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Moji mysl – jaro/nejaro – nyní plně zajímá cílená snaha o pokračování práce na publikaci o „zlaté
svatbě“ naší obce Svatobořic-Mistřína. Shromážděna jsou důležitá časosběrná data ke každému roku
uplynulého půlstoletí, oslovení kolegové a kolegyně
popisují určité úseky společné doby z vybraných úhlů
pohledů. Další oslovení promýšlí, jak se úkolu se ctí
zhostit. Naši cílenou a společnou snahu – vytvořit
kaleidoskop padesáti minulých let – řídí jedna myšlenka: zachytit mnohé z mizejícího světa pro budoucnost, pro děti našich dětí.
Vedoucí magazínu Pátek/Lidové noviny, Vladan
Šír, v tomto smyslu trefil v editorialu magazínu
28. března 2014 (č. 13) tzv. hřebíček na hlavičku,
když napsal: „Na stolku v obýváku stály mísy s chlebíčky a narozeninovými zákusky, skleničky s vínem a šálky
s kávou. Seděli jsme kolem, a jak to u výročí bývá, vytahovali jsme historky, které mají oslavenci zřejmě připomenout, že lepší už to nebude.
Při vyprávění jsme narazili i na dobu, kterou si sotva
mohli pamatovat i ti nejstarší z nás, a najednou jsme si
uvědomili, jaká je škoda, že jsme se kdysi tak málo ptali
těch, kdo ty dávné časy na vlastní kůži zažili. Když je
nám teprve –náct, doba před naším narozením je pro nás
stejně důležitá jako pravěk. Jenže ve chvíli, kdy se začneme zajímat, jak to dříve vypadalo, jak chutnal chleba,
jaký vzduch se dýchal, často nemáme nikoho, koho se
na to můžeme zeptat.“
Slova, s nimiž se plně ztotožňuji právě nyní, když
spolu s mnoha dalšími - jak uvedeno výše - připravuji
texty pro knihu o půlstoletí soužití našich obcí, jsem
vybral zcela úmyslně. Věřím, že pomohou otevřít
naši mysl ku vzpomínkám a posílí chuť podělit se
s nimi s ostatními. Jde o časy a chvíle našeho života,
které se již nikdy nevrátí, o prožitky – naše i společné s jinými, které s námi odejdou… nevyslovíme-li
je právě teď, nevydáme-li svědectví o sobě samých
a našem životě právě nyní, nesdělíme-li vnukům,
jak chutnal chléb náš vezdejší, jaké byly naše dny...
Nezapomeňme, na svůj vzkaz budoucím!

Synek František, PhDr., šéfredaktor
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Milí spoluobčané a čtenáři Zpravodaje! Astronomický čas běží tisíciletí přesně.

Nová krásná zákoutí obce
Náš reálný čas, čas života lidstva a chování přírody běží jinak. Je to dáno vnímáním člověka
a přírody.
V únoru bylo jaro místo očekávané zimy. Začaly
kvést některé dřeviny. Sněženky se v našich lokalitách sněhu nedočkaly, tak se musely obejít i bez
sněhu.
Vyvolalo to i váhání, zda začít stavební práce,
kde jsou pracovní postupy omezeny teplotou.
Podle kalendáře se se zimou muselo stále počítat a musí se s ní počítat i teď. I z ekonomického
hlediska jsme byli vázáni schválením rozpočtu
obce na rok 2014. Tento byl schválen na XVIII.
veřejném zasedání zastupitelstva obce 27. 2. 2014
v následné skladbě:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

56.360.700 Kč
17.416.100 Kč
73.776.800 Kč
33.806.400 Kč
39.970.400 Kč
73.776.800 Kč
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K tomu je nutno dodat, že čerpání rozpočtu
obce v roce 2013 skončilo k 31. 12. 2013 s přebytkem 20.238.868,70 Kč, z toho bylo čerpáno
do příjmů 2014 v položce financování částka
17.416.100 Kč. Kompletní skladba návrhu rozpočtu obce byla zveřejněna od 11. 2. 2014 do 27. 2.
2014 na úřední obecní desce a schválený rozpočet
obce je zveřejněn na www.svatoborice-mistrin.cz.
Součástí je komentář, který obsahuje výčet oprav,
investic a výhled na léto 2015 a 2016.
Opravy
Investice
Celkem

7.600.000 Kč
39.970.400 Kč
47.570.400 Kč

Dovolím si připomenout jenom některé významné opravy a investice v letošním roce.
Rozhodující dominantou roku 2014 je stavba
originálně nové Mateřské školy Svatobořice-Mistřín při ZŠ Svatobořice-Mistřín.
Podnětem pro zařazení tohoto projektu do plánu
bylo stanovisko Krajské hygienické stanice Brno
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Povede tudy cyklostezka?
prostřednictvím pracoviště Hodonín v podmínečném provozování MŠ Svatobořice, nikoliv zastavení provozování MŠ, jak se někteří zastupitelé
v důsledku své nepozornosti domnívali. Rozhodujícím faktorem byla žádost o poskytnutí finanční
dotace z ROP (Regionální operační program) JMK.
Projektová dokumentace, předložená ZO, nebyla schválena na základě připomínky jednoho
zastupitele, která byla založená na normě, která
měla nabýt platnosti v roce 2019. (Ta nikdy platit
nebude!). Na základě rozhodnutí ZO byl projekt
přepracován a znovu podána žádost o dotace, která byla jako změna akceptována. Tím vzniklo odložení projednání dotace cca 1 rok. Vše se promítlo do harmonogramu realizace stavby MŠ o jeden
rok. Teprve 6. 3. 2014 obdržela obec rozhodnutí
o poskytnutí dotace za velmi přísných podmínek.
Pravděpodobně bude nutné požádat ZO o zodpovědnost za dodržení podmínek dotace ROP
JMK onoho zastupitele, který odložení rozhodnutí
svými požadavky způsobil. Odpovědnost nenese
jenom on, ale všichni zastupitelé, kteří jeho požadavek většinou odsouhlasili.
Výňatek ze smlouvy o dotaci:
Předpokládané celkové výdaje:

34.286.521 Kč

Předpokládané nezpůsobilé (neuznatelné)
výdaje:		
1.858.756 Kč
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Předpokládané celkové způsobilé (uznatelné)
výdaje: 		
32.427.756 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF
		
22.699.429,20 Kč (70%)
Vlastní spolufinancování obce
		
9.728.326,80 Kč (30%)
Pokládám za důležité všechny občany seznámit
se skutečností. Dosažený záměr pokládám za obrovský úspěch vedení obce, nikoliv ZO. Proč?
Protože na veřejném zasedání ZO dne 27. 2. 2014
vyjádřili někteří zastupitelé určitou pochybnost
o výstavbě nové MŠ. Občané, držte se! Pokládám
to za velmi dobrý podnět k volbám do ZO.
Druhou prioritou roku 2014 jsou rekonstrukce
místních komunikací a chodníků – Nádražní – již
probíhá, následně Za Stadionem, svatobořické
Baráky, Kovářská a Šardická. Dále jsou některé
menší akce uvedené v komentáři k rozpočtu obce.
Další důležitou a možná stěžejní akcí je akce
úpravy parku v okolí kostela a oprava komunikací a schodiště ke kostelu. Je potřebné předeslat,
že akce není dokončena stavebně ani kolaudačně. Každý občan má možnost se na vlastní oči
přesvědčit o pozitivech a negativech současného
stavu.
Měchura František, Ing. Mgr., starosta
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, počasí nám umožnilo začít v letošním roce s opravami mnohem
dříve než vloni.
Rozběhly se práce na opravě chodníku v ulici
Nádražní, vytyčila se cyklostezka do Milotic, proběhlo pravidelné kácení špatných stromů, započaly se práce na demolici bývalého kravína v Mistříně. Také projekční činnost nezůstala pozadu.
Doprojektovává se oprava chodníku na Šardice,
komunikace v ulici Baráky Svatobořice a oprava
chodníku a panelovky v ulici Kovářská. Tyto komunikace jsou součástí dalších investic naplánovaných pro realizaci v letošním roce.
V rámci dalších investičních akcí se opětovně
vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavby
cyklostezky do Milotic. Snad tedy konečně bude
poskytovatelem dotace schválena vybraná firma
k realizaci a stavba bude co nejdříve zahájena.
Další výběrové řízení se týká stavby nové mateřské školky. Zde jsme ve fázi kontroly všech dat zadávací dokumentace. Naším cílem je vytvořit dokumentaci co nejpodrobnější, nejpropracovanější,
abychom si mohli v rámci možností co nejvíce
pohlídat kvalitu provedených prací. Zde předpokládáme vyhlášení tohoto řízení začátkem dubna.
V rámci prorodinné politiky obce se ve spolupráci se Svazem tělesně postižených podařilo rozjet Klub aktivních
seniorů, z čehož
mám opravdu radost. Tento Klub
se schází pravidelně předposlední
čtvrtek v měsíci
v Komunitním centru a již na prvním
setkání se sešlo
28 seniorů. Všichni senioři jsou zváni, mají možnost
se zapojit do společenských her nebo
si jen popovídat
s přáteli, zahrát
si karty apod. I ti,
kteří mají problém
se dostat do centra
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

