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Vážení spoluobčané 

Zima pomalu končí, jaro nám začíná klepat na dveře a tak 
nastal čas na první vydání Polehradu v letošním roce. Je 
to trochu zvláštní říkat zima, období studeného počasí a 
sněhových plískanic, období zimních sportů, dětských 
sněhových radovánek a odpočinku. Vždyť zima ani 
nezačala a už je zase u konce. Příroda jakoby se spletla a 
poslala jaro, aby nás provázelo po celou dobu, kdy 
skončila nadvláda podzimu. Pro nás byla tato doba časem 
příprav, sestavování rozpočtu a přípravy projektů pro rok 
letošní rok.  Osobně jsem velice rád, že se i v letošním 
roce podařilo zastupitelům najít shodu a schválit rozpočet 
jako vyrovnaný s příjmy 9.802.300,-Kč, financováním 
5.327.900,-Kč a výdaji 15.130.200,-Kč. 
 

 
 

A co nás v rámci tohoto rozpočtu pro letošní rok 
čeká? Dokončena bude výstavba revitalizované části 
návsi, která započala v loňském roce. Pokud vše půjde 
podle plánu, je dokončení této akce naplánováno na 
konec letošního května. V současné době máme za 
sebou jednu z částí této výstavby a to položení splaškové 
kanalizace. Tato fáze byla opravdu složitá. Neustále 
nastupující voda a k tomu ještě nepřízeň počasí zajistily 
pro stavbu ty nejhorší možné podmínky.  Díky této 
nepřízni nebylo lehké zvládnout všudypřítomný 
nepořádek, kterému jsme byli všichni vystaveni. Věřím, že 
to nehorší již máme za sebou a další průběh výstavby 
bude dokončen bez větších potíží. 

Další finančně náročnou akcí, která nás 
v letošním roce čeká je rekonstrukce chodníků na Dolním 
konci. Jak si jistě někteří vzpomenou, byla část této 
rekonstrukce zmíněna v plánech minulého roku. Po 
náročných přípravách revitalizace návsi v minulém roce a 
nevyjasněných majetkových poměrech u pozemků, které 
se nacházejí pod těmito chodníky, bylo rozhodnuto o 
přeložení této akce do plánu pro letošní rok, kdy byly 
prostředky na rekonstrukci chodníku navýšeny. 
V letošním roce se tak dočká rekonstrukce nejen část po 
pravé straně směrem na Morkůvky, ale částečně i strana 
levá. Jak velká část bude záležet na vysoutěžených 
cenách pro tuto rekonstrukci. 

Prodloužení vodovodu Cvrčkov. I v letošním roce 
se budeme snažit, abychom tuto problémovou stavbu 
dokončili. Na základě končící platnosti stavebního 
povolení bylo zažádáno o standartní prodloužení lhůty 
platnosti. V současné době je tedy budoucnost této stavby 
opět v rukou Vodoprávního úřadu v Hustopečích, který 
požádal o vyjádření dotčené účastníky řízení. 
V souvislosti s tímto zdržením byla podána také žádost o 
prodloužení lhůty pro čerpání dotačních prostředků 
získaných pro tuto stavbu od Jihomoravského kraje. Naší 
žádosti bylo vyhověno a tyto prostředky bude možné 
použít i v letošním roce. Další připravenou akcí je 
výstavba dešťové kanalizace v Pekelné. V této části bude 

položeno nové trubní vedení včetně přípojných bodů pro 
jednotlivé nemovitosti. Dále bude řešen v rámci této stavby 
odvod dešťové vody z vozovky. Všechny akce, které jsem 
doposud zmínil, byly ty finančně nejnáročnější. 
Naplánováno je, ale také mnoho menších, i když co do 
významu, neméně důležitých akcí. Naplánována je tak i 
rekonstrukce sociálních zařízení v krčku úřadu městyse. 
Zde bude nutné vyměnit staré a rozpadlé trubní rozvody za 
nové, nově doplnit a usadit sanitární keramiku a 
v neposlední řadě vše znovu obložit.  
 

 
 
Další z řady připravených akcí je pokračování 

oprav zdí na hřbitově, výměna osvětlení v sále městyse, 
pokračování čištění a monitorování stavu dešťové 
kanalizace, rekonstrukce autobusové zastávky u kříže, 
rekonstrukce sběrných hnízd, renovace a rekonstrukce 
pomníků a památníků padlých, renovace praporu 
vojenských vysloužilců v Boleradicích, údržba a výsadba 
stromů, výměna mopedu pro pečovatelku, osazení 
odpadkových košů a další víceméně drobné práce. Pro 
letošní rok byly také podány žádosti o dotace z programů 
Jihomoravského kraje a Státního fondu životního prostředí. 
Našim každodenním chlebem nejsou však jen výstavby a 
rekonstrukce, ale i neustálé plánování a příprava projektů 
pro léta budoucí. Jedním z projektů, o kterém bylo 
rozhodnuto, je příprava pozemků pro budoucí stavitele 
rodinných domů. V letošním roce tak bude probíhat 
vytipování a zajištění vhodných pozemků pro budoucí 
výstavbu. Dalším z projektů, který bude v letošním roce 
dopracován je „Revitalizace návsi v Boleradicích II. etapa“. 
Tento projekt bude v průběhu roku poskytnut také vám, 
občanům, k vyjádření. 
 

 
 

Vážení spoluobčané, naplánované práce je pro 
letošní rok opravdu mnoho. Vím, že je také stále mnoho 
dalších věcí, které by se dali zlepšit. Vše je, ale také 
v první řadě závislé na množství finančních prostředků a 
obdržených dotací. Zdali uspějeme, se uvidí.  

Přeji Vám, příjemné jarní dny a krásné Velikonoce 
 

Bohuslav Barek, starosta 
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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice 

konaného dne 13. 2. 2014 
 

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

- zprávu starosty o plnění úkolů z minulého 
zasedání zastupitelstva městyse 

- zprávu starosty o činnosti rady  
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  
- zprávu o výsl. řádné inventarizace majetku, 

závazků a pohledávek městyse Boleradice za 
rok 2013  

- proplacení faktury (č. faktury: FV 130537) ve výši 
20.000,- Kč za poskytnuté služby firmě 
Regionální poradenská agentura s.r.o. 
 

 volí:  

- komisi návrhovou ve složení: Ing. Jiří Janda, Dr. 
Drahomír Hausner, Jiří Machač 
 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: PaedDr. Stanislav Svoboda, 

Mgr. Petr Koráb 
- rozpočet městyse Boleradice na rok 2014, a to 

jako vyrovnaný s částkami: příjmy 9.835.300,- 
Kč, financování – 5.327.900,- Kč a výdaje 
15.163.200,- Kč 

- přidělení dotací na r. 2014 spolkům a 
organizacím (příloha je součástí zápisu) 

- rozpočtový výhled městyse Boleradice na období 
2015 – 2019 

- rozpočtová opatření č. 12/2013, která provedla 
RM 

- záměr na prodej pozemku p.č. 3483/22 a část 
pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice 

- prodej části pozemku p.č. 4045/131 o výměře 67 
m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice za 
cenu 40,- Kč/m2, dle GP 689-2/2014, který je 
součástí zápisu, panu Václavu Stehlíkovi, Tábory 
1180/30, 693 01 Hustopeče 

- smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 2.500.000 Kč 
s Komerční bankou, a.s. 

