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Poděkování a přání
Rada městyse děkuje všem občanům, a
ţivnostníkům, firmám a zaměstnancům městyse,
kteří se v letošním roce podíleli na chodu a
zvelebování naší obce. Poděkování patří také všem
členům organizací, sdruţení a spolků, kteří stále
svou trpělivou ochotou a prací přispívají k dobrému
jménu a veřejnému ohlasu našeho městyse.
Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok
2014.
Bohuslav Barek, Starosta

Slovo starosty
Váţení spoluobčané, váţení čtenáři,
Rok 2013 se pomalu přiblíţil ke svému
konci a je tu opět čas adventu, čas vánočních
svátků, čas kdybychom se měli zastavit
v kaţdodenním shonu dnešní hektické doby a
ohlédnout se za uplynulým rokem. I pro mne je tento
čas časem ohlédnutí a zhodnocení, co vše se
zdařilo i nezdařilo.
Začátek roku 2013 byl ve znamení velkých
příprav. Schválením rozpočtu na rok 2013 bylo
rozhodnuto zastupitelstvem městyse o zahájení
Revitalizace návsi v Boleradicích. Akci, která byla
po několik let předmětem diskuzí, a na kterou byla
zpracována studie včetně projektu, bylo nutné
přepracovat a přizpůsobit aktuálním podmínkám. O
těchto přípravách jste byli jiţ informováni v několika
minulých vydáních Polehradu a proto shrnu jen
informace z poslední doby.
Po výběru nejvýhodnější nabídky a dodrţení
všech předepsaných zákonných lhůt pro odvolání
byla podepsána smlouva o dílo s vítězným
uchazečem společností HaSt, s r.o., Hustopeče. Jak
jsem jiţ také informoval, podařilo se tuto zakázku
vysoutěţit za cenu 4,2mil. Oproti rozpočtované ceně
jsme tak ušetřili více jak 35%. V průběhu listopadu
jsme se také dozvěděli o neschválení naší ţádosti o
dotaci z regionálního operačního programu. Na tyto
evropské prostředky jsme tak jako mnoho jiný
ţadatelů nedosáhli. Není asi ani s podivem, ţádostí
se v tomto programu sešlo za 500mil. a na rozdělení
bylo něco málo pře 150mil. I tato varianta však byla
při rozhodování o zahájení zváţena a bylo
rozhodnuto o financování této akce prostřednictvím
úvěru. V současné době tak probíhá výběrové řízení
na poskytovatele potřebných úvěrových prostředků.
Posledním zádrhelem, abychom mohli
započít se stavebními pracemi, bylo získání
stavebního povolení na uloţení splaškové
kanalizace. Toto stavební povolení se nám podařilo
po více jak půlročním snaţení získat v těchto dnech.
Tímto skončila příprava a mohlo se přistoupit
k zahájení samotných stavebních prací. Jistě je
moţné se ptát proč teď, proč zde máme mít
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nepořádek na svátky. Odpověď je prostá, aby se vše
stihlo a nemuseli jsme se v příštím roce před hody
ptát, proč se nezačalo dříve. Uţ v současné době se
díky liknavosti některých úřadů potýkáme z více jak
měsíčním zpoţděním a tak bylo nutné tyto stavební
práce zahájit co nejdříve. Je pravdou, ţe zde
budeme mít chvilku nepořádek a zhoršené podmínky
přístupu k místním sluţbám. To vše, jak pevně
věřím, bude vyváţeno kladnými ohlasy na pěkný
střed obce, na nově opravenou silnici s parkovacími
plochami bez bláta a kaluţí a v neposlední řadě i na
bezpečnější průchod této frekventované cesty.
Abych ale nepsal jen o bezpochyby v této
době nejvýznamnější a finančně náročné akci, je
zapotřebí zmínit se i o těch menších, i kdyţ co do
významu pro kaţdodenní ţivot v Boleradicích
neméně důleţitých. Zapotřebí je zmínit se o čištění
dešťové kanalizace, ve kterém bychom chtěli i
nadále pokračovat v dalších letech. V rámci těchto
prací dochází také k důleţitému monitorování stavu
kanalizace, na základě kterého bude v příštích letech
rozhodováno
o
nutnosti
rekonstrukce
této
infrastruktury.
V rámci
akce
„Protipovodňová
opatření pro městys Boleradice“ se podařilo zajistit
osazení nových rozhlasových amplionů po celé obci
a výměny dosluhující rozhlasové ústředny.
Taktéţ vybudování informačního a hlásného
systému na Harasce bude jistě v případě hrozícího
rozvodnění k uţitku. Náklady na tuto akci ve výši
1,2mil. budou z 85% hrazeny z dotace fondu
soudrţnosti a 5% z dotace státního fondu ţivotního
prostředí. Zbylé prostředky ve výši 10% budou
hrazeny z rozpočtu městyse. Tento systém je
v současné době odzkoušen a připraven k provozu.
Došlo také na opravu chodníku na místním
hřbitově, který byl poškozen při řešení havárie
propadlých hrobů. Tuto opravu, kdy byl chodník
rozebrán a znovu přeloţen, jsme zvládli vlastními
silami s minimálními náklady na potřebné vybavení.
V letošním roce byla také zahájena výstavba
prodlouţení vodovodu na Cvrčkově. K zahájení
akce, která byla dlouhá léta odkládána, došlo na
základě obdrţené dotace z rozpočtu JmK ve výši
200tis. O problémech, které při této stavbě nastaly,
jste se mohli dočíst v minulém vydání Polehradu.
Dokončení této akce bude posunuto do příštího roku
2014. Věřím, ţe se nám v novém roce podaří najít
řešení pro dobudování tohoto vodovodního řadu a
bude tak rozšířen přístup ke zdroji pitné vody v této
lokalitě. Rok 2014 přichází a co vše se bude dít je
v rukou zastupitelů, kteří předkládají návrhy a
podněty vás občanů Boleradic. Tyto návrhy budou
vyhodnoceny a zapracovány do připravovaného
rozpočtu, o kterém bude jednat zastupitelstvo
městyse v počátku nového roku. Zde bude zapotřebí
zodpovědně rozdělit finanční prostředky pro další
rozvoj našeho městyse. Jisté je, ţe se budeme
snaţit naplnit cíle, které jsme si vytýčili v novém
strategickém plánu pro roky 2013-2023.
Budování není ale vše, čím bychom se
v příštím roce chtěli zabývat. Je zapotřebí řešit i další
činnosti, které náš městys zajišťuje. Jednou s těchto
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činností je sociální péče pro seniory, kterou bychom
chtěli i nadále v příštím roce podporovat. Je nutné si
přiznat, ţe v této oblasti, která je velice aktuální je
stále co vylepšovat. Také podpora spolků je
důleţitou prioritou, kterou bychom chtěli v příštím
roce pokračovat. Vţdyť bez spolků a bez
společenského, kulturního a také sportovního dění
by zde ţivot byl velice smutný. Naštěstí je naše
obec díky píli ochotných lidí na toto dění stále ještě
dosti bohatá a pestrá. Závěrem tohoto článku bych
proto chtěl poděkovat vám všem, kteří věnujete svůj
čas pro udrţení tohoto pestrého ţivota.
Váţení občané a čtenáři, dovolte mi, abych
vám popřál šťastné a klidné vánoční svátky,
rodinnou pohodu a také hodně úspěchů a štěstí
v novém roce 2014.
Bohuslav Barek, Starosta

