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Slovo úvodem
Vážení, milí spoluobčané. Vše dobré, zdraví a spokojenost do nového roku!
Do vašich domácností přichází první číslo obecního zpravodaje roku 2015. Díky vstřícnosti a ochotě
dvou, tří desítek dopisovatelů přináší opět řadu zajímavých příspěvků, informací, článků i fotografií.
Svým obsahem reflektují především mnohé činnosti
a události z našeho života nedávného období, přináší
bilanci uplynulého volebního období i informace k cílům a úkolům nadcházejícího roku. Je velmi důležité,
aby zpravodaj zůstal tiskovinou, která v reálném čase
aktuálně a pravdivě referuje o našich dnech, a byl
tak (po čase) studnicí poznání také pro čtenáře budoucí. O to se snaží a doufám, že se mu to i daří.
Nový - v pořadí již 21. ročník zpravodaje – přináší několik nepříliš zásadních změn. První z nich je
návrat zpráv z prostředí farnosti Mistřín, o které
bude pravidelně informovat nový duchovní správce.
Druhou změnou pak je vytvoření samostatné rubriky
s příspěvky z oblasti školství a dění v kulturní oblasti. Z pohledu redakce a vydavatele bychom se rádi
více zabývali také otázkou různých nešvarů a nedostatků života naší obce.
I přesto, že je obsah zpravodaje definován, i nadále
je otevřen pro prezentaci příspěvků všech, kteří se
nebojí podělit se se svými postřehy a názory s ostatními prostřednictvím napsaného slova. Pište, těšíme
se na Vaše příspěvky.
Milí spoluobčané.
V novém roce 2015 Vám všem závěrem tohoto
sloupku přeji ještě jednou spokojenost, štěstí, zdraví
a osobní pohodu v zaměstnání i ve vašich rodinách.
Kéž rok, který právě začíná, se vydaří k naší společné
spokojenosti a je ve všech ohledech pro naši svatobořicko-mistřínskou obec krásný, dobrý a zapíše se
zlatým písmem do její novodobé historie.

PhDr. František Synek, šéfredaktor
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

PF 2015

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané, oslavili jsme vstup do roku 2015 a to je příležitost bilancovat rok
předešlý a připravit se na rok následující.  

Z jednání zastupitelstva obce.
Protože jsem teprve začal svou práci na obci, tak
se k roku 2014 nebudu vracet, i když to byl pro
obec rok jistě důležitý a úspěšný.
Chtěl bych spíše naznačit, co nás čeká v letošním roce 2015.
Již vloni byla zahájena stavba nové mateřské
školy. Musíme ji úspěšně a kvalitně dostavět,
vybavit inventářem, upravit okolí a připravit pro
děti do nového školního roku.
Hned na jaře chceme zahájit výstavbu nových
chodníků v ulici Šardická a provést rekonstrukci
vozovky na Barákách ve Svatobořicích.
Dalším úkolem pro letošní rok je vyklizení areálu statku v Mistříně a jeho příprava pro budoucí
využití a již déle připravované odbahnění a vyčistění Svatoborského rybníku.
Musíme provést úklid skládky zeminy a suti vedle cyklostezky u lesa a také úpravu okolí bývalého
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Stav chodníků v ulici Šardická.
nádraží. Ve spolupráci s DSO Mutěnka doplníme
inventář odpočívadel na cyklostezce.
Připravujeme také menší investice pro zlepšení
veřejného prostoru naší obce. Především chceme
instalovat nové čekárny na zastávkách u školy
a postupně obnovit i staré dosluhující čekárny.
Dále chceme opravit márnici na hřbitově, která je
v havarijním stavu a ozelenit novou cyklostezku
do Milotic.
Čekají nás také do budoucna náročnější akce,
které je třeba v letošním roce nachystat. Příprava
využití již zmíněného statku Mistřín, revitalizace
Svatoborského mlýna a okolí a úprava prostranství u nákupního střediska. Velmi důležitá je
i tvorba nového územního plánu obce.
U příležitosti 70 let ukončení II. světové války,
bychom chtěli vybudovat důstojný památník Internačního tábora ve Svatobořicích.
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Ale život obce není jen o práci a budování. Chceme spolupracovat s místními sportovními, kulturními a zájmovými organizacemi při jejich činnosti
a v rámci možností jejich aktivity podporovat.
Doufám, že rok bude dostatečně dlouhý na to,
abychom splnili, co jsme si předsevzali.
Všem občanům přeji úspěšný rok 2015, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Váš Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Z jednání 2. zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín dne 18. 12. 2014.
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce (dále
ZO), 2 omluveni.
Po zahájení starostou byl schválen program zasedání a orgány zastupitelstva obce pro zasedání
18. 12. 2014.
Proběhla kontrola usnesení ZO ze dne 4. 11.
2014 a starosta přednesl zprávu o činnosti rady
obce od předešlého zastupitelstva.

V dalším bodu jednání vzalo ZO na vědomí plnění rozpočtu obce za období leden – listopad 2014.
Příjmy 59 360 700,00 Kč
Výdaje 46 099 223,11 Kč
Dále vzalo ZO na vědomí rozpočtové opatření
č. 8 - příjmy a výdaje navýšeny o 177 900,00 Kč
a rozpočtové opatření č. 9 - příjmy a výdaje navýšeny o 155 300,00 Kč.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.10
– snížení příjmů o 3 515 200,- Kč
–	snížení výdajů o 30 665 600,- Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2014.
ZO schválilo pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2015.
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ZO schválilo příspěvek do rozpočtu DSO
„Mutěnka“ za rok 2014 k úhradě nákladů na mobiliář cyklostezek ve výši 169 620,- Kč.
ZO neschválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření DSO Severovýchod.
Proběhla volba členů kontrolního a finančního
výboru.
Zvolení do kontrolního výboru: Kyněrová Michaela, Bc. Mertová Silvie, Dis., Mgr. Šedík Michal, Bc. Špaček Adam Pavel, Dis.
Zvolení do finančního výboru: Ing. Bábíček
František, Ing. Bc. Cichý Dalibor,MBA., Ing. Formánek Bronislav, Bc. Lužová Ilona.
Dále ZO schválilo žádost o dotaci do národního
programu podpory cestovního ruchu MMR ČR
a realizaci akce – Dřevěné povalové chodníky v lese
na parcele č. 2465 ve Svatobořicích-Mistříně.
ZO schválilo výkup pozemků zasahujících
do cyklostezky Svatobořice – Mistřín – Milotice
ZO neschválilo záměr na prodej pozemku panu
Milanu Izsó p.č. 845/32,845/8,845/9,842/1
na k.ú. Svatobořice a doporučuje dále pokračovat
v jednání.
V dalším bodu byla projednána nabídka majitele části bývalého závodu Slezan Ing. Kouřila
ke spolupráci při výstavbě muzea a památníku Internačního tábora ve Svatobořicích. ZO souhlasí.
Místostarostka informovala o připravovaném
semináři pro vzdělávání zastupitelů obce v problematice veřejné správy.
ZO vzalo na vědomí žádost o sponzorský dar
z programu „Energie z přírody“ od MND Hodonín
ve výši 100 000,- Kč.
Po diskusi pozvala místostarostka přítomné
na „Silvestrovský pochod za prasátkem“
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Starosta poděkoval přítomným za účast
a popřál příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví a jednání ukončil.
Ing. Veselý Miroslav, starosta

Z redakční pošty: Sjezd rodáků – oprava
Vážená redakce, obracím se na Vás s žádostí
uvést na pravou míru tvrzení, které se objevilo
v Podzimním zpravodaji Svatobořic – Mistřína
(4/2014, s. 5).
Konkrétně se jedná o článek nazvaný Sjezd
rodáků Svatobořic-Mistřína, podepsaný Rostislavem Maradou, vedoucím kulturního domu. Mj. se
v něm píše, že byla předána vyznamenání za statečnost Marii Změlíkové a Ing. Mgr. Františku
Měchurovi. Toto znění upřesňujeme následujícím
textem:
„Tisková oprava k článku R. Marady v č. 4/2014
Zpravodaje obce: Oba ocenění převzali Pamětní
medaili Českého svazu bojovníků za svobodu, která jim byla udělena za aktivní spolupráci s tímto
svazem a za výraznou pomoc při zachování historické paměti národa, především odkazu druhého
odboje.“
PhDr. Jana Vrzalová, tisková mluvčí ČSBS

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, rozhodla jsem se vám poskytnout informace, které většina mých kolegů
použila jako předvolební kampaň.
Já vám tyto data přináším z naprosto nezištných důvodů až nyní a beru to jako uzavření minulého období a nastartování tak období nového.
Než se pustíme do dalšího období opět plného
práce, je tato rekapitulace potřebná. Minulé čtyřleté období bylo pro naši obec velice významné.
Událo se jednak spoustu zajímavých událostí –
např. folklorní festival, sjezd rodáků apod., ale
také se podařilo uskutečnit mnoho investičních
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záměrů a nastartovat tak další obnovu naší obce.
Významnost toho období ukazuje také rozpočet
obce, kdy se opravdu dobrým hospodařením, využíváním dotačních možností a detailní přípravou
všech akcí, zejména těch investičních, podařilo
nejenže udržet rozpočet obce ve vyrovnaném stavu, ale také posunout ho do významných plusových čísel. To vše nám umožňuje i nadále pokračovat ve velkých projektech bez nutnosti čerpat úvěry na předfinancování či dofinancování projektů.
Níže předkládám tabulku dotací, které se podařilo získat na různé aktivity a které nám postupně pomáhaly vytvářet si naši vlastní rezervu.
Proces získání dotací není vůbec jednoduchý, často je velmi složité se dostat v rámci celého procesu až k vyplacení dotace bez krácení či úplného
zamítnutí vyplacení dotace, což se nám naštěstí
nestalo. Spousty hodin strávených na úřadech,
na jednáních, nad počítačem při vyplňování různých výkazů, podkladů pro žádosti jak na úřadě,
tak i doma, spousty bezesných nocí plné obav,
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zda je vše v pořádku, mi za ten výsledek ale stály.
Když se projdu dnes po obci, projekty a získané
dotace vidím všude kolem sebe. Práce to nebyla
rok zpracování/
realizace
2011
2011
2010/12

2011
2011
2011/13

2011/13

2011/12
2011/12
2012
2012/14
2012/13
2013/14-15
2013

název projektu

samozřejmě jenom moje, spousta z vás byla zapojena do různých projektů, takže doufám, že i vy
máte z odvedené práce dobrý pocit.

dotační
program

celkový
rozpočet

vlastní podíl

dotace

Záchrana významných soch
obce S-M

JMK

93 720 Kč

13 720 Kč

80 000 Kč

Zajištění akceschopné jednotky

JMK

368 580 Kč

110 574 Kč

258 006 Kč

Leader +

588 052 Kč

98 009 Kč

490 043 Kč

Nadace
ČEZ

131 700 Kč

0 Kč

131 700 Kč

14 500 Kč

1 500 Kč

13 000 Kč

OPŽP

3 363 275 Kč

875 270 Kč

2 488 005 Kč

OPŽP

1 054 109 Kč

263 528 Kč

790 581 Kč

MPSV

500 000 Kč

0 Kč

500 000 Kč

Leader +

150 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

Leader +

415 000 Kč

103 750 Kč

311 250 Kč

ROP
Jihových.

4 500 000 Kč

337 500 Kč

4 162 500 Kč

OPŽP

6 000 000 Kč

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

35 000 000 Kč

13 000 000 Kč

22 000 000 Kč

56 940 Kč

29 123 Kč

27 817 Kč

1 574 100 Kč

582 978 Kč

991 122 Kč

Aktivita i relax pro děti
i seniory (dětské hřiště
a oddychová plocha pro
seniory)
Zeleň pro všechny, hlavně pro
ty nejmenší (výsadba stromů
a keřů na dětská hřiště)
Vychovávejme efektivně (kurz
pro rodiče KERO)
Snížení imisní zátěže z dopravy
v obci S-M (pořízení zametacího
stroje)
Obnovení funkce parku
(rekonstrukce chodníků
a zeleně)
Obec přátelská rodině (vznik
Komunit. centra, aktivit pro
rodiny)
Rekonstrukce studni
u petanquové hřiště
Rekonstrukce sokolovny
(spolupráce s TJ Sokol
Svatobořice)
Cyklostezka "Hraběcí"
Zateplení objektu kulturního
domu v obci S-M
MŠ Svatobořice - výstavba nové
školky
Zabezpečení sběrného dvoru
(kamerový systém)

JMK

ROP
Jihových.
Fond
Asekol

2013

Zateplení zdravotního střediska OPŽP

2014

Podpora vinařství - pořízení
chlaďáků

JMK

219 000 Kč

119 000 Kč

100 000 Kč

2014

Pořízení zásahového vozidla

JMK

2 500 000 Kč

1 700 000 Kč

800 000 Kč

2014

Mobiliář na cyklostezce
Mutěnce

JMK

506 688 Kč

202 675 Kč

304 013 Kč

2014/15

Dar na obnovu dětského hřiště

MND

100 000 Kč

0 Kč

100 000 Kč

57 135 664 Kč 20 487 627 Kč 36 648 037 Kč
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Některé rozpočty u jednotlivých akcí uvedených v tabulce se po proběhnutí výběrových řízení
pozměnily, úměrně celkovému rozpočtu se změnil
i náš podíl a podíl dotace. Naspořené finanční prostředky z dotací nám pomohly při realizaci dalších oprav infrastruktury obce již bez možnosti
získání dotace. Za minulé období se tedy podařilo
provést následující:
•	2011 – Rekonstrukce chodníku podél hlavního
průtahu – katastr Mistřín
•	2012 – Rekonstrukce komunikace v ulici Vrbátky
•	2012 – Rekonstrukce komunikace v ulici U Zvonice
•	2013 – Rekonstrukce komunikace Baráky
•	2013 – Rekonstrukce komunikace a chodníku
v části ulice Farská
•	2014 – Rekonstrukce komunikace a chodníku
v ulici Kovářská
•	2014 – Rekonstrukce komunikace v ulici
Za Stadionem
• 2014 – Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní
•	Zbudování kanalizace v ulici Na Chmelnici,
Nádražní, Na Dolině

u kostela – následné povolení – realizace
•	Aktualizace projektu cyklostezky Hraběcí – získání povolení – realizace
•	Projekty výše uvedených oprav komunikací
•	Projekt rekonstrukce komunikace v ulici Vrbátky (Baráky Svatobořice) – probíhá stavební
řízení
•	Projekt rekonstrukce chodníků v ulici Šardická
– získáno povolení – realizace 2015
Snad jsem na žádnou významnou akci nezapomněla. Bylo toho tolik, že příprava dat pro tento
článek zabrala nejvíce času. Každý rok byl tedy
naplněn jednak výše uvedenými investičními akcemi, ale v pozadí nezaostával ani společenský
a komunitní život v obci. Velký význam pro zlepšení podmínek komunitního života v obci mělo
vznik Komunitního centra a s ním i vznik již
zaběhnutých a vyhledávaných akcí jako jsou příměstský tábor pro předškolní i školní děti během
letních prázdnin, počítačový kurz pro seniory,
předvánoční tvoření.
Samozřejmě jsem mohla pro tento článek připravit data zahrnující jenom loňský rok. Jelikož
se ale množí dotazy, jak to, že se nám podařilo

