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Slovo starosty 

 Váţení spoluobčané, podzim nám pomalu 
klepe na dveře a tak nastal čas na nové vydání 
Polehradu. Dovolte mi tedy, abych Vás opět 
informoval, o čem bylo jednáno, co se za uplynulé 
období událo a co se dít bude. První akcí, která byla 
zahájena na začátku léta je výstavba vodovodu na 
Cvrčkově, bohuţel zde je nutno říct jen zahájena. 
Tato stavba, na kterou se dlouhá léta čekalo, projekt 
byl zpracován jiţ v roce 2006, v roce 2009 proběhlo 
územní řízení, následně v roce 2011 bylo vydáno 
platné stavební povolení a na kterou byly v letošním 
roce vyčleněny finanční prostředky vč. dotace 
obdrţené z krajského rozpočtu, je v současné době 
na základě stíţnosti majitele sousedního pozemku 
zastavena a to paradoxně stejným úřadem, který 
tuto stavbu v roce 2011 povolil. Asi se tak jako já 
ptáte jak je to moţné a proč se tak stalo. „Chybou“ 
která se v minulosti stala, bylo osobní neoslovení 
majitele tohoto pozemku k vyjádření pro územní a 
stavební řízení. Vše bylo sice provedeno v souladu 
s platným zákonem a to veřejnou vyhláškou, která 
byla vyvěšena na úřední desce obce a v rámci které 
bylo moţné se ke stavbě vyjádřit. Mimochodem tuto 
moţnost ţádný z občanů nevyuţil. Jak uţ to tak ale 
v našem státě chodí, nadřízenému Krajskému 
stavebnímu úřadu toto nestačí a tak hrozí moţnost, 
ţe bude celá stavba zakonzervována do doby, neţ 
o ni bude rozhodnuto a to i moţnou soudní cestou. 
Tak to ovšem bývá, dobrý skutek je po zásluze 
potrestán. I přes naše veškeré snahy při 
vyjednávání s majitelem dotčeného pozemku, 
nebyla nalezena shoda na způsoby provedení 
vodovodu v blízkosti jeho stavby. 
 
 

  
V rámci stavby má být poloţeno cca 140bm 

potrubí, v současné době je poloţeno a zasypáno 
asi 130bm a zbývá poloţit necelých 10m. Bohuţel 
jsou to právě tyto potřebné metry, které chybí k 
propojení celého vodovodního řadu. V současné 
době tak probíhají jednání, jak bude se stavbou 
naloţeno. Nejen, ţe hrozí ztráta 200.000Kč dotace 
v případě včasného nedokončení, ale z největší 
pravděpodobností bude nutné vypracovat projekt 
nový, který bude řešit přívod vody na Cvrčkov 

z jiného směru. Ne vţdy je vše jednoduché a věřím, 
ţe se podaří najít schůdné řešení tohoto problému.   

Další akcí, která se řadí svým významem do 
předních příček, je „Revitalizace návsi v Boleradicích 
– 1. etapa“.  

O Revitalizaci návsi a bezpočtu stavebních 
úprav, které budou provedeny, jsem vás, váţení 
občané, jiţ informoval v červnovém vydání 
Polehradu. V tomto článku bych vás chtěl v krátkosti 
informovat o dalších přípravách na tuto významnou 
rekonstrukci. Dle předpokladu bylo v první polovině 
měsíce července vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Na návrh Rady 
městyse bylo osloveno celkem pět společností spolu 
s výzvou k účasti v tomto výběrovém řízení. Několik 
dalších společností si dokumentaci, která byla 
umístěna dle zákona na portále veřejných zakázek, 
vyţádalo následně.  Do konečného hodnocení 
nabídek, které proběhlo v měsíci srpnu, zaslalo své 
nabídky celkem sedm společností. Byly to 
SWIETELSKY stavební s.r.o., STRABAG a.s., 
EUROVIA CS, a.s., H a S t, spol. s r.o., Porr a.s., 
PROSTAVBY, a.s., PM Realstav s. r. o. . Na 
doporučení hodnotící komise schválilo Zastupitelstvo 
městyse na svém jednání, které proběhlo ve čtvrtek 
19.září 2013  přidělení zakázky společnosti HaSt, 
spol. s r.o. , Hustopeče. V současné době je tedy 
znám vítězný zhotovitel stavby. Dalo by se říct, ţe jiţ 
nic nebrání zahájení revitalizace a započetí 
stavebních prací. Tak jednoduché to ovšem není. 
Jelikoţ jsme poţádali o evropské dotace, musí vše 
proběhnout předepsaným schvalovacím a kontrolním 
systémem pro ROP Jihovýchod. V průběhu tohoto 
schvalovacího procesu by mělo být také rozhodnuto, 
zda bude našemu městysu přidělena dotace. Pokud 
tedy vše dobře dopadne a nebude ze strany 
poskytovatele dotace podána ţádná připomínka, 
dojde k zahájení stavebních prací koncem měsíce 
října.  

 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Co se děje na hřbitově 

 

 Jak jistě mnozí z vás zaznamenali, došlo 
v dolní části místního hřbitova k sesuvu půdy pod 
hrobovými místy. Z důvodu bezpečnosti byla tato 
část neprodleně uzavřena a v průběhu několika 
týdnů probíhalo monitorování stavu pracovníky úřadu 
městyse. V průběhu tohoto pozorování nebyl jiţ 
v uzavřeném prostoru zaznamenán ţádný 
významnější pohyb podloţí a byly proto zahájeny 
opravné práce. V rámci těchto prací došlo ke 
zhutnění propadlého podloţí, které bylo následně 
zpevněno vrstvou hrubého štěrku.  

Následně byla tato hrobová místa doplněna 
novou zeminou. Vlivem sesuvu došlo také k narušení 
chodníku procházejícího středem hřbitova. Tento 
chodník je v současné době rozebírán a znovu 
pokládán.  
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Opravné práce prováděla st. firma Horák, ve 

spolupráci s pracovníky městyse. 
  

 
 

Váţení občané, vím, ţe takováto událost 
vţdy vyvolává obavy, zda nedojde v prostoru 
hřbitova k dalšímu sesuvu. Toto nelze nikdy 
s jistotou zaručit. Informací, které jsem v rámci této 
nešťastné události vyslechl o chodbách 
vybudovaných v době válek, o poddolovaných 
prostorech po těţbě štěrku a další moţné varianty, 
které se pod tímto prostorem mohou nacházet, bylo 
dosti. Věřím, ţe kaţdá tato informace je podloţena 
skutečnou vzpomínkou od občanů, kteří zde tyto 
chodby mohli navštívit. Bohuţel dokumentaci, která 
by tyto díla mapovala, nemáme a nelze tak s jistotou 
říct zda opravdu dochází k propadu vyhloubených 
chodeb nebo se jedná o nestabilitu podloţí ve 
svahu, který je narušený opakovaným pohřbíváním. 
Tento sesuv by částečně měla vyřešit opatření, 
která proběhla v loňském roce na dolní části 
hřbitovní zdi. S určitostí by tento problém prokázal 
jen geologický průzkum. Takovýto průzkum ovšem 
není zadarmo a tak do doby neţ se najdou potřebné 
prostředky k zajištění tohoto průzkumu, budou 
prováděny pravidelné kontroly a pozorování 
pracovníky úřadu městyse. Také vás, váţení 
občané, bych chtěl poţádat o spolupráci a 
v případě, ţe zpozorujete nezvyklý pohyb vašeho 
hrobu, ohlaste tuto skutečnost na úřadě městyse.   
 