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva
městyse Boleradice
konaného dne 19. 9. 2013
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo
na svém zasedání
bere na vědomí:
- informaci o průběhu výběrového řízení na
akci „Revitalizaci návsi“
volí:
-

komisi návrhovou ve sloţení: Dr. Drahomír
Hausner, Ing. Jaromír Sedláček, PaedDr.
Stanislav Svoboda

schvaluje:
- program dnešního zasedání ZM rozšířený o
bod č. 7
- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, p. Jiří
Machač
- vyloučení společnosti PM Realstav s.r.o. na
základě doporučení hodnotící komise
z další účasti ve veřejné zakázce s názvem
„ Revitalizace návsi v Boleradicích – l.
etapa“
- přidělení veřejné zakázky s názvem „
Revitalizace návsi v Boleradicích – l. etapa“
na
základě
výsledku
posouzení
a
hodnocení nabídek provedené hodnotící
komisí společnosti HaSt, spol. s r.o.
Hustopeče
- Dohodu o postoupení práv a povinností ze
Smlouvy o nájmu bytu č. 4 a ze Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č.
4 bytového domu č.p. 325 ve vlastnictví
Městyse Boleradice mezi panem Ivanem
Sommerem, paní Věrou Sommerovou,
panem Michalem Horákem, paní Martinou
Horákovou a Městysem Boleradice
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-

-

prodej části pozemku p.č. 3483/1 o výměře
95 m2, části pozemku 3484/9 o výměře 9
m2, a část 4008/1 o výměře 7 m2 zapsaných
na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle GP č.
674-108/2013 za cenu 20,- Kč/m2 paní Marii
Otýpkové, Boleradice 298.
záměr na odprodej části pozemku p.č.
3483/1 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Boleradice

pověřuje:
- starostu k podpisu smlouvy o dílo na akci
„Revitalizace návsi v Boleradicích – l. etapa“
se společností HaSt, spol. s r.o. Hustopeče
- starostu k podpisu Dohody o postoupení
práv a povinností ze Smlouvy o nájmu bytu
č. 4 a ze Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
k bytové jednotce č. 4 bytového domu č.p.
325 ve vlastnictví Městyse Boleradice mezi
panem Ivanem Sommerem, paní Věrou
Sommerovou, panem Michalem Horákem,
paní Martinou Horákovou a Městysem
Boleradice
- starostu k podpisu kupní smlouvy s p. Marií
Otýpkovou, Boleradice 298 prodej části
pozemku p.č. 3483/1 o výměře 95 m2, části
pozemku 3484/9 o výměře 9 m2, a část
4008/1 o výměře 7 m2 zapsaných na LV
10001 v k.ú. Boleradice dle GP č. 674108/2013 za cenu 20,- Kč/m2
ukládá:
- starostovi - zveřejnit záměr na odprodej části
pozemku: p.č. 3483/1 zapsaného na LV
10001 v k.ú. Boleradice
stanoví:
termín příštího zasedání Zastupitelstva
městyse předběţně na čtvrtek 28.11.2013 v 19:00
hod.
Bohuslav Barek, Starosta

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva
městyse Boleradice
konaného dne 28. 11. 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
- informace o plánu inventarizace
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volí:
-

komisi návrhovou ve sloţení: Koráb Jan,
Horák Ladislav, Novotný Milan

-

schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

program dnešního zasedání ZM
ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Jiří Křiţák
rozpočtová opatření č. 7,8,9,10 a 11/2013,
která provedla RM
pravidla rozpočtového provizoria na dobu
od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu
městyse na r. 2014
s tím, ţe budou hrazeny pouze nutné výdaje
na provoz úřadu městyse a obce, provoz
příspěvkové organizace, budou plynule
financovány zahájené investiční akce,
závazky vyplývající z uzavřených smluv,
hrazeny výdaje na případné řešení
havarijních a krizových situací
dodatek č. 1 k zřizovací listině příspěvkové
organizace městyse Boleradice (č.j. 503/09)
ze dne 28.8.2009
záměr na odprodej částí pozemků p.č.
268/1, 293/45, 293/98 a 293/84 zapsaných
na LV 10001 v k.ú. Boleradice dle přílohy č.
1, která je součástí zápisu
záměr na odprodej části pozemku p.č.
4045/131 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Boleradice dle přílohy č. 2, která je součástí
zápisu
prodej pozemku p.č. 456/2 o výměře 5 m2
zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice
za cenu 20 Kč/m2 panu Josefu Rusmanovi,
Němčičky 192
prodej pozemků p.č. 457/2 o výměře 5 m2
zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice
za cenu 20 Kč/m2 manţelům Martě a
Josefu Kučerovým, Boleradice 319
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
81 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Boleradice dle GP č. 670-76/2013, který je
součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2, paní
Libuši Bednaříkové, Kubíkova 14, Brno
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
224 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Boleradice dle GP č. 670-76/2013, který je
součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2, panu
Zbyšku Loveckému, Boleradice 149
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
166 m2 a části pozemku 3483/1 o výměře 4
m2 zapsaných na LV 10001 v k.ú.
Boleradice dle GP č. 670-76/2013, který je
součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2, paní
Marii Kaňůrkové, Fillova 107/10, Brno
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
128 m2 a části pozemku p.č. 3483/1 o
výměře 14 m2 zapsaných na LV 10001
v k.ú. Boleradice dle GP č. 670-76/2013,
který je součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2,
paní Aleně Petlákové, Boleradice 402; paní

