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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
Přijde mi to jako včera, kdy jsem při posledním
zazvonění popřál školákům pěkné prázdniny, a najednou
uţ je tady konec prázdnin a spolu s ním zahájení nového
školního roku. I pro nás, zastupitele zanedlouho odezní
pomyslné poslední zvonění a přijde konec volebního
období. Pomyslné je také „poslední“ vydání Polehradu.
Čtyři roky utekly jako voda a opět se blíţí den, kdy si
kaţdý z vás poloţí otázku koho volit. Není divu, ţe
komunální volby se těší největší účasti, vţdyť jména na
volebních lístcích jsou vţdy nějakého souseda, kamaráda
nebo člena spolku. Zkrátka vţdy patří někomu, koho
znáte, komu se nemusíte bát sdělit své připomínky,
podněty a názory. Věřím, ţe tak tomu bylo i v uplynulém
období a ţe vámi zvolení zástupci pracovali podle vašich
představ a byly to také vaše podněty, které vedly
k dalšímu růstu a rozvoji našeho městyse.
Jedním z takových podnětů a našich cílů byla
úprava boleradické návsi. V dnešní době máme jiţ první,
troufám si říct úspěšnou etapu za sebou. Jaké práce a
úpravy zde byly prováděny, jste mohli sledovat na vlastní
oči a také jsme vás s nimi i spolu s mým předchůdcem Dr.
Drahomírem
Hausnerem
postupně
seznamovali
v průběhu příprav a výstavby. Věřím, ţe druhá etapa této
náročné rekonstrukce, ve které bude zrekonstruována
vozovka s torzem kruhové části a prostor za budovami
úřadu na sebe nenechá dlouho čekat. Z tohoto důvodu
byly jiţ v letošním roce zahájeny projekční práce na nové
podobě naší návsi. Připravovaná vizualizace druhé etapy
bude také, jak jsem slíbil, poskytnuta vám občanům
k případnému vyjádření svých připomínek a to
prostřednictvím našich webových stránek a obecní
vývěsky. Po zapracování těchto připomínek bude, jak
pevně věřím, ještě v letošním roce dopracována
projektová dokumentace pro provedení stavby. Vše tak
bude připraveno a bude záleţet jen na novém
zastupitelstvu a dalších finančních okolnostech zda dá
projektu opět zelenou.
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štěpkovač, který bude moţný zapojit za vozidlo a
zpracovat dřevní materiál přímo na místě. Zvýší se tak
efektivita a ušetří prostředky vynakládané na svoz
zeleného odpadu. V případě kompostérů bude zajištěna
likvidace bioodpadu z vašich domácností, který mnohdy
končí v popelnicích a zvyšuje tak náklady na likvidaci
odpadů. I v oblasti odpadů je nadále co zlepšovat. Věřím,
ţe se v dalším období podaří zajistit potřebné dotační
prostředky pro výstavbu sběrného dvora, ve kterém najde
své místo i pořizovaná technika pro údrţbu naší obce. Ne
vţdy se ale povede vše napoprvé a tak méně pozitivní
zprávou je neobdrţení dotace na zateplení a výměnu
topidel pro budovu úřadu městyse a tím i sníţení
energetických nákladů na její provoz. I přesto, ţe byly
všechny náleţitosti splněny a ţádost byla v pořádku, na
procenta rozhodující o přidělení jsme nestačili. Státem
avizované navýšení finančních prostředků do tohoto
dotačního titulu nakonec neproběhlo a tak se jako obvykle
sešlo ţádostí o několik set miliónů více, neţ bylo
vyhrazeno. I zde ale nesmíme přestat věřit a i nadále se
musíme pokoušet tyto prostředky získat.
Váţení občané a čtenáři, výše zmíněné informace
jsou jen zlomkem informací, které bych mohl vyjmenovat a
které se podařilo za uplynulé období 2010-2014 uskutečnit.
Po celé období jsme vám spolu mým předchůdcem panem
Dr. Drahomírem Hausnerem a dalšími zastupiteli přinášeli
tyto informace v pravidelných vydáních našeho Polehradu.
Jsem přesvědčen, ţe toho nebylo málo a ţe si alespoň
některé z těchto akcí, vzhledem k blíţícímu se zakončení
volebního období současného zastupitelstva, zaslouţí
připomenout.
ROK 2011








Pódium pro muzikanty
Autobusové zastávky
Rekonstrukce chodníků na pravé straně od středu
obce
Výstavba sběrného dvora
Nákup komunální techniky
Sjezd rodáků a přátel Boleradice
Vydání publikace Boleradice slovem a obrazem

ROK 2012









Jedním z dalších cílů, které jsme postupně
uskutečňovali a který, jak doufám bude i nadále
pokračujícím důleţitým cílem, je nakládání s odpady a
jejich likvidace. V uplynulé době se podařilo zajistit
výstavbu sběrného dvora, doplnit kontejnery na tříděný
odpad, rozšířit druhy odebíraného odpadu a další….
Novým přírůstkem k této problematice je pořízení
kompostérů a štěpkovače. V současné době máme
pozitivní zprávu, ţe byl náš projekt podpořen a můţeme
tak očekávat přidělení dotačních prostředků ve výši
1.200tis. na nákup těchto předmětů a zařízení. Pořízeno
má být 300ks kvalitních kompostérů a přívěsný

Oprava stropu v ZŠ a MŠ Boleradice
Rekonstrukce tvořivé učebny v ZŠ a MŠ Boleradice
Rekonstrukce dětského hřiště Sluníčko
Přeloţka vedení nízkého napětí Bařina
Výstavba veřejného osvětlení Bařina
Rekultivace spalovny Randle
Statické zajištění spodní části hřbitova
Zajištění betléma pana Antonína Krmíčka

ROK 2013
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Prodlouţení vodovodu Cvrčkov
Varovný protipovodňový systém
Rekonstrukce třídy ZŠ a MŠ Boleradice
Čištění kanalizace Dolní Konec
Doplnění výstroje a výzbroje JSDH
Strategický plán rozvoje městyse na roky 2013-2023
Revitalizace návsi v Boleradicích 1. etapa – zahájení
Nákup nábytku do sálu městyse
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
městyse Boleradice
konaného dne 29. 5. 2014

ROK 2014








Oprava hrobových míst
Energetický audit budovy ÚM
Rekonstrukce soc. zařízení v přísálí ÚM
Revitalizace návsi v Boleradicích 1. etapa –
dokončení
Rekonstrukce prostor druţiny v ZŠ a MŠ Boleradice
Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ a MŠ Boleradice
……..

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

PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2014







Revitalizace návsi V Boleradicích – 2. etapa
Prodlouţení vodovodu Cvrčkov – dokončení
Prodlouţení vodovodu ulice Dolní Konec
Rekonstrukce kanalizace ulice Pekelná
Výkup pozemků pro novou výstavbu
……..

zprávu starosty o plnění úkolů
zasedání zastupitelstva městyse

z minulého

volí:
-

komisi návrhovou ve sloţení: Dr. Drahomír
Hausner, Jiří Machač, Marek Koráb

schvaluje:
Jak jsem uvedl nebylo toho málo a drobné
neúspěchy byly většinou vyváţeny celou řadou
úspěšných projektů, které se podařilo zrealizovat. Zajisté
vţdy bude v naší obci co vylepšovat a upravovat a
nemusejí to být jen velké a nákladné projekty. Vţdyť i
drobné akce pořádané zdejšími spolky i obcí přinášejí
radost a zábavu do našich srdcí a domovů. Jsem rád, ţe
se zde daří dosahovat úspěchů ve všech rovinách našeho
kaţdodenního ţivota. Jsem přesvědčen, ţe rozhodnutí,
která činila rada a zastupitelstvo v tomto volebním období,
tak přispěla velkou měrou k lepšímu ţivotu zde
v Boleradicích. Spolupráce, která procházela jednáními
napříč stranám, se vţdy nesla v rozumném duchu a bez
větších rozbrojů. Zajisté ne vţdy je moţné se vším
souhlasit, ale je vţdy potřebné najít rozumné řešení.
Spolupráce je vţdy základem pro dobrý rozvoj obce a já
věřím, ţe i v novém volebním období se podaří najít
dostatek rozumu a trpělivosti pro dobrou spolupráci, která
má vţdy smysl a vede k dobrým výsledkům.
Závěrem vám všem přeji krásný slunný podzim a
šťastnou ruku při následujících volbách.
Bohuslav Barek, starosta

-

-

-

-

zmocňuje:
-

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části
pozemku p.č. 3484/4 s panem Stanislavem
Korábem, Boleradice 259

-

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 4242 s panem Ing. Vladislavem
Šlancarem, Boleradice 59

-

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části
pozemku p.č. 4045/131 s panem Františkem
Novotňákem, Boleradice 392

-

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části
pozemku p.č. 198/1 se slečnou Ing. Janou
Lauterbachovou, Jana Moláka 3085/11, Břeclav

