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Vážení spoluobčané 

 

Zima je zde a vy drţíte v ruce poslední vydání 
Polehradu v tomto roce. Období krátkých dnů a dlouhých 
nocí. Čas, ve kterém bychom se měli tak jako příroda 
uklidnit a trochu si odpočinout. Ponořit se plně do 
adventní poklidné nálady a nechat na sebe dýchat kouzlo 
vánočních svátků. S novým rokem si pak popřát vše 
nejlepší a hlavně, aby se dařilo a slouţilo zdraví. Pravdou 
je, ţe my, lidé, si tyto poslední dny v roce dokáţeme 
pořádně zkomplikovat a namísto vytouţeného klidu se 
vrháme do přeplněných obchodů a ze zbytku sil, které 
ještě máme se snaţíme vše dokončit, abychom do 
nového roku měli splněno. Je pravda, ţe dnešní doba nás 
v takovém jednání nesmyslně podporuje a tlačí. Pro jeden 
den v roce, kdy přeskočí jen jedno číslo a spolu s ním 
nastane „konec“ roku, musejí být všechny závazky 
vyrovnány, výkazy vyplněny, inventury provedeny a další 
záleţitosti, které zaručeně nepočkají, splněny.  

Konec roku je také vţdy spojen s bilancováním, 
co se povedlo a nepovedlo, co bylo dobře a co bychom 
udělali trochu jinak. Jelikoţ rok letošní byl rokem 
volebním, proběhla tato bilance uţ o něco dříve a o všem 
co se událo, jste se dočetli jiţ v podzimním vydání 
Polehradu. Věřím, ţe informace, které jsem vám 
v uplynulém období přinášel, byly dostatečné a vy jste se 
tak mohli rozhodnout o další budoucnosti našeho 
městyse. Z výsledků podzimních komunálních voleb 
vzešlo nové zastupitelstvo, které dostalo důvěru 
pokračovat tím správným směrem společné spolupráce.  

Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych vám za 
svou osobu, radu i celé zastupitelstvo poděkoval za vaši 
účast a podporu, kterou jste nám v podzimních 
komunálních volbách svými hlasy vyjádřili. Tuto důvěru se 
budeme snaţit ze všech sil nezklamat a nadále ji 
prohlubovat. I v novém volebním období se chceme 
chovat zodpovědně a hospodárně. Zodpovědným 
sestavováním rozpočtu se nám v uplynulém čase podařilo 
naši obec provést sloţitou finanční krizí bez zbytečného a 
nepřiměřeného zadluţení a také bez větších následků na 
rozvoji obce. V tomto směru bychom chtěli i nadále 
pokračovat a zodpovědně rozdělovat finanční prostředky 
do oblastí, které zajistí další rozvoj naší obce a především 
spokojenost vás občanů. Cíle, které bychom chtěli v tomto 
čtyřletém období uskutečnit, jsou jasně vymezeny ve 
schváleném strategickém plánu rozvoje městyse na roky 
2013-2023. Z těch nejdůleţitějších cílů bych chtěl zmínit 
dokončení Revitalizace návsi, zajištění plochy pro novou 
výstavbu, sníţení energetické náročnosti všech obecních 
budov, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu 
sběrného dvora, rekonstrukce chodníků a komunikací. 
Samozřejmě jen stavební činnost by ke spokojenému 
ţivotu zde nestačila.  

I nadále chceme podporovat všechny spolky a 
volnočasové aktivity všech věkových kategorií, včetně 
základní a mateřské školy. Jistě dala by se vyjmenovat 
ještě celé řada dalších aktivit, které chceme podporovat, 
to však není cílem tohoto článku. Těmito řádky jsem chtěl 
především poděkovat za vaši podporu a ujistit vás, ţe i 
nadále chceme společnými silami a poctivou prací 
vytvářet příjemné prostředí pro náš další ţivot zde v 
Boleradicích. 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 
 

 
Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem jménem 
svým, Rady městyse, zaměstnanců úřadu a všech 
zastupitelů popřál klidný čas adventní, příjemné svátky, 
dětem plno krásných dárků a do nového roku vše nejlepší, 
hodně zdraví, pohody a porozumění. 
 

 
 

Zastupitelstvo městyse Boleradice 

 

Rada městyse 

 Starosta městyse Bohuslav Barek 

 Místostarosta městyse Ing. Libor Hřib 

 Člen Rady městyse Dr. Drahomír Hausner 

 Člen Rady městyse Milan Novotný 

 Člen Rady městyse Stanislav Omasta 

Zvolení zastupitelé: 

 Bohuslav Barek 

 Dr. Drahomír Hausner 

 Ing. Libor Hřib 

 Milan Novotný 

 Stanislav Omasta 

 Mgr. Olga Reiterová 

 Ing. Radim Vintrlík 

 Ing. Jiří Zajíc 

 Jaroslav Procházka 

 Ing. František Koráb 

 Ing. Jiří Janda 

 Jan Koráb 

 Jiří Jambor 

 Mgr. Milan Ziaťko 

 Eva Káňová 

 
Marta Korábová 

 
 
 

Usnesení z 21. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne  

28. 8. 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 činnosti ZŠ a MŠ Boleradice ve šk. roce 

2014/15 
- informace o akci „Revitalizace návsi 

v Boleradicích“ 
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 volí:  

- komisi návrhovou ve sloţení: Jan Koráb, 
Ladislav Horák, Dr. Drahomír Hausner 
 

schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Milan Novotný 
- rozpočtová opatření č. 3,4,5/2014, která provedla 

RM 
- záměr na prodej pozemku p.č.st. 11/3 v k.ú. 

Boleradice 
- záměr na směnu částí pozemků p.č. 1599/175, 

st. 546/4, 1599/174 v k.ú. Boleradice dle přílohy, 
která je součástí zápisu 

 
neschvaluje:  

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

- záměr na prodej části pozemku p.č. 1599/175 
v k.ú. Boleradice 

 
ukládá: 

- starostovi - zveřejnit záměr na prodej pozemku 
p.č.st. 11/3 v k.ú. Boleradice 

- starostovi – zveřejnit záměr na směnu částí 
pozemků p.č. 1599/175, 564/4, 1599/174  v k.ú. 
Boleradice 
     
      

nestanoví: 

termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 10. 11. 2014 

 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na 
svém zasedání  
 
 
schvaluje: 
 

- Program dnešního zasedání 
- Ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, p. Jan Koráb 
- Radě městyse kompetenci k provádění rozpočtových 

opatření v plné výši v souladu s § 16 zák. čís. 
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění 
 

volí: 
 

-     Volební komisi ve sloţení: Ing. Radim Vintrlík, p. Jiří 
Jambor, Ing. Jiří Zajíc 
-     Návrhovou komisi ve sloţení: Dr. Drahomír Hausner, 
p. Jan Koráb, p. Jaroslav Procházka 
                                                         
- Starostou městyse: p. Bohuslav Barek  
- Místostarostou městyse: Ing. Libor Hřib 
- Členem Rady městyse:  Dr. Drahomír Hausner 
- Členem Rady městyse: p. Milan Novotný 
- Členem Rady městyse: p. Stanislav Omasta  
- Předsedou Výboru finančního: Ing. Jiří Janda 
- Předsedou Výboru kontrolního: Mgr. Milan Ziaťko  

- Členy Výboru finančního: Ing. František Koráb, p. 
Růţena Stehlíková 

- Členy Výboru kontrolního: p. Jan Koráb, p. Jiří Jambor 
 
zřizuje:   
 

- Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

 
jmenuje: 
 

-      Marii Klimešovou zapisovatelkou průběhu  
       ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse 
 
 
stanoví:  
 

- ţe volby všech orgánů zastupitelstva městyse na 
dnešním zasedání proběhnou aklamací 
ţe funkce starosty obce ve volebním období 2014 – 
2018 bude vykonávána jako uvolněná 
 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Upozornění pro občany 

 

Úřední  dny po dobu vánočních svátků: 

23.12.2014, 30.12.2014, 31.12.2014 a 2.1.2015 - zavřeno. 
 
22.12.2014 a 29.12.2014 bude úřední doba do 16 hod. 
 

 

Tříkrálová sbírka 2015 

Sbírka proběhne v první polovině ledna roku 
2015, přesnější informace a čas bude upřesněn v místním 
rozhlase. 
 

 
 

Společenská rubrika 

Říjen – Prosinec 2014 

 

60 let Kohútová Věra, Boleradice 365 

Korábová Jaroslava, Boleradice 391 
70 let Klimešová Marta, Boleradice 53  

Langová Anna, Boleradice 155  
Horák Josef, Boleradice 379 

81 let Stehlík Eduard, Boleradice 184 
82 let Marta Procházková, Boleradice 105 
84 let Stehlíková Boţena, Boleradice 122  
85 let  Novotňáková Štěpánka, Boleradice 392 

Soukop Jan, Boleradice 8 
Mahdal František, Boleradice 79 

86 let Povolný František, Boleradice 21  

Rathouská Marie, Boleradice 124 
89 let Rusmanová Marie, Boleradice 329 
95 let Kučerová Hedvika, Boleradice 65 

     
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 
Marie Klimešová, matrikářka 
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Výročí a významné události v roce 2015 

 
1210 - majitelem se stal Lev z Klobouk 
1530 - majitelem se stávají páni z Víckova 
1620 - z tohoto roku pochází obecní pečeť 
1770 - první cihelna v obci (tzv. Panská a náleţela  
           divácké vrchnosti) 
1850 - zřízena poštovna 
1860 - narození Cyrila Metoděje Hladkého 
1875 - vybudována silnice do Horních Bojanovic 
1885 - vznik pěveckého sboru Cyrilská jednota 
1900 - úmrtí Cyrila Metoděje Hladkého 
1935 - zaloţen oddíl kopané 
1940 - zahájen provoz kina 
1945 - konec 2. Světové války 
         - vybudovaný pomník padlým z 2. svět.války 
         - vznik MNV 
1950 - zaloţen Svaz mládeţe 
         - vybudován místní rozhlas 
         - zřízení matriky při MNV 
1955 - nové fotbalové hřiště 
1960 - zrušen Hustopečský okres 
1965 - první výstava vín-  
         - první sjezd rodáků 
1975 - zaloţen oddíl stol. tenisu 
         - sloučení JZD s Horními Bojanovicemi 
 
 

Marta Korábová 

 
 

V mateřské škole to žije i na podzim 

 

Po týdnu rozkoukání ve školce začal 
předplavecký výcvik v Plavecké škole v Hustopečích. 
Výcviku se v letošním roce zúčastnilo 7 dětí. Výcvik 
zvládly na výbornou, paní lektorka z plavání děti moc 
chválila. Uţ se můţeme těšit na plavání v příštím roce, 
protoţe letošnímu plavání jiţ odzvonilo. 
 

 
 
 V září proběhla ve školce první dílna spolu s 
dětmi a jejich rodiči. Účastnici tvořili z dýní mistrovská 
díla, která byla strašidelná, kouzelná, roztomilá.  Zkrátka 
co vás jen napadne. 
 Kultury není nikdy dost. A tak jsme se ocitli v 
hudební pohádce O perníkové chaloupce, kde si děti 
zábavnou formou připomněly pravidla slušného chování. 
S hudebními radovánkami jsme se prozpívali i 
protancovali známými písničkami z pohádek. Za včelími 

medvídky jsme se zašli podívat do divadla. Čmelda  a 
Brunda nás provedli paloučkem a seznámili nás se svými 
kamarády z hmyzí říše. 
 Děti měly také úţasnou moţnost navštívit mobilní 
planetárium, které bylo umístěno v tělocvičně. Měsíc 
provedl děti noční oblohou a seznámil je se znameními 
zvěrokruhu. 
 

 
 

U Včeliček byli na návštěvě ţáci z 1. třídy. Všichni 
si společně zahráli pohybové hry. Děti prvňáčkům 
pověděly, co právě děláme – téma Moje tělo. A prvňáci 
nás na oplátku pozvali na návštěvu do 1. třídy. Uţ se moc 
těšíme.         

