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O čem jednala rada Městyse 

 

Vážení spoluobčané, 
V uplynulém období jarních měsíců se rada 

městyse zabývala převážně přípravou investičních akcí, 
které byly pro letošní rok naplánovány. 

Bezesporu největší akcí, která nás v současné 
době čeká je „Revitalizace návsi v Boleradicích“. Této akci 
je věnován samostatný článek kde se dozvíte jak, 
probíhají přípravné práce a kdy tato rekonstrukce části 
návsi našeho městyse započne. V dalších jednáních bylo 
připraveno a provedeno výběrové řízení na dodavatele 
protipovodňového systému. V rámci tohoto projektu bude 
vypracován nový protipovodňový plán a dojde k osazení 
hlásných čidel na vodním toku Harasky. Nainstalování 
nové rozhlasové ústředny a vybudování nových hlásných 
míst přinese rozšířené možnosti a zkvalitnění místního 
hlášení. Přípravou dalšího projektu, kterým se rada 
městyse zabývala je „Prodloužení vodovodu Cvrčkov“. 
Jak už název napovídá, dojde v této oblasti, která stále 
čeká na připojení k vodovodnímu řadu. V současné době 
probíhá výběr dodavatele těchto stavebních prací. Započít 
s pracemi, bychom měli v průběhu července a srpna. 
Ukončení je plánováno na konec září tohoto roku. 

Drobným neúspěchem pro letošní rok, kterým se 
rada městyse zabývala a na, kterém však nemá náš 
městys podíl je vybudování chodníku ve vrchní ulici. Vše 
skončilo na povolení ke stavbě na pozemku státu. Říkáte 
si asi tak jako já, jak je to možné vždyť i mi jsme stát. Ve 
vlastnictví majetku to tak, ale není. Tento státní pozemek 
má na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který jej v současné době převádí na 
vlastníka hlavních komunikací procházející městysem 
Boleradice a to Jihomoravský kraj. Tento převod se táhne 
od loňského roku a stále není ukončen. Bezpečnost 
chodců procházející na této komunikaci tak bude ještě pro 
letošní rok oddálena. Věříme však, že se vše podaří do 
příštího roku převézt a budeme moci tento chodník 
vybudovat. V návaznosti na tyto události probíhají jednání 
o profinancování prostředků rozpočtovaných na budování 
chodníků. Tyto prostředky by měli být využity při 
rekonstrukci chodníku na dolním konci a to po pravé 
straně směrem na Morkůvky. V současné době probíhá 
taktéž příprava na zadávací dokumentaci.  

Je však také dostatek akcí, které se v uplynulém 
období podařilo uskutečnit. Zapotřebí je zmínit čištění 
dešťové kanalizace, které je v naší obci více než 
nezbytné. Jelikož největší část této kanalizace leží jen 
v mírném sklonu k poloze koryta potoka, je tato 
kanalizace stále zanášena hlínou, která při každém 
větším dešti stéká do lapačů z okolních kopců a postupně 
se v kanalizaci usazuje. Zahájeno proto bylo postupné 
čištění dešťové kanalizace. Čištění prováděla firma 
SEZAKO Prostějov, s.r.o.. Zvolena byla metoda čištění 
proudem vody s následným odsáváním a recyklací této 
odsáté vody. Spotřebováno tak bylo minimální množství 
vody a tím také došlo ke snížení nákladů za, které bylo 
možné vyčistit další metry této kanalizace. Spolu s 
vyčištěním potrubí byla provedena kamerová sonda, která 
zaznamenala celkový stav kanalizace a mnohdy 
neodborné provedení domovních přípojek. V konečném 
vyhodnocení byl zjištěn nedobrý stav, ve kterém se tato 
dle místních pamětníků přes padesát let stará kanalizace 
nachází.    

Jednou z dalších naplánovaných akcí bylo 
dokončení údržby rozhledny na Nedánově. Zhotovení 

údržby bylo provedeno místními řemeslníky panem 
Pavlem Bučkem a Zdeňkem Káňou.  

 

 
 

Údržba rozhledny prošla několika etapami. Za 
prvé byl odstraněn starý nátěr, který již neplnil svoji 
ochranou funkci. Následně bylo nutné ošetřit dřevní 
konstrukci proti parazitům a houbám tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému stárnutí a poškození. Dalším zajištěním 
bylo zaplnění trhlin ve dřevě a nakonec nátěr všech 
dřevěných konstrukcí novou lazurou. Jsem velmi rád, že 
se podařilo tyto údržbové práce uskutečnit. Rozhledna tak 
může i pro další léta zůstat zachována v dobrém 
technickém stavu, aby všem návštěvníkům poskytovala 
nezapomenutelný výhled na okolní krajiny.  

Vážení spoluobčané, alespoň v krátkosti jsem 
vám podal informace, kterými se rada městyse na svých 
jednáních v uplynulém čase zabývala a čím se v nejbližší 
době zabývat bude.  

 
Za radu Městyse Bohuslav Barek - starosta 

 
 
 

Usnesení z 14. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 25. 4. 

2013 

 

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

- zprávu starosty o plnění úkolů z minulého 
zasedání zastupitelstva městyse 

- zprávu starosty o činnosti rady  
- zprávu výboru finančního  
- zprávu výboru kontrolního  
- zprávu o výsledku inventarizace na r. 2012 

 
volí:  

- komisi návrhovou ve složení: PaedDr. Stanislav 
Svoboda, Ing. František Koráb, Dr. Drahomír 
Hausner 

 
schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Jiří Machač a Ladislav Horák 
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- rozpočtová opatření č. 1 a 2/2013, která provedla 
RM 

- závěrečný účet městyse Boleradice za r. 2012, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse Boleradice za r. 2012 
s výhradou a přijímá nápravné opatření ke 
zjištěným chybám a nedostatkům 

- účetní závěrku městyse Boleradice za r. 2012 
s výsledkem hospodaření ve výši Kč 1 528 
655,81 

- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ dle 
návrhu inventarizační komise  

- dohodu o postoupení práv a povinností ze 
smlouvy o nájmu bytu č. 5, ze smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě k bytové jednotce č. 5 a ze 
smlouvy o úhradě podílu na výstavbu bytového 
domu č. p. 325 ve vlastnictví městyse Boleradice 
mezi panem Markem Hrdým, paní Dianou Hrdou, 
panem Ivo Langerem a městysem Boleradice 

- odprodej části pozemku p.č. 268/1 o výměře 
165m2 v k.ú. Boleradice, který je zapsán na LV 
č. 10001 dle předloženého geometrického plánu 
č. 660-2/2013, který je součástí přílohy k zápisu, 
Ondřeji Klepáčkovi, trvale bytem Urbánkova 14, 
624 00 Brno a Veronice Klepáčkové, trvale 
bytem Kondradova 11, 628 00 Brno, za cenu 40 
Kč/m2 

- záměr na odprodej pozemků p.č. 552/1, 552/2 a 
552/3 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Boleradice 
dle přílohy, která je součástí zápisu 

 
zmocňuje:  

- starostu k podpisu dohody o postoupení práv a 
povinností ze smlouvy o nájmu bytu č. 5, ze 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytové 
jednotce č. 5 a ze smlouvy o úhradě podílu na 
výstavbu bytového domu č.p. 325 ve vlastnictví 
městyse Boleradice mezi panem Markem 
Hrdým, paní Dianou Hrdou, panem Ivo 
Langerem a městysem Boleradice 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na odprodej 
části pozemku p.č. 268/1 o výměře 165m2 v k.ú. 
Boleradice 
 

ukládá: 

- starostovi - zveřejnit záměr na odprodej 
pozemků: p.č. 552/1, 552/2 a 552/3 zapsaných 
na LV 10001 v k.ú. Boleradice 
     
     
  

stanoví: 

- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběžně na čtvrtek 25. 7. 2013 ve 20:00 hod. 

 
 

Bohuslav Barek – starosta 
 

 
 

Revitalizace návsi v Boleradicích 

 
Vážení spoluobčané, 

Jak jsem vás informoval již v březnovém vydání 
Polehradu, bude v letošním roce zahájena akce, která 
nese název „Revitalizace návsi v Boleradicích“. Příprava 
na revitalizaci započala již na začátku letošního roku, kdy 
byl podán zastupitelstvu městyse návrh na realizaci 

tohoto díla. Tento návrh byl zastupitelstvem městyse přijat. 
Akce, která bude velice nákladná, byla po pečlivém 
zvážení rozdělena do tří etap. Ty, jak pevně věříme, se 
podaří v budoucích letech postupně realizovat. Schválen 
byl také návrh o výši čerpání úvěru pro zajištění celé akce. 
V první etapě bude proinvestováno cca 7.000.000Kč. Pro 
spolufinancování této akce byla taktéž podána žádost o 
dotaci z Regionálního operačního programu. O tom zdali 
se nám podaří dotaci získat a nastane tak možnost 
pokračovat v dalších etapách v kratším časovém 
horizontu, bude rozhodnuto v průběhu srpna až září.  

