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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 

čas plyne jako voda a uţ zde máme další vydání 
Polehradu, tentokráte v předhodovém letním čase. Hody, 
toto slovo má pro mnohé z nás velkou váhu, ještě větší 
však termín „do hodů“. Co vše musíme udělat a zda to 
vše stihneme, to je otázka, kterou si pokládám denně a 
denně ji také slyším od vás, občanů, kteří mě oslovujete 
většinou se stejnou otázkou „stihnete to do hodů“? Jak 
jistě tušíte, jedná se o dotazy na revitalizaci naší návsi. 
Pokusím se teď tedy objasnit, co vše je hotovo a jaký 
bude závěr této akce. Jelikoţ jste mohli průběh této akce 
po celou dobu sledovat, není tedy jistě nutné znovu psát 
podrobný popis prováděných prací. V současné době je 
dokončena většina práce na této stavbě. 
 

 
 
Kanalizace, chodníky, odstavné plochy, zde se 

přeci jen na chvilku zastavím, abych vyzdvihl pěknou 
práci, která se podařila díky šikovným rukám kameníků. 
Oproti, projektem navrţených skladeb ze ţulových kostek, 
se tak do těchto ploch podařilo vrátit kus historie, která se 
zde na Bařině nacházela a to kamenné štípy, ze kterých 
byla ulice dláţděna. Dále máme dokončeny prostory 
tanečního parketu, kde byla rozšířena zpevněná plocha. 
V rámci tohoto prostoru, byl také nově přebudován 
chodník u hasičské zbrojnice, která se taktéţ dočkala 
opravy v podobě nového podbití, opravy zdí a také 
výmalby. Za tyto provedené práce bych chtěl poděkovat 
našim členům JSDH Boleradice, kteří se po vzájemné 
dohodě postarali o provedení těchto prací. Osazeny jsou 
také nové stromy, keře a travní plochy. Zbývá nám tedy 
jen uzavřít práce na komunikaci, které by měly být 
dokončeny v prvním aţ druhém týdnu měsíce června, kdy 
bude poloţen finální asfaltový povrch a vystavěny 
zpomalovací prahy. Pokud tedy půjde vše podle plánu, 
bude první etapa této revitalizace dokončena nejpozději 
do poloviny června. Vše tedy jak bylo slíbeno v začátku 
revitalizace „do hodů“. Do hodů bude, jak pevně věřím 
dokončena i další akce a to rekonstrukce sociálního 
zařízení v přísálí úřadu městyse. 
 

        
 

 Probíhající rekonstrukcí by měl být vyřešen 
dlouholetý problém s odtokem kanalizace dámských a 
pánských záchodů, která se jiţ nacházela v havarijním 
stavu. Jelikoţ výměna kanalizace není jen kosmetickou 
úpravou, bylo nutné odstranit stávající obklady a dlaţby, 
které budou vyměněny za nové. Změn se dočká i rozloţení 
sanitárního zařízení. Jak jsem uvedl, veškeré práce by 
měly být dokončeny opět nejpozději „do hodů“. Otočme teď 
ale list a podívejme se na další záleţitosti, které nás čekají 
a které byly řešeny v uplynulém období. Rekonstrukce 
chodníku na ulici Dolní Konec. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Taktéţ se mne 
někteří ptáte, kdy se bude ta či ona strana opravovat. Jak 
jsem psal jiţ v minulém čísle, bude v letošním roce 
zahájena rekonstrukce v pravé části směrem na Morkůvky 
a teprve po obdrţení cenových nabídek budeme znát, zdali 
budou zbývat finanční prostředky i na část levé strany 
nebo zda bude rekonstrukce této části realizována 
v dalším roce. Předpokládaný termín zahájení stavby je 
v půlce července a dokončení do konce srpna tohoto roku. 

Zateplení budovy úřadu městyse. Zde byla 
podána ţádost o dotaci do operačního programu ţivotního 
prostředí (OPŢP). Pokud uspějeme, dočká se náš úřad 
obměny otvorových výplní, zateplení střechy i fasády. 
Finanční náročnost akce je vyčíslena na cca 1 800 000 Kč, 
z toho dotace můţe tvořit aţ 90% z celkové částky. Termín 
zahájení této akce bude odvozen od obdrţení dotace. 
Další ţádostí o dotaci, tentokrát z programu JMK, je ţádost 
o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení v naší základní 
a mateřské škole. Jak jiţ dnes víme, bylo této ţádosti 
vyhověno a dotaci ve výši 105 tisíc jsme obdrţeli. 
V současné době je tak dokončován projekt pro 
rekonstrukci tohoto zařízení, které se nachází v přízemí 
školy. V rámci projektu bude mimo jiné vybudován prostor 
pro postiţené osoby se zdravotním omezením a také 
zázemí pro maminky s dětmi. Abych ale nepsal jen o 
stavebních úpravách, další informace bude z trochu jiného 
soudku. Ţádostí o dotaci je v letošním roce opravdu dosti. 
Není se, však čemu divit. Letošní rok není jen rokem 
volebním, ale především rokem, kdy končí programové 
období a s ním i poslední moţnosti na získání 
nevyčerpaných dotačních prostředků z EU. Otvírány jsou 
tak zajímavé dotační tituly, které i v minulosti byly ze strany 
obcí a měst nejvíce přeplněny. Ţádosti o dotaci byly proto 
podány do dalších programů OPŢP. První z nich je podána 
v prioritní ose 4. 1. Zkvalitnění nakládání s odpady, projekt 
„Zavedení separace BRO v městysy Boleradice“. V rámci 
této ţádosti bychom chtěli pořídit kompostéry do všech 
domácností a dále zařízení na štěpkování. Druhou ţádostí 
z obdobného programu OPŢP v prioritní ose 2. 1. 3. 
Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti, projekt „Čisté 
Boleradice – pořízení zametacího stroje“. Z tohoto 
programu bude pořízen multifunkční stroj na čištění 
komunikací. Co se však pod pojmem multifunkční skrývá? 
Předně je to samostatné zařízení (vozidlo, traktor), na 
které je moţné připojovat různé nástavby. Stroj tak můţe 
slouţit nejen pro zametání komunikací, ale například i pro 
sečení trávy, odklízení sněhu, přepravu nákladů a mnoho 
dalších prací.  

Ţádosti o dotaci, ale nejsou vše, čím se 
zabýváme. Připravovány jsou tak další projekty, které 
bychom alespoň částečné chtěli v letošním roce 
uskutečnit. V přípravě je tak projekt dešťové kanalizace 
v ulici Pekelná, projekt prodlouţení vodovodu směrem na 
Morkůvky pro připojení stavebních parcel, které se zde 
nacházejí. Vypracován bude nový projekt na dokončení 
vodovodu Cvrčkov a v neposlední řadě i projekt na druhou 
etapu revitalizace návsi v Boleradicích. Jak jsem jiţ 
v minulém čísle avizoval, bude návrh stavebního řešení 
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návsi poskytnut i vám občanům, abyste se mohli, tak jako 
v případě první etapy, zapojit a podávat své podněty a 
připomínky. Předpokládaný termín pro vyvěšení 
dokumentace je naplánován na přelom měsíců srpen - 
září. Věřím, ţe se jistě sejde mnoho zajímavých podnětů, 
abychom je mohli do této dokumentace zapracovat a 
přičinit se tak společně o novou podobu středu obce.  

Váţení spoluobčané a čtenáři, je jistě ještě 
mnoho věcí, o kterých by bylo moţné psát, dovybavení 
kancelářské techniky na ÚM, nákup nového křovinořezu 
pro údrţbu veřejného prostranství, pořízení nového 
kvalitního mopedu pro paní pečovatelku a další…. Za moji 
osobu, radu i zastupitelstvo městyse mohu říci, ţe se ze 
všech sil snaţíme, abychom přispívali ke spokojenému 
ţivotu zde u nás v Boleradicích.  

Přeji vám krásné hody a dětem příjemné 
prázdniny plné pěkných záţitků. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 

6.5.2014 

 

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 probíhající akci „Revitalizace návsi – I. 

etapa“ 
 

 volí:  

- komisi návrhovou ve sloţení: Ing. Jiří Zajíc, Ing. 
Jaromír Sedláček, Milan Novotný 
 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Jan Koráb, Ladislav Horák 
- rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2014, která 

provedla RM 
- závěrečný účet městyse Boleradice za r. 2013 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse Boleradice za r. 2013 bez 
výhrad 

- účetní závěrku městyse Boleradice za r. 2013 
s výsledkem hospodaření ve výši Kč 
3.752.751,89 

- návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ (dle přílohy) 
- prodej pozemku p.č. 3483/22 o výměře 31 m2 a 

části pozemku p.č. 3483/1 o výměře 78 m2 dle 
GP č. 668-260/2013, zapsaném na LV 10001 
v k.ú. Boleradice za cenu Kč 40,-/m2 manţelům 
Antonínu a Vlastě Prokopovým, Boleradice 246 

- prodej pozemku p.č.st. 455/2 o výměře 9 m2 
zapsaného na LV 10001 v k.ú. Boleradice za 
cenu Kč 20,-/m2 manţelům Petru a Haně 
Vystoupilovým, Boleradice 158 

- prodej pozemků p.č. 293/45 o výměře 73 m2, 
p.č. 293/98 o výměře 82 m2 a části pozemků 
268/1 o výměře 701 m2, p.č. 293/84 o výměře 73 
m2 za cenu Kč 40,-/m2 dle GP č. 691-6/2014, 

které jsou zapsány na LV 10001 v k.ú. Boleradice 
panu Lukáši Káňovi, Boleradice 58 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3484/4 v k.ú. 
Boleradice 

- záměr na prodej pozemku p.č. 4242 v k.ú. 
Boleradice 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 
v k.ú. Boleradice  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 198/1 v k.ú. 
Boleradice 

 
neschvaluje:  

- záměr na prodej pozemků p.č. 268/12, 293/82 a 
částí pozemků p.č. 268/13, 268/7, 293/78, 
268/11, 293/84, 293/79, 1599/132 v k.ú. 
Boleradice 
 

zmocňuje:  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 3483/22 a části pozemku p.č. 
3483/1 s manţeli Antonínem a Vlastou 
Prokopovými, Boleradice 246 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č.st. 455/2 s manţeli Petrem a Hanou 
Vystoupilovými, Boleradice 158 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 293/45, p.č. 293/98 a části 
pozemků 268/1, p.č. 293/84 s panem Lukášem 
Káňou, Boleradice 58 
 

ukládá: 
- starostovi - zveřejnit záměr na prodej části 

pozemku p.č. 3484/4 v k.ú. Boleradice 
- starostovi – zveřejnit záměr na prodej pozemku 

p.č. 4242 v k.ú. Boleradice  
- starostovi – zveřejnit záměr na prodej části 

pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice 
- starostovi – zveřejnit záměr na prodej části 

pozemku p.č. 198/1 v k.ú. Boleradice  
   

stanoví: 

termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
předběţně na čtvrtek 29. 5. 2014 ve 20:00 hod. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Výzva 
 

Vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří 
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá 
vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří 
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, 
jak vyţaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného 
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 
Seznam nemovitostí, jichţ se tato výzva týká, je 
zveřejněna na webu Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 
majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní 
vlastníci“. 
 
Tato výzva je také umístěna na úřední desce úřadu 
městyse – č. j.: 197/2014. 
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Upozornění 
 

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

500,- Kč za osobu  
300,- Kč za dítě do konce kalendářního roku, v němţ 
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 kaţdého dalšího 
75,- Kč. 
Splatnost poplatků je do 30.6.2014.  