 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Varovný protipovodňový systém pro 
městys Boleradice 

 

 Váţení občané, jak jste jistě zaznamenali, 
došlo v začátku měsíce září k zahájení montáţe 
varovného protipovodňového systému. V rámci této 
akce, byly osazeny nové reproduktory vč. 
bezdrátových přijímačů.  
 

 
 
Zde od Vás vyvstala několikrát otázka, zda 

nejsou tyto reproduktory namontovány příliš nízko. 
Odpověď od dodavatele systému (JD Rozhlasy) zní: 
nejsou, výška reproduktorů je záměrně nastavena 
tak, aby se zvukový signál šířil ulicemi a ne po 
střechách jako tomu bylo ve většině případů 
doposud. Dále byla osazena nová vodočetná lať pro 
měření výšky hladiny, ultrazvukové čidlo, které hlídá 
nepřetrţitě hladinu Harasky a sráţkoměr. To vše řídí 
nová ústředna, která bude zároveň slouţit i pro 
místní hlášení. Tato ústředna má mnoho nových 
funkcí. Jednou z nich je např. moţnost přehrání 
posledního hlášení ve vašem  mob. telefonu. Pokud 
jste tedy nestihli hlášení a nemáte přístup 
k internetu, zavoláte na uvedené telefonní číslo a 
záznamník vám automaticky přehraje poslední 
hlášení.  

Váţení občané, věřím, ţe „Varovný 
protipovodňový systém pro městys Boleradice“ 
přispěje včasným varováním k větší bezpečnosti 
v době přívalových sráţek a taktéţ ke zlepšení 
kvality místních rozhlasových vysílání.  
Upozornění: 

Ve dnech 23. - 29. 9. 2013, bude probíhat 
konečné doladění systému. Proto bych vás chtěl 
upozornit, ţe v rámci odzkoušení systému bude 
provedeno několik hlášení a nastavení hlasitosti 
jednotlivých reproduktorů. Toto hlášení bude vţdy na 
začátku oznámeno jako „ZKOUŠKA ROZHLASU“, 
nevěnujte proto tomuto hlášení pozornost. 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 
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Usnesení z 15. zasedání  
Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 30. 7. 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 
-informaci o průběhu výběrového řízení na akci 
„Revitalizaci návsi“ 

 
volí: 
 
- komisi návrhovou ve sloţení: p. Jan Koráb, p. 
Marek Koráb, p. Jiří Křiţák 

 
schvaluje: 
 
- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb, p. Milan 
Novotný 
- rozpočtová opatření č. 3,4,5 a 6/2013, která 
provedla RM 
- záměr na odprodej části pozemku p. č. 3484/9 
zapsaného na LV 10001 v k. ú. Boleradice dle 
přílohy č. 1, která je součástí zápisu 
- záměr na odprodej pozemku p. č. 3483/2 
zapsaného na LV 10001 v k. ú. Boleradice dle 
přílohy č. 2, která je součástí zápisu 
- záměr na odprodej pozemku p. č. 456/2, 457/2 a 
455/2 zapsaných na LV 10001 v k. ú. Boleradice dle 
přílohy č. 3, která je součástí zápisu 
- Strategický plán Městyse Boleradice na roky 2013-
2023 
- finanční dar pro vybranou obec postiţenou 
záplavami ve výši 10 tis. Kč 
- revokaci usnesení ze dne 17. 6. 2012 – „ZM 
schvaluje odměny členům zastupitelstva dle přílohy 
č. 1, v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., s 
platností a účinností od 18. 6. 2012“ 
- odměny členům zastupitelstva dle přílohy č. 4, 
která je součástí zápisu v souladu s nařízením vlády 
č. 37/2003 Sb., s platností a účinností od 18. 6. 
2012 

 
ukládá: 
 
- starostovi - zveřejnit záměr na odprodej části 
pozemku: p. č. 3484/9 zapsaného na LV 10001 v 
k.ú. Boleradice 
-  starostovi - zveřejnit záměr na odprodej pozemku: 
p. č. 3483/2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. 
Boleradice 

-  starostovi - zveřejnit záměr na odprodej pozemků: 
p. č. 456/2, 457/2 a 455/2 zapsaných na LV 10001 v 
k.ú. Boleradice 
- RM vybrat vhodnou povodní postiţenou obec a 
zaslat ji finanční dar ve schválené výši 

 
stanoví: 
 
- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 15. 8. 2013 ve 20:00 hod. 

 
 

Zastupitelstvo Městyse 
 

 

Usnesení z Rady městyse konané dne 
 2. 11. 2013 

 

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 2. 
11. 2011, schvaluje: 
 
-  poplatky na inzerci v Polehradu v tomto rozsahu:  
A4 – 2000,- Kč,  
A5 – 1000,- Kč,  
A6 – 500,- Kč,  
A7 – 250,- Kč 

 

Městys Boleradice 

 
 

Venčení psů 

 

 Váţení majitelé psích plemen, jak je vám 
jistě známo, vešla v roce 2011 v platnost nová 
vyhláška o pohybu psů v obci. Musím však 
s politováním dodat, ţe po vzoru této vyhlášky se tak 
děje u kaţdého desátého psa. Největším a stále se 
opakujícím problémem je venčení vašich psů a s ním 
spojené ponechání exkrementů na místě, kde je 
zanechali vaši psí miláčci.  
 

 
 

V současné době jsou tyto výkaly 
odstraňovány pracovníky úřadu a to na náklady 
městyse. Ale ani obecní pokladna není bezedná a 
není moţné, aby na chování takovýchto majitelů 
dopláceli ostatní poctiví občané našeho městyse. 
Upozorňuji na skutečnost, ţe kaţdý kdo venčí psa, 
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bez ohledu na to zda je majitel nebo jenom 
doprovázející osoba, je povinen si po svém psu tyto 
exkrementy vţdy uklidit. Věřte, ţe situace, kdy 
křovinořezem rozsekané exkrementy jsou 
rozmetané po celém okolí včetně oblečení, by se 
nelíbila ani vám. Také případy, kdy se někteří 
pohybujete se svým psem na hřbitově, aniţ byste ho 
alespoň měli na vodítku, je dosti zaráţející. 
Nemluvě uţ ani o případech, kdy jsou tyto 
exkrementy nalezeny přímo na chodníku před 
Radnicí Městyse. To je, přiznám se, opravdu drzost 
a neohleduplnost, která nezná mezí. Jelikoţ i přes 
několikáté upozornění mnozí z vás nedbají tohoto 
nařízení, bude v nejbliţší době přistoupeno 
k zpřísněným opatřením a s takovýmto majitelem 
bude Úřadem městyse zahájeno správní řízení, 
s pokutou aţ do výše 30.000Kč. Abychom 
maximálně napomohli ke zlepšení této situace, 
bude v intravilánu městyse nainstalováno několik 
nových odpadkových košů, do kterých bude moţné 
po zabalení tento druh odpadu vyhodit.    