- vyřazení nepotřebného majetku městyse dle 
přílohy, která je součástí zápisu 

- bezúplatný převod ozvučovacího zařízení - inv. 
č. 33330027 Divadelnímu spolku Boleradice 

- záměr na prodej notebooku Lenovo N100 - inv. 
č. 1010017 za cenu 1000,- Kč 

 
zmocňuje:  

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

- starostu k podpisu Kupní smlouvy na prodej části 
pozemku p.č. 4045/131 s panem Václavem 
Stehlíkem, Tábory 1180/30, 693 01  Hustopeče 

- starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí úvěru 
ve výši 2.500.000 Kč s Komerční bankou, a.s. 

 
ukládá: 

- starostovi - zveřejnit záměr na prodej pozemku: 
p.č. 3483/22 a část pozemku p.č. 3483/1 

- starostovi – zveřejnit záměr na prodej notebooku 
Lenovo N100 - inv. č. 1010017 za cenu 1000,- Kč 

- starostovi – zařadit do programu příštího 
zasedání Zastupitelstva městyse žádost Mgr. 
Petra Korába (č. j. 535/2013) 
     
      

stanoví: 

- termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběžně na úterý 6. 5. 2014 ve 20:00 hod. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Upozornění 

 

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 
109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.  
Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši, 
jako v loňském roce:  

500,- Kč za osobu  
300,- Kč za dítě do konce kalendářního roku, v němž 
dosáhne věku 6 let a osobu, která dosáhla v příslušném 
kalendářním roce věku 70 let a více a nevede společnou 
domácnost s jinou osobou. 
Poplatek za prvního psa činí 50,- Kč, za každého dalšího 
75,- Kč. 
Splatnost poplatků je do 30. 6. 2014.  

 
Gabriela Praxová, účetní 

 

Tříkrálová sbírka 2014 

Tříkrálová sbírka 2014 proběhla v Boleradicích v 
neděli 5. ledna. V letošním roce se podařilo vytvořit čtyři 
skupinky koledníků, kteří s nadšením (oblečeni do 
slavnostních kostýmů, vybaveni zapečetěnou pokladničkou 
a pověřením, svěcenou křídou a svátečním cukrem) vyšli k 
domovům našich občanů. V mnoha domácnostech již byla 
"královská veličenstva" netrpělivě očekávána. 

Sbírka v Boleradicích letos vynesla částku 
20.008,- Kč (což je asi o 4 tis. Kč více než loni) a byla 
odeslána na účet Charity ČR - oblastní charita Břeclav. 
Oblastní charita Břeclav v letošním roce eviduje příspěvky 
v celkové výši přes 2 miliony Kč, v celé České republice je 
to rekordních 83,8 mil. Kč (v loňském roce 77 mil. Kč).  
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Podrobnější informace o průběhu a výsledku 
Tříkrálové sbírky 2014 najdete na:  
http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-
2014/. Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci 
těchto projektů: 

 Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje 
odbornou zdravotní péči lidem v jejich 
přirozeném domácím prostředí  

 Charitní pečovatelská služba – služba 
poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým 
občanům, kteří z různých důvodů potřebují k 
zajištění běžného života pomoc druhé osoby 

 Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá 
matkám s dětmi v krizových situacích 

 Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – 
koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou 
pomoc 

 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 
a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby 
lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to 
vyžaduje 

 farní charity -  dobrovolná pomoc sociálně 
slabým a potřebným lidem v nouzi 

 humanitární pomoc při nenadálých událostech u 
nás i v zahraničí 

Věřím, že tam kam koledníci přišli, zůstalo kromě nápisu 
K+M+B 2014 i poselství o narození dítěte, které přineslo 
radost, lásku a spásu. 

Děkujeme všem, kteří vlídně a s důvěrou přijali 
koledníky a přispěli do pokladniček na podporu 
poskytování charitních služeb pro občany v nouzi. Dík 
patří i koledníkům, kteří s nadšením koledovali a 
dospělým, kteří koledníky doprovázeli, že nezištně 
věnovali svůj čas. 

Marie Klimešová,  
asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích 

 
 

Setkání se seniory 
 

V pátek 14. února 2014 se v sále městyse 
uskutečnilo další setkání se seniory Boleradic. Starosta 
přivítal na úvod seniory a v první části vystoupili pozvaní 
hosté. Paní Npor. Mgr. Haraštová seznámila seniory 
s prevencí boje proti kriminalitě, která se zaměřuje 
převážně na seniory. Spolu s ní se setkání zúčastnili i 
další dva příslušníci PČR z oddělení v Hustopečích. Její 
vystoupení bylo oceněno velkým potleskem. V další části 
vystoupila paní Ing. Defeldová  předsedkyně místní 
organizace svazu tělesně postižených v Hustopečích 
a prezentovala činnost této organizace v našem regionu a 
možnosti zapojení našich seniorů do jejich aktivit a akcí. 
Dalším hostem byla paní Miličková, která objasnila našim 
seniorům možnosti a služby zařízení Domovinka 
Němčičky, které se zaměřuje na péči o seniory v našem 
regionu. V závěru první části setkání vystoupila i paní 
MUDr. Donné a seniorům objasnila některé otázky týkající 
se zdravotní prevence a možností zdravotní péče 
v dalším období. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, 
svědčil i potlesk publika. V další části setkání vystoupil 
pan starosta Barek. Ve svém vystoupení představil 
záměry rady na letošní rok s důrazem na provedení 
revitalizace návsi, na přípravu druhé etapy revitalizace, 
byla rozebrána i otázka dalších oprav chodníků 
v Boleradicích. 