                     
Děti a paní učitelky z Mateřské školy 

 
 

Preventivní a některé další vzdělávací 
akce 

 

Koncem září, na prahu nového školního roku, 
jsme pro zlepšení vztahů třídního a školního kolektivu, 
zorganizovali etickou dílnu a besedu na téma Jak se stát 
dobrým kamarádem. Zkušená lektorka zajímavou formou 
rozebírala s ţáky vztahy v kolektivu, kamarádství a jeho 
různá moţná úskalí. 
Zazněly zde rady, jak se naučit vyrovnávat s těţkostmi s 
tímto spojenými a jak rozvíjet vztahy pozitivní. Závěrem si 
ţáci vyrobili malý dárek pro svého kamaráda. 

V říjnu nás navštívila Policie ČR z Hustopečí. Dva 
příslušníci ţáky seznámili s všeobecnými informacemi o 
práci policie. Také se probralo chování na veřejnosti, v 
dopravě i kolektivu. V rámci bezpečnosti se besedovalo o 
obezřetnosti ve vztahu a chování k cizím lidem a 
podezřelým osobám. Ţáci jiţ vědí, co mají dělat a jak se 
zachovat. Tato problematika a upozorňování na moţná 
rizika jsou často tématem i na celoškolních setkáních tříd. 

V listopadu, v rámci Dne otevřených dveří, 
proběhla opět etická dílna pro ţáky a jejich rodiče pod 
názvem Jak mít hezké vztahy v rodině. Rozebíraly se 
vztahy v rodině – mezi sourozenci, dětmi a rodiči. Řešilo 
se především předcházení konfliktům a zbytečným 
nedorozuměním. Dozvěděli jsme se, jak řešit spory a 
problémy. Došlo se k zásadnímu pravidlu, zmíněnému jiţ v 
Bibli: DĚTI, POSLOUCHEJTE SVÉ RODIČE – TAK JE TO 
SPRÁVNÉ a RODIČE, VEĎTE SVÉ DĚTI V KÁZNI, ALE 
NEDRÁŢDĚTE JE K ZLOSTI. Besedu stejně jak v září 
řídila opět lektorka paní Krmelová v rámci projektu 
Kompásek.  
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V listopadu nás také navštívila pracovnice PPP 
Břeclav. Tématem její návštěvy a besedy byla šikana. O 
tomto patologickém jevu je třeba často hovořit a zabývat 
se jím. Chování, jednání, vztahy a reakce na různé 
podněty je stálým tématem pro kolektiv, skupinu či vrstvu 
a instituci jako je škola. 

V únoru se budeme zabývat i kyberšikanou . 
Tedy úskalími, spojenými s prací s počítačem a 
internetovou komunikací. V dnešní době je to u některých 
velký problém se s tím vypořádat. 

V podzimním období jsme si v rámci vlastivědně 
vzdělávacích akcí připomněli několik důleţitých událostí. 
Jedná se o besedu s panem Horákem o 1. světové válce 
– Velké válce, k příleţitosti 28. října 1918. Na besedě se 
zmínil o 100. výročí Velké války, vzniku První republiky a 
legionářích. Vše bylo doplněné dobovým obrazovým 
materiálem.  
 

 
 
Také jsme si připomněli Den válečných veteránů 

ve spolupráci s panem Drahomírem Hausnerem a OÚ. 
Bylo to 11. listopadu, kdy jsme besedovali s příslušníky 
Klubu vojenské historie, kteří byli v dobových vojenských 
uniformách. Byl představen i nově zrestaurovaný prapor 
vojenských vyslouţilců. Ţáky zajímaly především zbraně 
a vojenské předměty. Po besedě následoval pietní akt u 
pomníku padlých z 1. sv. války, kde mimo jiné ţáci 
přednesli několik básní. 

Ještě jedna zajímavá akce byla v naší škole, 
tentokrát zaměřená na prvouku a přírodovědu. Navštívilo 
nás mobilní planetárium. Ţáci měli moţnost pozorovat 
tajuplný vesmír a v komentovaném programu Astronomie 
pro děti a Původ ţivota na Zemi sledovat připravené 
programy.  

Do konce roku nás ještě čeká program Zdravé 
stravování, který je hrazen z projektu Zdravě a bezpečně 
v Jihomoravském kraji. O správném stravování nás 
přijedou poučit lektoři ze Střední zdravotnické školy. Na 
závěr roku je také očekáváno překvapení – E-On Truck. 
Mobilní učebna, která ţáky seznamuje s elektrickou 
energií, jejími moţnostmi, úspornými zdroji apod., je 
umístěna ve velkém kamionu, který k nám za ţáky 
přijede. Programy se jmenují AKU plus+ pro malé 
kouzelníky a Mise plus+ výcvikové středisko agentů. Oba 
jsou prvotně zaměřeny na bezpečné zacházení 
s elektrickou energií.  

Věříme, ţe tyto akce nejsou a nebyly na úkor 
učiva, ale zajímavým a poučným doplňkem výchovy a 
vzdělávání. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 

Den otevřených dvěří 

 

Také v letošním roce proběhl v naší malotřídní 
škole Den otevřených dveří. Děti se na tento den vţdy 
hrozně těší, protoţe se vše obrátí: dopoledne se pro rodiče 
vyrábí chutné a zdravé   pohoštění a výuka proběhne aţ 
odpoledne. Letos ţáci připravili medovou buchtu s mákem, 
ovocné špízy, sladké toustíky a paní kuchařky přichystaly 
výborné pomazánky. 

 

 
 

Odpolední vyučovací blok proběhl trošku 
netradičně. Děti ve svých třídách předvedly nejen práci s 
čísly, ale také s pohádkou, příběhem a textem vůbec. Kdo 
chtěl, mohl si vyrobit proplétané srdce z papírových roliček 
anebo si protáhnout své tělo v tělocvičně. Také ve druţině 
byla připravena výtvarná práce s hlínou. 
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Nakonec následovaly konzultační hodiny, kterých 
se účastnili rodiče i s dětmi.  

Věřím, ţe se den otevřených dveří povedl a ţe si 
jej všichni uţili. 

 
Hana Cvanová 

 
 

Pozvánka k zápisu do 1. Ročníku 

 

Zápis k povinné školní docházce do Základní 
školy Boleradice se uskuteční v pondělí 2. února 2015 
od 15.00 hodin.  

Jiţ nyní se děti v mateřské školy mají moţnost 
chystat na nástup do školy návštěvami stimulačního kurzu 
Maxík. Základní příprava probíhá také v dopoledních 
hodinách v mateřské škole. Ovšem příprava na povinnou 
školní docházku je především úkolem rodičů, kteří se 
zejména v posledním roce před nástupem do školy musí 
více věnovat budoucím školákům. Sledovat jejich 
výslovnost, motorické dovednosti, sociální vztahy, 
schopnost sebeobsluhy, soustředění, spolupráce. Pro 
všechny zájemce, kteří chtějí získat všestranné 
vědomosti, nabízíme moţnost zapůjčit si u vedoucí 
učitelky MŠ aktuální i starší čísla časopisu Informatorium, 
zaměřeného na mateřské školy. A veškeré své nejistoty 
konzultovat jak s ředitelkou školy, tak s učitelkami v MŠ. 
Naším úkolem je vám pomoci a třeba i poradit, kam se 
můţete případně obrátit o odbornou radu.  

Informace o Školním vzdělávacím programu 
Tvořivá škola Boleradice najdete na 
www.skolaboleradice.cz v odkaze Úřední deska – 
dokumenty. Po dohodě máte také moţnost navštívit 
výuku v naší škole.  Děti z mateřské školy jiţ místnosti ZŠ 
běţně navštěvují, setkávají se s kamarády ze ZŠ. Proto je 
přestup do 1. třídy pro většinu dětí snadný a bez stresů. 
Pozitivní motivace rodiny je však potřebná, pro všechny 
děti je názor rodičů tím nejdůleţitějším.  

Budeme se na vás těšit, rádi přivítáme 
boleradické děti i děti z okolních obcí. 

 
Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 

 

Polehrádek 

 

Na podzim jsem nahlédla do spisů v naší škole a 
zjistila jsem, ţe je to jiţ 16 let, co funguje lidový soubor 
Polehrádek. Zpočátku nevystupoval pod tímto názvem a 
prvním jeho počinem byl nácvik vystoupení Moravské 
besedy na Jánských hodech 1998.  Záhy se však stal 
pravidelným krouţkem základní školy a fungoval takto aţ 
do roku 2010.  Nyní je krouţek součástí občanského 
sdruţení Nedánov, Schází se stále v budově školy a 
navštěvují jej děti z mateřské i základní školy. V letošním 
roce je to celkem 16 dětí, coţ je velmi pěkný počet. Nejvíc 
se nám však líbí, ţe to není krouţek jen pro holky, ale 
navštěvují nás i kluci. Náplní souboru jsou stále lidové 
tradice, zvyky, písničky, pranostiky a hry. Právě široký 
rozsah činností je pro děti zajímavý a atraktivní i v dnešní 
moderní době. Vystoupení Polehrádku můţete pravidelně 
vidět na vánočních jarmarcích v Boleradicích, na Školní 
akademii a lidových slavnostech v okolí Boleradic. V roce 
2015 se chystáme vystupovat na Kraji beze stínu 
v Krumvíři. Pro náš dětský soubor mám dvě přání. To první 
je dlouhodobé - aby se nám podařilo spolupracovat 
s šikovnými muzikanty, kteří by nás při vystoupeních 
doprovázeli. A to druhé je spíš podnětem směrem 
k rodičům a bývalým členům Polehrádku  – za tolik let, co 
soubor funguje, by si zaslouţil i nějakou kroniku. Fotografie 
jsou však převáţně ve vlastnictví rodin. Také čas, který by 
vyhledání všech událostí zabralo, bude asi obrovský. 
Moţná však v některém z bývalých členů Polehrádku 
dříme touha archiváře.  Pokud by se takový člověk našel, 
prosím ho, aby mne oslovil, a můţeme na vytvoření 
kroniky spolupracovat.   

Děti z Polehrádku se těší na vaši návštěvu při 
svých vystoupeních nyní v době adventu. Na adventní 
dílně v sále městyse Boleradice budeme předvádět 
Mikulášskou hru z konce 19. století. A při Vánočním 
jarmarku ve škole zazpíváme koledy a uvedeme ukázku 
Vánoční hry z Moravy.         

 

 
                     

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 

 
 

Vážení občané Boleradic 

 

Také já chci jménem pracovního kolektivu školy 
poděkovat našim kuchařkám za jejich celoroční snaţení.  
Jak víte, nelze se zavděčit vţdy kaţdému strávníkovi.  Ale 
pochvala od dětí, ta vţdycky potěší  - uţ jen proto, ţe 
školní jídelna vaří v první řadě pro ně. A protoţe se snaţí o 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                     PROSINEC   2014 

Strana 7 

zdravou a pestrou stravu, mají naše paní kuchařky 
pochvalu také od krajské hygienické stanice, která 
jídelníčky kontroluje.  

Před námi jsou Vánoce, svátky klidu, návštěv a 
mlsání. Přejeme vám všem jejich klidné proţití, hodně 
radosti a načerpání sil do nového roku.  Uţijte si svátků, 
přátel a rodiny, včetně dětí. Děkuji všem, kteří nám byli po 
celý rok nakloněni a pomáhali při školních aktivitách. 
Velké poděkování patří celému pracovnímu kolektivu za 
to, ţe zvládl náročné akce a ze všech sil se věnoval 
svěřeným dětem.  Mnoho zdraví a štěstí do roku 2015. 

 
Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 

 
 

Jak mi chutná ve školní jídelně? 

 

V naší školní jídelně vaří vynikající jídla. Moc mi 
chutná, jídla vypadají moc hezky a jsou zdravá. Nejvíce 
mi chutnají sladká jídla, hlavně koblíţky a šulánky 
s mákem.  

Paní kuchařky jsou hodné a vţdy nám rády 
přidají. Děkujeme našim kuchařkám za to, jak dobře nám 
vaří. 