 
 

Proč třídit 

 

Mnoho je článků, které byly o odpadech 
napsány. Mnoho je také informací, které se k vám 
dostávají, a proto je potřebné stále psát o správném 
třídění a o úsporách, které toto třídění přináší a také o 
nových věcech, které se v rámci odpadů v našem okolí 
dějí. Moţná si řeknete, ţe uţ přeci třídíme, tak co bychom 
mohli ještě více dělat. A dělat se dá ještě opravdu mnoho. 
Těm, kteří třídí zodpovědně plastové obaly, papír a sklo 
patří veliký dík. Nejen proto, ţe šetří naši přírodu a okolí, 
ale ţe šetří i finanční prostředky nás všech. Proč máme 
takové poplatky a proč nenabízíme bonusy za třídění? 
Vysvětlení se pokusím v následujících větách objasnit. I 
my bychom rádi přikročili ke sniţování poplatků za 
odpady, bohuţel prozatím to nejde. Náklady na odvoz a 
uskladnění komunálního odpadu stále neklesají, naopak 
mírně rostou. Jsou samozřejmě bonusové systémy na 
sníţení poplatků. Tyto systémy však přinášejí nejvíce 
uţitku těm, kteří odpadu tvoří nejvíce. Je sice pravda, ţe i 
více vytřídí, ale v konečném důsledku na to doplatí ti, kteří 
se chovají zodpovědně a produkují odpadu méně. Jak uţ 
to bývá, kde se rozdává, tam je potřeba brát a nejlépe co 
to jde. No a tak jsou různě do obce sváţeny PET láhve od 
všech známých a příbuzných, nebo jsou porůznu plněny 
bezbarvými kapalinami, papír je pak řádně a úhledně 
svázaný i s kusem starého ţeleza, aby měl patřičnou 
váhu. Dalo by se ještě dlouho pokračovat o chytré 
tvořivosti našeho národa, jak se dozvídám od svých 
kolegů, kde byl tento systém zaveden. Nelze se tak divit, 
ţe jsou poplatky za likvidaci odpadů neustále navyšovány 
pro nutnost kontroly a přetřídění jiţ vytříděného. 

Toto jsou právě ty problémy, na základě kterých 
nebyl v našem městysy takový systém zaveden. 
Abychom ale do budoucna zabránili zvyšování poplatků, 
uskutečnil jsem v letošním roce několik jednání s vedením 
svozové společnosti Megawaste. V rámci těchto jednání 
jsme se snaţili najít společnou řeč, jak sníţit náklady na 
svoz a likvidaci odpadů. Toto řešení se opravdu podařilo 
najít a dnes nám tato společnost vyplácí 1 Kč za kaţdý 
vytříděný kilogram plastu a papíru. Moţná si řeknete 1 Kč 
za kilogram, co to je. Pravdou ale je, ţe při vytřídění 
několika desítek tun ročně se tak podaří vrátit do obecní 
pokladny spolu s dalšími bonusy od EKO-KOMU nemalé 
prostředky, o které můţou být v dalším roce poplatky za 
odpad zvýhodněny. I z výše uvedených důvodů tak 
můţete vidět, ţe třídění odpadů je opravdu přínosné.  

Abychom neustále přispívali ke zlepšení systému 
výběru, třídění a nakládání s odpadem, připravujeme 
rozšíření sítě kontejnerů tříděného odpadu o další sběrné 

hnízdo a to v prostoru ulic Vrchní a Hroby. Dále, jak jsem 
jiţ uvedl v předchozí zprávě, zaţádal náš městys o dotaci 
z programu OPŢP na pořízení kompostérů. Pokud se nám 
podaří dotaci získat, budou ještě v letošním roce tyto 
kompostéry bezplatně zapůjčovány do domácností. Jestli 
vše dobře dopadne, dojde opět k dalšímu a troufám si říci i 
výraznému sníţení vyvezeného mnoţství komunálního 
odpadu na skládku. Další odpady, které budou sváţeny, 
jsou hliník, kov a elektrospotřebiče. Nově tedy budou od 
července poskytovány pytle na hliník a kov, který bude tak 
jako kartony a papír sváţen obecními pracovníky. Moţnost 
odevzdat hliník jiţ sice v naší obci existuje, ale je dostupný 
převáţně pro občany, jejichţ děti navštěvují naši základní 
a mateřskou školu. Samozřejmě stále zůstává moţnost 
odevzdat vše v našem sběrném dvoře. Jak jsem v úvodu 
uvedl, je toho opravdu mnoho, co se dá o odpadech 
napsat. Věřím, ţe alespoň těchto několik informací vám 
přispěje k rozhodnutí nepřestávat, anebo případně začít 
úspěšně třídit. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Poděkování 

 

Jiţ potřetí proběhla v naší obci v době od 12. do 16. 
května sbírka v rámci celonárodní akce "Den proti 
rakovině". 

Tak jako v minulých dvou letech tak i letos se sbírka 
u nás setkala s velkým zájmem našich občanů. Ţlutých 
květinek, které dárci dostávali jako malý dárek, opět 
nestačilo! Výtěţek sbírky byl předán pověřenému zástupci 
Ligy proti rakovině, která je uţ několik let pořadatelem a 
gestorem sbírky. Takto získané finanční prostředky budou 
pouţity k boji s nejzákeřnější chorobou této doby. 

Chci tímto poděkovat vám všem, kteří jste do sbírky 
přispěli a také vedení obce a pracovnicím  úřadu městyse 
za pochopení a pomoc při organizačním zajištění sbírky. 

 
Koráb Jan 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
duben - červen 2014 

 
60 let  Stehlíková Hana, Boleradice 100 

Zouharová Vlasta, Boleradice 180  
Malíšková Lydie, Boleradice 348 
Horák Ladislav, Boleradice 395   

70 let  Šiller Jaroslav, Boleradice 221 
  Klimeš Vlastimil, Boleradice 53 

Zemánek Jindřich, Boleradice 378 
75 let  Novotná Verona, Boleradice 299 
83 let  Malčíková Emilie, Boleradice 35 
  Ondrušová Ludmila, Boleradice 260 
85 let  Sokolářová Marie, Boleradice 81 

Čermáková Milada, Boleradice 115 
Kutálek Theodor, Boleradice 253 

87 let  Stehlíková Marie, Boleradice 40 
88 let  Vítečková Marie, Boleradice 46 
89 let  Sedláčková Marie, Boleradice 189 

  Petrášová Josefa, Boleradice  320 
94 let  Horáková Marie, Boleradice 26 
97 let  Káňa Vladimír, Boleradice 20  

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 
 

  Marie Klimešová, Matrikářka 
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Informace ze školy 

 

V druhém pololetí školního roku probíhá ve škole 
hodně vzdělávacích akcí, ale také se připravuje 
organizace roku dalšího. S tím souvisí zejména zápisy 
k základnímu a předškolnímu vzdělávání.  
 

Zápis do 1 ročníku proběhl 3. února a dostavilo 
se k němu 9 dětí. Další dítě po odkladu školní docházky 
se stěhuje. Z těchto 9 dětí jiţ jedno zaţádalo o odklad, 
pravděpodobný počet ţáků v 1. třídě tedy bude 8. Rodiče 
mohou poţádat o odklad PŠD (povinné školní docházky) 
do konce května. Také proto se zápis do mateřské školy 
odsunul aţ na 12. května. K zápisu přišlo 10 dětí, z toho 7 
dětí z Boleradic. Všechny děti budou přijaty. Protoţe 
máme informace o plánovaném stěhování, je moţné, ţe 
v mateřské škole se uvolní ještě místo a budeme moci 
přijmout další dítě.  
 

V příštím roce se sloţení pedagogického sboru 
ve škole příliš nezmění. Bliţší informace dostanou rodiče 
budoucích prvňáčků na přípravné schůzce. Zde také zjistí, 
které krouţky mohou jejich děti v příštím roce 
navštěvovat. Ostatní rodiče dostanou informace domů 
formou dopisu. Moc by nám pomohlo, kdyby se nám 
odpovědi rodičů vrátily ještě před prázdninami.  
 

Na webových stránkách školy se můţete 
seznámit s koncepcí rozvoje školy do roku 2019. Najdete 
ji na www.skolaboleradice.cz pod odkazem Úřední deska 
– dokumenty. Zde také najdou zájemci další informace o 
škole, kontakty na školu, zprávy a fotografie z akcí. 
V době prázdnin, které letos trvají od 28. 6. 2014 do 31. 8. 
2014, bude ještě zajištěn provoz mateřské školy, a to od 
30. 6. do 11. 7. 2014.  
 
Ekoškola – Ekotým – Den Země 

 
Naše základní škola je zapojena jiţ od roku 2006 

do mezinárodního programu Ekoškola, ve kterém děti 
pracují vedeny společným mottem: Pokud dokážete 
ovlivnit vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe. 

Jedná se o vzdělávací program, jehoţ hlavním cílem je, 
aby ţáci sniţovali ekologický dopad školy a svého jednání 
na ţivotní prostředí a zlepšili ţivotní prostředí ve škole i 
v okolí.  
 

Ţáci pracují po celý rok v Ekotýmu, do kterého se 
na začátku roku přihlásí. Nejen Ekotým má však na 
starosti prostředí školy – ten „jen“ promýšlí a připravuje 
plán činností, analyzuje prostředí školy a předává návrhy i 
úkoly do tříd. Děti, které do Ekotýmu dochází pravidelně, 
se tedy učí promyšlené organizaci činnosti jiţ od dětství. 
Přebírají samostatnost od dospělých členů Ekotýmu, 
předkládají návrhy a přemýšlí nad jejich realizací. Jako 
příklad uvedu letošní Den Země v Boleradicích.  

Členové Ekotýmu navrhli, abychom se tento den 
věnovali a pomáhali lesu, vodě a farmářům. Zajímalo je 
totiţ, jak kvalitní voda je v naší obci, co o ní ţáci ví a co 
mohou sledovat. Téma lesa bylo zřejmé – na podzim jsme 
les vysadili, musíme se o něj postarat, zjistit, jak přeţil 
zimu. 

A poslední nápad – farmáři – vznikl asi proto, ţe 
se stále častěji mluví o biopotravinách, regionálním 
zemědělství, ekologickém hospodaření a chování k 
domácím zvířatům.  

Aby se nám podařilo uskutečnit všechny návrhy, 
museli jsme dobře promyslet, jak na to. Kaţdá skupina 

zpracovala přípravu k tématu. Museli se zamyslet, jaké 
kroky je třeba udělat, aby se akce podařila.  Poté jsme 
oslovili učitele, aby si rozebrali stanoviště a pomohli jsme 
jim nachystat pomůcky. Protoţe více práce leţelo na 
dospělých, Ekotým přislíbil pomoc s dalšími úkoly – 
posekat trávu kolem lesa, natřít stromky, pomoci panu 
farmářovi s rámky.  

Den Země jsme pořádali 23. 4. Ráno jsme se 
sešli v tělocvičně, kam dorazili také farmáři z Ovčích teras 
nad Němčičkami. Dovezli dětem čerstvou zeleninu, domácí 
pečivo i s pomazánkou a hlavně ţivou ovečku. Tu si 
všechny děti doslova zamilovaly. Od farmáře se dověděly 
také o tom, co všechno se na farmě musí udělat, jak se 
stará o ovce a další zajímavosti. Děti pak ochutnaly 
výrobky, také domácí ovčí, kozí a kravské sýry, které 
přivezla paní Vystoupilová. Další program jsme měli 
připraven na stanovištích v okolí Boleradic. Byl velmi 
pestrý, obsahoval hry i praktické činnosti, pracovní listy, 
pozorování a úkoly. Jedním z nich byl odběr vody u 
rybníka a pod obcí u letiště. Tyto vzorky jsme pak ve škole 
podrobili testu na dusičnany a dusitany. Výsledek byl 
výborný: ve vzorcích od rybníka bylo minimální mnoţství 
obou látek (na barevné stupnici vţdy 0). V potoku pod obcí 
pak dusičnany opět minimálně, dusitany v mnoţství 0,2 
mg/l., coţ je druhý nejlepší stupeň. Věříme, ţe tento dobrý 
výsledek je zdůvodněn nejen ţivotaschopností krajiny 
(samočistící schopnost rostlin v okolí potoka), ale také 
šetrným chováním obyvatel Boleradic, kteří do potoka 
nevypouští saponáty a hnojiva. Určitě se také projevilo to, 
ţe v okolí potoka nejsou pole, která by byla ošetřována 
agresivními chemickými látkami, které se následně splavují 
do vody. Protoţe však testování probíhalo na jaře a 
zemědělská sezóna je před námi, provedeme testování 
ještě na konci školního roku a také na podzim. Nejsme 
však vybaveni chemickou laboratoří a proto jsou naše 
odběry jen na úrovni akvaristického testování. Pokud by 
nás zajímaly přesnější údaje, museli bychom oslovit 
hygienickou stanici. 