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Zahájení školního roku 
 

V pondělí 2. září začíná další školní rok a 
kaţdý, dětmi počínaje a učiteli konče, se diví, jak 
rychle utekly prázdniny. Je to doba, kdy učitelé 
nabírají síly, inspirace, vymýšlejí nové nápady a 
relaxují. V době letošních prázdnin jsme také 
upravovali a vylepšovali prostředí školy. V mateřské 
škole se malovalo, měnila se dispozice dětských 
koutů, skříní, máme tu nové nástěnky, koberec i 
výtvarné materiály pro děti. Za vydatné pomoci 
pracovníků městyse Boleradice máme také 
opravený plot kolem hřiště MŠ. Do mateřské školy 
nastoupí 41 dětí, 2 děti se budou dělit o 1 místo, 
protoţe kapacita školky je jiţ naplněna a snaţili 
jsme se vyhovět všem zájemcům.  
 

 
 

O děti budou pečovat 3 učitelé a 1 
asistentka. Bude to jistě náročná práce, protoţe 
mezi nimi bude 10 dětí, které nastupují do MŠ před 

dovršením 3 let. Budeme se snaţit pomoci 
maminkám, které jiţ nastupují do práce a potřebují 
pro děti kvalitní a kvalifikovanou péči. Starším dětem 
navíc nabízíme ve školce výuku angličtiny, hru na 
flétnu, keramiku a taneční krouţky – Polehrádek a 
Orientálky.  

Hodně se změnilo také v základní škole. 
Učebna u knihovny dostala zcela novou tvář, je zde 
nová podlahová krytina, tabule i nábytek. Letos se v 
ní budou učit ţáci 2. a 3. ročníku, tak je snad změna 
potěší. Rádi bychom třídu vybavili ještě projekční 
technikou, aby ţáci zcela vyuţili moderní informační 
technologie. Také v ZŠ se malovalo, opravovalo, 
přesunovalo, aţ jsme měli strach, ţe to všechno 
nový pan školník nestihne. 

 

 
 
Do základní školy bude docházet 33 ţáků, z toho 

3 děti z Horních Bojanovic. Ve škole se vzdělávají 4 
děti s individuálními vzdělávacími potřebami, budou 
zde tedy vypomáhat 2 asistentky pedagoga. Ţáky 
budou učit 3 učitelé, ve školní druţině 1 
vychovatelka. O pořádek, bezpečnost a čistotu se 
postarají školnice MŠ a školník ZŠ, uvaří nám opět 
naše 2 paní kuchařky. Kdyţ navštívíte školu, setkáte 
se tedy i s novými tvářemi. Škola se snaţí být 
otevřená i dalším návštěvníkům z řad boleradických 
občanů, zejména seniorů a rodičů s dětmi.  
 

 
 

Pro děti otevíráme zájmové krouţky, letos je 
novinkou keramický krouţek pro děti i dospělé a také 
anglické kurzy pro starší ţáky budou mít jistě 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                         ZÁŘÍ 2013 

Strana 6 

úspěch. Seniory zase chceme zapojit do naší snahy 
o podporu dětského čtenářství – paní ředitelka s 
panem učitelem se v září vydají na návštěvu k 
aktivním seniorům, kteří nás mohou i kontaktovat na 
722 199 668. Také promýšlíme počítačové kurzy, 
které by pomohly začátečníkům z jejich řad v práci 
na PC. 

Všichni se tedy těšíme na zahájení školního 
roku, který bude jistě pestrý a zajímavý pro všechny 
ţáky i jejich rodiče a učitele. Ţivot ve škole můţete 
sledovat na www.skolaboleradice.cz 

 
 

Milena Emmerová 
 
 

Mateřská školka 
 
 

 Váţení čtenáři a rodiče, začátkem školního 
roku se práce pedagogického kolektivu zaměřuje 
nejen na přípravu prostor školy pro příchozí děti, ale 
především na provozní dokumenty, řády, didaktické 
osnovy a směrnice. Při této příleţitosti vyvstala 
otázka, zdali jsou zkratky jednotlivých dokumentů či 
formulářů, kde jsou tyto zkratky uváděny pro větší 
informovanost rodičů, dostatečně jasné veřejnosti. 
Rozhodli jsme se tedy v tomto čísle Polehradu 
objasnit některé z nejdůleţitějších zkratek, se 
kterými se rodiče dětí a zvídavější čtenáři mohou 
setkat. 

Jedním z nejdůleţitějších dokumentů MŠ je 
ŠVP, tedy Školní vzdělávací program, který si kaţdá 
škola vytváří sama v návaznosti na RVP – rámcový 
vzdělávací plán vydaný MŠMT (Ministerstvo 
mládeţe a tělovýchovy) jako normativní 
dokument.... Zkratek uţ by mohlo být dost, neradi 
bychom se přiblíţili písničce Ivana Mládka. 

V naší mateřské škole pracujeme se 
školním vzdělávacím programem nazvaným 
Barevný svět, který se skládá z pěti hlavních 
integrovaných bloků. Tyto bloky odpovídají 
přirozeným podmínkám a věkovým moţnostem dětí 
a jsou jim blízké. 

 
Integrované bloky: 
- Vím, kdo jsem a kam patřím 
- Jen se, děti, rozhlédněte, co je krásy na tom světě 
- Ve zdravém těle zdravý duch 
- Objevuji svět 
- Slavnosti a tradice 

 
Bloky jsou rozpracovány do témat, z nichţ si 

pedagogové vybírají ta, která odpovídají převáţně 
potřebám třídy, ale také například ročnímu období, 
tradicím či státním svátkům. Naše mateřská škola 
podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení 
dětských vědomostí, schopností a dovedností. 
Respektuje individuální vývojové a zdravotní 
podmínky jednotlivých dětí. 

Dalo by se říci, ţe k ŠVP v kostce by to 
mohlo být vše, pokud jej budete chtít podrobně 

zhlédnout, je k dispozici na stránkách MŠ 
Boleradice, tedy www. skolaboleradice.cz. 

 

Pedagogický kolektiv Mš 
 
 
 

Tábor SVRČKOVO 2013 
„Les příběhů“ 

 

 I v letošním roce pořádalo Občanské 
sdruţení Nedánov letní dětský tábor, tentokrát pod 
názvem „Les příběhů“. 