Volby do zastupitelstva obce 2014
Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se v naší
republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 hod do 22:00 hod a
v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 hod do 14:00 hod.
Místem konání voleb je přísálí ÚM v Boleradicích (krček).
Kdo z občanů nemůţe přijít ze zdravotních
důvodů do volební místnosti a chtěl by volit, ať se nahlásí
na úřadu městyse Boleradice. Členové okrskové volební
komise jej navštíví s přenosnou volební urnou.
Voličům budou doručeny hlasovací lístky do 7. 10. 2014

program dnešního zasedání ZM
ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Janda, Ing. František
Koráb
prodej části pozemku p.č. 3484/4 o výměře 62 m2
dle GP č. 688-258/2013, zapsaném na LV 10001
v k.ú. Boleradice za cenu Kč 40,-/m2, panu
Stanislavu Korábovi, Boleradice č.p. 259
prodej pozemku p.č. 4242 o výměře 26 m2
zapsaném na LV 10001 v k.ú. Boleradice za cenu
Kč 40,-/m2 panu Vladislavu Šlancarovi,
Boleradice 59
prodej části pozemku p.č. 4045/131 o výměře
113.m2 dle GP č. 690-18/2014 zapsaného na LV
10001 v k.ú. Boleradice za cenu Kč 40,-/m2 panu
Františku Novotňákovi, Boleradice 392
prodej části pozemku 198/1 zastavěné stavbami o
výměře 20 m2 za cenu Kč 20,-/m2 a o výměře
24m2 za cenu Kč 40,-/m2, dle GP č. 698-4/2014,
který je zapsán na LV 10001 v k.ú. Boleradice
Ing. Janě Lauterbachové, Jana Moláka 3085/11,
Břeclav

stanoví:

Městys Boleradice

-

termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse
předběţně na čtvrtek 28. 8. 2014 ve 20:00 hod.
Zastupitelstvo městyse
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Předvolební úvaha
čas běţí aţ neuvěřitelným tempem. Neţ jsme se
nadáli, uběhly čtyři roky a znovu tu máme komunální
volby. Ty letošní budou sice "aţ" 10. a 11. října, ale uţ
nyní se téma blíţících se voleb začíná objevovat v
různých debatách mezi občany. Často zaznívají
především dvě otázky:
- jaké bylo to skoro uplynulé volební období a
jaké bude to nové, které začne letos v říjnu a skončí asi
opět v říjnu roku 2018?
K té první otázce se jistě podrobně vyjádří ti,
kteří naši obec poslední čtyři roky řídili. Co však lze s
uspokojením konstatovat je fakt, ţe toto volební období se
i přes některé dramatické okamţiky vyznačovalo klidným
a korektním jednáním v zastupitelstvu i přes to, ţe toto
bylo sloţeno ze zástupců šesti (!) volebních stran. Jak se
toho podařilo dosáhnout? Vzpomínám si, ţe ještě
předtím, neţ jsem ukončil svoje působení na radnici (svůj
úmysl neucházet se znovu o funkci starosty jsem pro
jistotu oznámil rok předem), poţádal jsem zástupce všech
zmíněných šesti stran, aby se společně dohodli na
zásadách
korektního
vedení
volební
kampaně.
Výsledkem byla tzv. "Veřejná výzva", směřovaná nejen ke
členům volebních stran, ale i k jejich příznivcům, aby
kampaň vedli slušně a kultivovaně a zdrţeli se jakýchkoliv
vzájemných výpadů či osobních útoků. Výzva byla
podepsána zástupci všech šesti volebních stran 2. září
2010 a následně zveřejněna na obecní vývěsce a v
Polehradu. Velmi pozitivně byla tato výzva hodnocena i v
regionálním tisku.
Jsem přesvědčen, ţe toto byl dobrý základ pro
společnou práci v celém následujícím volebním období i
pro vzájemné vztahy v zastupitelstvu. Jistě by stálo za
úvahu tuto čtyři roky starou výzvu oprášit i pro letošní
volební kampaň. Nepochybně by takový dokument mohl
být předznamenáním příštích vztahů v nově zvoleném
zastupitelstvu a přeneseně i v celé naší obci.
Jan Koráb

Zastupitelstvo – Jaké bude?
Za pár týdnů rozhodneme my, voliči o sloţení
nového zastupitelstva na příští čtyři roky. Od prvních
komunálních voleb v roce 1990 to bude v pořadí sedmé
zastupitelstvo naší obce, v jehoţ čele bude stát jiţ osmý
starosta. V našem patnáctičlenném zastupitelstvu se za
uvedenou dobu vystřídalo několik desítek našich občanů,
na kandidátkách se jich objevilo několik stovek! Nedá se
tedy říci, ţe naši lidé nemají zájem o politiku (komunální).
Naopak - skutečnost, ţe pro letošní komunální volby je
zaregistrováno dosud nevím kolik............volebních stran
svědčí o tom, ţe jim není lhostejné, co se v naší obci v
následujících čtyřech letech bude dít!
O to větší je odpovědnost nás, voličů, kteří
budeme svými hlasy o sloţení nového zastupitelstva
rozhodovat. To, jaké zastupitelstvo si zvolíme, bude
nesmírně důleţité. O úspěšném směřování a rozvoji obce
v příštím volebním období budou mimo jiné rozhodovat i
vztahy uvnitř zastupitelstva, vzájemná tolerance,
pochopení, společný zájem - zkrátka schopnost táhnout v
zájmu obce za stejný konec provazu. Ne vţdy to bylo
pravidlem!
A právě díky dlouholeté zkušenosti z práce v
zastupitelstvu upřímně obdivuji všechny, kteří letos přijali
kandidaturu pro komunální volby, kteří tím veřejně
prohlašují - ano, mám zájem pracovat pro svou obec! Jen
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bych rád připomněl skutečnost, ţe kandidujeme- li za
různé volební strany, z nás nečiní nepřátele. Soupeříme
spolu o důvěru a hlasy občanů a nabízíme své síly,
zkušenosti, schopnosti, elán a nadšení pro blaho celé obce
bez rozdílu, za kterou stranu kandidujeme.
Chci tedy společně s vámi váţení občané a voliči
doufat, ţe z letošních voleb vzejde zastupitelstvo moudré a
pracovité, ţe se v něm vedle zkušených, ostřílených
kozáků objeví i více nových, mladých tváří. Právě ti mladší
by měli uţ teď získávat zkušenosti - vţdyť to budou právě
oni, kdo naši obec zanedlouho povedou.
Kandidátům přeji ve volbách úspěch a nám
voličům šťastnou ruku!
Jan Koráb

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
červenec – září 2014
60 let

75 let

81 let
82 let

84 let
89 let
90 let
95 let

Sokolář Josef, Boleradice 423
Sokolářová Marie, Boleradice 39
Novotný Zdeněk, Boleradice 406
Kabelová Marie, Boleradice 51
Stehlík Jiří, Boleradice 294
Chalupa Josef, Boleradice 297
Dluhošová Anna, Boleradice 125
Hřibová Libuše, Boleradice 48
Reiterová Marie, Boleradice 383
Hřib Václav, Boleradice 48
Kršíková Boţena, Boleradice 341
Stehlíková Marie, Boleradice 381
Soukopová Ludmila, Bol. 300
Korábová Veronika, Bol. 336
Otýpková Josefka, Boleradice 13
Machačová Antonie, Bol. 83
Omastová Margita, Bol. 182
Koráb Jan, Boleradice 252
Boudná Marie, Boleradice 237
Chalupa Vavřinec, Boleradice 27

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let!
Matrikářka Marie Klimešová
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MŠ Boleradice
Poslední měsíc školního roku jsme proţili
opravdu na plno. Závěrečná lekce plavání byla stejně
veselá jako všechny ostatní, ale byla s překvapením.
Přišel za námi pan Vodník, který nám dal drobné dárky a
radu, jak se v létě neutopit.
Neţ jsme se nadáli, byla půlka června a s ní přišel i
dlouho očekávaný turistický výlet spojený se spaním pod
rozhlednou na Nedánově. Spolu s dětmi a rodiči jsme
navštívili kloboucký větrný mlýn a poté se pěšky lesem
přesunuli k rozhledně, kde jsme zaloţili tábořiště. Zázemí
a případné útočiště před dravou zvěří a nepříznivým
počasím jsme našli v chatě pana Martina Křiţáka, za coţ
mu moc děkujeme. Je škoda, ţe na spaní pod rozhlednou
mělo odvahu jen málo rodičů, přestoţe byla teplá noc a
krásné ráno.
Děkujeme rodičům předškoláků, ţe připravili pro
děti opravdu pěkný program a originální pasování
předškoláků na školáky, na které budou nejen děti, ale my
dlouho vzpomínat!