Práce Ekotýmu je tedy nejen zajímavá, ale také 
uţitečná. Nyní se připravujeme na obhajobu titulu 
Ekoškola, protoţe jej máme zapůjčený pouze na dobu 
dvou let. Jestli se nám to podaří, udělají si ti nejaktivnější 
členové výlet do Prahy na přebírání titulů. Drţte nám pěsti. 

 
Milena Emmerová, ředitelka Zš 

 
 
 

Akce a soutěže ve škole 

 

V uplynulých měsících nás ve škole čekala řada 
soutěţí a také celodenní výlet.  
 Měsíc únor se nesl v duchu školního kola 
recitační soutěţe. Všichni ţáci si vybrali básničku, kterou 
se naučili a přednesli před svou třídou. Z kaţdé třídy byli 
vybráni tři nejlepší ţáci. Z řad prvňáčků bylo vybráno dětí 
více, protoţe jde o nejpočetnější třídu. Ti pak dále 
postoupili do školního kola soutěţe. Porota neměla vůbec 
lehký výběr. Proto se nakonec rozhodla udělit v 1. kategorii 
dvě 1. místa, a to Kristýnce Jamborové a Denisce 
Kleinové. Na 2. místě se umístila Ellenka Hochmanová a 
3. místo obhájil Václav Stehlík. V 2. kategorii se na 1. 
místě umístil Ondřej Málek, druhá místa byla opět dvě a 
obhájily jej Míša Zoubková a Anička Hladníčková. Na 3. 
místě se umístil Boţík Barek. Ve 3. kategorii pak byla opět 
dvě 1. místa, na nichţ se umístily Kamila Zoubková a 
Lucie Pilátová. Na 2. místě se umístil Jakub Jambor. O 3. 
místo se podělil Petr Plevač s Anetou Korábovou.  

http://www.skolaboleradice.cz/
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 Ti nejlepší recitátoři, kteří se nebáli, nebo se jim 
podařilo posbírat odvahu, se vydali, na recitační soutěţ 
Aprílové básnění v Kloboukách u Brna. Na soutěţi se 
sešly děti ze základních škol z Velkých Pavlovic, Klobouk 
u Brna, Boleradic, Brumovic a Krumvíře, takţe 
konkurence byla velká. Z našich dětí se zde umístila 
Amálka Jeţorková, a to na krásném 3. místě.  
 Tímto naše recitování ještě neskončilo. V úterý 
27. května proběhne v místním divadle Regionální 
recitační soutěţ, na kterou se sjedou i školy z našeho 
okolí. Soutěţ podpořilo mnoho našich dodavatelů a 
příznivců, na děti čekají pěkné ceny.  
 V měsíci dubnu proběhla soutěţ ve zpěvu a hře 
na hudební nástroj „O boleradský dţbánek“. Z 1. třídy se 
na 1. místě umístil Tadeáš Klimeš, na 2. místě Jakub 
Cvan a na 3. místě Sabina Ţemličková. Z 2. a 3. třídy 
obhájila 1. místo Amálka Jeţorková, 2. místo Boţík Barek 
a na 3. místě se umístili Filip Kokeš a Marek Vintrlík. Mezi 
nejstaršími dětmi si vyzpívala 1. místo Markéta 
Svobodová, 2. místo Kamila Zoubková a 3. místo Jakub 
Jambor. Na klavír nám pak zahrála Barbora Stehlíková.  
 Měsíc květen se dále nese v soutěţním duchu. 
Tentokráte v duchu Ekoolympiády. Z 2. a 3. třídy se 
nejlépe umístili Amálka Jeţorková, Anička Hladníčková a 
Boţík Barek. Ze starších ţáků měli nejlepší výsledky 
Lucie Pilátová, Kamila Zoubková, Markéta Svobodová a 
Pavel Novotný. Někteří vybraní ţáci se v úterý 20. 5. 
vydali reprezentovat školu na oblastní Ekoolympiádu v 
Újezdu u Brna. Několik ţáků se také vydalo na plavecké 
závody do Hustopečí.  
 

 
  

V pátek 2. května jsme vyrazili se školáky na 
celodenní výlet do Brna. Dopoledne jsme se zúčastnili 
výukového programu „Půda není nuda“ na Lipce – 
školském zařízení pro environmentální výchovu. To nabízí 
výukové programy pro děti zaměřené na ekologii. Ţáci se 
zde dozvěděli, jak vzniká půda, co obsahuje, kdo v ní ţije 
a proč je nenahraditelná. Mohli si sami zabádat v půdě a 
vyzkoušet několik pokusů, které dětem dokázaly, ţe je v 
půdě přítomný vzduch a voda. Po asi tříhodinovém 
programu jsme se přesunuli na hrad Veveří, kde jsme si 
vyslechli výklad průvodce a hrad si pečlivě prohlédli.         
                                                             

Helena Baxantová 
 

Školní akademie 

 

V neděli 18. května se uskutečnilo dlouho 
očekávané a horlivě připravované školní představení, 
uspořádané jiţ tradičně ke Dni matek a rodiny, tentokrát 

na téma Cestování. Společně se Zikmundem a Hanzelkou 
jsme se vydali téměř na cestu kolem světa. S 1. ročníkem 
jsme letadlem obletěli Antarktidu, Čínu, Afriku.  

 

 
 

Do Ameriky, na Hawai, do Ruska a naší rodné 
zemičky jsme se vydali zase s mateřskou školou jako 
námořníci. 2. a 3. ročník nás zavezl do Afriky za krokodýly. 
S nejstaršími ţáky naší školy jsme cestovali do 
budoucnosti ve Stroji času, na které se podílel Pavel 
Novotný jako autor. 
 

 
 
 Nechybělo ani vystoupení národopisného 

krouţku Polehrádek s pásmem Cestička ze školy a s 
našimi nejkrásnějšími orientálními tanečnicemi, jak 
pronesli Zikmund a Hanzelka v průvodním slovu, zase na 
karnevalový průvod do Brazílie do Ria de Janeira. A na 
závěr nás do Irska zavezla Markéta Svobodová, která nám 
zahrála na klarinet Valčík na rozloučenou. Věříme, ţe 
všem se naše vystoupení velmi líbilo a byli spokojení a 
odcházeli s hřejivým a blahým pocitem na duši.     

 

 
 

Hana Cvanová 
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Jaro ve školce 

 

V naší MŠ je stále ţivo, paní učitelky i děti se během 
celého školního roku snaţí a činí, aby prostředí, ve 
kterém děti tráví den, bylo co nejpříjemnější. Zdobí si 
svými výrobky třídu i šatnu, ale mnohem častěji si je 
odnášejí domů. S některými výrobky pomáhají na 
tvořivých dílnách jejich rodiče i prarodiče. Téma poslední 
dílny bylo Jaro a Velikonoce. Všichni se opravdu moc 
snaţili a odpoledne si uţili. 

Jarní sluníčko nás láká na školní zahradu, kde si 
děti nejen hrají, ale také pečují o své čtyřnohé kamarády 
a zkouší si své zahradnické dovednosti. Společně jsme 
zasadili hrášek a děti dychtivě očekávají první lístečky. 

O pohyb v naší školce není nouze, pan Hausner 
s místním Motoklubem pro nás připravili branné 
dopoledne, děti byly nadšené a plné záţitků. Pod 
dozorem zkušených plavčíků absolvuje 15 dětí plavecký 
kurz. 
 

 
 
 V měsíci květnu proběhla v místním divadle 
školní akademie, děti se na ni připravovaly, obepluly na 
lodi celý svět a nakonec se vrátily do naší školky. Děti 
měly pro své maminky připravené dárky z keramické 
hlíny, které si samy vyrobily. 

Do konce školního roku nás ještě čeká  výlet do 
Klobouk se spaním pod rozhlednou na Nedánově a 
rozloučení s předškoláky. 

 

 
 

Milena Emmerová 
 

Senioři čtou dětem 

 

Je to více neţ rok, kdy v Boleradicích probíhalo 
Setkání rodáků a školu navštívili nejen místní, ale také 

rodáci, ţijící mimo Boleradice. Vzpomínali s nostalgií na 
školní záţitky, výzdobu a vybavení tříd, bývalé učitele… To 
nás (učitelský sbor) přivedlo na myšlenku přivést seniory 
do školy častěji a předat jejich vzpomínky i ţivotní 
moudrost našim ţákům.  
 

 
 

První pokus – uspořádat ve škole Den pro seniory 
– se nezdařil podle našich představ. Účast byla slabá, i 
kdyţ energie jsme na přípravu akce vynaloţili habaděj. 
Proto jsme přemýšleli, jak být konkrétní, s čím uţitečným a 
přitom nenáročným přijít za seniory. Do budovy školy chodí 
pravidelně cvičit, ale můţeme jim poskytnout také nějakou 
praktickou pomoc?  A jak oni mohou promlouvat k ţákům, 
byť ještě menším, čím je mohou zaujmout?  Tady se 
nakonec nápad objevil snadno.  Kampaň Česko čte dětem 
je mediálně propagována, většina diváků TV stanic uţ o ní 
slyšela. Proč ne tedy Senioři čtou dětem?  A jak jsme si 
s naší verzí poradili? Vytipovali jsme desítku seniorů, které 
jsme následně oslovili a nabídli jim termíny, ve kterých by 
mohli přijít do školy. Většinou se jedná o jedno pondělí 
v měsíci. V ten den jsou ţáci rozděleni do spojených tříd 
(jak se ostatně také vyučují) – na mladší (1. – 3. třída) a 
starší (4. – 5. třída). Senioři si připraví dvě ukázky ze svých 
oblíbených dětských knih. 

  

 
 
Četba trvá většinou asi 20 minut, zbývající čas 

probíhá beseda nejen o kníţce.  Besedu moderuje 
vyučující učitel, ale většinou je velmi spontánní. Děti se 
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dokáţí ptát, komunikují s dospělou osobou bez zábran, 
ale zdvořile a slušně. Rázem se čtení mění na výuku 
komunikačních kompetencí, děti se dozví o dětství i 
školních letech seniorů, besedy bývají velmi příjemné. 
Kaţdý senior nemá dar vyprávění a s tím se také počítá – 
pokud beseda vázne, učitel pomalu povídání ukončí, 
nechá čtenáře rozloučit se s dětmi a sám uţ vyučovací 
hodinu „dotáhne“.  

Takto tedy proběhlo jiţ 9 setkání a děti se těšily 
na kaţdé další. Ţe se přitom seznámily s knihami a byly 
vybízeny k vlastnímu čtenářství, to je vlastně jen dalším 
přínosem těchto setkání.  Škola tím získala zajímavé 
„přednášející“ a pro seniory to bylo nejen setkání, na které 
se museli připravit, ale i vítaná změna v jejich 
kaţdodenním stereotypu.  Další akci jsme pro ně připravili 
na zimní měsíce – uspořádali jsme počítačové kurzy pro 
seniory. Zatím vyučuje dospělý lektor, ale v příštím roce 
jsou připraveny lekce seniorů s ţáky. V těch snad budou 
moci děti předat seniorům vlastní vědomosti a zkušenosti 
na oplátku za zajímavá setkání s nimi a s knihou.  

 
Milena Emmerová 

 

Jarní sportování na škole 

 

Pěkné jarní počasí umoţnilo vyuţívat sportovní 
zařízení Jednoty Orel – kurty za divadlem a fotbalové 
hřiště Sokola. Je to výborné zpestření tělesné výchovy a 
krouţku sportovních her. Ţáci jsou zde spokojeni a rádi 
vyuţívají této nabídky a moţnosti. 

V březnu se uskutečnil turnaj v přehazované, ten 
probíhal v tělocvičně. 4 druţstva zápolila v této, po 
vybíjené čím dál více oblíbené, míčové hře. Výborně míč 
ovládají ţáci Petr Plevač, Jarek Šimbera, Bára Stehlíková, 
Matyáš Brychta, Marek Vintrlík a Filip Kokeš. 

V dubnu probíhaly v rámci dopravní výchovy 
jízdy zručnosti na kole. Nejlepší ţáci se pak zúčastnili 
soutěţe mladých cyklistů v Hustopečích. Naši školu 
reprezentovali tito ţáci: Kamila Zoubková, Lucie Pilátová, 
Jarek Šimbera a Petr Plevač. Soutěţilo se na novém 
dopravním hřišti na Lipové a sešlo se tam 10 škol. Po celé 
dopoledne se ţáci snaţili úspěšně zvládnout 4 disciplíny – 
testy pravidel silničního provozu, jízdy podle pravidel 
(křiţovatky za účasti policie), jízdy zručnosti a ovládání 
kola a znalosti z první pomoci, ověřované zdravotní 
sestrou z nemocnice. Umístili jsme se na 8. místě. 
 