 
Adélka Rychlá s maminkou 

 

 

Noc ve škole 

 

Na čtvrtek 16. 10. jsme si opět naplánovali spaní 
ve škole. Naše noc měla také návštěvníka z řad 
spisovatelů - tentokrát to byl brněnský rodák Ondřej 
Sekora. Za dětmi (poté, co se ubytovaly) přišel Ferda 
Mravenec a pověděl jim zajímavosti ze života svého 
tvůrce. Pan Sekora nebyl jen spisovatel a žurnalista, ale 
také výborný kreslíř a entomolog.  Pro zajímavost i 
sportovec, který do našich zemí "přivezl" ragby, založil 
první české ragbyové kluby, trénoval a rozhodoval 
zápasy. 
 

 
 

Po tomto úvodu se již žáci ponořili do světa 
hmyzu. Nejprve si v tělocvičně zahráli na mravence 
otrokáře (amazonky) a otročící mravence. Po večeři se 
přesunuli do knihovny, kde vyhledávali knihy O. Sekory a 
luštili, hádali i malovali. Dále nás čekala cesta temnými 
Boleradicemi na hřiště, kde se vyrojily houfy světlušek. 

Museli jsme je pochytat, nejlépe všechny. Závěrem se 
ukázalo, že to jsou naši páťáci s baterkami. 
 

 
 

Ze hřiště nás zahnal déšť, naštěstí jsme se stihli 
vrátit do školy a tak jsme si pustili Večerníček - jeden z 
prvních černobílých filmů o Ferdovi z roku 1949. Jestli si 
myslíte, že děti zívaly nudou, jste na omylu. Pro mnohé byl 
film nejsilnějším zážitkem večera, i když byl nejen 
černobílý, ale i němý. Děti ještě po něm ve dvojicích stihly 
nakreslit obrázky hmyzáčků ze Sekorových knížek. Tyto se 
stanou výzdobou naší školní družiny. 
 

 
 

Večerka po 21. hodině byla pro někoho 
předčasná, jiní už usínali vsedě a do spacáčků zalézali se 
zavřenýma očima. Hovor pomalu utichal, každý musel 
vstřebat silné zážitky a odpočinout si na další školní den. 
Ráno nás probudilo sluníčko, zvony na kostele a po 
rozcvičce hurá na snídani a zpět do plnění školních 
povinností. Na noc ve škole budeme celý rok vzpomínat. 

 
Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 

 
 
 

Sportovní akce na škole 

 

Sport ve škole má své stálé a důleţité místo. V 
hodinách tělesné výchovy a volnočasových aktivitách – 
tanečním a sportovním krouţku, se ţáci mohou plně 
tělesně rozvíjet a uţívat si pohybu. 
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V rámci výuky TV proběhl plavecký výcvik 2. a 3. 
ročníků. V 10 lekcích se ţáci podle svých fyzických 
schopností a moţností učili a zdokonalovali v základních 
plaveckých způsobech. 10. listopadu se rozdávalo Mokré 
vysvědčení. K nejlepším plavcům patří Matyáš Brychta, 
Marek Vintrlík a Míša Zoubková, dobře si vedl i Boţík 
Barek a Vojta Ziaťko. Snaţili se však všichni, měli radost 
z pohybu a her. 

V říjnu se na škole uskutečnil turnaj ve vybíjené, 
v listopadu v malé kopané. Míčové hry jsou u dětí a ţáků 
velmi oblíbené, především u chlapců. Děvčata se zase 
velice těší na aktivity v tanečním krouţku, kde si vyzkouší 
při hudbě různé druhy tanečních ţánrů. 

Před Vánocemi si uspořádáme také turnaj ve 
stolním tenisu. Čeká nás i soutěţ ve šplhu o tyči, ta bude 
v lednu a v únoru turnaj v košíkové. 

A jiţ teď se těšíme na lyţařský výcvik. Věříme, 
ţe únorový sníh dodá tomuto druhu sportu tu správnou 
atmosféru. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 

Lampiniáda 

  

V úterý 28. 10. Občanské sdruţení Nedánov 
pořádalo lampionovou procházku Boleradicemi. I přes 
chladné podzimní počasí se na plácku před radnicí sešla 
spousta malých i velkých účastníků, kteří si přinesli 
opravdu krásné lampiony.  

 
 

Průvod v letošním roce vyrazil směrem na Dolní 
konec do Pastýřské a pokračoval dál do Vrchní ulice aţ k 
hřišti, kde bylo připraveno drobné občerstvení a také něco 
pro zahřátí nejen dětí, ale i dospělých. Po krátkém 
odpočinku se všichni účastníci rozdělili do skupinek, ve 
kterých si prověřili své dovednosti v zapalování ohně pod 
létajícími lampiony přání. Všichni byli velice šikovní a tak 
se po krátké chvíli vznesly lampiony nad naše hlavy a 
zamířily do výšin. No, a jaká by to byla Lampiniáda bez 
tradičního ohňostroje, ten letošní se opravdu podařil. 

Věříme, ţe se všem účastníkům akce líbila a 
příští rok se opět sejdeme. 

 
Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
 

Adventní dílna a minijarmark 

 

Opět po roce nadešel čas adventu, a jak se stalo 
dobrým zvykem, čas kdy je pro všechny malé i velké 
zájemce připravena v našem obecním sále Adventní dílna 
a také minijarmark. 

I pro letošní rok byl připraven pestrý program. 
Vystoupení, při kterém nám děti z naší mateřské školy 
zazpívaly krásnou písničku z adventní tématikou a také 
dětský soubor Polehrádek, který měl připraveno 
vystoupení s Mikulášem, andělem, čerty a smrtkou.  
 

 
 
 Vystoupení dětí bylo sice zkráceno o program 
základní školy, ale i takto se bylo na co dívat, nemluvě o 
kvalitě vystoupení jak nás přesvědčil hlasitý potlesk, který 
se nesl sálem. Po vystoupení přišli na řadu dílničky pro 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                     PROSINEC   2014 

Strana 9 

malé i velké a také prodej různého adventního a 
vánočního zboţí, které vyrobily děti z mateřské školy a 
keramického krouţku. V dílničkách, bylo moţné vyrobit si 
papírové andělíčky, svícny z jablka, zdobené perníky a 
také gumové náramky nebo závěsné ozdoby. Pro dospělé 
byla připravena dílna na výrobu svícnů a věnců dle vlastní 
fantazie, které bylo moţné zakoupit u Hanky 
Vystoupilové. 
 

 
 

 I v letošním, roce bylo moţné si zakoupit pěkné 
výrobky ze včelího vosku od našich malých i velkých 
včelařů a nově také výbornou medovinu z dílny Jana 
Štýbla. Na závěr této akce jsme společně rozsvítili 
vánoční strom, u kterého byl připraven teplý punč a 
chutné perníčky. Toho bohuţel pro nečekaně velkou 
návštěvu bylo v letošním roce velice málo a tak se na 
všechny účastníky nedostalo. Náladu tak alespoň vylepšili 
šikovní muzikanti se, kterými jsme si zazpívali pěkné 
koledy a pomalu se rozešli do svých domovů. Věříme, ţe 
se akce všem účastníkům líbila a ţe se opět za rok znovu 
přijdete podívat. Závěrem, bychom chtěli velice poděkovat 
dětem i učitelkám z mateřské školy a také všem dětem z 
Polehrádku pod vedením paní Mileny Emmerové za 
krásné vystoupení. Dále potom všem, kdo se aktivně 
podíleli na přípravě a zajištění této akce. 

 
Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
 

Mikulášská diskotéka 

 

V pondělí 3. 12. 2012 se jako jiţ tradičně konala 
v sále úřadu městyse Mikulášská diskotéka, kterou nás 
provázela Andělka. 

Během příjemného podvečera si děti čekání na 
Mikuláše, anděla a čerta zkrátily veselým tancováním 
doplněným malými soutěţemi a nácvikem básniček o 
Mikuláši a čertovi. 

Kdyţ se čas nachýlil, všechny děti uţ netrpělivě 
vyhlíţeli Mikuláše se svými pomocníky, kteří na nás ani 
tentokrát nezapomněli a po krátkém uvítání si vyslechli 
připravené básničky a přistoupili k rozdávání balíčků, 
kterých si přivezli přímo vrchovatý vozík. I kdyţ mezi námi 
byli i někteří zlobivci, čert si nakonec nikoho s sebou 
neodnesl po slibu, ţe uţ se polepší. 

Poté, co se Mikuláš, anděl a čert s námi 
rozloučili, uţ zbývalo jen krátce se vydovádět v rytmu 
hudby a vyrazit do mrazivého večera na cestu domů.  

 
Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

Vítejte v keramickém kroužku 

 

Jednou za čtrnáct dní v úterý od 16.00 hod. se v 
Tvořivé učebně naší ZŠ koná keramický krouţek pro 
rodiče s dětmi, který v loňském roce vznikl na přání rodičů 
z původně jednorázové akce „Velikonoční tvoření“. 

Zde mohou trávit rodiče svůj volný čas se svými 
dětmi, podílet se na tvorbě jejich výrobku a společně 
proţívat uspokojení a radost z finálního výrobku.  
 S hlínou pracují také děti kaţdou středu od 15.00 
hod. v keramickém krouţku a šikovných rukou, kde zaţijí i 
spoustu zábavy. Jaké výrobky v tomto školním roce 
vyrobily, vám nemůţu prozradit, schovávají si je na 
Vánoce pro své nejbliţší.  
 Pro ty, kdo si chtějí jenom odpočinout od 
všedních starostí a uplatnit svoji kreativitu, byl opět otevřen 
krouţek pro mládeţ a dospělé a to kaţdou středu od 17.00 
hodin. 
 Naše keramické krouţky nejsou určeny jen pro 
děti z MŠ i ZŠ a jejich rodiče, ale hlavně pro širokou 
veřejnost naší obce. 
 Přijďte si i vy vyzkoušet, jaké to je pracovat s 
keramickou hlínou, rádi vám vše ukáţeme a při práci 
pomůţeme. 
 

Petra Appeltauerová 

 
 

Sbírka na novou keramickou pec 

 

Aby keramické výrobky vydrţely a byl z nich 
uţitek, musí se nejdřív vypálit v keramické peci. 
Vyuţíváme však zapůjčenou pec z CVČ Hustopeče 
(Pavučina), která má malou kapacitu a její provoz je 
nákladný. 
 Proto, aby všichni mohli i nadále pokračovat v 
návštěvě našich krouţků, byli bychom rádi, kdyby jste nás 
vy, váţení rodiče a občané, mohli finančně podpořit a 
umoţnili nám tak zakoupit novou pec. Část financí 
získáme z grantové výzvy Era pomáhá regionům.  
 
Více informací najdete na: 
 

www.erapomaharegionum.cz . 
 

Děkujeme všem, kteří nám jiţ přispěli: 
Městysi Boleradice, obchodním zástupcům z Čech, 
Moravy i Slovenska firmy ALCA CZ, a.s. Loděnice u 
Berouna a jejich obchodní ředitelce M. Boháčové; dále 
rodinám: Jamborové, Ziaťkové, Fraňkové, Čermákové, 
Zoubkové, Nádeníčkové, Vystoupilové, Stehlíkové, 
Strakové a dalším 
 
Jak můţete přispět? 

Dobrovolnou částku můţete zasílat přímo na účet 
1017777/0300 s variabilním symbolem 602 nebo přinést 
do budovy ZŠ paní učitelce Petře Appeltauerové v MŠ 
nebo paní učitelce Haně Cvanové v ZŠ.  Přispět můţete 
také na Adventních dílnách 30. 11. kde bude mít 
keramický krouţek svůj stánek, nebo na Školním jarmarku, 
který škola pořádá 13. 12. 2014. 
 
Přejeme vám krásné a pokojné proţití adventního času. 
 
 

Petra Appeltauerová 
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Noc divadel 

 

Noc divadel je součástí evropského projektu 
European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým 
způsobem vţdy třetí listopadovou sobotu jiţ od roku 2008. 
V České republice proběhl první ročník Noci divadel loni. 
Místní divadelní spolek se přidal poprvé letos. Připojil se 
tak k dalším 120 souborům z ČR a desítkám evropských 
souborů a uspořádal Noc divadel.  Tato akce se stala 
největší svého druhu nejen v naší zemi, ale také v 
celoevropském měřítku. Jsme hrdí na to, ţe naše 
amatérské divadlo se ocitlo ve společnosti předních scén 
české a evropské kultury. 