 
 

 
 

 
 

 V další části proběhla krátká beseda se seniory, 
kde byly řešeny zejména otázky probíhající revitalizace, 
zabezpečení sociální péče a v neposlední řadě pan Horák 
informoval seniory o činnosti Techsportu v tomto roce a 
záměru vydat knihu o Boleradicích. Celým setkáním nás 
velmi pěkně provázela cimbálová muzika Strunka, za což ji 
děkujeme. Dovolte mi, abych jménem rady městyse 
Boleradice ještě jednou poděkoval našim hostům za to, že 
přijali pozvání a poutavě vystoupili na našem setkání, 
děkuji i pracovníkům městyse a jejich rodinným 
příslušníkům za přípravu sálu a občerstvení, poděkování 
patří i panu Ing. Šlancarovi za dobré vínko. Děkujeme 
našim seniorům za hojnou účast na setkání a všem těm, 
kteří se na setkání podíleli za jejich ochotu, přístup a 
podporu. 
 

Za Radu městyse Drahomír Hausner 
 
 

http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2014/
http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2014/
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Z matriky… 

K 1. lednu 2013 měly Boleradice celkem 913 obyvatel. 
V roce 2013 se narodilo 5 dětí, přihlásilo se 29 občanů, 
odhlásilo se 24 občanů a zemřelo 15 občanů. Na konci 
roku, dne 31. 12. 2013 zde žilo 908 občanů (z toho 13 
cizinců). 
 

Narozené děti: Karolína Čurdová  
  Deniel Lovecký  
  Vanesa Kabelová  

Zdeněk Hrabec  
Jiří Vintrlík  

 
Zemřelí občané: Vít Hos 
  Miroslav Lupač 

Marie Halmová 
František Čermák  
Veronika Venoušová  
Miroslav Dofek  
Martin Pišan  
Jaroslav Otýpka  
Ladislav Soukup  
Jan Novotný  
Bedřiška Krmíčková  
Marie Korábová 
Zdeňka Červeňáková  
Stanislav Hartman  
Alžběta Stehlíková  

 
Marie Klimešová, matrikářka 

 
 

Společenská rubrika 
Leden – Březen 2014 

 

60 let  Pučková Marie, Boleradice 404 

Malíšek Antonín, Boleradice 348 
70 let  Vašíčková Marie, Boleradice 229 
75 let  Sedláček Jaromír, Boleradice 153 

  Stehlík Vladimír, Boleradice 45 
Čapková Bohuslava, Boleradice 361 

  Burda Jiří, Boleradice 119  
82 let  Lanková Anežka, Boleradice 321  

Stehlík Josef, Boleradice 238 
83 let  Stehlíková Marie, Boleradice 290  

Vítečková Růžena, Boleradice 332 
84 let  Omastová Vlasta, Boleradice 204  

Otýpková Marie, Boleradice 19 
85 let  Dufek Josef, Boleradice 428 

  Káňová Františka, Boleradice 164 
87 let  Horáková Zdeňka, Boleradice 128 
88 let  Záleská Marie, Boleradice 398 
89 let  Janíčková Jarmila, Boleradice 432 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

Marie Klimešová, matrikářka 
 

 

Ze sportu ve škole 
 

Jak už jsem informoval v minulém čísle, těsně 
před Vánocemi proběhl turnaj ve stolním tenisu. Nejlépe se 
z chlapců dařilo Jarkovi Šimberovi ze 4. třídy a z děvčat 
Kamile Zoubkové z 5. třídy. Škoda, že se nemohla pro 
nemoc zúčastnit Lucie Pilátová, která byla favoritkou. Ta 
totiž stolnímu tenisu věnuje hodně volného času. 

Koncem ledna se uskutečnila soutěž ve šplhu o 
tyči. Žáci pilně trénovali v hodinách tělesné výchovy i 
sportovním kroužku. Do soutěže se nakonec přihlásila 
desítka žáků. Samozřejmě o pořadí rozhodoval čas. A ten 
měl suverénně nejlepší Jakub Jambor ze 4. třídy. Dobře se 
dařilo i Božíku Barkovi z 2. třídy, který skončil druhý a Silvii 
Vlachové ze 4. třídy, která byla na pěkném 3. místě.  

V únoru jsme ukončili plavecký kurz pro 2. a 3. 
ročníky. Všichni se snažili zdokonalit v základních 
plaveckých způsobech. Z chlapců si nejlépe vedl Marek 
Vintrlík a z dívek Anička Hladníčková. Ti budou naši školu 
reprezentovat na plaveckých závodech, které se uskuteční 
v květnu v Hustopečích. 

V únoru jsme absolvovali lyžařský kurz. I přes 
nepříznivé počasí a podmínky pro tento druh sportu a 
nedostatek sněhu jsme to s TJ Sokol Němčičky zvládli. 
Mnozí žáci byli začátečníci – seznamovali se se základy 
lyžování, jiní pokročilí, také i dobří lyžaři – ti zdokonalovali 
své lyžařské „umění“. Všichni se pod vedením zkušených 
instruktorů lyžování podle svých fyzických schopností 
snažili a měli radost z pohybu na „technickém“ sněhu. Na 
některých bylo vidět, že Němčičky navštěvují často o 
víkendech a zvládají i různé jiné lyžařské lokality. 
 

 
 

Únor byl měsícem Zimních olympijských her. I 
naši žáci ve svých volných chvílích sledovali dění a 
některé sportovní přenosy. O dění, zimních sportech, 
sportovcích a jejich výkonech jsme si povídali na začátku 
hodin tělocviku, sportovních her a třídnických hodinách.  

Ještě nás v předjaří čeká turnaj v košíkové a v 
přehazované. Žáci se již na tyto oblíbené míčové hry těší.  

 
Pavel Kabela, učitel Tv 

 
 

Informace o zápisu do 1. Třídy 

Zápis do 1. ročníku se konal 3. února v místnostech 
základní školy. K zápisu přišlo 9 dětí se svými rodiči, 
dokonce i sourozenci. V tomto počtu dětí je pro učitelé 
vcelku snadné zjistit připravenost dítěte k pravidelné 
docházce do školy. Letos děti při zápisu provázeli králíci 
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z klobouku – Bob a Bobek. S nimi se děti brzy 
rozpovídaly, představily se a zarecitovaly či zazpívaly. 
 