 
 

V květnu jsme se zúčastnili plaveckých závodů 3. 
tříd v Hustopečích, na které se přihlásilo 23 škol s 90 
soutěţícími. Naši školu reprezentovali ţáci Brychta 

Matyáš, Vintrlík Marek, Hladníčková Anna a Zoubková 
Michaela. Všichni se snaţili ze všech svých sil. Nejprve 
plavali 25 m libovolným způsobem, potom se plavala 
štafeta 4 x 25 m. Nejlépe se dařilo našim chlapcům,  z 40 
závodníků se umístili na 24. místě (Brychta) s časem  
30,3s a 26. místě (Vintrlík)  s časem 30,8 s. Ve štafetě 
jsme skončili na 19. místě. Bylo to velmi fyzicky náročné a 
tak jim děkujeme za reprezentaci. 

 

 
 
V průběhu května jsme se také připravovali v 

hodinách TV na atletické závody – vytrvalostní běh, běh na 
50m a 60m, skok daleký a hod kriketovým míčkem.  Čeká 
nás ještě atletická olympiáda a tenisové hry. Pozvánku 
máme i na atletickou olympiádu ve Velkých Němčicích, 
kam se uţ těšíme. 

Chtěli bychom poděkovat také pořadatelům 
branně-sportovního dopoledne, které proběhlo na 
fotbalovém hřišti. Ti připravili pro naše ţáky zajímavá 
stanoviště za účasti Motoklubu Boleradice, hasičů z 
Břeclavi a Hustopečí a Krajského sdruţení válečných 
veteránů, jimţ „velel“ pan Drahomír Hausner. 

Takţe jsme stále v pohybu. Hodně se dnes 
diskutuje o tom, ţe děti jsou obézní a mají málo pohybu. 
Z našeho pohledu se snaţíme o to, aby se kaţdý ţák, 
který má trošku zájem, mohl ve škole hýbat a „vyřádit“, jak 
potřebuje. Spíše se zamýšlíme nad některými svačinkami, 
za které by se nemusel stydět dřevorubec a které ovoce či 
zeleninu ani neviděly. Ovšem sluţby výţivového poradce 
jiţ poskytovat nemůţeme. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 
 

Branně-sportovní dopoledne 

 

V letošním roce jsme se rozhodli připravit dětem z 
Boleradic branně-sportovní dopoledne s cílem vytáhnout 
děti od počítačů a školních lavic do přírody, trochu je 
rozpohybovat, vyzkoušet jejich zručnost, obratnost a 
soutěţivost. A proto jsme v pátek 25. dubna 2014 na hřišti 
TJ Sokol zorganizovali branně-sportovní dopoledne pro 
děti MŠ a ZŠ Boleradice, ale i pro ostatní děti, jejich rodiče, 
prarodiče.  

Připravili jsme řadu stanovišť, kde měly děti moţnost 
prokázat svoji zručnost, zdatnost. Střelba ze vzduchovky, 
hod na cíl, zdravověda, překáţková dráha, lanová dráha, 
pátraní po věcech v terénu, to vše bylo připraveno pro 
naše děti.  
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 Ukázka hasičské techniky, kterou pouţívají 
profesionální hasiči v Hustopečích a v Břeclavě byla 
v neustálém obleţení. Další překvapení pro děti jsme 
připravili ve spolupráci s panem Blanářem – ukázka 
opravdového kolového obrněného transportéru, který 
donedávna pouţívala naše armáda. To bylo podle slov 
dětí a některých dospělých dalším příjemným 
a nečekaným překvapením, někteří tatínci při té 
příleţitosti zavzpomínali na vojenskou základní sluţbu.  

 
Zástupci Motoklubu Boleradice připravili pro děti 

ukázku motocyklů a jako tečku ukázku kaskadérského 
vystoupení, kterou předvedl bravurně a profesionálně 
Olda Stehlík. V závěru děti obdrţely drobné dárkové 
předměty a účastnický list. Akci pro děti připravil Motoklub 
Boleradice ve spolupráci s Krajským výborem sdruţení 
válečných veteránů, Městysem Boleradice, MŠ a ZŠ 
Boleradice a dobrovolníky z řad občanů. 

 

Dovolte mi, abych jako člen přípravného týmu 
poděkoval všem, kteří se na této vydařené akci podíleli. 
Zejména však TJ Sokol za vytvořené zázemí pro naši 
činnost, HZS JmK za ukázku hasičské techniky a výzbroje, 
panu Blanářovi za zapůjčení a ukázku obrněného 
transportéru OT 64 (SKOT), členům Motoklubu za 
přípravu, provedení, zabezpečení celé akce a poutavé 
kaskadérské vystoupení. „Sestrám v akci“ z brněnské 
fakultní nemocnice za zdravotnickou osvětu pro naše 
nejmenší, panu starostovi za pomoc a podporu. Nemohu 
opomenout i účast zástupců naší armády, kteří se rovněţ 
na dopoledni podíleli. Jaké bylo dopoledne a jak se 
vydařilo??? Počasí nám přálo. A to ostatní – to posuďte 
sami na fotografiích, já jsem přesvědčen, ţe po zhlédnutí 
fotografií si vlastní názor uděláte (viz. odkazy níţe). A co 
napsat závěrem? Překvapení! Zejména těch příjemných 
není nikdy dost, ale uţ teď můţeme říci, ţe další se jiţ 
chystají. Vyčkejte, zastavte se a uvidíte – nechte se 
překvapit. 

 

Fotografie najdete na těchto odkazech: 
http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_MKB 
http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_skola 
http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_skolka 

 
za realizační tým – Drahomír Hausner 

 
 

Slunečná sobota 

 

Slunečná sobota 10. 5. byla jako dělaná pro malé soutěţní 
klání v malování křídami na silnici s názvem " Malovaný 
svět" v ulici Kloboucká pořádaná OS Nedánov. Děti si 
vybraly téma své práce a pod pečlivým dohledem slečny 
porotkyně Štěpánky Veselé mohly začít malovat své práce. 
Také malé děti s rodiči měly své pohádkové téma a 
malování jim šlo moc dobře. Muselo se přesto rozhodnout 
o umístění.  

 
V kategorii mladších žáků 

1. místo Ellen Hochmanová 
2. místo Tadeáš Klimeš 
3. místo Michaela Zoubková 
 

  V kategorii starších žáků 

1. místo  Kristýna Čechová 
2. místo  Klára Jamborová 
3. místo Kamila Zoubková  
 

http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_MKB
http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_skola
http://mesbol.rajce.idnes.cz/Branne_250414_skolka
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Děti  dostaly dobroty v podobě sladkostí a hračku pro 
dlouhou chvilku. Všem děkujeme za účast a rodičům za 
podporu. 

Za OS Nedánov - Jitka Zoubková 
 
 

Zájezd rodičů a dětí na Slovensko 

 

Občanské sdruţení Nedánov uspořádalo zájezd 
na Slovensko pro rodiče a děti v termínu 24. -25. 5. 2014. 
Naší cílovou destinací bylo okolí Liptovského Mikuláše. 
První den jsme v průběhu cesty při zastávce navštívili 
hrad Strečno nedaleko Ţiliny. Cesta k hradu byla krátká, 
ale pěkné ostrá. Všichni jsme dorazili včas a se zájmem 
sledovali prohlídku hradu spojenou s hudebním 
vystoupením. Cestou k autobusu jsme se podívali na 
klasickou středověkou slovenskou vesnici a doplnili 
energii (kaţdý dle vlastního uváţení). Poté následovala 
druhá část cesty do Liptovského Mikuláše. Po příjezdu 
jsme se rychle ubytovali a s velkým zájmem a 
očekáváním přesunuli do Aquaparku Tatralandia (největší 
na Slovensku), kde jsme strávili celé odpoledne ve velmi 
příjemném relaxačním prostředí termálních lázní. 
Vzhledem k mnoţství bazénů a atrakcí se vyřádily jak 
děti, tak i dospělí účastníci zájezdu.  Po výborné večeři 
jsme po skupinkách začali objevovat okolí ubytovny a 
postupně v přilehlých obchodech doplňovali zásoby na 
další náročný den. A jak to bylo s načatým večerem??? 
Tak to uţ nechám na fantazii čtenáře a hlavně na 
účastnících zájezdu. Nemějte obavy, ţádné senzace se 
nedozvíte, někdo odpočíval a někdo v klidu sedl ke 
sklence dobrého moravského vínka.  
 

 
 

Druhý den po snídani jsme vyrazili do překrásné 
„Demänovské doliny“, kde jsme navštívili „Demänovskú 
jaskyňu slobody“. Jeskyně byla velmi pěkná, moc se nám 

líbila. Je pravda, ţe náš průvodce byl poněkud svérázný 
(někteří si mysleli, ţe ţije v jeskyni od jejího objevení), ale 
všichni jsme se nakonec úspěšně dostali na povrch a 
našemu průvodci poděkovali za prohlídku. Jen těch 
schodů co jsme absolvovali, něco přes devět set. Ale byl to 
záţitek. Poté jsme se přesunuli na oběd do Liptovského 
Mikuláše. Řada z nás litovala, ţe nemůţeme zůstat déle, 
tak třeba někdy příště. Přibliţně 14 km od Liptovského 
Mikuláše ve vesničce Svätý Kríţ jsme na cestě domů 
navštívili Dřevěný artikulární evangelický kostel, který 

patří k největším dřevěným stavbám v Střední Evropě. 
Kostel je posledním, nepochybně nejvýznamnějším 
uměleckým projevem slovenské dřevěné církevní 
architektury. 
 

 
 

 A to uţ jsme na zpáteční cestě na naši milovanou 
Moravu. Cestou jsme si udělali přestávku na salaši 
„Krajinka u Ruţomberka“, kde jsme si prohlédli výstavu 
historických traktorů, ochutnali a nakoupili tradiční sýrové a 
domácí pekařské výrobky. Řekl bych, ţe to byla taková 
velmi příjemná tečka na závěr našeho putování po 
malebném středním Slovensku. Do Boleradic jsme dorazili 
v neděli večer, příjemně unavení a plní dojmů a záţitků. A 
nutno přiznat, ţe uţ teď plánujeme podobnou akci někdy 
příště a chtěli bychom navštívit další známá, případně 
méně známá místa našich sousedů. Je jen na Vás, jestli 
se k nám příště přidáte, srdečně Vás zveme. 

 
 

Drahomír Hausner 

 

Činnost členů včelařského kroužku 
v průběhu školního roku 

 

Ve školním roce 2013/2014 máme ve Včelařském 
krouţku mládeţe 16 dětí, rozdělili jsme se na dvě skupiny 
podle věku dětí.  

Uţ víme, jak včelky přikrmovat, aby přeţily zimu, 
jak je léčit, aby byly v dobré kondici. Umíme stloukat 
rámky, poznáme, pod kterými víčky jsou v buňce schovaná 
miminka dělnic, trubců a také nová matka. Jinak 
zavíčkované jsou zásoby medu. Podle barvy pylových 
rousek na noţičkách včel poznáme, kde byly na pastvě. 
Pozorovali jsme také části včely v mikroskopu. Učíme se 
včelařsky významné byliny a dřeviny, také z kterých květů 
včelky nosí pouze pyl a z kterých nosí nektar, a ţe třeba 
z lesa nosí medovici. Včelařské pomůcky nám také nejsou 
cizí, děkujeme panu Havránkovi, ţe nám umoţní projít si 
jeho prodejnu a podívat se na různé potřeby, které ještě 
nemáme, a poví nám, na co se pouţívají. Je toho hodně, 
co zejména starší a zkušenější znají o přírodě a 
včeličkách.  
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Začátkem května se zástupci krouţku zúčastnili 
soutěţe Zlatá včela v Adamově. Obstáli jsme podle 
našich vedoucích výborně – hodně bodů jsme získali ve 
včelařské praxi, včelařské pomůcky také poznáme, ale 
rostliny byly letos těţké. Museli jsme znát obě jména, kdy 
kvetou a co z nich včely vyuţívají.  