Na programu Noci divadel v Boleradicích bylo 
představení Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky 
v podání místního DS, společný celoevropský potlesk, 
divadelní dílna pro děti, prohlídka zákulisí divadla, 
divadelní představení DS FOOR Hustopeče – Tlustý 
prase a beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Strunka. 
Obě představení i doprovodné akce byly vyprodány a 
k naší velké radosti navštíveny velkým počtem diváků 
(divadelní představení zhlédlo 300 diváků, v dětské dílně 
první krůčky na jevišti udělalo 30 dětí, besedy u cimbálu 
se zúčastnilo asi 40 lidí. Účinkovalo celkem 23 herců a 
muzikantů, o provoz divadla během programu pečovala 
další desítka divadelníků…) 

Zůstal příjemný pocit ze zdařilé akce, který nám 
dává opět chuť a inspiraci k dalším divadelním počinům. 

Děkuji všem návštěvníkům divadla a divadelním 
kolegům, za vytvoření úţasné nálady během naší Noci 
divadel. 

                     
Iva Kahounová, předsedkyně DS bratří Mrštíků 

 
 

Literární soutěž 

 

Divadelní spolek bratří Mrštíků vyhlašuje literární 
soutěţ pro všechny „psavce“ místní i přespolní, pro 
všechna „básnická střeva“, začínající či pokročilé autory 
všeho věku, pro lidi s bláznivými nápady i duše poetické. 
 
Tématem soutěţe je: 
 

FRONTA NA KAPRA 
 

Vaše literární texty, krátké scénky, divadelní 
scénáře na toto téma chceme vyuţít pro přípravu 
předvánočního programu v roce 2015. 

 
Svoje literární počiny můţete odevzdat 

v papírové podobě v pokladně divadla nebo v místní 
knihovně paní Daně Veselé, nebo poslat e-mailem na 
adresu:  
 

akcedivadla@gmail.com 
 
Uzávěrka soutěže je 30. března 2015. 
 

Úspěšné autory odměníme a jména vítězů uveřejníme na 
webových stránkách divadla a v Polehradu. Těšíme se na 
vaše práce a předem děkujeme. 
 

                     
Rada DS 

 

XXI. Divadelní bál aneb Popelka po 
dvaceti letech 

V sobotu 7. února 2015 pořádá DS bratří Mrštíků 

uţ 21. divadelní bál. Téma bude samozřejmě divadelní. 
Taneční sál se promění v pohádkový zámek, kde se na 
plese sejde hned několik Popelek, princů a plno urozeného 
i méně urozeného panstva. Hrát bude zámecká kapela 
s názvem Salónní orchestr a pozvání k účinkování přijala 
také cimbálová muzika Vonica .Podávat se budou vybrané 
pochoutky ze zámecké kuchyně a vinných sklepů. 

Očekáváme hosty z blízkých i vzdálenějších krajů, 
ale nejvíce nás potěší účast domácího obyvatelstva. Buďte 
všichni co nejsrdečněji zváni. 
Rezervace vstupenek jsou moţné ihned v pokladně 
divadla nebo na e-mailu: akcedivadla @gmail.com  
                    

Iva Kahounová 

 

Darujte zážitek 

Milí malí i velcí, 
zase se blíţí Vánoce. Jejich kouzlo určitě 

nepropásnete. Ucítíte ho s prvním plamínkem svíčky, 
s první prskavkou, koneckonců i ve frontě na kapra. Ti 
nejmenší ho nasají dokonce s první vánoční koulí ve 
výkladní skříni… Uţijte si ho. Zapomeňte na zdravou 
výţivu a přecpěte se! Nacpěte se vánoční pohodou, 
láskou, pocitem sounáleţitosti a radosti z radosti druhých. 
Navrch dostanete moţná i nějaký ten dáreček. 

Můţe jím být záţitek. Třeba záţitek divadelní. A 
jak na to? Je to velmi jednoduché. Zajdete ve středu nebo 
v pátek mezi 18. a 19. hodinou do pokladny divadla a 
koupíte vašim blízkým abonentní vstupenky JARNÍ 
PŘEDPLATNÉ. Nebo DÁRKOVÝ POUKAZ na jakékoliv 
představení během divadelní sezóny. Jsme schopni a 
ochotni vyhovět i speciálním přáním jako je např. dárkový 
poukaz na vstupenku na divadelní bál nebo na nejbliţší 
premiéru atp. Program divadla najdete na www.boleradice-
divadlo.cz, kde máte také moţnost rezervovat vstupenky. 

                     
Iva Kahounová, předsedkyně DS bratří Mrštíků 

 

Půjdem spolu do Betléma 

Tóny cimbálové muziky, verše linoucí se ztichlým 
sálem Boleradického divadla, chvilka rozjímání, kdy se 
hlediště a jeviště navzájem propojí při tajemné slavnosti 
začínajícího Adventu. Taková byla atmosféra při premiéře 
nové inscenace Půjdem spolu do Betléma v reţii Ivy 
Kahounové.  
 

 
 

CM Primáš v inscenaci Půjdem spolu do Betléma 
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Rozjímání o sněhu, stromech a starých zvycích, 
doprovázené cimbálovou muzikou Primáš všechny v sále 
přeneslo do nejkrásnějšího času ročního koloběhu. „Chtěli 
jsme se vrátit ke starým tradicím, kdy se na vesnicích o 
Adventu hrávaly vánoční a pastýřské hry,“ prozradila nám 
reţisérka Iva Kahounová. „Proto v našem představení 
nechybí ani pastýřská hříčka z Podkrkonoší. V celém 
představení vystupují velcí i malí herci, kteří společně 
s cimbálovou muzikou Primáš vykouzlili v tento večer 
příjemnou předvánoční náladu.“  

To ostatně potvrdili i diváci v hledišti. „Byl to 
nádherný začátek Adventu, úplně mě to dojalo,“ neskrývá 
nadšení Miroslav Vašíček z Boleradic. „Dokonce se mi do 
očí hrnuly slzy. Myslím, ţe se jim to moc povedlo,“ dodal.  
Spokojená byla i reţisérka Kahounová. „Nečekala jsem, 
ţe to bude mít takový ohlas v publiku. Jsem ráda, ţe jsme 
takhle hezky začali Advent a uţ se těším na Vánoce,“ 
měla radost reţisérka. 

 
Iva Kahounová  

 

Kdo to byl… 

 

Pan Antonín Krmíček byl boleradický řezbář, 
který během desítek let vytvořil nádherný vyřezávaný 
betlém. Nyní je v majetku Úřadu městyse, který jej 
zapůjčil divadelnímu spolku po dobu vánočních a 
novoročních svátků. Krátkou stať mu věnoval před lety 
Jan Horák: 
 
Krmíčkův betlém 

Na výstavě betlémů v Hodoníně v roce 2002 u 
návštěvníků vzbudil pozornost betlém, do té doby zcela 
neznámého betlémáře, Antonína Krmíčka z Boleradic na 
Břeclavsku. Byla to premiéra pro autora i jeho dílo. Do té 
doby bylo moţné betlém vidět jen v neprostorné verandě 
jeho domku. Tam si jej kaţdoročně A. Krmíček stavěl pro 
svoje potěšení a tam si jej mohlo během vánoční doby 
prohlédnout několik jedinců, kteří projevili zájem, 
nejčastěji to byli rodiče s dětmi. Kaţdý, kdo viděl, byl 
nadšený a nešetřil slovy chvály. I to bylo podnětem 
přesvědčit pana Krmíčka, aby vystavil svůj betlém tam, 
kde ho uvidí co nejvíce lidí. To se povedlo a od roku 2002 
byl jeho betlém magnetem kaţdoročních výstav v 
Boleradicích, rodišti i bydlišti autora. Betlém vţdy vévodí 
prostornému sálu. 
 

 
 

Antonín Krmíček 
 

Svoji velikostí a jedinečností láká stovky 
obdivovatelů. A je nač se dívat Jednak je to poutavé 
celkové řešení, impozantní pozadí paláců a palem, 
řezbářská originalita, vystihující ţivotnost darovníků a 
zvířátek. Především půvab celé kompozice vyvolává 
vánoční pohodu, poezii a jedinečnost. 

Antonínu Krmíčkovi učarovaly betlémy jiţ v 
dětství. První setkání s malým papírovým betlémem bylo 
těsně po první světové válce. Donesl mu ho tatínek spolu s 
vánočním stromkem z proslulého hustopečského trhu. 
Malému Toníkovi přinášel obrovskou radost a vánoční 
pohodu po celé dětství. Další, a mnohem závaţnější 
setkání s betlémem, bylo pro A. Krmíčka v místním 
kostele, kde v předvánočním čase se svou starší setrou 
pomáhal stavět kostelní betlém. Dobře si zapamatoval 
přesný postup jeho stavby a později jej dlouho stavíval 
sám, a to do doby, neţ zaloţil vlastní rodinu. Pak mu to uţ 
čas nedovoloval. Proto u něho vznikla touha vlastnit vlastní 
betlém, ale impuls k vlastní řezbářské práci na něj teprve 
čekal. Impuls přišel se synovým ţadoněním, aby mu 
tatínek pořídil nějaký betlém. To jen přimělo, ţe se o něj 
pokusil. Zkouška skončila jakousi nesourodou směsí 
dřevěných a durolinových figurek a papírových oveček. 
Dítě však bylo spokojené. 

Opravdová řezbářská tvorba pro Antonína 
Krmíčka nastala aţ po jeho padesátce, kdyţ přišlo 
závaţné onemocnění ledvin. Po vyléčení byl nucen 
nastoupit dlouhodobou rekonvalescenci v sanatoriu v 
Jevíčku. Aţ tam získal dostatek sil a osobního volna, přišla 
touha realizovat svůj sen o vlastním betlému, který si sám 
vyřeţe. Zvláštní atmosféra nejen způsobila, ţe vzal dláto 
do rukou a pojednou první palma budoucího betlému byla 
na světě, ale z práce i vyzařuje a nesmírně okouzluje. 
Postupně přidal palmu druhou, pokusil se o ovci, 
následovali pastýř, koza. Kdyţ po roce z Jevíčka odjíţděl 
domů, vezl si figurky dvou pasty'řů, třech králů, anděla, 
volka s oslíkem, dvacet oveček a koz, deset palem, 
kaktusy a keře. Doma ve své tvorbě pokračoval, ovšem jen 
v zimním čase. Práce v zemědělství mu to ani jinak 
nedovolovala a ani neměl k řezání tu správnou pohodu. 
Dnes je betlém A. Krmíčka tři metry dlouhý, metr široký, 
celý dřevěný vč. budov v pozadí. Má 56 ovcí a koz, 27 
palem, několik keřů a kaktusů a také 26 figurek postav lidí. 
U mnohých mu byli předlohou vesničané, jeho známí a 
příbuzní. Mezi darovníky vymodeloval nejen sousedy, 
strejce a tetičky, ale i svého tatínka. Pozadí tvoří palmy a 
paláce.   Kaţdým rokem vyřezal něco nového, ale v 
posledních letech čím dál méně, léta mu ubírala zručnost i 
sílu. O to víc se těšil u svého betlému z obdivu malých a 
dospělých, těšilo jej,   ţe   betlém   dává radost a vytváří 
hezkou vánoční pohodu. 

Pan A. Krmíček byl mnohaletým členem ČSPB a 
pravidelně se zúčastňoval schůzek jeho Jihomoravské 
pobočky v Brně. Na schůzkách vţdy udivoval svými 
vědomostmi, postřehem, humorem i venkovskou 
rozšafností.  