Další důležitou činností bylo vytváření architektonických studií a následných projektů pro
stavební povolení. U mnohých akcí se podařilo
dosáhnout cíle, realizace.
•	Studie parku u studny – následný projekt pro
stavební povolení a realizace
•	Studie prostranství bývalého nádraží ve Svatobořicích
•	Studie mobiliáře a odpočívadel cyklostezky
Mutěnka – následný projekt mobiliáře pro povolení stavebního úřadu – realizace
•	Aktualizace projektu rekonstrukce parku

tolik peněz uspořit, pro zodpovězení této otázky
jsou všechna tato data podstatná. Sice se každý
rok tvoří nový rozpočet, ale dotace jsou vypláceny
většinou s velkým zpožděním, takže nám pak přecházejí do dalšího období. Proto je výše uvedený
výčet tak důležitý. Doufám, že jsem vám poskytla
dost informací a zodpověděla vaše otázky.
Do toho nového období nám všem přeji, aby
nám štěstí přálo, abychom byli v plánovaných
činnostech minimálně stejně úspěšní, aby se nám
všem dařilo a byli spokojení a šťastní.
Ing. Terezie Čičáková, místostarostka obce
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Vandalismus mezi námi. Proč se tak děje?
Obecní zpravodaj přináší pravidelně potěšitelné a pozitivní zprávy o velkých investičních akcích,
které zlepšují naše životní prostředí i vzhled obce.
Připravují je a úspěšně realizují v náš prospěch
i ve společný prospěch celé naší obce naši představitelé.
Připomínám z posledních let ty nejvýznamnější: průtah celou obcí a generální opravy silnic
a chodníků v různých částech naší obce, cyklostezky kolem hlavní komunikace, chodníky, nová
zeleň, úprava okolí kostela, oprava obecního
úřadu, kulturního domu, cyklostezka do Milotic,
opravy dětských hřišť, opravy pomníků a památných míst obce, oprava zdravotního střediska
a mnoho dalších podnětných akcí. Všechny slouží
nám všem i návštěvníkům naší obce, lahodí oku,
upozorňují, že si své obce vážíme a dovedeme ji
upravovat, měnit k dobrému, krášlit k radosti
a potěšení nás všech…
Jsou však mezi námi i takoví, kteří zřejmě tuto
radost s námi nesdílí! Jsou to nám (zatím) neznámé

osoby, které příznačně nazýváme „vandalové“.
Oni, po vzoru příslušníků starogermánského
kmene Vandalů, jenž počátkem 4. století obýval - než přesídlil do Španělska a severní Afriky,
kde založil království - také naše kraje, ve svém
okolí ničí a zanechávají nepořádek a spoušť, ničí
výsledky naší společné práce, znehodnocují, kazí.
Germánští Vandalové tak učinili roku 455 úplným zničením starověkého Říma...
Činnost našich vandalů kolem sebe vnímáme
denně… Jsou to zničené autobusové čekárny,
sgrafity pomalované zdi, rozbité veřejné toalety,
ničené chodníky v parku, strhaná vánoční výzdoba, zlomené stromy v obci i jejím okolí, rozbitá
okna u opuštěných domů, vyvrácené a rozpletené
ploty a mnohé další nešvary, kazící vzhled našich
ulic a domovů!
Vážení občané! Germánské Vandaly nakonec
Římané roku 534 přemohli a vyhnali ze svého
věčného města. Dokážeme se také vypořádat
s našimi vandaly? Mnohých se zdá, že není v našich silách viníky zjistit, usvědčit, postihnout.
Rada je však jednoduchá! Více si všímejme dění
ve svém okolí, nebuďme lhostejní k ničení společného díla a zjištěné nepořádky i příp. jejich
viníky oznamujme na radnici. Možná bude stačit
k nápravě jedno důrazné upozornění dotyčnému:
„Víme o tvých sklonech věci kazit, byť nemáme
důkazy…!“ Zatím.
S vírou v nápravu těchto nešvarů
PhDr. František Synek, šéfredaktor

Památník svatobořického tábora
bude realizován?
Již delší dobu usilovali někteří naši občané a rodáci s podporou dříve zde vězněných osob o zřízení
důstojného památníku Internačního tábora Svatobořice.
Mezi nimi nejen bývalí starostové Jiří Kyněra
či Ing. Mgr. František Měchura, ale především
náš rodák, spisovatel a badatel zabývající se obdobím I. a II. světové války z pohledu dějin naší
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obce a zapojení občanů, JUDr. Jan Kux. Ten se
léta zabývá myšlenkou na zřízení památníku internovaným vězňům ve Svatobořicích během II.
světové války. Právě on léta na různých úrovních
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

za pomoci místních i přespolních prosazoval vybudování důstojného místa nejen pro pamětní sošku trpící ženy akad. sochaře Pelikána (osobní dar
obci již z roku 1966), ale pro desítky dalších předmětů a věcí, jakož i sepsaných vzpomínek upomínajících na život vězňů v internačním táboře.

Právě Jan Kux přichází v předvečer 70. výročí ukončení II. světové války s novým podnětem,
který má nejjasnější a nejpřesnější kontury.
J. Kux nám projekt představil v odpovědích na několik otázek.
Kdo nápad předložil a v jakém základním týmu
byl rozvinut? „Asi v polovině loňského roku jsem
zjistil, že se prodávají jednotlivé budovy v bývalé
textilce. U realitní kanceláře jsem rezervoval potenciální budovu pro muzeum, které jsem chtěl
po celoživotním snažení a sbírání informací o bývalém lágru vybudovat třeba i z vlastních zdrojů.
O této skutečnosti jsem informoval předsedu Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu ing. M. Běťáka z Kyjova a zároveň jsem tuto
informaci předal ÚV ČSBS. Předseda plk. Ing. Jaroslav Vodička se poté účastnil 50. výročí sloučení obcí Svatobořice a Mistřín a po obhlídce stavby bývalé jídelny s ní, jako s budovou vhodnou pro
zamýšlené muzeum, vyslovil verbální souhlas.
Klíčovým momentem pro dnešní stav jednání
v této záležitosti byl zájem dnešních majitelů
téměř celé bývalé fabriky, Ing. Josefa Kouřila
a Ing. Františka Zapletala, které se záměrem památníku seznámil Ing. M. Běťák. Vysvětlil jim,
že tento záměr po uskutečnění pomyslně zaplní
bílou stránku dějin naší obce s převisem do celorepublikového významu jeho historie pro dějiny ČR v letech 1914 až 1949. Podnikatelé, kteří
jsou známí svými aktivitami i za hranicemi naší
republiky, rychle vzali tuto myšlenku za svou!
Takže se dá říci, že trojice regionálních patriotů,
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

JUDr. Jan Kux, Ing. Miroslav Běťák a Ing. Josef
Kouřil, zamýšlený projekt muzea nejen nastartovali, ale tyto osobnosti jsou základem realizačního týmu, který si úctyhodnou myšlenku vzal
za své a který bude pochopitelně s postupem
prací rozšiřován. Už dnes jsou osloveni další odborníci, kteří pomohou svou erudicí k vytvoření
muzeální expozice.“
Z jakých částí by se památník měl skládat? Významným předpokladem je skutečnost, že památník s parkovištěm by byl na obecních pozemcích
a muzejní část v objektu a na pozemku ve vlastnictví J. Kouřila a F. Zapletala. „Památník bude
mít budovu muzea s expozicí, v exteriéru důstojný
pomník, parkoviště a možná i nové pietní místo na starém hřbitově nad obcí, kde jsou stovky
hrobů. Ostatně návrh pomníku je již připraven
na obecním úřadě v modelovém provedení. Jeho
autorem je známý sochař a pedagog Jiří Habarta
z Uherského Hradiště.“

V bývalé jídelně bude zbudována expozice. Jakého bude charakteru? „O obsahu samotné expozice se zatím vede diskuze. Její pojetí může být
minimálně dvojí; buď obsáhne jen období II. světové války, nebo se bude zabývat celou historií tohoto tzv. černého místa u Svatobořic, tedy od roku
1914, kdy zde byl uprchlický tábor zbudován ještě
Rakousko-Uherskem. Na jeho místě pak trval tábor vlastně až do roku 1949, kdy v tomto objektu
skončil azyl pro Řeky, kteří uprchli do naší vlasti
v době tehdejší občanské války v Řecku. Hodně
však bude záležet na tom, kolik se vlastně sesbírá
věcí – exponátů z období II. světové války pro expozici z období trvání internačního tábora, který
zde byl v letech 1942 – 1945.“
Mohou občané do expozice nabídnout nějaké
předměty se vztahem k táboru a vězněným? „Vím,
že řada občanů v obci dodnes udržuje kontakty
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s některými bývalými vězni či i s jejich potomky
a že tedy nepochybně mohou věnovat prostou korespondenci, drobné předměty v lágru vyrobené
nebo předměty, které museli vězni dělat pro wehrmacht k využití na frontách a podobně. Mohou
se sesbírat i dobová rádia, šactvo, boty, písemné
dokumenty, fotografie aj. věci z té doby. l ty mohou pomoci v tvorbě dobové expozice.“
Jak se k projektu staví obecní zastupitelstvo
a co by obec realizovala? „Myslím, že současné
obecní zastupitelstvo se k tomuto projektu postavilo dobře. Chce navázat na již dříve podpořené
akce - vydání knihy o internačním táboře v roce
1995 a 2007, na realizované výstavy o této smutné válečné historii, na modelový projekt památníku a jiné aktivity za uplynulých 50 let od sloučení
obcí. Hlavní slovo při financování muzejní části
bude mít donátor Ing. Josef Kouřil. Vznikl návrh,
aby obec realizovala památník, parkoviště a parkové úpravy. Prostor se najde i pro další subjekty,
které si vezmou projekt i za svou prestižní záležitost. Meze se tedy nikomu nekladou, ba naopak.“
Jaká je představa o fungování památníku a bude
muzeum přístupno? „Význam památníku je více
než regionální a od toho se budou odvíjet i aktivity
nového subjektu, který bude zajišťovat i návštěvy
školní mládeže, přednášky, možná i konference
aj. kreativní záležitosti. Prostě památník by měl
žít činorodým životem tak, jako je tomu u jeho
trochu významnějších a známějších objektů, již

dobře zaběhnutých, muzeí, jako jsou Lidice, Ležáky atd. Mně osobně by se líbil projekt Ležáků
či Javoříčka, ale to se těžko popisuje, to je třeba
vidět, abyste poznali, co mám na mysli. Důležitou
a nezastupitelnou úlohu v těchto plánech bude mít
nepochybně Oblastní výbor ČSBS se sídlem v Kyjově. Památník bude odhalen v roce 2015.“
Musím říci, že nový projekt a záměr iniciátorů
akce J. Kuxe, J. Kouřila, F. Zapletala a M. Běťáka
mne velmi oslovil.
Historie tohoto místa na konci Svatobořic (byť
nedlouhá) je pro nás obyvatele obce natolik zajímavá a podnětná, že je třeba ji vyzvednout a dokud je čas dobře pro současnost i budoucnost
uchovat. Věřím, že stejně inspirující bude i pro
školní děti a mládež a pro turisty navštěvující
Kyjovsko. Samotný výběr místa památníku a muzea je oproti dřívějším záměrům naprosto ideální,
neboť se nachází přímo v místě tábora a muzejní
budova může mít do určité míry i vnější vzhled
původních dřevěných historických baráků.
S vícestrannou podporou, včetně podpory ze
strany obce, je šance na vybudování památníku
a muzea značně vyšší, naše obec si vhodnou formou připomene jednu byť bolestnou část své historie a vybuduje a nabídne také zajímavé místo
pro návštěvy a zastavení turistů. O postupu přípravy a budování památníku a muzea vás budeme
dále informovat.
Připravil PhDr. František Synek

Ohlédnutí za vinařským rokem 2014
Rok s rokem se sešel a je tu opět čas příhodný ke zhodnocení uplynulého roku
jak z hlediska vinařského, tak také vinohradnického.
Dá se říct, že již tradičně jsem oslovil pana Josefa Dufka, aby nám pověděl, jak poslední rok vidí
z těchto dvou uvedených pohledů.
Nejprve se vrátil ještě k ročníku 2013. Jeho průběh se z hlediska agrotechnického ve vinohradu
odrazil později i ve vínech tak, jak to předeslal
pan Dufek už ve svém příspěvku minulý rok. Pokud vinaři ustáli tlak oidia a sklidili relativně
zdravé hrozny, potvrdila se v drtivé většině případů prognóza o vyšším až vysokém obsahu kyselin
v moštu, v některých případech až na hranici 13
gr/l. Vinaři tak byli nuceni sáhnout k odkyselování moštů, což má bohužel někdy, hlavně při
větším odkyselení, negativní dopad na kvalitu.
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Ve víně se objevují vápenaté až zemité tóniny.
A to ještě nebylo povědomí, že budou kyseliny rapidně vypadávat samy. Takže nebylo vzácností, že
vinař víno odkyselil a následně opět dokyselil, aby
nebylo fádní. Na druhou stranu odrůdám aromatickým vyšší obsah kyselin prospěl.
Celkově lze říci, že vína ročníku 2013 jsou velice šťavnatá, ovocitá a ve většině případů s nízkým
obsahem alkoholu. Díky vyšším kyselinkám byla
potřebná delší doba k tomu, aby se vína „sležela“
a teprve nyní tak ukazují svou pravou tvář a především svůj potenciál na delší ležení na láhvi.
A jak pan Dufek jedním douškem dodává, dají se
najít u jednotlivých vinařů velmi pěkná vína i z takového ročníku. To jen dokazuje, že úroveň vyspělosti vinařů nejen u nás roste, ale zvládají i nástrahy, které jim příroda ten který rok připraví.
I přes složitost ročníku dokázala vína Dufek
opět zabojovat a uspět na významných soutěžích.
Je velmi příjemné a potěšující, že přivezla už tradičně zlaté medaile z Paříže, Bruselu, Lublaně,
Muviny, AWC Vídeň a ze všech domácích a slovenských výstav. Za zmínku určitě stojí také zisk
Šampiona Mikulovských vinných trhů – Cena prezidenta ČR.
Vína se dále opět dostala do Salonu vín ČR
i do francouzské publikace „1000 nejlepších vín
světa“ pro rok 2015, tentokrát se třemi víny.
A jak pan Dufek vidí ročník 2014? K tomuto ročníku všichni vinaři vzhlíželi s nadějí, že bude lepší než ročník minulý. V tom je utvrzovalo i to, že
vegetace révy začala o 10-14 dnů dříve a v tomtéž
duchu pokračovala ve všech fenologických fázích
včetně kvetení, které začalo na počátku května
a díky optimálnímu počasí proběhlo velmi zdárně.
Bohužel tím optimismus pomalu ale jistě končil.
Po suché periodě se objevilo padlí, jenž se dalo
ještě zvládat, pokud vinař stihl „zelené práce“
a aplikoval v pravou chvíli chemickou ochranu.
Hrozny začaly měknout už kolem 20. července,
takže zase začala ožívat naděje, že by přece jen
ročník 2014 mohl být dobrý. První polovina srpna pak byla srážkově normální, i když se žádné
vysoké teploty nevyskytovaly. Konec všech nadějí
začal kolem 18. srpna, kdy začalo pršet, přišly
bouřky a toto vlhké období trvalo měsíc, až do 20.
září. Během tohoto období spadlo tolik srážek,
které naprší normálně za půl roku. Tato vysoká
vlhkost způsobila masívní rozvoj šedé hniloby
hroznů. Infekční tlak byl extrémně silný a při neustálých deštích nebylo dost dobře možné hnilobu
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

zvládnout ošetřením chemickou cestou. Více
méně tak záleželo na odolnosti té které odrůdy,
na poloze vinohradu a dalších faktorech. Už tehdy
jsme věděli, že musíme očekávat těžké ztráty, a to
od několika procent na jednom místě až po fatální
neúrodu na místě druhém. Dnes už víme, že průměr ztrát za celou vinařskou Moravu je více jak
30%! Tento problém způsobil předčasnou sklizeň
hroznů bez ohledu na jejich cukernatost.