Nyní nás čeká praxe na včelnici, vytáčení 
chutného školního medu v novém medometu. Včeličky 
nemají prázdniny, tudíţ členové krouţku se scházejí 
podle potřeby i v červenci a v srpnu.  

 
Miroslava Vavriková 

 
 
 

Včely a včelaři 

 

O uţitečnosti těchto dvou subjektů dnes snad 
nikdo nepochybuje. Bez včel by nebyl nejen sladký med a 
jiné včelí produkty, ale zejména opylení květů, tedy ani 
úroda různých produktu slouţících lidem. Dnešní včely jiţ 
nejsou schopné ţít bez pomoci včelařů. V současnosti 
existuje tolik nepřátel včel (nemoci, vliv a činnost lidí), ţe 
bez léčení včelařů by jiţ nepřeţily. A včelařem nechce či 
nemůţe být kaţdý. Včelaření je osobní záliba i prospěšná 
činnost pro většinu populace a za příznivých podmínek 
můţe být i finančním přínosem pro jedince, pro 
společnost je nenahraditelné. 
Naše včelařská organizace má bohatou minulost i činnost. 
V současné době sdruţuje 22 členů z Boleradice, Horních 
Bojkovic a Brumovic - místních je nadpolovina. 
Dohromady chovají 550 včelstev, z toho u nás máme ani 
ne polovinu, coţ však je dostačující. 

Je chválihodné, ţe jiţ delší dobu při naší škole 
pracují mladí včelaři a jejich krouţek je velmi aktivní, 
neboť se o nich ví v celé republice. 

Vedení našich včelařů pečuje především o 
zdravotní stav včelstev. Pro členy to je celoroční práce 
neboť včely to potřebují. Nejnáročnější je zimní léčení 
včelstev a to v celé základní organizaci obětavě provádí 
pan Nádeníček. Včelaři se také starají o tzv. „včelí 
pastvu“, tedy především o výsadbu včelařských dřevin i 
rostlin. Těch loni vysázeli na pět desítek, většinu z nich na 
budovaném Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí. 
Tam také instalovali maketu Vilémova vylepšeného úlu a 
letos je díky ochotě některých členů doplní o další. 
Organizace se také podílela na budování památníku, 
který má být malým včelařským stánkem a zastávkou pro 
turisty i další návštěvníky. 

 
Léčení včel se v naší republice provádí šetrně 

jak pro včely tak, pro konzumenty medu, coţ je opakem 
v zemích, z níţ se k nám med dováţí. Ten je sice 
lacinější, ale zdravotně závadný. A překupníci jej ještě 
dále znehodnocují přidáváním různých laciných příměsí. 
Náš med je ve světě ţádaný, přesto se k nám dováţí 
méně kvalitní jen proto, ţe je levnější. Nicméně naši 
někteří včelaři svůj med prodávají pod cenu naší 
průměrné, která je i tak nízká. 

 
Jsem si vědom, ţe rada od včelaře se můţe jevit 

nedůvěryhodná, ale jediný způsob jak koupit kvalitní med 
za dobrou cenu zaručí spolehlivý včelař. Medy jsou různé, 
závisí to především na přírodě, počasí, jak včelař jej 
nechá „vyzrát v úlech“. U nás je velice preferovaný lesní 
med proti květovému. Má sice jiné sloţení, je tmavý a 
včely jej sbírají na jehličnanech z výměšků mšic, které 
sladkou mízu získávají nabodáváním konců jehličí. Náš 
květový med včely sají jako sladký nektar z mnoha tisíc 

květů stromů i rostlin, coţ není vůbec méně kvalitní jak ten 
z lesů. Ten je protěţován proto, ţe je u nás hodně 
jehličnatých lesů, které dokáţí dát velké mnoţství nektaru. 
Jde tedy více o obchodní záleţitost. Oba medy závisí na 
počasí a přírodních podmínkách, coţ ovlivňuje chuť a 
vlastnosti medu, pokud není „pačokován“. 

V posledních letech byly v naší oblasti výnosy 
medu velmi dobré, ale ten loňský rok byl velice špatný. 

Bude tedy rok 2014 příznivější pro včely a 
včelaře? Umoudří se počasí? 

 
Jan Horák 

 
 

Evropská unie a oškeruše 

 

Před deseti lety, tehdejší vedení městyse 
Boleradice, na paloučku u místního hřbitova, který se měl 
stát meditačním prostorem, vysázelo strom oškeruše. Jak 
upozorňuje u ní stojící informační tabulka, stalo se tak 1. 5. 
2004, při příleţitosti vstupu naší republiky do Evropské 
unie. Aktéři tím chtěli vyjádřit radost i naděje, které v té 
době měla většina našich občanů v budoucí Evropu.  

 

 
 

Tento strom Slovácka, kterým oškeruše je, tak 
stále připomíná a bude připomínat tyto skutečnosti a 
zároveň patrně je jediným stromem toho druhu i záměru u 
nás. Na katastru obce je několik oškeruší, z nichţ jedna je 
dokonce památným a chráněným solitérem pro svoje stáří 
a majestátnost. Snad i proto tato skutečnost ovlivnila 
takový výběr, ve snaze mít dva významné stromy, z nichţ 
jeden oslavuje naše připojení k evropskému společenství.  

 

 
 

Jan Horák 
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Historie a současnost 

 

V poslední době se mě nezávisle na sobě 
několik místních občanů ptalo na aktivity kolem válečných 
veteránů v Boleradicích. Ptali se mě, co mě k tomu vede, 
co s toho mám, proč to vlastně dělám, respektive děláme. 
Odpovědět na řadu těchto otázek je někdy velmi sloţité. 
Proto bych chtěl jen ve stručnosti těmito řádky věci 
ozřejmit. Předně moje profese je zaměřena tímto směrem 
a stala se i mým koníčkem. Pokud se podíváme na 
noviny, internet, poslechnete rádio, televizi tak dnes a 
denně slyšíme o nějakých válečných konfliktech, zabíjení 
apod. Někteří říkají je to daleko od nás, je tomu opravdu 
tak??? Ne nebojte se, nechci strašit a nejsem ani válečný 
štváč, právě naopak, vím velmi dobře, ţe klid a mír není 
samozřejmou záleţitostí. Proto si velmi váţím všech těch, 
kteří bojovali a bojují za mír. Rozhodně se nechci široce 
rozepisovat a řešit celosvětové dějiny. Stačí, kdyţ 
uděláme exkurzi do Boleradic. Máme zde pomníky 
padlých v obou světových válkách, pomník padlého 
„Nikitěnka“ (momentálně v dosti neutěšeném stavu). 
Myslím si, ţe je dobré postarat se o tyto připomínky 
lidského utrpení a strádání, a kdyţ uţ ničím jiným alespoň 
určitou péčí a úctou k památce těchto padlých. Proto jsem 
rád, ţe ve spolupráci s radou městyse provádíme 
postupnou zahradní úpravu u obou pomníků padlých 
v obou světových válkách. Začali jsme u pomníku pod 
kostelem, a v září budeme po dohodě s panem farářem 
Mgr. Zboţínkem pokračovat i u pomníku naproti škole. Ve 
spolupráci s Motoklubem a městysem chceme letos ještě 
uvést do důstojného stavu pomník „Nikitěnka“ a jeho 
nejbliţší okolí. V listopadu, kdy budeme pořádat 
vzpomínku na válečné veterány, představíme veřejnosti 
zrestaurovaný prapor „Spolku vojenských vyslouţilců 
v Boleradicích“. Samozřejmostí je i pořádání 
vzpomínkových akcí, ale v neposlední řadě se chci ve 
spolupráci s ostatními spolky, sdruţeními, školou a 
jednotlivci věnovat i akcím zejména pro mládeţ a její 
všeobecný rozvoj.  Jen pro připomenutí v nedávné době 
jsme vysadili „Lípu pro veterány“ a to 11. 11. 2011 v 11.00 
hod. a v rámci projektu „Růţe pro veterány“ jsme připravili 
vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš 
v Boleradicích. Jsem přesvědčen o tom, ţe máme na čem 
stavět, a ţe je potřebné zejména mladé generaci tyto 
dějinné jevy a události neustále připomínat. A co napsat 
závěrem? Snad jen to, ţe jsem velmi rád, ţe některé věci 
se daří postupně realizovat a to i za přispění občanů 
Boleradic. 

 
Drahomír Hausner 

 
 

Kultura a dotace v roce 2014 

 

Jihomoravský kraj patří v oblasti podpory kultury 
dlouhodobě k nejštědřejším krajům v ČR. Ti, kteří jsou za 
podporu kultury v kraji odpovědní, si uvědomují, ţe právě 
náš kraj je mimořádně bohatý nejen, co se týká počtu 
památek na jeho území ale také mnoţstvím aktivit v 
oblasti tzv. ţivé kultury. Stále ještě ţivé tradice folklorní, 
bohatá činnost různých kulturních spolků a uskupení, 
hudební a divadelní festivaly a přehlídky či tzv. 
nemateriální statky tradiční lidové kultury zapsané na 
seznamu UNESCO - to vše si zaslouţí pozornost a 
podporu. A ţe se těmto aktivitám podpory ze strany 
kraje skutečně dostává, o tom svědčí několik 
následujících čísel: 

 

 - v letošním roce bylo v rozpočtu kraje  
vyčleněno pro dotační programy v oblasti kultury celkem 
12.450.000,-Kč 

 - odbor kultury obdrţel v řádném termínu 336 
ţádostí o podporu (dotaci) 

 - nejvíce ţádostí (238!) bylo podáno v rámci 
dotačního titulu Podpora projektů v oblasti kultury (tzv. ţivá 
kultura) 

 - v této oblasti bylo podpořeno celkem 131 ţadatelů 
a to částkou v celkové výši 4.487.000,- Kč 

 - v oblasti  péče o nemovité památky obdrţelo dotaci 
56 ţadatelů -  celkem 6.419.000, -Kč 

 - na restaurování movitých památek (např. sochy, 
obrazy) bylo poskytnuto 1.078.000 Kč celkem 18ti 
úspěšným ţadatelům 

 
Rozhodování o tom, které projekty, aktivity, akce 

apod. budou podpořeny, není jednoduché. Vţdyť ţadatelé 
poţadovali téměř trojnásobně více, neţ umoţňuje částka v 
krajském rozpočtu! 

V oblasti kultury byly podporovány zejména projekty 
tradiční a projekty nadregionálního významu. Je příjemné, 
ţe mezi tyto vybrané aktivity byl zařazen i 8. ročník 
divadelní přehlídky "Jarní sešlost 2014" u nás v 
Boleradicích. 

Další dobrou zprávou je skutečnost, ţe naší farnosti 
byla přiznána významná dotace na restaurování obrazu sv. 
Martina. Zajištění a především zaplacení této odborné 
opravy (restaurování) nebude tak leţet jen na bedrech 
obce  a farníků. 

   
Na závěr lze tedy konstatovat, ţe bez kaţdoroční 

krajské podpory by se kultuře na jiţní Moravě obtíţně 
dýchalo. V dnešní sloţité době, kdy dříve štědří sponzoři 
obracejí kaţdou vydělanou korunu, je kaţdá pomoc vítaná. 
A spoléhat jen na omezené moţnosti obecních rozpočtů by 
bylo přinejmenším krátkozraké! 

 
Jan Koráb – člen krajské Komise pro kulturu a památkovou péči 

 
 

Pomozte nám splnit sen 

 

Toto heslo se zrodilo mezi boleradickými ochotníky v 
roce 2002. Důvodem byl neutěšený stav bývalého kina, ve 
kterém se divadlo tehdy hrálo. Budova doslouţila, 
nevyhovovala jiţ v ţádném ohledu. V září 2002 nastoupila 
stavební firma. Tomu pochopitelně předcházela řada 
jednání, příprav. Díky organizaci Orel a poslanci Ladislavu 
Šustrovi se podařilo získat několikamilionovou dotaci na 
rekonstrukci a dostavbu budovy. Pod heslem Pomozte 
nám splnit sen, vybrali mezi sebou nemalou částku také 
divadelníci a místní občané. 

Nakonec se sen splnil. V sobotu 19. 6. 2004 byla 
budova orlovny - divadla slavnostně otevřena. 

Autorem urbanistického návrhu ze Spolku pro 
obnovu venkova byl ing. arch. Jan Kruml, projektantem 
ing. Václav Cichra, interiéry řešil ing. arch. Jiří Bradáč. 

