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Slovo úvodem
Přišlo léto a s ním nejen čas sklizně, ale i prázdniny a dovolené, a také naprosto nečekaně (nevím
zda byla či nebyla dříve avizována) generální oprava
silnice z naší obce do Hodonína v celkové délce 14
km. Dojde tím i k celkovému souběžnému uzavření
uvedeného úseku a nutnost dlouhého objíždění přes
Hovorany či Ratíškovice. Jak je uvedeno k tomuto velkému úsilí silničářů na jiném místě zpravodaje, oprava je to nezbytná a je jen třeba její rychlou realizaci
uvítat. Kultura cestování do „okresního“ města byla
již na pováženou...
Ovšem zlepšení kultury cestování by nemělo být
na úkor zhoršení životního prostředí a čistoty v obci,
což patří ke kultuře života občanů. Uvítal-li jsem měsíční generální opravu silnice, určitě nevítám ujednání pana starosty o skládce stavebního materiálu
a strojů v Mistříně Na Dolině. Bohužel, na tom dosti
problematickém a trvale občany kritizovaném stanovišti u místního rybníka. Občanům je již řadu let
radnicí slibována proměna prostředí, zatím však - od
jedné stavby k druhé - marně. Možná jednal starosta pod tlakem, za nedostatku času, možná nenašel
jiné vhodné místo . Věřme, že to (opravdu) bude již
naposledy a tato ve zlidové písni Jožky Měchury
(V Mistříně na dolině....) opěvovaná a tedy všem - domácím i přespolním - dobře známá část Mistřína „kde
je pěkný rybníček“, bude již promyšlenou a rozumnou péčí představitelů obce včetně přilehlých prostor bývalých zahrádek upravena ve veřejný prostor
parkového typu s možností odpočinku a relaxace.
Věřme, že pak toto srdeční místo Mistřiňáků bude
opět svým laděním a krásou pobídkou ku vzniku další
krásné písně. Věřme...
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané, pomalu nám končí první pololetí letošního roku
a já bych Vás chtěl seznámit s činností obce za toto období.
Hlavní stavební akcí je samozřejmě výstavba
nové mateřské školy. Je hotova fasáda, dokončují
se venkovní úpravy okolí školy a finišují i práce
v interiéru školy tak, aby mohla být stavba do 10.
července ukončena. Pak nastoupí ještě práce na
vybavení školy nábytkem a veškerým interiérem, aby
škola byla připravena na příjem nových školáčků
1. září.
Než však k tomu dojde, musí být školské zařízení
zkolaudováno a zaevidováno v registru škol a na jeho
základě bude povolen provoz školy. To vše si vyžádá
určitý čas a může se stát, že do vydání souhlasu
školského úřadu nebudeme moci využít kapacitu
nové mateřské školy a některé děti budou přijaty
v pozdějším termínu. Prosím proto rodiče o trpělivost
a ujišťuji Vás, že spolu s vedením školy uděláme vše
pro co nejrychlejší otevření školy a její plné využití.
Naším společným přáním jsou především spokojené
děti, jejich rodiče i pedagogové, kteří o ně budou
v nové moderní mateřské škole pečovat.
Další významnou stavební akcí, jež zvýší bezpečnost
a pohodlí občanů, byla rekonstrukce chodníků v ulici
Šardická. Tato stavba byla již ukončena a pracuje
se na její kolaudaci. Zvláště občané žijící v této ulici
ocení důležitost této stavby a brzy zapomenou na
nepohodlí a drobné problémy při realizaci.
Ale ani na ostatní práce jsme nezapomněli. Podařilo

Nové chodníky v ulice Šardická.
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nám uklidit velkou skládku stavebního odpadu
konci ulice U Trati, postavit dvě nové čekárny
zastávkách u školy, vysadit nové aleje stromů
Zápovědi a okolo části cyklostezky do Milotic
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a doplnit dětská hřiště v obci novými prvky. Naši
pracovníci se snaží udržovat celou obec v pořádku
a čistotě. Přitom bych chtěl poděkovat občanům,
kteří udržují a zvelebují okolí svých domů a pomáhají
nám výrazně zlepšovat prostředí a život v obci.
Do druhé poloviny roku připravujeme opravu
historické zvonice, rekonstrukci komunikace ulice
Vrbátky v části Baráky, odbahnění svatoborského
rybníku a další drobné stavby.
Protože nás velmi trápí vandalismus, ničení

Nová zastávka u školy.

obecního i soukromého majetku a rušení nočního
klidu, dohodli jsme se s bezpečnostní službou na
hlídání obce zatím v letních měsících.
Ale život v naší obci není jen práce. Proto bych
Vás všechny chtěl pozvat na blížící se Slovácký rok
v Kyjově. Máme jedinečnou příležitost ukázat
naše nádherné kroje v jejich pestrosti a originalitě
v krojovaném průvodu a ukázat se jako národopisně
jedna z nejbohatších obcí regionu.
Pro nastávající prázdniny přeji žákům a studentům
pěkné vysvědčení a odpočinek od školy, zemědělcům
bohatou úrodu a bezproblémové žně a všem ostatním
příjemnou a krásnou dovolenou.
Pod čarou bych chtěl vzpomenout, že se našemu
zaměstnanci Radimu Adamcovi narodil syn Radim
a naší místostarostce Terezce Čičákové syn Matyáš.
Za celou obec jim gratuluji a přeji hodně zdraví
a rodinné pohody.

Ing. Miroslav Veselý, starosta obce
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Svatobořice-Mistřín.
(Zkrácená verze)
Jednání 3. zastupitelstva obce zahájil starosta obce dne 23. 4. 2015 v 18.00 hodin.
Po přivítání členů zastupitelstva a občanů následovalo doplnění a schválení programu. Byly
navrženy a schváleny orgány zastupitelstva, navržen
a schválen doplněný jednací řád zastupitelstva
a provedena kontrola usnesení z jednání 2. zastupitelstva.
Pak starosta informoval o činnosti rady obce
v období mezi zasedáním zastupitelstva a odpověděl
na řadu dotazů zastupitelů i občanů k projednávaným
bodům rady obce.
Mgr. Eva Výletová informovala o činnosti kontrolního výboru.
V dalších bodech jednání bylo vzato na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1 a Plnění rozpočtu obce za
první tři měsíce roku 2015 a schváleno Rozpočtové
opatření č. 2.
Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
odkup části pozemku před bývalou školou Na
Barákách ve Svatobořicích.
Byli schváleni zástupci obce do školské rady,

a to Ing. Richard Bábíček a Ing. Miroslav Veselý.
V dalším programu starosta informoval o průběhu stavebních prací, zvláště na mateřské škole,
a o výstavbě chodníků v ulici Šardická. Informoval
také o připravovaných akcích.
V průběhu zasedání zastupitelstvo schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
na pozemek p. č. 259/3 v k. ú. Svatobořice od státu
a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace na výstavbu mateřské školy.
V diskusi byla projednána celá řada témat,
a to: stav mistřínského rybníku, problémy parkování
v obci, opravy cest v katastru obce, vandalismus,
umisťování kamer, plakátovací plochy, oprava
zvonice a sklepů ve Svatobořicích, koncept vývoje
obce, likvidace starých alejí a výsadba nových
a podobně.
Ve 20.55 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.

Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Rybník v Mistříně Na Dolině.

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Oprava silnice na Hodonín
- radost i komplikace
Dne 1. července byla zahájena oprava silnice na Hodonín po celé délce s výjimkou průjezdu
přes Dubňany. Zásadní informace k této opravě byla zveřejněna 15. června 2015
v Hodonínském deníku, z něhož citujeme:

4

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

„Značky zákazu vjezdu obestoupí Dubňany ze dvou
stran. Opravovat se budou úseky mimo město. Jde
o část silnice od Dubňan do Svatobořic-Mistřína a z druhé
strany až po křižovatku se silnicí z Mutěnic u Hodonína.
Stavebníci vybrousí staré vrstvy, opraví trhliny a položí
nový asfaltový koberec,“ uvedl vedoucí technického
úseku hodonínské Správy a údržby silnic L. Olšák.

Trasy objížděk do Hodonína.

Na objízdné trasy musí všichni mimo autobusy.
Ty opravovanými místy projedou normálně. Jízdní
řád zůstane zachován. Podle vedoucího hodonínské
Správy a údržby silnic M. Bedravy je tah Hodonín

- Kyjov velmi frekventovaný, proto se ho podnik
rozhodl opravit. Práce by měly skončit posledního
července. „Kvůli Slováckému roku v Kyjově chceme být
za měsíc hotovi,“ vysvětlil M. Bedrava.
Připomeňme, že oprava se také týká tzv. „nové
silnice“, která byla budována z Mistřína přes
zahrádky a dále přes trať zvanou Kostelíky směrem
k Palánku v roce 1964. Slavnostně byla uvedena
do provozu před půl stoletím, tedy v roce 1965.
V Mistříně tak vznikla nová úprava návsi. Již
v roce 1963 „byla na návsi zbourána stará kovárna
Ladislava Cápka s podloubím a kolářská dílna Josefa
Cápka“, cituji ze své knihy k výročí sloučení našich
obcí. Objekt kovárny a kolárny stál přesně vedle
místního potoka v místě dnešní křižovatky v linii
ostatních domů, kromě silničního mostu zde byla
přes potok také lávka pro pěší.
Rekonstrukce cesty 431 v celkové délce 8,5 km
vyjde na 36,2 milionu korun. Naší obci vzdáleností
bližší úsek do Dubňan vyjde na 22,4 milionu korun.
Uveďme, že situace na objížďkách je komplikována
souběžnou generální opravou mostu na silnici Kyjov
- Milotice. Nicméně...
Silničářům přejeme dobrou práci a její rychlé
ukončení v avizovaném termínu a nám - cestujícím
za prací do Hodonína a jeho okolí - pevné nervy na
zvolené objízdné trase i bezproblémové cestování na
přeplněných silnicích.

PhDr. František Synek, šéfredaktor zpravodaje

Mikroregion Nový Dvůr
Co je a bude letos v konírně na zámku (nejen) k vidění?
V dubnu jsme zahájili sezonu vzpomínkami na
společné silvestry a pohádkami z Milotic. Společné
zážitky stovek lidí mikroregionu stojí za malé
zastavení.
Od června můžete vidět i koupit výrobky klientů
Domova Horizont v Kyjově. Jsou neuvěřitelně šikovní
v práci se dřevem, keramikou nebo tkaním. Vernisáž
bude v neděli 7. 6. 2015 ve 14.00 hodin.
V červenci pak budou prostory konírny patřit
výstavě Čarovné barvy země, realizované ve spolupráci
se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, pobočkou
Masarykova muzea v Hodoníně. Díla jsou prezentací
školních kolektivů vytvořená pomocí čistě přírodních
materiálů. Ve druhé polovině srpna ukážeme
návštěvníkům celoroční práci vinařů – s čím, co, jak
a kdy, aby odměnou bylo dobré víno.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Konírna - výstavní prostory na zámku Milotice.
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Po celou dobu je v konírně dětský koutek pro
nejmenší, dračí sluj a pohádkové okénko pro děti.
Dílničky o víkendech nejsou úplným pravidlem, ale
jsou velmi časté a oblíbené. Každý si z konírny může
odnést příjemný zážitek nebo malý dárek z mnoha
ručních prací šikovných lidí z Mikroregionu Nový
Dvůr a okolí. Domácí i přespolní – každý je vítaný!

Slevněná vstupenka pro občany mikroregionu:
Od začátku prázdnin si můžou občané Mikroregionu
Nový Dvůr koupit na obecních úřadech slevněnou
vstupenku do Konírny na zámek Milotice. Vstupenka
na 10 vstupů za 100Kč. Využijte této slevy a přijďte
se podívat na výstavu Tradičních řemesel a nebo si
vyrobit s dětmi svůj originální výrobek. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Vladimíra Motlová

Reklamní plochy - ozdoba obce?
Původně jsme na tomto místě chtěl psát o zneužívání obecních prostor pro parkování soukromých osobních vozů nebo v některých případech i pracovních strojů.
Dost tím „trpí“ například frekventovaná ulice
V Novinách, kde bydlím. Nicméně, jak jsem se ujistil,
dále citovaná obecní vyhláška z roku 2011 o poplatních
za užívání veřejného prostranství (čímž se mimo jiné
dle čl. 7 rozumí také: vyhrazení trvalého parkovacího
místa s poplatkem 1000 Kč/rok za osobní vůz
a až 2.500 Kč/ rok za traktory či 10.000 Kč/rok za
nákladní automobily) se na tuto ulice nevztahuje...
a situace na ve vyhlášce uvedených ulicích se mně
- možná z důvodů respektování vyhlášky - v tomto
smyslu nejeví tak příliš problematická. Obracím tedy
svou pozornost jiným směrem.

Naše obec má vlastní program zkrášlování a vylepšování životního prostředí našich občanů a velkou
mírou se v minulosti snažila také o to, aby hosté
naší obce, především nyní v čase dovolených jezdíce
ve větším počtu po kvalitních nových cyklostezkách
vedoucích i středem obce, byli aktuálně informováni
o historii i zajímavostech obce, jakož i o poskytovaných
službách, akcích a pořadech.
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V naší obci umístěné informační tabule by se daly
rozdělit do tří kategorií.
První z nich a nejlépe udržovaná a obměňovaná
je soustava moderních skříněk u obecního úřadu
a kulturního domu. Zde občan i host nalezne
aktuální zprávy z obecního úřadu, pozvánku na akce
kulturního domu, jakož i (více či méně aktuální)
fotografie a informace z místního politického a občanského (spolkového) dění. K obsahu, údržbě i obměňování informací v těchto skleněných vitrínách
nemůže být výhrady a je třeba jejich udržovatelům
poděkovat za aktuálnost.
Druhá kategorie je řada starších
informačních tabulí obecních a Mikroregionu Nový Dvůr. V obou případech
jde o informační tabule vzbuzující
již z dálky obavu a odrazujících
nejen svým stavem, ale i obsahem
informací. Jejich konstrukce je
„věkem“ znehodnocená, rozpadají se
a informace či sdělení na nich uvedená jsou poplatná době jejich vzniku
a pro současnost spíše zavádějící
než přinášející užitek. Myslím, že
nejsou ozdobou, ale spíše ostudou
obce a již dříve jsem na zastupitelstvu
vyzýval představitele obce k jejich
rychlému odstranění ještě před letní
dovolenkovou a turistickou sezónou.
Marně.
(PS! Otázka i dalších informačních tabulí
Mikroregionu Nový Dvůr - vybledlých a nečitelných
poutačů u obcí - by zasluhovala samostatnou
pozornost představitelů tohoto spolku obcí, který činí
mnoho podnětného, nicméně, své statky = dosažené
výsledky v tomto případě nedokáže udržovat a dále
zhodnocovat. Škoda!)
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Třetí kategorií místních informačních míst
jsou „oficiální“ obecní výlepové plochy, tvořené od
devadesátých letech minulého století na několika
místech v obci u hlavní silnice k tomuto účelu
postavených vysokých betonových rour. Určitě nikdy
nebyly a nejsou ozdobou obce, nejen svým vzhledem,
ale také tím, že nalepené papírové plakáty často
opadávají a znečišťují nejbližší okolí. Myslím, že již
splnily jsou „historickou úlohu“. Někteří občané
již řadu let podněcují jejich odstranění, leč zatím
marně. Důvodem je skutečnost, že představitelé
obce se nedovedli dohodnout, jak tyto byť obecní, ale
řekněme „divoké“ veřejné výlepové plochy nahradit.
Obava plyne z toho, kdeže - po jejich příp. odstranění
- budou cizí i domácí pořadatelé nejrůznějších
akcí plakáty lepit. Obava je to zajisté oprávněná,
leč, pokud by byla naplňována obecní vyhláška
(Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl.
7, ... umístění reklamního zařízení, čl. 8 na zde
vyjmenovaných ulicích), bylo by možné koordinaci
vyvěšování zajistit a místa určit. Dle zastupitelstvem
obce dne 22. června 2011 přijaté vyhlášky, by totiž
před výlepem reklamy měl pořadatel výlep oznámit

na obecním úřadě, zaplatit příp. poplatek a mít
svolení k výlepu. Ostatní - načerno vylepené reklamy,
navíc na neoficiálních místech - by měly být strženy
a pořadatel konkrétní akce upozorněn na nesprávnost
svého jednání na svrchovaném území obce. Zdá
se vám to složité? Možná ano, ale je to o koncepci
a dodržování přijatých zásad.