pěšky, na kole či na vozíčku, mají k dispozici dopravu hrazenou obcí. Stačí se jen zavčas ozvat
vedoucí tohoto Klubu – paní Lence Jurné a ta již
dopravu zajistí.
Ve spolupráci se základní školou se také rozběhl kurz počítačů určený především seniorům,
ale i případným zájemcům začátečníkům z řad
dospělých. I zde byl velký zájem, což způsobilo
rozdělení zájemců do dvou skupin, do dvou dnů.
Také příměstský tábor zaznamenává nárůst
zájmu z řad dětí i rodičů. V letošním roce nabízíme v srpnu dvoutýdenní příměstský tábor pro
děti ve věku 4 – 12 let a novinkou je sportovně
založený jednotýdenní příměstský tábor pořádaný v červenci pro starší děti ve věku 12 – 15 let.
Podrobnosti k oběma táborům jsou k dispozici
na webových stránkách obce.
Aktivity rozběhnuté v rámci projektu Obec přátelská rodině skvěle pokračují a je o ně zájem, což
je velmi pozitivní výsledek tohoto projektu. Kéž
by i další projekty vykazovaly pozitivní dopady
a byly nám všem pro radost.
Čičáková Terezie, Ing., místostarostka obce
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Sjezd rodáků 2014
Vážení spoluobčané, všechny Vás srdečně zveme na setkání místních rodáků, které se uskuteční
ve dnech od 4. - 6. července 2014 u příležitosti 50. výročí sloučení obcí Svatobořic a Mistřína.
Připravujeme pro Vás a Vaše hosty, příbuzné
a známé bohatý kulturní a sportovní program.
RÁMCOVÝ PROGRAM (návrh):
Pátek 4. 7.
• Vernisáže místních umělců a rodáků, ZŠ
• Slavnostní uvítání rodáků starostou obce s kulturním programem (KD)
• Křest knihy „Zlatá svatba Svatobořic-Mistřína“
Františka Synka a kol.
• Předání čestných uznání zasloužilým občanům
a rodákům obce
V kulturním programu se představí: žesťový
kvintet, Wake-up, ukázka latinsko-amerických
tanců, vážná hudba
• Taneční večer s Eager Swingers
Sobota 5. 7.
• Otevřeny výstavy a prohlídka ZŠ
• Ukázka prací + dílničky, Svaz tělesně postižených (komunitní centrum)
• Slavnostní otevření parku u kostela, prohlídka
zdravotního střediska
• Turnaj v petangu (petangové hřiště)
• Fotbalový turnaj (Spartak)
• Turnaj v kuželkách (kuželna)

• Jarmark (obec, kulturní dům, Orel)
•D
 en otevřených dveří, dětské hry na zahradě
(KC Krteček)
•S
 eznámení s historií a současností obce, promítání, mluvené slovo (KD)
• Exhibiční turnaj v boxu
• Historický průvod obcí – pravěk, středověk, války, současnost (Slezan – Orelské hřiště)
• koncert DH Svatobořáci a Mistříňanky
• Taneční zábava s Mistříňankou
• Taneční zábava, skupina, folk, country (Spartak)
Neděle 6. 7.
• Jarmark (před OÚ, KD, Spartak, orelské hřiště)
• Slavnostní mše sv. (AMA, farní kostel)
• Ukázka hasičského sportu
•D
 ožínková slavnost s vystoupením místních
slováckých souborů, krúžků a sborů
V dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem
Pozn. red.:
Při sjezdu rodáků vyjde také II. doplněné vydání knihy P. Bohumila Měchury: Dějiny farnosti
Mistřín.
Marada Rostislav, vedoucí kulturního domu

Padesát let společného života – žádost o dobové fotografie a vzpomínky
Do finální fáze přípravy vstoupila příprava publikace věnované padesáti letům společného života
obcí Svatobořice a Mistřín.
V redakci je již shromážděna řada textů, mapujících život v naší obci z různých úhlů pohledů. Další texty připravují jejich autoři. Termín odevzdání
jsou velikonoční svátky, nejpozději konec měsíce
dubna. Současně jsou autoři textů vyzváni k shromáždění dobových fotografií k dané tématice.
Máte-li doma zajímavé dobové fotografie z let
1964 až 2014, nabídněte je do během května do připravované publikace. Do připravované knihy je
možné také zaslat své vzpomínky na budování, rozvoj a život v naší obci v minulém půlstoletí. Své písemně zpracované i rukou psané zážitky nabídněte.
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Stačí zavolat na tlf. číslo 604 384 410 nebo poslat mail s nabídkou na adresu: synek.fotofolklor@
seznam.cz. Redakční tým si fotografie na několik
dnů zapůjčí, pořídí jejich fotokopie a po doplnění
základních popisů, je v pořádku vrátí.
Synek František, PhDr., šéfredaktor
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Budování a rozvoj obce
Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané, vím, že navýšení poplatku za likvidaci odpadu není příjemná záležitost.
Stejně jako vám se to nelíbí ani mně. Bohužel
nám však současná legislativa moc nepomáhá,
spíše nám hází klacky pod nohy a my jsme pak
nuceni se s tím vypořádat. Největší problém nastal v okamžiku, kdy zrušili veřejnou službu (kdy
dlouhodobě nezaměstnaní měli povinnost pro veřejné účely odpracovat 30 hodin za měsíc). V tom
okamžiku jsme museli řešit pracovní sílu jiným
způsobem. Naštěstí se podařilo vyřídit příspěvky

od úřadu práce, takže v rámci možností jedeme
v co nejúspornějším a nejefektivnějším režimu.
Určitě mnozí z vás namítli, že nemá cenu dál
třídit odpad, když to poplatek nesnižuje. Na tuto
větu reaguji následovně. Prosím, buďte trpěliví.
Třídění odpadu určitě má smysl, pomalu ale jistě
se nám daří snižovat náklady na likvidaci odpadu,
vše vám to objasním na následujících číslech:

2011

2012

2013

poplatek od občanů

1 295 596 Kč

1 300 663 Kč

1 330 070 Kč

z tříděného odpadu

135 769 Kč

153 405 Kč

168 586 Kč

Ekokom – odměny

64 162 Kč

266 399 Kč

195 343 Kč

příjmy celkem

1 495 527 Kč

1 720 467 Kč

1 693 999 Kč

výdaje celkem

2 896 311 Kč

2 467 071 Kč

2 384 102 Kč

rozdíl

1 400 784 Kč

746 604 Kč

690 103 Kč

Tabulka jednoznačně odráží snahu nás všech.
Příjmy narůstají prostřednictvím třídění odpadů,
kdy se vyseparovaný odpad prodává, a také díky
odměnám od Ekokomu za množství vytříděného
odpadu. Položka výdajů zahrnuje veškerý svoz
a likvidace komunálního odpadu, provoz třídírny
i sběrného dvoru, svoz odpadu ze sběrného dvora. Třídění odpadů, jak můžete vidět v tabulce, se
tedy odráží i ve výdajích, kdy se snižuje množství
odpadu odváženého do Těmic a jeho likvidace.
Z výše uvedených čísel je pro nás podstatné a nejdůležitější to, že se nám podařilo následující:
• snížit náklady na likvidaci veškerého odpadu
z naší obce z cca 800 Kč na 550 Kč na občana
(aktuální poplatek 450 Kč – platí občan, 100 Kč
doplácí obec),
• snížit množství odpadu, který se skládkuje
v Těmicích, kdy to má dopad i na ochranu přírody.
Pokud tedy budeme třídit i nadále a navíc k tomu
ještě přidáme třídění bioodpadu, měl by příští rok
být pro nás ještě příznivější. Z okolních obcí, které
začaly s tříděním bioodpadu dříve, se již ukazují
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

pozitivní čísla. Minimálně o 15% se snížila likvidace komunálního odpadu, což znamená i finanční úsporu. Uvidíme, jak se to podaří nám, doufám,
že nejméně stejně dobře. K tomu je však zapotřebí, aby se k třídění bioodpadu přidaly všechny
domácnosti. Bohužel je ještě spousta domácností,
které si nevyzvedly popelnice na bioodpad, přestože jsou navíc k dispozici zdarma. Tyto popelnice
je možné si vyzvednout na sběrném dvoře v době
jeho otevření. Prosím ty, co tak ještě neučinili,
vyzvedněte si je. Je to pro dobro vás i nás všech.
V rámci třídění odpadů se nabízí ještě další
možnosti, o kterých neustále jednáme a snažíme
se vymyslet nejlepší způsob svozu a následného
třídění. V první fázi bychom chtěli začít třídit
a svážet ještě konzervy. Jakékoliv vaše nápady,
jakým způsobem to budeme v jednotlivých domácnostech schraňovat, jak je pak odvážet, aby to stálo co nejméně peněz, rádi uvítáme. Zapojte se tedy
do řešení záležitostí týkající se vaší, naší obce
i vy. Je to přece i vaše obec. Jakékoliv nápady tedy
adresujte přímo na mne. Předem za ně děkuji.
Čičáková Terezie, Ing., místostarostka obce
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Recyklohraní na základní škole
Od roku 2012 realizujeme ve spolupráci se
Sběrným dvorem Svatobořice-Mistřín sběr starého papíru. Za uplynulý školní rok se podařilo
sesbírat téměř 4 400 kg. Toto číslo je však velmi
malé ve srovnání s hodnotou, které se podařilo
dosáhnout od začátku školního roku 2013 - 2014
do konce prvního pololetí. Za toto období se vysbíralo a odevzdalo 6 022 kg. Touto smysluplnou
činností budujeme u našich žáků povědomí o nutnosti environmentálního uvažování a ekologický
přístup k trvale udržitelnému rozvoji.
Akce probíhá ve spolupráci se zřizovatelem
školy Obcí Svatobořice-Mistřín. Za aktivní sběr
byl za přispění zřizovatele pořízen pro žáky

do informačního centra multifunkční kopírovací
stroj v hodnotě 39.000 Kč. Žáci mají možnost kopírovat si a tisknout materiály, práce a projekty
tvořené při činnosti ve škole.
Environmentální profilace školy spočívá i v zapojení se do dalších sběrových akcí. V rámci projektu „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“ probíhá ve škole sběr baterií, drobného elektroodpadu,
úsporných žárovek a zářivek a nově sbíráme použité tonery a cartridge z tiskáren. Ze všech těchto
odevzdaných odpadů získáváme body, za které
pak můžeme žákům pořídit papíry k právě zakoupené tiskárně nebo jiné zboží z katalogu výher.
Mašek Zbyněk, Mgr., ředitel školy