Velkým a velice potěšujícím překvapením 
pro nás byl zájem o tento tábor. Je nám líto, ţe 
nebylo moţné vzít všechny děti, které se nám hlásily, 
ale kapacitu tábora není moţné z hlediska hygieny 
překročit. I tak se s námi do krásného prostředí 
Bílých Karpat vydalo celkem 48 dětí, pro které měli 
oddíloví vedoucí a instruktoři připravený pestrý 
program. Kaţdý den se tak nesl v duchu jednoho 
pěkného příběhu, ve kterém děti zdolávaly rozličné 
úkoly. Je pravdou, ţe nám zdejší příroda chtěla hned 
první večer ukázat, jak to zde vypadá, kdyţ přijde 
opravdová bouřka. Sotva děti ulehly do svých 
spacáků, přišlo na řadu první noční stěhování. 
Naštěstí zde byla velká podkrovní klubovna, kam 
jsme se všichni po drobném uskromnění vešli. Ráno 
se ale opět rozzářilo slunce, které nám vydrţelo hřát 
téměř celý týden. A abychom se v tom horku 
nekoupali jen ve sprše, vydali jsme se na pěší výlet 
do nedaleké obce, kde na nás čekalo příjemné 
ochlazení v podobě koupaliště a nanuků. Také jsme 
se jako kaţdý rok vydali na celodenní výlet, 
tentokráte do nedalekých Vizovic, kde jsme navštívili 
tamní zámek. Pro děti zde byl připraven pestrý a 
záţivný výklad z historie i současnosti o tomto 
nádherně opraveném zámku.  
 

 
 

Drobnou vadou na kráse zdejší přírody bylo 
sucho a nadměrné mnoţství vos, se kterými jsme se 
setkávali snad na kaţdém kroku. No, a jelikoţ tyto 
potvůrky v noci nelétají, mohli jsme se alespoň 
v klidu po několik večerů sesednout kolem ohně a 
zazpívat si v doprovodu kytar pár pěkných písniček.  

Konec tábora byl na přání dětí završen 
závěrečnou diskotékou, kde jsme si spolu pěkně 
zařádili a zároveň se pobavili při malé kulturní 
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vsuvce, kterou byla pohádka o perníkové chaloupce 
v podání muţského tria MARÍBO.  
 

 
 
Návrat domů se nám sice trochu opozdil, 

ale dětem to náladu nezkazilo a neţ dorazily do 
náručí rodičů, ještě si po cestě vesele zazpívaly. 
Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem 
vedoucím, instruktorům, kuchařům a řidičům, kteří 
věnovali svůj volný čas a síly při přípravě a zajištění 
chodu tábora v letošním roce.  
 

Za OS Nedánov Bohuslav Barek 

 
 

Divadlo pro lidi (a mezi lidmi) 
 

 Stejně jako při loňském zahájení sezóny, tak 
i letos po prázdninách vykročilo Divadlo Boleradice 
do nové práce projektem nazvaným Letní hraní. 
Oproti loňsku však udělalo o krok víc - nejenţe 
zahrálo netradičně v posledním srpnovém týdnu, ale 
tentokrát i mimo zdi divadla. A byl to krok nadmíru 
vydařený. Na prostranství před radnicí se 
představilo hned dvěma kusy – v pátek 30. srpna 
hrou Robin zbojník, v neděli 1. září pak další stálicí 
programu, Maryšou. Počasí přálo, jen mohlo být 
tepleji. Návštěva však byla aţ nečekaně dobrá, obě 
představení zhlédlo téměř dvě stě platících diváků. 

Mnoho dalších však dění v „hodovním“ 
altánu sledovalo zvědavě z přilehlé zahrádky 
hostince U Páţat. A to je taky dobře. Totiţ, i kdyţ to 
vypadá podivně, docela dost místních se pořád 
našemu divadlu vyhýbá snad i proto, aby si 
nezadalo s kulturou, nebo má prostě pocit, ţe by se 
v divadle nudili. I ti však - soudě podle následných 
ohlasů - přijali naše snaţení pozitivně. Pro divadlo 
tak vznikl zajímavý vedlejší efekt: třeba se uţ v této 
sezóně s některými novými tvářemi setkáme i při 
běţném představení uvnitř divadelní budovy. 

K vidění toho bude jako vţdy hodně. 
Zájemce odkazujeme na naše webové stránky, kde 
získáte podrobné informace o programu samém, o 
ţivotě divadelního spolku a kde si také můţete 
přímo zarezervovat své sedadlo. 

I letos zde objevíte nově nastudovanou hru 
v podání místního spolku, letos to bude premiéra 
lehce pohádkové, lehce rozmarné Kozákovy 
Zapeklité komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy 

v reţii Aleny Chalupové. Stejně tak si zde můţete 
zajistit některou - či raději obě řady předplatného. 
Tedy předplatné Rodiče s dětmi do divadla a Jarní 
předplatné. Dětským předplatným doplňujeme 
mezeru v představeních pro nejmenší v prostoru 
mimo brněnskou Radost, Jarní předplatné pak do 
Boleradic přináší to nejlepší, co se nejen na 
moravské ochotnické scéně urodilo. 

Neváhejte tedy a o svou vstupenku se včas 
přihlaste. Vţdyť jiţ nyní je prvních pět představení 
Paďous vyprodáno. Nashledanou v divadle. 

 
 

Stanislav Svoboda 
 

 

Poděkování 
 

 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
účinkujícím v divadelním představení Maryša, které 
se uskutečnilo v pátek 6. 9. v areálu před tělocvičnou 
v Těšanech, za jejich vynikající výkony a popřát jim 
do dalších let hodně úspěchů na prknech, která 
znamenají svět, co nejvíce diváků a krásných rolí. 

 
Danuše Horáková, matrikářka, Oú Těšany 

 
 

Divadlo Boleradice 
 

Váţení diváci, jsem rád, ţe vám konečně 
mohu oznámit: MÁME PŘIPRAVENÝ PROGRAM 
NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU. Letos začínáme 
netradičně na konci prázdnin s malým divadelním 
festivalem Letní hraní. Uvádíme v něm dvě naše 
představení Robin Zbojník a Maryša poprvé pod 
širým nebem a věříme, ţe vás přilákáme a to nejen 
na sníţené vstupné. A také jsme si pojistili počasí. 
Bude to pro nás herce, v případě Maryši, příprava na 
venkovní vystoupení v dějišti tohoto dramatu v 
Těšanech následující víkend. 

V září a říjnu je divadlo vyhrazeno zkouškám 
nové premiéry Zapeklité komedie, aneb Kdosi 
brousí nad Paďousy. Připravuje ji naše „dvorní“ 
reţisérka Alena Chalupová. „Premiéru chystáme na 
poslední říjnový víkend a diváci se určitě mají na co 
těšit. Komedie je určena především dospělým, i kdyţ 
v ní hrají pohádkové bytosti. Je plná vtipné divadelní 
podívané s mnoha písničkami a pro herce nabízí 
lákavé role svérázných a charakterově plastických 
postav“, přibliţuje reţisérka souboru. 