V novém školním roce se těšíme na shledanou.
Kolektiv učitelek MŠ

Školní výlet
Ve středu 18. 6. 2014 jsme se s dětmi vydali na
celodenní výlet, který byl z velké části financován z
projektu Ekoškoly + společnosti Ikea. Od Sdruţení
Tereza, které projekt zaštiťuje, jsme získali 7.000 Kč,
kterými se pokryly náklady na vstupné.
První zastávkou byl Archeoskanzen v Modré,
hned vedle Velehradu nedaleko Starého Města u
Uherského Hradiště. V dobových kostýmech se nám
věnovali průvodci, od kterých jsme se dozvěděli řadu
informací o ţivotě v době Velké Moravy. Jak se dá ţít bez
zanechání negativních ekologických stop. Viděli jsme, jak
se z různých přírodních materiálů vyráběly a barvily
oděvy, v pekárně jsme mohli ochutnat čerstvé placky
upečené v hliněné peci. Ve škole nás posadili do lavic a
vyprávěli nám o Velké Moravě. A protoţe to byla škola,
také nás tam zkoušeli a naši učitelé se na chvíli stali také
ţáky. Museli přepsat svá jména do knihy hostů hlaholicí.
Dozvěděli jsme se také řadu věcí o válečnictví a zbraních,
zastříleli jsme si z luku na slaměný terč. Po obědě jsme
pokračovali do Ţivé vody, která je hned vedle
Archeoskanzenu. Navštívili jsme velký podvodní tunel,
kde kolem nás proplouvaly sladkovodní ryby, jako jsou
jeseteři, štiky, kapři, líni, ţelvy a také jsme viděli jednu z

ZÁŘÍ 2014
největších sladkovodních ryb - vyzu velkou. Venku jsme se
si v přírodním koupališti smočili noţky a uháněli jsme na
další zastávku našeho plánovaného výletu.
Dorazili jsme do firmy Kovosteel ve Starém
Městě, která se věnuje zpracování nebezpečných odpadů,
ţeleza, barevných kovů atd. Celým areálem jsme projeli
vláčkem Steelinka s kometářem pana řidiče. Následovala
prohlídka Kovozoo, majáku a lodě, kde se děti mohly
proběhnout, pohrát si a z majáku si prohlédnout město i
okolí. Sochy zvířat z celého světa vytvořili nejen umělečtí
kováři, ale i další zaměstnanci firmy a na některých
spolupracovaly také děti z místních škol.
Dětem se výlet velmi líbil, snad také proto, ţe si
jej celý naplánovaly samy. Na některé nejvíce zapůsobila
Kovozoo, kde děti i učitelé ţasli nad tím, na co všechno se
dá kovový šrot vyuţít a někteří byli zase okouzleni
podvodním tunelem v Ţivé vodě, kde mohli pozorovat ryby
z těsné blízkosti a důkladně si je prohlédnout.
Mgr. Hana Cvanová

Ze sportu ve škole
V závěru školního roku – v červnu, se naši ţáci
zúčastnili dvou důleţitých sportovních akcí.
V pátek 13. 6. jsme jeli do Velkých Němčic na atletickou
olympiádu. Zástupci naší školy soutěţili ve 2 kategoriích –
nejmladší ţáci a ţákyně 1. - 3. třídy (Míša Zoubková,
Anička Hladníčková, Filip Kokeš a Vojta Ziaťko) a mladší
ţáci a ţákyně 4. a 5. třídy (Kamila Zoubková, Lucka
Pilátová, Petr Plevač a Jarek Šimbera).
Soutěţe se celkem zúčastnilo 7 škol. My jsme
skončili na 6. místě se 77 body. Soutěţilo se ve skoku
dalekém, běhu na 50m, běhu na 300m a hodu kriketovým
míčkem. V náročných disciplínách se všichni snaţili ze
všech svých fyzických sil podat co nejlepší výkon. Byla to
výborná příleţitost porovnání sil a výkonů a získání
potřebných zkušeností. Jmenovaným děkujeme za
reprezentaci naší školy.
V úterý 24. 6. jsme se věnovali dopravní výchově.
V ten den si ţáci přivezli kola a pod vedením odborníků z
Autoškoly Lednice na stadionu plnili praktické úkoly na
dopravním hřišti. Tam probíhala jízda zručnosti – ovládání
svého kola a potom jízda podle pravidel silničního provozu.
Nejlepší cyklisté byli odměněni drobnými dárky a
průkazem cyklisty. Této preventivní akce se zúčastnila i
mateřská škola.

I v novém školním roce nás čekají sportovní akce
a soutěţe. Nejdříve to bude turnaj ve vybíjené, potom v
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sálové kopané a stolním tenisu. Tomu musí předcházet
samozřejmě příprava v hodinách tělesné výchovy a
sportovním krouţku. Děti mají radost z pohybu, míčové
hry jsou oblíbené aktivity a ty mají na naší škole zelenou.
Přitom se dbá na všestrannost, neopomíjí se ani jiné
sporty. Hned v září zahajujeme plavecký výcvik pro 2. a 3.
ročník, v zimě opět uskutečníme lyţařský výcvik.
Mgr. Pavel Kabela, učitel TV

Zázrak zvaný med
Projekt Včelařský krouţek ZŠ a MŠ Boleradice
Ve školním roce 2013/2014 jsme měli v naší
Ekoškole uţ dva včelařské krouţky, protoţe se v září
přihlásilo 16 dětí. Rozdělili jsme děti na začátečníky a
pokročilé.
Vyuţili jsme výzvy KrÚ JMK a napsali projekt „
Zázrak zvaný med“, protoţe jsme se v roce 2014 chtěli
věnovat získávání informací o medu a jeho vlastnostech.
Med byl součástí mnoha zvyků a rituálů. Sladká chuť
symbolizovala šťastný a plodný manţelský ţivot. Léčivé a
regenerační schopnosti ho proměnily v pokrm bohů. Med
je produktem včely medonosné, včela sama však med
nenosí, ona ho tvoří. Sbírá nektar z kvetoucích rostlin a
jiné sladké šťávy - především medovici. Med můţeme
povaţovat za produkt rostlin a včel. Zkušenější členové
VKM se zajímají o témata do větší hloubky a hledají
podrobnější informace – sloţení medu, vlastnosti medu,
druhy medů podle zdrojů snůšky a druhy medů podle
zpracování.
Vlastnosti
medu,
jeho
viskozita,
hygroskopicita, krystalizace a barva medu. Med řepkový,
akátový, slunečnicový, jetelový, pohankový, lipový,
malinový, svazenkou, levandulový a medy medovicové.
Druhy medů podle zpracování – med vytočený, u nás se
med nejčastěji získává vytáčením z plástů v medometech,
působením odstředivé síly na med v plástech. Med
lisovaný, plástečkový, pastovaný, biomed, toxický med.

Mladší včelaři odvíčkovávali
V březnu jsme navštívili Včelařskou výstavu v
Brně, zde byly vystaveny včelařské pomůcky, produkty
včel, také zajímavé odborné přednášky a soutěţe pro děti.
Zaujal nás menší elektrický nerezový medomet, stojan na
odvíčkování a další pomůcky na získávání medu.
Koncem dubna jsme dostali zprávu, ţe náš
projekt byl finančně podpořen a můţeme koupit nový
medomet ještě před vytáčením medových plástů. Starší
„včelaříci“ s vedoucími obsluhovali nový medomet a mladší
odvíčkovávali rámky. Práce nám šla rychle od ruky a z
nového medometu vytékal chutný med z nektaru z jarních
květů.
Děkujeme Krajskému úřadu JMK, ţe finančně
podporuje mládeţ sdruţenou ve Včelařských krouţcích
mládeţe, protoţe ochrana přírody a krajiny je pro ţivot
člověka velmi důleţitá. Mladí včelaři získávají v krouţku
znalosti z botaniky, praxe u včel, mikroskopování,
anatomie a fyziologie včely medonosné. U dětí ve škole
vidíme, ţe jiţ před včelkami neutíkají se strachem, ţe
dostanou ţihadlo, ale pozorují, jak sbírají pyl a dávají si ho
do košíčků na noţičkách. Podle barvy pylu odhadujeme,
které rostliny navštívili. Učíme se, která rostlina je
pylodárná, zda dává nektar nebo medovici. Je toho hodně,
co musí včelař znát, ale jarní pohled do otevřeného úlu je
zajímavý a poučný.
Miroslava Vavriková

Co dělají žáci naší školy o prázdninách

Starší včelaři obsluhovali nový medomet
V lednu se ve škole konala přednáška paní Cahové, pro
ţáky a veřejnost s názvem „Med a jeho vlastnosti“.
Zkoušeli jsme si zjišťovat mnoţství vody v medu pomocí
refraktometru. V medu musí být pouze určité procento
vody, aby se neznehodnotil kvašením, k tomu se vyuţívá
refraktometr.

Ţáci naší školy odpočívají, jezdí na výlety, na
tábory i na dovolenou s rodiči. V naší Ekoškole, ale bydlí
také zvířátka – ţebrovníci, šneci a králíci, kteří prázdniny
nemají. Na zahradě dozrávají plody malin, angreštu a
rybízu, plevel roste jako divý. Paní vychovatelka pozve děti
do školy i v době prázdnin na „Prázdninové pomáhání
škole“. Některé dny jsme čistili akvárium ţebrovníkům,
králíkárnu našim chlupatým kamarádům, také s panem
školníkem vyráběli síta na sušení sena a vytrhali trávu na
zahradě.
Někdy také pršelo, ale to jsme si povídali a při
tom chystali hliník na odvoz do sběrny. Nevěřili byste, co
do kontejneru na hliník někteří vloţí – plastový vrch z
jogurtu, obaly od léků s plastovým dnem, obal od másla
apod. Vezmeme si rukavice a vše pečlivě přebereme a
takto získáváme menší finanční částky do pokladny školy,
které slouţí třeba na odměny do soutěţí. Děkujeme
občanům Boleradic, kteří nám hliník nosí a tím pomáhají
přírodě i dětem.
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desce zveřejněné dokumenty, které se vztahují ke
vzdělávání dětí a ţáků.