Děkovný dopis za podporu
Vážení přátelé, podporovatelé PMD (Papežských misijních děl), nedávno přišel děkovný
dopis ze Špindlerova Mlýna týkající se finančního daru, který byl poslán na konto PMDD
(Papežské misijní dílo dětí).
Je určen Vám všem, kteří jste se na akci „Misijní perníčky 2013“ podíleli: „...s velikou vděčností
Vám chci předat četné vzkazy díků a modliteb, které
k nám přichází např. ze Zambie, Ugandy, Keni,
Bangladéše, Srí Lanky, Papuy – Nové Guineje,
Surinamu a Guyany, protože právě sem jsme během
poslední doby věnovali naši pomoc. S radostí potvrzuji, že jsme od Vás dostali dar 20 550 Kč, přijatý
dne 1. 11. 2013. Díky Vaší štědrosti se na mnoha
místech ve světě šíří radost. Za uplynulý rok dostalo 67 519 chudých dětí a přibližně 300 seminaristů

Misijní perníčky
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kvalitní a systematickou pomoc v 18 diecézích a 8
zemích. Postavilo či opravilo se 11 kostelů a 20 klášterů, far a center, dům pro staré a nemocné apod.
Papež František, jehož misie podporujeme, říká:
Dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo. Zatímco
sdílíme dobro, ono zapouští kořeny a rozvíjí se.
Jeho jménem Vám děkuji za šíření tolik potřebného
dobra, těším se na další spolupráci a vyprošuji Boží
požehnání.“
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

Dary při bohoslužbě
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Poděkování za dárky komunitě San't Egido
Každoročně jsme požádáni  před Vánocemi komunitou San't Egido, která se stará o lidi bez
domova, o drobný dárek v podobě ponožek, čepic, rukavic, zubních past a jiných hygienických
potřeb pro lidi, kteří se ocitli ne vždy vlastní vinou na ulici.
Na sbírku přispívají převážně místní farníci, ale
po výzvě se pravidelně zapojí i některé děti a učitelé ze školy a občané z vesnice. Ráda bych slovy
organizátorů z komunity San't Egidio poděkovala všem, kteří jste se několik let na této pomoci
bezdomovcům podíleli. Srdečně děkujeme všem,
kteří přispěli dárky pro chudé lidi na ulici.
Celkem v Mistříně i v Dubňanech jste darovali 265 dárečků, které byly dopraveny a předány
v Brně na Petrově v restauraci u Sester misionářek a na faře u Jakuba během vánočního oběda

chudým lidem bez domova. Vánoční oběd probíhal
26. 12., na němž lidé dostali slavnostní oběd. Lidi
z ulice také přišel pozdravit generální představený otce biskupa Cikrleho p. Jiří Mikulášek.
Po obědě si lidé zazpívali koledy, popovídali si
spolu a dostali dárečky od Vás, za které Vám vzkazují velké díky a jsou Vám vděčni za Vaše otevřené
a vnímající srdce pro chudé a potřebné. V archívu
České televize – zprávy ve 12 na ČT 24 - můžete
zhlédnout krátký záběr na www.ceskatelevize.cz.
Varmužová Markéta, Mgr.

◾Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ◾

Co se děje v naší škole
Mateřská škola Mistřín

Od posledního příspěvku do zpravodaje utekly skoro tři měsíce a u nás v mistřínské školce
se toho přihodilo opravdu hodně.
Po Novém roce na Tři krále
jsme s dětmi navštívili kostelíček. Prohlédli jsme si jesličky
s Ježíškem a vánoční výzdobu.
Pan farář zajímavým a pro
děti pochopitelným způsobem
vyprávěl, jak to bylo s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Za tuto možnost pěkného
ukončení vánočních svátků
panu farářovi děkujeme.
A pak jsme se už jenom těšili na sněhovou nadílku, která pořád nepřicházela a nepřicházela! Když nebylo bílo
venku, tak jsme si to alespoň
vynahradili v solné jeskyni.
Během ledna, února a března jsme tam podnikli celkem šest krásných návštěv.
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí autobusu, který nás vždy přesně a bezpečně včas na náš
výlet odvezl i přivezl zase zpátky.
V únoru jsme si užili netrpělivě očekávaný
maškarní karneval - už je to koneckonců únorová tradice! Všechny děti měly od svých maminek
připravené krásné masky a předvedly se nejen při
promenádě, ale i při tancování a soutěžích.
O jarních prázdninách byla školka jako trochu
větší rodina. Chodilo asi 10 dětí. Aby nám nebylo
smutno, podnikli jsme výlet do Dubňan. Zavítali
jsme k paní učitelce Blance, která v Dubňanech
bydlí, a pak jsme navštívili dětské hřiště OLYMP,
kterému děti říkají malé BONGO. Všichni se vydováděli na skluzavkách, tobogánech a průlezkách.
A pak nás čekalo něco, co tu ještě nebylo. Výlet
za mamutem do Uherského Hradiště! I když by
se mohlo zdát, že návštěva muzea s exponáty - to
nejlepší z archeologie - nebude vhodná pro děti

ze školky, opak je pravdou. Promyšlený, dětskému věku přizpůsobený program nás všechny tak
uchvátil, že jsme úplně zapomněli na čas a výlet
si prodloužili skoro o celou hodinu. Na památku
máme fotky s dvoumetrovým mamutím mládětem.
A tak jsme se přes všechny zážitky dostali až
na konec března a myslím, že bude taky veselo.
Jarního sluníčka si užíváme na školní zahradě,
kde nám firma BONITA, která vybavuje dětské
hřiště, darovala nové stolečky, speciální gumové
plochy pod pérová houpadla a houpačku, kterou
děti nazvaly „pavučinka“. Za vše moc děkujeme!
A teď nás čekají Velikonoce, které budou v celé
školce určitě moc barevné, svěží a hlavně veselé!
A Vám také přejeme, ať máte jaro jako z pohádky.
Prožijete hezké velikonoční svátky.
Pěkně se usmívejte a sluníčka si užívejte.
To Vám přejí děti a za celý kolektiv
MŠ Mistřín Milena Macháčková

Mateřská škola Svatobořice
Je tady sluníčko, které je pro všechny blahodárné.
Víc se na sebe usmíváme, je nám tak nějak
veseleji a celý svět je kolem barevnější. Zima si
s námi zahrála hru na schovávanou, čekali jsme
sníh a těšili jsme se na naše zimní hry a sporty,
ale marně. Nám ve školičce to radost nezkazilo.
Přeletěli jsme pohádkovou zemí a přistáli jsme
na jižním a severním pólu a to byste žasli, kolik
je tam ledu a sněhu. Poznali jsme Eskymáky, lední medvědy, tuleně, tučňáky a další zvířátka žijící v těchto oblastech. Seznámili jsme se s jejich
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životem, dozvěděli jsme se, jak krásně se dokáží
starat o svá mláďata a co všechno je musí naučit,
aby v těchto končinách přežila. Také my se učíme
starat se o své malé kamarády a předávat jim zkušenosti nás větších. Učíme se být jedna rodina,
která má svá pravidla, své radosti i starosti, budujeme si pocit bezpečí a jistoty. Stačí, když se nám
podíváte do očí, všechno vám napoví.
Do konce školního roku zbývá ještě dost času,
ale my máme spoustu práce. Čekají nás zajímavé
zážitky, divadla, vystoupení pro maminky, karneval, velikonoční dílničky,
skákací hrad, hry a soutěže na Den
dětí, výlet a slavnostní ukončení školního roku.
Dětská perlička na závěr: p. učitelka popohání děti v umývárně a říká
Kačence: Tak pojď, kuřátko moje.
Kačenka se začne smát a běží za dětmi
se slovy: Ona mi říká kuřátko a taťka
mi říká ty Jarino.
Hezké dny plné smíchu a radosti
přeje
kolektiv MŠ Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Základní škola
Návštěva u sokolníka
Dne 5. dubna 2014 se třída 4.
A vypravila k místnímu chovateli a sokolníkovi Jiřímu Ingrovi, kde se žáci seznámili s našimi nejrozšířenějšími dravci
a sovami. Porovnávali jsme dva
druhy káňat – jejich zbarvení,
velikost, způsob života, výchovu k lovu. Ve vedlejší voliéře
na nás čekal výr velký, který se
nám ochotně předvedl. Na závěr
jsme si pohladili zástupce sov sýčka Huberta a sovu pálenou
se jménem Niki. Žáci na základě vlastního prožitku získali
znalosti v oblasti života našich dravců a sov,
ochrany přírody a života zvířat v ekosystémech
a společenstvech. Během celé exkurze nás odbor-

ně provázela paní Havlíčková, která byla iniciátorkou této návštěvy.
učitelé I. stupně

Setkání předškoláků – rodičů – učitelů
Vstup dítěte do školy neznamená velkou změnu
jen pro dítě, ale tako pro jeho rodiče. Aby tento
přechod byl co nejméně problémový a probíhal
ve vzájemné pohodě, uskutečňuje se na naší škole již několik let projekt vzájemných setkávání
předškoláků s učiteli ZŠ i MŠ za účasti rodičů.
V měsíci lednu nám ukázali budoucí prvňáci
se svými učitelkami, jak se připravují na vstup
do školy, co všechno se již naučili. Velmi mile nás
svými dovednostmi překvapili. 4. a 6. února se
konal zápis do první třídy, kdy bylo zapsáno 39
žáků. Ne všichni jsou již plně připraveni na školu,
a proto někteří z nich, po vyřízení příslušných
potvrzení, budou mít odklad o jeden rok.
Dále bude projekt pokračovat v měsíci dubnu
a květnu prožitkovými schůzkami. Při nich se
seznámí s učitelkami a budovou školy, zacvičí si
v naší krásné tělocvičně a zahrají si na opravdové
školáky.
26. června se na kulturním domě uskuteční
„Slavnostní pasování na prvňáky“ ředitelem školy.
Věříme, že vyvrcholením celého projektu budou
1. září úsměvy na tvářích nových žáků i jejich rodičů při zahájení prvního školního roku.
učitelé I. stupně
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

11

Recitační soutěž – II. stupeň
Dne 11. 2. 2014 proběhlo na naší škole školní
kolo soutěže dětských recitátorů - III. a IV. kategorie. Soutěže se zúčastnilo 11 dětí. Všichni byli
dobře připraveni, bylo znát, že se svými texty pracovali.
Výsledky:
III. kategorie
1. Markéta Varmužová – 7. A                                  
2. Roman Macháč – 6. A
3. Šárka Divácká – 6. B

Vítězové reprezentovali naši školu v okresním
kole v Hodoníně 12. března 2014. Velkého úspěchu dosáhla Markéta Varmužová, která ve své
kategorii získala 3. místo.
Gratulujeme.