Krmíčkův betlém je velice osobitým výtvorem s 
velmi dobrou betlémářskou úrovní, a to navzdory tomu, ţe 
A. Krmíček byl samouk, který začal řezat aţ v pozdním 
věku. Zejména jeho figurky nejsou strnulé a toporné, ale 
hýří vtipem, pohybem a ţivotností. Antonín Krmíček svůj 
betlém velkoryse daroval obci a ta jej vystavuje ve 
slavnostní síni úřadu městyse Boleradice (pozn. redakce: 
nyní v sále ÚM). Tam je moţné betlém po dohodě kdykoliv 

uvidět. Pan Antonín Krmíček zemřel 5. září 2007 ve věku 
90 let. Je pochován na místním hřbitově. Betlémáři, kteří 
jej znali, nezapomenou. 

 
Jan Horák 
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Co všechno připravuje divadelní 
spolek? 

 

Premiéru svátečního programu Půjdem spolu do 
Betléma v první adventní neděli hned následující víkend 
střídá, v Boleradicích uţ tradičně, drama Noc pastýřů. 
V reţii Aleny Chalupové vystupují v hlavních rolích Luboš 
Straka a Jan Koráb. Na třetí adventní neděli je připravena 
opět repríza Půjdem spolu do Betléma. V této novince od 
reţisérky Ivy Kahounové vystupují nejen herci 
Divadelního spolku bratří Mrštíků ale také cimbálová 
muzika Primáš. V novém roce uvidí diváci první 
představení z cyklu Jarního předplatného komedii  Na 
tohle teď není pravá chvíle, Bohatýrskou pohdáku pro děti 
a opět Popelku aneb Pohádky z babiččiny truhličky.  Únor 
přinese jiţ XXI. Divadelní bál s podtitulem Popelka po 
dvaceti letech.  
 

 
 
První dva dny vidělo Krmíčkův betlém několik stovek 
návštěvníků divadla 
 

Součástí vánočního a novoročního programu je 
také výstava vyřezávaného dřevěného betléma pana 
Antonína Krmíčka, rodáka z Boleradic. Přístupný bude 
během kaţdého představení aţ do ledna příštího roku. 
Betlém pan Krmíček vyřezával neuvěřitelných čtyřicet let 
a zanechal po sobě skutečně obdivuhodné dílo. Dnes je 
v majetku obce Boleradice, která jej zapůjčila k výstavě 
Divadelnímu spolku. 

 
Jiří Janda 

 
 

Něco o historii vánoc 

Všichni dobře známe příběh malého Jezulátka, 
který přichází kaţdým rokem na svět v noci z 24. na 25. 
12. v dalekém městě Betlémě (Betlém-vesnice leţící 12 
km od města Jeruzaléma, Izrael). Svátek narození Páně 
slaví všichni křesťané a nejen oni.  
Pojďme si ale říci něco o jeho historii, symbolech a 
zvycích. 
   Jeţíš je nepochybně historickou postavou, přesné 
datum jeho narození však neznáme. Nicméně Jeţíšovo 
narození, čili příchod Boţího Syna na svět, se začalo 
slavit poměrně brzy, v první čtvrtině 4. stol. v Galii 
(Francie). Obsah Vánoc je nepochybně křesťanský a 
datum bylo zřejmě zvoleno jako překrytí pohanského 
svátku “ Narození věčného slunce”.                    
   Svátku narození Páně předchází advent. Čtyři neděle 
před Vánocemi se křesťané připravují na příchod Krista. 
Je to doba postní. Začíná dnem po svátku sv. Kateřiny 
25.11. Symbolem této doby je adventní věnec nebo 

svíce – světlo, které je podle Starého zákona spojováno 

se ţivotem. Doba adventní obsahuje svátky některých 
světců např. sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Lucie, sv. 
Mikuláše… K nim se vázaly určité zvyky související s 
Vánocemi.  
Za zmínku jistě stojí svátek sv. Mikuláše 6.12., který u nás 
velmi silně zakořenil. V tento den navštěvuje sv. Mikuláš 
naše příbytky a spravedlivě obdarovává děti. Můţeme říci, 
ţe i tato tradice čerpá z historické události Mikuláše z 
Myry, který obdaroval tři chudé dívky, aby je zachránil od 
práce v nevěstinci. Jak víme, bylo to velmi oblíbené jméno 
světců a také papeţů. Pakliţe se tedy v dřívějších dobách 
obdarovávalo, tak to bylo právě v tento svátek. O změnu 
se postaral aţ německý náboţenský reformátor Martin 
Luther {1483-1546}. Ten zpochybnil papeţství a odmítal 
dát svým dětem dárky o svátku “papeţence” sv. Mikuláše 
a naděloval jim je o Štědrém dnu. Nechtěně tak proměnil 
24. prosinec v jednu z největších dětských slavností. 
České prostředí přijalo tradici vánočních návštěv Jeţíška v 
19. stol. 
Svátek sv. Mikuláše je spojen s další (před)vánoční tradicí, 
a to koledou. Koledovalo se od adventu aţ do Hromnic. 

Dříve (15. stol.) koledovali ţáci farních škol i se svými 
správci. Pro věčně hladové ţáky  byla koleda důleţitým 
zdrojem příjmů. Nikdo se o vánočních svátcích za svoji 
ţebrotu nestyděl. Novou renesanci proţila česká koleda v 
18. stol. Zpěv koledníků nejčastěji doprovázela harfa, 
housle, klarinet nebo flétna. Koledníci zpívali česky o 
narození Jeţíška, cestě do Betléma a královských darech. 
Vinšovali, děkovali za koledu. Např. na Valašsku chodily 
děti o Štědrém dnu do kostela k jesličkám a přinášely 
Jezulátku dárky. Malý Jeţíšek nedostal jen oříšky, jablka, 
kříţaly, med, brynzu, smetanu a kroupy, ale i hezkou 
vánoční písničku. 
Tančily a zpívaly: 
 
Jeţíšek maličký pasáčkům se smál, smál 
Na ten jejich tanec shůry se díval, val 
A všem poţehnání bez meškání dal, dal. 
   
   Dalším symbolem Vánoc jsou jesličky. Autorem není 

nikdo jiný neţ František z Assisi {1182-1226}. Jeho 
záměrem bylo vytvořit trojrozměrný obraz události, která se 
kdysi odehrála v betlémském chlévě a obohatit tak vánoční 
mši o ţivé obrazy (Josef, Marie, pastýři, zvířata u 
jesliček…). Zásluhou tohoto světce máme tedy moţnost 
událost Kristova narození plně proţívat. 
Z počátku byly jesličky spjaty výhradně s církevním 
prostředím a stály pouze v chrámových interiérech. 
Jesličkám určeným pro kostely se dodnes říká chrámové či 
kostelní. Do světského prostředí jesličky pronikly nejprve v 
Itálii (15. stol.), která je povaţována za vlast jesliček. Na 
šíření jesliček na další území Evropy měli zásluhu bratři z 
františkánského a benediktinského řádu, ale také klarisky.  
Jesle, jesličky nebo betlém, tak jak je známe i dnes, 
obvykle zahrnují celý vánoční příběh. Tedy Jeţíška s 
jesličkami v chlévě, jeskyně na rozvalinách paláce krále 
Davida v městě Betlémě, ale i scénu hledání noclehu, 
zvěstování pastýřům, příchod Tří králů…Betlémové figurky 
bývaly nejčastěji vyřezávány ze dřeva. Zdobily je prosté 
barvy nebo lak. Zhotovovaly se však i z vosku, často 
kombinované dřevem a látkou. Pouţíval se ale i draţší 
materiál – zvláště v baroku byly figurky zlaceny a zdobeny 
drahými kameny. Skutečnými raritami byly betlémy 
sestavené z postaviček vinutých z barevné skloviny nebo 
třeba betlémy sestavené v láhvi. 
   Mluvíme-li o Vánocich nesmíme zapomenout ani na 
stromeček. Těţko si dnes dovedeme představit Vánoce 

bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad v ţádné 
domácnosti a v předvánočním čase se bez něho 
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neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy. Odkud se 
ale vánoční stromeček vzal? 
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční 
stromeček za svůj vznik opatu Kolumbánovi. Kolumbán ţil 
v 6. stol. Narodil se v Irsku, ale misionářská činnost ho 
zavedla do Francie. Tam v roce 573 trávil Vánoce na 
dvoře burgundského krále Gontrana. Obyvatelstvo 
království bylo pohanské. O svátku Narození Páně slavili 
zimní slunovrat. Kolumbán se proto rozhodl přiblíţit jim 
svátek Spasitelova narození. Aby upoutal jejich pozornost 
ozdobil domorodci uctívanou starou jedli a ozdobil ji 
hořícími pochodněmi rozvěšenými do tvaru kříţe. Zář 
ohně přilákaly zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl 
kázání o narození malého Jeţíška. Moţná ţe právě tu 
noc přišel na svět přičiněním irského mnicha zvyk strojit 
vánoční stromeček. 

 
Libuše Klímová 

 
 

Válečný deník Františka Otýpky II. 

 

Pokračování: 
 

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.  
V ruském zajetí 
Byl jsem tak rád, ţe jsem se zbavil nesympatického mně 
vojenského řemesla a těţké sluţby. V té chvíli povaţoval 
jsem válku pro mne za skončenou. Ani ve snu mne tehdy 
nenapadlo, ţe bych se znovu někdy mohl hlásit na vojnu 
a to dobrovolně. Dosáhl jsem konečně touţeného cíle, 
dostat se do Ruska, poznat ruskou zem a ruský lid v ní. 
Byl jsem pln lásky k ruskému lidu, jak jsem ho znal 
z Tolstoje, Turgeněva, Dostojevského, Gončarova a 
jiných ruských spisovatelů. Netušil jsem tehdy, co mě 
čeká. Kolik záţitků radostných i bolestných, dobrých i 
zlých chvíle plného tichého štěstí, doby nezištného úsilí 
v boji o svobodu českého národa plného mladistvého 
nadšení ale i mnohého trpkého zklamání. 

V Kronské nemocnici leţel jsem čtyři dny. Noha 
mě začala více bolet neţ první dny po zranění. Denně 
jsem chodil na převaz. Jako na světlý zjev zůstala mi 
vzpomínka na sestřičku – mladou paní, opravdovou 
krasavici. V tom špinavém, zavšiveném, drsném 
vojenském prostředí bylo aţ překvapující její nezvykle 
jemné, laskavé, trpělivé jednání s kaţdým tím 
zavšiveným, špinavým vojákem bez ohledu zda to byl 
ruský voják nebo zajatec. Ještě dnes slyším její něţné 
oslovení „golubčik“, které na mne působilo jako hojivý 
balsám. Nezvykle jednotvárnou byla strava v této 
nemocnici. Po celou dobu denně v poledne jáhlová 
polévka s kouskem hovězího masa a jáhlová kaše, večer 
zase jáhlová polévka. 

V neděli 14. února 2015 večer byli jsme 
navagonováni a dali jsme se konečně na cestu do 
vytouţené Rusi. Jeli jsme Haličí rozrytou nesčíselnými 
řadami primitivních vojenských zákopů svědčících o 
převalivší se tudy válečné frontě. 16. února stáli jsme 
skoro celý den na nádraţí ve Lvově. Byl pěkný, poměrně 
teplý předjarní den. Chtěl jsem se podívat trochu do 
města, ale před nádraţím byl jsem vrácen. Aţ 17. února 
přestoupili jsme v pohraniční rakouské stanici Brody do 

ruského vlaku. Jel jsem pak ve vagonu IV. třídy. Bylo tam 
hezky teplo a mohli jsme tam pohodlně leţet. Po 
dvoudenní jízdě přijeli jsme 18. února do Kijeva. 

To naše vysněné bratrské slovanské Rusko 
ukázalo se nereálným, naše nadšení naráţelo často na 
nepochopení, ba mnohdy na hrubost ruských lidí. Ale ani 
to skutečné, ubohé, zanedbané Rusko, s nímţ jsme 
přicházeli do styku, neztrácelo nejen moji ale i lásku 
většiny českých zajatců. Ba tato při bliţším styku 
s dobrosrdečným ruským člověkem spíše rostla. Vrůstali 
jsme postupně do ruského prostředí, sţívali jsme se 
s ruským lidem, s ruským národem. 