PhDr. František Synek, šéfredaktor zpravodaje

Slovo kněze
Vážení spoluobčané, květen, zvláště jeho druhá polovina, a začátek června byly v mistřínské farnosti ve znamení mnoha událostí, které přesahovaly běžná náboženská shromáždění v kostele.
Zmínil bych především Noc kostelů, která v naší
farnosti probíhala vůbec poprvé, i když už byla známá
z okolních farností z dřívějších let. Touto akcí jsou
kostely a vůbec farnosti a jejich život představovány
širší veřejnosti. Akce se konala v pátek 29. května.
Probíhaly souběžně akce jednak v samotném kostele,
kde byla výstava fotografií křížů od Miroslava
Novotného, dále pak výstava liturgických předmětů
a rouch, výstavka různých vydání biblí včetně
cizojazyčných. Bylo možné vystoupit na věž kostela,
podívat se ke zvonům a zároveň vyhlédnout shora na
obec. Jaký by to byl pohled do života farnosti, kdyby
součástí této akce nebyla bohoslužba - mše sv. a před ní májová pobožnost, kde během celého měsíce
května, mimo jiné, děti recitují básničky ke cti Panny
Marie. Při májové pobožnosti a na mši sv. vystoupila
i místní scholička, která nedávno nazpívala CD. Po
mši sv. byla možnost prohlídky chrámového kúru,
varhan. Zazněly i varhanní skladby a též vystoupilo
flétnové kvarteto.
Od odpoledních hodin probíhaly akce, především pro
děti, i na komunitním centru a na hřišti pod kostelem,
kde se mohly děti vydovádět na skákacím hradě
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

a opéct nějaký ten špekáček. Celá akce byla zakončena
ztišením v kostele a adorací před Nejsvětější svátostí.
Překvapila nás hojná účast rodičů či prarodičů
s malými dětmi (pochopitelně hlavně na atrakcích
pro děti určených). Celková návštěvnost Noci kostelů
v naší obci čítala asi 200 účastníků.
Následující neděli pak ve farnosti proběhlo první
svaté přijímání, ke kterému přistoupilo 15 dětí ze
3. a 4. třídy. Dvě z nich při téže bohoslužbě přijaly
i svátost křtu.
V neděli o týden později se pak uskutečnila
slavnost Těla a Krve Páně, obecně známá jako
Boží Tělo. Po „hrubé“ mši sv. se konal průvod
obcí po tradiční trase Vyhnálovem a ulicí Farskou.
U každého ze čtyř nazdobených oltářů byla zastávka
s modlitbami a požehnáním. O hudební doprovod
procesí se postarali Svatobořáci. Hodně lidí, zvláště
dětí a mládeže, přišlo v krojích. I když bylo velké
horko, nevyskytly se žádné zdravotní problémy.
Během května až do začátku června se konalo
poměrně velké množství církevních pohřbů, 7 farníků
jsme doprovodili na jejich poslední cestě.
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Na slavnosti zazářily opět kroje...

Poslední červnovou neděli nás čekala ještě jedna
významná akce. Byla to pouť farnosti při příležitosti
patrocinia, tedy svátku Navštívení Panny Marie,
jemuž je zasvěcen náš kostel. Slavnost proběhla
tentokrát v neděli, kdy byla jen jedna mše sv., a to opět
v areálu Jednoty Orel. Místní orelská organizace při
této příležitosti oslavila 20 let od požehnání tohoto
jejich sportovního areálu apoštolským nunciem

Giovannim Coppou. Po mši sv. se šlo procesím
do kostela, kde byla liturgická slavnost zakončena.
Odpoledne se pak konal Farní den. Zahrála k poslechu
dechovka i cimbálová muzika, bylo možné si zazpívat
i zatancovat. Byl připraven i další zábavný program,
zvláště pro děti. Především to byla příležitost
pro neformální setkání a posezení.

Průvod s dětmi při farním dnu.

8

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Léto přidává na své intenzitě a to je znamení, že
nastává doba dovolených, doba školních prázdnin.
Mnoho z Vás prožije zasloužený odpočinek. Člověk
může a má relaxovat. Může prožít i něco krásného,
může zakusit okouzlující okamžiky, a to ať se nachází

kdekoliv. Přeji Vám, drazí přátelé, pěkně prožité letní
dny, ať už pojedete k moři, ať strávíte dovolenou
na horách nebo poznáváním dalších krás naší vlasti
a jiných zemí či jen zůstanete doma.

Bedřich Horák, farář

Střípky ze slavnostního uvedení CD
„Pošli mě, půjdu já“
Petr a Markéta Varmužovi jsou naši blízcí přátelé a když mě oslovili, zda bych uváděla slavnostní
uvedení nového CD „Pošli mě, půjdu já“, byla jsem poctěna.
Nahrávku patnácti písniček jsem předem poslouchala a byla jsem nadšená - pohlazení, krása
čistých dětských hlasů, působivá hudba, krásné
texty, neskutečně krásný zážitek.
Snažila jsem se, abych jim to nepokazila, ale průvodním slovem podtrhla tu krásu.
V kostele nebylo v neděli 12. dubna jediné volné
místo, lidé dokonce stáli celé dvouhodinové slavnostní
žehnání nového díla.
Scholičku vede Maruška Krakovičová společně
s Markétou Varmužovou, zhruba od roku 2011.
„Dostaly jsme hřivny a chceme se o ně dělit, k potěšení a radosti jiných,“ shodují se obě.
Hudební skladatel Petr Eben složil nádhernou
varhanní skladbu s názvem Laudé, neboli Chválím.
Řekl, že základní myšlenka, která ho inspirovala,
byla v poznání, že naše doba je dobou hlubokého
nevděku. Nevděku vůči lidem kolem nás, vůči světu,
vůči Bohu. Všude jen nespokojenost, vzpoura,
skepse. Jen po vděčnosti ani stopa. „Proto jsem svým
dílem chtěl vzdát Bohu chválu, jinak by totiž musely
kameny volat.“
Stejně vznešený úkol si dali všichni, kdo se podíleli
na vzniku CD.
Hudební režie se ujal Petr Varmuža a s pomocí
své sestry Katky Martykánové dodali písničkám
nádherný, skvostný šat.
Scholičku podporuje místní kněz a mě osobně
dojalo, jak dlouhý a silný potlesk zněl na pozdrav P.
Božkovi Měchurovi, který tomuto počinu fandil - dnes
už žehná svým farníkům z nebe.
Písničku „Tlukot mého srdce“ Scholička nazpívala
a věnovala Filipovi, který je po transplantaci srdce
a byl osobně i se svou rodinou přítomen slavnostního
uvedení a jehož sestra je součástí sboru. Velmi
silný moment, kdy Filipova sestra neskrývala slzy
a statečně zpívala pro brášku. Člověk si najednou
uvědomuje, jak vzácný a křehký je život a jak je
potřeba být vděčný za každý den.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Momentka ze křtu prvního CD.

Život - nejcennější dar.
Přitakáváme bez rozdílu.
Jen si tak denně připadat obdarováni – a ne obtíženi.
Alois Volkman

Zaplněný farní kostel při křtu CD.

A závěr patřil hymně Papežského misijního díla
dětí, která dala titul i novému CD.
Potlesk nebral konce, tak ještě na úplný konec
se malým kostelíkem nesla poslední píseň, kterou
si zazpívali úplně všichni. Závěrečná skladba byla
mohutným chórem, až se tajil dech, do toho smích,
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slzy dojetí i radosti z neopakovatelného okamžiku,
čirá radost z krásy.
Díky za krásné dílo, které přináší do rodin
radostnou zvěst,
že Bůh nás miluje a nikdy neopustí. Díky Scholičko,
dílo se podařilo.

Skrze koho dnes může Kristus promlouvat
ve vesnicích, městečkách a městech?
Skrze kněze, teology?
Skrze ty druhé?
Skrze mě?
Mě?

Jana Ilčíková, Dubňany

Mladí pokračovatelé hudebního
odkazu v naší obci
„Hudební folkloristka Olga Hrabalová označila kyjovské Dolňácko jako velmi zpěvnou oblast, do
které spadá i naše obec. Co se zpěvnou oblastí myslí? Především to, že je zde dlouhá hudební tradice, která se zde stále udržuje. Lidové písni se věnuje mnoho mladých lidí a cimbálové muziky se těší
velké oblibě…“ Tolik z úvodní části zpěvníku Kláry Císaríkové
a Rostislava Marady Písně ze Svatobořic-Mistřína.
Poslední půlrok jsme se mohli přesvědčit
o pravdivosti těchto slov díky našim žákům – budoucím,
současným i bývalým. Dětem se podařilo uspět
v hudební branži nejen na poli folklorním, ale
i v klasické a swingové hudbě. Snažila jsem se
zmapovat ZUŠky, které navštěvují naši žáci a je to
především ZUŠ Dubňany, která má pobočku v Mistříně,
proto logicky nejvíce žáků rozvíjí svůj talent zde. Dále
ZUŠ Kyjov, ZUŠ Vracov, ZUŠ Hodonín a ZUŠ Fr.Jílka
v Brně vyučují některé z našich dětí, které následně
přechází studovat na konzervatoř a později na
vysoké školy s hudebním zaměřením či akademie
múzických umění. Kdo všechno prošel z místních
rodáků odborným hudebním vzděláním by vyšlo
na samostatnou brožuru. Já se pouze pokusím
o výpis úspěchů žáků za poslední půlrok a doufám,
že někoho neopomenu:
Jako nejmladší zpěvačka si Lucinka Varmužová
vyzpívala 1. místo ve své kategorii v pěvecké soutěži
O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého
v Hodoníně a v téže soutěži získala Adélka Řiháková
ve své kategorii 2. místo.
Markéta Varmužová reprezentovala v Uherském
Hradišti Kyjovsko v pěvecké soutěži Zpěváček
Moravy a Slezska pořádaného ČRo Brno a uvidíme,
zda jako náhradník postoupí do celonárodní přehlídky
za oblast Slovácko.
V Hodoníně byly děti velmi úspěšné v okresním
kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje:
Hra na zobcovou flétnu: 1. kategorie - Jan Hajný
(2. místo), 2. kategorie - Veronika Horáková (čestné
uznání), 3. kategorie - Marie Varmužová (2. místo),
Radim Vandík (3. místo), 5. kategorie – Sára Novotná
(3. místo).
Hra na saxofon : 2. kategorie – Matěj Výlet ( 1.místo
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s postupem do krajského kola), Marek Vandík
(2. místo).
V Kyjově v okresním kole soutěže ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu získaly holky také krásná ocenění:
2. kategorie – Adéla Řiháková (1. místo), Kateřina
Martykánová (2. místo), 3. kategorie – Nathalie
Ponticelli (2. místo), 4. kategorie – Markéta
Varmužová (2. místo).
Martina Valášková vybojovala v této soutěži
s triem 1. místo v krajském kole a 3. místo v ústředním kole.
Šárka Divácká získala v krajském kole v sólové
hře na cimbál 2. místo.
A tímto se dostáváme do ústředních kol, což jsou
nejvyšší mety v republice a utkávají se zde nejlepší
z nejlepších:

Úspěšné cimbalistky M. Hajná (vlevo) a Š. Divácká.

V ústředním kole cimbálových muzik v Mikulově
uspěl s CM ZUŠ Kyjov Mikuláš Araya (2. místo).
Naprosto mimořádným úspěchem překvapily
v Mikulově naše dvě cimbalistky Šárka Divácká
a Marie Hajná, které vyhrály 1. místo v komorní hře
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

na cimbál a v sólové hře získala Maruška 1. místo.
Radek Novák byl absolutním vítězem v krajském
kole ve hře na pozoun v Brně a 2. v ústředním kole
v Liberci.
Prokop Neduchal získal v ústředním kole
v Liberci 1. místo ve hře na tenor a Ladislav Pavluš
1. místo ve hře na trubku.
Prokop a Laďa s bratrem Ondrou Pavlušem
také obhájili již poněkolikáté vítězství s dechovým
uskupením Brassbanda při ZUŠ Kyjov v soutěži
Concerto Bohemia, kterou pořádal Český rozhlas
se závěrečným koncertem vítězů na Žofíně. Prokop
s Laďou též reprezentovali svůj region s Mladou
muzikou ze Šardic, která byla vítězem XXIII. ročníku
Národní přehlídky dětských dechových orchestrů
Čermákovo Vysoké Mýto.
A jsme u mezinárodních soutěží, kterých se
účastní zástupci naší republiky a měří své umění
s reprezentanty jiných zemí.
Prokop Neduchal vybojoval 1. cenu v Mezinárodní
interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2015
ve hře na tenor.
Ladislav Pavluš získal v téže soutěži 1. místo ve
hře na trubku, Ondřej Pavluš 2. místo ve hře na
trombón a Alena Valčuhová 3. místo ve hře na trubku
(každý ve své kategorii).
Klára Varmužová, zpěvačka studující JAMU,
získala na XIII. ročníku mezinárodní pěvecké
soutěže Pražský pěvec 2. místo. Soutěž pořádala
Dětská opera Praha a konala se v Národním divadle.
Nemohu opomenout také „Mladý band“ s mladými

swingaři, ve kterém hrají naši žáci: Iva (bas kytara)
a Vilém (klavír) Půčkovi, Matěj Výlet, Marek Vandík
(saxofony), Zuzka Varmužová (zpěv). V Gbelech na
Slovensku vyhráli 3. místo na BeatForum .
Velká gratulace a potěšení z řad učitelů a místních
občanů putuje touto cestou k Vám, mladí nadějní
muzikanti a zpěváci, a upřímné poděkování Vašim
rodičům a učitelům (ze všech ZUŠ a hudebních škol),
kteří Vás vedou k lásce k hudbě.
Přeji Vám všem notnou dávku trpělivosti, píle,
vytrvalosti, preciznosti, radosti z dobrého díla a také
zdravou pokoru z případných neúspěchů. Děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy, obce, regionu
i státu.
Závěrečné poděkování patří všem učitelům
a žákům ze ZUŠ Dubňany, kteří uspořádali v dubnu
pro děti ze ZŠ velmi zajímavý, originální a profesionální výchovný koncert. Velmi si ceníme toho,
že při naší škole fungují zkušení hudebníci, kteří
tuto hřivnu předávají dalším generacím. Tento článek
o úspěších našich dětí Vám budiž odměnou za
poctivou práci.
Rozloučím se větou z knihy U žúdra z roku 1944,
která pojednává o obcích Svatobořice a Mistřín:
„Slovácká krev zplodila tisíce překrásných citových
písní, perliček hudebních, kterými zpívající lid otvíral
své srdce a dával najevo svou povahu, své city, bolesti
i radosti, písně, které ještě dnes hýbají hudebním světem,
a dlouho – dlouho ještě budou svědky slovácké krve.“
A když se k tomu přidá vzdělání a profesionalita,
nemůže být hřivna lépe rozmnožena..

Markéta Varmužová

Dobrá zpráva:
Lidový dům se vrací a chce žít...
Potěšen pozváním jsem vstoupil v sobotu 20. června do prostor místního Lidového domu.
Již dříve jsem si všiml proměny fasády tohoto téměř
90 letého stavení, jehož „rodný list“ nese datum 1926
a stále stejné číslo popisné 344. O to větší překvapení
mne čekalo uvnitř. Opravený vestibul přeměněný
v útulnou kavárničku s nezbytným výčepním pultem,
zrekonstruované toalety, v podzemí útulný vinný
sklípek. Byť samotný sál mnoho změn nenabídl,
nicméně o to více mou mysl vrátil o bezmála
půlstoletí zpět do časů dětství. Zde jsme s kamarády
naplno prožívali všechny krásné indiánky, své první
lásky, ba i nečekaná zklamání. Zde se odvíjelo naše
dětství, k tomuto místu máme určitě všichni krásné
nostalgické vzpomínky na něco, co odvál dávno čas,
na něco, co se nevrátí. A přece...
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Současný stav sálu Lidového domu.
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Svatobořický Lidový dům dali v tomto roce do
úctyhodného „pořádku“ členové obnoveného spolku
stejného názvu. O kavárenský provoz se hodlá starat
Měchura Luděk. Právě od něho jsem se dozvěděl
následující základní data spojená s touto budovou.
Postavena byla v roce 1926 spolkem Lidový
dům. Jeho členy byla užívána k spolkové činnosti
a k pořádání divadelních her a tanečních zábav do
roku 1951. Koncem toho roku byl spolek násilně
zrušen a budova převedena obci Svatobořice. Později
byla přebudována na místní kino.
V roce 2003 byla vrácena členům obnoveného
spolku Lidový dům a po létech vykazování
neutěšeného stavu se nyní - doufejme - vrací její lepší
časy. Moc bych jí to, členům spolku i nám občanům
přál. Kulturních stánků a kultury není nikdy dost.
Pozn. Dne 18. června 2015 V. zastupitelstvo obce
doporučilo 9 hlasy žádost členů Spolku Lidový dům

k dalšímu kladnému vyřízení. Jeden z přítomných 10
zastupitelů se při hlasování zdržel...

PhDr. František Synek

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾

Co se děje v naší škole
Mateřská škola Mistřín
I když čas utíká všem stejně rychle, školní rok v mateřské škole uteče nějak rychleji - a máme tu
PRÁZDNINY. Do posledního dne se ve školce stále něco dělo.
Po Velikonocích jsme nacvičovali vystoupení ke Dni matek a letošní téma bylo pro nás jako na míru. Děti,
pohádky a večerníček k sobě určitě patří. Všichni si za svůj výkon zaslouží velkou odměnu a tou byl, hned
v prvním týdnu po besídce, výlet do bylinkového ráje za Raráškem do Čejkovic. Vůně bylinek nás doprovodila
až domů, protože každý si přivezl pytlík vlastnoručně namíchaného čaje, ale také zážitky ze soutěží
a z prohlídky celého areálu.
Jediná akce, která se nám letos nevydařila
tak, jak jsme plánovali, byl Den dětí.
Soubor z Afriky, který nám měl předvést
africké tance, bubny, sošky, korálky
a další zajímavosti, bohužel cestou za
námi havaroval. A tak se nedalo nic dělat.
I takové věci se stávají. Budeme držet
palce, aby všechno dobře dopadlo a doufám,
že příští návštěva z Afriky k nám přijede
v pořádku.
I když dětem bylo líto, že slibované
vystoupení nevyšlo, velkou radost jim
udělala paní Prchalová. Celé odpoledne
malovala děti na obličej. Za to jí patří velký
dík.
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Druhý výlet byl ale parádní. A to doslova. V Miloticích
na zámku jsme se všichni proměnili v princezny
a prince. V krásných kostýmech, v doprovodu
zámecké paní jsme prošli zámkem. Ve velkém sále
se holčičky naučily dvorní tanec a kluci zvládli
šermířský souboj. Bylo nádherné pozorovat nadšení
dětí z tohoto zážitku a myslím si, že si to všichni
parádně užili.
Děkujeme i panu Krakovičovi, který nás pravidelně
navštěvuje se svým poníkem a děti povozí.
Také děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomáhají a přispívají ke zdárnému chodu naší
mateřské školy.