V návaznosti na souhlas zastupitelstva 
s čerpáním úvěru byla připravena a schválena zadávací 
dokumentace na poskytovatele úvěru. V současné době se 
dokončují poslední úpravy na projektové dokumentaci 
stavby a také na zadávací dokumentaci na výběr 
dodavatele stavebních prací. 
Kdy tedy vše začne a co se v této první etapě bude dít? 

Zahájení celé akce je naplánováno na začátek 
září, kdy by měla být již podepsána smlouva se 
zhotovitelem stavebních prací. V první části této etapy 
bude odkryt povrch stávající komunikace a dojde k uložení 
potrubního vedení splaškové a dešťové kanalizace po celé 
délce rekonstruované části. 

Uloženy budou taktéž přípojky těchto kanalizací 
pro rodinné domy, které se na této ulici nacházejí. 

K napojení přípojek RD dojde v současné době 
jen u kanalizace dešťové. Kanalizace splašková bude 
uložena jen jako slepá s připravenými vývody mimo 
budované pevné plochy. 

V další části dojde k vybudování odstavných 
ploch po obou stranách vozovky tak, aby bylo zajištěno 
dostatek parkovacích míst nejen pro boleradické občany, 
ale i pro návštěvníky, kteří k nám přijíždějí. Dále v této 
části dojde k vybudování nového chodníku ze zámkové 
dlažby na straně u restaurace a pošty. Tento bude 
pokračovat podél celé délky vozovky až k obchodu. Další 
chodník bude vybudován od obchodu ve směru do 
Kloboucké ulice. V prostoru současného parkoviště u 
restaurace dojde k vybudování relaxační zóny v podobě 
zpevněné maltové plochy osazené novými stromy, 
lavičkami a drobnou zelení. Rozšíření se také dočká 
taneční parket, kde přibude rozšíření o chodník, který 
povede dál kolem budovy hasičské zbrojnice, kde volně 
naváže na odstavnou plochu před touto budovou. Novou 
dlažbou bude taktéž osazen prostor za hasičkou. Další 
doplňující etapou bude konečná úprava terénu, osazení 
zelených ploch, ošetření a doplnění stávající zeleně. Tyto 
uvedené práce budou ukončeny v letošním roce. Poslední 
částí bude zhotovení povrchu vozovky, které je 
naplánováno na jaro příštího roku, a to z důvodu usazení 
zeminy nad vybudovanou kanalizací. V prostoru vozovky, 
která bude mít asfaltový povrch doplněný o kamenné 
přídlažby, budou vystavěny také dva zpomalovací 
retardéry pro zajištění bezpečnosti chodců před 
projíždějícími vozidly. Tyto retardéry budou zhotoveny 
s přírodní kamenné dlažby. Položením a dokončením 
povrchu vozovky dojde k zakončení I. etapy Revitalizace 
návsi v Boleradicích. 

Vážení spoluobčané doufám, že se mi snad 
podařilo alespoň v krátkosti objasnit, co se bude dít a co 
nás při realizaci této etapy čeká. Chtěl bych vás také 
požádat o trpělivost a schovívavost při realizaci tohoto díla. 
Věřím, že se vše povede a vznikne tak další pěkná část 
Boleradic.    

 
Bohuslav Barek - starosta 
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Plán revitalizace středu obce 
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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 nedovrší v daném roce 6 let a 
osoby samostatně žijící starší 70 let.  
 
Splatnost poplatků je do 30. 6. 2013.  

 
Gabriela Praxová, účetní 

 

 

Jak žijeme ve škole? 

 

Učení a vše s tím spojené, je na prvním místě. 
Ale také kulturní, sportovní a přírodovědné akce provázely 
školu jarním ročním obdobím.    
      
 OSVOBOZENÍ  BOLERADIC : 
 

  V rámci vlastivědy a prvouky jsme si připomněli 
osvobození Boleradic. Naše obec byla osvobozena 17. 
dubna 1945 Rudou armádou. Abychom si tuto událost a 
68. výročí zpestřili, pozvali jsme si do školy příslušníky 
Klubu vojenské historie z Brna. Ti v tělocvičně s žáky 
besedovali, představili příslušníky vojsk, kteří se podíleli 
na osvobozování – uniformy Čechoslováků, kteří bojovali 
pod vedením generála Svobody, Rudoarmějců a členů 
Rumunské královské armády. Nejzajímavější byly ukázky 
zbraní a výzbroje a také činnost příslušnice vojsk – 
regulovčice a zdravotnice. Potom v 11 hod. jsme se 
přemístili k pomníku RA, kde byl za přítomnosti čestné 
vojenské stráže položen věnec. Zazněly i básně, které si 
žáci připravili a proslov pana starosty. Také se krátce 
připomněly historické události tří dnů při osvobozování 
Boleradic. 
 
SPORT a DOPRAVNÍ VÝCHOVA: 
 

 
 

 V rámci sportovního kroužku se začátkem 
dubna uskutečnil turnaj v přehazované. Tato oblíbená 
míčová hra vyhovuje především děvčatům, ale i chlapci 

se dokáží nadchnout a s plným nasazením prožívají hru. A 
tak několik družstev sestavených z různých ročníků 
zápolilo o nejlepší umístění.  Mnozí žáci míč ovládají velmi 
dobře - K.Čechová, J.Svědík, T.Cvrček a  E.Doležal. Ve 
zpracování míče se velmi zdokonalují i ti mladší z 
1.ročníku - např. M.Brychta. Duben je měsíc bezpečnosti. 
A tak v rámci dopravní výchovy jsme uspořádali JÍZDY 
ZRUČNOSTI NA KOLE. Žáci 4. a 5. roč. si na kolech 
vyzkoušeli ovládání svých kol. Při ztížených podmínkách 
plnili různé jízdní úkoly. A nebylo to pro mnohé vůbec 
jednoduché, vypořádat se s rovnováhou a řídítky bez ztráty 
bodů. Byla to i příprava na blížící se okrskové kolo. To se 
uskutečnilo 25. dubna ve Velkých Pavlovicích. Naše škola 
se této přínosné a preventivní akce každoročně a 
pravidelně zúčastňuje. Letos se dostavilo 7 škol. Soutěžilo 
se v praktické a teoretické části za přítomnosti odborníků z 
odboru dopravy, autoškoly, policie a zdravotnictví. V teorii 
byly testy z pravidel silničního provozu a první pomoci. V 
praxi se jezdilo na hřišti – křižovatkách řízených 
semaforem a příslušníkem policie. Také se absolvovalo 
stanoviště s jízdou zručnosti a ovládáním kola. Za naši 
školu soutěžili tito žáci- A. Dufková, K. Čechová, E. Doležal 
a T. Cvrček. Umístili jsme se na 5. místě.  V průběhu 
měsíce června školu navštíví Autoškola Lednice, a tak 
zakončíme letošní dopravní výchovu. 
  Nyní se v hodinách tělesné výchovy věnujeme 
ATLETICE a připravujeme se na naši ATLETICKOU 
OLYMPIÁDU. Ta bude mít sportovní část a v ní disciplíny- 
vytrvalostní běh 300m, běh na 50 a 60m, skok daleký z 
místa a hod kriketovým míčkem, a zábavnou část, kde si 
žáci zvolí a vyzkouší tyto aktivity- chůdy, kop na malou 
branku, hod na cíl (kuželky), běh s tenisovou pálkou a 
míčkem a běh v pytli.    Dostali jsme ještě pozvánku na 
atletickou olympiádu do Nikolčic. 
                                                         
PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU: 
 

 V rámci vlastivědy a přírodovědy se v květnu 
uskutečnil výlet na Mohylu míru. Do Újezdu u Brna jsme se 
dopravili autobusem. Odtud jsme šli naučnou stezkou k 
památníku. Po cestě kopcovitým terénem mezi poli a 
vinohrady jsme si opakovali učivo přírodovědy a prvouky o 
přírodě - živočichové a rostliny na jaře. Z panelů lemujících 
stezku jsme se dozvídali zajímavosti o bitvě Tří císařů. 
Mohyla míru je válečným památníkem s mírovým 
posláním. Byl vybudován na počest všech obětí legendární 
bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Procházeli jsme místy, kudy 
projížděl slavný Napoleon na svém koni před 208 léty. 
Prohlédli jsme si také expozice s počítačovými animacemi 
a videoprojekcí o slavkovské bitvě a napoleonských 
válkách. Zpáteční cesta do Sokolnic po silnici zase skýtala 
možnosti ověření si dopravních znalostí. Výlet byl prostě 
učebnicí v terénu. Skupina spolužáků – A. Ježorková, B. 
Stehlíková, J. Jambor, T. Cvrček, K. Jamborová a J. 
Stehlíková - se výletu nezúčastnila a reprezentovala školu 
na Ekoolympiádě v základní škole v Újezdu. Prověřili jsme 
své znalosti z mnoha přírodovědných oblastí a oborů, 
souvisejících nejen s přírodou, ale i lidskou činností.      