Vyrábíme síta na seno
Miroslava Vavriková

Učitelé koncem srpna připravili plány práce a
seznámili se s projekty, které budou v roce 2014/2015
zaměřeny zejména na další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti informačních technologií. Dalším
naším
přáním
je
získat
moderní
(a
hlavně
nízkonákladovou) keramickou pec, která by vyhovovala
potřebám keramického krouţku a neplýtvala elektrickou
energií. Vyuţili by jí také rodiče s dětmi a naši senioři, kteří
se jiţ zvykli docházet na pravidelné lekce keramiky. Na
závěr bych chtěla připomenout úspěšný a u dětí oblíbený
projekt Senioři čtou dětem. V loňském školním roce nás
navštívilo 8 místních seniorů a věříme, ţe i letos oslovíme
některé další, kteří by byli ochotni spolu s ţáky
zavzpomínat na školní léta a přečíst úryvek ze své
oblíbené dětské knihy.
Mgr. Milena Emmerová, ředitelka Zš

Škola se připravila na nový školní rok
Koncem června jsme se před budovou naší školy
rozloučili s ţáky, zejména s těmi, kteří odcházejí do
dalších škol v okolí. Radost ostatních dětí z prázdnin a
volného času ale pomalu střídá zvědavost a těšení se na
spoluţáky. Děti, které potkáváme venku, na nás mávají a
svěřují se, jak moc se těší do školy. A také učitelé se jiţ
připravují na nový školní rok. Připravuje se také budova
školy, která má za sebou výměnu podlahových krytin a
celkovou obnovu školní druţiny (byla přistavěna v roce
2001) a před sebou dokončení rekonstrukce dolních toalet
(doufáme, ţe budou hotovy v září). Stavební firma tento
prostor upravuje jednak pro učitelky MŠ a také pro
veřejnost, která vyuţívá tělocvičnu. Při projektování
prostor jsme mysleli na případné spoluobčany se
zdravotním postiţením a tento prostor naplánovali jako
bezbariérový a vhodný pro imobilní občany.
V novém roce budou ţáci základní školy
rozděleni do 3 učeben, budou se učit hlavní předměty
(český jazyk a matematiku) takto: 1. ročník – Mgr. Hana
Cvanová; 2. ročník – Mgr. Milena Emmerová; 3. - 5.
ročník – Mgr. Pavel Kabela. Menší úvazek učitelky přijala
Mgr. Eva Fraňková (VV a informatika), nepovinný předmět
angličtina pro nejmenší bude učit paní Eva Thompsonová.
S ţáky, kteří potřebují dopomoc asistentky pedagoga,
bude pracovat paní Renata Stehlíková, vypomůţe i ve
školní druţině paní Miroslavě Vavrikové. Do základní
školy by po prázdninách mělo nastoupit 35 ţáků.

Zahájení nového školního roku
Letošní školní rok jsme zahajovali v tělocvičně
školy – po dlouhé době nám první den školního roku
2014/2015 počasí nepřálo. V tělocvičně jsme se sešli v
hojném počtu: učitelé, ţáci, jejich rodiče a další hosté.
Největší zájem a zvědavost spoluţáků byla zaměřena na
nově nastupující prvňáčky. Jsou to: Lukáš Barek, Kateřina
Čermáková, Bořivoj Franěk, Nikola Hausnerová, Gabriel
Koráb, Amálie Korábová, Adéla Rychlá, Dominik Válka a
Anna Zemanová.

Také v mateřské škole očekáváme netrpělivě
malé děti z Boleradic. Jejich počet se ještě během
prázdnin měnil, proto bude pro všechny překvapení, kdo
se nakonec odstěhoval a kdo naopak přistěhoval. Děti
budou rozděleny do 2 oddělení – starší Včeličky s paní
učitelkou Martinou Bubeníčkovou; mladší Berušky s paní
učitelkou Věrou Málkovou a vedoucí učitelkou Petrou
Appeltauerovou.
Škola připravuje pro své ţáky, děti i bývalé
spoluţáky také moţnost odpoledních zájmových krouţků.
Fungovat bude krouţek sportovní, taneční, včelařský,
krouţek šikovných rukou (a keramiky), dyslektický
krouţek i kurz Maxík pro předškoláky. Ve škole také
můţou děti navštěvovat náboţenství, angličtinu pro
pokročilé a Polehrádek. Přehled a pravidla docházky si
můţete přečíst na webových stránkách školy
www.skolaboleradice.cz Zde také najdete na úřední
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pracovníků k dětem, ale i nám rodičům. Děti jsou děti, a
proto často nedělají vše tak, jak bychom si to od nich
představovali. Vím to z vlastní zkušenosti. Není mi milé,
stejně jako asi nikomu, řešit kázeňské prohřešky mého
syna. Vím ale, ţe se mi dostane slušného přijetí a cítím
skutečný zájem ze strany školy problém řešit a nezametat
jej pod koberec. Ve škole dle mého názoru pracuje parta
nadaných a zkušených pedagogů, kteří to s dětmi umí, a
proto nikdo nemusí mít obavy své děti do místní školy dát.
Rozhodně neprodělají a nemusí mít strach, ţe se zde děti
naučí méně neţ ty v Hustopečích nebo Kloboukách.
Na závěr, bych chtěl popřát dětem, rodičům i
učitelům šťastný start do nového školního roku, mnoho
úspěchů a vzájemné tolerance a respektu, bez kterého to
ve školství prostě nejde.
Mgr. Milan Ziaťko

Děti po prázdninách přivítala ředitelka školy a
také pan starosta. Po slavnostním zahájení se děti
přesunuly do svých tříd, kde na ně čekaly hromádky
kníţek, sešitů a hlavně informací pro rodiče. Zahájení
školního roku bývá náročné pro celou rodinu, proto
přejeme hlavně dětem radostné vykročení a dobrou
náladu i zdraví po celý školní rok.
Mgr. Milena Emmerová, ředitelka Zš

Zamyšlení nad školou
Pomalu končí letní prázdniny a blíţí se nový
školní rok. Opět začne škola se všemi povinnostmi jak pro
děti, tak pro jejich rodiče. Pro rodiče někdy představuje
škola více starostí neţ pro jejich ratolesti, které si to celé
příliš nepřipouští a na školním úspěchu záleţí především
právě rodičům. Pracuji jako učitel a zároveň jsem také
rodič školou a školkou povinných dětí, takţe znám tuto
problematiku z obou stran. Jako učitel se snaţím pro své
ţáky udělat maximum, aby toho zvládli co nejvíce a byli
tak připraveni na další ročníky a stupně školní docházky.
Leckdy se však mé úsilí míjí účinkem, neboť právě snaha
dostat do hlaviček dětí poměrně značné penzum znalostí
je to, co jim vadí nejvíce a dělají vše proto, aby nemuseli
tolik „trpět“. Jako rodič mám také zájem na tom, aby mé
děti zvládaly učivo co nejlépe a chodily do školy rády a
měly úspěch. Vím tedy, jak se učitelé i rodiče snaţí udělat
pro své děti a ţáky maximum. Výsledek však někdy
nemusí tomuto úsilí odpovídat. Pokud tomu tak je, hledá
se viník. Tím bývá, bohuţel, nejčastěji označena právě
škola nebo konkrétní učitelé, kteří to jaksi s dětmi „neumí“.
Z mé praxe vím, ţe tomu tak opravdu není.

Výzva – OS Nedánov
Rádi bychom touto cestou oslovili maminky dětí
do 5 let, které by měli zájem o pokračování cvičení
"maminky s dětmi" v období 10/2014 – 03/2015.
Zajistíme materiální potřeby a případné zaškolení
pro lektorky. Pokud se nenajde maminka, která by se
nebála ujmout vedení krouţku, můţeme oslovit i
profesionální lektorku. Podle toho se také bude odvíjet
cena a termíny krouţku. Maminky, které budete mít zájem
o kolektivní cvičení, hraní, zpívání a jiné dovednosti se
svým dítětem a zároveň se kolektivně scházet prosím
napište nám na email - os.nedanov@seznam.cz .
Za OS Nedánov – Bohuslav Barek

Letní dětský tábor 2014
Tak jako kaţdým rokem i letos pořádalo
Občanské sdruţení Nedánov letní dětský tábor pro místní i
přespolní děti ve věku od 6 do 14let. Pro letošní rok byla
vybrána základna nedaleko Jindřichova Hradce, v blízkosti
chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Jak uţ výběr místa
napovídá, nebyla zde nouze o rybníky a o krásnou přírodu,
kterou jsme se rozhodli naplno vyuţít a také prostornou a
dobře vybavenou základnu. Proto i program byl připraven
tak, aby bylo vyuţito vše, co zdejší okolí nabízelo.
S Robinsonem do Asgardu, tak zněl název tábora a
Robinson nás také provázel celým táborem. Kaţdý den byl
zahájen nástupem a po něm jsme se vydali hledat zprávu,
kterou Robinson zanechal v okolí základny a kde jsme se
dozvěděli, co se bude dít, kde a za co získáme body a také
nové vyšší hodnosti.