IV. kategorie
1. Iva Gajdošová – 9. A
2. Iva Půčková – 9. A
Šikulky
Od září 2013 existuje na naší škole zvláštní
kroužek – zatím ho navštěvují jen děvčata. Vejdete
do místnosti a jste překvapeni, protože neslyšíte
běžný halas, výkřiky, ale uvidíte děvčata skloněná
nad talířky, hrníčky nebo bubínkem na vyšívání,
jak se plně soustředí na svou práci.
Ocitli jste se v kroužku – ŠIKULKY - vedeným
paní Bužkovou a paní Foltýnovou. Učí děti poznat
krásné lidové dědictví našeho kraje – ornamenty,
výšivky, ….
Kdo nezkusil tuto práci, mávne rukou - to je
lehké. Věřte mi, že není. Tento kroužek vyžaduje
hodiny trpělivosti a pečlivosti, každá čárka nebo
steh jsou důležité pro výsledek práce.
Co jsme už vyrobily? Vyzdobily jsme papírové
talířky, následovala keramika – talířek či hrníček.
Některá děvčata začala výšivky – učí se křížkový
steh. Před Vánocemi jsme vyrobily ozdoby, jehelníček …. Podívejte se na přiložené fotografie.

Šikulky v akci

Moje obec
Dnes je velmi moderní slovo alternativní.
Ve slovníku cizích slov najdete synonyma - jiný,
zástupný, náhradní. Ráda učím klasickým způsobem, ale občas je pro učitele i děti zajímavé „učit“
jinak.
Proto jsme se s panem učitelem Miklišem rozhodli učit naše (vaše) děti v hodinách občanské
výchovy jinak o jejich obci, regionu, místech,
kudy denně procházejí. Několik hodin jsme věnovali procházkám po obci, zastavovali se, povídali

12

si, setkávali jsme se se zajímavými lidmi, kteří
o obci vědí hodně zajímavostí.
A tak jsme navštívili třeba farní kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie, kde pan farář ThDr. Josef Vysloužil Ph.D. děti seznámil s historií farnosti
i historií kostela. Při další besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o plánech obce do budoucna
od paní místostarostky Ing. Terezie Čičákové nebo
o struktuře a práci obecního úřadu od pana starosty Ing. Mgr. Františka Měchury. Poslední beseda
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Poznáváme dějiny i okolí obce
byla o tajích a dávných dějinách Svatobořic, se kterými nás seznámil pan Rostislav Marada, vedoucí
kulturního domu. Všem moc děkujeme.
Ostatní informace jsem dodala dětem já, či si
je musí vyhledat na internetu. Samozřejmě, co by

to bylo za alternativní výuku, kdyby z ní chyběl
výstup. Tedy teď šesťáci pilně sepisují, co jim
utkvělo v hlavičkách, a na dni otevřených dveří se
pochlubí hotovými pracemi na nástěnce.
Brhelová Jana, Mgr.

Taneční
Žáci devátých ročníků navštěvovali od října
každé úterý na kulturním domě taneční kurz, vedený tanečním mistrem panem Brožíkem. Během

tanečního kurzu se naučili základy tanců - valčík,
polka, walz, jive, cha–cha, foxtrot a základům společenského chování.

Závěrečné taneční
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Osmého února na školním plese SRPŠ vyvrcholilo taneční úsilí žáků polonézou. Dívky a chlapci, změněni tento večer v dámy a pány, předvedli
krásně nacvičenou polonézu na písničku od Adele
– Skyfall. Po vydařeném programu – vystoupení
tanečníků a barmanské show - proběhla taneční
soutěž, ve které žáci předvedli čtyři tance. Soutě-

žící páry připravily krásnou podívanou pro publikum a předvedly velmi vyrovnané výkony – vítězi
se stali Pavlína Kůřilová a Dominik Šalša. Ples se
velmi vydařil, příjemnou atmosféru navodila také
skupina Velvet a spokojeni odcházeli nejen žáci
devátých ročníků, ale i ostatní návštěvníci.
Helísková Sabina, Mgr.

Ukliď si svou obec
I tento rok se škola zapojila ve spolupráci s naším sběrným dvorem do projektu „Ukliď si svou obec“. Cílem bylo nejen
uklidit obec, ale také upevnit ekologické
cítění dětí. Součástí tohoto projektu je
také celoroční sběr a třídění plastových
víček, papíru, starých baterií, elektrospotřebičů, žárovek a tonerů. Letos bylo
také nově zařazeno seznámení žáků
s alternativními zdroji energie. Po zopakování zásad třídění odpadu, po poučení o bezpečnosti práce a chování mimo
budovu školy se jednotlivé třídy vydaly
na svou předem určenou trasu.
1. ročník
– okolí školy, cesta k farmě
2. ročník	– cesta + park u kostela,
ulice Farská, hřiště Mistřín, Svatováclavská, Vyhnálov
3. ročník	– Vinohrady
4. r očník	– cesta + rybník Mistřín, Na Dolině,
Kovářská
5. r očník	– cesta kolem Kyjovky, ulice + hřiště
Písky
6. r očník	– Mutěnská, Ořechovka, Ke Mlýnu,
k betonárce, V Novinách

7. ročník	– Zmola, hřiště u hasičky ve Svatobořicích, kolem MŠ, zpět kolem
Měch. statku, kříže, od vodojemu
ke škole
8. A - ročník – úklid zeleně - hrabání kolem školy
8. B - ročník	– cesta do Milotic, Olšák + mrtvé
rameno, Na Pískách
9. ročník
– bažantnice
Brhelová Jana, Mgr.

Recitační soutěž žáků 1. – 5. ročníku

Divadelní představení pro žáky 1. stupně ZŠ

Čtvrtek 30. ledna byl významným dnem nejen
rozdáváním vysvědčení. Tento den žáci předvedli
své umění v recitaci básní i v přednesu vybraného
textu. V první kategorii (1. – 3. ročník) soutěžilo
18 žáků. Nejlépe si vedli a umístili se na stupních
vítězů: 1. místo Hajná Marie, 2. místo Juřičková Tereza, 3. místo Hajný Jan. Druhá kategorie
(4. – 5. ročník) byla zastoupena 12-ti soutěžícími.
Na vítězná místa dosáhli: 1. místo s postupem Půček Vilém, 1. místo Varmužová Eliška, 2. místo
Řiháková Adéla, 3. místo Maradová Simona.
Všem vítězům blahopřejeme.
Horáčková Lenka, Mgr.

Závěr prvního pololetí školního roku již tradičně končíme návštěvou divadelního představení.
V letošním roce jsme navštívili divadlo Polárka
v Brně, kde nás herci zaujali a rozesmáli pohádkovou inscenací ve stylu komedie „Kdo zachrání
Isabelu“. V komických situacích se ukázala odvaha i charakter jednotlivých postav. Výkony herců
byly odměněny zaslouženým potleskem.
Horáčková Lenka, Mgr.
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Turnaj ve vybíjené
V hodinách tělesné výchovy žáci trénují obratnost, hbitost a také základy míčových her. Procvičují přihrávky, chytání míče, pohotovost. Jak dobře se připravili na turnaj ve vybíjené, jsme mohli
posoudit při dalším ročníku tohoto sportu. Mezi
prvními ročníky byl jen velmi malý rozdíl ve výkonech žáků a první místo získali žáci 1. B. Vítězem
skupiny 2. – 3. ročníků se stala třída 3. A. Skupina
nejstarších žáků prvního stupně 4. - 5. tříd svedla
napínavý boj o první místa. Na nejvyšší stupínek
vystoupila třída 4. A. Vítězům blahopřejeme.
Horáčková Lenka, Mgr.