              
Mgr. P.Kabela 

 

 

Kam se ubírá české školství 

 

 široká veřejnost se z nejrůznějších médií, často 

komerčních a neerudovaných, dovídá o problémech 
školství a chytá se za hlavu. Jak to s těmi školami vlastně 
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je? Co to tam ty děti učí? Pojďme trošku nahlédnout do 
vzdělávacího systému a jeho budoucnosti. Myslím, že je 
to zajímavý pohled zejména pro ty, kteří mají malé děti, 
anebo se teprve chystají založit rodinu.  
 Ostatně všichni si uvědomujeme, jak rychlá až 
překotná doba kolem nás probíhá. Kdo naskočí do 
rozjetého vlaku, musí stále držet krok, a jakmile nestačí, 
je uprostřed cesty vyplivnut vyždímaný na nástupiště. 
Takto si připadají zaměstnanci mnoha profesí, nejen 
učitelé. Novinky se valí – testování, úpravy školních 
vzdělávacích programů, zavádění informačních 
technologií, nové předměty, více jazyků, inkluze dětí se 
zdravotním či sociálním znevýhodněním …. A do toho 
požadavky veřejnosti, která někdy žije v názoru, že 
vychovávat a vzdělávat děti může každý, kdo měl kdy 
děti.  
 V Česku se mění ministři školství jako na 
běžícím pásu, o koncepci školství se nedá mluvit, 
s každým novým ministrem přicházejí novinky a ty, učiteli, 
koukej se rychle přizpůsobit. Co se vlastně od učitelů 
chce? Vzdělávat děti, nejlépe na úrovni vysokoškolsky 
připravených žáků. Vychovávat děti, ale tak, abychom 
nešlápli na kuří oko rodinám, které přece mají hlavní 
slovo. Testovat děti, abychom ukázali, že naše škola 
přece učí dobře. Co je to dobrá škola, dobrá výuka? 
Pokud mohu soudit za svých téměř třicet let praxe, nemá 
na to jednotný názor nejen politika, ale ani veřejnost. 
Konečně však veřejnost začíná vstupovat do diskuze 
s politiky, aby je přesvědčila, že špatné výsledky našich 
žáků nejsou dány špatným školstvím, ale zcela chybějící 
shodou na to, kam školství směřujeme. Zástupci 
veřejnosti se schází u kulatých stolů a mluví o tom, jak 
bude vypadat škola například za 30 let. A ze všech 
diskuzí vychází několik myšlenek: 

 škola bude výrazně jiná, mnohovrstevná. 

Technologie ovlivní nejen výuku, ale i možnosti školy. 
Absolvent však nebude chodící encyklopedie, měl by to 
být člověk s mnoha společenskými kompetencemi – 
schopností spolupráce, tolerance, celoživotní zvídavosti a 
sadou dovedností, které mu umožní dobré uplatnění 
v jeho oboru. A co učitelé? Získají kvalitní vzdělání a 
praktické dovednosti, které bude veřejnost respektovat, 
protože budou odborníky ve svém oboru. Zvládnou 
zařadit do výuky děti všech individuálních potřeb. 
Učitelské povolání bude prestižní, protože bude 
společensky oceněné a respektované. Je to jedna z mála 
cest, kam se můžeme ubírat, abychom udrželi společnost 
demokratickou a nemuseli volit mezi sobeckými 
individualisty a anarchií. Protože výchova dětí není již 
dávno pouze v rukách rodiny, ba dokonce ani rodina již 
nemá pevný a klasický tvar. Na výchově se musíme 
podílet všichni, její kvalitu neotestujeme žádnými testy a 
výsledky vzdělávání nezměříme žádnými percentily. 
Výsledky vzdělávání poznáme jedině na spokojené 
spolupracující společnosti, respektující a šetrně 
přistupující k prostoru, který jí byl svěřen.  
Pro všechny, které zajímá pohled na budoucnost 
vzdělávání, upozorňuji na diskuzní fóra: 
 
www.rodicevitani.cz 
 
www.ceskomluvi.cz  
 
 A co by chtěla boleradická škola do budoucna 
změnit či vylepšit? Vychováváme ty nejmenší děti, 
chceme jim tedy předat základní pravidla chování a vztah 
k místu, kde žijí. Co jsou to základní pravidla chování, na 
tom se jistě shodneme. Jak však vytvářet vztah 
k rodnému místu, k lidem i přírodě?  Možností je mnoho, 

jejich pestrost děti baví a vždy, když se naskytne nová 
myšlenka, rády se jí chytají.  
 V poslední době se zamýšlíme nad možností 
spolupráce a předávání životních zkušeností od našich 
seniorů. Ráda bych tedy na tomto místě vyzvala aktivní 
boleradické seniory ke spolupráci se školou. Naše děti 
přestávají doma číst, v mnoha rodinách není čas na 
podporu dětského čtenářství, sami rodiče často nestíhají 
přečíst si knihu. Ale aktivní důchodce jistě rád vzpomene 
na knížky, které jako malý četl a rád se k některým knihám 
vrací. Najde se mezi vámi takový, který by přišel ze své 
oblíbené knihy předčítat dětem do školy?  Možná jste již 
slyšeli o kampani Česko čte dětem a rádi byste se přidali. 
Budeme se na vás těšit a oceníme, když věnujete chvíli 
svého času dětem. Naši žáci na oplátku připravují program 
pro seznámení s informačními technologiemi – právě pro 
seniory.  

 
Milena Emmerová 

 
 

Těšíme se na prázdniny 

 

 Školní rok se pomalu blíží ke svému konci, žáci 
se už učí opravdu jen z povinnosti a každá změna 
v rozvrhu jim udělá radost. Na červen je pro ně připraveno 
mnoho akcí sportovního a turistického charakteru. 
Plánujeme také setkání s rodiči, uzavření klasifikace a pak 
už hurá… 
 Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem 
zaměstnancům školy za pilnou práci, kterou dělají s láskou 
k dětem. Myslím, že i rodiče tuto péči o děti oceňují.  
 Také děkuji všem našim pomocníkům, příznivcům 
a nejen jim. Vážím si také kritiků, kteří přinášejí nové 
nápady a jednají otevřeně – férově.  
Na závěr se musím zmínit i o sponzorech, kteří podpořili 
naše školní projekty a darovali škole finanční částky: 
 Od semínka k lesu – ve spolupráci s Rezekvítkem 
podpořila Motorola Solutions  Foundation  výukové 
materiály a výukové programy žáků 1. stupně. 
 Energie z Vesmíru – výtěžkem z veřejné sbírky 
podpořila Nadace Veronica částkou 10 000,- Kč 
vzdělávání dětí a žáků školy a výměnu úsporných žárovek 
na chodbách školy. 
 Včelička a její život – rozvoj volnočasových aktivit 
mládeže podpořil Jihomoravský kraj částkou 25 000,- Kč 
vzdělávání a aktivity kroužku mladých včelařů a ostatních 
žáků školy.  
 
Všem přeji krásné a klidné léto. 
 

Milena Emmerová 
 

 

Zlatá včela 

 

V sobotu 4. května 2013 vyjeli zástupci našeho 
včelařského kroužku do Mikulovic u Znojma reprezentovat 
naši školu a mladé včelaře. Soutěžící psali test v budově 
školy. Další stanoviště – mikroskopování, rozbor úlu, 
poznávání rostlin a znalost včelařských pomůcek - byla 
umístěna na Naučné stezce Moravského včelařství. 

Oblastního kola soutěže Zlatá včela se zúčastnilo 
celkem 75 žáků (50 soutěžících v mladší kategorii od 1. do 
5. třídy a 25 v kategorii starší). Do Mikulovic se sjeli 
členové kroužků z Hodonína, Mikulčic, Brna, Lužic, 
Rousínova, Ořechova, Adamova, Miroslavi, Sloupu, 

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.ceskomluvi.cz/
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Suchohrdel u Miroslavi, Křtin, Vyškova, Neslovic, 
Boleradic, Klobouk u Brna a pořádající kroužek 
z Mikulovic u Znojma. 

 

 
 

Mladí včelaři z Boleradic byli velmi úspěšní – 
Robin Klein skončil na krásném 6. místě a získal jen o 
šest bodů méně než vítěz ve starší kategorii. Julie 
Stehlíková a Klára Jamborová se ve své kategorii umístily 
na 14. a 15. místě. Jakub Jambor a Kristýna Čechová 
také ukázali své znalosti, i když ve velké konkurenci byli 
na 34. a 36. místě. Všichni jsme dostali igelitku 
s odměnami.  

Odpoledne nám organizátoři připravili krásný 
výlet do zámku v Jevišovicích a prohlídku krokodýlí farmy. 
Domů jsme dojeli v podvečer.  