Ve vinařství Dufek, kdy sklizeň trvá delší dobu,
jsme se dočkali počasí bez deště a později dokonce i sluníčka. Ve snaze dostat aspoň něco do přívlastků jsme přistoupili k pravidelnému předsběru napadených hroznů, abychom zabránili šíření
hniloby. I tak jsme ale skončili se sklizní o tři týdny dříve než obvykle. Výsledkem je skutečnost,
že z ročníku 2014 bude vyrobeno více jakostních
vín. Nízký obsah cukru totiž způsobil, že se ČR
připojila k žádosti do Bruselu o možné vyšší doslazení moštů řepným cukrem (pozn. týká se to
jen profesionálních vinařství).
Závěrem lze říci, že příroda opět nechala kus
práce a starostí na vinařích. Rok to byl náročný,
ale ještě náročnější je a bude ve sklepě. Jak se
říká: „Z dobrých hroznů udělá víno každý, ale
z hroznů ročníku 2014 to bude vinařská maturita.“ Jenom je dobré připomenout opatrnost s odbouráváním kyselin, protože se opět ukazuje, že
vypadávají samovolně poměrně rychle.
Na úplný závěr pan Dufek připomíná letošní založení Klubu vinařů a věří, že společným úsilím,
setkáváním se, sirkovými komisemi a vzájemnými
radami se podaří zvládnout i tento ročník s nadějí, že ten příští 2015 bude pro vinaře laskavější.
Mgr. Petr Šťastný
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Světový den srdce
ve Svatobořicích-Mistříně
Dne 6. října 2014 se nám podařilo uspořádat besedu s lékaři na téma srdeční infarkt.
Zaplněnému sálu místního kulturního domu
prezentovali své přednášky: MUDr. Mirka Neduchalová, která seznámila veřejnost s problematikou srdečního infarktu z pohledu praktického
lékaře, s širokou diferenciální diagnostikou bolestí na hrudi.

Na její přednášku plynule navázal svým sdělením MUDr. Ľuboš Hasara, lékař JIP interního oddělení Nemocnice v Kyjově. Nastínil péči o pacienta
s infarktem na úrovni okresní nemocnice a dále
poukázal na rizikové faktory aterosklerosy.

Beseda pokračovala přednáškami kardiologů
z 1. interní kardiologické kliniky FN Brno Bohunice, kam je většina pacientů z kyjovské nemocnice se srdečním infarktem transportována
k další intervenci. Byla to MUDr. Marie Pavlušová, která nám přiblížila léčbu pacienta s infarktem za hospitalizace na klinice. Zpestřením
besedy byla audiovizuální nahrávka přímo z katetrizačního sálu v podání intervenčního kardiologa MUDr. Romana Miklíka PhD. Jako poslední
vystoupil MUDr. Petr Lokaj PhD. kardiolog, který
se ve své ambulanci stará o pacienty po prodělaném srdečním infarktu, zabývá se tzv. sekundární
prevencí. Na závěr proběhla diskuze, lékaři odpovídali na dotazy z řad publika. Po celou dobu měli
všichni možnost nechat si přeměřit krevní tlak,
množství tuku v těle, seznámit se s preventivními programy zdravotní pojišťovny.
O pohoštění se postaralo Vinařství Dufek. Vinařství Maňák, Pekárna Varmuža, k příjemné
atmosféře přispěla cimbálová muzika s primášem
Antonínem Pavlušem jnr.
MUDr. Miroslava Neduchalová,
Sdružení nezávislých kandidátů SM

Zprávy z farnosti
Vážení občané, vstupujeme do nového kalendářního roku a s tímto faktem
je spojeno mnoho plánů a předsevzetí.
Farnost je instituce (toto slovo ale nemám
příliš rád – spíše bych řekl společenství), která
spravuje duchovní a hmotná dobra. V naší farnosti ohledně duchovních záležitostí, které nejsou
dobře poměřitelné, nechystáme letos nic, co by
se výrazně lišilo od předchozích roků. Snad jen je
tu přání, aby lidé zase o trošku víc přijali do svého života zásady evangelia, křesťanské hodnoty
a podle nich žili.
Co se týče hmotných věcí, ty už jdou plánovat
lépe. Otázka ale je, jestli se podaří. První věc, která
by se měla v novém roce realizovat, je nové plynové

12

topení v kostele. Po pravdě řečeno, ono mělo být
hotovo už tuto zimu, jen se nám do toho vložili
památkáři a projekt neodpovídal jejich představám. Tak je nutné předělat projekt, se kterým
by památkový ústav souhlasil, a teprve na jeho
základě můžeme topení v kostele nechat udělat.
Tak ještě nějakou dobu budou vyhlašovány sbírky
na tento účel. Dále je potřeba dát do pořádku sochu sv. Václava na kraji parku, před farou. Kníže
má uraženou ruku. Jinak se chystá generální rekonstrukce fary, ale ještě tento rok se s největší
pravděpodobností neuskuteční.
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Opusťme záměry, do kterých se
tento rok chceme pustit. Možná
víte, že P. Radim
Hložánka
po úraze, který
se mu stal v létě
ve Skoronicích, je
nepřetržitě hospitalizován. Ještě
donedávna ležel

v nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence
v Kroměříži. Ale koncem listopadu byl převezen
do sanatoria Topas ve Vizovicích, kde se nachází
doposud. Není na tom zdravotně příliš dobře, je
upoután na lůžko, ale stále se drží. Modleme se
za jeho zdraví a posilu pro něj.
Zdraví, ale také pokoj a Boží požehnání přeji
a vyprošuji Vám všem i do tohoto roku, do kterého jsme vstoupili před několika dny. Ať ho dobře
dokážeme využít k dobru nejen svému, ale i jiných
lidí kolem nás.
P. Bedřich Horák, farář

Poděkování od komunity Sant´Egidio
Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli dárky
pro bezdomovce. Celkem v Mistříně i v Dubňanech jste darovali téměř 300 dárečků, které byly
dopraveny a předány v Brně na Petrově v restauraci u Sester misionářek a na faře Kostela u Jakuba během vánočního oběda chudým lidem bez
domova.
Vánoční oběd probíhal 26. prosince, kdy bylo
pohoštěno kolem tří set lidí z ulice. Po obědě si

lidé zazpívali koledy, popovídali si spolu a dostali
dárečky od vás, za které vám vzkazují velké díky,
a jsou vám vděčni za vaše otevřené a vnímající
srdce pro chudé a potřebné.
Ve vánočním čase dolehne na opuštěné lidi samota více než kdy jindy v roce, a tak je krásné, že
mohou tento čas strávit ve společnosti u vánočního stolu.   
Komunita San‘t Egidio

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾
Protože považuji vzdělávání, výchovu a kulturu za velmi důležité činnosti,
vytvořil jsem v novém ročníku našeho zpravodaje samostatnou rubriku,
v níž budou uváděny zprávy ze školství a kultury.
Doufám, že zpravodaj bude takto přehlednější a bude lépe vypovídat o dění v naší obci v uvedených
oblastech. Následující příspěvek pana ředitele školy a jeho zástupkyně nebyl omylem redakce zařazen
do minulého čísla našeho zpravodaje, jak by mu termínově ve shodě se začátkem školního roku příslušelo. Zveřejňujeme jej tedy s omluvou nyní.
redakce

Co se děje v naší škole
Slovo pana ředitele školy
Vážení spoluobčané, rodiče, přátelé školy a milé děti, máme za sebou téměř
pět měsíců pilné školní práce.
V úvodu mého článku bych se rád vrátil ještě
k prázdninovému provozu školy, neboť ani v letních měsících škola nezela prázdnotou. V červenci se zapojila do oslav 50. výročí sloučení obcí
Svatobořice a Mistřín, když umožnila ve svých
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

prostorách uspořádání výstav a prohlídek prostor
školy. V srpnových měsících probíhal v prostorách školní družiny příměstský tábor. Velké poděkování patří nejen pořadatelům obou akcí, ale
také všem pracovníkům školy, kteří i přes čilý
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ruch o hlavních prázdninách zvládli nápor a připravili školu k zahájení školního roku.
Na konci prázdnin započala rekonstrukce střechy nad prostorem infocentra, minigalerie a ředitelství. Po dobu rekonstrukce jsme museli vyřešit
vstup do školy vchodem od hlavní silnice, neboť
hlavní vchod lemovalo lešení.
Začátek školního roku byl jiný i změnou prostor pro uspořádání slavnostního zahájení. Temný
suterén jsme vyměnili za světlé a větší prostory
školní jídelny, které umožnily našim prvňáčkům
a jejich doprovodu vyslechnout si hymny České
republiky i Evropské unie, poslechnout si projevy
ředitele školy Mgr. Zbyňka Maška, dnes již bývalého starosty obce Ing. Mgr. Františka Měchury
a předsedy SRPŠ Antonína Koplíka. Po projevech
hostů následovalo vystoupení, které si již tradičně připravili žáci druhého ročníku se svými
učitelkami. Věříme, že změna prostředí se líbila
a byla ku prospěchu celé akce.
Další novinkou školního roku je otevření ranního provozu školní družiny, který zajišťuje paní
učitelka Mgr. Lenka Horáčková. Do školní družiny byla přijata na místo odpolední vychovatelky paní Lenka Sedlářová. I v tomto školním roce
máme ve druhém ročníku zřízenu pozici asistenta
pedagoga, kterou zastává paní Iva Polášková.
I v letošním školním roce se zapojujeme do aktivit v obci a svojí činností podporujeme společenské
a kulturní dění v obci. Z akcí, které škola v tomto
období připravila a připravuje, lze jmenovat např.
projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, lyžařský kurz, škola v přírodě, ples SRPŠ, Vánoční zpívání u stromečku, cyklo výlety pro žáky
II. stupně atd. Prvně zmiňovaný projekt „Ochrana
člověka za mimořádných událostí“ máme již zdárně za sebou. I letos jsme spolupracovali na jeho
realizaci se složkami Integrovaného záchranného
systému: Policií ČR, Rychlou zdravotní záchrannou službou Jihomoravského kraje, Sborem dobrovolných hasičů i Hasičským záchranným sborem.
Zástupci Armády ČR k nám v tomto roce přijeli
ze 74. lehkého motorizovaného pluku Bučovice.
I v tomto roce probíhala spolupráce v oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci s lékaři a záchranáři. Z řad našich spoluobčanů patří poděkování MUDr. Alžbětě Látalové, Bc. Adamu Špačkovi, Otu Svorovi, Petru Přikrylovi a Petru Lipárovi.
Děkujeme také všem ostatním, kteří se na organizaci projektu podíleli. Zúčastníme se také mnoha
sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží.
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I v edukační oblasti poskytujeme Vašim dětem
kvalitní péči, výchovu a vzdělávání. V souladu se
zjištěními České školní inspekce udržujeme a budujeme podnětné prostředí s příjemným a pozitivním klimatem s otevřenou, optimální a vstřícnou
komunikací. I nadále prohlubujeme různé formy
spolupráce školy s partnery – rodiči, organizacemi, okolními školami atd.
Právě spolupráce se zákonnými zástupci žáků
je velmi důležitá při řešení mnohých úskalí, která s sebou přináší složitý výchovně-vzdělávací
proces. Škola je stále připravena podat pomocnou ruku při jejich překonávání. Velké poděkování směřuje všem zákonným zástupcům, kteří
se zapojují do činnosti Sdružení rodičů a přátel
školy. Vzájemná spolupráce nám umožnila v minulém školním roce realizovat projekt My 2023.
Díky tomuto projektu mohli žáci naší školy získat
nejen hodnotné ceny, ale také poznat minulost
a současnost obce z jiné perspektivy, seznámit se
s významnými osobnostmi a vyjádřit se k budoucí podobě své rodné obce. Škola v rámci projektu
získala i nového partnera, kterým je společnost
DACOM Pharma s. r. o. V tomto školním roce
jsme se zaměřili na oblast zdravé výživy. V rámci celoročního projektu „Ve zdravém těle zdravý
duch“ realizujeme sérii přednášek pro rodiče
na témata zdravého stravování našich dětí v různém věku. Erudovaného výkladu dané problematiky se vynikajícím způsobem ujala dětská lékařka
paní MUDr. Šárka Kasardová, za což jí patří velké
poděkování. Tento projekt je realizován ve spolupráci s KD Svatobořice-Mistřín a partnery projektu jsou COOP Jednota a. s. a také společnost
DACOM Pharma s. r. o. V rámci projektu také
proběhne soutěž ve vaření „Zdravé vaření s COOPem“ a v měsíci dubnu je plánován workshop
„Vaříme s celebritou“.
I v tomto školním roce pokračujeme na naší
škole v realizaci rozjetých evropských projektů.
V současné době běží projekt „Podpora klíčových
kompetencí žáků v oblasti EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících
k výběru vhodného typu následné školy u žáků
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín“. Účelem projektu je
budovat u žáků kompetence v oblasti dlouhodobě
udržitelného rozvoje, v environmentálním smýšlení a také budovat u žáků kompetence v oblasti
praktických dovedností a podpora tradiční řemeslné výroby.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Velkou devizou školy je pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti a žáky, a tak i letos nabízíme široké spektrum zájmových útvarů z různých
oblastí. Smysluplné trávení volného času je výraznou součástí prevence sociálně-patologických
jevů u dětí a mladistvých.
Kvalitní základní vzdělání je významnou podmínkou pro úspěšnou přípravu na budoucí povolání a pracovní, společenský i rodinný život. O kvalitě výchovně vzdělávacího procesu svědčí úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení na střední
školy a také vyšší počet žáků na základní škole
oproti loňskému školnímu roku, který je dán zájmem o naši školu i u zákonných zástupců a dětí
z okolních obcí.
Důležitým prvkem naší vzdělávací soustavy
je také předškolní vzdělávání. Od školního roku
2014/2015 máme pro obě pracoviště zaveden

jednotný Školní vzdělávací program „Objevujeme
svět“, který společně zpracovaly paní učitelky Milena Macháčková a Dana Měchurová.
Na závěr mi dovolte popřát všem pracovníkům
školy, pedagogům i rodičům do nového roku 2015
pevné zdraví a nervy a hodně trpělivosti a lásky
k dětem. Dětem a žákům přeji rovněž hodně zdraví a příjemné, bezpečné a podnětné prostředí pro
úspěšnou školní práci a plnění školních povinností. Žákům devátého ročníku navíc šťastnou ruku
při volbě střední školy a svého dalšího profesního
směřování.
Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Zájmové útvary v tomto školním roce
Anglický jazyk – 1.–3. ročník

EducationServices

St 12:35 – 13:20

Anglický jazyk – II. stupeň

Mgr. Oldřiška Bimková

Út 13:45 – 14:45

Bystroočko – 3.–5. ročník

Mgr. Martina Hálová

Čt 13:30 – 14:15

Dovedné ruce – 1.–2. ročník

Hana Šparglová

Čt 13:00 (1 x za 14 dnů)

Environmentální – 6.–9. ročník

Mgr. Roman Klimek

průběžně

Fiktivní firma – 7.–9. ročník

Mgr. Sabina Helísková

Út 13:45 – 14:45

Hasičský, Mistřín – MŠ – 9. ročník

Oto Svora

Hasičský, Svatobořice – MŠ – 9. roč.