Prvním divadelním představením, kterým byl provoz 
budovy zahájen, byly premiéry Strakonického dudáka 3. a 
4. července 2004. 

  
Čas letí jako voda, ani jsme se nenadáli a je zde 10. 

výročí otevření nové divadelní budovy. V sobotu 31. 

května jsme si výročí připomněli na slavnostním setkání v 
divadle. Zaznělo zde také opakovaně blahopřání, které 
zaslal v roce 2004 divadelníkům jejich přítel, známý herec 
Stanislav Zindulka: 
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" Thálie, ta vrtošivá a spanilá Múza, která je 
boleradickým ochotníkům za jejich kumštýřskou zaujatost, 
poctivost, obětavost a dělnost tak příznivě nakloněna, má 
konečně a zaslouţeně důstojný stánek. Přeji Vám ze 
srdce, aby se Vám v něm dařilo a abyste i nadále tak 
úspěšně lámali vaz! 

  
Myslím, ţe jsme slova Stanislava Zindulky naplnili. 

Uplynulých deset let znamenalo pro divadelní spolek řadu 
úspěchů. A to nejen díky píli a obětavosti nás samých, ale 
také díky podpoře všech našich věrných diváků, obce, 
sponzorů… Děkujeme. 

 
 
 

Iva Kahounová 
 
 
 

Hanácký divadelní máj 2014 

 

28. dubna se Divadelní spolek bratří Mrštíků 
zúčastnil s komedií Zdeňka Kozáka Zapeklitá komedie 
aneb Kdosi brousí nad Paďousy soutěţní krajské 

přehlídky Hanácký divadelní máj 2014, konaný v 
Němčicích nad Hanou. Naši obec i okres reprezentoval 
úspěšně. Herci si ze závěrečného hodnocení přehlídky 
odvezli řadu ocenění. Čestná uznání za ztvárnění své role 
dostali Zbyněk Háder, Dana Veselá, Bohuslava 
Chalupová, Eva Charvátová, Hana Divišová a Karel 
Svoboda. Ještě vyšší ocenění - Ceny přehlídky za roli 
získali Jana Glocová, Jan Koráb a Marek Koráb. Cenu za 
reţii obdrţela Alena Chalupová a Cena za kostýmy k 
našemu divadelnímu spolku doputovala také. 
 

 
 

V celkovém hodnocení se soubor umístil na 1. 
postupovém místě, hned za vítězným divadelním 
souborem z Brtnice, který byl nominován na národní 
přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou. První postupové místo pro náš soubor znamená 
velkou naději, ţe si na národní přehlídce zahraje také (o 
zařazení souborů na postupových místech rozhoduje 
pořadatel přehlídky, nejedná se o nominaci). 

Tak nám, naši milí příznivci, drţte palce! 
 

Iva Kahounová 
 

Popelka aneb Pohádka z babiččiny 
truhličky 

 

Letošní divadelní sezónu završila v neděli 25. května 
premiéra pohádky Vlastimila Pešky Popelka aneb Pohádka 
z babiččiny truhličky. 

Příběh Popelky zná snad kaţdý. Existuje spousta 
variant této oblíbené pohádky - Popelce pomáhá kouzelná 
víla, babička, jindy sova či holoubci. V naší pohádce jsou 
Popelčinými rádci a pomocníky kozlík, čuník a slepička. 
Základní pohádkový motiv však zůstává beze změny: princ 
se do Popelky zamiluje, hledá ji, zkouší dívkám střevíček, 
aţ najde tu pravou... 

 

 
 

S mladými začínajícími herci pohádku připravila Iva 
Kahounová. 

Nejbliţší repríza pohádky v našem divadle bude v 
neděli 15. června v 17 hodin. Další představení 

jsou naplánována na podzim. 
Přijďte povzbudit a podpořit naše divadelní mládí! 

 
Iva Kahounová 

 
 

Divadelní dílna 2014 

 

Letošní Divadelní dílna proběhla ve dnech od 21. 
- 23. března  v orlovně - divadle v Boleradicích. Dílny se 
zúčastnilo 20 dětí z Telnice, Blaţovic, Slavkova u Opavy a 
Ţatčan. V pátek děti shlédly představení Kytice. Jednalo 
se o dvě Erbenovy balady -  Polednice a Zlatý kolovrat, 
které v roce 1972 přepracoval Jiří Suchý. Představení 
sehráli ţáci gymnázia z Velkých Pavlovic.  
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Reţie se ujal jejich profesor pan Kadlec. Poté 
následovala beseda s herci a seznamovací večer s 
kytarou. Na kytaru nám přišli zahrát Pavel Svoboda a 
Vojta Chalupa. V sobotu jiţ v 8,00hodin ráno odstartoval 
zajímavý, ale náročný divadelní seminář, jehoţ program 
připravili lektoři Jurka Háder (člen divadelního spolku Bří. 
Mrštíků Boleradice, studující JAMU) a pan Radim Koráb 
z Divadla Koráb. Seminář byl ukončen v neděli ve 
14,00hodin a poté ještě účastníci semináře shlédli 
představení  Zapeklitá komedie aneb... v podání místních 
divadelníků. O tom, ţe se letošní Divadelní dílna líbila, 
svědčí dopis jedné z účastnic, který otiskujeme na jiném 
místě. Všem kdo pomohli s přípravou, nebo se podíleli na 
přípravě  či průběhu Divadelní dílny, upřímně děkujeme. 

 

 
 

Hana Samsonová 
 
 

Divadelní dílna 2014 

 

Jako kaţdý rok i letos pořádala Kulturní rada 
Orla ve spolupráci s Oblastním předsednictvem svazu 
Českých divadelních ochotníků, Orel jednota Boleradice 
a Divadelní spolek bratří Mrštíků v Boleradicích uţ tradiční 
Divadelní dílnu.  

Akce se účastnilo celkem 18 dětí, několik dospělí 
a lektoři Jurka Háder a Radim Koráb. V pátek hned po 
příjezdu jsme byli rozděleni do dvou skupin podle věku na 
skupinku starších a skupinku ‚maluškých„. Starší skupinka 
se přesunula na jeviště a malušcí nahoru do přísálí. 
Následovalo seznamování, hraní nejrůznějších her a obě 
skupiny také začaly pracovat na svém představení. 
Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení 
gymnazijního divadelního spolku Krpálek, který nám 
předvedl vtipné zpracování dvou Erbenových balad 
Polednice a Zlatý kolovrat podle Divadla Semafor.  Po 
večeři jsme se ještě vrátili do divadla a do pozdních 
večerních hodin za doprovodu kytary zpívali. Někteří ze 
skupiny starších dokonce ještě večer nadšeně pracovali 
na svém vystoupení… 
 

 
 

V sobotu uţ od rána se obě skupiny pilně věnovali 
přípravě svého programu.  Jelikoţ někteří nás bohuţel 
museli opustit, muselo se jejich vystoupení přesunout uţ 
na sobotu. Viděli jsme tedy představení skupiny 
maluškých, kteří nám předvedli, jak to můţe vypadat ve 
škole, kdyţ přijde nová učitelka nebo nový ţák. Představila 
se i část starší skupiny se scénou z komedie Zvonokosy. 
Celý den jsme zakončili ‚skvělými„ špagetami, které byly 
k večeři. Členové starší skupiny ještě museli podstoupit 
Theatrolympiadu, kterou se pro ně připravilo druţstvo 
maluškých ve školní tělocvičně… 
 

 
 

Neděle byla posledním dnem tohoto semináře, 
takţe po tom, co jsme si zabalili věci, jsme opět dorazili do 
divadla a tentokrát uţ všichni spolu hráli různé 
improvizační hry. Odpoledne nám druhá polovina starší 
skupiny předvedla svoje vystoupení - báseň Král duchů od 

Johana Wolfganga von Goethe. Ještě před  odjezdem 
jsme shlédli představení Divadelního spolku bratří Mrštíků 
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy. 

Opět jsme si všichni uţili spoustu zábavy a také jsme se 
něco naučili…  
 

Petra Chudáčková, účastnice (a Příšera z balady Král duchů) 
 
 

První světová válka a Boleradice 

 

Ţádná válka by se neměla oslavovat, ale kaţdé 
válečné běsnění se má připomínat jako výstraha. 
 Ta první světová ve své době byla největším a 
nejhrůznějším utrpením jak pro účastníky bojů, tak i pro 
ostatní obyvatelstvo zemí kterých se dotkla, tedy 
nevyjímaje lidí našeho městyse. Letošní sté výročí jejího 
vzniku je tedy příleţitostí vzpomenout událostí, čím a jak 
se ta doba dotkla a poznamenala Boleradice. Dnes jiţ je 
jejím svědectvím pomník, postavený v r. 1926 muţům, 
kteří v ní ztratili své ţivoty. Je na něm 47 jmen těch, kteří 
v ní padli nebo na svá zranění těsně po jejím skončení 
zemřeli, ač byli ve svém nejlepším věku.  
 Bezprostřední příčinou jejího vzniku se uvádí 
atentát na rakouského následníka trůnu v Sarajevu dne 28. 
Června 1914. Avšak skutečným důvodem se stala Prusko-
Rakouská snaha rozšiřovat svůj vliv a území na jih Evropy, 
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stejně tak zájmy velmocí uplatnit svoje mocenské zájmy. 
Rozhodující byly militaristické choutky Pruska a 
Rakouska. 
 U nás v Boleradicích zpráva o atentátu na 
Ferdinanda d‟Este přišla v době konání jarních hodů, 
přesto starosta Jan Otýpka dovolil jejich dokončení, na 
vzdor vyhlášenému smutku. O měsíc později císař 
František Josef v provolání “Mým národům“ zdůvodnil 
vyhlášení války “…stále výše šlehá plamen nenávisti proti 
mně a mému domu a vystupuje snaha odtrţení Bosny-
Hercegoviny od říše…”. Tím byla válka oficiálně 
vyhlášena a zahájena. A tak 1. Srpna od nás za asistence 
rukovalo 52 muţů na frontu. Jeli na osmi vozech za zpěvu 
českých písní. V té době, mimo jiné, zpívali vojáci 
odjíţdějící na frontu parafrázi písně – červený šátečku 
kolem se toč, jedeme na Rusy, nevíme proč. To 
dostatečně vyjadřovalo nechuť českých lidí bojovat za 
zájmy mocných a proti těm, které nepovaţovali za 
nepřítele. Mimo toho většina lidí se domnívala, ţe válka 
brzy skončí. To zejména prohlašovali Němci a Rakušané 
a silně si to přáli. Kdyţ naši vojáci přijeli do Hustopečí, 
tamější Němci jim zakazovali české písně, došlo 
k potyčce vyústěné v řádnou bitku. Vojáci našeho kraje se 
shromaţďovali k odjezdu na frontu ve Znojmě jako 
příslušníci 99 pluku a ten zasáhl do bojů na ruské frontě 
jiţ 26. Srpna a v nich byl, jako první z naší vesnice, raněn 
Antonín Novotný z č. 44. 
 U nás doma se, 8. Srpna konal svod koní a vozů 
pro vojenské potřeby. Předvedeno 46 koní a 106 vozů, 
odvedeno 8 koní a 70 vozů. Za tři dny později se konal 
soupis zásob obilí, mouky, slámy, sena a dobytka. Po 
odečtení potřeb na osivo a spotřebu na krmení bylo 
zrekvírováno 11 metráků přenice 
 Soupisy dobytka se konaly často a na tom prvém 
bylo předvedeno 11 volů, 49 krav jalových, 22 jalovic, 8 
telat, 67 prasat a z toho odvedeno 9 volů, 1 kráva, 11 
jalovic a 10 prasat. Z okresního hejtmanství téměř denně 
chodily různé příkazy, zákazy, vyhlášky a nařízení. 
Příkladů je bezpočet. Tak například – hlídat mosty a cesty 
a zabránit převozu zlata z Francie do Ruska. Obec 
musela kaţdý týden hlásit, zda se nevyskytuje nějaká 
nakaţlivá nemoc. O vyţivovací podporu ţádalo 39 osob, 
hejtmanství zakázalo další ţádosti. Nařízen soupis koní 
schopných polních prací (hlášeno 35 koní), soupis 
řemeslníků-kovářů, sedlářů, klempířů, zámečníků, 
loveckých pušek, dělníků na práce v Rakousku. 
Manţelkám vojínů na jejich návštěvu (ve Znojmě, 
v Krakově apod.)vydávány průvodní listy, omezeny 
poráţky telat, četníci prováděli v domech kontroly obilí a 
mouky, nařízeny sbírky kovů-mědi, bronzu, mosazí, kotlů, 
svícnů a zvonů, vypisovány sbírky darů na siroty a vdovy, 
majetnější zváni na hejtmanství na uzavření darů a 
půjček. Došlo na vyhlášení bezmasých dnů, nejprve dva 
dny v týdnu, později tři a policie to kontrolovala v bytech, 
omezováno svícení, pivo se čepovalo 1x za 14 dnů od 7. 
do 10. hod a půl litru na osobu, pro nedostatek tabáku se 
kouřila tráva. Byly zavedeny potravinové a přídělové 
lístky, 200g moučných výrobků na osobu a den, 3 kg 
cukrů na měsíc, na koně 1kg ovsa na den, vzrostla 
nesmírná drahota a lichva a bída. Maso zdraţilo o 280%, 
sádlo o 620%, vejce o 225%, máslo o 270%, mléko o 
71%, brambory o 99%, cukr o 17%, petrolej o 32%.  
 Jakýkoliv odpor byl tvrdě trestán, za pobuřování, 
šíření ruských letáků byly kruté tresty, nevyjímaje smrti. 
Od nás zaţalován občan František Halm za výrok „Ať ţije 
Srbsko!“. Ten pronesl v hospodě, kde popíjel kořalku a 
hovořilo se tam o tom, jak Rakušané a Němci srdnatě 
bojují a vítězí. To se mu nelíbilo neboť „moje srdce bylo 
pro Slovanstvo“, proto aţ měl kuráţ, zavolal „Ať ţije 