-

-

Martě Kučerové, Boleradice 319 a paní
Jiřině Straškrábové, Masarykovo nám.
170/40, Podivín
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
119 m2 a části pozemku p.č. 3483/1 o
výměře 25 m2 zapsaných na LV 10001
v k.ú. Boleradice dle GP č. 670-76/2013,
který je součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2,
panu Liboru Bařinovi, Boleradice 166
prodej části pozemku p.č. 3483/2 o výměře
84 m2 a části pozemku p.č. 3483/1 o výměře
44 m2 zapsaných na LV 10001 v k.ú.
Boleradice dle GP č. 670-76/2013, který je
součástí zápisu, za cenu 40 Kč/m2, panu
Tomáši Koutníkovi, Antonína Macka 2279/9,
Brno
odkoupení pozemků pod místní komunikací
v ulici Zahrady dle přílohy č. 3, která je
součástí zápisu za cenu 30 Kč/m2 dle
zpracovaného znaleckého posudku

ukládá:
-

-

starostovi - zveřejnit záměr na odprodej částí
pozemků: p.č. 268/1, 293/45, 293/98 a
293/84 zapsaných na LV 10001 v k.ú.
Boleradice
starostovi - zveřejnit záměr na odprodej části
pozemku: p.č. 4045/131 zapsaného na LV
10001 v k.ú. Boleradice

zmocňuje:
-

-

-

-

starostu – k podpisu kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. 456/2 s panem Josefem
Rusmanem, Němčičky 192
starostu – k podpisu kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. 457/2 s manţeli
Kučerovými, Boleradice 319
starostu – k podpisu kupních smluv na
prodej částí pozemků p.č. 3483/2 a 3483/1
s paní
Libuší
Bednaříkovou,
panem
Zbyškem Loveckým, paní Marií Kaňůrkovou,
paní Alenou Petlákovou, paní Martou
Kučerovou, paní Jiřinou Straškrábovou,
panem Liborem Bařinou a panem Tomášem
Koutníkem
starostu – k podpisu kupních smluv na
odkoupení pozemků pod místní komunikací
v ulici Zahrady

stanoví:
termín příštího zasedání Zastupitelstva
městyse předběţně na čtvrtek 13. 2. 2014 v 19:00
hod.
Bohuslav Barek, Starosta
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Sběr oděvů a textilních materiálů
Městys Boleradice ve spolupráci s firmou
DIMATEX CS a s podporou Ministerstva ţivotního
prostředí ČR připravilo pro naše občany umístění
kontejneru na sběr pouţitých oděvů a textilních
materiálů / kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111 /.
Tento sběr slouţí k další separaci a minimalizaci
komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní
materiály se recyklují a dále pouţívají jako surovina
pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek,
netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení
vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního
vyuţití věnuje charitativním organizacím, kde se
pouţije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v
krizových situacích. Společnost Dimatex podporuje:
Farní charitu Beroun, Český Červený kříţ Liberec,
Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie
Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA,
občanské sdruţení PROSTOR PRO, Samari o.s. a
další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni
přispíváme ke zlepšení ţivotního prostředí v našem
městě.
Kontejner na sběr textilu jsou bílé barvy s
označením TEXTIL. Kaţdý kontejner obsahuje
návod k poţití a popis co do kontejneru patří a co
nikoliv. Chcete-li tedy přispět ke zlepšení ţivotního
prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů pouţitý a nepotřebný textil zabalený a
zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný
textil se při vyváţení a manipulaci můţe
znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné
ošacení, loţní prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrus, rovněţ párovaná nositelná obuv. Do
těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan,
stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně
znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, ţe
s tímto materiálem bude při zpracování ručně
manipulováno. Kontejner na textil je v současné
době umístěn ve sběrném dvoře. Po úpravě
stanoviště u obchodu bude na toto místo přesunut.
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Mistrně hrají na struny, kterým se velmi snadno
podléhá a jen těţko se říká slůvko NE. Přitom se
zdá, ţe je to tak snadné. Prostě se nepouštět do
rozhovoru a umět říci: Děkuji, nechci, na shledanou.
Alespoň částečnou ochranu by mohl poskytnout
nový Trţní řád, který zakazuje podomní a
pochůzkový prodej. Jde o prodej provozovaný
formou pochůzky či obchůzky, při němţ je
potenciální uţivatel zboţí nebo sluţeb bez předchozí
objednávky vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně
přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých
domů, bytů apod. Tento podomní a pochůzkový
prodej je na území celého městyse Boleradice
zakázán. Trţní řád je vydán jako právní předpis
Městyse Boleradice a jeho porušení je přestupkem,
za který můţe být uloţena pokuta. Porušení zákazu
podomního nebo pochůzkového prodeje můţete
nahlásit na Úřadě městyse Boleradice na telefonním
čísle: 519 423 185 nebo na Obvodní oddělení policie
Hustopeče na telefonním čísle: 974 632 764.
Bohuslav Barek, Starosta

Taneční pro dospělé
Kurz bude zaměřen na základy standardních
a latinsko-amerických tanců a to tak, aby Vás co
nejlépe připravil na plesovou sezónu. Je určen pro
zájemce od 20 let, kteří se chtějí naučit tancovat, ale
i pro ty, kteří si chtějí zopakovat taneční a naučit se
něco nového navíc.
Cena kurzu je 200 Kč/pár/lekce.
Délka jedné lekce 1,5h.
Kurz bude rozdělen do 10 lekcí, tedy celková
cena činí 2000 Kč. Začneme hned po novém roce.
První lekce ve středu 8. 1. v 19.30.
Rezervace
kurzu
na
mailu:
honza.plocek@seznam.cz, nebo sms na tel: 731
476 348.

Bohuslav Barek, Starosta

Bohuslav Barek, Starosta

Trţní řád
Od prosince roku 2013 platí na území
městyse Boleradice trţní řád. Trţní řád určuje nejen
místa a dobu řádného trţního prodeje, ale také
stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje
na celém území městyse. Pro stánkový a pojízdný
prodej tak lze vyuţívat trţní místo na parkovišti před
úřadem městyse od 8 do 17 hodin. Stále se
setkáváme na radnici s lidmi, kteří udělali velkou,
chybu. Neuměli říci „NE“. Přijali pozvání na
předváděcí akci, či si domů pustili dealera a
podepsali smlouvu, aniţ by opravdu chtěli. Proč jsou
dealeři zvonící na zvonky u dveří takovým zlem?