Pavla Kulhavá, I. Lungová

Informatika pro II. stupeň

Mgr. Zbyněk Mašek

Po 15:00 – 17:00,
St 15:30 – 19:00
přípravka Út 15:00 – 16:00,
mladší Út 16:00 – 18:00,
starší St 15:00 – 17:00
St 14:00 – 15:00

Keramický - 3. ročník

Mgr. Jarmila Strýčková

St 12:45 (1x za 14 dnů)

Keramický – 2.–4. ročník

Hana Šparglová

Čt 13:00 (1 x za 14 dnů)

Krušpánek – 5.–9. ročník

MDDr. Kristýna Vašíčková, Pá 17:00
Iveta Fröhlichová
Mgr. Hana Horáková
Čt 14:00 – 15:30

Lesněnka – 1.–4. ročník
Lidové ornamenty – Šikulky
Logopedický – MŠ – 1. ročník
Podkověnka – MŠ – 4. ročník
Skokánek – 1.–3. ročník
Včelařský – 5.–9. ročník

Petra Bužková,
Jana Foltýnová
Mgr. Pavlína Štelciková

Po 13:30 – 15:30

Mgr. J. Maradová,
Mgr. M. Varmužová
Mgr. Lenka Horáčková,
Iva Polášková
Karel Knápek

Čt 15:30 – 16:45

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

St, Čt od 13:30

Út 13:30 – 14:20
Pá 14:00
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Wake up (taneční)

Ludmila Padalíková

St 15:30 – 16:15

Zdravotnický – 3.–9. ročník

Mgr. Ivana Handschkeová

průběžně

Školní televize – II. stupeň

Mgr. Miroslav Horňák

průběžně

Mgr. Jarmila Maradová, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Mistřín
Po maličko uplakaném září se život v naší mistřínské školce rozjel naplno.
Podzim jsme si zpříjemnili dýňovou výstavou
na školní zahradě, paní učitelka Bartoňová chodila pravidelně v podvečer zapalovat na zahradě
svíčky, za což jí patří velké poděkování! Krásně
vydlabaní bubáčci - dýňáčci zářili do tmy a věřím, že potěšili nejen malé děti. Také jsme si
uspořá-dali dobrodružný pochod podzimní přírodou se spoustou her, soutěží a zábavy. Odměnou
za splněné úkoly byla jablíčka, hrozny, oříšky
a dýňová jádra.
A jak bychom mohli zapomenout na mistřínské
hody! Básničky, písničky, tance a naše specialita,
hodové koláčky z plastelíny - všechno to hodové
těšení a veselení se bylo završeno bezvadnou jízdou na kolotoči. Pro samou zábavu jsme ale nezapomínali na pomoc druhým. Dne 21. listopadu
jsme ve spolupráci s rodiči uspořádali „Větrníkový den“ na podporu nemocných cystickou fibrózou. A najednou zaťukal na okno prosinec. V době
šál, čepic a mrazíků, jak už to bývá, mnoho dětí
onemocnělo a muselo si pár dní poležet doma, ale
i tak byl čas adventní
v mateřské škole, jak
má být. A pořád se
něco dělo! Mikulášská nadílka, balonky
s přáním Ježíškovi
a besídka s ohňostrojem, na nudu vážně
nebyl čas. Mockrát
děkujeme obecnímu
úřadu za finanční záštitu oblíbené a téměř
tradiční akce s balonky. Plnění balonků
heliem je nákladné,
ale letos jsme mohli být díky OÚ bez
starosti.
Zvonečků
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radostné cinkání slavnostně oznamuje, že přichází zas doba vánoční, čas míru a pokoje. Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem
třpytí, je to úsměv, láska a pohlazení. Nad takový
dárek žádný není. Krásné Vánoce a všechno nejlepši v novém roce přeje za celý kolektiv
Mgr. Milena Macháčková
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Mateřská škola Svatobořice
Poslední dny v roce jsou pro všechny děti jedny z nejkrásnějších a nejkouzelnějších,
kdy se plní všechna přání.
To i my dospělí při pohledu do rozzářených dět- životě nic, že bychom si měli k sobě najít vždy ten
ských očí zapomeneme na všechno zlé, na každo- správný vztah a být nad věcí. Zkusme být na chvíli
denní starosti, na nemoci, na věci, které se nám dětmi a dívat se jejich očima na svět bez lží a nezdají být neřešitelné. A měli bychom si uvědomo- návisti. Přejeme všem klidné Vánoce a radostný
vat po celý rok, ne jen o Vánocích, že je všechno a úspěšný celý nový rok 2015.
Kolektiv MŠ Svatobořice
pomíjivé, že hmotné věci neznamenají v lidském

Základní škola – Recyklování
Druhé zadání bylo úplně odlišné. Nebo ne? Také jsme nevyužívali elektřiny,
spoléhali jsme se na vlastní sílu a obratnost.
Úkol byl následující: Vytvořit slavnostní tabuli
se zdravými pochutinami bez použití elektrických
přístrojů. Následně ekologicky vytřídit vzniklé
odpady.

Z přinesených surovin a pomocí ručních pomocníků se na stole objevovaly talíře, mísy a sklenice
nazdobené jednohubkami, chlebíčky, ovocnými
i zeleninovými saláty, ovocnými špízy, koktejly.
A že se nám dařilo, bylo znát po zasednutí k upraveným stolům, osvětleným pouze svíčkami. Připravené jídlo
mizelo velkou rychlostí. Jako hosté
a zároveň porota tu byli s námi kamarád Filip s maminkou. Výsledek hodnocení? Všechna jídla byla výborná.
Závěrem nás čekal úklid – ta méně
oblíbená činnost. Třídění odpadů již
zvládáme: papír – modrý pytel, plasty
– žlutý, biologický odpad – hnědý
kontejner. A konzervy? Zaneseme je
do Sběrného dvora.
Žáci 5. A, Mgr. Lenka Horáčková

Základní škola – Vlastivědná exkurze Praha
I přes nevlídné listopadové počasí a chladna zrána se skupina žáků naší školy sešla
v časných ranních hodinách na vlakovém nádraží v Kyjově.
Vypravila se na poznávací exkurzi do Prahy.
Procházka s prohlídkou památek – Staroměstské
náměstí, Karlův most, Klementinum, Chrám sv.
Víta – potěšila.
Hlavním cílem naší cesty však byla návštěva
Poslanecké sněmovny a Pražského hradu.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Zajímalo nás, jak funguje Ústavní systém České
republiky. Prošli jsme budovami Poslanecké sněmovny a vstoupili do Sněmovního sálu v Thunovském paláci, což je místo jednání poslanců. Zaujala nás rozloha sálu, zlacená výzdoba, vyhledávali
jsme sedadla jednotlivých poslanců a se zaujetím
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jsme vyslechli komentáře našeho průvodce. Nakonec přišlo i na zvědavé otázky. Po dvou hodinách jsme pokračovali
v cestě na Pražský hrad. Nádherné hradní prostory, výzdoba, gobelíny na stěnách, zlacené lustry, vzácné koberce
na podlaze nás okouzlily. Závěrem jsme
vstoupili do obrovského Španělského
sálu, kde připravovali koncert. Rádi
bychom zde zůstali déle, avšak den se
chýlil ke konci a nás čekala ještě dlouhá
cesta domů. Zážitky v nás však zůstaly
a využijeme je hodinách vlastivědy a jazyka českého.
Žáci 5. A, Mg. Lenka Horáčková

Základní škola – Projekt
„Jsem dobrý kamarád“
V rámci prevence rizikových projevů chování a šikany probíhá na I. stupni naší školy
projekt „Jsem dobrý kamarád“.
Děti v různých zážitkových aktivitách hledají a poznávají, jaké vlastnosti má mít dobrý kamarád, jak si najít dobrého kamaráda a jak se
k sobě mají dobří kamarádi navzájem chovat.
Při společné práci si uvědomují také vlastnosti,

které nejsou dobré a kterých se mají vyvarovat.
V závěru těchto aktivit žáci vypracovávají vlastní
sebehodnocení – co dokážou a jaké vlastnosti, ať
už kladné nebo záporné, mají.
Mgr. Pavlína Štelciková

Základní škola – Plavání 2. a 3. ročníků
V letošním školním roce 2014/2015 se žáci 2. a 3. ročníků zapojili do výuky plavání v Hodoníně.
Za výrazné finanční pomoci obecního úřadu si
mohli i v tomto školním roce žáci 2. a 3. ročníků
zdokonalovat a upevňovat své plavecké dovednosti. Děti jezdily na plavecký bazén v Hodoníně
a na výuku plavání, která byla vedena zkušenými
instruktory, se vždy moc těšily. Zdokonalovaly
se ve všech plaveckých stylech a někteří se učily

překonávat počáteční obavy a strach z vody. Výuka plavání byla obohacena o krásné, barevné
a zajímavé pomůcky, které jim pomáhaly tyto obavy zdolat. Dětem se výuka plavání líbila a určitě
přispěla k tomu, aby se i po skončení plavání dokázaly v okolí vody i ve vodě bezpečně pohybovat.
Mgr. Pavlína Štelciková

Základní škola – Jen pár dnů
zbývá do Vánoc...
V tomto předvánočním čase jsme si s dětmi připomněli Vánoce vůní perníků.
V tvořivých dílničkách jsme připravili těsto, pekli a následně zdobili perníčky. A že se nám práce

18

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

dařila, bylo znát na spokojených tvářích dětí i rodičů. K vánočnímu času patří i sváteční výzdoba. Šikovné dětské prstíky se osvědčily při zdobení věnečků z vrbového proutí. Vyzdobené chodby a učebny
potěšily děti i návštěvníky školy. Starší žáci se pustili do náročnější práce – patchworku. Jimi vyrobené
koule krášlí interiér školní minigalerie.
Iva Polášková

Základní škola – Poznáváme krásu varhan
Koncem listopadu navštívili žáci 7. ročníků v rámci hudební výchovy místní kostel Navštívení
Panny Marie, kde nám místní varhanice, učitelka ZUŠ a zpěvačka paní Kateřina Martykánová,
předvedla nádherný královský nástroj – varhany.
V této zážitkové hodině ukázala žákům, jak
varhany fungují, popsala historický vývoj nástroje a sdělila zajímavosti z varhanického světa,
např. že největší současné varhany jsou v americké Atlantic City, mají 7 manuálů, 336 rejstříků
a 33 000 píšťal. Nejdelší píšťala měří 19,5 m.
Na závěr   zahrála vynikající Toccatu a fugu d
moll od J. S. Bacha a nám skutečně běhal mráz
po zádech z nádherných tónů. Děti si uvědomily, jak vzácný nástroj v obci máme. Paní učitelce
Martykánové patří velký dík za ochotu a výchovu našich dětí v oblasti hudby a budeme se těšit
na další poučnou hodinu.
Mgr. Markéta Varmužová
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Základní škola –
Keramický kroužek
Do keramického kroužku, který vede Mgr. Jarmila Strýčková a paní Hana Šparglová,
chodí děti, které chtějí něco tvořit a při práci
uplatnit svou fantazii.
Učí se zde zpracovávat hlínu modelováním, válením, stáčením, vykrajováním, mačkáním a lepením. Hotové výrobky pak barevně dozdobí glazurami. Svými uměleckými dílky potěší sebe a své
blízké.
Mgr. Jarmila Strýčková

Základní škola –
Projekty v agličtině
na 1. stupni
Třeťáci začali v září s výukou angličtiny jako
nového školního předmětu.
Za čtvrt roku jsou natolik šikovní, že v projektu
„My family“ dokázali podle přinesených fotografií
popsat svoji rodinu.
Čtvrťáci už mají náskok jednoho roku, co se
angličtiny týče. Ti se zhostili písemného projektu
„A postcard“, kde psali pozdrav z letní nebo zimní
dovolené. Text vkusně doplnili svými obrázky.
Mgr. Hlaváčková Irena

Základní škola –
Výprava za minulostí
Člověk je tvor zvídavý, děti obzvlášť.
Neustále nás zahrnují otázkami: jak?, proč?,
kdy?, kde?, co?

Základní škola –
Kroužek Bystroočko

Na otázky se jim snažíme odpovídat. Tentokrát jsme hledali odpovědi v naší dávné minulosti. Dne 10. října jsme se vypravili s žáky čtvrtých
ročníků na Slovanské hradiště u Mikulčic. Tato
národní kulturní památka se nachází na území
lužních lesů.