Začátkem října uvedeme také další reprízu 
úspěšné satirické komedie Revizor, se kterou jsme 
postoupili na Národní přehlídku do Vysokého nad 
Jizerou. Velkým podzimním lákadlem bude i drama 
Petera Shaffera Amadeus v podání hostujícího 
Rádobydivadla Klapý. Tento soubor s ním vystupuje 
uţ několik let a v reţii Jaroslava Kodeše získalo 
představení mnoho ocenění jak od diváků, tak od 
porot nejrůznějších přehlídek. V Boleradicích bude 
uvedeno koncem listopadu. Předvánoční čas je 
vyhrazen další repríze Noci pastýřů a v novém roce 
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naváţeme na koncertní tradici vystoupením Jany 
Zachovalé a skupiny Josefa Kraloviče z Velkých 
Bílovic. 

Podrobný program najdete na našich 
stránkách www.boleradice-divadlo.cz v menu na 
odkaze Program - Rezervace (nebo částečně na 
úvodní stránce) i s moţností online rezervace. 
V nejbliţší době doplníme i program obou řad 
předplatných: Rodiče s dětmi do divadla a Jarní 
předplatné. 

Chystáme také programovou broţuru, která 
bude k dispozici v polovině srpna. Předprodej 
vstupenek na pokladně divadla bude zahájen 
začátkem září. 

Těšíme se na setkání s vámi v Divadle 
Boleradice 

  

Jiří Janda 
 

 
Orlové slavili 

 

 V neděli 18. srpna tohoto roku proţívala 
místní Jednota Orla svůj velký svátek. U příleţitosti 
100. výročí zaloţení Orla v Boleradicích byl při 
bohosluţbě u kaple sv. Rocha slavnostně poţehnán 
nový orelský prapor. Ţehnání praporu se ujal místní 
duchovní správce P. Rudolf   Zboţínek,  který v 
promluvě vzpomněl bohatou a pohnutou historii 
československého Orla. Poté představil prapor 
veřejnosti. Jedna jeho strana nese motiv sv. Jana 
Křtitele - patrona našeho kostela, datum zaloţení 
Jednoty a v rozích znaky naší obce. Druhá strana 
zobrazuje slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje a 
připomíná tak datum 5. července 1913, kdy byl Orel 
v Boleradicích zaloţen a současně skutečnost, ţe 
právě v letošním roce si připomínáme 1150. výročí 
jejich příchodu na Moravu. 

Po skončení slavnosti, kterou jako obvykle 
doprovázela tradiční dechová kapela, rozdávali 
členové Orla za ochotné pomoci  krojované mládeţe 
pamětní obrázky a nabízeli koláče. 
 

 
 
Poté se místní orlové a pozvaní hosté sešli 

na slavnostním shromáţdění v klubovně orlovny. V 
neformální besedě, která zde proběhla, vzpomněli 

přítomní nejen na historii Orla v Boleradicích, ale 
také na aktivity a úspěchy po obnovení jeho činnosti 
obci v roce 2001. Bývalý celostátní starosta Orla 
Ladislav Šustr zavzpomínal na rekonstrukci a 
dostavbu orlovny, která dnes slouţí převáţně k 
divadelní a kulturní činnosti, na stavbu moderního 
víceúčelového sportoviště a šaten, současný 
starosta Jednoty  Jirka Zemánek připomněl pořádání 
sportovních turnajů, turistických vycházek, 
organizování tradičních poutí do Ţarošic, Divadelní 
dílnu pro děti a mládeţ atd. 
 

 
 

Kromě jiţ jmenovaného Ladislava Šustra se 
besedy zúčastnili také zástupci Orla ze Starého 
Lískovce, zástupce Šilingrovy ţupy pan Emil Polák, 
pan děkan Konečný z Brumovic, místní pan farář 
Zboţínek a další hosté. 

V prostorách orlovny byla pro veřejnost  
připravena výstava dokumentů z historie i 
současnosti Orla v Boleradicích. Součástí výstavy 
byly také dokumenty, fotografie a soukromá kronika 
ze sbírky pana Jaroslava Otýpky - dlouholetého 
člena naší orelské jednoty. Pořadatelé děkují za 
zapůjčení dokumentů, předmětů, fotografií a knih 
paní Růţeně Soukupové, Bohuslavě Čapkové, Evě 
Charvátové, Alţbětě Stehlíkové, Miroslavu Vašíčkovi 
a dalším.  

Následující neděli 25. srpna se naši členové 
zúčastnili Národní orelské pouti na sv. Hostýně, kde 
nám byla Ústředím Orla u příleţitosti 100. výročí 
zaloţení naší Jednoty v Boleradicích udělena stuha. 
Ta nyní zdobí náš nový orelský prapor. 

Rada místní Jednoty Orla děkuje touto 
cestou všem, kteří se na organizaci a přípravě oslavy 
jakkoliv podíleli, pomohli s technickým zajištěním, 
pečením koláčů a přípravou občerstvení, děkuje 
hudebníkům, krojované mládeţi, duchovnímu 
správci, panu Jandovi za fotodokumentaci a také 
obci a obecním pracovníkům za technickou pomoc a 
pochopení. 

 

Jan Koráb 
 

 
 

Techsport v polovině roku 
 

 Na počátku roku se veškerá činnost zaměřila 
na otevření Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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údolí k 150. výročí narození Viléma. Nebylo ani 
trochu lehké zvládnout to k 19. květnu. Především 
překonat nedůvěru, pochybnosti, nepřejícnost a 
lhostejnost. Konkrétně to vyţadovalo zajistit a 
připravit místo, architektonické řešení prostoru jako 
památník přírodního rázu, začít jej budovat s vizí 
jeho, konečné podoby, zajištění a vysázení 
včelařských dřevin, instalace odpočívadla pro 
turisty, základních informačních tabulí včetně textů, 
maketu vylepšeného Vilémova úlu, hledání 
spolupracovníků a pomocníků, propagace záměru i 
vlastního otevření, zajištění poklepu základního 
kamene, organizace dětských a studentských 
soutěţí. To byly ty hlavní práce mimo řady jednání, 
dopisování, telefonování a hlavně vysvětlování. 

Co je důleţité? Ţe památník je v našem 
katastru, má hezkou a vhodnou polohu, po 
dokončení bude okrasou a turistickým lákadlem, 
byla provedena první etapa výsadby dřevin (zajistilo 
zahradnictví z Jaroměřic nad Rokytnou, včetně 4m 
vysokého jilmu). Otevření přes značné pochybnosti 
a nedůvěru bylo zdařilé účastí veřejnosti, poklepem 
základního kamene malířem Antonínem Vojtkem, 
účasti Českého rozhlasu Brno, třeba i dobrým 
občerstvením. Záštitu nad určitou částí převzal 
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. 
Na financování se podílela včelařská organizace 
Boleradice, Mikroregion Hustopečsko a samozřejmě 
naše organizace. Nejcennější je zájem turistů o 
tento nedokončený prostor. Nezastíráme, ţe 
budování bude velice těţké a tíha bude na 
jednotlivcích, neboť s masovou podporou nelze 
počítat. 