 
Miroslava Vavriková 

 
 

S hravostí to hravě zvládneme 

 

 Mateřská škola ve spolupráci se Základní školou 
Boleradice oslavila letošní Den matek „Pohádkovou školní 
akademii“, která se konala v neděli 12. května 
v boleradickém divadle. Pro své maminky, babičky a 
vlastně všechny z rodiny si děti z jednotlivých ročníků 
nachystaly krátké úryvky nejznámějších pohádek. 
Vystoupil také folklorní kroužek Polehrádek, děvčata 
z kroužku flétny a nechyběly ani orientální tanečnice 
z kroužku vedeného pí. Emmerovou. 
 Letošní Školní akademie se těšila velké 
návštěvnosti a později příchozí rodiče jen stěží hledali 
místo v zaplněném hledišti. Průběhem celého dění rodiče 
provázely slovem šikovná děvčata Alžběta Dufková (čtvrtý 
ročník) a Julie Stehlíková (pátý ročník). Celou akci 
odstartovalo celoškolní recitování básniček pro maminky. 
Následovalo vystoupení školky, která si připravila taneční 
vystoupení na skladbu z Růžového pantera a pořádně si 
zavařili s písní Vařila myšička kašičku od Maxim 
Turbulence, předškoláčci zazpívali a v kostýmech 
večerníčkových postav představili píseň Karla Černocha 
Večerníček. Vystoupení školky pak zakončil autorský text 
pí. Málkové Paní učitelka Krákavá, jež děti sehrály 
v krátké scénce. 

Poté přišli na řadu žáci prvního ročníku s tanci 
k písničkám Dády Patrasové. Dále vystoupily „strašidelné“ 

břišní tanečnice. Žáci druhého a třetího ročníku sehráli 
pohádku O Popelce, čtvrtý a pátý ročník si pak připravil 
pohádky dvě, ta první byla O Budulínkovi a druhá O 

Šípkové Růžence. Mezi tyto pohádky byla dramaturgicky 
velmi povedeně zasazena vystoupení kroužků Polehrádku, 
Orientálních tanců a flétny. Děti všech ročníků, které 
navštěvují zájmové kroužky, předvedly svou zručnost a 
dodaly celému programu šťávu. 
 Letošní školní akademie měla nebývale dlouhý 
program s vyššími technickými nároky, ať už po stránce 
organizační (výměny kostýmů či střídání rolí jednotlivců 
v navazujících výstupech a včasné nástupy účinkujících), 
tak technické (přestavby kulis, jejich výroba, za kterou 
vděčíme pí. Pučkové a zvuková a světelná koordinace s 
výstupy). Přes veškerá úskalí se však akademie vydařila 
na výbornou a nutno podotknout, že kromě vystoupení 
mateřské školy, bez jediného dospělého, tedy pedagoga, 
na jevišti. Naše děti tedy vše hravě zvládly a potlesk 
nadšených rodičů jim přinesl odměnu za jejich píli a snahu. 
 Školní akademie však zdaleka není poslední 
kulturní akcí v tomto školním roce. V nadcházejícím měsíci 
nás čeká tradiční Spaní ve škole, které je mezi staršími 

spolužáky velmi oblíbené. Děti se v pátek 7. června sejdou 
se spacáky ve škole a poznají důvěrně známé prostředí 
pod rouškou tmy. Snad mohu prozradit, že je čeká cesta 
na Divoký západ. Dále se mohou těšit například na školní 
výlet do Lednického zámku a parku, který se bude konat 
12. června či Pasování předškoláků, které připravují rodiče 
nejstarších školčátek ve spolupráci s pedagogickým 
sborem. Ty zvědavé z Vás tedy můžeme pozvat na Tihelnu 
ke slavnostní ceremonii, která se bude konat v podvečer 
14. června. 

Miloslav Plocek 
 

 

Od semínka k lestu 

 

 V únoru 2013 jsme ve škole zahájili projekt pod 
názvem Od semínka k lesu. Větší část projektu je již za 
námi. A těšíme se na jeho zbývající části. 

Projekt je zaměřen na pochopení významu lesa 
pro člověka i pro organismy. Žáci si postupně uvědomují 
proměny lesa v různých ročních obdobích, poznávají lesní 
dřeviny, byliny i houby, lesní obyvatele i vztahy mezi 
organismy v rámci lesního společenství. Žáci se naučí 
mnoho užitečných a nových vědomostí a dovedností, které 
poté vždy doplní do připravených pracovních listů. 
 Projekt začal v zimním ročním období, kde se děti 
naučily poznávat lesní živočichy a jejich pobytová 
znamení. Naučily se také, čím se zvířata v zimě živí a 
dokrmují. Které jehličnaté stromy a ptáky můžeme v lese 
najít. Zaseli jsme také semínka dubu. 

V období jara jsme se zaměřili na jarní byliny 
v lese a podmínky k životu. Také jsme zjistili, jak hnízdí 
ptáci, a vysadili jsme sazenice dubu. 
V letním období se učíme poznávat některé listnaté stromy 
a byliny v lese. Také se naučíme mnoho užitečného 
v oblasti hub a čeká nás terénní výukový program. 

Na podzim letošního kalendářního roku nás čeká 
výsadba stromků spojená s oslavou Dne stromů. 
 

Hana Cvanová 
 

 

O Boleradický džbánek 

 

Po loňském zahřívacím kole uspořádala letos 
naše základní školy první ročník recitačně-dramatické 
soutěže pro žáky školou povinné. Je stále součástí učiva 
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učit děti básničky, a zatímco některé to baví, jiní k učení 
přistupují s odporem.  Báseň nebo dramatický text by měl 
být pro dítě možností vniknout do jiného světa, světa 
fantazie, ve kterém se mohou stát úžasné věci. A je 
krásné, že to hodně dětí ještě cítí. Právě takové pak 
recitace nejen baví, ale dokáží ji prožít a přiblížit 
kamarádům.  

 

 
 
Již loni jsme chtěli dát příležitost těmto dětem 

k prezentování jejich snahy a píle. Protože naučit se text o 
rozsahu celé strany A4 není jednoduché. (Právě to je 
druhým důvodem, proč se děti básničky učí – trénují svoji 
paměť) A když se to podaří, není nic hezčího, než ukázat 
kamarádům, že jsem také v něčem dobrý. Na jevišti 
boleradického divadla je ten pocit umocněn krásným 
kulturním prostředím a potleskem kamarádů.  
 

 
 
Takže myšlenka soutěže tu byla, nápad 

směřovat ji každý rok k nějakému tématu ze světa dětí 
také, a realizace se začíná dařit.  Letos se v divadle dne 
28. 5. 2013 sešli žáci pěti škol z regionu Hustopečska.  
Byli tu školáci z Krumvíře, Křepic, Šitbořic, Uherčič a 
Boleradic, hustopečským dětem zabránila v účasti nemoc. 
Celkem 17 žáků vystoupilo ve 3 kategoriích a jejich 
vystoupení sledovali ostatní žáci ZŠ a MŠ Boleradice. A 
také bedlivá porota ve složení Jan Koráb, Jana 
Zahradníková, Miloslav Plocek, která nakonec vybrala a 
ocenila tyto děti: 

 
I. kategorie – žáci 1. – 3. ročníku:  1. místo: 

Vojtěch Daniel ze Šitbořic 
II. kategorie – žáci 4. – 5. ročníku: 1. místo: Klára 

Vozdecká ze Šitbořic 

III. kategorie – skupiny žáků: 1. místo: žáci Boleradic 
Vojtěch Ziaťko, Anna Hladníčková, Aneta 
Korábová a Erik Doležal.  

 
Všem dětem gratulujeme, děkujeme také za podporu 
našim dodavatelům a příznivcům. Džbánky jako hlavní 
cenu do soutěže věnovala paní Monika Šemorová.  

 
Milena Emmerová – ředitelka školy 

 
 

Malovaný svět 

V sobotu 15.6 se v ulici Kloboucká konala soutěž v 
malování křídami na silnici pořádaná OS Nedánov. 
Namalovat dílo a ukázat svůj výtvarný talent přišlo na 30 
malých i větších moc šikovných dětí se svými rodiči. 
Pomalovaná silnice vypadala jako velký opravdový obraz s 
dětskou fantazií. Musíme všechny pochválit. Bylo opravdu 
těžké vybrat ty nejlepší, kteří si nakonec odnesli ozdobené 
obálky s hlavní výhrou. Tentokráte to byly vstupenky do 
Brněnského Bonga. Ostatní, ale také nepřišli zkrátka 
drobné ceny, sladkosti a pití na doplnění energie přišli 
určitě vhod. 

 

 

Kategorie mladší děti - 1. Tereza Stehlíková 2. 
Bohuslav Barek 3. Dominika Kňůrová Kategorie starší děti 
- 1. Jakub Jambor 2. Kristýna Čechová 3. Klára Jamborová 
Dokonce i rodiče ukázali svůj malovací talent. Za rok se 
budeme opět těšit. 