Upozornění pro občany
- 23. 12. 2012, 27. 12. 2012 a 31. 12. 2013 se
nebude na Úřadu městyse Boleradice úřadovat.
- 30. 12. 2013 bude úřední den
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Nový občanský zákoník
Zveme vás na diskusní seminář Nový
občanský zákoník a jeho uplatňování v praxi spolků,
který se bude konat v pátek 17. ledna od 16. hod v
Divadle Boleradice. Získáte informace o principech,
povinnostech a transformačních pravidlech nutných
pro změny ve stanovách spolků a jejich činnosti s
platností nového občanského zákoníku. Přednášet
a odpovídat na dotazy budou doc. JUDr. Bohumil
Havel Ph.D. z Ústavu státu a práva Akademie věd,
doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D. z Právnické
fakulty Masarykovy univerzity a JUDr. Vlastimil
Pihera Ph.D. advokát, advokátní kancelář KŠB.
Další informace týkající se organizace semináře na
tel. 724 986 370 nebo na
www.boleradice-divadlo.cz

PROSINEC 2013
veteránů. V první části dopoledne se uskutečnila
beseda a ukázka vojenské výstroje a výzbroje,
kterou připravili členové klubu vojenské historie z
Brna, kteří dětem velmi poutavě vyprávěli o historii
válečných konfliktů a o pouţívání jednotlivých
součástí výzbroje a výstroje.

Jiří Janda

Poděkování spolkům, organizacím,
sdruţením a jednotlivcům
Milí
čtenáři,
dovolte
mi,
abych
prostřednictvím těchto řádků poděkoval všem
spolkům, organizacím, sdruţením a jednotlivcům,
kteří se v letošním roce podíleli na kulturním a
společenském ţivotě Boleradic. Velmi si váţíme
Vaší zásluţné práce, kterou pro naše spoluobčany
provádíte. Jsem přesvědčen, ţe téměř kaţdý náš
občan si můţe vybrat z pestré nabídky akcí
v průběhu roku. Neméně významné je i šíření
dobrého jména Boleradic v širokém okolí a za
hranicemi naší vlasti. Vím, ţe různé akce vyţadují
různý čas na přípravu a provedení, a právě proto
zcela záměrně bych nechtěl stanovovat nějaká
pořadí zásluh o společenský a kulturní ţivot. Děkuji
Vám všem za Váš zápal, nadšení a srdce, které do
své činnosti vkládáte. Věřím, ţe i v roce 2014 se
nám společně bude dařit připravovat zajímavé
kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost. A
poděkování patří samozřejmě i našim občanům,
kteří tuto činnost podporují.
V organizování kulturních a společenských
akcí pro naše občany budete mít i v dalším roce
plnou podporu rady městyse.
Za Radu městyse – Drahomír Hausner

Vzpomínka na válečné veterány

Ve druhé části dopoledne jsme se přesunuli
k památníku obětem první světové války, kde pan
starosta a zástupce krajského sdruţení válečných
veteránů spolu s ţáky a občany vzdali poctu všem
veteránům poloţením věnců a zapálením tří svící
(jedna pro veterány první světové války, druhá pro
veterány druhé světové války a odboje a třetí pro
novodobé veterány).

Učitelé naší školy s dětmi připravili pěkný
doprovodný program, za kterým jim velmi pěkně
děkujeme. Jsem velmi rád, ţe se v letošním roce
rozrostl i počet občanů, kteří přišli uctít památku
svých předků. Jen pro oţivení paměti v první světové
válce bojovalo 250 boleradských muţů a 48 z nich
padlo. Věřím, ţe i v budoucnosti si najdeme čas
k tomu, abychom nezapomněli na ty, kteří bojovali,
abychom mohli ţít.

V pondělí 11. 11. 2013 v 11.00 hod. jsme si
společně s učiteli a ţáky naší základní školy
a občany připomněli významný den - Den válečných

Za Radu městyse – Drahomír Hausner
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Školská rada
Školská rada na svém jednání 26. 9. 2013
projednala a chválila řadu základních dokumentů
ZŠ a MŠ Boleradice:
1. Výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013;
2. Úpravu školního řádu;
3. Školní vzdělávací program (ŠVP) - jeho úpravu;
4. Zúčastnila se plenárního zasedání s rodiči ţáků
ZŠ.
Všichni členové rady se zúčastnili jednání
plenární schůze s rodiči ţáků ZŠ. Paní ředitelka
seznámila
rodiče
s programem,
jednotlivými
dokumenty, organizací školního roku, stravováním,
činností zájmových útvarů a organizaci vzdělávání a
výchovy ve škole. Připomínky od rodičů směřovali
k třídnickým hodinám v „nevhodnou dobu“. Další
připomínka byla zásadního charakteru a týkala se
otázky moţnosti provozu druţiny a MŠ do 17.00
hod. Paní ředitelka slíbila rodičům, ţe tuto otázku
prokalkuluje a projedná se zřizovatelem. Další
připomínky rodičů nebyly zaznamenány.
Jen pro připomenutí - školská rada pracuje
ve sloţení:
Mgr. Pavel Kabela - zástupce pedagogů a
předseda rady
Dr. Drahomír Hausner - zástupce zřizovatele
Karin Stehlíková - zástupce rodičů

K výzdobě šatny jsme vyuţili všech darů
podzimu ve formě housenek z listů, kaštanových
zvířátek, bramborových panáčků, podzimního
panáčka. V měsíci říjnu v dílničce s rodiči s názvem
„Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře“ jsme
vyráběli podzimní strom z papíru dozdobený
přírodninami, které si děti nasbíraly při našich
pravidelných vycházkách za hranice vesnice, kde je
vţdy co pozorovat a objevovat. Děti se na tyto výlety
za dobrodruţstvím těší a uţívají si „volnosti“, kterou
jim zdejší bezpečné a zdravé prostředí poskytuje.

V případě potřeby řešení návrhů, ţádostí,
problémů můţete kontaktovat přímo jednotlivé členy
rady, případně své podněty předat na úřad městyse,
nebo zaslat na adresu obec@boleradice.cz.
Za Radu městyse – Drahomír Hausner

Podzim v Mateřské školce
Stejně jako loni tak i letos se k nám
nenápadně přikradl podzim se všemi svými pestrými
barvami, které jsme s dětmi kaţdý den obdivovali a
také pozorovali změny přírody.

V tématech Sklízím plody podzimu a Barvy podzimu
jsme ochutnali ovoce a zeleninu, které nám dává
naše zahrádka a to jak čerstvou tak i mošt
z jablíček, uvařené a upečené brambory, švestky
v koláči.