V této souvislosti je událost, ke které se 
neradi vracíme, ale v zájmu pravdy a budoucnosti 
jsme nuceni vysvětlit, jak to bylo. V minulém čísle 
nám bylo vytknuto, ţe jsme nepozvali náš divadelní 
spolek k účinkování při otevírání Památníku. Tedy 
jak to bylo. V listopadu minulého roku se uskutečnila 
prvá informační schůzka s cílem seznámit se 
záměrem, zjistit názory a stanoviska, moţnost a 
ochota spolupráce a pomoci. Na tuto poradu byli 
písemně pozváni zástupci organizací i jednotlivci z 
místa i okolí, včetně divadelního spolku poněvadţ 
jsme očekávali, ţe jako nositelé jména Mrštíků 
obstarají kulturní pořad apod. Nikdo se však 
nedostavil, neomluvil nebo jinak byl projeven zájem 
se zapojit. Zaskočilo nás to, ale nechtěli jsme nikoho 
nutit, neboť víme, ţe zajišťovat provoz divadla je 
hodně náročné. Proto jsme nenaléhali a čekali jsme, 
ţe se ozvou. Ve dvou číslech zpravodaje jsme 
ţádali občany i instituce o pomoc, od divadelníků 
nepřišel ţádný vzkaz (nebo snad jsme měli ţádat 
doporučeným dopisem?). Při závěrečné přípravě 
vzhledem k nakupeným problémům jsme jiţ 
rozsáhlejší program oţeleli a provedli je v našich 
silách. Proto výtku divadelníků povaţujeme za 
licoměrnost. Ostatně Památník je v začátcích a jeho 
budování bude vyţadovat ještě hodně a hodně 
práce i pomoci. Je tedy moţné konkrétně dokázat 
snahu pomoci. 

Po dokončení otevření Památníku 
následovaly, jako kaţdoročně, dva poznávací 
zájezdy – jednodenní a dvoudenní. Ten první 
směřoval na Třebíčsko a tak prvá zastávka byla v 
Náměšti nad Oslavou s prohlídkou tamějšího zámku. 
O jeho zajímavostech a půvabech svědčí to, ţe si jej 
za letní sídlo vybral prezident Ed. Beneš. V Třebíči 
jsme si prohlédli ţidovskou čtvrť její bizarnost a 
zachovalost úzkých uliček a natěsnaných domečků. 
Není divu, ţe je magnetem domácích i zahraničních 
návštěvníků. V samotném městě je toho k prohlíţení 
a zajímavostí bezpočet a tak jedni si prohlédli 
panorama města a okolí z vysoké věţe kostela, jiní 
prostorné náměstí. Zhlédnutí tamější baziliky je 
velkolepým záţitkem, proto se nelze divit, ţe je to 
evropská památka. Za návštěvu stal i obnovený 
tamější pivovar s bohatým občerstvením. Cestou 
domů jsme se zastavili na kozí farmě coţ bylo nejen 
zpestřením, ale i záţitkem. Vidět stádo 700 ks bílých 
kozí a kůzlátek, jejich obsluhu, organizovaný nástup 
na strojní dojení, s ochutnávkou a koupí ochucených 
kozích produktů s hezkým prostředím, to vše stálo za 
zhlednutí. 

Červnový dvoudenní zájezd směřoval na 
severní Moravu, do centra Slezska. Nejprve jsme 
absolvovali zříceninu hradu Hukvaldy, její mohutnost 
a majestátnost, nádherná příroda v okolí vynahradila 
námahu výstupu. Dojmy se stěţí v krátkosti popisují. 
Pak následovala prohlídka středu hlavního města 
Slezska, tedy Opavy. Pro většinu to bylo překvapení 
vidět toto svérázné město. U dvoudenních zájezdů je 
vţdy důleţitý nocleh, v jakém je prostředí a úroveň 
pokojů. Naše ubytovna nebyla nijak přepychová, ale 
útulná, sympatická v krásném prostředí. Druhý den 
jsme navštívili jedno tamější poutní místo, které nás 
však ničím nenadchlo, ale mohli jsme spatřit tento 
kraj s vrcholu rozhledny a pak poznat město Krnov 
na samé česko-polské hranici. Návštěva vojenské 
pevnosti Darkovičky přesvědčila, jak naše první 
republika se mohla bránit fašistickému napadení a 
jakou jedinečnou a dokonalou obranu naší lidé 
dokázali vybudovat. Ojedinělou podívanou byla 
nekonečná kolona motorkářů. I tyto zájezdy byly 
pohodové, nabídly poznání a zábavu. 

Třetí velkou akcí bylo pokračování 
archeologických sond na našem hradě. Plánovali 
jsme jednu, ale archeologové v zápalu provedli dvě, 
přesněji prodlouţením prosondovali hrad napříč a 
tím narazili na jeho boční stěny a uprostřed zborcené 
sklepení v hloubce 7m pod povrchem. Byl to 
jedinečný ponor do dávnověku tohoto prostoru. Tím 
se otevřela stopa prozkoumat hrad podélně včetně 
předhradí, tedy k vesnici. Bylo by to reálné provést 
ještě letos, ale jedině pokud se zajistí potřebné 
finance na dokončení průzkumu, tedy přispějí místní 
organizace a instituce i jednotlivý občané sloţením 
nějaké částky na náš účet či pokladnu u paní Marty 
Kučerové. Předem všem děkujeme za pochopení a 
ochotu. Aţ se průzkum uzavře, bude komplexně 
zpracován nejen pro historiky ale i naše občany. Pak 
v odborném tisku tak i v souborné publikaci, budou 
zveřejněni všichni, kdo přispěli k jeho realizaci. Tato 
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akce nepochybně přispěje prestiţi Boleradicím 
neboť jiţ dnes profesor Unger s průzkumem 
seznámil řadu archeologů. O hradu bude známo 
mnoho nových skutečností, ne tedy jen dohadů a 
smyšlenek, jeho význam vzroste, neboť ve své době 
byl jediný kamenný mezi Buchlovem a Děvičkami. 

 
 

Výbor Techsportu 
 

 
Burčákové slavnosti Hustopeče 

 

 
Město Hustopeče zve na Burčákové 

slavnosti, které se uskuteční ve dnech 3. aţ 5. října 
2013. Slavnosti probíhají ve středověkém duchu, 
nechybí historický průvod městem, otevírání 
mázhausů, bohatý program, soutěţe a hudební 
kapely. Vstupenky na Burčákové slavnosti jsou k 
dostání v předprodeji, za výhodné ceny, na 
Turistickém informačním centru Hustopeče. 
Otevřeno je denně od 8 do 18 hodin, včetně sobot a 
nedělí. Podrobné informace najdete na 
internetových stránkách města Hustopeče 

 
Burčákové slavnosti Hustopeče / 3. – 5. 