Proč se tak dlouze rozepisuji o svých
zkušenostech se školou? Je to proto, ţe bych rád vyjádřil
podporu Základní škole a mateřské škole Boleradice, do
které chodí mé děti. Vím, jakou zátěţí je fungování školy
pro obecní rozpočet, a ţe to opravdu není jednoduché
v tak malé obci s poměrně nízkou natalitou a tudíţ i
s nízkým počtem ţáků školu jak se říká udrţet. Peníze ale
nejsou vše, i kdyţ jsou důleţité. Jsou zde i jiné hodnoty.
Podívejme se na činnost školy a na vše, co pro naše děti
dělá. Stačí si projít webové stránky a získáme obraz o
velmi pestré činnosti a aktivitách, které škola ţákům
poskytuje. Ještě lepší je, si do školy zajít, prohlédnout si ji
a získáme obraz školy moderní a přitom rodinné. A co je
asi nejcennější, je přístup pedagogů i nepedagogických
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Na řadu tak přišla výroba posádkových lodí,
střílení z luku a vzduchovek na létající balonky, plavení se
po rybníce, hledání zprávy kudy vede cesta k Robinsonovi
a pokladu uloţeného na nedalekém ostrově, přelet bílého
kondora, který nám shodil několik balíků sladkých dobrot
a setkání s domorodci Teketekány, kteří nás naučili
zvláštní domorodý tanec Haka. No to bylo něco, kaţdá
ruka a noha jinde a ještě se u toho smát a mračit
dohromady, tak tento tanec zvládnout, to bylo opravdu
něco. No, a kdyţ uţ jsme se tento zvláštní tanec naučili,
večer za svitu luny a záře ohně jsme si ho taky spolu
s domorodci zatancovali. Abychom ale také neběhali jen
po okolních lesích, kde se pomalu někteří z nás také
měnili v domorodé obyvatelstvo, vyrazili jsme na výlet do
civilizace a to nejdříve linkovým autobusem, který přes
všechny naše obavy, zda nás všechny nabere, odvezl na
Jindřichohradecké nádraţí, odkud jsme vyrazili parním
vlakem směr Kamenice nad Lipou.

ZÁŘÍ 2014
se báječně chladila naše těla, a za pomoci vodních děl
jsme sváděli bitvy s vodními příšerami (hlídkující vedoucí
pozn. red.) a i mezi sebou. Lovili kytky kovoţroutky,
s piráty obchodovali i směňovali potřebné vybavení pro
další plavby a sváděli další bitvy s méně přátelskými
domorodými kmeny.

No, a jelikoţ při takových bitvách a cestách často
vyhládne, sytili jsme naše těla vybranými pokrmy, které
nám připravily naše šikovné kuchařky.

Cesta to byla opravdu pěkná, počasí přálo a
okna vagónu mohla být celou dobu otevřená naplno. Je
pravda, ţe chvíli nás sice nebylo pro kouř a saze vidět a
chvilku nám zase pištělo v uších od parní píšťaly, ale stálo
to za to. V Kamenici bylo moţné se podívat do místního
zámku a muzea a taky si něco pěkného a dobrého koupit.
Pravda je, ţe děti jako obvykle vyuţili tu druhou moţnost
a mi dospělí jsme vyuţili čas na načerpání trochy té
kultury. Zpět z Kamenice jsme opět vyrazili parním vlakem
do Jindřichova Hradce a odtud opět autobusem zpět na
základnu.

Další dny jsme se opět ponořili do hledání
Robinsona a plnění jeho úkolů. Opět jsme tedy vyplouvali
za dalším dobrodruţstvím po přilehlém rybníce, ve kterém

Samozřejmě nemohli jsme vynechat ani naše
kuchařské dovednosti a tak přišlo na řadu i oblíbené vaření
ohňového guláše zakončené neméně ohňovým zpěvem u
večerní diskotéky. Závěrečná diskotéka se nesla v duchu
novodobích rytmů a hravých soutěţí. A jak uţ bývá na
našem táboře dobrým zvykem, na řadu přišlo i netradiční
vystoupení v podobě zdatného krotitele Otíka a jeho
vodního přítele lachtánka Piškotka. Tato dvojice byla
opravdu velikým překvapením, příjemným zpestřením, a
zároveň zlatým hřebem večera. Nic ale netrvá věčně a i
náš tábor musel mít svůj konec. V sobotním dopoledni tak
přišlo na řadu balení, předání závěrečných osvědčení,
praktických dárků a následoval odjezd zpátky do náruče
rodičů. Věřím, ţe i letošní tábor přinesl dětem spoustu
naučených dovedností a nových záţitků i kamarádů, se
kterými tento tábor proţívali.
Na závěr bych chtěl především poděkovat všem
vedoucím, instruktorům, kuchařkám, zdravotníkům a
zásobovačům za dobrovolnou práci, ochotu a trpělivost, se
kterou tento tábor připravovali a zvládali ve svém volném
čase a ve svých dovolených. Dále pak Liboru Stehlíkovi za
čistý průlet a sladké dobroty, spol.Polyplast a Jiřímu
Stehlíkovi za zajištění nákladní dopravy.
Za OS Nedánov – Bohuslav Barek
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Letní tábor
S končícím létem končí také starost s tím kam
s dětmi, jaký program jim zajistit. Mnozí z nás rodičů řeší
tuto záleţitost kaţdý rok. Ti šťastnější pošlou děti
k prarodičům, kteří se o vnoučata na nějaký ten týden
postarají, ostatní musí hledat jiné alternativy. Těmi jsou
především tábory, ať uţ ty klasické nebo příměstské.

ZÁŘÍ 2014
Jizerou, kde budou jiţ po osmnácté reprezentovat nejen
Boleradice, ale celou jiţní Moravu.
První novinkou, kterou chystáme, je zapojení do
celoevropského projektu nazvaného Noc divadel European Theatre Night. Ten prezentuje divadlo tvořivým
způsobem v netradiční formě vţdy třetí listopadovou
sobotu jiţ od roku 2008. První ročník Noci divadel v České
republice proběhl loňský rok. Letos jsme se rozhodli připojit
také my. Společným tématem druhého ročníku, který
připadne na 15. listopad, byl vyhlášen Rok české hudby.

Noc divadel v Boleradicích bude mít
následující program:

Pro boleradické děti pořádá jiţ pravidelně tábory OS
Nedánov. Kaţdoročně vyráţejí táborníci na různá místa,
letos to byla základna Asgard u Jindřichova Hradce. Píši
tento krátký článek jako jeden ze spokojených rodičů.
Sledoval jsem bohatý program tábora na webových
stránkách a v duchu jsem tak trochu litoval, ţe nejsem
mladší a nemůţu se tábora zúčastnit. Pořadatelé si letos
připravili opravdu pestrý program, o čemţ svědčily i
nadšené reakce dětí po jejich návratu domů. Píši to
opravdu s uznáním, protoţe dokázat zaujmout dnešní děti
zvyklé na internet, mobily a sociální sítě není jednoduchá
záleţitost. Myslím, ţe všichni vedoucí si zaslouţí velké
uznání a poděkování za krásně připravený tábor. Jsem si
jist, ţe příští rok pojedou naše děti opět a rády a my
rodiče budeme vědět, ţe máme na týden „vystaráno“.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci
letošního tábora.
Ing. Milan Ziaťko

Nová sezóna v divadle
Váţení a milí diváci Divadla Boleradice,
dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji
poděkovala za vaši přízeň a podporu v uplynulé sezóně.
Vašich sympatií si velmi váţíme a pevně věříme, ţe
zvolené tituly nadcházející sezóny naváţí na vše dobré a
úspěšné z doby předchozí.
K prvním zářijovým představením bude patřit
repríza Popelky aneb Pohádky z babiččiny truhličky,
kterou hrají mladí členové divadelního spolku. Známá
pohádka převyprávěná a upravená Vlastimilem Peškou
jistě potěší malé i velké diváky.
Samozřejmě se můţeme těšit na další
představení čertovské komedie pro dospělé – Zapeklitá
komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy. Naši herci
se s ní zúčastnili krajské přehlídky Hanácký divadelní máj,
kde získali řadu ocenění, ale hlavně postup na národní
přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad

18,00 – 18,50
Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky - DS
Boleradice
19,00
Společný potlesk (celoevropská akce)
19,00 – 20,00
Prohlídka budovy (jeviště, herecké šatny, sklady, technické
zázemí, moţnost fotografovat se v kostýmu atd.)
20,30 - 22,30
Tlustý prase
-DS FOOR Hustopeče – komorní
představení, tragicky hořká komedie o vztahu dvou lidí,
kteří se snaţí vybojovat si místo pro svou lásku…
22,30 –24,00
Posezení s herci při hudbě, písničkách, videoprojekce
apod.
V předvánoční době chystáme vám, našim
divákům, malý dáreček v podobě vánočně laděného
programu s pracovním názvem Půjdem spolu do
Betléma. Co bude jeho obsahem, zatím neprozradíme.
Nakonec, má to být dárek. A na jeho rozbalení je ještě čas.
Snad jen sdělení, ţe vedle členů domácího divadelního
spolku bude účinkovat cimbálová muzika Primáš.
Adventní čas vám dále chceme zpříjemnit
úspěšnou hrou o ţivotních osudech Jana Jakuba Ryby,
autora České mše vánoční. Drama Noc pastýřů máme na
repertoáru uţ šest let, coţ dokazuje jeho diváckou
oblíbenost a úspěšnost.
Událostí divadelní sezóny 2014/2015 bude, jak
doufáme, březnová premiéra Divé Báry. Milan Uhde a
Miloš Štědroň zvolili společně s dalším hudebním
skladatelem Leošem Kubou, námět z české literatury Divou Báru Boţeny Němcové. Autor textu Milan Uhde se
mimo jiné inspiroval i tragickými osudy samotné autorky,
kterou celoţivotně provázela netolerance, strach a
nepochopení. Výsledkem je velké drama, ve kterém Bára
bojuje za právo na svobodnou existenci a na štěstí.
Můţeme se tedy těšit na hluboký příběh doplněný hudbou
a zpěvem. To vše pod reţisérskou taktovkou Aleny
Chalupové.
Naše jeviště bude patřit i hostujícím souborům z
Brna, Přerova, Kroměříţe, Veverské Bítýšky, Brněnce,
Hodonína, Němčic nad Hanou, Napajedel. Z jejich her jsou
jiţ tradičně sestaveny dvě řady předplatných: Rodiče
s dětmi do divadla a Jarní předplatné.
Věříme, ţe vás připravované tituly zaujmou a ţe
splní vaše nároky. Moc bychom si přáli, abyste se vy, naši
diváci, těšili na návštěvy divadla, jako se my těšíme na
vás.
Iva Kahounová,
předsedkyně Divadelního spolku bratří Mrštíků
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Další pohodový zájezd
Uskutečnil jej Techsport ve dnech 15. a 16.
června. I kdyţ to bylo v době enormního sucha na
Vysočině v polovině cesty hezký „slejvák“, coţ v nás
vzbuzovalo naději, ţe i k nám něco přijde a alespoň
trošičku zaleje. Neţ jsme však dorazili na první zastávku,
jiţ pálilo sluníčko. Ti, co se vydali na prohlídku podzemí,
zchladili se v barevných Chýnovských jeskyních. Ti, co
nechtěli překonat zrádnost 330 kluzkých schodů a
prudkého stoupání, strávili čekání v příjemném chládku
vzpomínáním na veselé příhody. Po vydatném obědě nás
vítal a skvostným interiérem zaujal zámek Orlík a téměř
šokoval mnoţstvím trofejí ulovené zvěře.
Pak jsme nasedli na parník a absolvovali plavku
po Orlické přehradě, obdivovali Ţďákovský most a
výstupy odváţlivců na okolní skalnaté útesy.
Po příjemné plavbě jsme dorazili ke králi našich
hradů, mohutně opevněném Zvíkovu. Ten zaujal
rozlehlostí a strohostí. Potom posezení v moderním
pivovarském komplexu s mnoţstvím originálních pivních
moků, bylo příjemným posezením a hlavně osvěţením.

ZÁŘÍ 2014
Druhý den v neděli po snídani následovala
individuální poznávání tohoto královského města, které
svojí starobylostí, úpravou a výstavností skýtalo příjemnou
procházku a moţnost prohlídek dle zájmu. Šlo o letmé
seznámení a nasátí atmosféry poklidu v hřejivých
slunečních paprscích. Na podrobnější návštěvy by nestačil
celý den. Město bylo jako umyté, tiché, po včerejším
rumrajchu ani památka. Nakonec jsme se téměř všichni
sešli u pískových soch na nábřeţí u mostu, coţ byla
atrakce a příleţitost k fotografování.
Pak následovalo město Bechyně s obědem a
prohlídkou středu zakončenou návštěvou bývalého
rozlehlého kláštera. Potom jsme se jiţ vydali k domovu se
zastávkou v půvabné Telči. Tam jsme se kochali pěkným
náměstím a okolím zámku. Spokojenost nenarušila ani
porucha autobusu na závěr cesty.
Byl to další příjemný výlet, plný pohody a dobré
nálady, při němţ jsme se neštvali absolvovat všechny
památky, zajímavosti a atrakce, ale měli čas si popovídat a
pobavit, něco uvidět a zaţít, něco vychutnat, odpočinout si
od denních povinností, zkrátka strávit příjemné chvíle
v druţném kolektivu, který není narušován netolerantními
jedinci. Snad proto o tyto zájezdy roste zájem, coţ
dokazoval zaplněný autobus, který nakonec potleskem
poděkoval organizátorům a bezproblémovému řidiči.
Výbor Techsportu

Poděkování – Jánské hody 2014
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci letošních
Jánských hodů. Velké díky patří stárkům, stárkám, chase a
sklepníkům. Dále pak samozřejmě rodičům a všem
dobrovolníkům co nám pomáhali stavět máju, městysi
Boleradice a nakonec všem hostům, kteří přišli tuto akci
podpořit svou účastí.
DĚKUJEME VÁM.

Pak jsme se vydali do Písku, kde byl nocleh.
Ubytování bylo zajištěno v hotelu nedaleko městského
centra a v ten den probíhaly Písecké městské slavnosti.
Proto v okolí proslulého kamenného mostu, nejstaršího u
nás, a podél nábřeţí bylo bezpočet článků s nejrůznějšími
lahůdkami a pochoutkami, (ţádné hadry, boty apod.) tak
na večeři bylo z čeho vybrat, posilnit se a občerstvit. Ve
22.00 hodin vypukl mohutný ohňostroj, coţ bylo pestrým
zakončením prvého dne zájezdu.

P.S. Chtěli bychom také apelovat na mnohé,
dokonce i boleradské hosty, kteří si jdou pouze „sednout
do hospody“ (pak ovšem projdou zahrádkou třeba do první
řady u placu) nebo na ty, kteří „jdou jen na kolotoče“ (a
dělají jako by fronta u vstupu vůbec neexistovala, jdou
bokem a ani se pro jistotu neohlédnou), ţe právě kolotoče
a výhodnější ceny v pohostinství, jsou zde díky hodům a
jestliţe by tohle dělal kaţdý, tak je můţeme bohuţel
zrovna zrušit a kolotoče můţete hledat třeba v sousední
vesnici. Nehledě na to, ţe je to trapné a opravdu nejste
neviditelní!
Gabriela Praxová, Daniel Hřib
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Pozvání na Martinské hody 2014
Boleradští stárci, stárky a chasa vás srdečně
zvou na letošní Martinské hody, které se budou konat
v sobotu 8. 11. 2014 od 20:00 hodin v sále městyse
Boleradice. K tanci, poslechu a dobré náladě Vám bude
hrát DH Zlaťanka z Kobylnic. Občerstvení bude zajištěno
v jiţ tradičním „Baru u Sida“. Těšíme se na Vaši účast,
přespolní krojovaní jsou vítáni a mají vstup zdarma.
Gabriela Praxová, Daniel Hřib