Po jednodenním pobytu v Kijevě, nebo lépe 
řečeno na Kijevském nádraţí, odjeli jsme večer sanitním 
vlakem do Moskvy. Cesta tam trvala dva dny a tři noci. Můj 
dávný sen byl splněn. Byl jsem v Moskvě samotném srdci 
Ruska. Z města samotného jsem však za mého 
šestinedělního pobytu mnoho neviděl.  

Jízda tramvají z nádraţí do první nemocnice za 
slunného únorového dne. Sluncem ozářené ulice a různé 
prostranství. Pohled z oken první nemocnice na 
zasněţené střechy okolních domů a na pozlacené báně 
nějakého kostela. Chůze a jízda v horečce večerní rušnou 
ulicí plnou roztroušeného sena a slámy. Pohled z okna 
druhé nemocnice na smutný zasněţený sad a konečně 
zbytky špinavého sněhu v různých zákoutích na periferii 
města při odchodu z nemocnice na nádraţí. To jsou 
všechny moje vnější dojmy, jeţ mě utkvěly v paměti na 
tehdejší Moskvu. 

Vím jen, ţe moskevské domy byly většinou 
dřevěné nízké. Jinak město samo a jeho vnitřní ţivot 
zůstaly mě neznámými. A tak zbývají jen vzpomínky a 
dojmy z nemocnic a proţitých dnů v nich a ty bývají 
neveselé.  

Prostředí první nemocnice (7. Vojennyj gospital) 
do níţ jsem přišel, bylo velmi přívětivé. Nemocnice byla 
zřízena za války v nové moderní budově ţenského 
gymnázia. Pokoje, nebo jak Rusové říkali „palaty“, byly 
větší světlé s leštěnými parketami všude vzorná čistota. 
Také společný záchod byl naprosto čistý ale pro nás 
nezvyklý. Byla to velká světlá místnost uprostřed s řadou 
vedle sebe stojících splachovacích míst.  
 

 
 

Pacienti v nemocnici byli ruští vojáci i zajatci. 
Hodně bylo tu omrzlin, některých velmi ošklivých. Moje 
rána se pěkně hojila. Hned po příchodu do nemocnice 
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sháněl jsem se po nějakém ruském čtení, abych se 
v ruštině trochu pocvičil. Jedna sestra mě půjčila kníţku 
„Roman massaţistky“ (Román masérky). Na obsah se 
nepamatuji, poněvadţ jsem tomu přece jen málo rozuměl.  
Na našem pokoji bylo několik zajatců Čechů, se kterými 
jsem se seznámil jiţ za jízdy vlakem z Kijeva. Pro 
ukrácení času hrávali jsme hodně šachy.  

Necelý týden po našem příchodu do nemocnice 
jsem váţně onemocněl. Průjmy a vysoké horečky aţ 41°, 
vše ve mně jako napnuté, hlava k prasknutí. Byl jsem 
stále ve vysilujícím horečnatém spánku, úplně otupělý, ke 
všemu apatický, na jídlo ani pomyšlení.  Doktoři, jak se 
mě zdálo, bezradně nade mnou kroutili hlavou. Vyptávali 
se mě, co mě bolí: „Golova bolit, ţivot bolit?“, jaká byla 
stolice a podobně. Pak najednou, z obavy, ţe by mohlo jít 
o nějakou infekční nemoc, rozhodli, ţe mne pošlou do jiné 
nemocnice. Byl jiţ večer, kdyţ mně přinesli moje šaty a 
přišel ruský voják, aby mě tam zavedl. 

Nemocnice, v níţ jsem se pak octl, byla 
umístěna v tzv. letních vojenských barácích. Nemocnice 
byla určena výhradně pro zajatce. Místnosti byly poměrně 
dlouhé a prostorné, v celém baráku bylo asi sto lůţek, ale 
při příchodu nového transportu stávalo se, ţe nemocnice 
byla přeplněna. Prostředí na mne působilo hrozně 
smutným a skličujícím dojmem. Bylo tam hodně těţkých 
případů končících smrtí. Můj stav v prvních dnech byl 
velmi ubohý. Horečky sice trochu polevily, ale špatně 
jsem viděl, hučelo mě v uších, duševně jsem byl úplně 
skleslý a apatický.  

Chvíle proţité v této nemocnici byly těmi 
nejsmutnějšími v celém mém ţivotě. Cítil jsem se tak 
osamělým, opuštěným. Měl jsem jen jedno přání: zemřít 
doma. 

 
Přepsal Jiří Janda 

 
 

Den veteránů v Boleradicích 

 
Dne 11. 11. 2014 v 11.00 hod. si zástupci městyse 
společně s učiteli a ţáky naší základní školy a občany 
připomněli významný den - Den válečných veteránů. 
V první části dopoledne se uskutečnila beseda a ukázka 
vojenské výstroje a výzbroje, kterou připravili členové 
klubu vojenské historie z Brna. Vojáci v dobových 
uniformách velmi poutavě vyprávěli o historii válečných 
konfliktů a o pouţívání jednotlivých součástí výzbroje a 
výstroje. Ve druhé části dopoledne jsme se přesunuli 
k památníku obětem první světové války, kde pan starosta 
objasnil podstatu tohoto významného dne. Součástí 
vzpomínky bylo i představení zrestaurovaného praporu 
„Spolku vojenských vyslouţilců v Polehradicích“ z roku 
1909. Vzhledem k jeho stáří a historické hodnotě bude mít 
prapor své čestné místo na radnici městyse. Ţáci naší 
školy měli připravený pěkný doprovodný program a pan 
učitel Mgr. Kabela připomněl přítomným vznik básně Na 
flanderských polích, poté zazněl její přednes v podání 
ţáků naší školy. V další části pan starosta a zástupci 
klubu vojenské historie spolu s ţáky a občany vzdali poctu 
všem veteránům poloţením věnců a zapálením svící. 
V závěru vzpomínky byla uctěna památka padlých 
minutou ticha a zazněla státní hymna.  

Jsem přesvědčen, ţe tyto historické události je 
třeba připomínat všem občanům, zejména pak mladé 
generaci, protoţe i události dnešních dnů ve světě jsou 
plné válečných, etnických i náboţenských konfliktů, které 
přinášejí kaţdodenní oběti. A věřte mi, ţe není nic 

krásnějšího na světě neţ vidět usměvavou a spokojenou 
dětskou tvář, která je bez starosti a strachu.  

 

Rada městyse věnuje těmto historickým 
událostem značnou pozornost, o čemţ svědčí péče o 
památníky, výsadba zeleně, její ošetřování, ale i 
provedené a plánované restaurátorské práce. 

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval 
pedagogům a ţákům naší školy za zajímavý doprovodný 
program. Věřím, ţe i v budoucnosti si najde více našich 
občanů čas k tomu, aby nezapomněli na ty, kteří bojovali 
za to, abychom my mohli ţít.            

          
Za Radu městyse Drahomír Hausner 

 

Techsport 

 

Techsport Boleradice uskuteční v úterý 9. 12. 
2014 v 17:00hod. v předsálí úřadu městyse  přednášku - 

besedu  na téma: 
 

Co víme o našem hradě 
 

Účastníci na ní budou seznámeni s dosavadními 
poznatky o hradu, s názory historiků, dále co o něm bylo 
napsáno a také proč na hradě i pod ním provádíme 
archeologické sondy a s jejich výsledky. Také se dozví o 
plánované publikaci a dostanou odpovědi na své dotazy. 
K zakoupení bude spis o aktivitách Techsportu. 
 

Zveme všechny  zájemce - dospělé, mládeţ i děti. 
Kaţdý účastník dostane malou pozornost. 
Těšíme se na vaši účast. 

Jan Horák 
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Na dědině před dvěma sty roky 

 

Dnes jen stěţí si dovedeme představit ţivot 
svázaný feudálním omezením, natoţ vedení a správu 
vesnic a městeček. Byly majetkem a zboţím vrchnosti-
feudálů, šlechticů, církevních řádů a vesničané byli zcela 
v jejich moci a libovůli. Ti svoje jmění spravovali a řídili 
prostřednictvím svých úředníků a sluhů. 

Na obcích, městysech i městech to byly 
především dvě osoby. Především rychtář jako představitel 
a zástupce zeměpanské nebo vrchnostenské moci, 
v místě přenášel a zajištoval přání a rozkazy vrchnosti, 
měl na starosti trestní a soudní záleţitosti, vymáhání a 
dohled na plnění robotních povinností. Měl k ruce 2-3 
příseţné, rychtáře jmenovala vrchnost na jeden rok či 
dva, někdy funkce byla dědičná, tradičně to bývala osoba 
nejbohatší v místě, měla váţnost a respekt, jeho statek 
byl výstavný a rozlehlý, nazývaný rychtou. 

V čele obcí, městeček a měst stál purkmistr, 
lidově pudmistr, mající na starosti věci veřejné, tedy 
hospodaření a finance, vzájemné souţití, pořádek, řídil 
chod a dění v místě, rozvoj místa, potřeby obyvatel apod. 
Byl tedy na úrovni dnešního starosty. Měl k sobě několik 
pomocníků-konšelů, poradců a pomocníků. 

Rychtář a příseţní skládali přísahu vrchnosti, u 
nás to bylo divácké vrchnosti, která zastupovala majitele a 
jeho panství, coţ byli brněnští jezuité, kteří získali Diváky 
v roce 1581 a vybudovali si tam zázemí, především 
hospodářské, zajištující zásobování, k tomu další zdroje 
příjmů, jako pivovar apod. Na konci 17. Století i zámek 
jako svoji rezidenci, tedy místo pro správu, reprezentaci i 
venkovské sídlo. V roce 1622 obdrţeli Boleradice po jejich 
konfiskaci Janu Adamovi z Víckova za jeho odpor proti 
císařovi. Tak bylo vytvořeno panství Diváky a Boleradice, 
trvající aţ do roku 1848. Proto naši přední sluţebníci 
skládali svoji přísahu divácké vrchnosti a její text z roku 
1819 se dochoval, je psaný kurentem, těţko čitelným 
rukopisem tohoto znění: 

“Já, Johan Otýpka, přísahám Panu Bohu 
všemohoucímu, ţe poněvadţ polehradský rustikální 
(venkovské) obci pod vrchnost za rychtáře povolán a 
ustanoven ještě jsem, všechny mě od vrchnosti uloţené 
povinnosti tak jak mě z kanceláře nařízeny budou, vţdy 
bedlivě vykonati chci, obzvláště ale se vynasnaţím 
chudobu, sirotky a vdovy zastávati. Při vypravení 
usedlosti na panský tovarychy bez ohledu přízně nebo 
nepřízně, vţdy dle teho pořádku jenţ aboliční (smluvený) 
kontrakt vykazuje, bez utiskování neb šanování říditi chci, 
a budu to co mně vyšetřením nebo rozsudkem připadne, 
všechno svědomitě a tak jak v Právě (nařízeních) 
obsaţeno je spořádati chci. Taky se vynasnaţím svornost 
a slušný dorozumění mezi obyvatelkami zachovati, kaţdý 
při svej vlasti a právu hájiti a všechny přestupky, jenţ 
vrchnostenskému rozsudku přináleţejí, bez meškání 
kanceláři udati. Při vyupomínání panských neb jiných mě 
od kanceláře k vejbírce (vybírání) svěřených peněz bez 
utlačení dluţníkův od bezmeškání termínu včas 
vyzdvihnouti, taky bez všechny lichvy ihned a nejdéle v 8 
dnech kanceláři zouplna odvésti. Při rekrutýrkách 
(odvodech na vojnu), forspanech (přípřeţích), guartivunku 
(ochranných průvodech, stráţní sluţbě) a kdybych 
v císařských povinností k nápomoci ouřadu od vrchnosti 
byl, všechno svědomitě a bedlivě vypraviti chci. Konečně 
moju povinnost ve vších nápadech (případech) tak 
vykonati slibuji jak bohabojnému a zachovalímu muţi 
přináleţí. K čemuţ mi dopomáhej P. Bůh všemohoucí 
Amen.“ 