října 2013 
 

Víte co jsou to mázhausy, horenská rada, 
perkmistr, burčáková policie, podzemní vojsko, či 
Burčáková unie? Jakou hodnotu má platidlo zvané 
Búro? Uţ jste viděli obří kvasinku vinnou? Odpovědi 
najdete na Burčákových slavnostech v Hustopečích 
u Brna. Třídenní oslavy sladkého moku provází 
nezaměnitelná dávka humoru a recese. Návštěvníky 
polapí i historický duch slavností. Řemeslný jarmark 
navštěvují udatní rytíři a nemají daleko k potyčkám. 
S patřičnou noblesou se pak nesou ve velkolepém 
historickém průvodu městem, který čítá na 500 
účastníků. To vše doplňuje bohatý kulturní program. 
Páteční program začíná v šest hodin večer hlučným 
otevíráním mázhausů horenskou radou a 
burčákovou policií. Zaţijete ohňovou show i 
bubenickou show s Marimba Live Drums. Na závěr 
večera se můţete těšit na koncert Gipsy.cz. Sobota 
se odehrává ve znamení středověkého jarmarku a 
historického průvodu. Na dětské scéně je připravený 
například dřevěný středověký kolotoč, či zvěřinec. 
Zasedne Burčáková unie, vystoupí mimo jiné 
Valašský krúţek Rusavjan z Rusavy, Cimbal Clasic, 
či hvězda superstar Jiří Zonyga a Větry z jihu. 
Výhodný předprodej vstupenek na TIC Hustopeče. 
Více informací na www.hustopece-city.cz 

 
Pokud máte rádi akce s historickým 

nádechem, skleničkou bublavého burčáku v ruce a 
s bohatým doprovodným programem, přijdete si na 
své. 

 
Tradice připomíná slavnou minulost 

Hustopečí jako významného vinohradnického města 

Moravy a sídla horenského soudu. Tento soud řešil 
provinění proti vinařské etice, krádeţe ve vinicích a 
dohlíţel také na kvalitu vína. Městem při slavnostech 
prochází historický průvod, který vedou zástupci 
cechů, vinohradníci a členové horenské rady. 
Purkmistr společně s burčákovou policií dohlíţí na 
řádné rozlévání burčáku i na jeho kvalitu a můţou po 
vás chtít „legitimaci“ takzvaný burčákový pas se 
záznamy navštívených mázhausů. To jsou specifické 
burčákové nalévárny v průjezdech kamenných 
domů. V recesistickém duchu zasedá v době 
slavností i Burčáková unie. Jde o jedinečné 
společenství obcí, měst a jednotlivců. Kromě vlastní 
měny „Búra“, zřídila Burčáková unie i Podzemní 
vojsko. Stráţ dohlíţí na pořádek a klid v podzemí 
Burčákové unie. 

 
Mezi burčákovým mumrajem můţete zajít 

vzdát hold unikátní obří vinné kvasince. Na nádvoří 
domu U Synků je vytesána do kamene ve velikosti, 
která 70 tisíckrát převyšuje její skutečnou velikost. 
Rarita je zapsaná v Guinessově knize rekordů. Více 
se dozvíte na www.hustopece-city.cz 

 
Eva Očenášková, TIC Hustopeče 

 
 

Hody 2013 
 

 Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních 
Jánských hodů. Počasí nám přálo, přišlo dostatek 
hostů a organizace se také vydařila. Děkujeme 
boleradským stárkům, stárkám a chase, rodičům, 
kteří nám s organizací velmi pomohli a bez kterých 
by se hody nemohly pořádat, městysu Boleradice, 
Jiřímu Křiţákovi, Miroslavu Vašíčkovi, Martinovi 
Křiţákovi, Martinovi Vítečkovi za pomoc při stavění 
máje. Panu starostovi za ochotu a pomoc při řešení 
problémů. Sklepníkům, kteří pomáhali zahánět ţízeň 
nás všech. Dále děkujeme hostům, kteří nás přišli 
podpořit, nebo se jen pobavit, protoţe bez nich by to 
prostě nešlo.  
 

 
 

http://www.hustopece-city.cz/
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Kdo má zájem o krásné DVD z hodů, lze si 
jej stále objednat na úřadu městyse. 

 
Anita Vašíčková, Aleš Víteček 

 
 
 

Motoklub Boleradice na cestách 
Alpy 2013 

 
Letošní červenec byl pro boleradské 

motorkáře ve znamení výletu. Po loňské úspěšné 
výpravě do Rakouska se Motoklub Boleradice 
rozhodl zorganizovat další expedici za poznáváním 
Tyrolských Alp. Z původně tříčlenné výpravy se 
stala jedenáctičlenná, v podobě osmi motorek a 
jednoho doprovodného auta.  
 Po dlouhých a pečlivých přípravách jsme se 
3. července vydali na cestu. Kola ukrajovala první 
kilometry po cestě k jiţním Čechám a první 
zastávka proběhla pár kilometrů od rakouských 
hranic v penzionu Přehrada u Třeboně, kde jsme si 
naposledy vychutnali české pivo a přes noc nabrali 
dostatek sil na dlouhou cestu.  
 

 
  

Druhý den jsme zamířili přímo do městečka 
Fieberbrunn, kde jsme byli ubytovaní v malebném 
penzionu Hörfarter, leţícím mezi vrcholky Alp. Po 
dlouhé a náročné cestě trvající několik hodin,  jsme 
si vychutnali odpočinek v místní hospůdce a ti 
vytrvalejší z nás také procházku po údolí.  

  

 
Další den se naše výprava rozdělila na dvě 

skupinky. První část expedice, zamířila na nejvyšší 
horu Rakouska Grossglockner  (3798 m), kde si s 
chutí uţila mnoţství serpentýn, které vedou aţ k 
vyhlídce Franze Jozefa. A aby těch nej nebylo málo, 
vydala se druhá skupinka na největší vodopády v 
Evropě Krimml. Po celodenním výletu jsme se 
všichni sešli na penzionu a vydařený den jsme jak 
se patří oslavili.  

 
 
 Předposlední den nás čekala historická 
vsuvka na Hitlerově "Orlím hnízdě", leţícím poblíţ 
města Berchtesgaden. Zde jsme podstoupili dlouhý 
výstup do nadmořské výšky 1834 m, kde se nám 
otevřel výhled na nádherné panorama horské 
přírody. Společně jsme si vychutnali schnitzel v 
Hitlerově jídelně a následoval sestup 140 metrů pod 
zem do solných dolů.  Při zpáteční cestě jsme se 
zastavili na večeři v restauraci na břehu jezera 
Pilersee, kde jsme pozorovali zapadající slunce za 
vrcholky hor, coţ bylo vyvrcholením tohoto dne. 
 Ráno po probuzení a vydatné snídani byla 
před námi dlouhá 500 km cesta domů. Do Boleradic 
jsme dorazili všichni v pořádku v 19:00 hod. Celý 
výlet zvládla technika i osazenstvo v pořádku aţ na 
jeden ,,mírně nefungující sytič a šustící nepromok 
(kškškš)..." 

Anita Vašíčková 

 

Pozvánka na Martinské hody 2013 

Stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na tradiční 
Martinské hody 2013, které se budou konat 16. 
Listopadu 2013 v sále Městyse Boleradic. Začátek 
zábavy je ve 20:00, k tanci a poslechu hraje dechová 
hudba Lácaranka. Přijďte se proto všichni pobavit, 
zatancovat si a chybět samozřejmě nebude ani Bar u 
Sida. 
 