Milena Emmerová
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Jak prezentujeme školu směrem
k veřejnosti
Naše malotřídka nepatří k nejmenším
školám na okrese, ale k velkým školám má hodně
daleko. Před 15 lety k nám běţně dojíţděly děti z
Horních Bojanovic, dnes jejich rodiče směřují téměř
výhradně do hustopečských škol a pouze vyjímečně
se zajímají o naši školu. Nalézají zde to, co velkým
školám chybí – individuální přístup, speciální
pedagogickou péči a klidné rodinné prostředí. Také
prostředí bezpečné, které předchází vzniku
sociálně-patologických jevů.
Rádi bychom počty dětí v naší škole zvýšili,
je to však zejména otázkou nabídky, kterou se
snaţíme více zviditelnit školu veřejnosti. Poptávku
změnit nemůţeme, počty dětí v Boleradicích i v
okolí jiţ delší dobu klesají a jen občasně přijde „silný
ročník“, jakým jsou třeba letošní prvňáčci.

Tradičně tedy pořádáme Den otevřených
dveří, abychom rodičům ukázali, jakým způsobem
se učí ţáci na malotřídce. Tento den je pro nás
výzvou pohostit co nejlépe naše návštěvníky – letos
jsme připravili 3 ukázkové hodiny; „zdravý raut“ slavnostní pohoštění, které vyráběly samy děti; 2
tvořivé dílny a konzultace pro rodiče a ţáky. Akce se
vydařila, rodiče se ve škole zdrţeli do pozdních
hodin.

Paní ředitelka školy vyjíţdí do okolních škol
a školek, aby tu předala informace o nás. Zveme
učitele a děti z okolí k návštěvě naší školy,
pořádáme pro ně návštěvy naší školní přírodní
zahrady a recitační okrskovou soutěţ. Naši ţáci také
vyjíţdějí na soutěţe do okolí, mohou tedy srovnávat
a přivézt si inspiraci ke zlepšení našeho prostředí.
Musím říct, ţe naše děti jsou na školu hrdé, protoţe
mnoho práce na jejím zkrášlení udělaly samy.
V listopadu jsme navštívili s Včeličkami a
dětmi z Polehrádku a Orientálek mateřskou školu v
Bojanovicích. Dětem jsme ukázali, jak se bavíme ve
školce i ve škole a pozvali je na návštěvu k nám.
Jejich rodiče jsme pozvali na Den otevřených dveří.
Pro předškolní děti od listopadu funguje
stimulační kurz Maxík. Scházejí se v něm rodiče se
svými předškoláky a připravují se na bezproblémový
vstup do ZŠ. Tak se postupně a nenásilně seznamují
se školou. Do hodin českého jazyka od září
docházejí také místní senioři, aby nám předali svoje
vědomosti a záţitky, spojené s četbou kníţek. Ţáci si
jejich návštěvy velmi uţivají. A senioři k nám budou
docházet i v zimním nečasu – nabízíme pro ně
začátečnický počítačový kurz. Škola se otevírá
veřejnosti v maximální míře. Přejeme si, aby naše
pěkná a prostorná budova, o kterou zřizovatel pečuje
a investuje do ní peníze, slouţila boleradické
veřejnosti.
Milena Emmerová

Děti v naší základní škole se vzdělávají
také v oblasti kultury
Asi nejoblíbenější akcí pro naše děti je spaní
ve škole. Letos na téma Noc s Foglarem, která byla
zaměřena na ţivot a dílo tohoto známého autora
dobrodruţné literatury zejména pro chlapce. Děti se
s panem spisovatelem nejen „seznámily“, ale také si
v tomto duchu zasoutěţily. Navštívili jsme i knihovnu,
kde na nás čekal opět hezký program – luštili jsme
rébusy a někteří se také pokoušeli vytáhnout ježka z
klece. Líbila se i další hra, noční stezka odvahy, ve
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které ţáčci putovali ulicemi Boleradic. A poté uţ
sladký spánek v bezpečí a teple svých spacáků.
Ráno jsme se všichni uţ netrpělivě těšili na snídani,
kterou si děti nachystaly samy. Upekly si předchozí
den výborné řepánky z cukrové řepy.

Za kulturou chodíme nejen do knihovny, ale
také navštěvujeme divadla. Nejen to domácí, občas
navštívíme i brněnská. V boleradickém divadle jsme
zhlédli Prince Bajaju v podání souboru pana
Korába. Divadlo bylo velmi hezké a emoční. Dětem
se velmi líbilo. Dětskou literaturou a kníţkami pro
děti ţijeme nyní společně s našimi seniory. Kaţdý
měsíc přichází jeden z nich číst dětem do školy ze
svých oblíbených dětských knih.
Adventní dobu zahájíme výletem do Brna,
kam vyrazíme na návštěvu divadelního představení
„Dášeňka aneb Psí kusy - Haf!“ v Huse na
provázku. Navštívíme také brněnské betlémy,
abychom byli v té adventní době pěkně, příjemně a
vánočně naladěni.

Připravujeme se na kaţdoroční vánoční
jarmark. Děti se učí koledy, básničky, tanečky a
vyrábí, nejen pro rodiče, mnoho dárečků a výrobků.
Tato akce je pro mnoho z nich příleţitostí k
estetickému projevu vlastní zručnosti, recitačního a
pohybového projevu. Vţdy nás potěší zájem našich
občanů a jejich podpora školy.
Hana Cvanová

PROSINEC 2013
Dopravní výchova na škole
Dopravní výchově na škole se věnujeme
soustavně a pravidelně jiţ řadu let. Letos od 1. září
je však dopravní výchova zařazena i do učebních
osnov prvouky a vlastivědy. Učivo je zaměřeno na
oblast bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním
provozu, na jejich povinnosti a samotná pravidla.
Pracuje se s výukovými materiály a pracovní
učebnicí Chodec a Cyklista. Kromě toho, aby to bylo
záţitkové, pestřejší a zajímavé, pořádáme akce
v rámci preventivních opatření, jako jsou besedy a
ukázky s odborníky.

Tak například 2. října k nám přijela Rychlá
záchranná sluţba – sanita. Nepřijela nikoho
ošetřovat a zachraňovat, ale pobesedovat – ukázat,
vysvětlit, poučit. Ţáci MŠ i ZŠ měli moţnost vidět
špičkové vybavení sanitního vozu a různé přístroje a
nástroje lékaře a obsluhujícího personálu. Posádka
vozu vše ukázala a vysvětlila.