Srbsko!“. Druhý den pro něho přišel četník, poněvadţ to 
soused, nadšený ctitel císaře, udal. Četník jej odvedl do 
Klobouk, kde 8 dnů seděl ve vězení, následně byl ve Vídni 
odsouzen na 8 týdnů trestu. Po té době za polehčujících 
okolností byl propuštěn, ţe přečin spáchal v opilosti. Po 
návratu opět zavítal do hospody U Plačků, seděl a popíjel 
a sousedé si jej dobírali, zda ve Vídni nedostal trest 
oběšení, on řekl, ţe za výrok „Ať ţije Srbsko!“ se nevěší, 
ţe před bohem jsme všichni bratři. Soused Soukop mu 
řekl, ať zopakuje, on tak učinil a musel odejít. Brzy potom 
byl opět odveden do Vídně, tam odsouzen na dva roky 
těţkého ţaláře. Tam byl odveden na frontu, kde bojoval za 
císaře pána a bránil vlast plné dva roky. 
 Během války klesla morálka, rostla manţelská 
nevěra, počet nemanţelských dětí, krádeţí, udávání, 
četníci se stali postrachem. Protiválečná nálada Čechů 
stoupala, rostl počet zběhů z vojska. Vzdor všemu 
negativnímu rostlo národní cítění a z toho sebevědomí a 
různé aktivity, např. Sokolské. Lidé cítili konec nenáviděné 
války a věřili v lepší poměry.  
 Válka však způsobila velké materiální škody, 
především však vzala ţivoty 10 milionům lidí ve 27 zemích. 
V Čechách, na Moravě i Slovensku téměř v kaţdé osadě si 
našla své oběti. U nás z tehdejších 1398 obyvatel 
narukovalo 250 muţů, z nich 120 bylo raněno, 40 zajatých, 
27 se vrátili jako invalidé a 48 se nevrátilo nebo na její 
následky bezprostředně po skončení zemřelo. Zůstaly po 
nich vdovy, sirotci, pozůstalí neznali jejich hrob a jen 
stručné údaje na pomníku. Ve srovnání s jinými vesnicemi 
mající srovnatelně obyvatel, měla ta naše alespoň malé 
štěstí. Tak například z Borkovan narukovalo 637, 
z Brumovic 307. Od nás dle věku padlo: 18 let 2, 19 let 2, 
20 let 5, 21 let 4, 22 let 2, 24 let 3, 25-30 let 12, 31-40 let 
14, 41-45 let 2. V prvém roce (1914) našlo svoji smrt 5 
vojínů, 1915 11, 1916 6, 1917 7, 1918 12, tedy nejvíce, i 
kdyţ se neválčilo po celý rok. Na svá válečná zranění 
bezprostředně zemřelo 6 vojínů. Kdyţ uţ ta číslo, tak ještě, 
na kterých bojištích našli své hroby. Nejvíce na italské 
frontě 16 vojínů, na ruské 12, srbské 5, francouzské 1, na 
jiných místech 12. Letos je to 100 let co ta krvavá válka 
začala – my ţijící, věnujme jejím obětem, zejména těm 
z naší vesnice, alespoň malou vzpomínku, tichou a 
upřímnou! 
 Po čtyřech letech nastal mír a z něho převeliká 
radost jedněm, některým však ţal a bolest. Ale zrodila se 
naše samostatnost a svobodná republika. Muţi se vraceli 
do svých domovů, jedni jako poraţení, druzí v uniformách 
vítězů – naši legionáři, ti, kteří během války přecházeli do 
zajetí, znovu a dobrovolně bojovali a nasazovali svoje 
ţivoty. Za naši svobodu a samostatný stát Čechů a 
Slováků. Od nás to bylo celkem hodně legionářů, tedy 16, 
z toho 9 ruských a 7 italských, z nich tři se nevrátili, neboť 
zemřeli na zpáteční cestě do vlasti. Československé legie 
to bylo velice dramatické a slavné období naší historie, 
vzniklé za první světové války, ale vzrostlé uţ do 
novodobých dějin, zasluhující si naši mnohem větší 
pozornost. 

Jan Horák 
 
 

Techsport bilancoval i plánoval 

 

Kaţdoroční valná hromada hodnotí činnost 
v minulém roce a zároveň vytyčuje úkoly na rok nový. 
Všechny akce projednával výbor sdruţení a ve většině je 
řídil i zajišťoval. Byly to následující. Úprava místa bývalé 
studánky za dolním mlýnem navezením zeminy a 
vyrovnání terénu, instalace posezení, usazení makety, 
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napsání informačního textu a vysázení dvou stromků. 
Dále to bylo poloţení základů Památníku Viléma Mrštíka 
v Helenčině údolí. Jednalo se o úpravu místa, umístění 
repliky vylepšeného Vilémova úlu, vysázení 35 ks 
včelařských dřevin včetně Vilémova jilmu a slavnostní 
otevření za účasti veřejnosti. 

Velkou akcí jsou sondy na bývalém hradě. 
V minulém roce byly provedeny dvě sondy napříč hradem, 
které zachytily jeho základy a sklepení. Vedoucí 
archeologického průzkumu prof. Josef Unger vypracoval 
podrobnou dokumentaci a dostatečně seznámil odborníky 
s dosavadními výsledky. Tyto sondy umoţnily realizovat  
ZEČI Boleradice, STAVOČ Horní Bojkovice a Městys 
Boleradice. Pravidelná údrţba naučných stezek 
představovala třikrát sečení trávy, čtyři zálivky a obrytí 
stromků a včelařských dřevin, dvakrát nátěr sousoší a 
nátěr stromků aleje proti okusu zvěří. Tyto práce obnášely 
70 brigádnických hodin. Sdruţení zorganizovalo dva 
poznávací zájezdy, jednodenní na Třebíčsko, dvoudenní 
na Opavsko. Rovněţ bylo započato s budováním 
webových stránek Techsportu. Na nepočetnou a 
přestárlou členskou základnu je to abnormální aktivita ve 
prospěch Boleradice. 

Ale pro tento rok se plánuje činnost obdobná a 
nemalá. Naučné stezky, si mimo pravidelnou údrţbu, 
vyţádají obnovu textu některých infotabulí. Závěrečná a 
nejdůleţitější archeologická sonda na bývalém hradě by 
měla odhalit další osudy této stavby. Po skončení 
průzkumu uspořádáme besedu pro občany a zájemce, 
kde budou seznámeni s výsledky průzkumu a dějin tohoto 
místa. Obdobnou besedu uskutečníme do konce měsíce 
března k 100. výročí 1. světové války, v níţ budou 
účastníci seznámeni, jak toto neblahé období proţívali 
naši předkové, s událostmi u nás, doplněno dobovými 
materiály. Na 14. a 15. června se připravuje poznávací 
zájezd na trase Tábor – Písek. Srdečně na něj zveme 
všechny zájemce. V budování Památníku Viléma Mrštíka 
se bude pokračovat instalací popisek vysázených dřevin a 
výsadbou dalších, nutnou údrţbou celé plochy, 
zabudováním dalších informačních tabulí a laviček kolem 
budoucích chodníků a jejich vytýčení. Na třech stranách 
při vjezdu do vesnice instalujeme pro turisty a návštěvníky 
orientační mapy s upozorněním na památky a zajímavosti 
Boleradic. 

 
Výbor Techsportu 

 
 
 
 

Zahrádkáři informují 

 

Na státní svátek Dne vítězství - 8. května, 
zahrádkáři uspořádali poznávací zájezd. 
Dopoledne jsme navštívili gotický královský hrad Veveří, 
který slavil 800. výročí a vypíná se nad Brněnskou 
přehradou. 
Odpoledne následovala komentovaná prohlídka a exkurze 
v zahradnickém centru Brabec v Modřicích. 
Počasí v ten den přálo. Na hradě jsme se dozvěděli 
zajímavé informace o historii hradu a jeho majitelích. V 
zahradnictví nás pracovník (syn majitele) provedl prostory 
s výkladem a poodhalil způsoby zahraničního 
obchodování s rostlinami a jejich putování ke spotřebiteli. 
Potom následovala volná prohlídka s nákupem rostlin a 
dalšího sortimentu. 
Kaţdý účastník si přišel na své a proţil pěkný sváteční 
den. 
 

Další informace: 
Léto se rychle přehoupne do měsíce září. A to 
připravujeme tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. 
Bude v neděli 21. září. Věříme, ţe se zapojíte a přinesete 
ukázat své výpěstky. 
A nezapomeňte na své ovoce, které můţete zpracovat i v 
naší zpracovně ovoce – sušíme a moštujeme. 

 
Za výbor ČZS Pavel Kabela 

 

Pozvání na Jánské hody 2014 

 

Boleradští  stárci, starky a chasa Vás srdečně 
zvou na Jánské hody, které se budou konat od pátku 20. 
do neděle 22. 6. 2014. K tanci a poslechu Vám bude hrát 
CM sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic a DH 
Lácaranka z Kobylí. 
 
Program hodů: 
 
PÁTEK 20.6. 
 

Stavění máje v 18:00 hod. 
CM sourozenců Osičkových ve 20:00 hod.  
Občerstvení zajištěno. 
 
SOBOTA 21.6. 
 

Průvod obcí od 1. starky ve 14:30 hod. 
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod. 
Večerní zábava začátek ve 20:30 hod. K tanci a poslechu 
hraje dechová hudba Lácaranka. 
 
NEDĚLE 22.6. 
 
Poţehnání v kostele ve 14:30 hod. 
Průvod obcí od kostela 
Zavádka v 17:00 hod. 
Večerní zábava začátek ve 20:30 hod. K tanci a poslechu 
hraje dechová hudba Lácaranka. 
 
Stárci a starky: 
  1. Daniel Hřib – Gabriela Praxová 
  2. Martin Křiţák – Marie Horáková 
  3. Jakub Zimolka – Sabina Straková 
  4. Jiří Soukop – Šárka Hosová 
 
Chasa: 
  5. Aleš Víteček – Veronika Šillerová 
  6. Tomáš Hos - Natálie Bartoňková 
  7. Martin Soukop – Kristýna Hladůvková 
  8. Karel Otřísal – Joana Wamserová 
  9. Josef Klimeš – Jana Kahounová 
10. Aleš Stehlík – Kristýna Pregrtová 
11. Tomáš Vojtěšek – Veronika Korábová 
12. Viktor Palán – Hana Novotná 
13. Vojtěch Chalupa – Ludmila Klimešová 
14. Jakub Koráb – Tereza Kabelová 
15. Daniel Soukup – Aneta Praxová 
16. Math de Groot – Terezie Langová 
17. Martin Reiter – Anna Křiţáková 
18. David Zimolka – Magdaléna Straková 
19. Jakub Stehlík – Lucie Jíšová 
20. Štěpán Chalupa – Kateřina Zimolková 
21. Daniela Stehlíková – Svatoslav Švábenský 
22. Martin Horák – Klára Hladůvková 

 
Daniel Hřib, Gabriela Praxová 
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Pozvání na výstavu 

 

Veřejná obecní knihovna Boleradice zve všechny 
zájemce na výstavu " Malíři z Boleradic II ", která se 
uskuteční v prostorách knihovny ve dnech konání 
Jánských hodů 21. - 22. 6. 2014. 