Jitka Zoubková 

 

Hravé odpoledne 

  

V pátek 14. 6. 2013 uspořádali rodiče ve 
spolupráci s MŠ Boleradice hravé odpoledne v areálu 
sklepů Tihelna, kde za přejícího počasí, děti z MŠ a jejich 
sourozenci, absolvovali náročnou cestu k úlu s pokladem. 
Osvěžení nalezeným pokladem přišlo vhod. Poté včelka 
Věrka Kasandra v nápaditém kostýmu pasovala velkým 
žihadlem své včeličky na školáky. Na památku dětem 
předali pan učitel a paní učitelky šerpu, tričko a 
upomínkový kovový lístek na krk. Poděkování patří nejen 
rodičům, ale i ochotným sousedům ze sklepů za pomoc při 
přípravách. 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                         ČERVEN 2013 

Strana 9 

 
 

Budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start  v 
novém školním roce! 

Hana Vystoupilová 
 
 

 

Slet čarodějů a čarodějnic 

OS Nedánov a Svaz pohádkových bytostí pořádal 
dne 30. 4. 2013 SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC. 

Na přistávací dráze v Randli se v podvečer začali 
slétat malí i velcí čarodějové, čarodějnice, nemohly chybět 
ani ježibaby, baby a další havěť, která nemůže na 
žádném reji chybět. Po přivítání všech bytostí, které se 
zde sešly, bylo připraveno několik soutěžních klání. 
Nejprve se soutěžící utkali o nejhezčí průlet stromořadím, 
zde bylo vidět, jak se kdo připravil a zapracoval na 
seřízení svého létacího prostředku. Po krkolomném 
průletu přišlo na řadu malé občerstvení v podobě 
lahodného moku a sladkého oplatku.  

 

Pro druhou soutěž bylo zapotřebí velké spolupráce 
a dosti šikovných rukou, protože pletení jemné pavučiny 
není zrovna lehký úkol. Všem se ale podařilo tento úkol 
zvládnout a pavučinu zdárně dokončit. No, a jelikož se tak 
akorát setmělo, bylo na čase zapálit oheň a zahájit 
opékání dobrot, které si každý přinesl se své spíže. 
Dobroty bylo možné zapíjet lahodnými moky z 
přistavených nádob a soudků. Veselí, zpěv a zvuky 
hudebních nástrojů prolínali tmavou noc a slet se pomalu 
ubíral ke svému konci. Všechny bytosti se rozlétly a 
rozkulhaly do svých chýší a nám nezbývá než poděkovat 
za hojnou účast na tomto sletu a těšit se na další rok, kdy 
se snad opět všichni ve zdraví srazíme. 

 
Bohuslav Barek 

Sezóna v divadle končí 

Květen se v posledních letech, kdy se u nás 
v Boleradicích hraje divadlo v nově rekonstruované 
budově, stal již tradičně závěrečným měsícem divadelní 
sezony. Ta právě ukončená byla pro nás velmi úspěšná. 
Nastudování satirické komedie Revizor z pera ruského 
dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola mělo ohlas nejen 
u diváků.  Řadu ocenění si odneslo od odborné poroty 
květnové soutěžní přehlídky Jarní Sešlost, která vyzdvihla 
zejména režijní tvorbu Aleny Chalupové a vyslala soubor 
i s Revizorem reprezentovat Boleradice a Jihomoravský 
kraj na říjnovou Národní přehlídku do Vysokého nad 
Jizerou. 

 
Pozvánky na vernisáž v Rajhradě a  oslavu v Jimramově 

Měsíc Máj byl také připomínkou výročí narození 
Viléma Mrštíka. Vystoupili jsme s dramatem bratří Mrštíků 
Maryša v jejich rodišti v Jimramově, kde se konaly oslavy 
tohoto výročí. Pozvala nás tamní radnice, která 
připravila oslavy sto padesátého výročí narození Viléma 
Mrštíka. Vnímaví diváci nás odměnili nebývalým aplausem 
a také pohostinnost a nadšení místních činovníků se nám 
velmi líbily.  Náš spolek není se jmény Mrštíků svázán jen 
názvem, ale hrajeme jejich hry a účastníme se i různých 
akcí. Vlastně celé nastudování Maryše bylo věnováno 
příležitosti jejich významných výročí. Už vloni jsme se 
účastnili vernisáže velké výstavy jejich díla v Památníku 
písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna a nyní i na 
oslavách v Jimramově. 

Ani konec sezony pro nás neznamená čas letního 
klidu. První červnový víkend jsme vystoupili s Revizorem 
ve známém pražském secesním sále Na Marjánce, kde 
nás vidělo skoro tři stovky diváků. V srpnu jedeme také na 
zájezd do Nebovid u Brna s Robinem Zbojníkem a 
chystáme i divadelní minifestival Letní hraní na konci 
prázdnin. Opona divadla se pak znovu otevře na 
konci září. 
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Revizor na prknech secesního sálu Na Marjánce v Praze-
Břevnově 

PS: Je škoda, že pořadatelé odhalení vzpomínky na 
bratry Mrštíky při cestě do Divák nás nepožádali o krátký 
úryvek z jejich nejznámějšího díla Maryša, které máme na 
repertoáru. Moc rádi bychom se takového vystoupení 
zhostili. 

Jiří Janda 

 
 

Vážení přátelé a příznivci ochotnického 
divadla v Boleradicích 

 

dovolte mi, abych Vám s koncem letošní divadelní 
sezóny poděkoval jménem DS bratří Mrštíků za Vaši 
stálou  podporu,  díky  níž  můžeme  organizovat  
náročné  divadelní  projekty  s  celokrajským i celostátním 
dosahem. 

I letos jsme tak mohli vedle běžné činnosti, 
čítající přibližně sedmdesát odehraných představení 
našich čtyř současných titulů (Maryša, Revizor, Robin 
zbojník a Noc pastýřů) a řady hostujících souborů z celé 
republiky, uspořádat krajskou přehlídku venkovských 
ochotnických souborů Jarní Sešlost Boleradice 2013. 

Toto pravidelné každoroční setkávání zástupců 
venkovské kultury Jihomoravského kraje je jedinou akcí 
svého   druhu  určenou   pro   výměnu   nejen   
divadelních   zkušeností,   ale   obecně i zkušeností z 
problematiky neziskových organizací venkovského 
divadelnictví. To vše za účasti nevýznamnějších 
odborníků z celé ČR – vedení letošní poroty se ujal Prof. 
Jan Císař z pražské DAMU. 

Jsme hrdí na to, že vítězným představením 
letošního ročníku Sešlosti se stalo boleradické zpracování 
Gogolova Revizora a toto představení tak bude 
reprezentovat Jihomoravský kraj na Národní přehlídce 
venkovských ochotnických souborů Krakonošův divadelní 
podzim ve Vysokém nad Jizerou. 

Logistické a finanční nároky pořádání 
licencovaných postupových přehlídek i samotná účast na 
nich samozřejmě mnohokrát převyšují naše možnosti, a 
proto jsme velmi vděční za každou korunu podpory. 

Je tedy naší milou povinností ještě jednou 
poděkovat za Vaši přízeň a zároveň vás chci, opět 
jménem celého souboru, pozvat k nám do Boleradického 
divadla. Samozřejmě, že vás rádi přivítáme kdykoliv na 
kterémkoliv představení v příští sezóně tak, jak to bude 

odpovídat Vašim časovým možnostem. Začínáme již 
posledním víkendem srpna akcí Letní hraní, tentokrát pod 
otevřeným nebem. 

Stanislav Svoboda  
předseda DS Bratří Mrštíků Boleradice 

 

 

Vzpomínka 

 

Alžběta Stehlíková se narodila 10. června 1913 v 
Boleradicích. Jako malou holku ji poprvé na divadelní 
prkna přivedla paní Vojtěška Procházková, když 
nacvičovali hru Karolíny Světlé „Kříž u potoka“. Po 
založení Jednoty Orel Boleradice hrávala v téměř každém 
představení. 

 

Fotografie je ze hry „Rozmarýna“ z roku 1938, která 
se hrála ve slovenštině, v režii ředitele školy pana Funka a 
pana Šmída strážmistra v Boleradicích. Dříve se hrálo v 
létě jen v přírodě – toto představení se uskutečnilo v Seči u 
nynějšího rybníka. 

Jiří Janda 

 

Blahopřání paní Alžbětě Stehlíkové 

 
Své 100. narozeniny oslavila v těchto dnech v širokém 

kruhu rodiny a svých blízkých paní Alžběta Stehlíková 

z Boleradic. Poprvé tak mají Boleradice tu čest mít v 

řadách svých obyvatel stoletou zástupkyni. Významného 

jubilea se paní Stehlíková dožívá v dobrém zdraví a s 
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typickým vlídným úsměvem, který značí její životní 

zkušenosti i neutuchající optimismus. Jubileum oslavila 

společně se svými pěti dětmi a jejich rodinami. Radost jí 

také dělá devatenáct pravnoučat a jeden prapravnuk. 