PRÁZDNINY UŽ NASTANOU
RANNÍ HOŇKY PŘESTANOU
NEMUSÍME RÁNO VSTÁT
DO ŠKOLIČKY POSPÍCHAT
CELÝ DEN SI BUDEM HRÁT
MŮŽEM CHODIT POZDĚJ SPÁT
BUDEM SBÍRAT JAHODY
A CÁKAT SE U VODY
Hezké prázdniny dětem i rodičům přeje za celý
kolektiv MŠ Mistřín

Mgr. Milena Macháčková

Mateřská škola Svatobořice
Je to jako sen, ale už zase končí další školní rok, odejdou další děti do školních lavic a na jejich
místa přijdou noví, malí človíčkové. A také přijde velká změna,
a to v podobě nové, větší mateřské školy.
Za tu dlouho dobu provozu naší staré, ale přesto
milované, Mateřinky se tady vystřídala a prožila svůj
život spousta zaměstnanců, od učitelek, kuchařů,
uklízeček počínaje a školníků konče. Všichni tito lidé

byli srdcem školky, měli to nejkrásnější poslání a tím
byla výchova a láska k dětem. Už ani nelze spočítat,
kolik generací dětí prošlo rukama těchto lidí. Myslím
si, že si všichni zaslouží velké poděkování.

Jedna ze tříd svatobořické MŠ.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Kronika života mateřské školy se začala psát
1. 9. roku 1964, když se musela přestěhovat do
budovy MNV. Součástí bylo i jednatelství spořitelny
a dvoupokojový byt. Budova byla ovšem nevyhovující
jak po stránce hygienické, tak po stránce provozní.
V roce 1969 začaly stavební úpravy a ty byly
ukončeny v roce 1970. V nové budově vznikly tři
třídy s šatnami, kuchyní, skladištěm, tělocvičnou
a ředitelnou.

Tak plynul čas a Kronika tohoto domu, kde zněl
dětský smích, se pomalu uzavírá.
Patří to k životu, něco končí a něco krásného,
nepoznaného začíná.
Děkujeme Ti ŠKOLIČKO, zůstaneš pro nás velkou
vzpomínkou!

děti a zaměstnanci MŠ Svatobořice

Základní škola I. stupeň
O hejtmanův pohár
Zajímavá sportovní soutěž zaměřená na rozvoj
tělesné zdatnosti žáků, obratnosti, rychlosti a sportovního elánu byla určena pro žáky všech základních
škol 14-ti krajů republiky. Naši školu reprezentovali
žáci prvního stupně ZŠ. Svými sportovními výkony si
vybojovali v kraji 10. místo.
Nejlepších výkonů dosáhli žáci z 5. A: Lukáš Malík
a Adéla Koudelová.
Týden s pohádkou - tak by se dalo nazvat projektové
vyučování v prvních třídách.
Co tě napadne, když se řekne POHÁDKA? Touto
otázkou jsme vpluli do pohádkové říše, kde jsme
společně kreslili, poznávali i popisovali pohádkové
postavy. Žáci museli plánovat, pracovat dle plánu,

spolupracovat, rozdělit si práci, zjišťovat informace
a nakonec si práci ohodnotit. Výsledkem bylo páteční
divadelní představení v kostýmech, na které se
přišli podívat diváci z druhých tříd. Prvňáci si vše
připravovali sami, paní učitelky jen dohlížely, aby
všichni poslouchali zvoleného režiséra a usměrňovaly
drobné neshody v kolektivní práci. Myslím, že se
dětem práce zdařila, pobavili jsme se, zasmáli,
učili se komunikovat, domlouvat i vystoupit na
veřejnosti před staršími spolužáky. Výsledkem byla
společná radost z vykonané práce. Věřím, že se nám
ten předposlední květnový týden podařilo naplnit
Komenského myšlenku ŠKOLA HROU.

Momentka ze sportovního klání žáků ZŠ.
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Osvobození očima dětí
Žáci naší školy se zapojili do hry Staň se
osvoboditelem města Kyjova. Akce určená pro žáky
5. ročníků základních škol k příležitosti oslav 70.
výročí osvobození Kyjova probíhala koncem měsíce
dubna v kyjovském parku. Své vědomosti a znalosti
předvedly děti na stanovištích, kde zodpovídaly
otázky o historických událostech, aktivně plnily úkoly k procvičení paměti
a logického uvažování. Za své výkony si
přivezly diplom.
Žáci 3. A se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásila
MISE NADĚJE pod názvem Dar dobrého srdce.
Naše třída vytvořila dárečky pro mladší sestřičku
spolužačky Jasmíny Briešťanské - Natálku. Natálka je
čtyřletá holčička, která od narození nevidí. Vytvořili
jsme velké srdce, které bylo tvořeno malými srdíčky
se vzkazy žáků Natálce. Toto srdce obsahovalo
i báseň, kterou složil pro Natálku spolužák Jasmínky
- Jakub Knecht. Druhý dáreček má trošku výukový
charakter, jsou to modely ovoce a zeleniny. Vytvořili
jsme je z hmoty schnoucí na vzduchu a namalovali
barvami.
Dne 14. 5. 2015 jsme pozvali Natálku s maminkou
do školy mezi nás, abychom jim dárky předali.
Setkání bylo moc příjemné. Natálka nám zazpívala,
zpívá hrozně ráda a velmi pěkně a čistě. Také jsme
si s ní společně zazpívali. Děti reagovaly velmi dobře
a velmi pěkně se chovaly, za což je chci pochválit.

A samozřejmě také za to, s jakým nadšením
a odhodláním vyráběly dárečky Natálce. Opravdu to
dělaly ze srdce.
Naše další setkání se uskutečnilo 28. 5. 2015, kdy
jsme společně oslavili Den dětí. Byla to opravdová
oslava. Děti si přichystaly pro Natálku pásmo
českých a anglických písniček, které doprovázely
pohybem. A nechybělo ani občerstvení. O to se všem
postarala Natálka s maminkou, které dětem přinesly
nádherný srdíčkový dort jako poděkování za dárečky,
které jsme vyrobili. Na jeho výrobě spolupracovaly
s paní Martinou Karskou, jejíž dcera Bára je
Jasmínčinou spolužačkou. A na zdraví jsme si připili
dětským šampaňským. Natálka přinesla dáreček
i paní učitelce, jak jinak než srdíčko, a paní učitelka
zase předala dáreček Natálce - sladkost a látkové
sluníčko. Sluníčko proto, že Natálka je naše sluníčko.
Mezi našimi dvěma setkáními stihla Natálka velmi
důležitou věc - byla u zápisu do mateřské školy
v Kyjově.
Zatím nevíme, jak soutěž dopadla, jak naše třída
obstála v konkurenci. Ale jedna věc se povedla. Nešlo
jen o nějakou jednorázovou akci v rámci soutěže, ale
navázali jsme přátelství, ze kterého máme všichni
radost. A to si myslím je nejcennější. Žákům bych
samozřejmě přála i nějakou výhru, protože si ji vážně
zaslouží za práci, kterou odvedli. Všem, kteří naše
dárečky pro Natálku podpořili přes Facebook hlasem
či sdílením, chceme moc poděkovat.

I. Hlaváčková, tř. uč. 3. A
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hodinu čtení v příjemném prostředí místní knihovny,
o kterou se již tolik roků obětavě stará.

Markéta Varmužová a Martina Hálová,
učitelky 1. tř.

13. ročník Pěvecké soutěže Jaromíra Měchury

Povídání s paní knihovnicí.

Dne 9. 4. 2015 navštívili žáci prvních ročníků
místní knihovnu, kde je přivítala bývalá paní učitelka
a v současné době místní knihovnice paní Jindra
Faiglová. Uvedla nás do prostor „svého království“,
jak sama říká a my jsme se pohodlně usadili, abychom
mohli vnímat čistotu, atmosféru, perfektní přehlednost
a „vůni“ knihovny. Paní Faiglová předčítala dětem
úryvky z knížek a žáci museli hádat, o jakou knihu
se jedná. Perfektně poznali knížky i ilustrace Josefa
Lady, ale také Karla Čapka a jiné knihy od známých
dětských autorů. Velmi je bavily hádanky a ukázka
obalování knih, což má paní knihovnice výborně
nacvičeno, neboť, jak sama sdělila, rukama jí prošel
už nějaký ten tisíc. Hovořila o úctě ke knihám, že
kniha musí být nejen zajímavá k přečtení, ale měla
by také krásně vypadat a být uspořádaná v knihovně,
každá má v regále své místo, vše má svůj systém
a řád. Děti ani nedutaly a když přišla závěrečná
otázka, zda chtějí mít všichni kartičku, která
zajišťuje pravidelnou návštěvu knihovny, byly všechny
ruce nahoře. Pokud se děti přihlásí do knihovny co
nejdříve, ještě v dubnu, proběhne pak slavnostní
pasování prvňáků na čtenáře. Paní knihovnice
všem ukázala dřevěný meč, kterým budou čtenáři
pasováni. Na závěr jsme se mohli porozhlédnout po
knihovně, nahlédnout do knížek a za pěkné chování
dostaly děti sladkou odměnu. Paní Faiglové patří
velké poděkování za perfektně zvládnutou zážitkovou
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Již po třinácté se v naší obci v koordinaci ZŠ, KD
a OÚ uskutečnila dne 21. 3. 2015 Pěvecká soutěž
Jaromíra Měchury, kde před plným sálem zazpívalo
33 odvážných zpěváčků od 3 do 13 let. Do poroty
letos zasedli p. Eduard Cvrkal, p. Jaroslav Matula, p.
Lubka Vacenovská, p. Jarmila Maradová a role předsedkyně se ujala p. Magdalena Múčková – zpěvačka,
cimbalistka a moderátorka folklorních pořadů.
Mladé zpěváky doprovázela CM Friška z Kyjova
s primášem Davidem Vašulkou. Hostem soutěže byl
Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Dubňany pod vedením
slečny Kláry Varmužové a již tradičně se představila
Dětská CM při ZUŠ Dubňany. V obou tělesech se
také předvedli naši soutěžící. Po tříhodinovém
maratonu, kdy děti musely prokázat nejen pěvecké
dovednosti, ale také trpělivost a ukázněnost, jsme se
dočkali verdiktu poroty, která to jako každý rok měla
nesmírně těžké, neboť jak pravila za porotu p. M.
Múčková: „ Nejraději bychom ocenili prvním místem
všechny zpěváčky, protože zazpívat před publikem do
mikrofonu v kroji, být sladěn s muzikou, překonat
ostych, trému, strach a ještě odvést dobrý výkon je
i pro dospělého zkušeného člověka velmi náročné
a řekněme si upřímně, kdo z nás by to dokázal tak,
jako tito nadšení malí zpěváčci? Všichni si zaslouží
nejvyšší příčku.“ Ale soutěž je soutěž, a tak ve
čtyřech kategoriích bylo rozhodnuto takto:
1. kategorie – MŠ:
1. místo - Martykánová Anastázie, Řiháková 		
		
Karolína
2. místo – Varmuža Tomáš
3. místo – Kyněra Denis, Varmužová Lucie
Cena poroty byla udělena nejmladšímu tříletému
zpěváčkovi Robinku Kyněrovi.
2. kategorie – 1. a 2. třída:
1. místo – Varmuža Václav
2. místo – Foltýnová Eliška
3. místo – Bursík Adrian
3. kategorie – 3. , 4., 5. třída:
1. místo – Řiháková Adéla
2. místo – Divácký Jiří
3. místo – Martykánová Kateřina
4. kategorie – 6., 7., 8. třída:
1. místo – Neduchal Prokop,
Varmužová Markéta
2. místo - Varmužová Eliška
3. místo – Divácký Ondřej, Varmuža 		
Pavel
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Porota pak dále vyzvedla citlivý přístup CM Friška
a dobrou práci s dětmi, které motivujeme k předávání
lidových tradic a nejen hudebních, což podtrhla
výstavka Šikulek (kroužek lidových ornamentů),
které pracují na naší ZŠ pod vedením p. Jany
Foltýnové a p. Petry Bužkové.
Všechny děti dostaly z rukou p. starosty Mirka
Veselého a p. ředitele Zbyňka Maška medaili,
diplom, dortík a přívěšek na klíče. Ocenění zpěváci
si ještě odnesli plyšáka a postup do oblastního kola
Zpěváček Slovácka, nebo Zpěváček Moravy, kde
budou reprezentovat naši obec a jihokyjovský region.
Jsme rádi, že soutěž podpořil i místní farář p. Bedřich
Horák, který má k dětem, muzice i písni vřelý vztah.
Všem zúčastněným, rodičům, učitelům, pořadatelům, sponzorům, porotcům a těm, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu soutěže, patří velké
poděkování a budeme se těšit na hojnou účast opět za
rok již na 14. ročníku. Lidová písnička má přinášet
radost všem, kdo ji zpívají, hrají nebo poslouchají
a tuto „naši“ radost u nás na Slovácku chceme
předávat dál výchovou mladé nadějné generace.
Neboť tak, jak řekla na závěr p. Magdalena Múčková:
„Kdo si rád zazpívá pěknou písničku, musí být
v srdci dobrý člověk.“

Markéta Varmužová

Piškvorkyáda škol Mikroregionu Nový Dvůr
Každoročně organizuje Mikroregion Nový Dvůr
zábavné soutěžní disciplíny pro mladší i starší
obyvatele jednotlivých obcí. Letošní zápolení žáků
základních škol bylo zaměřeno na logické myšlení
dětí. Hru piškvorky. Jedná se o velmi starou deskovou
hru s jednoduchými pravidly a širokými taktickými
možnostmi.
Školy z Mikroregionu Nový Dvůr postavily svá
družstva v počtu 6-ti hráčů tvořených žáky 4. a 5.
ročníků. Soutěž byla velmi náročná, kdy hrál každý
s každým ve své kategorii. Za naši školu nastoupili:
4. ročník: Fibingr Broněk, Ševčík David, 		
		
Brucknerová Eliška.
5. ročník: Drábková Anna, Michna Lukáš, 		
		
Večeřová Kamila.
O šikovnosti, znalostech a taktickém myšlení
našich dětí svědčí výborné umístění na špici tabulky.
5. ročníky: Anna Drábková – 1. místo
		
Lukáš Michna – 2. místo
4. ročníky: Eliška Brucknerová - 3. místo
I ostatní hráči se umístili velmi dobře. Všem
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
školy.
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V pondělí 4. května 2015 se 32 žáků 4. ročníku
vypravilo do penzionu Malovaný v Osvětimanech,
aby společně objevovali krásy tamní přírody. Čtyři
dny pobytu byly přímo nabité dobrodružstvím.
Po ubytování a úvodní vycházce do okolí začala
celotýdenní soutěž jednotlivců i skupin - hodnotily
se nejen vědomosti, ale také originální nápady,
spolupráce a pěkné chování. Kromě soutěžních
aktivit byl čas i na vzájemné poznávání spolužáků.
Děti si užily i dobrodružnou cestu za pokladem.
Velkým zážitkem pro nás bylo setkání s mlokem
skvrnitým na naší výpravě na Osvětimanské skály.
On sice nesdílel naše nadšení při setkání s námi
a raději zalezl pod kořeny stromu, ale my máme
zážitek na spoustu dalších měsíců - mnozí z nás
tohoto vzácného plachého živočicha viděli poprvé.
Večery jsme trávili tancem, uzlováním, také zpěvem
a tréninkem první pomoci. Domů se nám nechtělo,
ale co naplat, čas byl neúprosný. Do kufrů jsme si
kromě svých věcí přibalili i hezké společně prožité
chvíle a nezapomenutelné zážitky.

Zážitkový den žáků páťáků.
Ve středu 3. června brzy ráno začalo velké
dobrodružství pro 22 dětí, paní učitelku a jednu
maminku. Cesta vlakem byla příjemná a veselá.
Vyšlapali jsme dlóóuhý kopec až k hradu Špilberku,
sestoupili do kasematů, kde nám chvílemi bylo děsivě.
Nakonec nastala chvíle, kdy byl čas jít do Vaňkovky.
Tam jsme měli čas na nakupování. Potom jsme jeli
„brněnskó šalinó“ do lanového centra PROUD, kde
nás přivítali Vendy, Jirka a Anička. Předvedli nám,
co budeme zdolávat, vyzkoušeli jsme si uvazování
a jištění. A už jsme lezli. Překonali jsme svůj strach
a vyšplhali do výšky 12-ti metrů jištěni svými
kamarády. Ten úžasný výhled do okolí!
Pak už jen odjezd domů. Výlet byl opravdu skvělý.

Zpracovala: Adéla Koudelová

Momentka z návštěvy VIDA centrum.
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VIDA centrum v Brně
Ve čtvrtek 4. 6. se celý první stupeň naší školy
zúčastnil skvělé akce. Pobývali jsme v prostorách
VIDA centra v Brně. V areálu je mnoho atrakcí, na
kterých si můžeme pohrát a poučit se. S kamarádkou
jsme zkusily otestovat hlasitost našeho řevu
v kabince, vytvořit mořské vlny. Kluky jsem viděla
u těch „technických hračiček“ a ti menší zkoušeli
tobogán. Kolem 10. hodiny jsme se shromáždili
v „divadle vědy“. Tam nám Tomáš a jeho asistentka
Lenka ukazovali triky s ohněm, dusíkem a suchým
ledem. Celé dopoledne jsme si parádně užili. Už vím,
že věda je zábava.