 
 
 Poté se věnovaly spolu s učiteli poznávání barev, tvarů, 
číslic a počtu předmětů. Ukázaly, jak se orientují 
v prostoru, zda zvládají kreslit, obtahovat, překreslovat 
tvary písmen i obrázků. Rodiče mezitím s paní ředitelkou 
probrali informace o školní docházce, o školním 
vzdělávacím programu, hodnocení a přípravě k povinné 
školní docházce. Zejména v posledních letech musíme 
apelovat na komunikační dovednosti dětí – nejen špatná 
výslovnost, ale i malá slovní zásoba vedou k horším 
výsledkům vzdělávání, než by si rodiče pro své děti přáli. 
Tady je však jejich úloha stěžejní, děti se v předškolním 
věku nejvíce učí nasloucháním, povídáním si, rozhovorem 
či společnou četbou. Rodiče tak měli v době zápisu 
možnost zamyslet se nad krátkým dotazníkem o tom, jak 
se dětem věnovat ještě než přijdou první den s aktovkami 
do školních lavic.  
 

 
 
Připravujeme také zápis do mateřské školy, kde se uvolní 
místa po odcházejících školáčcích. Tento proběhne 
v měsíci květnu. 
 

Milena Emmerová 
 

 

Zima nám letos nepřeje 

 

Zatímco v jiných letech jsme s dětmi v zimních 
měsících stavěli sněhuláky, sáňkovali se, bruslili a sjížděli 
svahy v okolí Boleradic, letos je i výhled na lyžařský kurz 
ohrožen nedostatkem sněhu.  Ať už se budeme 

v Němčičkách prohánět na technickém sněhu či na 
umělém povrchu, přejeme si hlavně pěkné počasí bez 
deště.  Sportování jsme totiž potřební a téměř všichni žáci 
naší školy se při pohybu cítí radostně. I když ze všech 
stran slyšíme, že děti tloustnou, lenivějí a jsou pohodlné, 
pro naše žáky to nijak neplatí.  Pravdou je, že se děti 
neumí (tak jak dřív) samy venku zabavit nějakou hrou - 
skákání přes švihadlo, školky s míčem, vybíjená v kruhu – 
to jsou pro ně téměř neznámé hry. Moc fandíme každému, 
kdo se dětem ve volném čase věnuje, vymyslí jim 
pohybovou činnost a neumírá hrůzou z toho, že se mohou 
při hře zranit. Při sportech se to stává, tím častěji, čím 
méně zkušeností děti se sportem mají.  Úrazům se 
snažíme předcházet prevencí, z nich nejúčinnější je trénink 
– vlastní zkušenost. Tu však doma u počítače nezískáme.  

A ještě několik slov k další prevenci obezity. Tou 
je kvalitní zdravá strava.  Musím pochválit naše paní 
kuchařky, které do jídelníčku zařadily pestré pokrmy také 
z netradičních surovin, dětem pravidelně nabízejí zeleninu 
a ovoce.  Ve školní jídelně učíme děti jíst potraviny, které 
často doma odmítají. Jídelníček je však vyvážený, 
moderní, odpovídá tomu, co by měly jíst děti ve školním 
věku - jak se koneckonců vyjádřila i kontrola Krajské 
hygienické stanice, která proběhla v měsíci lednu a paní 
kuchařky za něj pochválila.  Děkujeme rodičům, kteří 
poslali po dětech svoje oblíbené recepty a vyzýváme i 
touto cestou všechny příznivce zdravého stravování, aby 
nám donesli své vychytávky.  

 
Milena Emmerová 

 
 

Školská rada 
 

Sešla se na svém pravidelném jednání dne 13. 
února 2014.  
 
Program jednání: 

a) Rozbor hospodaření MŠ a ZŠ Boleradice za rok 
2013 

b) Rozpočet MŠ a ZŠ Boleradice na rok 2014 
c) Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 

2014/2015 
d) Různé – informace o projektech a grantech 

            - příprava branně sportovního dopoledne 
pro žáky 
            - příprava investičních akcí ve škole 
(projektová dokumentace) 
 
Paní ředitelka Mgr. Emmerová předložila výše 

uvedené materiály k projednání, rada materiály projednala 
a s menšími úpravami schválila. Zde bych chtěl jen 
připomenout čtenářům, že ÚM v loňském roce přispěl na 
provoz ZŠ a MŠ částkou 1 044 500,- Kč. V další části 
jednání rady byla řešena problematika stavebních úprav ve 
škole, možnosti získání dotací na zateplení budovy školy, 
údržba střechy ve škole a v neposlední řadě i další 
zapojení do projektů a grantů, které poslouží jak našim 
dětem, tak dalším kategoriím našich občanů.  
Bližší informace o hospodaření školy a jejich aktivitách 
naleznete na webových stránkách naší školy. 
 V případě potřeby řešení návrhů, žádostí, 
problémů můžete kontaktovat přímo jednotlivé členy rady, 
případně své podněty předat na úřad městyse, nebo zaslat 
na adresu obec@boleradice.cz.   

 
Za Radu městyse Drahomír Hausner 

mailto:obec@boleradice.cz
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Letní dětský tábor 2014 

 

V letošním roce připravuje OS Nedánov pro děti 
z Boleradic a okolí letní dětský tábor. Tentokrát v termínu 
19. - 26. července 2014 pojedeme na táborovou 
základnu, která se nachází v krásné přírodě Jižních Čech 
u obce Roseč na Jindřichohradecku. 

 

 
 
 
Název letošního tábora zní:  
 

S  ROBINSONEM  DO  ASGARDU 
 

 
Bližší informace o táboře a přihlášky můžete získat u  
p. Bohuslava Barka, Boleradice 323, tel. 776 309 436,  
e-mail: os.nedanov@seznam.cz.  
  
Cena letního dětského tábora pro letošní rok: 
 - cena pro dítě základní 3.000Kč 
 - cena pro dítě občana Boleradic 2.700Kč 
 - cena pro dítě člena OS Nedánov 2.400Kč 
 

 
 
Přihlášky na tábor budou uvolněny od 14. 3. 2014 
 
Termín odevzdání přihlášek do 30. 4. 2014 
 
Úhrada platby za tábor do 1. 6. 2014 
 

 
OS Nedánov 

 

Několik informací z knihovny 

 

Ráda bych Vás seznámila s několika statistickými 
údaji z obecní knihovny. V loňském roce měla knihovna 74 
registrovaných čtenářů. 

Vypůjčeno bylo celkem 1952 knih a 185 časopisů. 
Pro naše čtenáře jsme nakoupili 148 knih, 71 starých a 
poškozených bylo vyřazeno. Stejně jako vloni i letos 
budeme půjčovat knihy z výpůjčního fondu knihovny v 
Břeclavi. 

Ceny knih jsou stále vysoké - využijte tedy 
nabídku knihovny a přijďte si vybrat z naší pestré nabídky. 
Rádi uvítáme i malé čtenáře - školáky i předškoláky, 
kterých chodí do knihovny velmi málo. 
Roční poplatek pro dospělé je stále 50,- Kč, pro školáky a 
studenty 25,- Kč. 
 