22. října nás navštívila Policie – mluvčí
břeclavské policie nám povídala o práci příslušníků
policie a chování chodců a cyklistů v silničním
provozu. Zmínila se však také o chování dětí za
různých situací – setkání s neznámým člověkem,
otevřít či neotevřít, kdyţ jsem sám doma apod.
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Zpestřením byla ukázka a manipulace s
pouty. Podzimní „ dopravku “ zakončila 18. listopadu
Autoškola Lednice svojí výukou pravidel silničního
provozu a chování na silnici. Zde jiţ ţáci řešili
konkrétní situace, dopravní značky a chování. K
upevňování pravidel chodce a cyklisty jistě přispívají
i rodiče v kaţdodenním poučení při odchodu do
školy.
Ještě se zmíním o tom, ţe nyní v podzimní
době a následně v zimě, kdy je brzy šero a špatná
viditelnost, je nutné, abychom se všichni chovali v
silničním provozu zvláště obezřetně. K zvýšené
viditelnosti můţe přispět pouţívání reflexních
doplňků. Řidič tak můţe dříve zareagovat na to, ţe
se na silnici někdo pohybuje. Rodiče, pamatujte na
to!
Mgr. Pavel Kabela

Doplaveme a budeme lyţovat. Pojedeme
celá škola. Čeká nás tradičně lyţařský areál a svah v
nedalekých Němčičkách.

Sport a my
Děti milují pohyb, pohybové aktivity a vše,
co je s pohybem a hrou spojené. Mnohým hodiny
TV nestačí, a tak jsou k dispozici zájmové krouţky a
sportovní akce.
Na škole fungují 2 krouţky sportovních her
(pro mladší a pro starší) a orientální tance. Zájemci
se pravidelně schází v tělocvičně, kde rozvíjí své
pohybové nadání a vlohy a tím posilují i své zdraví.
Orientální tanečnice můţete občas vidět na
některém ze jejich vystoupení, „sportovci“ pořádají v
rámci školy různé turnaje. V říjnu se uskutečnil
turnaj ve vybíjené, v listopadu v malé kopané. Nyní
se připravujeme na turnaj ve stolním tenise.

Koncem listopadu byl zahájen kurz plavání.
Je povinný pro ţáky 2. a 3. ročníku. Zajišťuje ho
Plavecká škola Hustopeče a finančně dotuje
zřizovatel (škola), rodiče hradí dopravu. Plavání
patřilo a obzvlášť v dnešní době patří k základním
dovednostem člověka. A tak se ţáci učí nebát se
vody a zdokonalují se v různých plaveckých
způsobech
zábavnou
formou
a
různými
metodickými pomůckami. Všichni absolvují 10 lekcí.

Mgr. Pavel Kabela

Bible a my
Poslední týden v listopadu se zástupci naší
školy zúčastnili zajímavé a netradiční soutěţe škol
Bible a my v Nikolčicích. Soutěţila trojice ve sloţení
Barbora Stehlíková, Aneta Korábová a Jakub
Jambor. Jednalo se o soutěţ škol ve znalostech
Bible a textů Starého a Nového zákona.
Překvapením bylo, ţe se na soutěţ dostavilo 22 škol
našeho okresu, a byl to jiţ 16. ročník.

V naší kategorii – 1. stupeň, soutěţilo 36
ţáků, nejdříve písemným testem a potom ústně před
porotou a publikem z řad ostatních účastníků. Ti
nejlepší si odnesli zajímavé ceny, my příjemný pocit
z účasti a uţitečné zkušenosti. Děkuji tímto našim
ţákům za odvahu a znalosti v této duchovní oblasti o
nejrozšířenější knize na světě.
Mgr. Pavel Kabela
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Boleradický Revizor okouzlil Vídeň
Neutuchající potlesk a nadšená slova
uznání pro všechny aktéry provázelo uvedení
Gogolovy inscenace Revizor při našem vystoupení
u našich jiţních sousedů ve Vídni. Hra, která
sklízela úspěchy na našich jevištích, si tedy našla
svého diváka i v Rakousku. „Boleradice uţ u nás
několikrát hostovali. V posledních letech například s
Cikánským baronem, Babičkou, Nocí pastýřů nebo
Robinem zbojníkem. Jejich hercem je i ve Vídni uţ
dobře známý Zbyněk Háder, který zde hrál hlavní
role v muzikálech My Fair Lady a Šumař na střeše.
Proto jsme nesmírně rádi, ţe můţeme našemu
publiku zprostředkovat další skvělý divácký záţitek,“
citovaly Vídeňské svobodné listy Annu Vaďurovou,
předsedkyni pořádajícího spolku Vlastenecká
omladina.

PROSINEC 2013
hercům Zdeněk Homolka, který se celý ţivot podílel
na tvorbě scén u předních vídeňských divadel.
Představení mělo kromě uměleckého i další
rozměr. Vlastenecká omladina i boleradický soubor
se dohodly, ţe část výtěţku z tohoto představení
poputuje na charitativní účely. „Chceme podpořit
další kontakty mezi námi a našimi krajany ve Vídni a
to na úrovni škol. Společné finance jim pomohou se
setkat a třeba i navázat nová přátelství mezi nimi,“
prozradil předseda spolku Stanislav Svoboda. „Ţáci
si uţ teď navzájem dopisují a na jaře je naplánováno
setkání ţáků obou škol v Dolních Věstonicích,“
prozradil ředitel věstonické školy Háder a přidal ještě
poděkování jak českému spolku Vlastenecká
omladina z Vídně tak Divadelnímu souboru z
Boleradic.
Revizora teď na chvíli „odloţíme do šatny“ a
vrátíme se ke své nové inscenaci Zapeklitá komedie
a také k novému nastudování hry Noc pastýřů,
kterou uvádíme opět v předvánočním čase. Více o
programu najdete na www.boleradice-divadlo.cz,
kde si můţete rezervovat vstupenky na jednotlivá
představení.
Jiří Janda

XX. Divadelní bál aneb
Jak ten čas letí...
Sobota 8. února 2014

Uţ od prvních minut se více jak dvě stovky
diváků v sále výborně bavily. Potlesk provázel
kaţdou zdařilou scénu a kaţdý zajímavý herecký
výstup. Slavná Gogolova komedie o návštěvě
revizora v zapadlém, korupcí prošpikovaném
ruském městečku, byla i pro dnešního rakouského
diváka blízkým tématem, se kterým se setkává
kaţdý den. Samotné představení provázelo několik
nechtěných situací, se kterými jsme se museli
vyrovnat. „Vţdycky kdyţ hrajete v jiném prostředí,
neţ na jaké jste zvyklí, dochází k těmto drobným
„úletům.“ Tady jsme třeba měli jiné rozměry jeviště a
já několikrát málem spadl z pódia. Nebo jsem se
zamotal do kostýmu a museli jsme trochu
improvizovat, abychom takové situace zvládli. Diváci
ale nepoznali nic a po představení se nás ptali, jak
dlouho jsme to nacvičovali,“ směje se spokojeně
Zbyněk Háder, který si ve Vídni zahrál titulní roli
falešného revizora Chlestakova. „Bylo tam několik
nádherných hereckých etud, které snesou srovnání
s jakýmkoliv profesionálním souborem. Také reţijní
pojetí Aleny Chalupové bylo velmi zajímavé a v
mnohém inspirativní. Musím přiznat, ţe jsem se
dnes dokonce bavil o trochu víc neţ před měsícem,
kdy tu praţské divadlo Na Jezerce dávalo jinou
Gogolovu hru Ţenitba,“ vysekl poklonu boleradickým