 
   Opět se nám představí nadějní (mladší i starší)  kreslíři, 
kteří vytvořili  své práce na téma "Moje  Boleradice". 
  

  Srdečně zveme!                    
                    

Dana Veselá, knihovnice 
 
 
 

Prestižní ročenka o Boleradicích 

 

Čtyřicátý devátý ročník renomovaného 
historického časopisu Jiţní Morava, na osmi stranách, 
přináší stať autorky Andrei Matějíčkové „Archeologické 
lokality na katastru obce Boleradice, okr. Břeclav“. Je to 
výčet archeologických nálezů na našem katastru, 12 
větších a 16 náhodných. V prvé řadě jsou to ty 
nejvýznamnější, jako staroslovanské pohřebiště 
v Randlách s nejbohatší výbavou milodarů, zejména 
mečem bojovníka. Dále originální zlomek dlaţdice 
z našeho kostela a samozřejmě prostor našeho hradu. 
Celá řada jednotlivých pozůstatků z různých dob je 
dokladem různorodého osídlení našeho území. Nálezy 
jsou především zásluhou těch občanů, kteří takové 
doklady nezničili, ale předali je k odbornému posouzení a 
zachování. Z praxe jsou však dobře známé případy 
opačného jednání, čímţ dochází k nenávratným škodám. 
Převáţná část zápisů tohoto seznamu je ze sbírky 
Jaroslava Otýpky, který se této činnosti věnoval po celý 
ţivot s velkým zájmem a nasazením, nalezené předměty 
pečlivě dokumentoval a nakonec je předal do muzea. 

Uvedený odborný článek v předním našem 
periodiku je významný pro náš městys a dokladem, ţe 
Boleradice vchází do zájmu historiků, coţ není vůbec na 
škodu. 

 
Jan Horák 

 
 

Staré domy 
 

Mizí z našich dědin jako příslovečná pára nad 
hrncem. Tak vzhled většiny vesnic se proměňuje k 
nepoznání, nejen úpravou fasád, ale přestavbou vůbec. 
Jistě, pokrok se nedá zastavit, coţ jim beze sporu ve 
většině svědčí a venkov se tak stává rozmanitější i 
půvabnější. Ale i tak v záplavě těch moderních stavení se 
nějaký ten starý a zapomenutý dům objeví, doslova 
„zazáří jako hvězda“ a po citlivé úpravě se stane ozdobou, 
ba aţ atrakcí. Takový dům většinou zachovají chalupáři 
nejen pro svoji radost, ale i jiné zájmy. Často jsou to i 
obce, které prostřednictvím různých dotací je uzpůsobí 
pro několikeré vyuţití, starší části pro místní muzea a 
pamětní síně, ale také pro současné potřeby, třeba jako 
prostory ke shromaţďování, případně pro komerční 
potřeby. Tím pak takové domy oţívají, stávají se ozdobou 
i chloubou místa, připomínkou i dokumentem minulé 
doby, zároveň i soudobým sluţebníkem. To je nezvratná 
skutečnost mnoha měst i vesnic a slouţí jim to ke cti. 

Také u nás donedávna bylo několik takových 
domů, dnes by se stěţí našel nějaký. Bydlení v nich nebylo 
jednoduché, ba velice obtíţné, vnitřní uspořádání a 
vybavení zlé, na podívání zajímavé, na obývání nezdravé. 
Dnešní doba se však dovede i s takovou situací dobře 
vyrovnat. 

Jedním obdobně velice zajímavým u nás byl dům 
č. 91 uprostřed návsi. Do svého zániku si zachoval 
dispozice a proporce středověkého domu s jeho klady i 
zápory. V době svého vzniku, někdy ke konci 17. stol., jistě 
byl vyhovující s řadou předností před staršími, na konci 
svého trvání však těţko obyvatelný, restaurovaný dnešními 
prostředky by se stal jedinečným unikátem se skvělými 
moţnostmi vyuţití, ne však k trvalému přebývání. Jen ti 
nejstarší si jej mohou vybavit, později narození alespoň 
letmou představu získat z malého nákresu. Měl svoji 
unikátnost v tom, ţe jeho hospodářské stavení mělo chlévy 
a dvůr před obytnou částí. Alespoň v posledním období 
svého trvání, byl tedy obrácený do návsí, okna měl k 
severu. Celá stavba zasunuta do svahu, tím však nebyl 
jediný v řadě. To řešení bylo v důsledku meandrujícího 
potoka, který tak vytvářel baţinatý prostor uprostřed 
vesnice. Byl také jedním z posledních, který měl před 
vchodem ţůdr, tedy klenutou předsíňku přede dveřmi, 
typickou součást domů na Hanáckém-Slovácku. 

 

 
 

Vnitřní uskupení zachovávalo velmi staré 
uspořádání typu dvou místností (jizby a síně). Ta první 
byla k přebývání, ta druhá více méně pracovní, také zvaná 
černá kuchyně s otevřeným ohništěm. Později přistoupila 
třetí místnost a to komora. Do domu se vcházelo síní, či 
černou kuchyní, z ní vedly vchody do světnice, komory a 
na záspí dvora i zahrady. Ke chlévům se šlo zápraţím 
před domem. V síni se vařilo, udilo, skladovala voda a 
nádobí atd., nebyla tak prostorná jak jizba – světnice, v níţ 
se jedlo, spalo, besedovalo a byla vyhřívaná pecí ze síně. 
Z té se vcházelo i do komory slouţící k uskladnění zásob, 
v čas potřeby poslouţila i k přenocování. Na ni, směrem k 
návsi, navazovaly chlévy pro prasata i hovězí dobytek. 
Zadní stěna měla jen jeden vchod na zahradu a téměř se 
opírala o svah. Okna ze světnice směřovala k severu, a 
tudíţ do nich nikdy nezasvitlo slunce. Z dnešního hlediska 
k bydlení zcela nevyhovující, pouze jako památková rarita. 
Obdobných domů bývalo ve vesnici bezpočet. Pokud by se 
takový dům zachoval a renovoval v intencích tohoto 
pojednání, vzhledem tomu, ţe byl uprostřed vesnice, měl 
by nebývalou přitaţlivost, nebyl by však k bydlení. 
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Z mnoha jiných zajímavých domů u nás, pokud 
by se dochovaly v původním stavu, by se nabízelo celé 
seskupení takových, tedy ulička na Hrobech, směrem k 
Orličkám. Svým seskupení a různorodostí by se jevila 
jako malý skanzen. Kdyby domky při restaurování na 
sebe navazovaly, tak by vzniklo malebné zákoutí lákající k 
návštěvě s různým vyuţitím. Avšak to je jenom kdyby, 
tedy co jiţ nenávratně zmizelo.  

Jan Horák 

 

MetleCup 

 

5. července se na fotbalovém hřišti 
v Boleradicích uskuteční druhý ročník turnaje v malé 
kopané ,,MetleCup´´. Turnaj je určen nejen pro 
registrované hráče, ale také pro nadšence z řad fanoušků 
a fanynek. 

 
Během turnaje bude přichystané občerstvení 

včetně specialit z udírny a grilu. 
 
Turnaj začíná v 8 hodin a bude probíhat celý den. 
Více informací na www.sokolboleradice.cz 
 

Milan Víteček 

 

Pěší Tour de Metlař 

 

Z důvodu špatného počasí se letošní květnová vycházka 
přesunuje na neděli 8. června.  

 

 
 

Marta Korábová 

Letní divadla Pod širým nebem 

 

Proţijte letní romantiku s hvězdami pod hvězdami.  
Přivítejte léto v Hustopečích! Ve společnosti divadla, 

dobrého vína a cimbálové muziky. To vše v romantických 
kulisách nádvoří historického domu U Synků. Letní 
divadelní festival Pod širým nebem v sobě snoubí tu 
pravou letní pohodu. 

 Těšit se od 4. do 18. července můţete například na 
Divadlo Radka Brzobohatého, na Studio Dva Praha a 
mnohé další. Na divadelní prkna pod hvězdami letos zavítá 
Jana Boušková, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Filip 
Blaţek či Maroš Kramár. Hvězdným profesionálům budou 
kontrovat ochotníci z Kroměříţe a Velkých Opatovic. Děti 
se mohou těšit na Divadlo Špílberg Brno. 

 Vstupenky k dostání v Turistickém informačním 
centru Hustopeče, Brno, Břeclav a Mikulov. 

Permanentka rovná se představení zdarma. Cenově 
zvýhodněná permanentka se vztahuje na všechna 
představení pro dospělé. Úspora oproti jednotlivým 
vstupenkám činí 310 korun a to je téměř jedno hvězdné 
představení zdarma! 

  
Program divadel: 
 
Vyhazovači  - Pá  4. 7. 2014  
- Divadlo Radka Brzobohatého  / Cimbálová muzika 
 
Krysáci - Ne  6. 7. 2014  
- Divadlo Špílberg – představení pro děti 
 
Dovolená po česku - St   9. 7. 2014  
- Divadelní spolek Kroměříţ 
 
Turecká kavárna - Pá 11.7. 2014  
- Agentura Harlekýn Praha  /  Cimbálová muzika 
 
Kdopak to zvoní - St 16.7. 2014  
- DS TeaTrum Velké Opatovice 
 
Vše o muţích - Pá 18.7. 2014  
- Studio Dva Praha  /  Cimbálová muzika 

  
 

  
Prodejní místo: Turistické informační centrum 

Hustopeče, Dukelské nám. 23. Tel.: 519 412 909, e-
mail: tic@hustopece-city.cz.  

 
Pro více informací: http://www.hustopece.cz/akce-

archiv/2014/7 

 
 

Bc. Eva Očenášková, TIC Hustopeče 

http://www.sokolboleradice.cz/
mailto:tic@hustopece-city.cz
http://www.hustopece.cz/akce-archiv/2014/7
http://www.hustopece.cz/akce-archiv/2014/7
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Jak správně třídit odpad v naší obci 

 
Místa kde najdete kontejnery: 
  
Na Stání 

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

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

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

 

    
   
Ano 

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

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

 
 
Ano 

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

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

 
 
Ano 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a 
kosmetických přípravků, kýble, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboţí, obaly 

od CD disků a další výrobky z plastů. Do těchto kontejnerů 
můţete vyhazovat i odpady označení číslem 7. Pěnový 
polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 
Ne 

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

 
 
Ano 

Do zeleného kontejneru můţeme vhazovat barevné sklo, 
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můţete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Ne 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem 
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a 
pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu. 
 
 
Sklo čiré bílý kontejner     
 

 
 
Ano 

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

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

 
Drobná elektronika  

- sběrný E-box (zádveří radnice) 
 
Tonery  

- sběrný box (zádveří radnice) 
 
Úsporné žárovky  

- sběrný box (zádveří radnice) + sběrný dvůr 
 
Klasické žárovky, zářivky 
- sběrný dvůr 
 
Olej z domácností, pneumatiky 
 
- sběrný dvůr 
TV, PC, ostatní bílá technika 
 

- sběrný dvůr, elektro domek 
 
Nebezpečný odpad 

- sběrný dvůr 
- po výzvě (min. 1x ročně) 
 

Městys Boleradice 
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Fotoreportáž z 80. výročí hasičské zbrojnice 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

Kalendář akcí 

02.06.2014 Školní olympiáda, Dopravní hřiště, Ekoolympiáda  

07.06.2014 Den dětí 

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 

19.07.2014 - 26.07.2014 Letní dětský tábor 2014 

30.08.2014 Vítání podzimu  

 

 
Uzávěrka pro III. číslo zpravodaje bude 22. 8. 2014 

 
III. číslo zpravodaje vyjde 1. 9. 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 
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