I letos pro Vás budeme připravovat výstavy. První 
můžete navštívit již koncem března - bude to Výstava 
fotografií pana Tomáše Havránka z Boleradic      
„Pohledy z ptačí perspektivy".  Tato výstava bude 

spojena s malým velikonočním jarmarkem a knižním 
bazarem. 

 
Těšíme se na setkání v knihovně! 
 
 

Dana Veselá – knihovnice 

 
 

Ohlédnutí divadelníků za rokem 2013 
 

V loňském roce náš spolek odehrál celkem 35 
vlastních představení a navíc nás v divadle hostovala 
dvacítka souborů s celkem 26 představeními. Divácky 
nejúspěšnějším představením hostujících souborů byl 
„vídeňský“ Šumař na střeše s třemi reprízami! 

 

 
 
Vystoupení ve Vídni je vždy spojeno i s procházkou po 
pamětihodnostech města na Dunaji 

 
Na zájezdech jsme loni byli v Dubňanech  (19. 4.) 

v Jimramově (17.5) a v Těšanech (6. 9.) s Maryšou, dále v 
Hustopečích (1.11.) se Zapeklitou komedií… a konečně ve 
Vysokém nad Jizerou (14.10.) a ve Vídni (16.11.) 
s Revizorem. 
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V Šumaři na střeše v jedné z vedlejších rolí vystupoval s 
Omladinou i sólista Staatsopera Wien Vladimir Skal 
 

 
Také jsme hráli dopolední pohádky pro děti ze 

škol v okolí: v březnu dvakrát Jak víla Modrovláska splnila 
tři přání (soubor HP Praha) a v listopadu třikrát pohádku 
Princ Bajaja (Divadlo Radima Korába). 

Dále jsme uspořádali dvě výstavy obrazů - 
v únoru Jan Daňhel a v září Michaela Glozová. Pevnou 
tradicí spolku je pořádání bálů – loni to byl XIX. Divadelní 
bál aneb Možná přijde i Revizor; pomáhali jsme 
s Fotbalistou okresu Břeclav roku 2012, se školní 
akademií ZŠ a MŠ Boleradice, s koncerty ZUŠ Klobouky, 
naši členové spolupracovali na organizování orelské 
Divadelní dílny. 

Divácky úspěšný byl druhý ročník minifestivalu 
Letní hraní - poprvé pod širým nebem na ploše před 
radnicí. Divadelní prase pro členy souboru a jejich přátele 
jsme opět „ovařili“ na konci prázdnin v Tihelni a na konci 
roku drželi Divadelní Silvestr v brýlích. 

Celkový počet všech akcí kalendářního roku 
2013, které spolek pořádal nebo se na nich podílel, bylo 
74! Na závěr uvádíme i souhrnné počty repríz našich 
starších kusů, jichž jsme ve sledovaném období dosáhli: 
Maryša se hrála už 38x, Robin Zbojník 23x, Revizor 36x, 
Zapeklitá komedie 8x a Noc pastýřů 43x. 

Za velkou ochotu a píli všem, kdož se na 
pořádání akcí Divadelního spolku bratří Mrštíků 
Boleradice v loňském roce podíleli, patří naše velké 
poděkování a zároveň i přání, aby jim jejich nadšení 
vydrželo i nadále. Zvláštní poděkování náleží i všem 
ochotným mecenášům, kteří nás v naší činnosti vždy 
spolehlivě podpoří. 
 

Za Správní radu divadelního spolku jednatel Jiří Janda, 
 předseda spolku Stanislav Svoboda 

 

Co chystáme v divadle? 

I když pranostika napovídá něco o tom, že březen 
za kamna vlezem, u nás v divadle tomu tak není a nemůže 
být!  A co víc, jaro už pro nás téměř skončilo a pomalu 
začínáme myslet na druhou polovinu roku. Dovolte mi tedy 
pozvat vás krátce zejména na představení hostujících 
divadel. Najdete je v  Jarním předplatném v březnu a 
květnu - jsou tam ještě volná místečka.  V předplatném 
Rodiče s dětmi do divadla jsme pro velký zájem 
představení zdvojili, takže nyní poslední volná místa čekají 
na malé diváky. Vstupenky si můžete ještě také zakoupit 
na reprízy naší pohádkové lehce rozmarné Zapeklité 
komedie  aneb Kdosi brousí nad Paďousy, uváděné na 
konci března a v dubnu. 

 

 
 
Vlajkovou lodí divadla v této sezóně je Zapeklitá komedie 
aneb Kdosi brousí nad Paďousy 
 
 

Co ještě v programu nedávno chybělo, je 
přehlídka Jarní Sešlost. Letos jsme na ni pozvali opět to 
nejlepší, co se na prknech ochotnického divadla urodilo. A 
myslím, že menu přehlídky nabídne skutečně špičkový 
výběr: do Boleradic přijedou krajané z Vídně s veselohrou 
Saturnin, DS Stodola Jiříkovice s muzikálem Nemrtvá 
nevěsta, Divadlo Prkno z Veverské Bítýšky s komedií 
Zakázané uvolnění a finále přehlídky obstará s muzikálem 
Malované na skle DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou.  

Přehlídka začíná ve středu 30. dubna a končí v sobotu 3. 
května.  

 
Tím ale výčet akcí zdaleka nekončí. Chystáme 

minifestival Letní hraní na konci prázdnin. Mělo by to být 

několik pohodových večerů v prostoru před radnicí 
s krátkými divadelními kusy, a pokud s námi do toho 
půjdou i hasiči, tak i s příjemným letním občerstvením. 
Zahájení sezóny pro členy spolku a přátele by mělo 
obstarat tradiční Divadelní prase. 

 
I když podzim je daleko, už nyní jsme se přihlásili 

do Night Theater  - Noc divadel. V sobotu 15. listopadu 

budou všechna divadla zapojená do této celoevropské 
akce mít otevřeno nejen na představení, ale nabídnou 
divákům také něco víc – třeba prohlídku zákulisí, fundusu, 
a možná bude i nějaké povídání o tom, jak se to divadlo 
vlastně dělá a co všechno divák „nevidí“. 

 
 

Jiří Janda 
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Návrh ocenění pro divadelní spolek 

Dlouholetá úspěšná a celorepublikově nepřehlédnutelná 
práce Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice vedla 
Radu Jihomoravského kraje k návrhu na jeho nejvyšší 
ocenění v rámci českého a moravského ochotnického 
hnutí. V letošním roce budou totiž poprvé udělovány ceny 
festivalu Jiráskův Hronov za přínos českému 
amatérskému divadlu. 
Již samotnou nominaci našeho divadelního spolku, a to 
za celý Jihomoravský kraj, vnímáme jako svého druhu 
významné uznání potvrzující příslušnost boleradického 
divadla do nejvyšších pater amatérského divadla v České 
republice. S napětím tak můžeme očekávat rozhodnutí 
příslušné festivalové komise, jež bude zveřejněno v 
průběhu letošního Jiráskova Hronova na počátku srpna.   
 