Od letošního září je na naší škole nově otevřen
kroužek s názvem Bystroočko pro žáky
4. a 5. ročníku.
Pod vedením paní učitelky Martiny Hálové žáci
každý čtvrtek od 13.00 do 13.50 h. hravě rozvíjí
5P: paměť, postřeh, pozornost, postupy a představivost. Hrajeme stolní i společenské hry, luštíme,
hledáme, sestavujeme, doplňujeme, soutěžíme.
Těšíme se na další hry a kvízy.
redakce
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Děti viděly, jak pracují archeologové, prohlédly
si exponáty, které zde byly nalezeny (zlaté náušnice, gombíky, prsteny, meče, nákončí opasků, sekyry, šípy...). Viděli jsme i ukázky textů psaných
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hlaholicí. Velmi zajímavá byla filmová projekce
zaměřená na rekonstrukci mikulčických kostelů
doplněná mluveným slovem. Základy některých
kostelů jsme viděli na prohlídkové trase. Exkurze
byla velmi zajímavá a určitě přispěla k porozumění době a rozšíření poznatků o našich předcích
žijících na Velké Moravě.
Mgr. Jarmila Strýčková
a Mgr. Jana Holubová, tř. učitelky

Souhrn akcí
1. stupně ZŠ
•	Cvičení v přírodě – zvyšování kondice žáků,
pobyt v přírodě, samostatné plnění úkolů během pěší chůze
•	Projekt Ochrana člověka za mimořádných
událostí
•	Plavecký výcvik žáků 2. – 3. ročníků
•	Zátopkova pětka – v Hroznové Lhotě běh žáků
3. – 5. ročníků, získali jsme 3. místo ve vesnických školách
•	Exkurze 4. ročníků do Mikulčic
•	Vítání nejmenších občánků
•	Návštěva místní knihovny
•	Exkurze Praha 5. ročníků
•	Projekt „Jsem dobrý kamarád“ pro žáky
1. – 5. ročníku
•	Projekt „Moje rodina – zdravá výživa“
1., 2. ročníku

Základní škola –
Mikuláš 2014
Každoročně se na naší základní škole pořádá
mikulášská besídka. Výjimkou nebyl
ani rok 2014.
Letošní besídka byla pojata spíše opatrně
s ohledem na malé děti na prvním stupni,
na kterém se besídka konala.
Úkolu mikulášské družiny se zhostil devátý
ročník. Konkrétně Tereza Hykšová, Eliška Jelenová, Michal Kolařík, Adam Vašulka a Petr Miklík.
Žáci k tomuto úkolu přistupovali velmi důsledně
a pečlivě.
V pátek 5. prosince 2014 ráno besídka na naší
základní škole začala v prvních ročnících, poté
družina postupně prošla všemi třídami až k pátému ročníku. Děti se tento rok velmi polepšily,
a proto čerti neměli téměř žádnou práci. Naopak
andílci dětem za to, jak byly hodné a jak krásně
zazpívaly či odrecitovaly, rozdali sladkou odměnu.
Mikulášská družina zavítala také do mateřské
školky. Děti v mateřské školce nás překvapily, jak
krásně umí zpívat a jak jsou velmi odvážné. Paní
učitelky si pro děti nachystaly spoustu sladkostí,
které jim Mikuláš a andělé společně s čerty rozdali.
Mikulášská besídka se konala v neděli 7. prosince 2014 také na kulturním domě pro všechny
děti z obce. Měla velký úspěch a zúčastnilo se
velmi mnoho lidí. Besídku moderovali žáci devátého ročníku, konkrétně Viktorie Lesovská
a Jakub Khol. Moderátoři se své role zhostili
velmi ochotně, s rozumem a pečlivostí. Toto odpoledne vystupovali na besídce také žáci prvního

•	Mikuláš ve škole a na KD
•	Zdobení perníčků ve 4. roč. pod vedením
pí. Renaty Lungové
•	Vánoční zpívání u stromečku v ZŠ
•	Projekt My family (AJ) 3. – 5. roč.
•	Školní družina: podzimní dílnička
– předvánoční dílničky – pečení a zdobení
perníčků
– pletení věnečků
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a druhého ročníku se svými vystoupeními. Vystoupení dětí se velmi povedlo a děti sklidily velký
úspěch. Na besídce vystupovala také Podkověnka
a Krušpánek. Také zahrála dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany. Na závěr vystoupil Mikuláš se
svými anděly a čerty, který dětem rozdal adventní
kalendáře.
Petr Miklík, IX. B

Základní škola –
Školní minigalerie

jak reagovat v životu ohrožujících situacích, je pro
všechny velmi důležité.
Mgr. Jana Brhelová

V minigalerii je aktuálně výstava prací dětí
z keramiky a vystřihovánky z papíru.
Na leden připravujeme výstavu vysokoškolského pedagoga Doc. PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D.
„Tváře Kuby“. Fotografování a cestování je jeho
velkým koníčkem a díky tomu vznikla i tato série fotografií, která zachycuje přírodní a kulturní
obraz ostrova.

Základní škola –
Projekt
„Ochrana člověka
za mimořádných
událostí“ (31. října 2014)
Ochrana člověka za mimořádných událostí je
celoškolní projekt, do kterého jsou zapojeny
děti, učitelé, rodiče i jednotlivé složky
záchranného systému.
V letošní školním roce si děti osvojovaly znalosti a dovednosti základní protipožární ochrany.
V okolí požární zbrojnice pozorovaly práci hasičů
a některé hasičské dovednosti si mohly vyzkoušet
na vlastní kůži. Seznamovaly se s prací policie,
záchranné služby a měly možnost si prohlédnout
vojenskou techniku. Vyzkoušely si i základy zdravovědy a první pomoci. Projektový den byl velmi
zajímavý a pro žáky určitě poučný, protože vědět,
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Základní škola –
Akce II. stupně:
•	1. října 2014 se žáci 6. tříd zúčastnili exkurze
v Městské knihovně v Kyjově, absolvovali přednášku o třídění odpadu a poté se seznámili
s firmou na likvidaci odpadu v Těmicích.
•	7. října 2014 - účast na závodech v Hroznové
Lhotě, kde se pořádal již 18. ročník Zátopkovy
štafety.
•	7. října 2014 - účast žáků 9. ročníku na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně.
•	9. října 2014 - Projekt Baroko - i letos se žáci
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

osmých ročníků účastnili projektu o barokním
slohu.
•	13. - 24. října 2014 – testování SCIO žáků
9. ročníku z AJ, ČJ, M, Obecných studijních
předpokladů. Testování žáků 8. a 9. ročníku
v oblasti profesní orientace v rámci projektu
„Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti
EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím
fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících k výběru vhodného
typu následné školy u žáků ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín“.
•	28. října 2014 - členové environmentálního
kroužku se pod vedením pana učitele
Mgr. Romana Klimka vydali na výšlap do pohoří Chřiby.
•	31. října 2014 - Projekt „Ochrana člověka
za mimořádných událostí“.
•	20. listopadu 2014 - schůzka s rodiči 9. r.
a zástupci středních škol, průběh přijímacího
řízení.
•	26. listopadu 2014 – proběhla olympiáda
z dějepisu pro žáky 8. a 9. ročníku.
•	3. prosince 2014 – proběhla olympiáda z českého jazyka pro žáky 8. a 9. Ročníku.
•	5. prosince 2014 – žáci 9. ročníků potěšili
žáčky v mateřské školce a na 1. stupni jako
Mikuláš, čerti a andělé.

Základní škola –
Konzultační hodiny
výchovné poradkyně
Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje žákům a jejich zákonným
zástupcům, že konzultační hodiny budou
v tomto školním roce probíhat vždy v pátek
od 10:00 do 11:30.
Pokud vám tento termín nebude vyhovovat,
můžete si osobně, telefonicky /518 620 720 116/
nebo e-mailem /formankova@zssvatoborice-mistrin.cz/ dohodnout jiný.
redakce
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Základní škola –
Sběr nejen starého
papíru
Tradičně i letos se bude konat sběr papíru
ve sběrném dvoře za hasičskou zbrojnicí.
Akce bude probíhat každý měsíc podle následujícího časového plánu - vždy od 7:00 do 8:00
•	18. – 19. prosince 2014
•	22. – 23. ledna 2015
•	19. – 20. února 2015
•	26. – 27. března 2015
•	23. – 24. dubna 2015
•	28. – 29. května 2015
•	25. – 26. června 2015
Současně s papírem se na naší škole sbírá:
•	staré baterie, vysloužilé žárovky, prázdné tonery a elektroodpad – sběrné nádoby jsou umístěny ve vestibulu školy, popřípadě v prvním patře
nad vestibulem
•	plastová víčka – sběrné nádoby jsou taktéž
ve vestibulu školy
V průběhu celého školního roku třídíme odpad v jednotlivých třídách (papír, plast, směsný
odpad).
Mgr. Roman Mikliš

Ve zdravém těle
zdravý duch
je projekt, který vznikl na Základní škole
vzhledem k celorepublikovým změnám
ve stravování dětí.
Proč jsou děti obézní? Proč se u nich objevují nemoci, které se dříve u dětí nevyskytovaly?
Proč děti nejedí polévky? Proč odmítají zdravou
stravu?
ZŠ Svatobořice-Mistřín ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy a KD SvatobořiceMistřín pořádá soubor přednášek o stravování
a zdravém životním stylu. Přednášky jsou určeny
především pro rodiče, ale i pro ostatní, které toto
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téma zajímá. Již se uskutečnila dvě
setkání pro rodiče dětí předškolního
a mladšího školního věku. Přednášející byla MUDr. Šárka Kasardová, která
pojala prezentaci komplexně.
Poutavě hovořila o dané problematice, uváděla příklady z praxe, erudovaně odpovídala na dotazy přítomných,
k nahlédnutí poskytla knihy o stravování, přinesla zdravé ochutnávky.
Na druhé přednášce rodiče dostali
recepty zdravých jídel, které na přednáškách měli možnost ochutnat.
Součástí programu byla prezentace
vhodných potravin a výrobků, také
z prodejny COOP.
Výtvory dětí předškolního i školního věku v podobě zajímavých výtvarných technik, nákupních
košíků se zdravým jídlem, potravinových pyramid
a dalších prací dotvářelo příjemné prostředí a přesvědčilo přítomné, že osvěta o zdravém stravování
prochází všemi věkovými kategoriemi.
Kromě přednášek bychom vás rádi pozvali
na sportovní den: „Všichni do trenek aneb buďme
v pohodně“ a workshop „Vaříme s celebritou“. Vrcholem celého projektu bude soutěž vaření nejen
žáků základní školy „Zdravé vaření s COOPem“.

Prodejně COOP a firmě Dacom Pharma děkujeme za podporu a spolupráci na tomto projektu.
V nejbližší době se můžete těšit na povídání,
které bude věnováno stravování dětí staršího
školního věku.
Ať už si z přednášky odnesete podnět k přemýšlení, překvapující zjištění, nový poznatek nebo zajímavý recept, věřím, že pro každého z nás je toto
setkání obohacující. Na změnu k lepšímu totiž
není nikdy pozdě.
Veronika Bartoňová,
za Spolek rodičů a přátel školy

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Beseda se seniory
Tradiční beseda se seniory se uskutečnila 19. října v sále kulturního domu.
Vedoucí KD Rostislav Marada
v krátkosti seznámil účastníky
se stavebními pracemi, které se v letošním roce uskutečnily a které se
připravují na příští rok. Dále přednesl možnosti kulturního vyžití pro
spoluobčany, které organizuje kulturní dům.
V dalším příspěvku se představila
MUDr. Alžběta Látalová, která seniory seznámila s výživou ve stáří.
Předsedkyně svazu tělesně postižených Lenka Jurná se ve svém příspěvku snažila pozitivně inspirovat
seniory k aktivnímu prožívání svého
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volného času. Také je pozvala k návštěvě komunitního centra, kde se mohou seznámit s jeho
aktivitami.
Pro seniory bylo připraveno malé občerstvení,
které jim přichystali členové kulturní komise.

K dobré náladě vyhrávalo hudební uskupení
„Mistřínský pozdní sběr“ pod vedením Antonína
Pavluše st. Věříme, že program byl pro naše starší spoluobčany poučný i zábavný.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Pavlušův Mistřín
Pomalu, ale jistě se stává pojmem Festival dechových hudeb „Pavlušův Mistřín“.
Již potřetí si dali dostaveníčko přátelé dechové hudby v místním kulturním domě. Divákům se ve čtyřhodinovém koncertu představila Dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic. Určitě není bez zajímavosti,
že v tomto orchestru účinkují čtyři
naši rodáci: Josef, Ladislav a Ondra
Pavlušovi a František Kasan.
Dále nám ukázali svoje hudební
umění Drietomanka ze Slovenska
a Jižani z Českých Budějovic, vítězové Zlaté křídlovky z roku 2012. Samozřejmostí je účast hostitele této
akce, Mistříňanky. Slovem provázela
Růženka Dobešová. Festival zahájil pan starosta
Ing. Miroslav Veselý a kapelníkům dechových hudeb předal na památku knihu o naší obci s pamětními medailemi.

Celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře
a všichni spokojení diváci i muzikanti slibovali, že
za dva roky se zde sejdou zas.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Taneční
To tu ještě nebylo, taneční pro základní školu i dospělé vede lektor na vozíčku pro invalidy.
Nešťastnou náhodou se tanečnímu mistru
Liboru Brožíkovi stal úraz, při kterém si zlomil
ruku i nohu. Najít za něj náhradu v již rozběhnutém kurzu bylo nemožné. V současné době je
na vozíčku a vzniklou prekérní situaci řeší tím,
že má figuranty, kteří předvádí tance a následně
pomáhají začínajícím tanečníkům kurzu. Jedná
se o manžele Zdeňka a Markétu Poléhňovi, kteří
v nedávné době také soutěžně tančili. Pan Brožík
jednotlivé tance vysvětluje především odborným
slovem. Po prvopočátečních rozpacích si účastníci kurzů na tento způsob výuky zvykli a jsme
vděčni tanečnímu mistru, že vzniklou situaci řešil
tímto obětavým způsobem.
Rostislav Marada, vedoucí KD
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Archeologická přednáška
Ve druhém prosincovém týdnu se uskutečnily v kulturním domě besedy o archeologii, které připravil Mikroregion Nový Dvůr.
V dopoledních hodinách byla
beseda pro žáky základní školy
a ve večerním čase pro zájemce
o historii z řad našich spoluobčanů. Přednášejícím byla archeoložka Andrea Koucká z Masarykovy
university v Brně. Posluchači si
poslechli zajímavosti související
s archeologickým výzkumem našeho regionu i naší obce. Účastníci
se shodli v názoru, že přednáška si
zasloužila větší pozornost místních
občanů.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Výstavní činnost 2014
Na začátku října se uskutečnila vernisáž výstavy MUDr. Aloise Šafránka.
Tato výstava byla uspořádána u příležitosti
jeho životního jubilea 80 let. Při této příležitosti
mu jménem obce poblahopřály Z. Gazdová a předsedkyně kulturní komise Ing. Marie Vašíčková.
Pan doktor je ukázkový příklad stále pozitivně naladěného a aktivního seniora. Přes svůj pokročilý věk stále vypomáhá v ordinaci. Důkazem,
že stále patří mezi dobré stomatology, jsou pochvalné a děkovné dopisy, které pacienti zasílají
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nejen jemu, ale i do médií. Kromě své profese nám
dělá radost i svými pěknými obrázky, kterými se
prezentoval na své autorské výstavě v kulturním
domě. Panu doktoru přejeme do dalších let stálé
zdraví, životní optimismus a tvůrčí elán.
Poslední akcí v galerii kulturního domu roce
2014 byla výstava a vernisáž fotografa Davida Rájeckého ze Strážnice. V kulturním programu se
představila Dětská cimbálová muzika základní
umělecké školy pod vedením pana ředitele Pavla
Varmuži. Na závěr si dovolím malé shrnutí výstavní sezony:
leden: Kontakt, společná výstava pěti fotografů,
únor: Zdeněk Chludil, malíř,
květen: David Marada, fotografie
červenec: Velká výstava malířů rodáků v ZŠ,
říjen: MUDr. Alois Šafránek, malíř ,
listopad: David Rájecký, fotograf.
První vernisáží výstavy v roce 2015 bude 7. 1.
v 18:00 hod. autorská výstava děl fotografa Miroslava Hajného.
Pracovníci kulturního domu děkují všem spoluobčanům za přízeň, kterou nám během roku
2014 projevovali a jakýmkoliv způsobem nám
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napomáhali s realizací kulturních akcí. Všem
přejeme pokojné prožití svátků vánočních a pevné
zdraví v roce 2015.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Kulturní akce, které
se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2014
Říjen
6. 10.	Beseda s lékaři, o problematice srdečního infarktu, KD
7. 10. 	Vernisáž malíře MUDr. Aloise
Šafránka, KD
14. 10. 	Zahájení tanečních pro žáky základní školy, KD
14. 10. 	Zahájení tanečních pro dospělé, KD
19. 10.
Beseda se seniory, KD
22. 10. 	Beseda s lékařem, Stravování a zdravý vývoj dětí, ZŠ, KD
25. 10. 30.	výročí založení Mužského sboru
S-M, KD

