na místě: 
Pivo, víno, klobása, grilovačka a opékání buřtů (pro 
děti). Zveme i rodiče s dětmi. 
Těšíme se na Vaši účast! 
Muzikanti nástroje s sebou 

S. + V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
leden – březen 2013 

 
60 let Šlancar Vladislav, Boleradice 59 

 Stehlík Jaroslav, Boleradice 390 
 Krmíčková Bedřiška, Boleradice 211  

Červeňáková Zdeňka, Boleradice 360 
 Plháková Růţena, Boleradice 276  

Hrabec Stanislav, Boleradice 333 
 Stehlíková Ludmila, Boleradice 386 
 
70 let Zimolka Karel, Boleradice 194 

 Srncová Marie, Boleradice 338 
 Praţáková Marie, Boleradice 127 
 
75 let Heklová Máří-Magdalena, Boleradice 174 

 
81 let Lanková Aneţka, Boleradice 321  

Stehlík Josef, Boleradice 238 
 

82 let Stehlíková Marie, Boleradice 290  

Vítečková Růţena, Boleradice 332 
 

83 let Omastová Vlasta, Boleradice 204  

Otýpková Marie, Boleradice 19 
 

84 let Dufek Josef, Boleradice 428 

 Káňová Františka, Boleradice 164 
 
86 let Horáková Zdeňka, Boleradice 128 

 
87 let Korábová Marie, Boleradice 252 

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

 
Marie Klimešová - matrikářka 

 

 
 

Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. června 2013 

 
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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