Beseda s Josefem Zimovčákem a Martinou
Trnkovou Štěpánkovou
Dne 27. 1. 2014 pan Josef Zimovčák, patron
naší školy, připravil dětem přednášku o projektu
Na kole dětem a projektu Tour de France 2013.
Společně s ním přijela mistryně světa v krasojízdě na kole paní Martina Trnková Štěpánková,
a předvedla dětem ukázky tohoto sportu. Společně jsme strávili příjemné chvíle a doufáme, že některé žáky se nám podařilo motivovat k většímu
zájmu o sport a zdravý životní styl.
Klimek Roman, Mgr.
Společné foto s J. Zimovčákem

Závěrečné hodnocení LVVZ ZŠ SvatobořiceMistřín ve školním roce 2013 – 2014
Lyžařský kurz se konal ve dnech 3. 2 až 8. 2.
2014 v Kunčicích nedaleko Starého Města pod
Sněžníkem. K ubytování a stravování bylo vybráno rekreační středisko U Smrku. Lyžařský
výcvik probíhal v Kunčicích na svazích s technickým sněhem. Dolní stanice vleku jsou vzdáleny
200 metrů od chaty a novinkou byla nová čtyřsedačková lanovka. Tato velmi usnadnila především
výcvik našich žáků na snowboardu. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků.
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Vedoucím kurzu byl p. uč. Klimek Roman,
instruktory p. uč. Altmann Libor a Benediková
Lenka, lékařem byla MUDr. Benediková Věra.
Výcvik žáků proběhl jak ve sjezdovém lyžování,
tak ve snowboardu podle daných osnov a předpisů. Všichni žáci zvládli základy lyžování sjezdového a jízdy na snowboardu.
Podvečerní čas byl věnován rozšíření vědomostí žáků. Pravidelně se konaly přednášky a besedy,
které vedl p. uč. Altmann. A to na téma: Zásady
pobytu na horách, Základy lyžování, Lyžařská výstroj a výzbroj, Historie lyžování, Závodní lyžování, Lyžařské terény a zařízení. Večery byly věnovány společné zábavě, na kterou si žáci připravili
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program po oddílech. V pátek dopoledne proběhly
závody ve slalomu na lyžích, odpoledne ve slalomu na snowboardu. Páteční večer byl věnován
karnevalu a zhodnocení lyžařského kurzu.
Závěrem lze konstatovat, že kurz se vydařil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a samotné realizaci lyžařského kurzu. Zvláště

bych chtěl poděkovat SRPŠ za poskytnutí finančních prostředků na lyžařskou výzbroj a věcné
ceny.
Příjemné bylo hodnocení majitele chaty pana
Soukupa, který opět pochválil naše žáky za vzorné a ukázněné chování.
Klimek Roman, Mgr.

Závěrečné foto z výcviku
Poděkování z budoucnosti
Máme skvělého ředitele základní školy, máme
úžasnou zástupkyni, vstřícné učitele, chytré a aktivní děti a výborné a hravé „důležité“ spoluobčany („osobnosti“) – to je zásadní výsledek projektu
„MY 2023“. Ale tento výsledek jsem popravdě
s radostí očekával. A
O projektu MY 2023, kde třídy druhého stupně
soutěžily o nejlepší zpracování historie, současnosti a budoucnosti školy a obce, musely najít
10 představitelů „toho nejvýznamnějšího“ v obci
z pohledu turisty a návštěvníka obce a měly vybrat
partnerskou školu v zahraničí. V novinách, rádiu
a internetu bylo obecně o obci sděleno snad již
vše. Vyhrála 6. B, získali tablety, zájezd na koncert Tomáše Kluse, návštěvu v České televizi, spolupráci s partnerskou školou v Rakousku….mají
toho hodně. Ale co jsou opravdu důležité výsledky
a zjištění, která můžu, jako autor projektu, sdělit
ostatním, kteří přijdou s dalším nápadem?
•Ř
 editel školy Z. Mašek - zapálený pro věc, je pro
žáky schopen obětovat maximum a má skvělé
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nápady (výsledná hádanka a heslo – to je jeho
nápad).
•Z
 ástupkyně ředitele. J. Maradová – dáma se
skvělým přehledem a nápady (úžasné motto
celého projektu vymyslela za 5 minut). Vše
kontroluje z tolika úhlů a náhledů, že to prostě
muselo dopadnout dobře.
•U
 čitelé – projekt je „zase něco navíc“. Kdyby
chtěli, celý projekt „potopí“. Ale naopak jej podpořili a spolupracovali. Skvělé!
•Ž
 áci – největší překvapení pro mne. Výborná
úroveň projektů, skvělé nápady a spolupráce
s prvním stupněm, obětovali volný čas a opravdu se dobrovolně učili na pět otázek o „osobnostech“ obce, které je čekaly, aby získali
všechny obálky. Nakonec toho věděli víc než
spousta dospělých. A
•O
 sobnosti – těm děkuji nejvíce. Bez volného
času, kterého máte málo a věnovali jste jej dětem, by projekt být nemohl. Sami jste připravili
5 otázek + 1 bonusovou, děti poctivě vyzkoušeli,
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

co všechno o Vás (vašich tématech) ví a pak teprve odměnili obálkou. Byli jste v porotě a pak
i na vyhlášení. Děkuji Vám za děti, že jste „své
budoucnosti“ věnovali čas.
Proč byl celý projekt?
• Celá třída se musela semknout, shodnout se,
rozdělit úkoly, řídit tvorbu projektu, shodnout
se, pohádat se, shodnout se…
• Když přijede návštěva, celý druhý stupeň ví
o deseti nejvýznamnějších tématech obce 5 faktů + jednu zajímavost. Kdo z dospělých umí říct
o obci 60 informací?
• Našli si partnerskou školu – budou se více

a rádi učit cizí jazyk a mají nové přátele.
• Škola má nového „Partnera školy“ – firmu DACOM pharma.
• A dámy ze SRPŠ „nejsou marné“. A
Nevěděli jste o projektu? Neznáte hádanku, heslo,
motto? Chcete vidět obhajobu vítězné třídy a písničku o naší obci? Ptejte se dětí. A
Jednou Vám všem děti poděkují, v budoucnosti….
Já děkuji již dnes. A
Koplík Antonín, autor projektu MY 2023,
člen výboru SRPŠ
Mertová Silvie, DiS., předsedkyně SRPŠ

Mateřské centrum Krteček aktivní…
Oslava Dne rodin
Motto: Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna
jiný tón, a přece vspolku nejčistší
souhlas. Božena Němcová.
Letos slavíme 20. výročí Mezinárodního dne rodiny, který
v roce 1994 vyhlásila OSN. Členské státy byly vyzvány k tomu,
aby se připojily ke slavení tohoto
výročí. Přijměte s vašimi rodinami srdečné pozvání na oslavu
Dne rodin ve Svatobořicích-Mistříně, která se uskuteční v neděli
18. 5. v 15.00 na zahradě za Domem
s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně. Při nepřízni počasí se akce bude konat na zdejší
Sokolovně.
Co nás čeká?
-V
 ýstava výtvarných prací dětí z mateřských
škol a mateřského centra na téma - Má rodina
- Dětské kočovné divadýlko Kyjov s pohádkou
- Skákací hrad
- Malování na obličej
-O
 chutnávka oblíbených domácích pochutin
s možností výměny receptů
- Radost z našich rodin, z toho být spolu…
Těšíme se na vás. Bližší info naleznete na www.
mckrtecek.eu.
Lenka Novotná, za tým MC Krteček
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Ohlédnutí za karnevalem Mateřského
centra Krteček
Zimní měsíce se nesou v duchu zahájení plesové sezóny, fašankové zábavy a maškarních,
karnevalových bálů. A tak jako každý rok, tak
i letos pořádalo naše mateřské centrum již šestý
ročník Krtečkova karnevalu. Karneval byl určen
pro širokou veřejnost, zejména děti a jejich rodiče
a prarodiče. Krtečkův karneval se v tomto roce
uskutečnil dne 11. 1. 2014 v prostorách Kulturního domu Svatobořice-Mistřín.
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Vydařené maškarní odpoledne
Děti navštívily karneval v krásných maskách,
ať již kupovaných, půjčených či ručně vyrobených. V každém ročníku karnevalu se snažíme
zajistit bohatý program pro děti. V uplynulých
dvou letech využilo naše mateřské centrum vystoupení profesionálních bavičů, jako byli kouzelníci a klauni, kteří uměli děti a nejenom je,
pobavit a rozesmát. Letos naše centrum vsadilo
na vlastní režii. Program byl zahájen taneční
promenádou, kde se všichni představili ve svých
převlecích a maskách. Poté mohly děti a jejich
doprovod shlédnout vystoupení agility, čili překonávání překážek pejskem Skotym, podle pokynů
a vedení paní Lenky Jurné. Psí kamarád se dětem
líbil a vykouzlil na jejich tvářích úsměv. Krásné
taneční vystoupení ve dvou pásmech si pro náš
karneval připravily i děvčata z aerobiku ZŠ Svatobořice-Mistřín. O další zábavu bylo postaráno přímo maminkami z mateřského centra. Připravily
jsme pro všechny přihlížející čtenou a hranou pohádku „O Šípkové Růžence“ a hudební vystoupení
Carmen – operní árii v podání žabích umělkyň,
která měla v minulých letech ohlas u dětského
publika. Během programu děti tancovaly a dováděly a poté byla vyhlášena tombola, na kterou se
vždy všechna dítka těší a každé si malou drobnost
odnáší. Letos děti mohly využít i možnosti nechat
si namalovat obličej. Téměř všechny děti této příležitosti využily a dotvořily tak kouzlo své masky.
Jsme rády, že se letošní ročník karnevalu vydařil. Že děti zářily radostí a spokojeností. Děkujeme
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všem sponzorům, kteří karneval podpořili. Velký
dík patří také vám všem, kteří jste na karneval
přišli, bylo vás přes 200. Těšíme se na vás na Karnevalu 2015.
Janošťáková Jitka, za tým MC Krteček
Krteček zve: Příměstský tábor 2014
Tak jako v roce minulém a v roce předešlém,
tak i letos se koná díky podpoře obecního úřadu
3. ročník příměstského tábora. V letošním roce
na téma: Ten dělá to a ten zas tohle se na děti
budou těšit tři lektorky - Monika Hajná, Lenka
Jurná a Lenka Novotná.
V prvním ročníku se táboru zúčastnilo 15 dětí,
v roce minulém už to bylo 27 dětí ve věku 4 – 12 let,
kvůli velkému zájmu se tedy zvýšil i počet lektorů. Letos je pro děti a rodiče velkou nabídkou
nejenom zajímavé téma, ale také možnost využít
příměstský tábor 14 dní.
Ročníky předešlé ukázaly, že i když jsme
na vesnici, absence babiček je i u nás. Proto velký
dík patří obci, že se rozhodla nejen tuto situaci
řešit, ale také finančně podporovat. Velký dík patří také panu řediteli ZŠ za podporu, poskytnutí
prostorů a velmi příjemné zázemí. Jelikož jsem se
zúčastnila obou ročníků, mohu s radostí napsat,
že děti z prvního roku přišly i další rok nadšené
a těšící se na nové zážitky, dobrodružství a kamarády. Proto už teď se těšíme na letošní ročník.
Hajná Monika
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury
V neděli 16. března se uskutečnila soutěžní přehlídka Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury.
Vybraní žáci z MŠ a ZŠ se představili ve čtyřech kategoriích v počtu 38 soutěžících. Po vynikajících výkonech všech zpěváků porota rozhodla
o tomto pořadí:
I. kategorie:	1. Varmuža Vojtěch
2. Varmuža Václav
3. Řiháková Karolína
II. kategorie:	1. Hajná Marie
2. Drábek Štěpán
3. Varmužová Marie
Cena poroty: Bužková Jovanka
III. kategorie:	1. Řiháková Adéla
2. Martykánová Kateřina
Varmužová Eliška,
3. Ponticelli Nathalie
Divácký Ondřej
IV. kategorie:	1. Lesovská Viktorie
2. Varmužová Markéta
3. Neduchal Prokop