Vánoční koncert
Dne 12. prosince 2014 se uskutečnil na KD
ve Svatobořicích Mistříně Vánoční koncert ZUŠ
Dubňany, na kterém účinkovali žáci navštěvující pobočku v ZUŠ v naší obci.
Na koncertu zazněly vánoční koledy, lidové písně, skladby baroka, klasicismu i skladby současných autorů. Děti se představily hrou na housle,
klavír, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu a zpěvem. Účinkovali nejen sólově, ale i v různých komorních seskupeních – např. kvintet zobcových
fléten, flétnový soubor Píšťalička a Sbor. Děti
svými výkony jistě potěšily všechny posluchače,
především své rodiče a prarodiče a na závěr si odnesly sladkou odměnu.
Za všechny své kolegy ze ZUŠ bych vám všem
chtěla popřát klidné a požehnané vánoční svátky
a v novém roce Vám přeji mnoho zdraví, spokojenosti a spoustu dobrých lidí kolem Vás.
Mgr. Pavlína Hajná, učitelka hudby

Listopad
11. 11. 	Vernisáž výstavy fotografa Davida
Rájeckého
15.,- 17. 11. 	Hody
22. 11. 	Kateřinská zábava, Soubor Mistřín,
KD
29. 11. 	Pavlušův Mistřín, DH Mistříňanka,
KD
Prosinec
5. 12. 	Výroční schůze STP
6., 7. 12. 	Vánoční prodejní výstava, Sokol Svatobořice
7. 12. 	
Mikuláš, KD
10. 12. 	Stravování a zdravý vývoj žáků mladšího školního věku, ZŠ, KD
11. 12. 	Pohled na archeologii Mikroregionu
Nový Dvůr jiným pohledem, KD
12. 12. 	Přehrávky Základní umělecké školy,
KD
21. 12. 	Zpívání u vánočního stromku
26. 12.
Vánoční koncert Mistříňanky, KD
31. 12. 	Silvestrovský pochod do Skoronic,
Mikroregion
Rostislav Marada, vedoucí KD
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Dar knihovně
V reji slavnostních dnů loňského Sjezdu rodáků Svatobořic-Mistřín tak trochu zanikla informace o tom, že se knihovní fond naší obecní
knihovny se rozrostl o pěknou hromádku knih
z pera našeho rodáka Dr. Jana Kuxe.
Jmenovaný věnoval knihovně své autorské knihy, ale třeba i ty, co vydal ve svém nakladatelství
Onufrius se sídlem v Brně. Bohužel ve slavnostním
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večeru na tuto zdánlivě malou informaci nezbylo
místo, proto takto činíme nyní.
Mezi knihami je i knížka v dolňáckém nářečí, kterou vydal již v roce 1995. Čtenáře zavádí
do prostředí železničního provozu, do prostředí,
které autor důvěrně zná. Veselé historky ze života
„ajzlboňáků“ nepochybně čtenáře pobaví. Nechybí
zde ani knížka nazvaná Historky kolem slavkovského bojiště, která se dodnes prodává po opětovných tiskárenských dotiscích. Mezi darovanými
knihami jsou i knížky z posledních let či dokonce společensko-literární almanach Rozmarýn. Je
v něm řada zajímavých statí i o naší obci z konce
minulého století. Po stopách bojů našich legionářů

v Rusku je název další knížky, která v cestopisném psaní mapuje i osudy našeho dalšího rodáka
Jakuba Kyněry.
Na tomto místě je vhodné připomenout, že knižní fond naší obecní knihovny není tvořen jen nákupy, ale také dary našich dalších občanů. Obvykle se tak děje po dohodě s paní knihovnicí, která
od dárce knihy převezme a zajímavé a nejcennější
zařadí do knižního fondu. I těmto dalším nejmenovaným dárcům je třeba vyjádřit poděkování, neboť
i s jejich pomocí se do naší knihovny dostanou
často hodnotné a zajímavé literární či odborné
publikace.
redakce

◾Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ◾

Misijní neděle
Tak jako každý rok se sluší poděkovat všem, kteří se i letos podíleli na zdárném
průběhu Misijní neděle 19. října 2014.
Organizace ve farnosti se
ujala Scholička, která perníky
pekla, zdobila, balila i prodávala za velké pomoci svých rodin
i ostatních dobrodinců z obce.
Otevřené dveře s vůní perníků
jsme měli nejen ve farnosti, ale
i v místní škole, kde si kupovali perníky i spolužáci a učitelé.
Díky přízni Vás všech bylo odesláno na PMDD 18 400 Kč. Děkujeme Vám za podporu a těšíme
se na další voňavé misijní pečení
s krásnou myšlenkou na chudé
děti v dalekých krajích.
Mgr. Markéta Varmužová,
Scholička

Krteček – co jsme v minulém roce prožívali…
Rok 2014 a s tím spojený adventní čas a pro děti kouzelné, třpytivé, láskyplné Vánoce s mnoha
nádhernými a vytouženými dárky jsou za námi.
A uplynuly nejen vánoční svátky, ale také námi
pořádané a troufáme si říci úspěšné akce a aktivity. Ihned na počátku měsíce ledna minulého roku
jsme rozveselili děti karnevalem s vlastní hranou
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pohádkou o Šípkové Růžence. Ke Dni Země jsme
obyvatelům DPS zkrášlili dvůr a děti si tento den
užily na dětském hřišti. Na počest 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN jsme
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

uspořádali pro rodiny oslavu ve spolupráci s dětským kočovným divadlem Kyjov, které si pro děti
připravilo tři hrané a zpívané pohádkové operky.
Věříme, že se na akci Táta dneska frčí, jenž byla
námi připravena ke Dni otců, vyřádily nejen děti,
ale i samotní tatínci, kteří navíc ukázali, jaká
je jejich bojovnost a soutěživost. V podzimních
dnech nám všem přál vítr a děti v doprovodu velkého draka vypustily své draky a dráčky do nebes.
Sv. Martina na bílém koni všechny děti přivítaly s nadšením a úsměvem na tváři. Poté děti
s rodiči a prarodiči průvodem obcí doprovázely
sv. Martina na krásném bílém koni svými lampionky a světýlky. Pochod všichni zakončili na zahradě DPS, kde se občerstvili drobným sladkým
cukrovím, slaným pečivem, čajem a svařákem
a děti byly obdarovány perníčky ve tvaru koně
a drobnostmi o sv. Martinovi. V minulém roce
jsme průběžně připravovali tvoření jak pro děti,
tak dospělé a každý si mohl vybrat to své.

V novém roce bychom si přáli ubírat se stejnou
cestou, připravovat pro rodiny zábavné aktivity
a akce, jenž podpoří vzájemné setkávání rodin
s dětmi, aktivní trávení volného času a mezigenerační vztahy.
Kéž v celém roce nacházíme všichni cestu
k sobě radostnými kroky a vidíme štěstí všude
kolem sebe.
Tým MC Krteček

Krušpánek
Se začátkem školního roku započaly pravidelné zkoušky souboru.
Poté, co náš kolektiv opustili „vysloužilí“ členové z řad chlapců, bylo zapotřebí uzpůsobit
páteční nácviky kolektivu, neboť výrazně převažovala děvčata. Odchodivším klukům, kteří nám
příležitostně vypomáhají při vystoupeních, velmi
děkujeme za jejich práci a v jejich další taneční
kariéře přejeme ještě spoustu tanečních zážitků
a věříme, že na své folklorní počátky v Krušpánku
budou rádi vzpomínat.
Absence chlapců pro nás
byla velmi nepříjemná, což viděly i samotné členky a ujaly
se tuto situaci řešit po svém.
Zanedlouho se jim podařilo
přivést do souboru hned několik chlapců. Kolektiv se
nám pěkně rozrostl, stabilní
základnu nyní tvoří 7 chlapců
a 14 děvčat. Za tuto aktivitu
velmi děkujeme!
Ihned počátkem září jsme
měli nachystáno vystoupení,
nicméně došlo pro nás k nemalému zklamání, jelikož
jsme se atraktivní nabídky
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vystoupení na Horňáckých slavnostech, na které nás pozval spřátelený DFS Krahulíček, museli
kvůli absenci hudebního doprovodu vzdát.
Vyvrcholením podzimu je pro nás každoročně
hodová slavnost, při jejichž přípravách již máme
své pevné místo, kdy připravujeme hodové voničky pro všechny účastníky. Rozmarýnovými voničkami jsme jistě provoněli celý hodový sál.
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Po hodovém veselí na zkouškách opět zavládl
poctivý taneční nácvik, tentokrát zaměřený převážně na kolové tance a hlavně Českou besedu,
kterou předvedeme na Dolňáckém krojovém
plese 17. ledna. Věříme také, že se nám s předtančením besedy podaří podívat i na jiné krojové
plesy v regionu. V tomto ohledu rádi využíváme
i nabídek od starších tanečníků ze Slováckého
krúžku či Lúčky.
Děsiví čerti jistě vystrašili nejednu Vaši ratolest, věříme však, že svatý Mikuláš s andělským
doprovodem všechny děti uklidnil.

Do konce roku máme v plánu uspořádat pro
naše členy vánoční besídku, kde společně hrami,
zpěvem, pohoštěním posílíme naše kamarádské
vztahy a co by to bylo za vánoční besídku bez dárečků?
A co plánujeme do roku 2015? V nácviku se
zaměříme na nová taneční čísla a zapracování
nových členů do tajů folkloru a folklorního tance.
Doufáme, že i Vy máte na nadcházející rok plány a my Vám ze srdce přejeme, aby se Vám tyto
- nejen plány - vydařily.
Bc. Iveta Fröhlichová, vedoucí souboru

Slovácký krúžek v (po)hodovém období
Tento nadpis by symbolicky mohl velmi vhodně charakterizovat a zarámovat celý článek.
Naším hlavním středem zájmu a úsilí totiž
byla hodová slavnost,
kterou jsme pro tento
rok organizovali a garantovali její průběh.
Hodové veselí je všem
stále ještě jistě v živé
paměti a mezi chasou
budou dlouho kolovat
nejrůznější
historky
více či méně ožehavé.
Z pozice organizátora
mne velmi těší, že se
členové souborů spontánně při přípravách
a i ve vlastním průběhu
spojí a společně si tento
folklorní vrchol roku užijí. Rád bych zmínil opravdu rekordní účast přespolních krojovaných na nedělní zábavě, kterou vskutku ani pamětníci nepamatují. Přirozeně svou roli sehrál pondělní státní
svátek (jsme rádi, že si studenti vybrali pro oslavu
svého svátku právě naše hody!), nicméně to svědčí i o tom, že hody u nás jsou v okolí považovány
za vyhlášené a těší se dobrému zvuku. Dle mého
názoru každý krojovaný z chasy přináší do této
hodové mozaiky svůj střípek, takže opravdu se
sluší poděkovat každému zapojenému jednotlivci a každému souboru, který se na hodové slavnosti větší či menší měrou podílel. Speciální díky
pak patří bezesporu místnímu kulturnímu domu
a stárkům se stárkami, jejichž podíl byl přeci jen
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nejvýznamnější. Zmínku o hodech, vč. pánvičkové
hodové scénky, jste si mohli přečíst také v jednom
listopadovém vydání Nového Slovácka. Takže zase
za rok, hody milé hody!
Ani po hodech jsme však neustali v aktivitě.
I na Svatého Mikuláše bylo možné potkat po ulici
naší obce krúžkařskou obchůzku, kterak odměňuje děti zlobivé a naděluje dětem hodným. Vždy
si užíváme příležitost stát se alespoň na pár hodin
bytostmi nadpozemskými či čertovskými A.
Významným z hlediska nácviku bylo i taneční soustředění, které jsme realizovali ve dnech
12. a 13.12. pod vedením Petry Píšové a Jirky Martykána, a které bylo zacíleno především
na nově příchozí členy a na vzkříšení již téměř
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zapomenutých tanečních choreografií. Nicméně
jak rád tvrdím, nejen tancem živ je člověk krúžkařský, a tak jsme si po zaslouženém tanečním
lopocení dopřáli v sobotu i menší přátelské posezení, abychom utužili kamarádské vazby.
Další čas jsme věnovali již přípravám na svátky
vánoční. Nejprve jsme byť v komornějším počtu
zazpívali 21. prosince u vánočního stromu. Další naši vánoční tradici jsme splnili, když chlapci s radostí absolvovali štědrovečerní obchůzku
po členkách. Narození Ježíše členové uctili také
krojovou účastí na Božím hodu. Konec roku je třeba také jaksepatří oslavit. I to jsme uskutečnili
v „kruhu krúžkařském“, a to společně se členy
Mistřínského krúžku a souboru Lúčka. Novoroční veselí však velmi rychle střídá organizační
úsilí, neboť již 32. rokem organizujeme Dolňácký krojový ples – ten se letos uskuteční 17. ledna
a tímto Vás na něj srdečně zvu! Zbývající plesovou sezonu také jistě oplatíme návštěvu některým

přespolním chasám a přijedeme předtančit besedu k nim. Zimní spánek se nás rozhodně netýká,
neboť už 7. 2. zajedeme předvést fašaňkové veselí
lázeňským hostům do Hodonína, abychom si „pravou“ fašaňkovou obchůzku užili 14. 2. u nás. Ta
se již tradičně zakončí na sále „U Polášků“, kde
pochováme basu. Následující sobotu pořádáme zájezd na krojový ples do Prahy, nepojedeme však
sami, přizvali jsme i kamarády ze souboru Mistřín a Lúčky, a tak se do hlavního města vypraví opravdu silná delegace: Praho, těš se! A Aby
v únoru nebylo aktivity málo, ještě si na výroční
valné hromadě zrekapitulujeme naši bohatou činnost za rok 2014 a naplánujeme aktivity pro rok
2015. Vzhledem k tomu, že si tyto řádky, psané
po 3. adventní neděli, přečtete až v lednu, tak
bych si Vám dovolil jménem celého slováckého
krúžku popřát, aby byl pro Vás rok 2015 ztělesněním pohody, pozitiv a radosti!
Mgr. Tomáš Kellner