V neděli 28. ledna 1894 zavítal na bál
českých vlastenců v malé obci Polehradice (dnes
Boleradice) Alfons Mucha. Po stu letech navázali
boleradičtí divadelníci na dávnou tradici a od roku
1995 pořádají kaţdoročně divadelní bál s kulturním
programem. Na něj se sjíţdějí příznivci divadla z
blízkého i vzdálenějšího okolí.
Nadcházející divadelní bál bude jubilejní.
Většina pořadatelů stojí u příprav uţ neuvěřitelných
dvacet let! Povzdechnutí v podtitulu plesu nad rychle
plynoucím časem je úplně stejné jako u bálu
desátého. A pokud nám bude přáno, rádi stejně
povzdechneme i za dalších deset let.
Divadelní přátelé a příznivci, přijďte se
pobavit v sobotu 8. února na divadelní bál společně
s místními ochotníky, cimbálovou muzikou Vonica a
Salónním orchestrem z Brna.
Bál zahájí slavnostní polonéza, zatancovat si
můţete na plesovou klasickou hudbu se Salónním
orchestrem či v ţivějším rytmu cimbálovky. A protoţe
bál bude jubilejní, tedy svým způsobem také
vzpomínkový na uplynulá divadelní léta, jistě jeho
program zpestří drobná vystoupení místních herců.
Bohatá tombola je samozřejmostí.
Vstupenky na divadelní bál budou v prodeji
od 22. ledna 2014 v pokladně divadla, ale rezervovat
si je můţete jiţ teď na: info@boleradice-divadlo.cz
nebo osobně v pokladně divadla (otvírací hodiny ve
středu a v pátek od 18 do 19 hod. a před kaţdým
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Lesy v našem okolí

divadelním představením) nebo telefonicky na 519
423 061 pouze v době předprodeje.

Chodíte rádi na houby? Já ano, ale bohuţel
kaţdý rok mizí další a další místa, kde houby rostly.
Přibývá stále více průseků, vykácených stromů a tam
ţádné houby nerostou.
Letošní podzim byl pro houbaře štědrý.
Všude houby rostly, jen v našem okolí ne. Jak
vypadají lesy v okolí Boleradic je vidět na fotografii,
která je pořízená v roce 2011. Od té doby
vykácených stromů přibylo.

Těšíme se na setkání se všemi milovníky
hudby, tance, divadla a dobré zábavy.
Iva Kahounová

Veřejná obecní knihovna
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
čtenářům a návštěvníkům knihovny za jejich přízeň
v tomto roce. Děkuji za finanční i kniţní dary a také
všem, kteří zapůjčili své výtvarné práce na výstavu "
Malíři z Boleradic" v červnu tohoto roku. Výstava
měla velký úspěch, a proto plánujeme podobné
akce i v příštím roce.
Pokud si najdete čas pro návštěvu knihovny
v tomto předvánočním čase, připomínám půjčovní
dobu:
Prosinec (leden, únor)
Pondělí: 16.30 - 18.30
Pátek: 17.00 - 18.00
Další informace můţete najít také na:
www.knihovnaboleradice.webk.cz. Přeji Vám všem
krásné a klidné Vánoce - samozřejmě s dobrou
knihou - a těším se na Vaši návštěvu v knihovně.

Jiří Koráb

Činnost MAS Hustopečsko, o. s.

Dana Veselá - knihovnice

Informace zahrádkářů
Zahrádkáři si letos připomněli 50. výročí
zaloţení své organizace (1963). V říjnu uspořádali
kulturní program s vystoupením dívčí cimbálové
muziky Strunka. Byla to akce nejen pro členy, ale i
pro širokou veřejnost. Účast byla opravdu
překvapující. Nechybělo malé pohoštění a
občerstvení, květinová výzdoba a aranţmá členek
svazu, malá výstavka plodin, ovoce a zeleniny. Také
bylo moţno shlédnout upoutávku na školní přírodní
zahradu, včelařský krouţek a aranţmá dětí
mateřské školky. Závěrem bylo poblahopřání k
ocenění nejstarším členům svazu – p. Kaňová
Jarmila, p. Vavřín Chalupa a p. Josef Dufek.
Ještě oznamujeme zahrádkářům a široké
občanské veřejnosti, ţe stále sušíme a moštujeme.
Zpracovna je k dispozici. Uskladněné ovoce se
kazí? Předejděte tomu zpracováním – sušením a
moštováním.
Informace u správce zpracovny na mob.
607 940 864.
Předseda Pavel Kabela

Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. (zkr.
MAS Hustopečsko, o. s.) je dobrovolné, nevládní a
neziskové sdruţení občanů a právnických osob,
které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu.
Sdruţení bylo zaloţeno 17. srpna roku 2007 lidmi,
které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na
rozvoji svého regionu. Po počátečním nezdaru byla
činnost obnovena v září 2012. Územní působnost
byla určena na základě společných charakteristik,
které naše území spojují (cestovní ruch, vinařství,
kulturní a historické tradice). Zároveň ovšem kopíruje
hranici správního obvodu obce s rozšířenou
působností Hustopeče, ke kterým se přidala obec
Zaječí. MAS Hustopečsko, o. s. pracuje na principu
LEADER, coţ je metoda rozvoje regionu podporující
partnerství místního, podnikatelského, veřejného a
soukromého sektoru v poměru 1:3. V současné době
je naším cílem připravit území na nové programovací
období 2014-2020 tak, abychom byli schopni co
nejefektivněji
podpořit
územní
rozvoj
MAS
v následujících letech. Za tímto účelem jsme v únoru
a březnu 2013 poţádali o dotace z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu
a JMK na vytvoření integrované strategie území.
Naše ţádosti byly schváleny a my získali finanční
podporu ve výši 583 000,- Kč. Od toho momentu
jsme započali činnosti, jejichţ cílem bude v průběhu
roku 2014 předloţení hotového strategického plánu.
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Prvním krokem bylo navázání spolupráce s MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s., která je jednou z
nejstarších a nejúspěšnějších MAS v České
republice. V červenci pomocí starostů obcí
Hustopečska byli zváni občané a místní organizace
na
komunitní
plánování
konané
v srpnu
v Hustopečích u Brna, Kloboukách u Brna a Velkých
Pavlovicích. Cílem těchto veřejných setkání bylo
získat co nejvíce pohledů a informací o současném
stavu našeho mikroregionu a představa o jeho
budoucnosti. Tyto podněty byly zpracovány a
v současné době dochází k jejich úpravě do takové
formy, aby mohly být pouţity ve strategii. V tomto
nám pomáhají vytvořené pracovní skupiny cca
20 lidí, kteří projevili zájem spolupracovat a podílet
se na tvorbě strategického plánu. Další informace
naleznete na www.mashustopecsko.cz.