Zapsala: Adéla Koudelová

Březen – měsíc knihy
Žáci 3. A se vypravili se svou třídní učitelkou a paní
vychovatelkou Sedlářovou dne 23. 3. 2015 na setkání
s panem starostou Ing. Miroslavem Veselým. V rámci
učiva prvouky jsme se učili o obci, obecním úřadě, tak
jsme se chtěli dozvědět něco z praxe. Pan starosta
nás zavedl a pohodlně usadil v obřadní síni. Připravil
si povídání o obci a jeho práci, které žáci velmi
pozorně poslouchali. Během besedy nechal kolovat
a dětem potěžkat státní znak, který má oddávající při
obřadu na krku. Žáci měli připraveny dotazy, kolikrát
byly doslova a dopísmene „na tělo“. Ale pan starosta
se nenechal vyvést z míry a s úsměvem sobě vlastním
jim všechny otázky zodpověděl. Pak jsme absolvovali
exkurzi po celém obecním úřadě, navštívili jsme téměř
všechny jeho prostory a poznali další zaměstnance.
Na závěr žáci obdrželi ještě sladkou odměnu za to, jak
byli pozorní a ukáznění.
Protože „Březen je měsíc knihy“, tak naše další
kroky tento den vedly do místní knihovny. Tam nás
přivítala paní učitelka, nynější knihovnice paní
Jindra Faiglová. Prostředí knihovny působí velmi
příjemně, čistě a moderně, však taky prošlo spoustou
nákladných proměn a paní knihovnice se snaží jej
v takové podobě udržet. Dozvěděli jsme se
o pravidlech řazení knih, o novinkách a o knihách
půjčených v rámci spolupráce knihoven. Spousta žáků
je již čtenáři této knihovny, jsou držiteli čtenářského
průkazu. Ještě do konce března se stihli další, a to
tento měsíc bezplatně, přihlásit. Paní knihovnice si
pro nás připravila úryvky z dětských knih, poznávali
jsme autora a název knihy, ale i poezii, kde jsme
zase zkoušeli veršovat a doplňovali jsme slova, která
se rýmovala. Na závěr besedy měly děti možnost
prohlédnout si některé z knih dle vlastního výběru.
Knihy jsme vrátili na svá místa, poděkovali jsme za
pěkné chvíle v knihovně a paní knihovnice se s námi
rozloučila jak jinak než další sladkou odměnou.

18

My jsme oba naše milé hostitele za jejich čas
a trpělivost odměnili malými dárečky – keramickými
zápichy do květináčů s velikonočními motivy. A po
příjemně stráveném dopoledni, kdy jsme získali
spoustu nových informací, jsme se vraceli do školy na
oběd prosluněnými ulicemi obce.

Hola, hola, škola volá
V měsíci květnu a červnu proběhl v naší škole
projekt vzájemného setkávání budoucích prvňáčků,
rodičů i učitelů, který má za úkol přiblížit školu
budoucím žákům naší školy. Při dvou setkáních
se děti i rodiče dověděli informace o chodu školy,
pomůckách, které budou potřebovat děti při vstupu
do první třídy. Rodičům byly předány také informace
o školní družině a školním stravování. Společně jsme
si prohlédli školu a vzájemné setkání jsme završili
výtvarným tvořením a sportováním. Závěrečné
setkání se uskuteční 29. 6. 2015 na kulturním domě
při slavnostním pasování na žáky školy. Na budoucí
prvňáčky se všichni moc těší.

Prevence rizikových projevů chování
V rámci prevence rizikových projevů chování je
na celý školní rok vypracován Minimální preventivní
program. Jeho obsahem jsou aktivity a činnosti žáků,
které mají vést ke zdravému životnímu stylu, vhodné
volbě mimoškolních i školních aktivit, uvědomění si
nevhodného a rizikového chování a nabídka možností,
jak toto jednání napravit a hlavně mu předcházet.
Během celého školního roku probíhaly během
výuky v 1. až 9. ročnících besedy a projekty zabývající
se kamarádskými vztahy, prevencí šikany, záškoláctví
a zdravého životního stylu.
Na I. stupni naší ZŠ byl uskutečněn projekt „Jsem
dobrý kamarád“, ve kterém si žáci uvědomili správné
kamarádské chování a naučili se hledat kladné
a záporné vlastnosti, umět je pojmenovat a hledat
cestu, jak sám sebe změnit k lepšímu.
Řešením kamarádských vztahů se zabýval také
program určený pro žáky II. stupně, který proběhl
pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny
v Kyjově.
Ve škole je dána velká nabídka kroužků a zájmových aktivit, do kterých se mohou žáci zapojit
a rozvíjet své zájmy a záliby a kvalitně tak vyplnit
svůj volný čas.
Prevenci a řešení rizikových projevů chování je
v naší škole věnována velká pozornost. Snahou
všech pracovníků školy je , aby se děti ve škole cítily
příjemně a hlavně bezpečně.

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Šípková Růženka v režii 4. A
Třída 4. A se rozhodla, že si v praxi vyzkouší nové
učivo českého jazyka: dramatizace textu a mluvené
slovo. Sami, z vlastní iniciativy, se spolužáci sešli
odpoledne v bývalé zahradě mateřské školy, kde
si rozdělili role i texty známé pohádky O Šípkové
Růžence. Po několika zkouškách se domluvili, že
nacvičenou pohádku předvedou dětem ve školce
i kamarádům z 1. a 2. tříd.
„Naši spolužačku napadlo zahrát pohádku a moc jí
děkujeme, že to celé vymyslela .“

„Zkoušeli jsme ji s radostí a těšili se, až ji
zahrajeme dětem naší školy.“
„Přinesli jsme si rekvizity a oblékli se do kostýmů.“
„Maminka spolužačky Jovanky Bužkové nám
přišla překrásně namalovat obličeje.“
„Do školky jsme šli s velkým napětím, zazvonili
jsme zvonkem a začali hrát. Po skončení bylo ticho,
ale za malou chvíli se ozval velký potlesk.“
„O přestávce si chodili druháci pro podpisy.“
„Zahráli jsme to krásně a děti byly moc šťastné.“
„Paní učitelce jsme dokázali, že jsme dobrá parta!“

žáci 4. A

Základní škola II. stupeň
Přehled uspořádaných akcí II. stupně ZŠ:
21. 3. 2015 Dětská pěvecká soutěž J. Měchury
26. 3. 2015 - 27. 3. 2015 Sběr papíru
27. 3. 2015 „Jaké je být ...? “ - beseda s Mgr. Bc. T. Kellnerem
30. 3. 2015 Projektový den „Barevný den“
31. 3. 2015 Výchovný koncert ZUŠ Dubňany na ObKD
8. 4. 2015 8. ročník - Projekt „TGM prezident, profesor, filozof - čím budu já?“
10. 4. 2015 6. ročník - exkurze Vídeň - Kunsthistorisches Museum, Hofburg, Schönbrunn
10. 4. 2015 Projekt „Ukliď si svou obec... “
16. 4. 2015 Setkání s Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem, autory knihy „Na útěku - Neuvěřitelný
		
příběh Josefa Brykse“
17. 4. 2015 Slavnostní akt u příležitosti výročí osvobození obce ve vestibulu školy
22. 4. 2015 - 24. 4. 2015 Historiáda
29. 4. 2015 Zájezd žáků II. stupně na divadelní představení do Zlína
7. 5. 2015 Cyklovýlet - 6. ročník
18. 5. 2015 - 22. 5. 2015 Turistický kurz - Moravsko-slezské Beskydy – Ostravice
25. 5. 2015 7. ročník - návštěva domu Horizont Kyjov
27. 5. 2015 Soutěž zdravotnických hlídek
1. 6. 2015 Jaké je být? - beseda s panem P. Přikrylem
11. 6. 2015 Geografická exkurze - Ostrava - 9. a 8. ročník
11. 6. 2015 Kyjov - Na kole dětem - uvítání a doprovod pelotonu - 7. až 8. ročník – výběr
12. 6. 2015 Sportovní den II. stupně

Zájezd do Vídně
Když dostanete dárek, většina lidí slušně poděkuje
a má radost, že na ně někdo myslel.
Žáci šestých ročníků dostali velký dárek tento
pátek 10. 4. 2015, a to v podobě poznávacího zájezdu
do Vídně. Od koho? Od manželů Ponticelli. Proč? Pan
Karim Ponticelli a jeho paní chtěli dětem přiblížit
dobu, o které se teď šesťáci učí v dějepise – starověk.
Zařídili program: kunshistorické muzeum – sály
Egypt, Řecko, Řím, procházku Hofburgem a starými
uličkami Vídně - Graben, královská cukrárna Demel,
katedrála sv. Štěpána, zmrzlinárna Zanoni, zahrady
Schönbrunnu, labyrint…. Když jsem si četla plán
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

zájezdu, myslela jsem si, že jde o program na 2 dny,
ale díky dobré organizaci jsme vše stihli.
Teď je tedy čas na zážitky a poděkování od dětí:
„Bylo ráno a všichni jsme se sešli před školou.
V autobuse už byla dobrá nálada, čas rychle utíkal.
V muzeu jsme se všichni dívali na sochy, nástroje
a další. Pan Ponticelli překládal nám a druhé skupině
paní učitelka Bimková. Bylo to super. Dále jsme šli na
lavičky, byly zvláštní, ale odpočívalo se na nich dobře.
Dále jsme viděli krásné a drahé koně a potom jsme
šli na zmrzlinu. Pak nás vyzvedl autobus a odvezl nás
do zahrad zámku. Tady jsme byli v labyrintu. Den byl
skvělý.“
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„Ve Vídni se mi moc líbilo. Nejvíc se mi líbilo
muzeum a zmrzlina. Děkuji.“
„Největším zážitkem byl pro mě celý výlet. Všechno
bylo nádherné, muzeum, lehátka na náměstí,
zmrzlina, zámecké zahrady, kde jsme si dali rozchod.
Ale nejlepší bylo bludiště, obří pták atd. J“
„Celý den byl hezký a asi nejvíc se mi líbilo
historické muzeum. ..“
„Byl to nejlepší výlet se školou. Nejvíce si mi líbili
lipicáni, kteří byli nádherní. Nedá se popsat, jak je
ta Vídeň nádherná. Fakt z celého srdce bych chtěla
za tak krásný zahraniční výlet poděkovat manželům

Ponticelli a učitelům, kteří to s námi vydrželi.
Děkuji.“
„Bylo to super, poznala jsem něco nového.
A nejlepší bylo to hřiště, kde bylo bludiště. Cesta
tam byla taková napínavá…..“ „…Byl to hezký den J.“
„Bylo to dobré, asi ten nejlepší výlet ze všech….
Nejvíc se mi líbilo, že to bylo zadarmo, že jsme měli
sponzora. Byl to asi můj největší zážitek v životě.“
„Natálčini rodiče nám udělali krásný výlet…… Byli
jsme na více místech. Vše se mi moc líbilo. Užila jsem
si výlet a doufám, že tam ještě někdy pojedu. “

Děkujeme.

			
Mgr. Jana Brhelová

Kladení květů k pamětní desce ve školní budově.

Výročí osvobození obce Svatobořice-Mistřín
V rámci oslav 70. výročí osvobození obce od
fašistické okupace se žáci měli možnost dne 16.
dubna 2015 zúčastnit besedy s autory knihy „Na
útěku - Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse“, s pány
Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem, která
byla uspořádána ve spolupráci s Obecním kulturním
domem ve Svatobořicích-Mistříně. Příběh Josefa
Brykse je zajímavý a inspirující pro mladé lidi žijící
v dnešní době. Nacházíme se v období, kdy mnohé
demokratické hodnoty a principy podléhají tlaku
komercionalizace a obraz pokřiveného vnímání
svobody a demokracie je přijímán jako všeobecná
norma. Právě příběhy hrdinů, jakým je Josef Bryks,
mohou být inspirací a vzorem pro nastupující
generace.
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Setkání s autory knihy bylo vnímáno žáky i pedagogy
nejen jako vytržení z běžné výuky, ale jako zajímavě
a edukativně strávený čas. Čas, který v mnohých
z nás vedl k zamyšlení se nad osudy lidí, kteří
prožívali jeden z nejhorších aktů 20. století –
2. světovou válku, a nad nespravedlností a krutostí
režimu po 2. světové válce a únoru 1948 k těm,
kteří bojovali za svobodu a mírový život nás všech.
V souvislosti s výročím osvobození naší obce i vlasti
je taková beseda velkým přínosem. Dnešní mladí lidé
zahlceni počítačovými hrami s bojovou tematikou
si nedokáží představit válečné hrůzy a zvrácenosti,
které s sebou válka přináší. Připomínání těchto
událostí snad povede k tomu, že i příští generace
si uvědomí, že válečný konflikt není řešením a jak
vzácný a křehký je mírový klid, který mohou žít.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Na zajímavou besedu navazoval dne 17. dubna
2015 pietní akt kladení věnců na památku obětí
druhé světové války, které padly při osvobozování
Svatobořic-Mistřína v budově Základní školy
a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín. Děkujeme
všem, kteří se pietního aktu zúčastnili a svojí
přítomností uctili jejich hrdinské činy.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Úspěch našich mladých zdravotníků
Pro děti bylo připraveno pět stanovišť, kde
musely předvést bezchybné ošetření hned několika
poranění. Svých úkolů se členové obou hlídek zhostili
na výbornou a zaslouženou odměnou jim pak bylo
umístění na stupních vítězů. Hlídka prvního stupně,
ve složení Kateřina Martykánová, Anička Drábková,
Nikolas Randis, Lukáš Chytil a David Fric, obsadila
druhé místo. Členové hlídky druhého stupně, Adéla
Dvořáková, Marcela Šubrtová, Kateřina Fricová,
Vojtěch Klimek a Michael Kratochvíl, vybojovali místo
třetí. Všem patří poděkování za vzornou přípravu,
která jim často zaplnila nejednu volnou chvíli, a také
za vynikající reprezentaci školy i obce.

Mgr. Ivana Handschkeová

Návštěva Domova Horizont v Kyjově
25. 5. 2015 všichni žáci sedmého ročníku vyrazili
na exkurzi do Domova Horizont v Kyjově. Cílem
tohoto dne bylo seznámení s kamarády s mentálním
postižením, poznání jejich života, školy, dovedností .
Po přivítání nám byl promítnut film o domově
a jeho fungování. Poté nás přivítali klienti domova
v jednotlivých dílničkách, kam docházejí denně,
a ukazovali, co vše umí. Děti si mohly vyzkoušet
různé jejich dovednosti – tkaní koberečku, vyplétání
košíku pedigem, práci se dřevem, vykrajování
keramických ozdob ….. Na závěr se děti rozdělily do
skupin a čekalo je sportovní zápolení. Někteří hráli
ping pong, část fotbal a děvčata si zkusila zápas
v boccii. Také nevíte, co je to boccia? Dovolte mi tedy
krátkou poučku - boccia (boča) je sport podobný
francouzskému pétanque určený lidem s těžkým
tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní
vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce,
boules, pétanque, lawn bowling). Více vám přiblíží
přiložené fotografie.
Prožili jsme krásný poučný den, děkujeme všem
zaměstnancům Domova Horizont za vlídné a milé
přijetí a zdravíme naše nové kamarády.

Mgr. Jana Brhelová
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Výjezd za patronem školy Pepou Zimovčákem
Ve čtvrtek 11. června 2015 projížděl městem
Kyjovem peloton na podporu nadace „Na kole dětem“,
jehož vůdčí osobností a tváří je také dlouholetý patron
naší školy, sportovec, cyklista a vícenásobný mistr
světa Jozef Zimovčák. Proto jsme tento den nemohli
v Kyjově chybět ani my.
Výběr dvaceti žáků z naší školy v doprovodu Mgr.
Sabiny Helískové, Petra Ondrůje a Mgr. Zbyňka
Maška vyrazil v 9.35 od místní školy po cyklistické
stezce Mutěnka směr Mírové náměstí v Kyjově,
kam v 10.30 dorazil také peloton v čele s panem
Jozefem Zimovčákem. Naše modrá trička nešla v davu
přehlédnout, a tak jsme byli velmi rádi, že se náš
patron s námi po příjezdu mohl přivítat. Samozřejmě
jsme nemohli přijet s prázdnou. Panu Zimovčákovi
jsme tedy přivezli něco, co by mu mohlo dodat
dostatek sil a energie na další cestu – včelí med,
který vyprodukoval včelařský kroužek naší školy.
V 11 hodin jsme společně s pelotonem vyrazili
na trať. Byli jsme hrdi na to, že jsme se k pelotonu
připojili jako jediná škola z Kyjovska a naše modrá
trička se v pelotonu jistě neztratila. Jsme rádi, že
pan Zimovčák je patronem naší školy a těšíme se,
že se společně potkáme na závěr školního roku na
Obecním kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně
i na další vzájemnou spolupráci a podporu.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Cyklostezkou na Náklo
Ve čtvrtek 7. 5. se devětadvacet dětí ze šestého
ročníku vydalo společně s panem učitelem Klimkem,
Altmannem a paní učitelkou Handschkeovou na
cyklovýlet.
V osm hodin po kontrole kol a přileb jsme se rozjeli
směrem k bývalé drážní trati Na Pískách, kde jsme
najeli na cyklostezku do Dubňan. Následoval mírně
strmý výjezd ke kempu Josef, pak ještě pár set metrů
stoupání a zaslouženou odměnou nám byl překrásný
výhled do krajiny, který se nám otevřel na vrcholu
Nákla. Spousta z dětí zde byla prvně a někteří
s překvapením zjistili, co se jim ukrývá kousek od
domova. Po malé svačině a z kopce chutnala cesta
zpět o to lahodněji. V Dubňanech jsme se pak stavili
ještě na malé občerstvení v místním obchodě a pak
už s dešťovými mraky nad hlavou následoval rychlý
přesun domů. Cyklovýlet jsme zakončili v odpoledních
hodinách opět u školy. Všichni jsme trasu o délce 27
kilometrů zvládli a těšíme se, že příští rok vyrazíme
opět společně na kole.