K přání dobrého zdraví a životní pohody do dalších let od 

starosty Bohuslava Barka a zástupců obce, se připojili 

také místní divadelníci a zástupci Orla.  

 

 
 

Paní Stehlíková prožila od svého mládí na jevišti mnoho 

krásných rolí a na svoji zálibu dodnes s láskou vzpomíná. 

Ráda také čte a živě se zajímá o dění v obci. Od dětství je 

členkou Orla a vždy se ráda zúčastňovala jejich veřejných  

vystoupení.  
         Jiří Janda 

Sto let orla v Boleradicích 

Zanedlouho oslaví členové místního Orla významné 
výročí. Právě před sto lety - 5. července 1913 byla v 
Boleradicích (tehdy v Polehradicích) ustavena místní 
jednota Orla. 

Za stoletou dobu svého trvání zažil náš Orel 
období rozkvětu i ponížení, úspěchů i nepochopení. 
Jednota se od svého založení věnovala sportu 
(především tehdy populárnímu cvičení!!), její členové hráli 
divadlo, pořádali hody, besedy, veřejná cvičení doma i 
mimo naši obec apod. A také budovali. Během rekordně 
krátké doby a za významného osobního přispění členů a 
příznivců Orla byla těsně před válkou vybudována 
víceúčelová budova Orlovny. Tato dodnes (po nedávné 
rekonstrukci) slouží a je známa především jako divadlo. 

Pak ovšem přišel Protektorát a zákaz činnosti 
Orla. Ke krátkému obnovení činnosti došlo po osvobození 
v r. 1945.  Avšak už v roce 1948 přišel další zákaz 
činnosti a s ním spojené zabavení veškerého majetku! 
Tímto zásahem bylo působení Orla v naší obci ukončeno, 
lépe řečeno likvidováno. 

Teprve v prosinci r. 2001 - díky pochopení několika 
mladých lidí, byla místní jednota Orla znovu obnovena. K 
její činnosti se připojili všichni žijící bývalí členové Orla 
v Boleradicích. Po poněkud obtížných začátcích se naše 
jednota v současné době významně podílí na rozšíření 
nabídky na sportovní vyžití (tenis, nohejbal), nabízí florbal 
pro děti a mládež, pořádá pravidelné sportovní turnaje, 
cyklovýlety, organizačně zajišťuje tradiční pouť do 
Žarošic, pořádá oblíbené Vánoční zpívání i Divadelní 
dílnu pro (nejen) orelskou mládež atd. 

Letošní výroční členská schůze jednoty Orla, kromě 
schválení celoročního plánu akcí, jednomyslně rozhodla o 
pořízení slavnostního praporu ke 100. výročí trvání Orla v 

Boleradicích. O jeho zhotovení se právě v těchto dnech 
intenzivně jedná. Prapor by měl být požehnán při 
bohoslužbě za bývalé i současné členy Orla dne 18. srpna 
2013. Součástí oslav výročí bude i společná beseda, na 
kterou budou pozvání zástupci Šilingrovy župy a Ústředí 
Orla. 

Všechny tradiční sportovní i společenské aktivity 
budou samozřejmě v tomto jubilejním roce zachovány! 

Podrobněji se k historii i současnosti Orla v 
Boleradicích vrátíme v příštím čísle Polehradu.  

 
Jan Koráb 

 

Naše pomístní jména 

Jsou názvy polních tratí a části katastru. Těm 
mladým již nic neříkají a ani je neznají. Starším jsou 
povědomé, ale většina z nich upadá v zapomnění, neboť 
mnohé se již nepoužívají. Navzdory tomu jejich význam 
neztratil nic z jejich vypovídací hodnoty, mají svoji 
minulost, vývoj a význam. Mnohá se proměňují, komolí a 
jen jazykovědci je dokáží dešifrovat, osvětlit. Některé tratě 
naprosto diametrálně změnily názvy, jak to dokládají 
katastrální mapy nebo staré listiny. 

To vše platí i pro náš katastr, ale mnohá mají co 
říci i v dnešní době. Připomeňme se některé z těch již 
téměř neznámých. Tedy "Za hospodou, V Pekelnejch, Za 
pasekou, Slaměnka, Padělky pod Kucinou", další jsou již 
známější, "V Lužinách, Nad křížem, Strany, Nad cihelnou, 
Pan Jan, Mlýnský rybník, Stráží, Vochůzky, Kopanina, 
Kukle, Na hradě", většinu z nich můžeme určit, kde se 
nachází, ale ne všechny, např. Nad cihelnou by málokdo 
věděl nad kterou. Některé jméno připomíná nějaký jev, 
osobu, čím je místo charakteristické, od čeho odvozené 
apod. Tak například - Lůžiny - od lůže, mokřiny, Pan Jan 
(Pajanka) dle vrchnosti pana Jana z Kunštátu, Stráně - 
příkrý svah, Klínek - tvar klínu, Stráží (Stračí) kde se 
strážilo, hlídalo, Slaměnka - tvar ošatky, Víckov (Hora 
Víckov) viniční trať, dříve hora, na paměť vrchnosti pánů z 
Víckova. 

Těžké je vysvětlit tratě "Záhajska, Kukle, 
Toufarský, Dukejský, Kříže, Randle, Nedánov, Buršovka". 
To bylo možné identifikovat pouze odborníky. Příkladem 
jak je to složité je název, který se v současnosti nejvíce 
vyslovuje, tedy Nedánov. Odborný ústav jej vyvozuje od 
osobního jména Nedan, nějakého majitele, stařešiny či 
náčelníka, s koncovkou -ov. V lidovém podání, tedy název 
dědící se z pokolení na pokolení, od slova nedávno nebo 
čerstvě (čerstvý vzduch, čerstvý chleba, čerstvá chůze 
apod.). Tomu by napovídalo tamější ovzduší, od severu 
chladné větry, tedy čerstvé ovzduší a také název v lidovém 
podání přilehlé straně - Sibérie, tedy sibiřské klima, 
chladné, větrné a to tam je. Tu prvou variantu by měla 
podpořit nějaká stopa, buď písemná, nebo archeologický 
nález, ale zatím nic takového neexistuje. Při troše 
spekulace, v případě osobního jména, by mohlo jít o 
nějaký rod, rodinu vykonávající strážní službu - kouřové 
upozornění na nebezpečí napadením. 

Zjištění původu některých místních jmen by bylo 
možné jen ve spolupráci s odborníky a vědeckými ústavy, 
a to by bylo práce zdlouhavá a nákladná, pro jednotlivce 
drahá. 

Nakonec malá hádanka - úkol, není to pomístní 
jméno, ale jen ústní podání, malá účast jedné tratě, lidově 
zvaná Malé valy. Slyšel o tom někdo a ví, kde se to 
nachází? Zajímá mě to. 

 
Jan Horák 
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Za Jarem Otýpkou 

 

Odešel a s ním i kus Boleradic, zanechal však za 
sebou světlou stopu. Byl až neuvěřitelně činorodý, nejen v 
osobním životě, ale i veřejném a společenském, pomáhal 
všude tam, kde to bylo třeba a kde byl něčím prospěšný. 
Ač byl dlouhou dobu poslancem MNV nepolitikařil, 
nehlídal si výhody pro sebe, pracoval a zapojoval se v 
konkrétních potřebách dědiny. Vedle toho byl činný v řadě 
organizací, pomáhal při kulturních a osvětových akcích, 
muzikantům, divadelníkům, zahrádkářům, chovatelům, 
zakládal vlastivědný kroužek OB, oddaně plnil hasičské 
povinnosti. Popsat do podrobností jeho aktivity a 
prospěšnosti to by byl dlouhý seznam. 

 
Se stejnou intenzitou, zápalem a vášní se 

věnoval svým zálibám a koníčkům, ze všeho nejvíce se 
však oddával sběratelství, od sbírání poštovních známek, 
mincí a papírových platidel, pohlednic, keramiky, betlémů. 
Jeho sbírky byly rozsáhlé co do rozmanitosti i množství 
sbírkových předmětů a kvality. Celý život s velkou 
horlivostí a obětavostí shromažďoval předměty minulých 
dob, od těch nejstarších, archeologických předmětů, 
především z našeho katastru, až po předměty denní 
potřeby. Jeho sbírky měly systém, přehlednou 
dokumentaci a uložení, doplňkový aparát, proto každou 
výstavu dokázal obohatit o hezké exponáty a překvapit 
nějakou pozoruhodností. Proto nebylo divu, že jeho 
kolekce nejrůznějších předmětů obdivovali nejen místní, 
ale sběratelé z okolí i odborníci. A proto nebylo divu, že 
se našli tací, co mu to záviděli a obviňovali jej z nekalých 
praktik, a záměrně nechtěli vidět úsilí, námahu, náklady 
za tím se skrývající, které musel obětovat. 