Lúčka na podzim 2014
Po teplém a příjemném podzimním počasí přichází pomalinku a polehounku zima.
Jde to poznat nejen na přírodě, která už shodila
své barevné šaty z listů stromů, ale i na lidech,
kteří už začali nosit teplé zimní kabáty a nejen
školáky můžete vidět na ulicích s čepicemi, šálami a rukavicemi. Nastává období oněch dlouhých
zimních večerů, které každý rád tráví doma v teple u rodinného stolu.
Pro děvčata a chlapce z Lúčky začal podzim
vystoupením na nádvoří tovačovského zámku.
V milém prostředí v atmosféře nádherného babího léta byl
tento zájezd opravdu krásným
celodenním zážitkem, na kterém jsme opláceli tovačovským
jejich návštěvu u nás na Dolňáckém plese. Kromě několika čísel
jsme si společně s jejich chasou
zatančili Moravskou besedu.
Další říjnové a listopadové
týdny jsme věnovali opakování
a pilování našich pásem, a to
hlavně proto, že si k nám v posledních týdnech našlo cestu
mnoho nových tváří, čemuž
jsme moc rádi. Nebude to snad
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ode mne troufalé, když řeknu, že jsme teď schopni
postavit šest tanečních párů z tanečníků a tanečnic, kterým ještě nebylo dvacet let, což pro nás
představuje velmi krásnou a perspektivní budoucnost. Kromě opakování starších čísel jsme se také
věnovali nácviku na hody, které jsou u nás každoročně vrcholem podzimu. Společně s ostatními
soubory jsme se účastnili nácviku zpěvů a tanců
a samozřejmě také zdobení sálu na „předhodové“
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zkoušce, po níž následovalo zapalování hodů
v sále pohostinství U Polášků. Samotných hodů
jsme se účastnili v takřka plném počtu, a to nejen
v krojích při nedělním průvodu, ale i při všech večerních zábavách.
Ale víte, jak to bývá. Čím víc se na něco těšíte, tím rychleji to uteče. Zdálo se to jako chvilka,
když jsme odcházeli z pondělní hodové zábavy.
Přesto ale není moc času na vzpomínání, protože
po hodech už začínají klepat na dveře adventní dny
a s nimi pomalu ruku v ruce přicházejí Vánoce.
Pro nás bývá počátek adventu ve znamení mikulášské obchůzky, kterou jsme i letos absolvovali ve spojení se souborem Mistřín. Společně jsme
vytvořili početnou skupinu a postrašili i potěšili
spousty dětí v naší obci.
Zbytek adventu patří především přípravám
na Vánoce. Holky začínají na zkouškách probírat,
jaké která upeče cukroví, kluci řeší, jakou zazpívají na obchůzce koledu. A je to dobře, protože i tyto
maličkosti pomáhají dotvářet pěknou atmosféru,
kterou u nás v souboru máme a díky spoustě nových členů ji zažíváme jakoby znovu i my starší.
Každý rok o Štědrém večeru vychází chlapci
na obchůzku, zazpívat pěknou koledu, potěšit dívčí srdéčka a snad ještě o něco více zpříjemnit vánoční atmosféru jejich rodinám. Děvčata na oplátku vyrážejí na svou obchůzku na Štěpána. Pak už

bude na řadě Silvestr, který nejspíše zase budeme
trávit společně.
No a potom už začne plesové období. Hned
prvním plesem bude 10. ledna Taneční a módní
show 2015, kterou pořádáme společně s Patnáctkou pro občany. Hned potom proběhne krojový
ples a postupně i další, na nichž se nejspíše také
objevíme. Potom bude opět fašaňk – začátek masopustu a konec veselí. Budeme se podle staré
křesťanské tradice připravovat na Velikonoce.
Během tohoto období, na konci února, pojedeme
na Národní krojový ples do Prahy, kam zavítáme
po dlouhých letech.
Naším velkým cílem pro budoucí dny a týdny
bude zahájit spolupráci s novou cimbálovou muzikou, abychom mohli zase pořádně cvičit a vystupovat. Protože bez pořádné cimbálky nemůže
folklorní soubor úspěšně vykonávat svou činnost,
rozvíjet své schopnosti a zdokonalovat se. A to
by v případě naší takřka nové, mladé Lúčky, bylo
opravdu škoda!
Milí přátelé, přestože tento článek čtete už
v novém roce 2015, dovolte mi, abych Vám za celý
náš soubor, jeho členy i vedoucí, poděkoval za přízeň v roce 2014 a popřál hodně štěstí a zdraví
v roce 2015, abyste byli šťastní, úspěšní a aby
všude kolem panovala pohoda a pokoj.
Mgr. Petr Šťastný

Hasiči Mistřín na přelomu roků
V listopadu naši členové ve spolupráci s SDH Ždánice spoluorganizovali
Den záchranářů pro žáky ZŠ.
Byly předvedeny ukázky použití základních hasicích prostředků a hasičské techniky.
Ukázky se setkaly s velkým
ohlasem. Členové zásahové
jednotky pomáhali s organizací
a řízením dopravy při hodovém
průvodu obcí.
Závěr roku patřil již tradičním sportovně-společenským
akcím. Mezi svátky jsme pro
naši mládež i dospělé uspořádali na kuželně v Mistříně
sportovní odpoledne k ukončení roku. Na Silvestra pak naši
členové podpořili svou účastí
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„Pochod za prasátkem“, pořádaný každoročně Mikroregionem Nový Dvůr, tentokrát ve Skoronicích.
První polovina ledna tradičně patří výroční valné hromadě, na které zhodnotíme uplynulý rok
2014 a stanovíme cíle na rok 2015. V letošním
roce bude valná hromada o to důležitější, jelikož
proběhnou volby starosty a výboru SDH na další
čtyřleté období.
Ani v zimě naše sportovní družstva nezahálí
a 2x týdně se poctivě připravují v tělocvičně zá-

kladní školy. Mladším a starším žákům začíná závodní sezona již v únoru, kdy budou na Halovém
Mistrovství ČR v Havířově obhajovat medailové
umístění z loňského roku.
V březnu provedeme sběr starého železa,
o přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a kabelové televizi.
Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015.
Ing. Vojtěch Marada

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat Vám za podporu a důvěru v roce 2014 a popřát Vám
v novém roce 2015 hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.
Dovolte také několik informací z naší činnosti.
V sobotu 20. září se naši mladí hasiči zúčastnili 1.
ročníku TFA mladých hasičů v Hodoníně. Soutěž
byla inspirována soutěží TFA (nejtvrdší hasič přežije) pro muže a upravena pro žáky. Soutěž byla
fyzicky náročná a naši mladí hasiči v kategorii
chlapci 10-12 let se umístili z celkového počtu 15
chlapců na 2. místě Michal Výlet(10 let) a na 3.
místě Adam Bruckner (11 let). Blahopřejeme.
V neděli 14. prosince jsme se zúčastnili vánoční besídky a výstavy v Radošovcích. Tu pořádali
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hasiči společně s obecním úřadem. V čase vánočním to bylo velmi příjemné odpoledne.
Na začátku ledna nás čeká volební valná hromada. Touto cestou chci poděkovat všem odstupujícím členům výboru za obětavou práci pro sbor.
Dovolte mi Vás pozvat na Hasičský ples, který
se bude konat 23. ledna na Sokolovně ve Svatobořicích. K tanci a poslechu zahrají Popuďané.
Ing. Iveta Lungová,
jednatelka SDH Svatobořice
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TJ Sokol Svatobořice
Z klidného prázdninového období jsme přešli do podzimního, které bylo podstatně
bohatší na akce než období letní.
Začátkem září se jelo na společné setkání se
Slováky na Javořinu. Na samém vrcholku Javořiny
proběhl pietní akt. Potom jsme sestoupili k horské chatě, kde se odehrával zbytek programu.
A že bude veselo, dalo se tušit podle skutečnosti, že se setkají temperamentní Slováci a veselí
Moraváci. A tak se zpívalo, tančilo, hrála hudba
uprostřed krásné přírody. Do toho svítilo krásně sluníčko. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v Modré ve skanzenu, kde jsme měli možnost
zhlédnout, jak žili naši předkové v 9. stol. v období Velké Moravy.
Na pozvání TJ Sokol Bzenec jsme se zúčastnili
přehlídky sokolských folklorních souborů z celé
naší vlasti. Zhlédli jsme 9 souborů. A jaký byl náš
dojem? Nejkrásnější jsou kroje a písně moravské.
Předhodová zábava se nesla v rockovém rytmu, tak jak každý rok. A že VSP Band navodil tu
správnou atmosféru, bylo zřejmé z účasti, která
byla opravdu velká.
Po hodech následoval turnaj v boxu. Borci bodovali v ringu a my s koláčky, které jsme jim přichystaly.
Mikulášskou besídku jsme spojili s vánoční výstavou, kde se jednak prodávalo a také vystavovalo. Na prodej byly věci, které patří k Vánocům.
Dodatek prodeje byla výstava skla a protože většina z nás má bohaté zásoby tohoto artiklu, sešlo
se ho velké množství. Aranžmá se opět ujal pan
František Sedláček, který opět překvapil svojí
vynalézavostí a umem v tomto směru. Protože se
výstava konala 6. prosince, proháněl se Sokolovnou čert s Mikulášem a přítomné děti nepřišly ani
tento rok o perníčky.
V létě příštího roku se bude konat tzv. malý
slet v Brně. Proto jsme začaly nacvičovat novou

skladbu, která má název „Pro radost“. A tak každé úterý Majka Antlová dohlíží, jestli jsou ruce,
nohy ve správném úhlu a že bolí kolena, ramena
nevadí, jedeme dál.
Teď když píšu tento příspěvek, klepe na dveře krásná doba vánoční. Akce, které proběhnou
do konce roku, se ponesou v duchu Vánoc a oslav
konce roku. 21.12 to bude zpívání pod stromečkem, koncem roku bude loučení se starým rokem. Poslední akcí bude Pochod za prasátkem
do Skoronic.
Až budete číst můj příspěvek, bude rok 2015
v plném proudu. Budeme se snažit plnit svá novoroční předsevzetí nebo také ta, která jsme si
předsevzali budou pomalu upadat do zapomnění,
ale přesto mi dovolte popřát vám všem za TJ Sokol všechno nejlepší, hlavně to nejvzácnější, t. j.
zdraví.
Ať se všechna starost zruší, ať vládne pokoj
v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

První rok má kuželna úspěšně za sebou
Už je tomu rok, co byly v Mistříně nainstalovány nové moderní dráhy ke kuželkářskému sportu.
Zatěžkávací zkouškou kuželna prošla bez větších problémů. V celém průběhu roku 2014 jsme
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se snažili najít a doladit drobné chyby, které se
objevily. Nicméně se kuželna v Mistříně stala tak
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

populární, že se k nám všichni začali těšit a rádi
se vracejí. Samotná hala, kde jsou položeny dráhy,
je hodnocena jen v superlativech a chválena hlavně pro její útulnost.
Družstvo „A“, hrající 3. Ligu, už stabilně na domácí kuželně v Mistříně nemá o příznivé publikum nouzi. Často vypjatá utkání do posledního
hodu sleduje plná tribuna a dává o sobě znát
při každém domácím utkání. Na konci podzimní
části se áčko nachází na pěkném pátém místě
s rozdílem 3 bodů na prvního v tabulce. Mistřínské béčko, hrající Jihomoravský krajský přebory
1. třídy, nezvládlo poslední zápasy podzimní části. Krajský přebor je velmi vyrovnaný a o postupu
do divize se rozhodne v jarní části. Družstvo „B“
si drží vyšší pozice a aktuálně se nachází na čtvrté příčce v tabulce. Céčko vstoupilo do Jihomoravského přeboru 2. třídy velice dobře, ale nestálé
výsledky nás posunuly až na šesté místo v tabulce
ke konci podzimu. Pevně věřím, že s příchodem
jara začnou více přibývat body a hned to bude
veselejší. Dorostenky svoji premiéru v 1. lize dorostu zvládají statečně. Hra, ale i cestování jsou
poměrně náročné v tak vysoké soutěži. Na konci
podzimu si drží střed tabulky, čili chvályhodné
šesté místo. Základna mládeže se nám rozrůstá.
Jsou pryč doby, kdy to byl ryze mužský kolektivní
sport. Dnes se karta obrací a můžete na kuželně
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

v Mistříně vidět trénovat více ženy než muže, což
nás samozřejmě velmi těší. A
Nová kuželna se stala velmi oblíbenou i mezi
místními sdruženími a občany. V průběhu roku
bylo možné na kuželně vidět snad všechny spolky,
které máme v naší obci a mnoho dalších nadšenců. Určitě jsme velice potěšeni zájmem a atraktivností daného sportu. Druhá strana oblíbenosti
je taková, že za ten rok jsou již viditelné znaky
opotřebení drah, desek, ale i samotných kuželek.
Dráhy jsou hlavně vybudovány na sportovní bázi
a nejsou připraveny na komerční používání jako
bowling, kde může hrát každý a je jedno, jakým
stylem! Kuželky mají silnou tradici hlavně v Evropě, kde Chorvati mají nejlepší hráče a v Německu
nejlepší soutěž - Bundesligu. V České republice je
jih Moravy modlou kuželkářů a nikde v republice
není tolik kvalitních kuželen v kraji jako u nás.
Jsme tedy nuceni zavést striktní opatření a provozní řád kuželny, který bude muset každý návštěvník dodržovat. Opodstatněný důvod je takový, aby nám dráhy a celé vybavení domácí kuželny
vydrželo co nejdéle a hlavně na kvalitní úrovni.
Rád bych poděkoval všem, kteří podporují
kuželky v Mistříně a s chutí se přijdou podívat.
Hodu Zdar!
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.,
mluvčí kuželkářů
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SK Spartak Svatobořice – hodnocení
podzimu sezony 2014/2015
Všechna podzimní utkání včetně několika předehrávek jarních kol je za námi
a neoblíbená zimní příprava je před námi.
Všude bývá zvykem po určitém uplynulém období si sednout a zhodnotit, jak moc byl tento čas
úspěšný. Nejinak je tomu u nás. Do této sezony
jsme vstoupili celkem se sedmi mužstvy napříč
všemi věkovými kategoriemi kromě mladší přípravky.
Nejvíce sledovanou soutěží je zcela bez pochyby
okresní přebor mužů, kterou hraje naše A mužstvo. Po nepovedeném začátku soutěže se dostavila dobrá forma, která pomohla mužům vystoupat
až na třetí příčku. A i když poslední zápasy nedopadly moc dobře, přesto je nutné hodnotit podzim
pozitivně a to zvlášť po minulé sezoně, kde se až
v posledním kole rozhodlo o setrvání v této soutěži. Po podzimu je naše A na 5. místě, ale na třetí
příčku ztrácejí pouhé tři body. Dobrou vizitkou
pak je hlavně obrana, která inkasovala třetí nejnižší počet branek.
Muži B po loňském sestupu z III. A třídy začali
tuto sezonu ve IV. A třídě, tedy nejnižší okresní
soutěži. Velmi potěšující je trend posledního roku,
že se z tohoto týmu stává především juniorka, která by měla připravovat hráče pro první mužstvo.
K přechodu některých hráčů došlo hlavně na konci podzimní části, kdy bylo hodně hráčů zraněných, a tak si někteří kluci zahráli vyšší soutěž.
Ačkoli před jarní částí okupují předposlední místo, není jejich účinkování na špatné úrovni, a to
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hlavně proto, že týmy na třetí až sedmé příčce
od sebe dělí jen několik málo bodů a velmi příjemná byla hlavně dvě vítězství na domácí půdě nad
prvním a druhým týmem tabulky.
Dorost hrající okresní přebor trápí především
velký nedostatek hráčů, čímž trpí hlavně předváděná hra a střílení branek. S malým počtem hráčů
se tento tým umístil na předposledním místě. Věříme, že kluci navážou na zlepšené výkony z října
a listopadu a po kvalitní zimní přípravě budou
stoupat tabulkou vzhůru.
Žákovská družstva bojují o výsledky v nejnižší
krajské soutěži, kam se jim podařilo po několika letech postoupit. Starší žáci si vedou také
poměrně úspěšně, protože na podzim pětkrát vyhráli a jednou remizovali, obsadili sedmou příčku
a na páté Mutěnice jim chybí jen dva body. Mladší
žáci jsou za nimi jen o malý kousek, vyhráli čtyřikrát a jsou na průběžné deváté příčce.
Velmi úspěšná je pro nás kategorie starších
přípravek, která hraje okresní soutěž. Máme
ji rozdělenou na dvě části. Ve skupině A hrají
kluci a ve skupině B děvčata. Ve skupině chlapců máme hlavně silný ročník 2004, který spolu
hraje už více než čtyři roky. Přípravka A je tedy
po podzimu na prvním místě, když vstřelila nejvíce gólů a nejméně inkasovala. Přípravka B, tedy
děvčata, je na druhém místě o tři body za vedoucími Ždánicemi, které se jim na podzim povedlo
porazit, a mají o jeden odehraný zápas méně. Pro
budoucnost Spartaku je důležité vědět a vidět, že
v našich vlastních podmínkách vyrůstají šikovní
fotbalisté a šikovné fotbalistky.
Bohužel se nám do této sezony nepovedlo přihlásit i mladší přípravku, a to pro nedostatek
chlapců z této věkové kategorie. Nicméně už
teď máme velkou spoustu nejmenších, kteří by
od příštího roku měli patřit do této skupiny, a plánujeme od příští sezony jejich přihlášení.
Celkově můžeme říct, že podzimní část byla
pro náš oddíl úspěšná a ačkoli je pořád na čem
pracovat, doufáme, že v jarních odvetách budeme
minimálně stejně tak dobří jako na podzim.
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Děkujeme Vám všem, milí sponzoři a příznivci,
za přízeň, kterou jste nám po celou první polovinu sezony věnovali, a přejeme Vám krásné Vánoce a šťastné vstoupení do nového kalendářního
roku. Těšíme se, že se spolu s Vámi uvidíme nejen při jarních zápasech, ale i při dalších akcích,
které pořádáme a na které Vás srdečně zveme.