Přísaha příseţných (rychtářových pomocníků): 
“Já, (podle osob v pořadí) přísahám Pánu Bohu 

všemohoucímu, ţe všem naţízením svej vrchnosti, jejím 
Ouředníkům a představenému Rychtářovi a Pudmistrovi 
poslušný býti. Obzvláště ale při rozličných škodách 
neohlídaje se na přátelství a nepřátelství vţdy svědomitě 
sacunk (ocenění) dle nejvyšších ţízeních vyzdvihnouti. Při 
zabíjení dobytka masářům ohledně zdravého masa přísně 
dohlídati a poţadovati, jak masáři tak šenkýři a všechny 
pod Taxu (poplatky) stojící, kramaříci neb handlíři-maso, 
trunkchléb, mouku a jinší stravy od vrchnosti 
předepsaných cenách v spravedlivé míře a váze, taky 
dobrej a bez fortelung (lsti, klamu, podvodu) podobě lidem 
odprodávati, kdeţto kaţdý spatřený přestupek nejen hned 
odstranit, ale také právnímu trestu bez meškání svej 
Vrchnosti věrně podati. Nedovolené hry, schůzky, aneb 
ponocní toulky překazovati, kárati neb Vrchnosti oznámiti 
chcu a budu jedním slovem moji povinnost k dobrýmu 
obecnýmu tak zastávati budu jak svědomitýmu, 
pořádnýmu a bohabojnýmu člověku přináleţí, k čemuţ 
mně dopomáhej Pán Bůh všemohoucí Amen. Josef 
Soukop, Franc Skrejval, Bernard Prokeš – příseţní.“ 

Dnes jiţ značně archaický text je na dnešní dobu 
hodně vzdálený, jako tehdejší ţivot, myšlení a konání lidí 
té doby, avšak po bedlivém přečtení zjistíme, ţe i tehdy 
slušnost, upřimnost a poctivost byly hodnoty mající 
platnost dosud.  

Jan Horák 

 
 

Čtvrt století od neblahé události 

 

Neděle 27. srpna 1989 byla jako kaţdý sváteční 
den. Po klidně proţitém víkendu se lidé připravovali na 
nový pracovní den, nebo usedali u televizní obrazovek, 
mnozí se chystali do postele. Na samý podvečer se 
přihnala  nebývalá bouře, ale v letním období o takové 
nebývá nouze, sice intenzivní  a prudký liják, neúprosně 
bičující pole, lesy a lidská obydlí. Lidé však byli spokojeni 
vydatným deštěm. 
 Kolem desáté hodiny večerní se ozval místní 
rozhlas, coţ v tuto dobu a nedělní čas bylo značně 
nezvyklé, vzbuzovalo zvědavost, zároveň i jakousi 
předtuchu. A bylo tomu tak. Zvláštní hlášení upozorňovalo 
na moţné nebezpečí z valícího se mnoţství vody do 
místního rybníka. Ten jiţ úspěšně zadrţoval mohutný 
přítok vody, ale i bahna, slámy a dřevin. Nebylo však  
moţné zaručit zda velkou povodňovou vodu z průtrţe hráz 
udrţí a dokonce se mu ji podaří zastavit, nebo pod jejím 
mnoţství se hráz protrhne. Co by potom následovalo, 
nikdo nebyl schopný si představit. Byly to zlé minuty 
očekávání, jak to dopadne. 
 A stalo se, nedlouho před půlnocí voda se začala 
valit přes hráz rybníka několika proudy a řítila se do 
vesnice, rozlévala se nejen po cestách a chodnících, ale 
začala vnikat do nízko poloţených domů. Tam začalo „boţí 
dopuštění“ neboť něco podobného nikdo si ani ve snu 
nepomyslil, natoţ připustil. Rychlost vnikání vody byla tak 
silná, ţe nezbýval čas na zachraňování věcí, snad jen těch 
nejvzácnějších. Tlak vody zvenčí a vztlak vody vnikaly do 
domů všemi směry, tedy kanalizací a odpadovým 
potrubím. Mnozí obyvatelé museli zachraňovat i 
hospodářská zvířata. Špinavá a bahnitá voda v několika 
minutách dokázala vytopit obytné místnosti, v řadě případů 
zaplavila spodní police a skříňky, dokonce i spodní části 
zavěšeného oblečení ve skříních.  O výši zaplavených 
částí rozhodovaly centimetry podle toho, jak který dům se 
nacházel v niţší či vyšší poloze. Teprve druhý den ráno se 
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ukázala zkáza v celé podobě a v mnoha případech byla 
naprosto ţalostná, aţ hrozná. Kaţdý zaplavený dům na 
tom byl různě a pamětníci ještě dnes mohou tu spoušť 
podrobně popisovat. Mnohým škody pomohlo odstranit 
pojištění, námahu, psychickou ujmu však stěţí. 
 Mnohé z té pohromy zavál čas, čtvrtstoletí 
zahladilo stopy a následky, ale poučení z této historie a 
varování platí dodnes, jen zaleţí, zda jsme ochotni se 
nechat poučit. Jaké tedy byly příčiny této katastrofy a proč 
k ní došlo? Na úvod této kapitoly je nutné předeslat, ţe aţ 
dodnes se názory rozchází, mnozí je popisují zcela 
rozporuplně a osobitě. 
 Z pohledu brněnských hydrometeorologů, kteří 
měli nejpřesnější údaje, a přehled vyplývá, ţe tyto 
povodně zasáhly téměř polovinu Jihomoravského kraje, 
rozdílný průběh a škody byly v Ţidlochovicích, 
Hustopečích, ale i v Kloboukách, kde sráţky dosáhly 70-
78 mm na metr, ale v Boleradicích, Borkovaných, 
Divákách a Martinicích 100-130 mm na metr, coţ je téměř 
jednou tolik jak mimo tyto. Tato skutečnost hovoří sama 
za sebe proč právě u nás se průtrţ mračen projevila tak 
ničivě. Tu způsobila studená fronta a její pomalý přesun 
na východ. Nejintenzivnější sráţky byly v povodí Harsky, 
jak ukáţi později, obdoba se konala v minulosti. Kdyţ se 
spojily vody napršené v údolí od Borkovan a Martinic 
s vodou z Diváckého údolí, valilo se obrovské kvantum 
vody, bahna, slámy a smetí do našeho rybníka. Ten 
dlouhou dobu zadrţoval  tuto masu, ale nebyl schopen 
zastavit dosaţený průtok 26 m3 za sekundu, proto se 
voda začala valit přes hráz a štěstí bylo ţe ta se 
neprotrhla. Hydrologové také konstatovali, ţe na vysokém 
průtoku se podepsala skutečnost, ţe v této oblasti byla 
uskutečněna sklizeň obilovin a provedena následně orba 
coţ ovlivnilo odtok a eroze na těchto pozemcích 
dosaţením maxima. To na kulturách neoraných by nebylo 
moţné. Na základě všech těchto skutečností 
meteorologové konstatovali, ţe pro Boleradice to 
znamenalo překročený průtokový průměr 1x za 80 – 150 
roků, coţ dosahuje mimořádnost a katastrofičnost. 
 Nahlíţíme-li na tuto událost ze širšího pohledu, 
tedy historických dat, pak musíme uznat, ţe se nejednalo 
o něco ojedinělého a vyjímečného. Minulost nám dokládá 
stejné, ne-li větší pohromy v našem kraji, který postihly 
mnohdy ještě větší sráţky a škody, dokonce i ztráty na 
lidských ţivotech. Nahlédneme-li do záznamů z 19. 
století, tedy let 1800-1900 pak se dočteme.  Dne 14. 
5.1857 se v prostoru Těšany, Klobouky a Diváky srazily 
dvě bouře, blesky zapalovaly domy a průtrţe způsobily 
povodně, při niţ zahynuli lidé v Kloboukách a Martinicích. 
Samozřejmě z povodí naší Harasky protekly i 
Boleradicemi. Dne 14. 6.1861 velká bouře s krupobitím 
strhala mosty a naprosto poničila úrodu. V roce 1865 
kroupy ničily úrodu, zvěř i stromy. Za měsíc nato tak velká 
povodeň, ţe si lidé v našem kraji zachraňovali na půdách 
a střechách. V roce 1883 obrovská bouře a krupobití, o tři 
roky později poničily střechy, okna a velké záplavy, v roce 
1890 ve velké vodě utonuli lidé. Ale nejen voda, ale 
opačné počasí škodilo. V květnu 1866 pomrzla úroda, dne 
12. 5.1897 celý den mrzlo a sněţilo, sníh drţel několik 
dnů a v říjnu téhoţ roku opět sněţilo. Naopak v roce 1905 
56 dní ani nekáplo. 
 Boleradice při povodních byly na tom relativně 
dobře, voda totiţ širokým korytem naší návsí protekla a 
nenadělala tak velké škody neboť kolem meandrujícího 
potoka byly louky a baţiny proto tento prostor se nazýval 
bařina. To bylo v minulosti jak to i dosvědčuje foto záběr 
z roku 1899. Domy po obou stranách tohoto prostoru byly 
postaveny ke svahům coţ je dodnes znát v ulici Pod 
kostelem i na protější straně aţ na Dolní konec. Široký 

koridor středu vesnice vymezila vrchnost při udělování 
predikátu městyse, jako trţní prostor a náměstí městečka, 
později moţného města, tedy jiţ v roce 1537. To vše 
chránilo před vodou neboť  nic ji nebránilo aby protekla, aţ 
zástavbou ve 20. letech první republiky a po narovnání 
potoka,se porušilo to volné povodí. Proto více jak staletá 
voda v roce 1989 vnikla do těchto domů. Hráz rybníka 
nemohla takovou vodu zadrţet, neboť se s ní nepočítalo 
ani při stavbě rybníka. Plánovala se totiţ vodní kaskáda 
výstavbou dalších dvou hrází, které měly přívalové vody 
čistit pro ten stávající, neboť ten měl slouţit rekreačním 
střediskům, plánovaným po obou stranách. V té době totiţ 
výstavby rybníků měly zlepšit vodní deficit na Jihu Moravy, 
tedy vytvářet co největší vodní plochy. Aby současný 
rybník nebyl zanášen kaly z Hájků, počítalo se s jejím 
zachycením širokým lapačem a odváděcím kanálem po 
dnu rybníka pod hráz. To vše byly velice smělé plány, 
z nich byl postaven jen současný rybník, který nemohl 
zachytit a zastavit nápor víc jak staleté vody. Proto ta 
vtrhla do vesnice a zatopila, co jí stálo v cestě. 
 Dnes, po čtvrtstoletí to vše zní aţ idylicky, ale v té 
době to byla pohroma a ničivá událost. 
 

Jan Horák 

 

Per Quattro Mani 2014 

 

7. a 8. 11. 2014 se v Brně na ZUŠ Jaroslava 
Kvapila, konala celostátní soutěţ ve čtyřruční hře na klavír, 
„PER QUATTRO MANI“. Celkem 5 dvojic ze ZUŠ 
v Kloboukách se vydalo do Brna poměřit své klavírní 
dovednosti a schopnosti s ostatními ţáky ZUŠ z celé 
České republiky. V tomto roce byla soutěţ velmi silně 
obsazena a konkurence byla opravdu mimořádná. Přesto 
ţáci klavírního oddělení podali vynikající výkony a dosáhli 
na krásná ocenění. 
 

1. kategorie :   

 
Eliška Horáková, Tereza Horáková 
- 1. místo  
- Diplom za interpretaci skladby českého autora 
  Vlastimila Lejska: Zlobení 
 
Pavla Nováková, Klára Horáková     
- Čestné uznání 
 
Tereza Huková, Veronika Herzánová  
-Diplom za účast 
 

2. kategorie : 

 
Aneta Horáková, Karolína Holásková 
- 2. místo 
 

3. kategorie :  

 
Anna Suchánková, Tereza Mikelová          
- Čestné uznání I. stupně 
 
Ţáky na soutěţ připravili:  
Pí. uč. Bc. Lenka Koudelková a pí. uč. Jarmila Babáčková 
DiS. Pí. uč. Lenka Koudelková získala od poroty Diplom za 
nejúspěšnější pedagogickou činnost 

Všem soutěţícím, ale i jejich pedagogům 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k dosaţeným 
výsledkům blahopřejeme! 