 
Vedle toho zachycoval a zobrazoval staré děje, 

události, památky, svými pracemi přispíval do časopisů a 
novin. Byl bystrým pozorovatelem, měl cit pro detail a 
podstatu. Vyznačoval se skromností a družností, byl 
ochotný kdykoliv nejen pomoci, ale i poradit, podělit se o 
svoje bohaté a rozsáhlé znalosti. 

 
Zdokumentovat jeho rozsáhlou činnost na všech 

úsecích bylo by rozsáhlé dílo, nekrolog značně obsažný, 
jeho osoba by si to právem zasloužila svojí rozmanitostí a 
prospěšností. Neodpustím si alespoň jednu, pro 
Boleradice jedinečnou a to záchranu a shromažďování 
dokladů od pradávna až do současnosti, čemuž obětoval 
hodně času a námahy. Díky tomu máme dokumenty od 
nejstaršího osídlení, což v takovém rozsahu má málo 
která obec. Stejně tak řadu předmětů z posledních dvou 
století. Těšil se, že to bude základ místního muzea, ale 
když se nedočkal, aby to jeho úsilí mohli obdivovat lidé, 
přenechal je jiným muzeím. Je to škoda pro vesnici, jeho 
dílo by však nemělo být zapomenuto. 

 
Jan Horák 

 

 

Jánské hody 2013 

 

Boleradští  stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na 
Jánské hody, které se budou konat od pátku 28. do 
neděle 30. 6. 2013. K tanci a poslechu Vám budou hrát 
CM Primáš a DH Sokolka ze Šakvic.  
 

 
 
Program hodů: 
PÁTEK - 28.6  

 
Stavění máje v 18:00 hod. 
Cimbálová muzika Primáš ve 20:00 hod. 
Občerstvení zajištěno 
 
SOBOTA 29.6. 

 
Průvod obcí od 1.starky ve 14:30 hod 
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod  
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod. K tanci a poslechu 
hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic 
 
NEDĚLE 30.6. 

 
Požehnání v kostele v 14:30 hod  
Průvod obcí od kostela v 14:30 hod  
Zavádka v 17:00 hod  
Večerní zábava začátek ve 20:00 hod. K tanci a poslechu 
hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic 
 

 
 
Stárci a starky: 

 
1. Aleš Víteček – Anita Vašíčková 

2. Daniel Hřib – Gabriela Praxová 

3. Martin Křižák – Marie Horáková 

4. Jiří Soukop – Sárka Hosová 

Chasa: 

5. Martin Stehlík – Veronika Šillerová 

6. Milan Novotný – Nela Čapková 

7. Tomáš Hos - Natálie Bartoňková  

8. Jakub Zimolka – Sabina Straková 

9. Martin Soukop – Kristýna Hladůvková 

10. Přemek Pelikán – Joana Wamserová 

11. Pavel Hrabec – Jana Hrabcová 

12. Vojtěch Charvát – Kristýna Pregrtová 

13. Tomáš Vojtěšek – Veronika Korábová 

14. Viktor Palán – Hana Novotná 

15. Vojtěch Chalupa – Ludmila Klimešová 

16. Jiří Víteček – Nela Babirádová 

17. Jakub Koráb – Veronika Palánová 

18. Martin Horák - Klára Hladůvková 
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Sklepníci: 

Michal Novotný 
Martin Reiter 
Daniel Marinč 
Aleš Stehlík 
Milan Víteček 

Anita Vašíčková, Aleš Víteček 
 

 

1. MetleCup v Boleradicích 
 

TJ Sokol Boleradice Vás srdečně zve na 
MetleCup, první ročník turnaje v malé kopané, který se 
uskuteční v sobotu, 6. Července, na hřišti „Za Vorličkami“ 
v Boleradicích. Turnaj je určen nejen pro aktivní hráče, ale 
hlavně pro fotbalové nadšence z řad fanoušků nejen 
z Boleradic.  

Začátek turnaje v 8:00, občerstvení včetně 
specialit z grilu a udírny je zajištěno. 

 

 
 
Bližší informace na facebooku: 1.MetleCup 
Přihlášky posílejte na email: metlecup@centrum.cz 
Vstupné dobrovolné, startovné za tým je 1200,- 
 

Milan Víteček 

 
 

Pozvánka do knihovny 

 

Zveme všechny příznivce na výstavu " Výtvarné 
umění v Boleradicích". Představí se nám mladí 

výtvarníci z Boleradic - nejen členové výtvarného kroužku 
při ZŠ Boleradice, ale také studenti středních škol a 
ostatní, kteří tvoří svá díla s nadšením a talentem. 
Výstavu můžete shlédnout v prostorách knihovny ve 
dnech 29. 6 a 30. 6. 2013 v době od 15.00 do 18.00 
hodin. Přijďte se podívat na zajímavé práce umělců, kteří 
žijí mezi námi! 
V době výstavy můžete také navštívit knižní bazar, kde si 
vyberete z velkého množství knih různých žánrů za velmi 
nízké ceny. 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Dana Veselá – knihovnice 
 

 
 
 
 

Boleradice a projekt Legie 100 

Asi tak před rokem jsem se zapojil do akcí 
pořádaných Československou obcí legionářskou. Měl jsem 
již nějaké strohé informace o činnosti našich zahraničních 
legií v letech 1914 – 1920, které jsem si doplnil po 

setkáních s lidmi, kteří se touto problematikou léta 
zabývají, a zjistil jsem kolik občanů Boleradic a blízkého 
okolí bojovalo v našich legiích v této době. Řekl jsem si, že 
jsme na tyto lidi velmi rychle zapomněli a že bude dobré 
tyto události nějakým způsobem oživit a aktivně se do nich 
zapojit. A právě proto jsem se zapojil do projektu „Legie 
100“. Československé dobrovolnické jednotky v Rusku a 
ve Francii vznikly v srpnu roku 1914 a od počátku působily 
ve prospěch ruské a francouzské armády v rámci sil 
Dohody. Z toho vyplývá, že 100. výročí založení čs. legií 
budeme slavit již v létě roku 2014. Stoleté výročí založení 
čs. legií bude využito k výchově k vlastenectví a rozvoji 
tradic v duchu odkazu čs. legionářů.  

 

 
 
Cílem projektu „Legie 100“ je v souvislosti 

s oslavami 100. výročí založení Československa 
připomenout základní historické zásluhy československých 
legionářů o vznik samostatného státu. Projekt by měl 
napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, 
jakož i zvýšit prestiž ČR. 

Zahájení projektu je datováno na vznik legií a jeho 
ukončení na návrat legií zpět do nové vlasti. Projekt je tedy 
naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné 
počítá s obnovou hrobů legionářů, s péčí o válečné hroby 
vůbec, s pietními akty, výstavami a přednáškovou činností, 
s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, 
zřízením muzea legií a zakladatelů států, natočením 
velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi.  

 

 

mailto:metlecup@centrum.cz
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Velice významnou součástí těchto aktivit je také 
projekt Legiovlaku, který předpokládá pořízení repliky 
legionářského vlaku z období bojů na Transsibiřské 
magistrále.  

V současné době je nakoupeno celkem sedm 
vozů, jsou zrekonstruovány tři, poštovní, ubytovací tzv. 
těpluška a zdravotnický vagon. Celkem by jich vlak měl 
mít devět. 

Pokud vše půjde podle plánu, měl by celý vlak 
vyjet v červnu příštího roku na cestu po krajských 
městech České republiky a ve spojení s výstavami a 
besedami představit historii a tradici československých 
legií široké veřejnosti.  
 

 
 
Na brněnském výstavišti v rámci veletrhu IDET 

2013 jej prezentovala Československá obec legionářská 
za podpory a spolupráce Ministerstva obrany ČR, Armády 
České republiky, Nadačního fondu Legie 100, Brněnských 
veletrhů a výstavišť a měst a obcí ČR.  

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat radě 
městyse Boleradice za poskytnutí finančního příspěvku na 
podporu tohoto projektu, kterého si velmi vážíme. 
 
Podrobnější informace najdete: 
www.army.cz 
www.csol.cz 
 

Drahomír  Hausner 
 

 

Pěší Tour de Metlař 

 

 

 

 

Letošní vycházka do okolí Boleradic se 
uskutečnila 19. května. Trasa vedla od vrby v Pastýřské 
ulici, kolem bývalého mlýna a lesem do Bořetic na 
rozhlednu. Dále na Kraví horu, kde jsme si udělali 
zastávku na osvěžení a pokračovali do Němčiček na  
bobovou dráhu. Nejvíce se na ni těšily děti a musely ji 
vyzkoušet.  