Cena poroty: Varmužová Tereza
Pozvání do poroty přijali: Mario Kudela (předseda), Lubka Vacenovská, Jaroslav Matula, Eduard
Cvrkal a Jarmila Maradová.
Hosty pořadu byla Dětská cimbálová muzika
ZUŠ Dubňany s vedoucím Pavlem Varmužou, zpěváci - Vlasta Grycová ze Strání a Václav Horák
z Kyjova. Program moderovala Markéta Varmužová, která společně se soutěžícími a doprovázející
muzikou Friška z Kyjova s primášem Davidem
Vašulkou vytvořila po celou dobu příjemnou atmosféru.
Poděkování patří také sponzorům Cukrárně
CORSO Kyjov – Jan Koudela a firmě Wiky Kyjov
i rodičům a učitelům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této přehlídky.
Varmužová Markéta, Mgr.
a Maradová Jarmila, Mgr.

Podkověnka: To byly tedy kuželky!
Hráli jsme v nové kuželně!
Dětský národopisný soubor Podkověnka si začátek nového roku již nedokáže představit bez
turnaje v kuželkách. Letos jsme byli připraveni
na všechno, dokonce jsme museli utkání, kvůli
výstavbě nového sálu, dvakrát přeložit, protože se
budovalo. Počítali jsme, že nás ochotní kuželkáři
v čele s panem Blahou pustí tedy alespoň do staré
části, a to s omezením.
Jaké bylo naše překvapení, ba dokonce úžas,
když jsme byli uvedeni do moderního sportovního areálu s luxusním novým sálem, kde se
nacházely nové kuželkářské dráhy! Připadali
jsme si jako v pohádce. Všechno svítilo novotou
a zářilo čistotou. A to ještě nehovořím o nové
čtyřdráze, kde se čtyřicet dětí v pohodě rozdělilo tak, že si každý dostatečně zaházel. Dokonce
i rodiče, kteří chtěli své dítě přenechat v naší
péči, se vraceli domů pro sportovní obuv, aby si
novou kuželkárnu vyzkoušeli. A ta absence hluku, kterému se při činnosti s dětmi nevyhnete!
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Protentokrát se dá opravdu hovořit o sportovně
– relaxačním, ba dokonce léčivém odpoledni. Naše
velké poděkování tedy patří všem kuželkářům ze
Sokola v Mistříně a naší obci za to, že vybudovali
takové moderní sportovní středisko.
Maradová Jarmila, Mgr.
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Krušpánek v pilném nácviku
Zimní měsíce byly pro členy Krušpánku ve znamení nácviku moravské besedy.
Zimní měsíce byly pro
členy Krušpánku ve znamení nácviku moravské
besedy. Každou zkoušku
jsme pilovali jednotlivé
taneční prvky a oprášili
jsme také polku a valčík. Letošní plesovou
sezónu jsme se zúčastnili domácího krojového
Dolňáckého plesu, kde
jsme předtančili moravskou besedu společně
s dalšímiosmi soubory.
Přijali jsme pozvání
od hostujících tanečníků
ze Ždánic a 15. února jsme s besedou vystoupili
také na tamním krojovém plese. Oba plesy jsme
si moc užili nejenom v duchu besedy, ale také dalšího tanečního „skotačení“ po parketu po zbytek
večera. Díky výpomoci bývalých členů nám nebyla
překážkou ani momentální velká převaha děvčat,
čímž chlapcům moc děkujeme.
Jak už to každý rok bývá, s příchodem jara nás
čekají další společné akce a vystoupení. Mezi nej-

bližší patří Smrtná neděle, každoroční celovíkendové soustředění a sousta dalších. Kvůli nedostatku kluků budeme nová vystoupení směřovat hlavně jako dívčí čísla, ve kterých pro oživení určitě
nebudou chybět ani chlapecké vsuvky. Tímto chci
povzbudit všechny mladé pány, aby přišli k nám
a doplnili a podpořili chlapeckou složku souboru,
o šikovná děvčata určitě nebudou mít nouzi. A
Vašíčková Kristýna

Slovácký krúžek na přelomu zimy a jara
Rok 2013 se úspěšně překlenul na rok 2014.
Oslavy konce a začátku nového roku jsme uskutečnili s kamarády z Lúčky v duchu Hawaii party.
Není nad to, když si v české zimě můžete poležet
na pláži u baru Aloha. Příjemně strávený Silvestr.
Avšak hned další pátek jsme se věnovali vlastní činnosti, a tak rozhodně nelze říci, že bychom
podlehli zimní hibernaci, ba naopak. Nácvik moravské besedy pro krojovou plesovou sezonu, „zatancovávání“ nových členů a opakování starých
tanečních čísel – to byly naše hlavní aktivity.
Moravskou besedu jsme jeli zatancovat do Šardic
na tamější krojový ples. Vrchol lednové činnosti však pro nás bezesporu byl místní Dolňácký
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krojový ples, tentokráte jeho XXXI. ročník. Cílem
bylo přizvat co nejvíce krojových skupin z okolí, což věříme, že se povedlo, a tak diváci mohli mimo domácí obdivovat krásy krojů z Milotic,
Dambořic, Ždánic, Týnce, Šardic a až z hanáckého Tovačova, kteří také předvedli svůj folklor
ve vlastním vstupu. Pro ples jsme v rámci půlnočního překvapení zpracovali řecké tance, které se
setkaly s vřelým přijetím. Celý ples doprovázela
DH Svatobořáci, která je pro nás už osvědčenou
volbou. Nezbývá než poděkovat všem sponzorům,
kteří ples podpořili, dále také všem členům, jež se
na přípravách podíleli, a v neposlední řadě všem
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

návštěvníkům, kteří se na ples přišli pobavit. Věřím, že tento krojový ples má stále co nabídnout
a v konkurenci ostatních plesů dokáže stále oslovit své návštěvníky skrze svou „lidovost“, pohodu
a především sepjetí s krojem, dechovkou a folklorem evokujícím hodovou atmosféru. Budeme se
těšit zase za rok!
Naše činnost neustála ani po plese, jelikož jsme
se připravovali na nadcházející fašaňk. Fašaňkovou obchůzku jsme si „nanečisto“ zkusili v lázních Hodonín, kde jsme za doprovodu CM z Milotic předvedli hostům fašankový tanec „Podšable“
a následně ukázali lázeňským hostům něco ze svého tanečního repertoáru. Reakce obecenstva byla
velmi přátelská a vřelá, což nás velmi povzbudilo
pro další činnost. Následující den jsme si na výroční schůzi mj. zrekapitulovali rok 2013, vytyčili

priority pro činnost na tento rok
a zvolili nové stárky. Týden nato
jsme absolvovali fašaňkovou obchůzku v naší obci, znovu za hudebního doprovodu CM z Milotic
a za účasti „chlapů“ z místního
Mužského sboru. Víc než jarní
počasí dopomohlo ke zdárnému a příjemnému průběhu obchůzky, kterou jsme zakončili
na sále pohostinství U Polášků
pochováváním basy. Ještě teď mi
v uších zní „litánie“ a cítím vůni
špeku a slivovice. Nicméně život
folkloristy není jen o veselí a pomyslném obžerství, a tak je třeba v následujících
40 dnech basu nechat ležet, aby se rozezněla zase
po Velikonocích.
To však neznamená omezení naší interní činnosti. 24. května se totiž v naší obci uskuteční
soutěž „O nejlepšího tanečníka verbuňku kyjovského Dolňácka“, kterou krúžek pořádá a jejíž
mužská část už piluje své taneční dovednosti, aby
se tak mohli na této soutěži představit. Věříme,
že nejen nás, ale i ostatní domácí tanečníky přijdete podpořit!
Vám, drazí spoluobčané, přeji za krúžek
a za všechny členy co nejúspěšnější nastartování
jarního období, ať už v práci, ve škole nebo i na vinici a zahrádce.
Za Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín
Kellner Tomáš, Mgr. Bc.