Mgr. Roman Klimek
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Turistický kurz v Beskydech
V měsíci květnu se konal turistický kurz pro žáky
druhého stupně. Letošní se konal v Beskydech a děti
zde strávily příjemných pět dnů. Bydlelo se v Ostravici
na chatě Ostrá, kde nás personál chaty rozmazloval
opravdu vynikající kuchyní. Žáci v průběhu kurzu
zdolali Lysou horu, navštívili technické muzeum
Tatry v Kopřivnici a Valašské muzeum v Rožnově
pod Radhoštěm. Po náročném programu jsme využili
k relaxaci krytý bazén na Sepetné a prohlédli jsme
si Vodní svět v Modré u Velehradu. Celkově se kurz
vydařil a všem se program i jeho realizace líbila.
Poděkování patří také SRPŠ, které nám přispělo
nemalou částkou na dopravu a pobyt řidiče.

Mgr. Roman Klimek

Sportovní den
Každoročně pro žáky závěrem roku připravujeme
sportovní den, který jim má umožnit porovnat si
síly se svými spolužáky v různých sportovních
disciplínách. Kromě atletických disciplín se žáci

mezi sebou utkali v míčovém trojboji, v pomalé jízdě
na kole nebo třeba ve střelbě ze vzduchovky. Žáci byli
celý den maximálně soustředěni na sportovní klání
a snad i proto proběhlo vše hladce a k všeobecné
spokojenosti.

Mgr. Roman Klimek

Exkurze – Ostrava
Žáci sedmých až devátých ročníků se zúčastnili
exkurze do Technického muzea vysoké pece
s vyhlídkou a světa techniky U6 v Ostravě
Vítkovicích. Na vysoké peci se žáci poučili o výrobě
železa a naskytl se jim neuvěřitelný pohled na
Ostravu a Beskydy z Bolt Town. Svět techniky
U6 jim pak představil interaktivní metodou vývoj
techniky od využití lidského a zvířecího pohonu
strojů až po nejmodernější technologie současnosti
a budoucnosti. Díky příspěvku SRPŠ bylo vstupné
jedinou částkou, kterou děti musely zaplatit. Všem
účastníkům patří poděkování za vzorné chování
v průběhu celé exkurze.

Mgr. Roman Klimek

Kulturní dům – ohlasy uspořádaných akcí
Březen - měsíc knihy
Měsíc knihy březen byl také vhodnou dobou pro
představení dalšího spisovatele našeho regionu,
kterým byla Mgr. Naďa Horáková z nedalekých
Mutěnic. Patří mezi nejproduktivnější a nejčtenější
spisovatele našeho regionu. Napsala již 17 velmi
úspěšných knižních titulů. Je také úspěšnou
spoluautorkou scénáře televizních detektivek
„Policie Modrava“. Prožili jsme příjemný večer se
sympatickou spisovatelkou, která nám četla ze své
tvorby a odpovídala na všechny dotazy týkající se její
práce. Vydané knihy paní Horákové si mohou čtenáři
zapůjčit v naší místní knihovně. Do další práce jí
přejeme mnoho tvůrčí inspirace a těšíme se na další
její nové knihy a zfilmované televizní scénáře.

Čaj o páté
Stává se již tradicí pořádání Čajů o páté. Koncem
dubna jsme na četná přání zrealizovali ve spolupráci
s hudebníky a vedoucím Eager Swingrs Petrem
Varmužou další podvečer při taneční hudbě. Trochu
nás mrzí vžitá představa, že na těchto zábavách se
tančí pouze swing a jazz. Hraje se zde všechno, polka,
valčík, tango, waltz a mimo jiné také swing a jazz, ale
především kvalitní hudba, za kterou ve městech platí

22

Momentka z besedy se spisovateli.

dvakrát i třikrát vyšší vstupné nežli u nás.
Přesto máme radost, že se tento druh uchytil
a zabydlel se i v našem regionu. Je to také vidět na
kurzech do tanečních, kde je o tento druh tanců stále
větší zájem. Další díl taneční kavárny připravujeme
25. října 2015 v 15:00 hodin v kulturním domě.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte strávit se svými
kamarády nebo rodinnými příslušníky příjemný
podvečer při dobrém občerstvení a skvělé muzice.

Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Výročí osvobození obce

Beseda se spisovateli

70. výročí osvobození našich obcí jsme si připomněli
v pátek 17. dubna. Představitelé obce položili květiny
na hroby spoluobčanů, kteří zahynuli během druhé
světové války. Pak následoval vzpomínkový akt před
základní školou, kde pan starosta Miroslav Veselý
připomněl žákům i spoluobčanům hrůzy války
a dobu, kdy v naší obci probíhaly osvobozovací boje
2. svět. války.
Poté byly za zvuků smutečních pochodů a hymny
položeny věnce u pamětní desky občanů v základní
škole, kteří byli umučeni v koncentračních táborech.
Poslední zastavení patřilo místům, kde stával
internační tábor a byli zde vězněni rodinní příslušníci
vojáků, kteří bojovali proti našim okupantům. Zde
bychom rádi poděkovali žákům, dívčímu sboru
vedenému Klárou Varmužovou, dále Markétě
Varmužové za recitaci básně a dechové hudbě
Svatobořáci za důstojný kulturní program.

V předvečer 70. výročí osvobození naší obce
sovětskou armádou za 2. světové války
se uskutečnila beseda se spisovateli L. Navarou
a M. Kasáčkem. Beseda byla především o neuvěřitelném příběhu Josefa Brykse, který utekl za
druhé svět. války do Anglie, aby bojoval proti frašistům,
kteří okupovali jeho rodnou zemi. Jeho rodinní
příslušníci byli za jeho činnost vězněni v Internačním
táboře ve Svatobořicích. Příběh tohoto statečného
vojáka vydali knižně již zmínění spisovatelé a zájemci
si ji mohli v rámci besedy zakoupit i s autogramem
autorů. Součástí byla také tematická výstava
a promítání dokumentu „Muž, který přecenil českou
duši“. V kulturním programu se představila Kateřina
Martykánová na klavír a Petr Varmuža na housle.

Pocta představitelů obce u pomníku bývalého tábora.

Beseda k osvobození.

Krteček - rodinné centrum
V minulém vydání obecního zpravodaje jsem se loučila s Mateřským centrem Krteček.
Tak jak to tedy je? Co se s tím mateřským centrem děje? To jsou otázky,
které určitě mnoho z Vás čtenářů napadlo.
Po několika letech zvažování, kam mateřské
centrum směřovat, kdo je cílovou skupinou, jaké
poslání naplňuje, jsme se rozhodly, že z mateřského
centra se stane centrum rodinné.
Naskýtá se otázka, proč tato změna? Aby už
v názvu Krteček - rodinné centrum z.s. bylo zřejmé,
že centrum je opravdu pro každého. Jak pro maLetní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

minky, tatínky, děti, tak pro babičky a dědečky. Aby
už samotný název nabízel možnost prožívat rodinné
společenství, k němuž jste všichni srdečně zváni.
Kéž je pro nás všechny rodina na prvním místě
a Rodinné centrum Krteček místem, kde se to bude
uskutečňovat.

Lenka Novotná
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Scholička na misijní pouti
ve Vranově nad Dyjí
V sobotu 13. 6. 2015 jsme se my, Scholička ze Svatobořic-Mistřína,
vydali na misijní pouť do Vranova nad Dyjí.
Když jsme přijeli, trochu jsme se tam porozhlédli,
občerstvili a zaregistrovali, již v 10.00 se konala mše
svatá, na které jsme zpívali a kterou sloužil brněnský
biskup Vojtěch Cikrle. Povídal nám o tom, jak se
máme chovat jako malí misionáři. V obětním průvodě
kráčeli černoušci, číňané, indové (v převlečení) aj.
a nesli dary své země jako symboly. Mohli jsme si
koupit za dobrovolný příspěvek kalendáře, knížky,
přívěsky a přispět tak na misie.
Po mši svaté jsme se naobědvali a poté jsme měli
koncert v kostele, kde jsme zpívali písničky z našeho
nového CD Pošli mě, půjdu já. Cédéčko od nás dostal
i pan biskup.
Potom se některé holky ze Scholičky vydaly
na cestu po kontinentech. Byla to hra, při které
se pohybovalo po celém Vranově nad Dyjí po
stanovištích, ve kterých se plnily různé úkoly typické
pro daný kontinent. Po celou dobu se konala sbírka
pro chudé děti na Srí Lance. Udělali jsme si i menší
výlet na místní zámek. Na závěr poutě jsme shlédli
v kostele misijní divadlo. Poté jsme se několikrát
vyfotili a jeli jsme zpět domů. Moc se nám tam líbilo!

Eliška Varmužová

Momentka z naší akce.

Podkověnka - 33. rok trvání
Jarní sezonu jsme otevřeli 22. března obnoveným a upraveným zvykoslovným odpolednem.
Smrtná neděle již po osmé.

Říkankou „Smrtná neděla, kdes klíč poděla,…
doprovázenou rytmickým ťukáním na hůlky jsme se
Smrtkou vyrazili z části obce Vyhnálov v Mistříně,
kolem zdravotního střediska ke Kyjovce, kde jsme
Smrtku odstrojili a zapálenou hodili do potoka,
což byl symbolický odchod zimy. Do vesnice jsme
přinesli Létečko, zelenou větvičku ozdobenou vajíčky
a svatými obrázky, příslib nadcházejícího teplejšího
počasí.
V neděli 10. května 2015 jsme si připravili pro své
maminky k svátku dárek. Podkověnka vystoupila
s programem založeným na říkankách a písničkách
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o škádlení myšek a kocourů. Soubor doprovodila
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany s primášem
Janem Hojačem a pod vedením pana učitele Pavla
Varmuži se rovněž představila vlastním hudebním
blokem.
Letošní letnicová slavnost děvčat „Královničky“ se
uskutečnila v dopoledních hodinách po mši svaté 24.
května. Navázali jsme tak poprvé na liturgické svátky
sv. Ducha a obohatili dopolední bohoslužbu pěknými
kroji i tanečním zvykoslovným vystoupením. Děvčata
z Podkověnky byla nastrojena do bílých letních krojů
s květinovým věnečkem na hlavě. Starší z Krušpánku
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

měla parádní kroj s drúžením. Obřadní zpěvy a tance
královničky předvedly před kostelem a poté před
farním úřadem. Hudební doprovod obstarala opět
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany. Děvčata
z Lúčky se postarala o výslužku pro všechny
účinkující – sladký koláček.
Velkou odměnou pro naše děti je výlet do zábavného
centra Bonga v Brně. Domluvili jsme se i se členy
naší cimbálové muziky na čtvrtek 11. června. Vyjeli
jsme hned po obědě, a tak některé děti ze školky si
zdřímly, jak jsou zvyklé, ale tentokrát v autobuse.
Nevadily jim ani písničky, kterými jsme si krátili
čas strávený cestováním. Bongo nás mile překvapilo
novou tematickou výzdobou s africkými zvířaty

i novými herními a sportovními atrakcemi. Příjemným
zjištěním byl i nový koberec v zábavné části areálu –
zkrátka takový malý dětský ráj. Pěkné bylo chování
starších dětí - školáků, kteří pomáhali a starali se
o ty mladší – školčátka a prováděli je jednotlivými
atrakcemi, aby je seznámili se vším, co si mohou
vyzkoušet nebo zažít. Na doplnění sil děti měly
k dispozici, kromě svačinek od maminek, i drobné
občerstvení u stánků ve formě nápojů a zmrzlin.
Musíme pochválit všechny výletníky za ukázněné
chování během celého odpoledne, které jsme si, i přes
velmi horké počasí, všichni velmi pěkně užili a hezky
tak uzavřeli činnost souboru v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Maradová, vedoucí

Děti na cestě za zaslouženou zábavou.

Krušpánek
První jarní akcí, kde se Krušpánek prezentoval, byla Smrtná neděle. Spolu se soubory Podkověnka
a Lúčka jsme vynesli Morenu k říčce Kyjovce, kdy po krátkém boji s větrem byla Morena zapálena
a následně vhozena do vody za stálého zaříkávání dětí ,,zhyň, Moreno, zhyň, po voděnce plyň“.
Poté jsme s nazdobeným Létéčkem do obce přinesli symbolicky jarní čas.
Pravidelné páteční zkoušky souboru byly
zaměřeny na nácvik nového tanečně-hravého čísla,
se kterým jsme vystoupili ke Dni matek. Děvčata
se jako hospodyňky předvedla s vařečkami v dívčí
polce, zatímco chlapci oprášili ,,žabskou“, se kterou
již během nácviku náležitě bavili zbytek kolektivu.
Přípravě jsme obětovali více než jen páteční zkoušky,
za což jsme byli odměněni velkým potleskem
a spoustou pozitivních reakcí.
Další tradiční akcí, pořádanou společně s dalšími
soubory, byly Královničky. Tentokrát jsme tuto
letnicovou dívčí slavnost uspořádali ihned po nedělní
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Členové souboru po jarní akci.
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mši svaté. Děvčata zatančila před kostelem a za
doprovodu Mladé CM jsme šli průvodem k faře. Tato
časová změna se setkala s příjemným ohlasem. Král
a královna byly tentokrát Adéla Maradová a Katka
Fricová.
V jarních měsících každoročně vyjíždíme na
soustředění. Letos bylo velmi těžké najít jakýkoliv
termín, jelikož spousta našich členů má mnoho
dalších aktivit. Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo

vyjet alespoň na dvoudenní soustředění do dalekých
Milotic. Nácvik jsme zaměřili hlavně na trénování
nového čísla, se kterým vystoupíme na Slovácký rok
v sobotním dětském pořadu. Budeme rádi, když se na
nás přijdete podívat a podpořit.
Za dveřmi jsou už prázdniny. Členům souboru
přejeme, aby si letní dny náležitě užili. Vám všem
spoustu pohodových prosluněných dní jak u vody, tak
na poli.

Bc. Iveta Fröhlichová, vedoucí souboru

Slovácký krúžek ve víru jara a léta
Jarní čas přešel do toho letního nejen v přírodě,
ale i lidské společenství ožilo duchem přicházejícího léta.
Také slovácký krúžek byl i v dubnu a květnu
aktivním. Jak to již bývá, naši jarní činnost otvírají
velikonoční svátky. Na Boží hod velikonoční naši
členové podtrhli významnost této slavnosti krojovou
účastí. To však většina chlapecké části krúžku
myslela na velikonoční pondělí, kdy jsme naše členky
počastovali svou návštěvou a náležitě se postarali,
aby i pro další rok nebyla naše děvčata prašivá.
Tuto obchůzku jsme přirozeně absolvovali tradičně
v krojích a za zpěvu šlahačkových písní, když jsme
na Bílou sobotu vše přichystali v rámci pletení žil.
Jistě si někteří šlahači na konci obchůzky povzdechli,
že šlahačka je pouze jedenkrát do roka, inu dobrého
pomálu.
Naše dívčí část také jako obvykle přiložila ruku
k dílu při nalévání na místním koště vína. Jistě
přítomným návštěvníkům chutnaly vystavované
vzorky o to více, když je obdrželi od usměvavých
a půvabných děvčat, navíc oděných do krojů.
Ne nadarmo se tvrdí, že jaro je časem lásky,
a tak můžeme poblahopřát 3 našim členkám, které
se v tomto období provdaly - Daně Sedláčkové, Hance
Varmužové a Pavle Sedláčkové. Všem jim přejeme
krásnou a vydařenou cestu manželským životem.
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Počátkem května jsme také vztyčili zhruba
25metrovou máj, kterou jsme pak následně na konci
měsíce pokáceli. Poděkování patří stárkům Martinu
Gazdovi a Tomovi Neduchalovi za organizaci, chase
za přiloženou ruku k dílu a našemu navrátivšímu
vedoucímu nácviku Vítku Gajdovi za velení nad
„Operací Máj“. Osobně mám radost, že vše proběhlo
bez jakékoliv újmy, tradičním způsobem bez použití
moderní techniky, pouze díky síle paží a pozitivnímu
nasazení chasy. Po stavění jsme stihli ještě spálit
čarodějnice, po kácení pak poseděli u společného
táboráku s členy souboru Lúčka.
Nicméně jaro bylo důležité i z hlediska taneční činnosti, kdy jsme se intenzivně zabývali
verbuňkem. 16. května se totiž v Dubňanech
uskutečnilo Regionální kolo o nejlepšího tanečníka
verbuňku. Za krúžek nás reprezentovali naši
„mladí mušketýři“, Peťa Varmuža, Michal Varmuža
a Ondra Výlet v pozadí se symbolickou podporou,
Tomášem Kellnerem. „Soutěže jsem se účastnil
prvním rokem, byl jsem celkem nervózní, ale díky
dobré atmosféře to ze mne spadlo a soutěž jsem
si užil. Určitě se budu těšit na příští rok“, zpětně
hodnotí klání v Dubňanech verbíř Ondra. Chtěl
bych na tomto místě klukům velmi poděkovat
a vyzdvihnout odvahu, odhodlání a výkony, které byly
v kontextu jejich soutěžní premiéry více než důstojné.
Nicméně z naší obce nebyli na soutěži přítomni jen
zástupci krúžku.
Je třeba zmínit Kubu Hajného a Peťu Hajného,
kteří se probojovali až do nejužšího finále, k čemuž
jim gratulujeme. Neméně důležité je zmínit i úspěchy
nejmladších verbířů, kdy nás reprezentovali šohaji
z Podkověnky, konkrétně Adam Řihák (3. místo ve II.
kategorii) a Vašek Varmuža (2. místo v I. kategorii).
I těmto verbířským nadějím blahopřejeme a věříme,
že se docifrují i do dospělé soutěže. Velmi významné
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zastoupení tanečníků z naší obce jasně ukazuje,
že verbuňku se u nás daří a je „líhní“ kvalitních
tanečníků tohoto královského mužského tance.
V době, kdy dopisuji tento článek, se dle kalendáře pomalu přichází již léto. A co nás čeká?
Nejvýznamnější akcí celých prázdnin bude bezesporu
srpnový Slovácký rok v Kyjově, kde budeme folklor
naší obce reprezentovat hned v několika pořadech
od pátku až po neděli. Pro tuto akci je však třeba
se kvalitně připravit, a tak v termínu vydání tohoto

zpravodaje vyrážíme na Smraďavku na taneční
soustředění, abychom měli na tento svátek folkloru
jaksepatří natrénováno. Po Slováckém roku se blíží
Vinobraní a pak velmi v dáli snad už začínám cítit
vůni hodového rozmarýnu...
Vážení spoluobčané, rád bych popřál, abyste si
užili krásný letní čas, studentům příjemné zotavení
po jistě náročném pobytu v lavicích a v neposlední
řadě vinařům co nejpříhodnější počasí pro růst révy!