Na hodech v roce 1866
I po 150 letech můţe malá epizoda být nejen
vzácným svědectvím, ale i milou vzpomínkou. Jednu
takovou zanechal vojín rakouské armády, účastník třech
bitev proslulé, tak zvané sedmileté války v roce 1866 u
Hradce Králové. Byl příslušníkem 21. tak zvaného
Čáslavského pěšího pluku, který půl století „leţel“ v Itálii a
poslední tři léta v Dalmácii. Odtud se na začátku ledna
roku 1866 vydal na strastiplný pochod do Čech, k prostoru
příštího bojiště. Do Vídně pluk dorazil 20. května a 3.
června se vydal směrem příštích bojů.
Český pluk a uherský (d´Este) zamířil k Brnu, a
pak k Hustopečím, odtud jedna setnina byla přidělena do
Boleradice. A tam začíná příhoda jednoho z vojínů. Kdyţ
vojáci přišli na tamější kopec Na Hradě, viděli dolů do
vesnice, kde na návsi bylo plni lidí, přišli dolů a ta byla
jako po vymření. Hejtman hledal rychtáře, který měl dát
ubytovací lísky. Ale nebylo ho. Aţ po hodné chvilce vyšel
z jednoho statku stařec a přistoupil k velitelovi. „Poníţeně
prosím, ráčejí odpustit milostpane, tuto mám cedulky.“
Sem s nimi“ rázně řekl hejtman. “ A proč nás necháváte
tak dlouho čekat?“ Stařec vystrašeně začal ze sebe
pomalu soukat. „Poníţeně prosím, abe vojáci nám nic
zlýho neudělale. Me se bojíme, abe nedělale jako před
dvanácti roky husaři deţ u nás bele.“ Hejtman jiţ smiřlivě
pravil.
„Nic se nebojte, moji vojáci vám nic zlého
neudělají. Oni jsou češi. Kdyby někdo něco provedl, bude
přísně potrestán. Náš voják dle lístku byl ubytován
v domě č. 63. Kdyţ tam přišel, všude bylo ticho, jakoby
ţivá duše ve statku nebyla. Vkročil do světnice téměř
prázdné, jeden stůl, jedna lavice, na zdi polička – to bylo
celé vybavení.
Odstrojil se, sloţil svoje zavazadla a šel někoho
hledat. V kuchyni, na dvoře nikdo nikde. Volal a zase nic.
Kdyţ přišel do stodoly, viděl tam člověka stát za řezačkou.
“Vy jste hospodář“ otázal se. “Ja, pane vojáku, prosím
jich, jenom nám nic zlýho neděléte.“ „Nebuďte dětina,
vţdyť jsme lidé jako vy, proč bychom vám ubliţovali. A
kdepak máte pani mamu a děti? Nebo ţádné nemáte?“
„Hale jo, já hned pro ni pudu.“
Ta byla zavřená v komoře. Zda mají, děti
vojákovi neřekli. Ten aţ po dvou dnech zpozoroval, ţe
někdo musí být na hůře. Spatřil selku, jak v hrnku nesla
polévku nahoru. „Komu to tam nesete, panimámo.“ Ta
nevěděla co odpovědět. „Vy tam někoho máte?“Aţ po
velké pauze jen šeptla. „Ja.“ „A koho“ vyptával se voják.
Zase po chvilce selka rozvazovala. „Vite, pane vojáku,
vony só tam naše děvčata, ale bojí se jít dolů, ţe se jim
něco zlýho stane.“ „Ony tam nemůţou zůstat, kdoví jak
dlouho zde budeme loţírovat. Já vám je pomůţu
přemluvit, aby se tam dál netrápily.“ Voják vylezl na půdu,
ale tam nikoho neuviděl, proto se optal hospodyně. „Kde
jsou, nevidím je.“
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„Só vzadu v lomenici. Aničko, Mařenko! Poďte
dolů, nebujte se.“ Volala je matka. Kdyţ na to nereagovaly,
volal na ně voják. „Děvčata, nebojte se, nic se vám
nestane, my nejsme husaři, my jsme Češi.“ Jedna vystrčila
hlavu, kdyţ uviděla vojáka, zapištěla a zase se schovala.
„Půjdeme dolů, ony přijdou samy, asi se mě stydí.“ řekl
selce. K večeru kdyţ přišel z execírky, uslyšel, jak jedna
vběhla do komory a rychle zastrčila závoru. Ale pak se
s vojákem děvčata seznámila a jiţ se nebála.
A takto voják vzpomínal. „K hospodářům jsem byl
vlídný, se vším jsem se spokojil. Za kaţdé dobrodiní jsem
byl vděčný. Oni mne brzy povaţovali jako člena rodiny.
Kdyţ jsem přišel z execírky (cvičení), jiţ na mě čekal
hrneček mléka, v poledne mi holky přinesly nějakou
smaţenici. Měl jsem se dobře.“
Právě v ten čas byly v Boleradicích hody. Vše se
na ně těšilo, děvčata leštila boty z kordovánu, ţehlila kroj.
„Byly tedy hody, sedlák si dal nové kohoutí péro
za klobouk a povídá. „Pane vojáku, dnes pudó s náma
k muzice.“ Povídám. „Proč ne? Bude mě těšit, kdyţ mě
vezmete sebou.“ Poţádal jsem velitele o dovolení, abych
se mohl zdrţet přes devátou. K večeru se rodina přestrojila
a šli jsme k hospodě. Tam byl pro tanec připraven takový
drn (prostor) s májí, okolo lavice, zvláštní stůl pro
muzikanty. Vše pod širým nebem. Hudba jiţ hrála, několik
párů bylo v kole. My jsme se posadili, dal jsem nalít máz
piva a pobídl rodinu, aby pila. Hospodář nechal vyrubat
(poručit) téţ jeden a pravil „Všechno na můj řád.“ Hudba
spustila a já vzal hospodyni k tanci, pak děvčata, jedno po
druhém. Sedlák jiţ měl v hlavě a hlasitě se smál.
Bylo tam mnoho vojáků. Kdyţ viděli, ţe já
s takovými hezkými tančím, přišli a brali děvčata k tanci.
Těch bylo dost, ale kaţdá měla svého galána, ty co
neměly, styděly se jít tančit s vojákem. Nechtěla na ţádný
pád jít. Já jsem to však zprostředkoval, ţe si nakonec dala
říct. Sedlák totiţ byl první radní. Proto ty druhé vidoucí
radního holky v kole, s vojáky se osmělila a jiţ byla směs
v kole, civilové i vojáci. Děvčata v Boleradicích se hned tak
o hodech nevytančila jak tenkrát. Šli jsme domů za zpěvu
hospodáře. Druhý den mi hospodyně řekla, ţe jejich
hospodář nebyl dávno tak veselý jako včera. Byli jsme tam
asi deset dní a pak jsme dostali rozkaz, ţe půjdeme do
Čech,
Kdyţ jsme odcházeli z vesnice, byl to pravý opak
příchodu. Celá vesnice nás šla vyprovázet. Já se rozloučil
se svými hostiteli a musel slíbit, ţe budu psát. Pak
hospodář mě ještě dlouho vyprovázel.
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Dům č. 91 K článku Staré domy v minulém čísle.
Kombinované foto.
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Válečný deník Františka Otýpky
Před sto lety výstřely v Sarajevu na následníka
habsburského trůnu Ferdinanda spustily události, které se
hluboce a mnohde tragicky vryly do ţivotů obyčejných lidí
celé Evropy. Před sto lety také mobilizací, válečnými
útrapami, zajetím a nekonečnou cestou přes Sibiř začala
cesta Františka Otýpky, rodáka z Polehradic.
František Otýpka se narodil se v roce 1891 a
vystudoval gymnázium v Brně a Praze a po té obchodní
akademii v Prostějově. Po vyhlášení války v červenci
1914 ho zastihla mobilizace jako mladého bankovního
úředníka v Osijeku (dnešní Chorvatsko). Povolávací
rozkaz mu byl doručen sice aţ v prosinci, ale jiţ dávno
věděl, ţe mu nebude moţné se vyhnout. Jeho cesta na
frontu začala v chorvatské Pule, odkud odjel před
vánocemi 1914 vlakem přes Budapešť a Košice do
Bardejova a odtud pěšky do Zborova a Koněčné, kde se
ocitl ve špinavých zablácených zákopech těsně před
koncem roku.
V tyto dny se mladému Františkovy zhroutil svět
a obrátil vzhůru nohama. Všechny své plány a představy
o ţivotě, své blízké a přátele musel opustit a místo nich
mít před očima jen válečnou vřavu a smrt na kaţdém
kroku. Pro něj, i přes utrpení a strasti, které ho provázely
po dlouhých šest let, byla tato cesta i přesto docela
šťastná. Na rozdíl od dalších dvaceti polehradických
muţů, které válečné běsnění nepřeţili, on mohl své
vzpomínky přepsat do válečného deníku. Ten mi vloni
z jeho pozůstalosti zapůjčil Zdeněk Koráb a nyní vám
přináším přepis části věnované události pro mladého
Františka jistě významnou - totiţ vytouţenému zběhnutí
z rakouské armády na ruskou stranu.

ZÁŘÍ 2014
Odpoledne 5. února 1915 vrátil jsem se
z předsunuté hlídky. Na výzvu velení přihlásil jsem se hned
na další. Naším úkolem bylo zjistit, zda zákopy, které jsme
přede dvěma dny opustili, jsou obsazeny Rusy nebo ne.
V případě, že jsou opuštěny, měli jsme svinout a přinést
telefonní drát táhnoucí se podél nich.
Patrola byla pětičlenná. Byl jsem velitelem hlídky
a se mnou byl samozřejmě také nerozlučný kamarád
Boček. Cestou našli jsme v jednom z nekrytých
opuštěných zákopů mrtvého rakouského vojáka. Byl celý
zavátý sněhem, jen noha vykukovala. Byli jsme sklíčeni
pohledem na zmrzlou mrtvolu padlého vojáka. Byl to první
padlý, kterého jsme na rakouské frontě viděli, bohudíky
však také poslední.
Zákopy našli jsme prázdné a opuštěné. Usadili
jsme se v jednom z nich, odložili rance a hoši hned
rozdělali oheň a vařili polévku. Sám jsem vyšel, abych se,
než bude večeře hotova, podíval kousek dál a zjistil, kde
zákopy končí. Byl pošmourný den, chýlilo se k večeru.
Najednou ozvaly se do ticha opuštěného lesa výstřely. Byl
jsem zvědav, kdo to střílí a šel opatrně stále dál. Neměl
jsem žádný výhled, teprve když jsem vylezl přes malý
pahrbek, octl jsem se na kraji lesa, odkud jsem viděl volný
rozsáhlý zasněžený svah, táhnoucí se hluboko dolů do
údolí, za nímž rýsovaly se svahy protějších táhlých kopců.
Vše jakoby zastřené lehounkou mlhou blížícího se
večerního šera.
Celý otevřený kraj přede mnou přehlédl jsem jen
jaksi mimovolně. Všechna moje pozornost byla upoutána
na blízký větší osamělý zákop a na temnou zachumlanou
postavu vojáka, která z něho vykukovala. Obličejem byl
obrácen stranou, takže mne neviděl.
Stál jsem nezakryt na samém kraji lesa, a klidně
jsem ho chvíli pozoroval. Neuvědomoval jsem si
nebezpečí, neboť v nastávajícím soumraku nepoznal jsem
hned, je-li to Rus nebo rakouský voják. Teprve když jsem
si všiml štyku (dlouhý úzký bajonet na pušce) viděl jsem
hned, že je to Rus. Když jsem si to uvědomil a chtěl se
vrátit, obrátil se náhle ruský voják, a jak mne spatřil, hned
po mě vystřelil. Já jsem však rychle uskočil a lehl do sněhu
za strom. Zahlédl jsem další tři temné postavy ve vysokých
ruských čepicích, papachách, které vyskočily ze zákopu.
Padly ještě asi tři výstřely blízko mne, ale žádný
mne nezasáhl. V té chvíle mne vůbec nenapadlo, že by to
byla dobrá příležitost dostat se do zajetí. Stačilo jen
křiknout, ale já asi dostal přece jen strach. Chvíli jsem ležel
tiše schovaný za stromem, a když jsem viděl, že se nic
nehýbe, odkradl jsem se tiše dozadu a pospíchal, abych
byl co nejdříve mezi svými.
Ohráli jsme si konzervu, kávu a pěkně jsme se
navečeřeli, přezuli se a brzo usnuli. V noci jsem se
probudil a vylezl na chvíli. Byla světlá mrazivá zimní noc.
V tom nočním tichu pod jasnou oblohou plnou hvězd, ucítil
jsem úzkost a zalezl hned zpátky do svého pelíšku. Spal
jsem pak až do rána.
Bylo již pozdě, když jsme se ráno probudili. Začali
jsme proto hned bez snídaně svinovat dle příkazu telefonní
drát. Namotávali jsme ho na feltšpátku (polní lopatka
s krátkým drţadlem). Byl krásný sluneční zimní den. Boček
mně upozornil, že sníh na celé protější stráni byl pošlapán.
To svědčilo, že v noci tam muselo projít nastupující vojsko,
pravděpodobně ruské! Tím lépe napadlo mne, alespoň
bychom se mohli dostat do zajetí.
Na jednom místě byl drát veden na trochu volnější
místo na kraji lesa. Ve snaze dostat se do zajetí nedbal
jsem nebezpečí, že tam nebudeme dostatečně kryti.
Musíme se trochu ukázat, jinak se do zajetí nedostaneme.
Zapomínal jsem, že bych přitom mohl přijít o hlavu. A také
hned, sotva jsme trochu vyšli, ozvala se střelba. Poléhali
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jsme okamžitě na zem, aly byl jsem již v lese raněn do
levé nohy. Byl to naštěstí jen takový průstřel chodidla.
Kulka zůstala trčet v bodě zaryta do podešvy.
Zeptal jsem se ostatních, chtějí-li do zajetí, a
když všichni přisvědčili, začal jsem volat, aby nestříleli. Na
výzvu „Brosajte vintovky i snarjady!“ (zahoďte pušky a
náboje) nechali jsme tam zbraně a patrony ležet a sami
bezbranní, ale lehčí, šli jsme do vytouženého ruského
zajetí. Tak končila naše účast na slávě rakouských
armád. Přestali jsme být bojujícími vojáky a stali se
vojennoplennými (válečnými zajatci).
Začal nový úsek mého života.