Lúčka na jaře 2014
Skoro by se dalo říct, že po podzimu přišlo jaro. Zima se vlastně ani neukázala.
Jako kroužící pták se zatočila na pár dní nad
krajem a zase zmizela. Kromě pár mrazivých dní
a několika vloček sněhu jsme z ní letos nic neměli. Někomu taková zima vyhovuje, jinému se
zase nelíbí. Ale ať je počasí jakékoli, život jde dál.
A i u nás v souboru tomu tak bylo. A i když bylo
o Štědrém dnu až jarní počasí, uskutečnili jsme
tradiční štědrovečerní chlapeckou koledu a o dva
dny později pak dívčí štěpánskou. Musím říct,
a to s velkým potěšením, že se obě tyto akce velmi vydařily a to také díky hojné účasti prakticky
všech členů od počátku až do konce.
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Velmi pěkně se povedl také společný silvestrovský večer v klubovně na KD, kde jsme přivítali Nový i nový rok v ryze letní atmosféře, a sice
v rámci „Hawai párty“. Zbytky naší květinové
výzdoby zavěšené nad barem pak mohli návštěvníci akcí na KD vidět ještě dlouhé týdny poté.
18. ledna jsme spolu se sdružením Patnáctka pro
občany uspořádali další ročník již tradiční zábavy
„Taneční a módní show,“ která k našemu potěšení
vzbudila velký ohlas mezi návštěvníky. Jsme rádi,
že kapela Kombet, se kterou jsme spolupracovali
poprvé, dokázala roztančit všechny návštěvníky

21

Vydařená fašaňková obchůzka
až do pozdních nočních hodin. Povedlo se nám
dát dohromady krásnou tombolu s hodnotnými
cenami, módní přehlídku, košt vín a likérů, jelení
guláš, několikeré předtančení a snažili jsme se našim hostům večer zpříjemnit, jak jen jsme dokázali. O to více nás těší, že jsme se setkali z velké většiny s příznivými komentáři a pochvalnými řečmi.
Dále jsme se účastnili několika krojových
plesú. Nejprve jsme tančili moravskou besedu
na krojovém plese v Týnci u Břeclavi, poté u nás
na Dolňáckém plese a koncem února na zábavě
v Těmicích. Na všech těchto akcích jsme poznali, jak krásné a rozmanité může být předvedení
téhož tance napříč celou Moravou, a to různými
soubory v rozmanitých krojích. Těší nás, že i my
jsme mohli přispět svou troškou do společného
pomyslného mlýna.
První víkendový týden se nesl ve znamení fašaňku. Počasí nám připravilo opět jarní den naplněný sluncem a bezmračným nebem. Už brzo
po poledni jsme se sešli k tradiční obchůzce, která se opět těšila hojné účasti našich nejen současných, ale i bývalých členů. Moc hezký pohled
nastal v momentech, kdy se všechny tři soubory
spojily ke společnému tanci před domy stárky, pana starosty a před farou. Taková spousta
krojovaných a masek se fašaňku už dlouhá léta
neúčastnila. Večerní tradiční pochovávání basy
se konalo v sále U Polášků za hojné přítomnosti
„truchlících pozůstalých.“
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Moc mě těší, že za poslední měsíce se nám
povedlo získat do svého středu mladé chlapce
i děvčata, kteří svým nadšením motivují i nás
vedoucí a starší tanečníky k tanečnímu zdokonalování se. Věřím, že s námi zůstanou co možná
nejdéle, aby i oni mohli jednou svým mladším nástupcům předat tytéž zkušenosti, které jim v současnosti můžeme předávat my.
Pro nadcházející týdny připravujeme soustředění v Čeložnicích, kam pravidelně každoročně
jezdíme pilovat své umění. Chceme se věnovat jak
zlepšování starých čísel, tak učení se novým, zpěvu a stmelování kolektivu, který se teď významně
omladil. Další výzvou je hledání nové doprovodné
cimbálové muziky, protože ta stávající pod vedením Jarka Panáka z Dubňan už s námi, pro svou
časovou vytíženost, nemůže absolvovat potřebné
zkoušky a některá vystoupení. Děkujeme jim
za společně prožité roky a přejeme jim i dál hodně
úspěchů. V průběhu roku se ukážeme na některých podnicích a festivalech v celé ČR a v létě zavítáme i na chorvatské pobřeží.
Je před námi dost zajímavých akcí doma v rodné obci i v okolí a my se budeme snažit, abychom
všude dokázali předat lidem něco z našeho umění. Děkujeme všem našim přátelům, sponzorům
za jejich přízeň a přejeme Vám všem, abyste ty
následující, opravdu jarní, dny a týdny dokázali
prožít naplno a s radostí.
Šťastný Petr, Bc.
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Rok se soluňskými bratry
Uplynulý rok 2013 se pro členy chrámového sboru AMA, Varmužovu CM a dívčí sboreček  
při ZUŠ Dubňany složený z místních „školních“ zpěvaček nesl ve znamení 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Momentka z koncertu
K tomuto významnému jubileu secvičil s výše
uvedenými hudebními tělesy sbormistr Petr Varmuža duchovní pořad, kde oslavujeme slovem
i písní věrozvěsty, nesoucí v sobě kořeny naší kultury a víry.
Premiéra koncertu Bratři ze Soluně se uskutečnila v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích v předvečer svátku svatých apoštolů dne
4. 7. 2013. Další uvedení proběhlo v místním kostele Navštívení Panny Marie při příležitosti MFF
Mistřín 2013 v neděli po slavnostní mši svaté
28. 7. Celý pořad nahrával ČR Brno, jehož autentický záznam jsme mohli nedávno poslouchat
na jeho vlnách. Svým podílem přispěli Bratři
ze Soluně při misijní neděli 20. 10., kdy proběhl
benefiční koncert na podporu nových varhan
v Rajhradě pro kongregaci Sester těšitelek BSJ.
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V Adventu jsme na svátek Neposkvrněného
početí Panny Marie 8. 12. navštívili s cyrilo-metodějským odkazem farnost ve Velkých Bílovicích a naši hudebně-duchovní pouť jsme ukončili
v Kozlovicích 14. 12. na Mezinárodním hudebním
festivalu Souznění. Díky tomuto festivalu, jehož
myšlenka se zrodila v r. 1999 při návštěvě Vatikánu, mohou soluňské bratry slyšet i příznivci ČR
Ostrava, který celý koncert natáčel.
Touto rekapitulací bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným zpěvákům a muzikantům ve sboru,
sborečku i CM za to, že jsem mohla být součástí
tohoto krásného hlubokého poselství, kterým nás
Cyril a Metoděj oslovují i po více než tisíci letech.
Dědictví otců, zachovej nám, Pane.
Varmužová Markéta, Mgr.

23

SDH Mistřín před novými výzvami…
Po sportovní stránce máme letos našlápnuto jako vloni, aspoň u žáků… zní z naší zbrojnice.
Neoficiálním Mistrovstvím republiky v Havířově začaly dětské soutěže v hasičském sportu.
A hned tady naši mladší i starší žáci dokázali, že
to s hadicemi umí! Shodně skončili z 65 soutěžících družstev na 3. místech.
Hned za týden 1. března jeli na soutěž do Velké
nad Veličkou, kde obsadili mladší žáci 1. místo
a starší 2. místo. V měsíci březnu se zúčastní ještě halové soutěže v Dubňanech a po Velikonocích
(25. – 27. dubna) uspořádáme soustředění v Osvětimanech. Odtud pojedou děti zrovna na soutěž
do Kozojídek. Náš program pokračuje 4. května
na soutěži v Žeravicích, 10. ve Vacenovicích, kde
se koná okresní kolo. A pak bude následovat sou-

těž dětských týmů u nás v Mistříně (18. května),
na kterou vás všechny srdečně zvu k povzbuzování a podpoře našich dětí.
Naši hasiči se dále zúčastnili Okrskové schůze
na zbrojnici ve Svatobořicích (7. února), na pohřbu
v Hovoranech a v naší obci. Ve dnech 15. – 16.
března se uskutečnilo u nás na zbrojnici školení
rozhodčích a 29. března realizujeme sběr starého
železa. Za železný materiál do sběru děkujeme.
A také se již pomalu chystáme na účast při
sjezdu rodáků naší obce a současně Vás již nyní
rádi zveme na tradiční Letní noc u naší zbrojnice,
která bude opět začátkem měsíce srpna.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín

SDH Svatobořice
Nový rok jsme zahájili zhodnocením celoroční činnosti za rok 2013 na valné hromadě,
kterou jsme uspořádali na hasičské zbrojnici 11. ledna 2014.
Na valné hromadě jsme si schválili plán činnosti a finanční plán na rok 2014. Starostka sboru
p. Ronková předala ocenění - stužky „Za věrnost“
těmto členům: Bimka J., Pekárek Fr., Duhajský P.,
Duhajská J., Pažičan J., Červínek L. a Příkaský J.
Potom jsme se pustili do přípravy plesu. Ten se
konal v pátek 24. ledna na sokolovně ve Svatobořicích. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba
Popuďané. Na plese nám své taneční umění předvedli mladí tanečníci Kryštof Mička a Sára Zemanová z tanečního klubu TK CLASSIC Hodonín.
Jejich ukázky latinskoamerických a standardních
tanců byly okouzlující. Děkujeme všem sponzorům, občanům a členům, kteří přispěli do tomboly
a tím i ke zdárnému průběhu plesu.
Svá životní jubilea v tomto období oslavili bratr
Bimka Josef a sestry Kortišová Anna a Kyněrová
Ludmila. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
V zimních měsících mladí hasiči pilně trénovali na hasičce uzly, malovali obrázky do soutěže
Požární ochrana očima dětí, fyzičku si udržovali
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Úspěšní mladí hasiči
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plaváním v bazénu v Ratíškovicíh jednou za 14
dní. Letošní mírná zima jim dovolila začít trénovat venku již na začátku března.
První soutěží, které se zúčastnili, byla halová
soutěž ve Velké nad Veličkou a soutěžili v těchto disciplínách: uzlová štafeta, 4x40 m a štafeta
požárních dvojic. Naši mladí hasiči se umístili
na krásném 2. místě. Přejeme jim hodně úspěchů
při dalších soutěžích. Již v neděli 23. března je
čeká halová soutěž v Dubňanech.