Nejprve se 7. února uskuteční další ročník diskoplesu a o měsíc později, tj. 7. března, v sále
na kulturním domě proběhne opět košt pálenek
a pomazánek. Budeme moc rádi, pokud na tyto
akce zavítáte a pobavíte se spolu s námi a dalšími
příznivci našeho oddílu SK Spartak Svatobořice.
Mgr. Petr Šťastný

◾NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ◾

Velká válka – ze zápisků Františka Výlety
V uplynulém roce jsem u příležitosti 100. výročí zahájení I. světové války uváděl zápisky vojína
Blažeje Houště z Mistřína (1873 - 1915) z ruské a italské fronty, který padl 1. října 1915
na italské frontě u města Doberto.
Po řadě kladných ohlasů
na tyto vzpomínkové texty
připojuji ještě jedno pokračování. Z pozůstalosti Blažeje Houště zůstaly nejen
vzpomínky z bojišť, ale také
Pamětní rodinná kniha, která popisuje jeho život, rodinné i obecní události od roku
1873 a v jejímž psaní později
pokračoval jeho zeť, pan František Výlet, rolník ze
Svatobořic. Ten se v roce 1921 oženil s nejmladší
z dcer Blažeje Houště - Annou. Pokračování rodinné kroniky psal s největší pravděpodobností
jako své vzpomínky až po této události. Začtěme
se do jeho dobových vzpomínek, starých téměř
sto let, neboť v podstatě začínají rokem 1915.
„Do války jsem byl také odveden jako 19letý chlapec a 15. dubna 1915 jsem nastoupil k 5. pluku dragounů v Brně. Zde jsem pobyl ve cvičení a u remunt
(u mladých koní) asi 1 a půl roku a byl jsem poslán
na ruskou frontu. Zde jsem prožil několik velmi krušných chvil a pak jsme byli umístěni v Rumunsku okolo Kyrili Baky. Právě přes svátky vánoční roku 16
jsme pochodovali na Rusko a sice do okolí Černovic,
město v Bukovině, dále Kolomea, Mancajesti, Ostrica a k Brodu na Ukrajině.“
Rakouské vojsko se pohybovalo tehdejším Ruskem severně od karpatského po trase Kolomyja,
Černovci. Po více než dvou letech kolem 15. dubna
1918 nastoupil se svými kamarády v poli u Černovce do vojenského vlaku a byli převezeni přes Maramarožský průsmyk v pohoří Maramaroš v dnešním Rumunsku, přes Budapešť, Lublaň na frontu
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italskou, až do městečka Mattarella u Trenta v jižním podhůří Alp. (Dohledat ovšem na mapě tato
místa nebylo vůbec jednoduché, neboť F. Výlet
po létech uváděl italské lokality dle vyslovování
Natarelo, Asiago, Nonte rover a omylem Trident).
„Zde jsme byli 1 den ubytovaní a přišli jsme
na frontu na hory a sice Monte rover u Asiaga. Zde
jsme zažili velmi krušné chvíle; ku příkladu dne 16.
června 1918 byla ofenzíva naše rakouská a 17. června proti ofenziva italská. To se vše nedá vypsat, jak
to vypadalo. Zde bylo tolik střelby a kamení, které
padalo většinou na nás. Po ofenzivě nás zbylo asi polovina, ztratili jsme moc svých kamarádů. Jedni padli
a velmi mnoho bylo raněných. Já jsem byl raněn 13.
srpna 1918 a sice přes nohy a na rukou. Byl jsem odvezen do nemocnice v Mattarellu u Trenta. Tam jsem
pobyl 6 týdnů a dále jsem byl několik dní v Trentu.“
Zde se vojáci dočkali 1. října, kdy jsme se dozvěděli o prohrané válce. „Žádný si nedovede představit, jakou radost jsme pocítili.“
Celá nemocnice v Trentu byla Čechů a Slováků,
takže všechno se vyhrnulo na nádraží, kde byl postaven poslední vlak k Insbruku Briksen a dále
do Rakous. „Vlak byl tak přeplněn vojáky, že jich,
když se přejíždělo přes 17 tunelů přes hory k Insbruku a k Linci, hodně vojáků z vagonů popadalo a vlak
jejich těla rozjel. Bylo to velmi dojemné. Já jsem jel
v uhláku s p. rotmistrem Kovářem z Brna (Husovic)
a tak díky Bohu jsme se zachránili.“
Cesta nákladním vlakem z Trentu do Vídně
trvala asi 4 dny, takže F. Výlet dorazil domů až
10. listopadu 1918, tedy již dva týdny po vzniku
Československa. Jak se trochu zotavil, uvítal,
že se tvořila v Hodoníně Slovácká Brygáda pod
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vedením brygadnika Cyrila Hluchého a dalších
důstojníků F. Výletovi známých. Mladá republika
potřebovala ochranu a zaštítění v těch neklidných
časech. „Za úkol bylo vyčistit Slovensko od Maďarů.
Byl jsem podkoním u plukovníka Hamerle. Postupovali jsme z Hodonína k Trnavě, až jsme došli až
do Staré Ďale při Komárně. Na odpočinek jsme odjeli
do Turčanského Sv. Martina. Zde jsem bydlil 14 dní
u Zvodů, byli to velmi pořádní lidé. Dále jsme odjeli
do Těšína, kde byl konám plebiscit o rozdělení města na Těšín polský a Těšín český. Zde jsem poznal,

jak necharakterní jsou Poláci. Z Těšína jsme přijeli
do Břeclavi, kde naše jednotky obsadily hranici s Rakouskem na linii Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová
Ves, Lednice ad. Zde jsem měl kamarády z Mistřína
(Vašulka František, Josef Marada, Žďárský Václav
ze Svatobořic) a mnoho dalších. To jsou moje připomínky na moje téměř 6ti leté vojákování. To jsem
napsal moje velmi skrovné vzpomínání na věčnou paměť. Bylo toho mnoho, co jsme zažili.“
Připravil PhDr. František Synek

Z redakčního stolu
Před závěrem loňského roku mne oslovila paní Miluše Přikrylová, s kterou jsem, podobně jako
s mnohými z Vás, spolupracoval na přípravě knihy Svatobořice-Mistřín:
Půlstoletí života obce 1964 - 2014.
Tentokrát nabídla písemné zpracování několika svých vzpomínek na svá studentská a učitelská léta.
Dohodli jsme se, že některé z nich v letošním ročníku zpravodaje s jejím souhlasem zveřejním. Tady
je vzpomínka první...
redakce

Čas vzpomínek – Zabijačka
Každý rok, většinou v chladnějším období kolem Martinských hodů, probíhají na vesnici domácí
porážky nebo jak se říká v okolí Kyjova, zabijačky.
Téměř v každém domě se schází nejen celá rodina, ale i sousedé, neboť každá ruka je potřebná.
Nemohou chybět ani školáci, kteří se omlouvají
ve škole, aby tento den měli volno.
Při této události děti pozorují při práci dospělé, také něco přinesou, podrží a získávají tak jak
pozitivní, tak i negativní vědomosti. Někdy se
práce řezníkovi nedaří, jak by si přál, a tak mu
ulítne i nějaké to nevhodné slovíčko. Jako učitelka mateřské školy jsem měla možnost pozorovat
děti při hře na zabijačku. Na tuto hru musel dokonce přijít i zákaz. Vždycky se najde ve třídě
dítě, které zorganizuje nějakou hru a samo obsadí vedoucí úlohu.
Jednou, když si většina dětí hrála u stolečků,
kreslila a navlékala korálky, tak si čtyři kluci začali v kuchyňce hrát na zabijačku. Potajnu jsem je
pozorovala a nestačila se divit, do hry jsem však nezasahovala, jen se mně chtělo smát. Všichni si dali
zástěry, nabrousili dřevěné nože, určili, kdo bude
řezník, kuchaři, prase. Řezník Vojta prohlásil:
„Chlapi, první si dáme frťana, aby nám nebylo
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zima, a potom se dáme do práce.“ Posadili se
ke stolečku. Víťa do skleniček nalil vodu, přiťukli
si a pak šli chytnout prase. Vše se odehrálo i s pištěním prasete na koberci. Řezník křičel: „Honem,
honem, mísu na krev, rychle, rychle!“ Všichni běhali a upoutali pozornost ostatních dětí. Řezník
Vojta dával rozkazy: „Máte už osmaženú cibulku
a nalúpaný česnek?“ a na Lidušku zavolal: „Ty tu
nestůj a přines misku na játra.“ Všichni pracovali, nadělali plastikové jitrničky, tlačenku a pak
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pohostili i nás. Museli jsme ochutnat a pochválit.
Pak řezník Vojta zavolal: „Když jsme to tak zvládli, tak si dáme frťana do druhé nohy.“ Při hře děti

dokázaly dokonale vystihnout ohleděnou atmosféru a chování dospělých při zabijačce.¨
Miluše Přikrylová

◾INFOSERVIS◾

Kulturní dům informuje
Během prvního čtvrtletí roku 2015 jsou v naší obci plánovány tyto akce:
Leden
7. 1. 	Vernisáž výstavy fotografií Miroslava
Hajného, KD
10. 1. 	Společenský ples - Lúčka a Patnáctka pro občany, KD
17. 1. 	Dolňácký ples – krúžek SvatobořiceMistřín, KD
23. 1.
Ples SDH Svatobořice, Sokolovna
24. 1.
Obecní ples, KD
31. 1.
Ples SRPŠ, KD
31. 1.
Župní ples, Sokolovna
Únor
7. 2.
14. 2.
15. 2.

Diskoples – SK Spartak, KD
Fašaňková obchůzka
Maškarní karneval – TJ Orel, KD

21. 2.
28. 2.

Maškarní ples, Sokolovna
Degustace pálenek, KD

Březen

Oblastní liga v boxu, Sokolovna
7. 3. 	Košt ovocných destilátů – SK Spartak, KD
12. 3.
Pohádkové čtení, knihovna KD
14. 3.
Pyžamová party pro děti – skaut, KD
21. 3.
Dětská pěvecká soutěž, KD
21. a 22. 3 Velikonoční výstava, Sokolovna
22. 3. 	Smrtná neděle (Lúčka a dětské soubory), ul. Vyhnálov
28. 3.
SDH, Okresní valná hromada
Rostislav Marada, vedoucí KD

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
POŘÁDÁ V OBECNÍM KULTURNÍM DOMĚ
VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ

XXXII. Dolňácký
krojovaný ples
V sobotu 17. ledna 2015 od 20:00
K tanci a poslechu bude hrát

dechová hudba Vlkošáci
Moravskou besedu předtančí

krojované skupiny ze Slovácka
Krojované i ostatní srdečně
zvou pořadatelé
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Naši jubilanti
Leden 2015
70 let

75 let
80 let
85 let
87 let
89 let

Vladimír Kyněra
Marie Vlachová
Ludmila Lysoňková
Miroslav Slezáček
Jitka Bábíková
Oldřich Slezáček
Vlasta Konečná
Anděla Střížová
Zdenka Maradová
Václav Blata

Únor 2015
70 let
75 let

80 let
87 let
88 let
90 let
96 let

Helena Chludilová
Mária Bronerská
Zdenka Ingrová
František Holler
Marie Daňková
František Ingr
Josefa Klimešová
Marie Pekárková
Jana Hajná
Petr Marada
Kristina Vašíčková
Ludmila Stratilová
Božena Krakovičová
Josefa Řiháková

Březen 2015
70 let

75 let
80 let
85 let
88 let
89 let
92 let
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František Pekárek
Dana Navrátilová
Michal Mihalík
Josef Procházka
Ludmila Svozilová
Elena Špačková
Josef Měchura
Drahomíra Varmužová
Marie Maradová
Karel Řihák
Jaroslav Marada

50. výročí uzavření
manželství
Únor
manželé Karel a Ludmila Šimečkovi
manželé Jan a Marie Pavláčkovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Upravený sklep na návsi ve Svatobořicích.

Náves ve Svatobořicích se zvonicí.
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Stavba nové MŠ ve Svatobořicích.

Stavba nové MŠ ve Svatobořicích.
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Stavba silnice v ulici Kovářská v Mistříně.

Stavba silnice v ulici Kovářská v Mistříně.
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Příprava koní před cestou na hody.

Začátek cesty s chasou na hody do Milotic.
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Z hodové slavnosti – domácí.

Z hodové slavnosti – domácí i přespolní.
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Z hodové slavnosti – stárkovské políbení.

Z hodové slavnosti – stárkovská radost.
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Z hodové slavnosti – před domem stárky.

Z hodové slavnosti – děvčata na návsi v Mistříně.
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30 let mužského sboru.

30 let mužského sboru.
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MŠ Mistřín – Větrníkový týden.

MŠ Mistřín – Hodová procházka.
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Kateřinská zábava.

Kateřinská zábava.
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Z vernisáže výstavy malíře  MUDr. Aloise Šafránka.

Štěpánské žehnání nových vín.
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MŠ Mistřín - Mikuláš, žlutá třída.

MŠ Mistřín - Mikuláš, červená třída.

52

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Vánoční výzdoba farního kostela.

Betlém s krojovanou chasou.
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Zimní čas vánoční...

... a novoroční.
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Pochod za prasátkem.

Pochod za prasátkem.
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Veselá skupinka putovníků z naší obce.

Za příznivého a celkem krásného počasí se
vydaly početné davy našich občanů na další silvestrovský Pochod za prasátkem. Cílem putování
byly 6 km vzdálené Skoronice. Cesta vedla po nové
Hraběcí k milotickému zámku a pak po silnici
do zmíněné cílové destinace. Tam již na putovníky (jak jsem kdesi četl nové pojmenování pro
pěší turisty) čekala vytoužená odměna v podobě

čerstvé zabíjačky, jídla a pití všeho druhu. K tomu
se přidružila dobrá zábava a setkání s kamarády
a přáteli z dalších obcí Mikroregionu Nový Dvůr.
Odchodem ze Skoronic a cestou domů - autobusem nebo opět pěšky - zdaleka poslední den roku
2014 rozhodně nekončil...
Ať žijete vesele a dobrý nový rok 2015!
redakce
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