ZÁŘÍ 2014
Zahrádkáři informují
V neděli 21. září 2014 se uskuteční:
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY a KVĚTIN
v době 10 - 17 hod.
Zveme všechny milovníky přírody a zahrádkaření.
Zároveň prosíme pěstitele a všechny zahrádkáře o
podporu této akce a o dodání svých výpěstků.
Dále upozorňujeme, ţe zpracovna ovoce je stále
k dispozici. Kdo si chce usušit ovoce či vymoštovat jablka,
má moţnost. Kontakt na správce zpracovny pana Šillera je
607 940 864.
Za výbor ČZS Boleradice, Pavel Kabela

Rozpis fotbalových utkání pro podzim
2014
7.9. – 16:30 – Vranovice – Boleradice
14.9. – 16:00 – Boleradice – Starovičky
20.9. – 16:00 – Pouzdřany – Boleradice !SOBOTA!
28.9. – 16:00 – Boleradice – Popice
5.10. – 15:30 – Nosislav – Boleradice
11.10. – 15:00 – Boleradice – Iváň

!SOBOTA!

19.10. – 15:00 – D. Dunajovice – Boleradice
26.10. – 14:30 –Boleradice – Strachotín
2.11. – 14:00 – V. Němčice – Boleradice
9.11. – 14:00 – V. Hostěrádky – Boleradice
Jakub Koráb

Vítání podzimu 2014

Zápisky
dále
pokračují
líčením
pobytu
v zajateckých táborech, vstupem do Čsl. legií a cestou
přes Sibiř do Vladivostoku a končí srpnem 1920, kdy se
konečně vrátil po šesti letech domů. Deník obsahuje
několik stovek ručně psaných stran, spoustu poznámek a
tabulek a také mapky postupu legií Transsibiřskou
magistrálou. Určitě se můţete těšit v příštím čísle
Polehradu na další volné pokračování z jeho válečného
deníku.
Přepsal a doplnil Jiří Janda

V sobotu 30. srpna 2014 uspoţádali Sbor
dobrovolných hasičů a Motoklub Boleradice pro děti a
dospělé odpoledne plné her a atrakcí s názvem Vítání
podzimu. Motoklub se postaral o výstavu motorek všech
druhů a značek a soutěţní hry pro děti. Hasiči pak o
skákací hrad a občerstvení. Počasí nám přálo a tak
největším záţitkem byla bezesporu Kaskadérská jízda plná
dechberoucích triků v podání Oldřicha Stehlíka. Zúčastnila
se také hlídka Policie ČR, která předvedla, hlavně dětem
sluţební auto a pomohli s uzavřením silnice pro
kaskadérskou show.
Na naši společnou akci přišlo opravdu hodně
návštěvníků a hlavně díky nim se protáhla aţ do pozdních
nočních hodin. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a
podpořit dění v naší obci. Dále bychom chtěli poděkovat
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a
uskutečnění této akce.

Strana 14

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZÁŘÍ 2014

Díky a za rok znovu.
Za SDH a MKB Pavel Sedláček

Létáme pro Vás
Kvůli špatným meteorologickým podmínkám byl
letošní letecký den zrušen. Přesto se na letišti sešlo
několik leteckých modelářů a návštěvníků.

Marta Korábová
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nemohou najít práci, chodí po pohovorech, ale bez
úspěchu, protoţe neví, co dělají špatně.
Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole
snaţí uplatnit. Přicházejí i ţeny po rodičovské dovolené
nebo lidé, kteří uţ pracují, ale v současném zaměstnání
nejsou spokojeni,“ představuje Martina Jeţková některé
klienty, kteří se na Centrum vzdělávání všem obracejí, a
dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale
odborně poradíme a pomůţeme se zorientovat na
pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou momentálně
ţádané.“

Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Ţe
začnete se sebou něco dělat aţ v září? Omyl! Okurková
sezóna je tou nejlepší dobou, kterou můţete věnovat sami
sobě a zamyslet se nad svým směřováním. V případě
profesního uplatnění a kariéry vám můţe pomoci Centrum
vzdělávání všem. Zcela zdarma totiţ nabízí zájemcům
kariérní poradenství a informace týkající se kurzů a
rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V
září, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete muset
teprve začínat, ale s náskokem před ostatními uţ vědět
kudy kam.
Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo
vaše momentální zaměstnání není to pravé a poohlíţíte
se po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen
chcete profesní změnu a nevíte jak na to? Konzultanti
Centra vzdělávání všem, které můţete kontaktovat a poté
bezplatně navštívit v Brně-Bosonohách a také v
Hodoníně, vám mohou v kaţdé z těchto situací poradit.
Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiţ
pořádný rozdíl. „Kaţdý zájemce nás můţe kontaktovat a
domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme
jeho situaci a vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně
Martina Jeţková standardní průběh bezplatných
konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo
spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří

Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce
můţete přijít i vybrat kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má
volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více
neţ dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje.
„Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese
je i to, ţe na sobě člověk sám zapracuje, ţe se bude
rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná
konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se
tak můţete vydat nejen jiným profesním směrem, ale zvýšit
i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“
upozorňuje. Získejte tedy jiţ nyní náskok před ostatními vyuţijte léto pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem
vám v tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a
databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
Pracoviště:
SŠSŘ Brno-Bosonohy, Praţská 38b nebo Hodonín,
Kasárenská 4.
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Kalendář akcí
06.09.2014
13.09.2014
20.09.2014 19:30
21.09.2014
21.09.2014 15:00
27.09.2014
04.10.2014
05.10.2014 15:00
10.10.2014 19:30
11.10.2014 19:30
16.10.2014 - 19.10.2014
22.10.2014 19:30
23.10.2014 19:30
28.10.2014 16:30
07.11.2014
08.11.2014
09.11.2014 16:00
11.11.2014
15.11.2014
15.11.2014 17:00 16.11.2014
22.11.2014
23.11.2014 15:00
30.11.2014 14:00
30.11.2014 17:00
30.11.2014 18:00

Divadelní prase v Tihelni
POUŤ DO ŢAROŠIC
Divadelní představení - Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad
Paďousy
Výstava ovoce a zeleniny
Divadelní přestavení - Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky
Svatováclavský turnaj v nohejbalu
Létání s draky na Nedánově
Divadelní přestavení - Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky
Divadelní představení - Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad
Paďousy
Divadelní představení - Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad
Paďousy
Národní přehlídka KDP Vysoké nad Jizerou - zájezdová představení
Zájezdové představení Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy
- Kojetín
Zájezdové představení Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy
- Kroměříţ
Lampiniáda
Přestavení pro školy - Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky
Tradiční Martinské hody
Zájezdové představení - Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky Hustopeče
Pietní vzpomínka ke Dni veteránů a 100. výročí 1. sv. války
Celoevropský potlesk v rámci Noci divadel (19.00 hod)
Noc divadel - Popelka a další kusy....
Zájezdové představení Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy
O princezně Čárypíše
Adventní dílna a minijarmark
Půjdem spolu do Betléma
Rozsvícení vánočního stromu
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Uzávěrka pro IV. číslo zpravodaje bude 22. 11. 2014
IV. číslo zpravodaje vyjde 1. 12. 2014

Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz
nebo na Úřad městyse.
Aktuální informace, kalendář akcí a velké mnoţství
fotografií najdete na internetu na adrese:
www.boleradice.cz

Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný
redaktor Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.
E 11762 Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny
bez souhlasu přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo
neuveřejnit příspěvky hrubě uráţlivé, neslušné a
poškozující dobré mravy. Přispěvovatelé odpovídají plně
za obsah příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté
příspěvky jsou publikovány se souhlasem vydavatele. Toto
číslo vyšlo 4. Září 2014.
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