PROSINEC 2013
Pozvání na Novoroční koncert v Divadle
Boleradice
V sobotu 11. ledna v 19:30 se v Divadle
Boleradice uskuteční Novoroční koncert rodinného
tria Marián & ÚLETY z Velkých Bílovic. Repertoár
skupiny je ryze autorský, tedy hudba i texty od J. M.
Kraloviče. Jedná se o syntézu folku, klasiky a latiny s
jazzovými prvky. V jejich podání zazní samozřejmě i
vánoční koledy. S boleradickou rodačkou Janou
Zachovalou uvedou pro zpestření i méně známé
vánoční písně z chodska a krkonošska, nebudou
chybět písně klasické třeba od M. Jakubíčka, J.S.
Bacha nebo G. Paisiella. Na setkání se těší
pořadatelé z Divadelního spolku.
Účinkují:

Ing. Michal Zich a Ing. Přemysl Pálka

Hustopečské události

Josef MARIÁN Kralovič - autor, klasická kytara,
zpěv
Josef JUNIOR Kralovič - basová kytara, zpěv

18.1.2014

Country bál, sál Společenského
domu Hustopeče

1.2.2014

Hustopečské skákání, Městská hala
Hustopeče, mezinárodní závody ve
skoku vysokém

2.2.2014

Dětský
karneval,
Sál
Společenského domu, Hustopeče,
začátek v 15,00 hodin

5.3.2014

Koncert
Karla
Plíhala,
sál
Společenského domu Hustopeče,
předprodej vstupenek od 1.12.2013
v TIC Hustopeče

11.3.2014

Vztahy na úrovni – divadelní
představení, účinkuje Divadelní
spolek
Háta
Praha,
sál
Společenského domu Hustopeče,
předprodej vstupenek od 1.12.2013
v TIC Hustopeče

29.3.2014

Slavnosti mandloní a vína
Dukelské náměstí Hustopeče

10.4.2014

Screamers – travesti šou, sál
Společenského domu Hustopeče,
předprodej vstupenek od 1.12.2013
v TIC Hustopeče

Marie Kralovičová - příčná flétna, zobcové flétny,
zpěv
Jana Zachovalá – zpěv
Jiří Janda

,

Město Hustopeče
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
říjen - prosinec 2013
60 let

70 let
80 let
81 let
83 let
84 let

85 let
88 let
91 let
94 let

Šiller Tomáš, Boleradice 415
Netopilík Jan, Boleradice 217
SoukupováRůţena, Boleradice 267
Strouhlalová Marie, Boleradice 96
Stehlík Eduard, Boleradice 184
Marta Procházková, Boleradice 105
Stehlíková Boţena, Boleradice 122
Novotňáková Štěpánka,Boleradice 126
Soukop Jan, Boleradice 8
Mahdal František, Boleradice 79
Povolný František, Boleradice 21
Rathouská Marie, Boleradice 124
Rusmanová Marie, Boleradice 329
Sedláčková Adéla, Boleradice 309
Kučerová Hedvika, Boleradice 65

INZERCE
Pronajmu pozemek pro zahrádky, především
mladým přistěhovaným rodinám, v lokalitě Zahájsko
blízko bytovky.
Zájemci se mohou informovat na mob. 739 744 818

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších
let!
Matrikářka Marie Klimešová
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Program na sezónu 2013 /2014






7.12.
8.12
14.12.
15.12.
27.12



11.1.2014 sobota 19:30

sobota
neděle
sobota
neděle
pátek

19:30
15:00
19:30
15:00
19:00

Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Noc pastýřů
Noc pastýřů
Divadelní silvestr
Novoroční koncert Josefa Kraloviče a jeho skupiny
Jako host vystoupí Jana Zachovalá



O princezně na hrášku
Divadlo Koráb Brno
RDD
O princezně na hrášku
Nový občanský zákoník a jeho uplatnění v praxi spolků



12.1. 2014 neděle 15:00
neděle 17:00
17.1. 2014 pátek 16:00







17.1. 2014
18.1. 2014
24.1. 2014
25.1. 2014
26.1. 2014

pátek
sobota
pátek
sobota
neděle

19:30
19:30
19:30






8.2.2014
14.2. 2014
15.2. 2014
28.2. 2014

sobota
pátek
sobota
pátek

19:30
19:30
19:30
19:30

XX.Divadelní bál aneb Jak ten čas letí
jubilejní divadelní bál
Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Ţena v černém
AMADIS Brno
JP
Zapeklitá komedie aneb Paďousy



9.3.2014

neděle
neděle
14.3. 2014 pátek
15.3. 2014 sobota
16.3. 2014 neděle

15:00
17:00
19:30
19:30
15:00

O Honzovi a hloupé víle Rozárce
DS Kroměříţ
O Honzovi a hloupé víle Rozárce
Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka DS "V" Brno
Zapeklitá komedie aneb Paďousy

Diskusní seminář pro zástupce spolků










Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Dovolená po česku
Zapeklitá komedie aneb Paďousy
Fotbalista roku
15:00 Zapeklitá komedie aneb Paďousy

DS Kroměříţ

JP

OFS Břeclav

RDD

JP

12.4. 2014 sobota 19:30
30.4. – 3.5. 2014

Ale já jsem doktor Johan Faust
Jarní Sešlost

DS Vojan Libice n.Cidlinou
divadelní přehlídka

11.5.2014 neděle 15:00
neděle 17:00
17.5. 2014 sobota 19:30

Kocourek Modroočko
Kocourek Modroočko
Kabaret beze slov

OS OPONA Kyjov

RDD

Divadlo M. Hechta

JP

POZNÁMKY:

Termíny dětského (RDD) a Jarního předplatného (JP) jsou předběţné.
Divadelní dílna 21. – 23.3.2014
Velikonoce 20.4.2014
Jarní prázdniny 17. – 23.2.2014
Akademie na Den matek 18.5.2014
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Příští číslo vyjde ne dříve neţ 15. března 2014

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

Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný
redaktor Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.
E 11762 Články 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 13. prosince 2013.
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