 
 

Boleradská krojovaná chasa 
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Fotbal 
 

Rozpis zbývajících zápasů podzimní části 
sezóny pro muţstvo Sokolu Boleradice:  
29.09.2013   16:00   Boleradice – Popice 
 
06.10.2013   15:30   Dolní Dunajovice – Boleradice 
 
13.10.2013   15:00   Nosislav – Boleradice 
 
20.10.2013   15:00   Boleradice – Strachotín 
 
27.10.2013   14:30   Klobouky – Boleradice 
 
03.11.2013   14:00   Boleradice – Velké Němčice A 
 
09.11.2013   14:00   Boleradice – Pavlov 
 
Aktuální tabulka po 7. Kole:  

 
 

TJ Sokol Boleradice 

 
Oceněný odbojář 

 
Ministr obrany v demisi Vlastimil Picek ocenil 

celkem 17 účastníků třetího odboje. Předal jim 
osvědčení, pamětní dekrety a odznaky. Pět 
odbojářů zároveň získalo postavení válečného 
veterána. 

Mezi oceněnými je i Josef Dufek, který pomáhal 
převádět lidi do Rakouska. 

 

 
Dufek Josef, nar. 7. 1. 1929, Boleradice (1949)  
 

Pan Josef Dufek byl v březnu 1949 zapojen 
svým sousedem Ondřejem Hlaváčem do odbojové 
skupiny převádějící lidi do Rakouska. Krátce na to 
byl poţádán, aby převedl přes hranice úředníka ČSD 
Jana Sece. Pan Dufek Sece ukryl na půdě v domě 
svých rodičů. Asi za tři dny se uskutečnil poblíţ Valtic 
úspěšný přechod, za který dostal Dufek 1000,- Kčs. 
Spolu s Janem Secem převedl také Aloise Poláčka, 
který byl členem odbojové skupiny. V květnu 1949 
měl pan Dufek na ţádost Ondřeje Hlaváče převést 
JUDr. Jana Korejse. JUDr. Korejs chtěl převést i 
svoji manţelku, coţ se panu Dufkovi zdálo jako příliš 
nebezpečné, a tak JUDr. Korejs nechal místo sebe 
převést obchodníka Ditricha. Na převodu Ditricha se 
významně podílel Důfkův známý Antonín Otýpka, 
příslušník SNB ve Valticích. Dufek Ditricha přivedl k 
lednickému rybníku, kde na něj čekal Otýpka a ten 
jej poté odvedl ke státním hranicím. Josef Dufek byl 
nakonec pro svoji činnost dne 22. září 1949 zatčen a 
1. března 1951 odsouzen za zločin velezrady k trestu 
odnětí svobody v délce 4 let (s ohledem na nízký věk 
jmenovaného) a dalším vedlejším trestům. 

Zdroj:http://www.mocr.army.cz 
 

Marta Korábová 
 
 

Evropský projekt učí, jak nebýt 
„ovčanem“ 

 
 

Také si někdy připadáte proti chování politiků 
či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a 
tvářit se, ţe se Vás politika a občanské dění kolem 
Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi 
všichni, jenţe ve skutečnosti se tímto přístupem 
vzdáváme moţnosti ovlivňovat svět, ve kterém 
ţijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, 
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo 
aktivního občana podílejícího se na veřejném dění 
se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, 
„ovčanem“. Demokracie se ve svém původním 
významu opírá o ochotu členů společnosti 
spolupodílet se na spravování společného veřejného 
prostoru. Jenţe většina české dospělé populace 
vyrostla v totalitním reţimu a nemá dostatečné 
znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, 
rozvíjet svůj ţivotní prostor a hrát aktivní roli ve 
veřejném ţivotě. Toho si všímá evropský projekt 
„Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání 
jednotlivců v oblasti odborných a obecných 
kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3. 1.00/37.0206 
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky, který s ústředním mottem „Nebuď 
ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                         ZÁŘÍ 2013 

Strana 13 

přináší návod, jak se do občanského ţivota účinně 
zapojit. Cílem projektu je přinést občanské 
vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili 
celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a 
participace občanů na veřejném dění, 
Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence 
extremismu, Odpovědný přístupu k ţivotnímu 
prostředí a Odpovědný přístupu k financím. 
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a 
srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí 
a vyuţití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve 
větších krajských městech, ale vzdělávat se můţete 
také přes internet, a to ve formě online seminářů a 
e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a 
termínech se dočtete na webových stránkách 
projektu www.nebudovcan.cz. 

 
 

 
 
 

Jana Kamínková 
 
 
 

Pohotovost Břeclav 
 
 

Lékařská a zubní pohotovost 
Pohotovost pro dospělé,  
Nemocnice Břeclav, p.o., budova S, 1. Patro 
Po – Pá: 17:00 – 22:00 
So, NE, svátek: 8:00 – 20:00 
Tel.: 519 315 776, 519 315 746 
 
Pohotovost pro děti a dorost 
Nemocnice Břeclav, p.o.,pavilon A, 1. Patro 
Po – Pá: 17:00 – 22:00,  
So, Ne, svátek: 8:00–20:00 
Tel.: 519 315 263, 519 315 266 

 

Zubní pohotovost 
Nemocnice Břeclav, p.o., budova C, přízemí 
So, Ne, svátek: 8:00 – 13:00 
Tel.: 519 315 111, 519 315 578 
 
Pohotovostní lékárna 
Poliklinika Břeclav, s.r.o, Bří Mrštíků 38 
Po – Pá: 18:00 – 20:00,  
So, Ne, svátek: 8:00-20:00 
Tel.: 519 303 271 
 
 

Pohotovost Hustopeče 
 

Městská nemocnice Hustopeče, 
Brněnská 41 
Po – Pá: 17:00 – 22:00, 
So, Ne, svátek: 8:00-20:00 
Tel.: 519 407 310 

 
 
 

Společenská rubrika 
Červenec – Září 2013 

 
60 let Křiţáková Dana, Boleradice 6 
 
70 let  Buček Zdeněk, Boleradice 120 
 
75 let  Víteček Jaroslav, Boleradice 362 

Omastová Marie, Boleradice 50 
 

80 let Kršíková Boţena, Boleradice 341 
 
81 let  Soukopová Ludmila, Boleradice 300 

Stehlíková Marie, Boleradice 381 

Korábová Veronika, Boleradice 336 
 

83 let Otýpková Josefka Boleradice 13 
Machačová Antonie, Boleradice 83 
 

88 let Omastová Margita, Boleradice 182 
 
89 let Koráb Jan, Boleradice 252 
 
94 let  Boudná Marie, Boleradice 237 

Chalupa Vavřinec, Boleradice 27 
 

 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších 
let! 

 

Marie Klimešová, matrikářka 
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Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. prosince 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 

 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný 
redaktor Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.  
E 11762Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny 
bez souhlasu přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo 
neuveřejnit příspěvky hrubě uráţlivé, neslušné a 
poškozující dobré mravy. Přispěvovatelé odpovídají plně 
za obsah příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté 
příspěvky jsou publikovány se souhlasem vydavatele. Toto 
číslo vyšlo 23. Září 2013.   

mailto:matel62@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/
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