Mgr. Bc. Tomáš Kellner, starosta sdružení

Lúčka na jaře 2015
Jaro a léto jsou vždycky těmi nejradostnějšími ročními obdobími. Není se čemu divit. Slunce svítí,
příroda prožívá nejbarevnější chvíle a všechno živé se raduje z období hojnosti.
I u nás jsou tyto dvě etapy chvílemi radosti, protože
jsou naplněny bohatou souborovou činností. Jaro
tradičně začínáme celovíkendovým soustředěním
na středisku Relaxx v Čeložnicích, kam už řadu
let jezdíme. V tomto malém penzionku v krajině
chřibských kopců se nám vždycky povede prožít
krásný čas, ve kterém všichni naši členové pilně
zapracují na zlepšení svých tanečních dovedností.
Krátce po soustředění jsme nevynechali velké jarní
velikonoční svátky. Pondělní obchůzka chlapců
s pomlázkami a písničkami potěšila srdéčko nejedné
děvčice z našeho kolektivu. Však se také každý
rok děvčata předhánějí, která napíše na mašličku
chlapcům krásnější věnování.
Velmi důležitou akcí potom byla valná hromada
našeho sdružení, která nám přinesla řadu změn
a novinek. Nejdůležitější změnou bylo odstoupení
ředitelky našeho souboru Mgr. Jovanky Rybové, která
své místo uvolnila kvůli svým četným pracovním
i rodinným povinnostem. Rád bych jí na tomto místě
poděkoval za všechno, co v této funkci pro soubor
udělala. Nicméně její činnost u nás nekončí a my
se těšíme na další spolupráci ve formě tanečního
a choreografického nácviku.
Novou ředitelkou se stala Bc. Iveta Fröhlichová,
která vnesla nový impulz do života našeho souboru.
I jí bych rád na tomto místě popřál hodně zdaru
v nové funkci a aby se jí dařilo neustále naplňovat
cíle, se kterými se ujala nové funkce.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce se do našich
rukou vrací pořádání hodové slavnosti, patřilo
k bodům schůze i zvolení stárků a následně i stárek.
Za stárky byli zvoleni Petr Marada a Radek Novák,
kteří si za stárky vybrali Hanku Uřičářovou a Ivanu
Neduchalovou.
Dále jsme se domluvili na spolupráci s CM
z Ratíš-kovic, což je pro nás velmi dobrou zprávou,
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protože naše činnost byla velmi ochuzena a omezena
v posledním roce, a to právě kvůli absenci doprovodné
muziky. Proto tuto spolupráci velmi vítáme a věříme,
že povede k oboustranné spokojenosti.
Z programu do dalších měsíců bych rád zmínil, že
se zúčastníme tradiční akce v našem regionu, a to
Slováckého roku. Na podzim nás potom čeká příprava
na hodový víkend, který bývá vždycky vrcholem
folklorního roku.

Lúčka spolupořádala také slavnost Královničky.

Rád bych ještě ocenil nové členy, kteří náš soubor
za poslední rok obohatili. Jsme rádi, že tato čerstvá
a nová krev má zájem o starodávné tradice našich
předků, že se chtějí naučit tance a zvyky našemu
regionu vlastní. Tito mladí lidé jsou budoucností
našeho souboru a dávají velkou naději, že letošní
osmatřicátý rok našeho sdružení bude následován
mnoha a mnoha dalšími roky plnými zápalu pro
slováckou písničku a lidové tance.
Také bych na tomto místě chtěl poděkovat všem
ostatním členům, dále našim sponzorům, příznivcům
a rodičům či prarodičům, kteří své děti vedou
k folkloru a kteří se starají o krojové vybavení všech
našich členů. Milí přátelé, přejeme Vám krásné
a příjemné léto naplněné hřejivými chvilkami i dny
odpočinku.

Mgr. Petr Šťastný
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Mužský sbor v prvním pololetí roku
Letošní folklorní rok část sboru zahájila svou účastí na Dolňáckém plese, kde vládla příjemná
atmosféra a dobře jsme se bavili – místa na tancování i času na zpívání bylo dostatek.
Na úvod fašaňkové obchůzky jsme spolu s ostatními
místními soubory, Slováckým krúžkem, Lúčkou
a Mistřínem „poctili“ zpěvem i maškarou pana
starostu a pak se Slováckým krúžkem prošli celou
dědinu.
Devátý Lúcký košt trnek od varených po tekuté,
28. 3. 2015.
Na pozvání našeho „horňáckého bratra“ Tondy
Vrby jsme zazpívali na 9. Lúckém koštu trnek. Spolu
s námi zpívali: Ženský sbor z Dolních Bojanovic,
Ženský sbor z Hroznové Lhoty, Mužský sbor Paniháj
z Moravan, místní Mužský sbor z Louky a náš sbor.
Všechny sbory se na podiu vystřídaly dvakrát
a na závěr jsme spolu s Panihájem, jako pozvánku na
Slovácký rok, zazpívali píseň „Ej, Kyjove, Kyjove“ od
našeho „stařečka“ Jaromíra Měchury.
Taky jsme ochutnali něco málo z asi 20 vzorků
povidel – všechny byly dobré, ale vítězné tři vzorky
byly tak, jak se vařívaly a někde ještě vaří v kotlině
za neustálého míchání a olizování, pak i pálení žáhy
– u někoho.
Sobotní ráno dne 9. 5. 2015 se vydařilo a od 9,00
hodin už jsme zpívali a sékli v Bulharech. „Mužácké
kosení lúky na Kostce“ - krásná „kosecká“ akce za
účasti mužských sborů z Nosislavi, Březí, Hrušek,

Josefova, Svatobořic-Mistřína, Pulgárčanů a dětí
Národopisného souboru Hrozének Bulhary.
V sečení nás vzorně reprezentoval Josef Výlet.
Sečení nebylo soutěžní, ale Josef by obsadil dle našich
odhadů krásné druhé místo z šesti reprezentantů.
Kdyby se nemuselo tak brzo vstávat – ale i to patří
k atmosféře „koseckých“ v Buchlovicích. Letos už
XX. ročník.
Nedělní ráno 24. 5. 2015 ve 4.30 hodin jsme vyjeli
od hospody „U Šťastných“. V Buchlovicích nás čekalo
zamračené nebe a zahájení se kvůli mokré variantě
odehrálo ne na hlavním nádvoří, ale na schodech
pod zámkem, kde se pokřtila obrazová publikace
„O písních koseckých“. Pak se šlo séct a zpívat.
Tradičně byla škraka na špeku, letos v dobré barvě
– světle žlutá, ne jako loni zelená od červené cibule??
prý??, no a k tomu kyška.
Při zpívání jsme ze začátku zpívali samostatně,
pak se dali dohromady s Kyjovjákama, Panihájem, se
sborem z Dolních Dunajovic a s tím, kdo se k nám
přidal.
Zazpívali jsme, podívali se na soutěž sekáčů i na
tandemové sečení a v deset hodin už jsme byli aj
doma.

Petr Kostiha, vedoucí sboru

Z vystoupení mužského sboru.
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Hasiči Mistřín bilancují
Jarní měsíce tradičně patří sportovním kláním – tvrdé přípravě na trénincích
či soustředěních a především pak závodům.
Mládežnická družstva absolvovala soustředění
poslední dubnový víkend v Osvětimanech a ze
soustředění se hned vydala na první ligový závod
v Kozojídkách. Mladší žáci vstoupili do sezony
pěkným 2. místem, starší žáci možná i vinou únavy
z tréninků skončili na 5. místě. Tréninkové úsilí
však začalo nést své ovoce hned v dalších závodech
– o týden později v Těmicích už to bylo 2. místo pro
starší i mladší žáky. Nejdůležitější cenné kovy naše
družstva získala na okresním kole ve Vacenovicích,
kde se oba týmy umístily na 1. místě. Starší žáci
si tímto vítězstvím zajistili také postup na krajské
kolo v Přísnoticích. Poslední květnový den jsme
uspořádali soutěž O Pohár starosty SDH u hasičské
zbrojnice v Mistříně. Starší žáci pokračovali
ve skvělých výsledcích a dokázali zvítězit i na domácí
půdě, mladším žákům se dařilo o něco méně a skončili
6. Vítězná vlna Mistřína ale nekončila, ba naopak.
Na krajské kole družstvo Mistřína smetlo všechny
soupeře, když zvítězilo ve všech disciplínách, kromě
jedné, kde se umístilo na druhém místě. Mistřínští si
tak suverénně zajistili postup na Mistrovství České
republiky mládeže a dorostu, které se uskuteční
8. – 12. července v Praze.

Selfie členů úspěšného družstva.

Na podobné vítězné vlně se na začátku sezony
veze i družstvo mužů. Sezona nezačala úplně šťastně,
když se na dubnovém soustředění v Pasohlávkách
zranily některé klíčové opory. Do prvních závodů
se však naštěstí stihli všichni uzdravit a tým mohl
do sezony vstoupit v plné síle! Prvním ostrým
závodem bylo 9. května okresní kolo v požárním
sportu ve Vacenovicích. Mistřín s přehledem zvítězil
ve všech disciplínách – požárním útoku, štafetě 4x100
m a běhu na 100 m překážek – a zajistil si postup
na krajském kolo, konané letos v Brně. Hned další
den následovala úvodní soutěž Grand Prix Hodonín
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

ve Vlkoši. Na této trati se družstvu tradičně nedaří
a úplně bez problému se to neobešlo ani tentokrát.
Po drobných technických problémech s čerpadlem
z toho byl čas 17.99 s, který stačil na body za
2. místo. Začátek to sice nebyl špatný, i tak bylo
potřeba na výkonech ještě zapracovat. Soutěž od
soutěže šla výkonnost týmu nahoru a Mistřín dokázal
zvítězit ve 3 po sobě jdoucích ligových závodech
v Dubňanech, Blatnici a Ratíškovicích. I díky zaváhání
konkurentů tak po první třetině sezony Mistřín
suverénně vede tabulku Grand Prix Hodonín s 57 body,
druhý Rohatec má bodů 32 a třetí Ratíškovice 28.
Dosavadním vrcholem sezony bylo pro muže, stejně
jako pro žáky, krajské kolo. Na krásném atletickém
stadionu VUT v Brně potvrdili roli favorita a s velkým
náskokem zvítězil ve všech disciplínách. V celkovém
součtu pořadí Mistřín zvítězil se 3 body o 6 bodů před
druhým Bořitovem. Tímto vítězstvím si mistřínští
muži zajistili popáté v řadě postup na Mistrovství
České republiky v požárním sportu. Mistrovství
se koná poslední červnový víkend v Trutnově
a Mistřín jistě bude chtít navázat na výborné výsledky
z posledních let a přivézt nějaký cenný kov.
Posledním mistřínským družstvem, které ještě
čeká na své krajské kolo, je tým dorostenců. O postup
na MČR v Praze budou bojovat 20. června ve Vyškově.
Podaří se jim dokončit famózní sérii týmů Mistřína
a také postoupit na republikové mistrovství? Věříme,
že ano! Držte palce!
Je potřeba zmínit i další „mimosportovní“ aktivity
sboru. Na konci března jsme provedli sběr starého
železa. Za věnovaný železný odpad děkujeme!
16. května pomáhali členové zásahové jednotky
zajišťovat řízení dopravy v obci během mezinárodního
cyklistického závodu Visegrádská čtyřka. Po delší
době si zásahová jednotka připsala také větší zásah.
23. června jednotky vyjely k požáru střechy rodinného
domu v Šardicích. Rozšíření požáru na zbytek domu
nebo ostatní domy se podařilo včas zabránit a velkou
část domu tak zachránit.
Jménem sboru bych všechny spoluobčany i přespolní rád pozval na již tradiční Letní noc se skupinou
Generace. Akce se uskuteční v sobotu 18. července
ve 20:00 v areálu u hasičské zbrojnice v Mistříně.
Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a skvělá
zábava! Těší se na Vás pořadatelé!

Ing. Vojtěch Marada, místostarosta SDH
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Hasiči Svatobořice podávají zprávu
Vážení spoluobčané! Přiblížíme Vám, jaké události probíhaly v našem sboru v uplynulém období.
Stěžejní událostí se na počátku června stalo slavnostní
žehnání nového zásahového vozidla IVECO. Na tuto
událost jsme se těšili zejména proto, že to byla
pověstná třešinka na dortu mnohaletého úsilí mnoha
lidí, jejichž seznam by vyčerpal obsah tohoto čísla.
A ještě než tato událost mohla nastat, zazněla siréna
a vozidlo vyjelo k prvnímu ostrému nasazení k požáru
střechy rodinného domu v nedalekých Šardicích.
Vlastní slavnostní akt se odehrál v sobotu
6. června. Naše pozvání přijal pan farář, starosta
obce, zástupci z řad hasičstva na krajské i okresní
úrovni, bratři a sestry spřátelených sborů ze Šardic,
Mistřína, Hovoran, Koryčan, Uherského Brodu
a slovenských Radošovců.

Z výletu malých hasičů.

Po slavnostním aktu žehnání následovalo pokřtění
pěnivým sektem. Pak už byl na řadě program,
ve kterém nechyběly ukázky zásahové techniky,
ukázky schopností nového vozidla, ukázka zásahu
našich nejmenších hasičů. Pěkné odpoledne nám
zpestřilo vystoupení mažoretek. Následoval volný
program, kde si přišly na své zejména děti. Pro ně
byl k dispozici skákací hrad, malování na obličeje
a také proběhla soutěž o nejpřiléhavější název pro
nové zásahové vozidlo. Vítězným návrhem se nakonec
stalo pojmenování – Zvonilka.
Závěrem bych podtrhl společnou myšlenku všech
zúčastněných, a to přání, aby vozidlo vyjíždělo pouze
na přehlídky a pokud už vyjede k ostrému zásahu,
aby se v pořádku zase vrátilo na základnu a hlavně,
aby dovezlo posádku vždy ve zdraví.
V sobotu 21. března jsme uspořádali sběr starého
železa. Za věnovaný kovový odpad děkujeme.
Ve dnech 16. - 19. dubna jsme pro mladé hasiče
zorganizovali jarní soustředění. Děti pilně trénovaly
požární útok, štafety 4x60, požárních dvojic a CTIF.
Soustředění jsme měli společně se sportovním
družstvem mužů. Ti také pilně trénovali požární
útok na soutěže GP požárního sportu mužů.
Na sklonku dubna a května jsme uspořádali tradiční
slet čarodějnic. U hasičské zbrojnice a na přilehlém
hřišti si mohly děti zasoutěžit v různých disciplínách.
Také proběhla soutěž o nejlepší
masku čarodějnice, kde si vítěz
pochutnal na sladké odměně.
V měsíci květnu se skupina
našich členů zúčastnila oslav
Sv. Floriana u našich zahraničních sousedů-partnerského
DHZ Radošovce. Prožili jsme
pěkné sváteční odpoledne.
Naši nejmenší poměřují své
síly v probíhajících soutěžích
v rámci programu GP okresu
Hodonín hry Plamen. Jak
úspěšně, s tím Vás seznámíme
v dalším čísle po skončení všech
soutěží. Vyhlášení výsledků GP
hry Plamen proběhne u nás
na dětské soutěži v neděli 28.
června.

Jiří Příkaský, za výbor
SDH, kronikář
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TJ Sokol Svatobořice
Jaro jsme přivítali jarními akcemi.
První z nich byla velikonoční výstava, která se konala
týden před Velikonocemi. K nahlédnutí a prodeji
bylo velikonoční zboží. Podstatnou část výstavy však
tvořila výstava pokrývek na hlavu, t.j. klobouků,
čepic, baretů a našly se tam dokonce i cylindry. Je až
neuvěřitelné, že z tohoto artiklu je možné vytvořit tak
zajímavou akci. Posezení a pohoštění bylo zajištěno,
takže besedě nic nebránilo.
Odborníci tvrdí, že chůzí se nejvíce hubne. I my
jsme si to chtěly vyzkoušet, a tak jsme se vydaly na
pochod do Milotic. A nebyl to obyčejný pochod, byl to
pochod s instruktorem, který nás poučil, jak máme
správně používat hole, které nám chůzi usnadní. Tím
instruktorem byl pan Miroslav Selucký, kterému
děkujeme, že nám věnoval svůj volný čas. Marné byly
naše naděje, úbytek váhy se nekonal, ale i tak to byl
pěkný výlet.
1. máj jsme oslavili jak minulý rok, všichni pospolu
na Sokolovně.
Ke Dni matek si přichystali žáčci MŠ ve Svatobořicích pod vedením svých učitelek vystoupení,
které věnovali svým maminkám a babičkám. Děvčata
Osičkovy přispěly do programu dvěma písničkami
a Jarka Buštíková složila pěknou básničku, kterou
přednesla její vnučka Sonička Buštíková. I když je
Den matek dávno za námi, jistě si tu krásnou báseň
rádi přečtete.
S kyticí růží přicházím, maminko,
jdu k Tvému svátku Ti přát,
já vím, že je to malinko,
však co víc mohu Ti dát?
Za Tvoji lásku, za Tvoji péči,
za to, že budíš mne do školy,
za to, že všechny mé bolesti léčíš,
za to, že pomáháš s úkoly.