Jindřich Demela 
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Čtyři ruce na klávesách 

 

21. a 22. 11. 2014 se ţáci klavírního oddělení 
ZUŠ Klobouky u Brna zúčastnili národní a mezinárodní 
klavírní soutěţe ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry 
"Čtyři ruce na klávesách" v Karlových Varech. Školu 
reprezentovalo celkem 5 dvojic různých věkových 
kategorií. 21. listopadu proběhlo národní - české kolo, 22. 
11. pak kolo mezinárodní, kde mezi sebou soutěţily 
vítězné dvojice z ČR a Německa. Do mezinárodního kola 
odborná porota vybrala z naší školy dvě dvojice. Soutěţ 
"Čtyři ruce na klávesách" byla zaloţena v roce 2002 z 
iniciativy ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s Hudební 
školou v Hofu/SRN. Soutěţ má velmi vysokou úroveň, a 
jiţ samotná účast na ní se dá povaţovat za úspěch. Všem 
soutěţícím náleţí velká gratulace k získaným oceněním s 
přáním dalších podobných úspěchů. Pod těmito úspěchy 
ţáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly jejich učitelky 
Bc. Lenka Koudelková a Jarmila Babáčková DiS. Právě 
jim patří největší poděkování za jejich příkladnou 
pedagogicko uměleckou činnost.  
 

 
 

 
 
 
Národní kolo 21. listopadu 2014 ZŠ a ZUŠ Šmeralova 
v Karlových Varech  

 
  

Kategorie II:    
 
Eliška Horáková, Tereza Horáková   
- 1. místo s postupem 
Pavla Nováková, Klára Horáková 
- 2. místo  

 

Kategorie III:   
 
Tereza Strouhalová, Kamila Urbánková     
- 2. místo 

 
Kategorie IV:  

 
Aneta Horáková, Karolína Holásková 
- 2. místo 

 
Kategorie VI:   

 
Anna Suchánková, Tereza Mikelová   
- 1. místo s postupem 

 
 
Mezinárodní kolo a finále soutěže 22. listopadu 2014  

 
Eliška Horáková, Tereza Horáková  
- 1. místo  
 
Anna Suchánková, Tereza Mikelová    

           - 1. Místo 
 
 

Jindřich Demela 
 

 

ZUŠ v Kloboukách u Brna připravuje 
2014/2015 

 

24. 11. 2014 

pondělí 18,00 I. Interní večírek  
 

8. 12. 2014 

pondělí 18,00 Mikulášský večírek 
 

11. 12. 2014 

čtvrtek 18,00 Vánoční večírek na Kašnici  
 

15. 12. 2014 

pondělí 18,00 Vánoční večírek  
 

8. 2. 2015 

neděle 15,00 Koncert učitelů ZUŠ  
 

8. 3. 2015 

neděle 15,00 Koncert konzervatoristů  
- bývalých absolventů ZUŠ 

 
16. 3. 2015 

pondělí 18,00 V. Interní večírek  
 

30. 3. 2015 

pondělí 18,00 Slavnostní koncert k 20. výročí ZUŠ 
 

20. 4. 2015 

pondělí 18,00 VI. Interní večírek  
 

4. 5. 2015 

pondělí 18,00 VII. Interní večírek   
 

25. 5. 2015 

pondělí 18,00 Absolventský koncert  
 
                     

Jindřich Demela 
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Dalibor Novotný postoupil do finále 
prestižní soutěže krásy 

LOOK BELLA 2014 
 

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se v unikátních 
prostorech brněnské Laser Show Hall konal Semifinálový 
galavečer prestiţní soutěţe krásy LOOK BELLA 2014. A 
program byl opravdu pestrý! 24 krásných dívek a 12 
urostlých muţů, kteří byli vybráni z castingů po celé 
České republice, se utkalo o postup do Velkého Finále. 
Kromě luxusních módních přehlídek značek Etam, Lugore 
Fashion, Mohito, Reserved, Deichmann, Evanielle a 
Ceremoni, se diváci mohli těšit také na spoustu známých 
osobností. Večerem provázela moderátorská dvojice Nela 
Slováková a Ondřej Blaho, o hudební vystoupení se 
postarala zpěvačka Kristie a oblíbená skupina Support 
Lesbiens a jako host zavítala také patronka 
soutěţe Karolína Krézlová, vítěz Look Bella 2010 a Muţ 
roku 2013 Antonín Beránek, nebo například motocyklový 
závodník Karel Abrahám. 

 

 
 

Během večera byla také udělena první korunka 
letošního ročníku. Titul LOOK BELLA SILUETA 2014 
MORAVA, který byl udělen ve spolupráci s AZ FITNESS 
Brno, získala Markéta Martinkovičová z Brna. Pro hosty 
byl připraven také welcome drink značky Aura Sekt, 
zábavná fotostěna FRISCO s ochutnávkou, 
osvěţující MATCHA TEA, nabídka produktů CEWE 
COLOR, designové vodní dýmky insahAR, tombola o 
hodnotné ceny nebo i limousine servis zajištěn vozy AZ 
Servis. Po speciálním akustickém setu skupiny Support 
Lesbiens byl pro všechny připraven bohatý raut a 
afterparty. 

 
Pokud jste na Semifinálovém večeru chyběli, 

pořádající agentura PRESTIGE MODELS Vás jiţ nyní zve 
na Velké Finále, které proběhne ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 
hotelu Clarion Congress Hotel Prague**** a kde na Vás 
čeká stejně bohatý program se spoustou známých 
osobností. Hostem večera bude opět skupina Support 
Lesbiens. A pozor! Zoufat nemusí ani ti, kteří nepostoupili 
– stále je tu ještě šance. Jiţ brzy bude spuštěno 
sms hlasování o Divokou kartu, díky které můţete i Vy 
dostat svého favorita rovnou do finále! Třeba právě Váš 
idol získá titul prestiţní soutěţe krásy a jednu z hlavních 
cen jako například poukaz v hodnotě 100 000 Kč na 
jakýkoli zákrok u MUDr. Patrika Paulise, plastického 
chirurga, kompaktní fotoaparát od společnosti CEWE 
COLOR, lyţe či snowboard od společnosti ELAN, luxusní 
vodní dýmky insahAR, vlastní webové stránky od 
společnosti WEBSELLER, zapůjčení vozu ŠKODA či 
spoustu dalších hodnotných cen.  

 

Pokud chcete podpořit Dalibora ve finále, je 
moţné hlasovat na webových stránkách: 

 
www.look-bella.cz 

 
V menu Hlasování, kategorie Muži, soutěţící č.2   

 
Nebo formou SMS zprávy ve tvaru: WS LOOK M2 na 
telefonní číslo 900 09 09. 

 

 
 

Více informací na facebook LOOK BELLA, 
www.lookbella.cz nebo www.prestigemodels.cz 
 

Lístky na Finálový galavečer v prodeji na 
www.ticketstream.cz. 
 
Postupujícím ještě jednou gratulujeme: 

Markéta Martinkovičová 
Tereza Fleková 
Tereza Hudáková 
Dana Ţouţelková 
Zuzana Koláčková 
Adriana Ţáková 
Marcela Grünspanová 
Veronika Šloufová 
Jana Mikolášová 
Barbora Kočí 
Dominika Fousová 
Michaela Buchtová 
Pavel Čermák 
Dalibor Novotný 
Leandro Baptista 
Jan Pipinger 
Antonín Ţíţala 
Jakub Valenta 
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Odpadové hospodářství 

 

Váţení spoluobčané, jak uţ jsem psal v minulém 
vydání Polehradu, obdrţel náš městys dotaci na pořízení 
domácích kompostérů a štěpkovače. Tímto krokem 
chceme přispět k dalšímu sníţení vyvezeného 
komunálního odpadu a tím i ke sníţení finanční zátěţe 
vašich domácností. Jak si jistě kaţdý z nás uvědomuje, 
růstu cen za uloţení komunálního odpadu se v budoucnu 
nevyhneme, a je proto nutné co nejvíce sníţit toto 
mnoţství vhodným tříděním odpadu. V současné době je 
komunální odpad odváţen z naší obce na skládku 
v Martinicích, kde je ukládán. Tato skládka však přestává 
být dostačující a pomalu se uzavírá. Svůj velký podíl na 
tom má především nezodpovědné a nehospodárné 
ukládání odpadu v dřívějších dobách. Dnes uţ ale těţko 
něco namítat, tyto doby jsou pryč, a mi se musíme co 
nejvíce snaţit tuto výhodnou skládku nezaplňovat dále 
vyuţitelným odpadem v podobě výţivného kompostu, 
který můţe skončit v našich zahrádkách. Abychom tomuto 
procesu napomohli co nejvíce, budou pořízené 
kompostéry a do vašich domácností přenechány zcela 
zdarma na základě smlouvy o zápůjčce. Zápůjční doba, 
na kterou budou tyto kompostéry poskytovány je 5let. Po 
uplynutí této doby přecházejí kompostéry na základě této 
smlouvy do vašeho vlastnictví. Mnozí z vás si jistě poloţí 
otázku, co kdyţ se mi kompostér rozbije, co pak? V tomto 
případě platí, ţe záruční lhůta výrobku je 24měsíců a 
v této době Vám bude zapůjčený kompostér nahrazen 
nebo vyměněn rozbitý díl. Samozřejmě tak jako u 
kaţdého výrobku záleţí na způsobu, jak s tímto výrobkem 
budeme zacházet. Po uplynutí této záruční doby je 
zapotřebí v případě závady škodu nahlásit na našem 
úřadě kde budou provedeny patřičné kroky pro dodání 
náhradního dílu tak, aby byla zajištěna udrţitelnost 
projektu po dobu pěti let. Jelikoţ víme, ţe pět let je dlouhá 
doba, snaţili jsme se nastavit kritéria pro dodání výrobku 
tak, aby byla zajištěna maximální kvalita. Ve výběrovém 
řízení proto zvítězil kompostér z kvalitního silnostěnného 
a nedeformovatelného plastu, který je prověřen více jak 
desetiletou praxí po celé Evropě.  

 

 
 

Věřím proto, ţe zde prokáţe trvanlivost a 
dlouhou ţivotnost při zodpovědném zacházení a ţe si 
najde místo na vašich zahradách. Poslední důleţitou 
informací je, jak můţete tento kompostér získat. Dostavte 

se na úřad městyse v obvyklých úředních hodinách a zde 
s vámi bude sepsána smlouva o zápůjčce a darování. Na 
kaţdou domácnost je moţné získat jeden kus kompostéru 
o objemu 900l. Toto pravidlo platí i pro obyvatele bytových 
domů. Po podpisu smlouvy si můţete kompostér v 
rozloţeném stavu ihned odvézt nebo vyuţít moţnosti 
dodání a sestavení kompostéru na vaší zahradě. 
Kompostéry budou vydávány do rozebrání zásob a ke 
kaţdému výrobku obdrţíte návod na sestavení a také jak 
správně kompostovat.  
Druhým produktem pořízeným z této dotace je štěpkovač. 
V návaznosti na pořízení tohoto stroje bude od příštího 
roku nabízena sluţba štěpkování dřevního odpadu. 
Pro období jara a podzimu zařadíme také sluţbu do 
pravidelného termínu svozu tříděného odpadu. V rámci 
sluţby bude tak moţné si určit zda chcete připravený 
materiál naštěpkovat a ponechat na místě nebo jej odvézt. 
Tato sluţba bude pro vás, občany městyse, tak jako 
ostatní svoz tříděného odpadu zcela zdarma. O 
podrobných podmínkách nabízených sluţeb budete 
informováni na začátku roku 2015 a také prostřednictvím 
kalendáře svozu odpadu pro daný rok.     

    
 
                     

Bohuslav Barek, starosta 
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Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 22. 2. 2015 

 
I. číslo zpravodaje vyjde 2. 3. 2015 

 

 
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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