Stanislav Svoboda, předseda spolku 
 
 

 

Ohlédnutí za XX. Divadelním bálem 

Je těžké hodnotit cokoliv z pozice pořadatele, 
lépe by hodnocení bálu vyznělo od jeho návštěvníků. Ale 
přesto mám pocit, že nebyli zklamaní. Dostali jsme 
děkovné e - maily i vzkazy plné milých slov a uznání. Bál 
se vydařil, program pobavil, obě hudby (salónní i 
cimbálová) hrály krásně, přišlo hodně hostů a hlavně, bylo 
nám všem příjemně. Co ještě dodat. Už jen poděkování: 
všem, kteří bál připravovali, účinkovali na něm, přispěli 
dárkem do tomboly či finanční částkou na podporu plesu 
nebo činnosti divadelního spolku. Moc děkujeme všem 
našim přátelům, dárcům a sponzorům za podporu a 
pomoc. 

XX. Divadelní bál je minulostí, takže se už 
můžeme těšit na ten příští. XXI. Divadelní bál bude v 
sobotu 7. února 2015. 

 
Iva Kahounová 

 
 
 

Oznámení – Divadelní dílna 

 

Ve dnech 21. až 23. března proběhne další 
ročník úspěšné akce - Divadelní dílna 2014 pro děti a 
mládež ve věku od 12 ti do 18 ti let. 

Cílem Divadelní dílny je přitažlivou a 
jednoduchou formou seznámit účastníky (rozdělené do 
dvou až tří skupin podle věku) se základními hereckými 
technikami především po praktické stránce (jevištní řeč, 
pohyb, gesta…). 

 
Pořadatel: Orel jednota Boleradice. 
Začátek semináře: v pátek 21. března v 17.30 hod v 

Orlovně (divadle). 
Ukončení: v neděli 23. března v 15 hodin (vyhodnocení, 

společné foto, účastnické listy). 
Lektoři: pan Radim Koráb a členové DS bří Mrštíků 

Boleradice. 
Přihlásit se můžete nejpozději do14.3. u paní 

Hany Samsonové osobně nebo na tel.: 731 506 449. Je 
možné objednat si i stravování. Účastnický poplatek 
(lektorné) činí 100 Kč/den  (platí pouze nečlenové Orla). 
Případné stravování se hradí zvlášť! 
 

Hana Samsonová 

…jak jsem v Boleradicích našel 
„staré dobré časy“ 

 

Stejně jako Boleradice, které se nachází 
v malebné Velkopavlovické vinařské oblasti, tak i moje 
víska, městys dnes město, ale kdysi jen „trojdědina“ se 
nachází (ale již na okraji) oné zmiňované malebné 
vinařské oblasti. Přestože to k sobě máme, jak řekl kdysi 
jeden starší pán, co by kamenem dohodil a zbytek doběhl, 
tak v Boleradicích jsem vlastně nikdy nebyl. 

O Boleradicích jsem slýchal jako o vinařské obci, 
kde lze ochutnat velice jakostní „kondenzované sluneční 
paprsky“, ale nebyl jsem tam. Nebyl až do doby, kdy jsem 
začal stavět sklep, kdy jsem hledal inspiraci a především 
někoho, kdo to umí postavit.  Řemeslníka jsem sice 
nenašel, ale našel jsem jednu dámu, kterou jsem kdysi 
dávno znal. 

Když mi potom vyprávěla o Boleradicích, tak jsem 
s velkou radostí zjistil, že v Boleradicích se hraje divadlo. 
Ochotnické divadlo. VÝBORNÉ ochotnické divadlo. 
Neváhal jsem ani minutu a přijal pozvání na divadelní 
představení. Měl jsem možnost navštívit několik 
představení a na tom posledním jsem objevil takovou 
nenápadnou pozvánku, na které se uvádělo, že se 
v Boleradicích koná XX. Divadelní bál. Pozvánku jsem si 
schoval a již jsem dál o tom nepřemýšlel. 

Čas ubíhal a běžel a pozvánka ležela na 
pracovním stole a vrstvily se na ní další papíry, dokumenty 
výpisy z banky … a nic neříkala, pozvánka jedna. A když 
ta hromádka už byla velká převeliká, jak ta pověstná řepa, 
tak jsem ji začal „likvidovat“. A na co jsem nenarazil? Na 
pozvánku na bál. Kouknu na ni, kouknu na kalendář, a co 
můj zrak nezří … ples je zítra. Pohled dal pohled, na 
kalendář jsem koukl a ejhle já mám v sobotu VOLNO! 

Oslovil jsem přátele, zavolal známé do Boleradic 
a jeli jsme. Jeli jsme jako na „standardní vesnický ples“ 
(omlouvám se Boleradickým patronům). Jeli jsme s tím, že 
nám nic neuteče, že je to všude stejné. Možná bude 
předtančení, pustí se muzika z CD, zahraje místní nebo 
z blízkého okolí „známá“ skupina, že to bude taková 
„zábava v šolně“. Ale co, změna je změna tak jedem, až 
tam budem tak tam budem, „flek máme sychrovanej“. 
Přijedeme, zaparkujeme, vystoupíme z auta a…. Rána 
mezi „světla“! „ Kde jste? Ples již dávno začal, zmeškali 
jste polonézu!!! “ Tak to bylo přivítání v Boleradicích od 
naší známé. První šok. 

Přijdeme do kulturního domu, vstupenky jsou 
zarezervovány, vše funguje. Paráda. A tak dostanu taky 
jednu, slosovatelnou. Kouknu. Druhý šok. Vstupenka 
vypadá jak vstupenka na bál do vídeňské opery. 

Vstoupíme do sálu, přijdeme ke stolu a posadíme 
se. Začne hrát hudba. Třetí šok. Slyšet smyčcový orchestr 
na plese v „dědině“ (opět se všem boleradickým 
omlouvám). Nevídané neslýchané. 

A od toho okamžiku jsem si již jen užíval a kochal 
se, tančil a užíval si. Krása, nádhera, paráda. Zkrátka slovy 
to vyjádřit neumím a tak si jen občas vzpomenu, jaké 
pohlazení po duši byl „boleradický bál“ a skoro jako na 
vojně stříhám metr na ten XXI. 
            A určitě přijedu a přivezu s sebou spoustu 
známých, kteří budou určitě stejně nadšeni jako já letos. 
 