Další akcí byl Den dětí, který se také slavil na
Sokolovně. Jako každoročně se závodilo, provozovaly
různé hry, děti se snažily a my jsme je se zájmem
pozorovali. Nevím, jestli je to nostalgie nebo proto, že
v našem věku rekapitulujeme svůj život a začínáme
tím nejkrásnějším, t.j. dětstvím, zase jsem se
vrátila do tohoto období. Hra na vybíjenou, zamrzlý
mistřínský rybník, na kterém jsme bruslili posilněni
stejnou svačinou (namazaný chléb sádlem a posypaný
cibulkou), žňové práce, při kterých se sešla celá
rodina a kde se konzumovaly voňavé koláče upečené
v peci u strýčka Kolečkáře, draní peří a vaření
povidel u tety Pekárkové, kdy jsme dokázali čekat
na „lízačku“ do pozdních hodin, vzpomínka na rodiče
a učitele, kteří formovali náš život a na které s láskou
a úctou vzpomínáme. Já si myslím, že nejsem sama,
která se takovému vzpomínání neubrání. Podmínkou
je, že ty vzpomínky musí být pěkné.
Poslední akcí tohoto období byla účast našich
tenistů na turnaji ve Bzenci. Konal se 23. 5. 2015
a byl uspořádán v rámci oslav 1000 let od založení
města Bzence. Žák Jiří Krist získal pohár za krásné
třetí místo. Muži - František Zetocha, Pavel Podveský
a Jan Krist - statečně bojovali, ale na většinou
registrované soupeře jim síly nestačily. Skončili
těsně pod stupněm vítezů a jako cenu útěchy si
odnesli pětilitrové lahve kvalitního bzeneckého octu.
Všem gratulujeme.
A co dodat na závěr? Nastal čas prázdnin,
dovolených a je na nás,jak tento čas, který tak
neúprosně běží (vždyť rok 2015 se přehoupl do druhé
poloviny), využijeme a jak jej strávíme.

Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice

I když jsem někdy zlobivá,
líná a chci se hádat,
přesto vím, maminko, rozmilá,
že mě máš pořád ráda.

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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SK Spartak po sezoně 2014-2015
O tomto víkendu 13. června skončil fotbalový ročník 2014/2015.
O tom, jestli byl či nebyl pro svatoborskou kopanou
úspěšný, můžeme polemizovat. Každopádně musíme
říct, že radost nám dělala v tomto roce především
mládež.

Starší přípravka B, za kterou hrají především
děvčata, se umístila v Okresní soutěži B na prvním
místě z devíti celků, když kromě jediné porážky hned
v úvodním kole nasbírala samá vítězství. Podobně
na tom je také starší přípravka A, která v Okresní
soutěži A skončila také na prvním místě, když
pouze jednou prohrála. O celkovém vítězi rozhoduje
dvojzápas s Moravským Pískem, do kterého vstoupili
mnohem lépe naši nejmenší, když v domácím zápase
zvítězili více než jednoznačně 11:0!
Mladší žáci bojovali tento rok v nejnižší krajské
soutěži a v konkurenci týmů z fotbalových obcí
a měst jako třeba z Mikulova, Ratíškovic nebo
Mutěnic obsadili velmi krásné šesté místo. Starší
žáci ve stejné konkurenci byli úspěšnější a obsadili
druhou příčku za prvním Mikulovem. Velmi dobrou
stopu v této soutěži zanechal Lukáš Koch, který
se stal nejlepším střelcem, když se v 21 zápasech
radoval hned ze 48 branek. Sezonu pak starší žáci
zakončí účastí na mezinárodním turnaji ve Veselí
nad Moravou. Od začátku další sezony ale dojde
ke změně. Vzhledem k tomu, že osm kluků přechází
do dorostu a o dost méně jich přijde, dojde ke spojení
našich žáků s Hovorany a Šardicemi.
Tedy ve čtyřech soutěžích posbírali naši kluci tři
první místa a jedno druhé! Velmi krásných výsledků
jsme se dočkali od těch, kterým by za několik let měla
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patřit budoucnost svatoborského fotbalu. Děkujeme
všem za vzornou reprezentaci našeho oddílu
i naší obce. Dík patří nejen hráčům, ale i trenérům
a rodičům, kteří kluky k fotbalu poctivě vedou.
U dorostu doznalo jaro znatelného
zlepšení jak ve hře samotné, tak i ve
výsledcích. Nakonec kluci obsadili
předposlední 11. místo a udrželi se
v okresním přeboru i pro další rok.
Tomu také nahrává velká reorganizace
soutěží na okresní úrovni, protože
mnoho oddílů své dorosty ruší nebo
spojuje s jinými obcemi či městy.
Všechno je, ,bohužel, důsledkem
všeobecného úpadku zájmu mladých
kluků o tento sport.
Nejhorší výsledek zaznamenali
muži „B“, kteří po loňském sestupu
zahájili ročník v nejnižší okresní
soutěži VI. A třídě. Po povedeném
podzimu ale přišlo kruté zimní
vystřízlivění, které vyústilo v naprostou jarní mizérii.
Ze všech jarních dvanácti kol neuhráli ani bod
a skončili jednoznačně poslední! Velké zklamání
od týmu, který má sloužit pro usnadnění přechodu
mladých hráčů do prvního týmu. Je škoda, že místo
snahy zabojovat o „áčko“ se tým mnohdy dostavil
k utkání v méně než jedenácti hráčích. I proto se
v poslední době znovu objevují myšlenky, zda vůbec
bude béčko v dalším roce přihlášeno. Uvidíme…
Náš první tým skončil po sezoně v okresním
přeboru na devátém místě, i když si po celý rok vedl
o poznání lépe než při loňském působení v této soutěži.
Je dobře, že se do mužstva povedlo zapracovat domácí
mladé a perspektivní hráče, kteří dobře doplnili ty
starší, zkušené. Je potřeba tuto spolupráci dále
zlepšovat a za pomoci vhodně zvolených posil věříme,
že v příštím roce se áčko umístí zase o několik příček
výš.
Děkujeme na tomto místě všem fanouškům,
hráčům, pořadatelům i hospodářům za jejich práci
a ochotu, se kterou se fotbalu věnují. Dále děkujeme
také sponzorům v čele s obecním úřadem naší
obce, kteří hojnou měrou podporují naši činnost
a bez jejichž podpory by to u nás rozhodně nebylo
tak krásné. Milí přátelé, ještě jednou děkujeme
za podporu a těšíme se na Vaše návštěvy zase za
několik týdnů!

Mgr. Petr Šťastný
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Kuželkáři Mistřín - ročník 2014/2015
Jarní část za námi a léto je už v plném proudu. Kuželkářská sezona započne opět až v září.
Průběh jara byl plný napínavých utkání, kde bylo
odházeno tisíce hodů. Byly viděny pěkné výkony
hráčů z celého kuželkářského klubu.
Družstvo „A“ hrající 3. kuželkářskou ligu skupiny
„D“ mělo v jarní části vyrovnané výkony a ve výsledku
jim patří pěkné 6. místo, což znamená střed tabulky.
Tým „B“ hraje stabilně Krajský přebor 1. třídy,
kdy se již několik let po sobě udržuje mezi prvními
třemi nejlepšími týmy z jihu Moravy. Letos si kluci
vysloužili bronzové umístění. Céčko hrající Krajský
přebor 2. třídy skončilo na 6. místě. Nejmladší členky
kuželkářského klubu, dorostenky, skončily v 1. lize
dorostu na krásném čtvrtém místě.

Dorosteneckým úspěchem byla účast Martiny
Miškeříkové na Mistrovství České republiky
dorostenek v Rokycanech. Náhozem 515 poražených
kuželek jí patřilo 27. místo. Velké poděkování patří
vedoucímu mládeže panu Ivanu Blahovi, který
se věnuje pravidelně těm nejmladším zájemcům
o kuželky v naší obci. Poděkování patří také
panu Jakubu Cizlerovi, který trénoval a cestoval
po republice s dorostenkami po celou sezonu. Je
třeba říci, že všechny aktivity členů a nadšenců
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pro kuželkářský sport jsou dělány bez nároku
na honorář a zcela zdarma ve svém volném čase.
V květnu se konala 27. Valná hromada Okresního
sdružení ČUS ( Česká unie sportu), dříve ČSTV. Jak
se ukázalo, tak zájem a ochota dělat sport ve svém
volném čase zadarmo je rok od roku menší. Z více jak
160 pozvaných delegátů se nedostavila ani třetina.
Bývalé republikové vedení ČSTV během několika let
zdevastovalo sport v České republice a nyní se nové
vedení pod novým názvem snažío reinkarnaci celého
systému. Hlavním důvodem finančních problémů
byla výstavba dnes již stojící Sazka arény, která
přivedla organizaci o mnoho miliard, které dodnes
sportu v naší republice chybí. Musím
podotknout, že nikdo dodnes nebyl
potrestán a nejspíš ani nebude.
Okresní sdružení, kterému předsedá
pan Vojtěch Bártek, má snahu
získat větší finanční sponzoring
i do menších klubů a neziskových
organizací. Podpora začíná být
znatelná i z Jihomoravského kraje.
Tak pevně věřím, že se do budoucna
dostane finančně i na malé kluby
a sdružení.
Na kuželně se provádí dokončovací
práce sociálního zařízení pro hosty
kuželny. Rád bych tímto poděkoval
firmě Krakovič - Fiala a panu Jiřímu
Matyáši, kteří přispěli finančním
darem na stavbu toalet.
Od 24. 8. do 6. 9. se uskuteční na
kuželně II. ročník memoriálu Josefa
Vinklára. Je to turnaj registrovaných
čtyřčlenných družstev ve 120 hodech
sdružených. Minulý rok byl plný
pěkných výkonů, tak doufáme, že
i letošní ročník bude zajímavý. Pokud budete mít čas,
tak určitě přijďte nahlédnout.
Po celý rok je kuželna maximálně využita. Jsme
velice rádi, že kuželkářský sport rekreačně baví
mnoho spoluobčanů v naší obci a pravidelně se na
kuželnu vracejí.
Děkuji všem, kteří podporují všeobecně sport
v naší obci,jak aktivně, tak pasivně. Hodu ZDAR!

Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.,
mluvčí kuželkářů
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◾ Naši občané píší vzpomínky na minulost◾

Vzpomínky na konec II. války
Stále ještě v nás doznívají připomínky 70. výročí konce II. světové války.
Do tohoto čísla zpravodaje jsem zařadil osobní
zápisky svého otce Františka Synka (1932 - 2010),
tehdy 13letého chlapce na poslední válečné dny,
které prožil v nedalekých Šardicích. Jeho vzpomínky
na poslední měsíc války jsou v mnohém podobné, ba
i shodné s prožitky občanů a tehdejší frontovou
situací v Mistříně a Svatobořicích. Zařadil jsem je
tedy i proto, že popisují konec války trochu z jiného
úhlu pohledu.
„Přišel rok 1945. (...) Po soustavných porážkách
a ústupech, došlo k přesunům vojenských trénů i přes
Šardice. Jely však opačným směrem než v roce 1939.
Nejdříve - a to začátkem měsíce března 1945 - to byly
dezorganizované jednotky maďarské armády, později
pak i podobné jednotky armády německé. Byly to
především různé zásobovací a zajišťovací oddíly. Tyto se
v kraji mnoho nezdržovaly, jen projížděly. Vojáci byli ve
špatném stavu, co do vzhledu i oblečení, a zřejmě i bojové
morálky. (...)
K 10. dubnu 1945 fronta se již nezadržitelně blížila.
Na jižním a jihovýchodním obzoru duněla děla, v noci
plály ohně, bylo vidět záblesky výbuchů. Všecek ten
hlomoz nevěstil nic dobrého. Přijela a usadila se po
domech další německá vojska, zřejmě už frontové zálohy.
Musím říct, že se němečtí vojáci vesměs chovali k nám
dobře, byli čistotní i lépe oblečení než ti z prvních trénů.
Vzpomínám si, že Němci měli u nás ve stodole i na dvoře
volně ustájené koně. Tolik koní se volně pohybovat jsem
neviděl od té doby. Koně se hryzali, bili kopyty, ale byla
to zřejmě jejich zábava.
Tehdy jsem se dostal do velkého nebezpečí. Se sousedy
jsem jel na voze s kravkami na nedaleký Padělák, kam
do budovaného krytu vezli své zásob. Když jsme se pak
vraceli, dostali jsme se na silnici do vojenského trénu.
Sjeli jsme ze silnice ke kříži s lípou, když zazněl poplach.
Všichni němečtí vojáci seskákali z vozů a prchali mimo
silnici do polí. Poučen ze školy, jsem totéž udělal i já.
Zalehl jsem do brázdy asi 30 m od silnice a čekal, co se
bude dít. Velká dušička ve mně nebyla, neboť s takovým
nebezpečím jsem se setkal poprve. Nad námi hřměla
jedna nebo dvě letky bojových Lavočkinů. Po očku, pln
strachu jsem pozoroval jejich manévry. Na štěstí pro
nás zřejmě na mutěnské silnici pro ně bylo lepší sousto,
ostřelovali a bombardovali tuto silnici vzdálenou asi 5
km. Nad námi prováděli jen okruh nad dalším náletem.
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V jejich konání je nevyrušil ani kulomet, jímž vojáci je
začali ostřelovat z nedaleké hluboké cesty. Nálet letadla
několikrát opakovala a pak odletěla.
Jednou při odpočinku seděl můj stařeček s několika
německými u nich ubytovanými důstojníky ve dvoře na
studni a bavili se o válce a o jejím konci. Z řeči jsem
vyrozuměl, neboť i když to byli snad jen nižší důstojníci
a mluvili česky, že byli před válkou v československé
armádě. Byli to Němci z Karlovarska, čs. občané, které
po obsazení Sudet poslalo německé vrchní velení do řad
německé armády.
V ty dny se válečná vřava chýlila ke konci. V neděli
15. dubna už jsme nešli ani do kostela. Před polednem
spadl první dělostřelecký granát někam do dědiny, pak
začal být ostřelován Padělák. Po těchto pozdravech jsme
se asi ve 2 hodiny odpoledne odstěhovali do sklepa, vedle
něhož byl v hloubce až 6 metrů mým otcem vybudován
dřevem vyztužený kryt. Celé odpoledne otec nebo
i já jsme nahlíželi do okolí a podvečer jsme na jižním
horizontu zahlédli nějaké pohyby vojáků, i na koních.
Pak dělostřelba se přiblížila a zesílila, tak jsme již zůstali
ve sklepě.
Během večera i noci střelba z děl a minometů a nakonec
i z kulometů a pušek ještě více zesílila. Hlavní fronta se
přenášela během noci přes nás. Za tohoto běsnění války
jsem se já se sestrou a maminkou přemístil do zemního
krytu vedle sklepa, kde přece jen ten válečný hluk nebyl
tak velký. Tu noc z 15. na 16. dubna jsme samozřejmě
oka ani nezamhouřili, ani nezadřímli. To nebylo možné
pro hluk a napětí, jak to vše dopadne, neboť ve tmě
nebylo možno se orientovat, co se vlastně venku děje.
K ránu střelba utichla, a netrvalo dlouho, uslyšeli
jsme nějaké hlasy. Otec vyšel ven se podívat a vrátil se
s radostnou zprávou: Rusi, sú tady! To bylo radosti!
Vyšli jsme před dům. Po polích nad dědinou šli vojáci
v roztrhaných řadách. Postupující vojáci byli ostřelováni
německými minomety. Hned jsem si všiml, jak vojáci
zalehli jen v těch místech, kde dle zvuku (hvízdání) miny
předpokládali její dopad, ostatní normálně pokračovali
dál v chůzi.
Šardice byly osvobozeny vojsky Rudé armády ráno
16. dubna 1945 jako první obec okresu Kyjov. Při
osvobozovacích bojích padlo v obci a jejím okolí 84
Rudoarmějců.
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Již během dopoledne jsem se šel podívat na škody
způsobené zásahy min. Těch dopadlo ve šňůře (v řadě)
ve vzdálenosti asi 25 - 30 m od sebe asi 5 - 6. V nízkém
osení místo dopadu bylo velmi dobře patrné. Mina svým
výbuchem udělala jámu asi půl metru hlubokou a dobrý
metr širokou, na cestě byl trychtýř menší.
Jižní Moravu osvobozovala vojska 2. ukrajinského
frontu maršála Malinovského. Říkalo se, že v této armádě
bylo i mnoho vojáků, kteří byli do armády povoláni
i ze sovětských koncentračních táborů - gulagů. Vojáci
to byli různí: dobří, dobrosrdeční, prostí i naivní. Byli
mezi nimi i takoví, co měli spadeno na mladé ženy
a děvčata, příp. pálenku, ale tito, když byli zjištěni, byli
za trest odveleni na frontu do 1. linie, kde bylo největší
nebezpečí. Mnozí kradli jízdní kola a zvláště hodinky
(časy). Ale zvlášť velkých prohřešků nebylo. Asi za
týden se frontová linie posunula pod Strážovský kopec,
který stále ovládali Němci, vojáci Rudé armády odešli
a byli nahrazeni vojáky rumunské armády. Ti byli špatně
vystrojeni a velmi čekali na konec války. Vzpomínám,
že jednomu z Rumunů, který neměl ani dobré boty, dal
stařeček svoje střevíce. Věděl z vlastní zkušenosti z 1.