Další cesta byla na nově otevřený hotel Ovčí 
terasy, kde bylo druhé zastavení na občerstvení a pak přes 
les přímo domů. Ušli jsme 17 km, po cestě jsme hledali 
kešky a z pěti se nám podařily najít čtyři. Letošní účast 
byla zatím největší - 22 lidí a dva psi. Nejmladší turistka 
byla teprve tříměsíční Natálka. Už se těšíme na příští rok. 
 

Marta Korábová 
 

 

Otevřeli památník 

 

V neděli 19. 5. 2013, na pomezí Boleradic a 
Divák, položili základy Památníku Viléma Mrštíka 
v Helenčině údolí, jak tento prostor nazval sám Mrštík. 
S touto iniciativou přišel Techsport Boleradice a začal ji 
realizovat. Na této malé slavnosti se sešli ctitelé Mrštíků 
z celého okolí, aby si prohlédli na místě samém, tento 
hektarový prostor, jak se změnil a co je na něm jiného. 
Mimo vystoupení cimbálové muziky Primáš si vyslechli, 
proč se památník buduje, jak by měl vypadat po 
dokončení, a také ukázky z méně známých prací V. 
Mrštíka. A pak následoval hlavní bod odpoledne, a 
základní kámen budoucího pomníku slavnostně poklepal, 
rodák tohoto kraje, malíř Jižní Moravy Antonín Vojtek. 

 
 Hlavním záměrem budovatelů je zdůraznění 
Vilémova vztahu k přírodě tohoto kraje, který nesmírně 
miloval a okouzloval jej, proto mu byl inspirací v jeho 
tvorbě a vykreslil jej v těch nejpestřejších barvách. Vedle 
toho bude poukazovat na jeho lásku ke včelám a 
včelaření, což mělo stejný, ne-li větší, význam v jeho 
tvorbě. Zároveň v nich nalezl souznění svého nitra 
s přírodou, pocit svobody a nezávislosti. I z toho důvodu, 
po dokončení, bude mít podobu malého včelařského háje 
včelařských dřevin a květin, s maketou Vilémova 
vylepšeného úlu, který bude demonstrovat jeho včelařské 
přednosti, příkladnou preciznost, odbornou poučenost 
jeho, novátorství a organizátorskou činnost. To vše by 
mělo poopravit povrchní nazírání na úlohu včel v jeho 
životě a práci. 
 
 Před otevřením byla vysázena téměř polovina 
původních dřevin mající význam pro včely. Jejich výsadbu 
provedlo Vejtasovo zahradnictví z Jaroměřic nad 
Rokytnou, včetně čtyřmetrového jilmu, který se tak stal 
centrálním bodem výsadby. Vilém totiž měl svůj jilm, který 
svojí mohutností se tyčil nad krajinou, neskonale jej 
miloval, hledal u něho útěchu, tišil svoje bolesti i zklamání, 
prožíval svoje radosti a úspěchy, přál si u něho být 
pohřben. 
 
 Památník nemá být protikladem ostatních 
Mrštíkovských památek, ale jich doplňkem, který bude 
k dispozici od úsvitu do západu slunce s důrazem na 
Vilémovu závislost na přírodě, proto jeho umístění přímo 
v ní, jako součást kraje Mrštíků, mající ukázat její půvaby, 
vtahovat návštěvníky do jejího středu. Pro ně bylo 
instalováno odpočívadlo a informační tabule. 

http://www.army.cz/
http://www.csol.cz/
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Nemalým motivem k budování tohoto památníku 
je neblahá skutečnost, že navzdory celého století od 
Vílémovi smrti, přetrvávají o něm tytéž nepravdivé a 
podezíravé názory, výmysly a obvinění jak v minulosti. 
Stále přetrvávají licoměrníci tleskající jeho dílům a 
v zápětí živí o něm nepravdy a pomluvy, staví jej do role 
sukničkáře a hrubiána. Proto by tento památník chtěl 
alespoň malým dílem přispívat k tomu, aby takových 
nehorázností ubývalo. A jak by měl vypadat v konečné 
podobě? Po dosadbě všech dřevin a květin, by se měl 
proměnit na oázu klidného zastavení, protkanou 
cestičkami, paloučkem lučních kvítek, kládami pro 
posezení a tím i případná shromáždění (např. májová 
poetická setkávání apod.) místem pro snění či meditaci, 
panely s citacemi Viléma k této krajině i včelám. 
Především však výtvarně a umělecky řešená skulptura-
památník a místo z něhož bude směřovat Vilémova 
stezka do okolních obcí a míst spojených s Mrštíky, což 
tento region dále zviditelní. 
 

Při realizaci těchto cílů bude nutná vstřícnost a 
pomoc obcí, institucí i jednotlivců blízkého okolí. Síly a 
možnosti Techsportu jsou omezené. Rozhodujícím se 
stane pochopení a pomoc Mikroregionu Hustopečska. 

Pokud se podaří překonat překážky a naplnit 
cíle, vznikne ozdoba krajiny a pro turisty přitažlivost 
celého okolí. 

 
Jan Horák 

Poděkování 

 

Děkuji touto cestou všem našim občanům, kteří v 
týdnu od 13. do 17. května přispěli do celonárodní sbírky 
v rámci tzv. Dne proti rakovině. 

Poprvé jsme tuto sbírku uskutečnili v naší obci 
loni a to s velkým úspěchem. Také letos se sbírka setkala 
s velkým zájmem  dárců a žlutých květinek, které 
dostávali jako malou pozornost, opět nestačilo a na 
mnohé dárce se nedostalo!! To je opravdu krásnou 
vizitkou pro naši obec a její občany. 

Výtěžek sbírky byl předán pověřenému 
pracovníkovi Ligy proti rakovině, která už několik let tuto 
akci pořádá. Získané prostředky budou využity k 
uvedenému účelu. 

 
 
Chci tímto poděkovat také vedení obce a 

pracovnicím úřadu městyse za pochopení a pomoc při 
organizování sbírky. 

 
Jan Koráb 

 
 
 
 

Společenská rubrika 

Duben – Červen 2013 

 

60 let Novotňák František, Boleradice 392 
Buchmannová Marie, Boleradice 380 

70 let Novotná Bohumila, Boleradice 387 
75 let Dufková Hedvika, Boleradice 428 
80 let Venouš Josef, Boleradice 163  

Horáková Marie, Boleradice 240 
82 let Ondrušová Ludmila, Boleradice 260  

Malčíková Emilie, Boleradice 35 
83 let Hartman Stanislav, Boleradice 3  
84 let Sokolářová Marie, Boleradice 81 
 Kutálek Theodor, Boleradice 253 
 Čermáková Milada, Boleradice 115 
86 let Stehlíková Marie, Boleradice 40 
87 let Vítečková Marie, Boleradice 46 
88 let Sedláčková Marie, Boleradice 189 
 Petrášová Josefa, Boleradice 320 
93 let Horáková Marie, Boleradice 26 
96 let Káňa Vladimír, Boleradice 20 
100 let Stehlíková Alžběta, Boleradice 38  
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 
 

Marie Klimešová - matrikářka 
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Jánské hody 2013 - zajímavost 

 

Nevšední video-upoutávku na letošní Jánské hody 
si připravili boleradští stárci. Kdeže jsou dnes hlášení 
obecního rozhlasu, plakáty na vratech stodol! Boleradičtí 
jsou s dobou a natočili krátké video jako parafrázi 
známého televizního seriálu Slovácko sa nesúdí a mají 
s ním nebývalý úspěch. Ihned po uvedení v neděli 16. 
června na YouTube jej zhlédlo několik stovek diváků a 
další geometrickou řadou přibývají. Podívat se můžete na: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Kly4YbRiviI  
 

 

 
Jiří Janda 

 
 
 

 

Příští číslo vyjde ne dříve než 15. září 2013 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

nebo na Úřad městyse. 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství fotografií 
najdete na internetu na adrese www.boleradice.cz 
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
 

 
Plánované akce i datumy akcí se mohou měnit! 

22.06.2013   19:00   Předhodové zpívání 

29.06.2013- 30.06.2013   Jánské hody 

06.07.2013   08:00 1. MetleCup 

28.07.2013   Pohárový turnaj v Boleradicích - Fotbal 

04.08.2013- 11.08.2013 Letní dětský tábor 

30.09.2013 Robin Zbojník – divadelní představení 

01.10.2013 Maryša – divadelní představení 

05.10.2013 Revizor – divadelní představení 

06.10.2013 Revizor – divadelní představení 

25., 26. a 27.10.2013 Zapeklitá komedie aneb kdo si brousí nad paďousy 

10.11.2013 Tři prasátka – divadelní představení pro děti 

15.11.2013 Revizor – divadelní představení 

29.11.2013 Amadeus – divadelní představení 

14.12.2013 Noc Pastýřů – divadelní představení 

15.12.2013 Noc Pastýřů – divadelní představení 

http://www.youtube.com/watch?v=Kly4YbRiviI
mailto:matel62@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/
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