Děkuji vám divadelníci. Tleskám a vstávám a tleskám. 
 
Děkuji. 

 
Menda z „Trojsklepa“ 
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Zpráva o činnosti SDH v roce 2013 

V minulém roce, 2013, zaznamenala naše 
jednotka celkem 4 výjezdy. První byl nahlášen požár 
travního porostu – rákosí a to 28.3. ,na Zelený čtvrtek, ve 
20hod.15min. Jednotka vyjela, ale ani po dlouhém hledání 
i s jednotkou z Požární stanice Hustopeče se nepodařilo 
oheň lokalizovat. Výjezd byl oficiálně označen jako planý 
poplach. Druhý den se ovšem podařil najít a to hasičem 
Zbyňkem Stehlíkem. 

Byly to doutnající balíky slámy, ty jsme potom 
rozhrnuli a provedli důkladné dohašení. Pro jistotu jsme 
nechali požářiště zapadnout sněhem (Byly Velikonoce). 
Druhý loňský zásah byl ohlášen 5. 7. ve 22hod. 
24min.jako požár sklepa po výbuchu. Naše jednotka se 
dostavila na místo určení se spožděním, které bylo 
zapříčiněno tím, že momentálně nebyl v dosahu žádný 
řidič. Tímto bych chtěl poděkovat p. Pavlu Novotnému, 
který byl ochotný a k požáru s námi vyjel. Po příjezdu již 
byl požár zlikvidován a naše jednotka nezasahovala. 

Další zásah byl 13. 7., šlo o vyproštění zpod 
malotraktoru. Postiženým byl náš starosta SDH. Naše 
jednotka byla na místě a s dalšími pomocníky se 
vyproštění zdařilo. Všem, kteří se na tomto zásahu 
podíleli, ať už hasiči či nehasiči, patří veliké Díky. I přes to 
že jsme nebyli řádně ustrojeni a tento zásah jsme udělali 
tak říkajíc fuškou byl nám nakonec potvrzen jako řádný 
zásah. 

 

 
 

Posledním loňským zásahem byla ropná havárie, 
kdy z vozidla unikly provozní kapaliny o objemu cca 80l. 
Stalo se to před obchodem Jednota. Jelikož hrozilo 
uniknutí oleje do kanálu a následně potoka a také byla 
část oleje na vozovce a hrozilo nebezpečí smyku. 
Zasypali jsme postižená místa Absorpční látkou a později 
přivolaní pracovníci firmy jejichž vozidlo havárii způsobilo, 
tuto odstranily. Tato událost nebyla hlášena. 

V loňském roce jsme odpracovali mnoho 
brigádnických hodin, ať již při údržbě budovy Hasičské 
zbrojnice, tak i při údržbě a drobných opravách veškeré 
naší techniky, výstroje a vybavení. U všech strojů 
probíhaly pravidelné zkoušky funkčnosti. Během roku 
jsme také vykonávali pravidelné kondiční jízdy. 

Absolvovali jsme několik školení, za účelem lepší 
odborné způsobilosti členů naší jednotky. Zůčastňovali 
jsme se Shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav 
a velitelských dnů na Požární stanici Hustopeče. V rámci 
propagace jsme předváděli ukázky čerpání a srříkání 
vody na Dětském dnu, který pořádal rybářský svaz 
Boleradice. Neplánované zrušení loňského ročníku Letní 
noci, nás donutilo zaimprovizovat. Zkusili jsme uspořádat 

jen takové přátelské posezení, nazvané Vítání podzimu, s 
degustací několika druhů piv a výbornými uzeninami. 
Ovšem akce předčila očekávání nejen účastníků ale i nás, 
pořadatelů. 
 

 
 

Vyvstává otázka jak s těmito akcemi naložit do 
budoucna???? Snažili jsme se maximálné vycháze vstříc 
vedení Městyse, doufáme, že k oboustranné spokojenosti. 
 

Pavel Sedláček 

 

Zahrádkáři informují 
 

Na letošní výroční členské schůzi si zahrádkáři, 
kromě volby nového výboru a členů revizní komise, vytyčili 
úkoly a naplánovali akce pro tento rok. Již nyní v březnu, v 
pondělí 24. 3. 2014, jsme přichystali zajímavou přednášku 
ZDRAVÁ ZAHRADA paní Ing. Heleny Vlašínové, Ph.D. Na 
jaře uskutečníme zájezd do ZAHRADNICTVÍ   BRABEC  v 
Modřicích. Na podzim, 21. 9. 2014 uspořádáme VÝSTAVU 
OVOCE, ZELENINY a KVĚTIN. Samozřejmě bude v 
sezoně = léto – podzim v provozu zpracovna ovoce, 
budeme vaše ovoce SUŠIT a MOŠTOVAT. Tyto akce 
nejsou jen záležitostí členů organizace, ale jsou určeny i 
pro všechny naše občany a širokou veřejnost. Tímto vás 
na ně všechny zveme. Sledujte vývěsku ČZS Boleradice. 
 

 
 

Pozvánka na přednášku ZDRAVÁ ZAHRADA pondělí 24. 

března 2014 v 17:00 v učebně školy: 
- zajímavé informace odborníka 
- jiný pohled na naši zahrádku 
- možnost zakoupení stejnojmenné knihy 
Všechny srdečně zveme a věříme v hojnou účast. 

 
Za výbor ČZS předseda Pavel Kabela 
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Fotbal v Boleradicích 

 

Po podzimní části sezóny je mužstvo Boleradic 
až na posledním místě s pouhými 7 body. Proto k nám na 
jaro přišly posily, jiní hráči se uzdravili a doufáme, že se 
nám podaří zvládnout druhou polovinu sezóny a udržet 
kvalitu fotbalu na co možná nejlepší úrovni. Proto se 
přijďte všichni podívat na utkání mužstva, které začínají již 
30. Března, kdy budeme hrát na hřišti Velkých 
Hostěrádek.  První jarní zápas na domácím hřišti 
odehrajeme o týden později, 6. Dubna od 15:30.  
 