války, co je znamená nouze u vojáka. Vzpomínám si také,
že jeden z rumunských důstojníků u nás ubytovaných,
zahrál na moje housle píseň Hřbitove, hřbitove, zahrado
zelená. Zajímavé, že tato píseň byla známa i někde
v dalekém Rumunsku, možná u našich krajanů, kteří tam
někde žili.“
Z knihy Šardice - 700 let obce (O. Míka, R. Hurt,
Brno 1986, s. 131) připojuji ještě několik méně
známých informací o skutečnostech, které frontové
boje doprovázely: „... vojáků bylo tolik, že byli ubytováni
téměř v každém domě, Měli tu své dílny, kanceláře,
skladiště různého materiálu, potravin i munice. Na dvoře
Valčíkova hostince byla pekárna s pecemi vyhloubenými
v zemi. Občané tam pomáhali štípat dříví. Na zdi tam
měli vojáci mapu, na které bylo možné sledovat situaci
na frontách. Na farském dvoře byl špitál pro raněné
koně. Dalším domě byla sběrna raněných vojáků, blízko
polní ošetřovna. Na dvoře obecního domu byla pojízdná
tiskárna novin. V obecní škole a v místnostech obecního
úřadu bylo ubytováno vojenské velitelství pro kyjovský
okres v čele s podplukovníkem Komorinem, který zde
pobýval až do 28. dubna, kdy byl osvobozen Kyjov.“

Zpracoval PhDr. František Synek

Já se strašně rozbrečela...
Vzpomínky K. Blahoňovské na Svatobořice
Jména, jen jména, zase jen jména na pomnících se propadají v zapomnění, pomíjivá lidská paměť
je vrtkavá a historická fakta se o každou další generaci rozplývají až v postupné nic a nakonec
zůstávají alespoň jména na těch pomnících.
A každé má svůj neradostný příběh … Tátu, syna
letce RAF, nacisté popravili v Osvětimi. Vězněm bez
soudu byla i matka dvou malých dětí.
„Já se strašně rozbrečela a přitiskla jsem se k mamince,
s tím, že ji nikam nepustím! Ten velící gestapák, jak
jsem se později dozvěděla, kdo to byl, se mne pokoušel
pohladit po hlavě a já ho v mžiku chytila za ruku a kousla
ho do zápěstí, až mu na ní vyskočila kapka krve. Němec
zařval na tatínka: Rychle si toho uřvance odveďte, nebo
ho vezmeme také s sebou! Tatínek mě okamžitě odvedl
a zlobil se se mnou. Ale já se nemohla utišit. Pořád jsem
křičela: Maminko, maminko!!!“
Stejnou situaci dne 17. září 1942, popisuje
vzpomínaná matka dcerky takto: „Do vězení jsem šla za
mámu, která krátce před zatýkáním dne 25. srpna 1942
zemřela. Gestapáci museli přece splnit počet zatýkaných
osob! Nedbali protestu mého manžela, ani pláče dvou
malých dětí. Na čtyřletou dcerku, která volala maminko,
nejezdi s nimi a buď doma, zařval gestapák, neřvi
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a drž hubu, chlapec měl teprve jeden rok a zrovna měl
příušnice a také plakal. Neřekli mně ani otci Antonínu
Macenauerovi, kterého odvezli zároveň se mnou, proč
nás zatýkají a ani kam nás odvážejí. Jen jsme tušili,
že je to kvůli tomu, že můj bratr Antonín, poručík
letectva, který bydlel společně s námi, odešel tajně dne
1. července 1939 do ciziny.“
Bratr se jmenoval Antonín Macenauer (1914-1984).
A veškeré informace k sepsání této stati mi rád
předal Ctirad Macenauer (1949) ze Sokolnic.
V knize Rytíři nebes se o Antonínovi píše, že je
rodák ze Šlapanic. Narodil se v roce, kdy byla
vyhlášena první světová válka. A jeho otec v ní
bojoval! Vystudoval vojenskou školu v Hranicích,
kde ho učil i náš pozdější armádní generál Ludvík
Svoboda. Slavnostně byl ze studia letecké vojenské
akademie vyřazen v roce 1938 v hodnosti poručíka.
Už 15. března 1939 byl demobilizován, jako můj
otec. Dne 1.července 1939 se mu konečně podařilo
na druhý pokus přejít hranice do Polska. Po různých
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peripetiích se dostal do francouzské cizinecké legie,
když se z Gdyně lodí dostal do Francie. Už zde bojoval
v bombardovacím letectvu proti Němcům, kteří záhy
obsazovali francouzské území. Po okupaci této
země odešel do Anglie a účastnil se letecké bitvy
o Británii. Působil v operační činnosti v bombardovací
peruti. Pak pomáhal ve výcviku pilotů v Kanadě
a v dalších jednotkách. Válku skončil jako kapitán
s řadou vyznamenání. Domů se vrátil 22. srpna 1945
a do konce roku byl povýšen na majora. Později na
podplukovníka. Do důchodu odešel v roce 1974 jako
technický pracovník. Za celý svůj život absolvoval
3.230 letů.
V té válečné době, době strachu a násilí, které
plodilo zase jen násilí a krutosti do té doby lidstvem
nevídané, se však muselo žít!
„Dva gestapáci v civilu spolu s českým četníkem
provedli nejdříve prohlídku našeho bytu. Nejvíce je
zajímala ložnice, všechno zpřeházeli i ve vedlejším
pokoji i celém domě. Nenašli nic, co by vyvracelo naše
původní tvrzení, že o bratrovi nic nevíme. Mohli jsme
si vzít jen jedno rezervní prádlo a jednu deku. Pak mne
a otce odvezli krytým náklaďákem do Šlapanic. Tam již
byly soustředěny další ženy ze Sokolnic paní Psotová,
Janková, Horáková a další lidé z okolních obcí. Náklaďák
po krátké jízdě zastavil před Právnickou fakultou
v Brně. Po vystoupení za řevu gestapáků nás rozdělili
do dvou skupin. Ženy a muže zvlášť. Museli jsme vyplnit
policejní přihlášky a pak začaly jednotlivé, dlouhé
mučivé výslechy. Snažili se najít rozpory ve výpovědi

táty a mé a všechny otázky se točily kolem pobytu
bratra v zahraničí. Až do 23. hodin nás trápili výslechy
a dokonce se gestapáci střídali, aby nás více fyzicky
zdeptali, když byli délkou výslechu, unaveni. Vyhrůžky,
násilí, řev a hrozby fyzickou likvidací byly součástí
tohoto zrůdného „divadla“ v němž hráli hlavní roli nad
lidé tzv. třetí říše, přesto se od nás nic nedozvěděli!
Pak, nás ženy, gestapáci odvezli do vězení, které bylo
v Brně na ulici Cejl. Na palandu jsme se dostaly psychicky
utýrané a doslova zničené, až hluboko po půlnoci. Avšak
spát jsme stejně z rozrušení i z množství štěnic v cele,
nemohly. Tátu odvezli do vězení v Kounicových kolejích.
Ráno pak výslechy pokračovaly se stejným nasazením
vyslýchajících zuřivců, ale i se stejným výsledkem!
Psychicky zdeptanou mne pak v odpoledních hodinách
spolu s dalšími ženami odvezli do lágru ve Svatobořicích.
Říkali mu internační, avšak byl to koncentrační tábor.
Tátu, jak jsem se později dozvěděla, čekal koncentrační
tábor Osvětim. Již jsem ho nikdy neviděla. Utrápili ho
tam k smrti. Zemřel v lednu 1943, když přežil boje na
frontách 1. sv. války. Já, měla štěstí, když jsem byla
dne 29. ledna 1943 z lágru propuštěna domů. Ale to
už táta nežil!! Jednoho poslali na smrt, mne farizejsky
a lidumilsky poslali nemocnou domů!! „
Květoslava Blahoňovská byla internována v nejkrutějším období, které ve Svatobořicích prožívali
všichni zatčení a bez soudu věznění političtí vězňové.
Tolik ve stručnosti ze vzpomínky Květoslavy
Blahoňovské (1912), rozené Macenauerové.

Zpracoval JUDr. Jan Kux

Ilustrační foto.
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Vavříny za celoživotní dílo
doputovaly do Svatobořic
Dne 15. května 2015 v průběhu Mezinárodního knižního veletrhu v Praze se uskutečnila řada
autogramiád, besed se spisovateli, přednášek i slavnostní akt pražského
Klubu autorů literatury faktu.
Je víc než potěšitelné, že hlavní prestižní cena
Klubu autorů literatury faktu a Správy odkazu Egona
Ervína Kische doputovala do Svatobořic- Mistřína.
Zaslouženě ji získal rodák ze Svatobořic, držitel
literárních cen E. E. Kische, ale i Petra Jilemnického
a dalších uznání, JUDr. Jan Kux. Udělilo mu ji Město
Jaroměř - Josefov a KALF Praha - Obec spisovatelů.
Cenu spisovatele Miroslava Ivanova za celoživotní
dílo získal Jan Kux za rozsáhlou publicistickou
činnost. Je potěšitelné, že ji obdržel i za práce
publikované o Internačním táboře Svatobořice.
Prestižní mezinárodní cenu mu předal předseda
Klubu spisovatel PhDr. Karel Richter, Miroslav
Kučera za správu Odkazu E. E. Kische, předseda
poroty doc. Dr. Jan Halada z FF Karlovy univerzity
a starosta města Jaroměře ing. Jiří Klepsa. Slavnostní
laudácio přednesla PhDr. Jana Vrzalová, která
vyzvedla především jeho vytrvalost a píli v této

tvorbě. „Vždyť komu se podařilo například šest let
publikovat seriál z vlastních cest po stopách bojů
našich legionářů na všech válečných frontách? Jeho
tvorba více než tří tisíc publikovaným soudniček po
celé ČR, rovněž upoutala váženou porotu, ale byly
to i odborné historické statě…“ mj. zaznělo v jejím
oslavném projevu.
Mezi řadou gratulantů byly významné osobnosti
dnešního kulturního života i přátelé ze Slovenska
v čele s předsedou bratislavského Kalfu a děkanem
Prof. PhDr. Jozefem Leikertem, PhD., významným
historikem zabývajícím se zejména historií 2. světové
války, který vystoupil i na kyjovském sympoziu
v roce 2007 k problematice zatčených a arestovaných
rukojmích v Internačním táboře ve Svatobořicích.
Ke gratulantům se přidává i naše redakce.

redakce

Ilustrační foto.
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◾INFOSERVIS◾

Kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily ve II. čtvrtletí 2015
DUBEN
1. 4. Ukliď si svou obec – ZŠ
11. 4. Seminář verbářů, KD
12. 4. Setkání mužských sborů – MS, KD
16. 4. Beseda se spisovateli Luďkem Navarou
		
a Miroslavem Kasáčkem, pro žáky ZŠ, KD
16. 4. Beseda se spisovateli Luďkem Navarou
		
a Miroslavem Kasáčkem, pro občany, KD
17. 4. 70. výročí osvobození obce, vzpomínkové
		
shromáždění a kladení věnců, obec, KD
19. 4. Dětský karneval – MC Krteček, KD
22. 4. Den země, slavnost stromů – MC Krteček,
		
DPS
26. 4. Čaj o páté, KD
30. 4. Slet čarodějnic – SDH Svatobořice, hasička
		
Svatobořice
30. 4. Stavění máje, ul. Nádražní za KD
30. 4. Pálení čarodějnic – Hospoda U Polášků
KVĚTEN
2. 5. Výstava vín, Vinařství Dufek
9. 5. Den matek - Sokolovna
10. 5. Den matek, KD .
16. 5. Den rodin, RC Krteček + Den včelařů

29. 5.
30. 5.
31. 5.
		

Den sousedů, obec
Kácení máje, ul. Nádražní za KD
Den dětí, SDH Svat. TJ Sokol – táborák
u hasičské zbrojnice ve Svatobořicích

ČERVEN
6. 6. Žehnání požárního vozu a ukázky požární
		
techniky, SDH Svatobořice
12. 6. Přehrávky žáků ZUŠ
14. 6. Den otců, Krteček
21. 6. Dětská hasičská soutěž, hasička
		
Svatobořice
21. 6. Cimbály na ulici, cimbalisté
25. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře místní
		
knihovny
26. 6. Táborák – ukončení školního roku, hasička
		
Svatobořice
28. 6. Farní pouť k Navštívení Panny Marie a 20.
		
výročí vysvěcení areálu „Jednota Orel“
29. 6. Slavnostní ukončení školního roku s
		
pasováním budoucích prvňáků, KD
29. 6. Slavnostní vyhlášení výsledků literární
		
soutěže „Martina Ševely“ k 70. výročí
		
osvobození obce

Nová úprava před kulturním domem.
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Akce, které připravujeme na III. čtvrtletí
ČERVENEC
7. – 10. 7. Kurz počítačů pro seniory, KD
18. 7.
Letní noc - SDH Mistřín, hasička 		
		
Mistřín
SRPEN
3. – 14. 8. Příměstský tábor v ZŠ
13. - 15. 8. Slovácký rok v Kyjově
21. 8.
Kulturní odpoledne se seniory, Charita
Kyjov, Dům s pečovatelskou službou
24. 8. – 6. 9. Memoriál Josefa Vinklara (turnaj na
		
kuželně v Mistříně)
28. 8.
SeniorDance, kulturní odpoledne,
		
park u hasičky ve Svatobořicích

ZÁŘÍ
1. 9.
5. 9.
9. 9.
		
13. 9.
15. 9.
		
20. 9.
		
21. 9.
26. a 27. 9.
		

Slavnostní zahájení školního roku, ZŠ
Vinobraní, Vinařství Dufek
Zájezd do Kroměříže, zámek,
obrazárna, Květná zahrada
Čaj o páté, KD
Drakiáda - MC Krteček, sraz u hasičky
ve Svatobořicích
Trh místních produktů a řemesel –
Mikroregion Nový Dvůr, Milotice
Vzdělávací beseda pro žáky ZŠ, KD
ČSCH – výstava králíků, holubů,
drůbeže a exotického ptactva

Rostislav Marada, vedoucí KD

Jubilanti
Červenec 2015
70 let
		
75 let
		
80 let
		
85 let
		
87 let
88 let

Stanislav Zahrádka
Zdeněk Kulheim
Havel Měsíček
Anna Lungová
Marie Řiháková
Stanislav Pekárek
Božena Zbořilová
Jaroslava Hálová
Ludvík Olšr
Ludmila Bábíčková

70 let
75 let
		
		
80 let
		
85 let
88 let
89 let
93 let
94 let

Ludmila Lungová
Pavel Bystřický
Jan Kratochvíl
Ludmila Šťastná
Jitka Zemánková
Denise Šrůtková
Božena Urubková
Anna Raušová
Anna Křížková
František Štěpánek
Terezie Svozilová

Srpen 2015

Září 2015
70 let
		
		
		
		
75 let
80 let
		
85 let
		
		
		
86 let
		
88 let
89 let
92 let
		
99 let

Marie Řeháková
Marie Dohnalová
Josef Marada
Marie Osičková
Ludmila Maradová
Marie Lungová
Štěpánka Gajdová
Marie Janská
Františka Vašulková
Oldřich Jedlička
Karolína Landsminová
Františka Němčanská
Zdeněk Přibáň
Helena Horáková
Marie Selucká
Ján Horvát
Oldřich Marada
Božena Řiháková
Marie Kasanová

Zdenka Gazdová, matrikářka

POZVÁNKA
Mikroregion Nový Dvůr a Obec Svatobořice-Mistřín Vás zvou na

TANEČNÍ PODVEČER A MOŽNÁ I NOC !!! Pátek 28. srpna 2015 v 17:00 hodin

Park u hasičské zbrojnice ve Svatobořicích. Hraje Dechová hudba Svatobořáci
V kulturním programu vystoupí Sokol Svatobořice a harmonikář Petr Světlík. O další kulturní program se
postarají zástupci jednotlivých obcí Mikroregionu Nový Dvůr. Dobré jídlo a pití zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme všechny spoluobčany na tanec a pobesedování s přáteli.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Letní pohled na Mistřín.

Kouzlo starých domů..
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Nový mobiliář na cyklostezce Mutěnka.

Léto láká do polí....
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Čekání na opravu...

Skládky recyklovaného materiálu.
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Stavební stroje u mistřínského rybníka.

Nová úprava chodníků v Šardické ulici.
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Krojovaní v průvodě Božího Těla.

Ženy v krojích v průvodě Božího Těla.
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Děti MŠ Mistřín na milotickém zámku.

Z programu malých žáčků naší školy.
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Křest knihy o sečení trávy v Buchlovicích.

Průvod hasičů na oslavě v Radošovcích.
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Malí školní divadelní herci.

Momentka ze školy v přírodě.
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Hudebníci při Čaji o páté.

Závěr pěvecké školní soutěže.
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Děvčata Lúčky a jejich malé kamarádky.

Menší děvčata v průvodě Božího Těla.
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Společné foto při odpočinku na výletě.

Instruktáž před vstupem na výškové lezení.
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Nezbytné osvěžení duchovní...

... i světské v horkém létě.
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◾Zařazeno na poslední chvíli◾

Na V. veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Svatobořice-Mistřín dne 18. června 2015 byla
na dobu mateřské dovolené místostarostky Ing.
Terezie Čičákové zvolena na pozici uvolněné
2. místostarostky obce Ing. Libuše Jedovnická.
Současně se stala členkou rady obce, kde nahradí odstoupivšího radního Rostislava Mara-

du. Paní 2. místostarostce přejeme navázání na
v minulosti léta dobře vykonávanou funkci, zdraví
a úspěšné plnění náročné práce. Věříme, že byť
dočasné obsazení křesla místostarosty, přinese
vedení obce opět akceschopnost a plnou kolektivní sílu při prosazování a plnění úkolů spojených
s budováním a rozvojem naší krásné obce.
redakce
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