 
Rozpis utkání: 
 
30.3. – 15:30 – V. Hostěrádky – Boleradice  

 
6.4.   – 15:30 – Boleradice – Pouzdřany 

 
13.4. – 16:00 – Zaječí A – Boleradice 

 
20.4. – 16:00 – Boleradice – Brumovice 
 
27.4. – 16:00 – Iváň – Boleradice  

 
4.5.   – 16:30 – Boleradice – Uherčice 
 
11.5. – 16:30 – Popice – Boleradice 

 
18.5. – 16:30 – Boleradice – D. Dunajovice 
 
25.5. – 16:30 – Boleradice – Nosislav 

 
1.6.   – 16:30 – Strachotín – Boleradice 

 
8.6.   – 16:30 – Boleradice – Klobouky 

 
15.6. – 16:30 – V. Němčice  – Boleradice 
 

 

 
 
 

 
Jakub Koráb 

 
 

Pozvánka na branně sportovní 
odpoledne 

 

Dovolte mi, abych pozval naše děti, rodiče a 
prarodiče na hravé branně sportovní dopoledne, které 

se uskuteční 25. dubna 2014 od 8.30 hod na hřišti TJ 
Sokol Boleradice. Pro děti bude připravena řada soutěží, 
sportovních aktivit a několik zajímavých překvapení, 
o které se postarají naši pozvaní hosté. Ptáte se jaká 

překvapení??? To se přeci neříká, přijďte se podívat a 
uvidíte. Branně sportovní dopoledne pro děti pořádáme 
v rámci oslav osvobození Boleradic v roce 1945. Akci 
připravuje Motoklub Boleradice, Krajský výbor sdružení 
válečných veteránů a dobrovolníci z řad občanů a členů 
našich spolků. 

 
Drahomír Hausner 

 
 

Pozvánka na výstavu 

Manželé Šemorovi Vás zvou na výstavu, která bude 
probíhat po celý měsíc v jejich dílně a přilehlých zahradách 
domu. 
 
15. 04. 2014 - 22. 04. 2014 
Prodejní výstava keramiky - výstavní síň u Šemorů 
29. 04. 2014 - 10. 05. 2014 
Výstava zahradní keramiky - dílna a zahrada Šemorovi 
 

 
 

Šemorovi 
 

Pozvánka na 

80. výročí postavení hasičské zbrojnice 

Dne 24. 5. 2014 při příležitosti 80. Výročí postavení 
hasičské zbrojnice se bude konat výstava s prohlídkou 
Hasičské zbrojnice a techniky. Akce bude celodenní s 
občerstvením.  
 

Pavel Sedláček 
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Fotoreportáž z Masopustního průvodu Boleradicemi 2014
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Kalendář akcí 

02.03.2014 Masopust 

02.03.2014 Výroční členská schůze ČZS  

06.03.2014 - 09.03.2014 Výstava motorek na brněnském výstavišti  

09.03.2014 O Honzovi a hloupé víle Rozárce  

14.03.2014 Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy  

14.03.2014    18:00 Valná hromada OS Nedánov  

15.03.2014 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka  

15.03.2014    15:00 Maškarní karneval pro děti  

16.03.2014 Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy  

21.03.2014 Barevný svět hnědý - Kam se ztrácí odpad  

21.03.2014 - 23.03.2014 Divadelní dílna 

31.03.2014 Vynášení moreny 

02.04.2014 Vyhlášení soutěže Boleradický džbánek hudební  

05.04.2014 Bodování vzorků vína  

12.04.2014 Ale já jsem doktor Johan Faust  

15.04.2014 - 22.04.2014 Prodejní výstava keramiky - výstavní síň u Šemorů  

18.04.2014 Výročí osvobození Boleradic - pietní vzpomínka 

20.04.2014 Výstava vín  

23.04.2014 Den Země - pomáháme, chráníme  

25.04.2014 Branně sportovní dopoledne ke Dni osvobození Boleradic  

29.04.2014 - 10.05.2014 Výstava zahradní keramiky - dílna a zahrada Šemorovi  

30.04.2014 - 03.05.2014 Jarní divadelní sešlost 

01.05.2014 Nohejbalový turnaj místních družstev  

05.05.2014 Vyhlášení literární soutěže o Boleradický džbánek  

07.05.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva 

10.05.2014 Malovaný svět  

11.05.2014 Kocourek Modroočko  

12.05.2014  Zápis do mateřské školy 

17.05.2014 Kabaret beze slov  

18.05.2014 Školní akademie - Svátek matek  

24.05.2014 - 25.05.2014 Zájezd pro rodiče a děti na Slovensko  

24.05.2014 80. výročí - Jednotka dobrovolných hasičů Boleradice  

27.05.2014 Boleradický džbánek - recitační soutěž pro žáky Hustopečska  

30.05.2014 Týden euroježdění v Rumunsku  

01.06.2014 Den dětí  

02.06.2014 Školní olympiáda, Dopravní hřiště, Ekoolympiáda  

14.06.2014 - 15.06.2014 Zájezd 

20.06.2014 - 22.06.2014 Jánské hody 

23.06.2014 Barevný den žlutý - Hodové tradice  

27.06.2014 Slavnostní zakončení školního roku 

 

 

http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=449
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=450
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=485
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=451
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=452
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=490
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=454
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=453
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=455
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=456
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=457
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=458
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=459
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=460
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=461
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=463
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=464
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=466
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=467
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=465
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=468
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=469
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=471
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=472
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=473
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=481
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=474
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=487
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=475
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=476
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=488
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=491
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=477
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=486
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=479
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=480
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=470
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=478
http://www.boleradice.cz/index.php?&desktop_back=kulturni_akce&action_back=&id_back=&desktop=kulturni_akce&action=view&id=482
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Divadelní představeni Vztahy na úrovni 
 

Srdečně Vás zveme na: 

divadelní představení Vztahy na úrovni 

v podání divadelního souboru Háta Praha. 

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze 
zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani 
milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v 
Evropské obchodní komisi. 

 
Představení se koná v úterý 11. března 2014 
v 19:30 ve Společenském domě v Hustopečích na 

Herbenově ulici. Ceny vstupného: I. pořadí 320,- Kč, 
II. pořadí 280,- Kč. 

Bc. Eva Očenášková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzávěrka pro II. číslo zpravodaje bude 22. 5. 2014 

 
II. číslo zpravodaje vyjde 2. 6. 2014 

 

 
 

Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 
nebo na Úřad městyse. 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství 
fotografií najdete na internetu na adrese: 

www.boleradice.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncert Karla Plíhala 

 

Marketing a kultura města Hustopeče pořádá: 

Koncert Karla Plíhala – Vzduchoprázdniny 

nazvaný podle zatím posledního vydaného alba z roku 
2012 oceněného Cenou Anděl v kategorii Folk & 
Country. 

Koncert se uskuteční ve středu 5. března 2014 v 19:30 
v sále Společenského domu na Herbenově ulici. 
Vstupné 180 Kč. 

 
Bc. Eva Očenášková 
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