Ve čtvrtek 6. března jsme na poslední cestě
ku hrobu doprovodili našeho dlouholetého člena
a bratra Jana Špirudu, který nejednou nezištně
přiložil ruku k dílu. Čest jeho památce.
Jarní sběr starého železa plánujeme 5. dubna.
Na sobotu 26. dubna připravujeme zájezd na Hostýn.
Na závěr zveme všechny čarodějky a čaroděje na tradiční slet čarodějnic, který se uskuteční 30. dubna
na hřišti u hasičské zbrojnice ve Svatobořicích.
Lungová Iveta, Ing., jednatelka SDH Svatobořice

Spartak vstupuje do jara 2014
Zima nebyla, a tak se z neoblíbené zimní přípravy stala spíše předjarní.
Ale název je to jediné, co se změnilo. Intenzita,
náplň i přízeň této, pro každého fotbalistu nejméně oblíbené, části roku zůstala stejná. Začala
od prvních lednových dní naplno. Dvakrát týdně
venku a jedenkrát v tělocvičně se připravovala
obě družstva mužů. Ačkoli po dlouhá léta byla její
náplň poměrně jasná, jedna malá změna se přece jen konala. Dlouhé mnohakilometrové výběhy
byly nahrazeny dynamickými tréninky v podobě
sérií sprintů, a to jak na krátké, tak střední vzdálenosti. Na konci ledna část hráčů odjela na soustředění do Čeložnic, kde se mohla věnovat nabírání kondice v lepších podmínkách.
„A“ družstvo mužů se přihlásilo do B skupiny
kyjovského zimního turnaje, kde postupně změřilo síly s Šardicemi, Nížkovicemi, Bohuslavicemi,
Sobůlkami a dorostem Kyjova. Se ziskem 13 bodů
skončilo na prvním místě této skupiny. B tým se
teprve ke svým přátelským utkáním chystá. Nejprve se utká s našimi starými pány a týden nato
s Archlebovem. Zatímco dorost svá utkání teprve
odehraje, starší žáci už stihli odehrát dvě utkání,
a to se Sobůlkami, kdy vyhráli 11:1, a se Šardicemi, které porazili 7:0. Veškeré síly a koncentrace
všech našich družstev od mužů po základnu se už
zaměřují na poslední březnový víkend, kdy začínají jarní odvety této sezony.
Velkým úkolem obou týmů mužů bude především udržení se ve stávajících soutěžích a stabilizace kádrů do příštího ročníku.
Z uskutečněných mimosportovních aktivit
Spartaku bych rád zmínil dvě. Tou první byl sportovní ples, který se konal 22. února na místním
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

KD. I tento ples se setkává každoročně s větší
oblibou veřejnosti a jsme spokojeni s jeho rostoucí návštěvností letos na něj zavítalo kolem 450
návštěvníků. Těší nás, že se do jeho pořádání zapojuje téměř každý člen našeho sdružení, byť jen
formou ceny do tomboly, která se letos sešla opět
krásná a bohatá. Hlavní ceny byly letos v podobě
velké ledničky s mrazničkou, herních konzol, tabletu, digitálních kamer a dalších. Velké díky tak
patří sponzorům, kteří tyto ceny do tomboly věnovali. K občerstvení bylo připraveno osm nejrůznějších druhů gulášů (např. bosenský s jehněčím
masem nebo banánový).
V sobotu 8. března jsme opět na KD uspořádali
třetí ročník koštu pálenek a pomazánek, na který se u nás sešlo nádherných téměř 1250 vzorků
nejrůznějších likérů, kořalek a 35 druhů pomazánek. Především počet pálenek je velmi potěšující,
neboť jeho nárůst je téměř 200% oproti minulému
roku. Kromě vzorků vzrostl i počet návštěvníků,
kterých jsme letos napočítali na 500. Celkovým
vítězem koštu se stal se vzorkem z durancií pan
Peš z Mistřína. Mezi pomazánkami pak nejlépe
uspěla salámovo-zeleninová od Dagmar Kochové
z Dubňan a „smraďoch“ od Jany Neduchalové ze
Svatobořic. Blahopřejeme! Jsme také velmi rádi,
že i tato akce se stává další perličkou do náhrdelníku tradičních podniků nejen Spartaku, ale celé
naší obce.
Na počátku července ve spolupráci s obecním
úřadem se i v našem areálu uskuteční oslavy
k 50. výročí spojení obcí Svatobořic a Mistřína.
Kromě toho bychom chtěli právě obecnímu úřadu
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Momentka z koštu slivovice
vyslovit velké poděkování za finanční pomoc, díky
které se můžeme pustit do rozsáhlé rekonstrukce
kabin a zázemí pro hráče i fanoušky. Takže ještě
jednou moc děkujeme. Děkujeme také všem dal-

ším sponzorům za jejich pomoc, také fanouškům
za přízeň a těšíme se, že se spolu brzy setkáme
u dobrých fotbalových utkání.
Šťastný Petr, Bc.

Sokol Svatobořice:
práce není povinnost, ale zábava!
Můj příspěvek za TJ Sokol Svatobořice, ve kterém navážu na akce popsané v posledním zpravodaji,
se ponese ještě v duchu vánoční nálady.
Dne 7. prosince jsme připravili prodejní výstavu. Prodávalo se a vystavovalo zboží, které patří
k Vánocům, jako doplněk byla výstava jídelních
souprav. Celou akci nám opět naaranžoval František Sedláček, za což mu patří dík, stejně jako
všem, kteří nám vystavované zboží zapůjčili.
Pravou vánoční náladu jsme si navodili 22.
prosince u rozsvíceného vánočního stromku, kde
jsme společně zazpívali koledy, potom na Sokolovně jsme u guláše a hudby pokračovali dál. Potěšilo nás, že přišlo mnoho lidí, přestože v části
obce Mistřín byla ve stejnou dobu akce stejného
charakteru.
Na Štěpána (26. prosince) se soutěžilo a bojovalo ve stolním tenise, opět na Sokolovně. Účast
byla velká. Zvítězili:
• v kategorii starší žáci se na 1. místě umístil
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Borski Martin, dále zaujali Změlík Marek (2.)
a Krakovič Vojta (3.)
• v kategorii mladších žáků byl první Grmolec
Marek, za ním pak Michna Lukáš (2.), Buštík
Tomáš (3.).
Rozloučení se starým rokem proběhlo tradičně
vesele. S hudbou, občerstvením, za účasti všech
členů. Za prasátkem jsme pochodovali na Silvestra do Milotic. Tam měli celou akci velmi dobře
připravenou. Zámečtí páni nás přivítali, trubači
troubili. Jenom počasí nevyšlo, pršelo. Ale nějaká
ta kapka deště v guláši nemohla pokazit náladu,
která přes rozmar počasí byla výtečná. Množství
zúčastněných to dokazovalo.
Na Nový rok jsme tradičně pochodovali kolem
dědiny a potom zakotvili na Sokolovně. Inu, jak
na Nový rok, tak po celý rok!
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Ale… hned 2. ledna k nám dorazila zpráva, že zemřela v požehnaném věku 93 let sestra Věra
Dekastellová. Věra byla jednou
z těch členů, kteří pomáhali Sokol
formovat. Měla velmi úzký vztah
ke Svatobořicím, které velmi často
navštěvovala, protože byla vězněna
v internačním táboře. Od té doby
přetrvala její vazba na některé
naše rodiny. Dalším, který opustil
naše řady, byl bratr Antonín Podveský.
Dne 9. února se sešla naše Valná
hromada. Hodnotilo se a vytyčovaly nové úkoly. Snad to nebude zavánět sebechválou, ale myslím, že můžeme být spokojeni.
Nakonec v tom názoru nás upevnil i starosta obce
Ing. František Měchura a místostarostka Ing. Terezie Čičáková, kteří naši činnost hodnotili jako
velmi dobrou. Ve své funkci setrvává také naše
nová starostka sestra Výletová, kterou jsme
si zvolili přesně před rokem. I když její činnost
nikdo oficiálně neohodnotil, my ji hodnotíme.
A jak? Když se dílo daří, zvedá se palec. I my jej
zvedáme a dodáváme: „Aničko, jen tak dál!“
Poslední akcí, o které bych se chtěla zmínit, je
Maškarní ples. Dobrá a veselá nálada při hudbě

Popuďané, bohatá tombola, mnoho zajímavých
masek, to se stalo už tradicí. A zde bych chtěla
poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly, stejně jako členům, kteří přispěli
k tomu, aby byla tombola opravdu bohatá.
Když jsem otevřela poslední výtisk zpravodaje,
viděla jsem, že nad mým příspěvkem někdo z redakční rady napsal, že „Sokol kvete“. Pro někoho
to bude možná moc silná formulace, jedno však
víme všichni, že Sokol žije a že práce, kterou zde
odvádíme, není povinností, ale zábavou.
Mrkývková Marie,
členka TJ Sokol Svatobořice

Box Mistřín
Ve dnech 14. - 16. února se konalo mistrovství
republiky školní mládeže a kadetů v boxu v Českých Budějovicích.
Za mistřínský oddíl byl nominován ve váze
do 75 kg Jožka Marada, který v boji o postup

do finále podlehl ve vyrovnaném boji nejtěsnějším
rozdílem 2:1 na body Pavlu Švestkovi z Poděbrad
a umístil se na třetím místě. K zisku bronzové medaile blahopřejeme!.
Janča František

Kuželkáři v novém!
Podzimní část byla pro kuželkáře v Mistříně velmi napínavá, a to ve smyslu, jak vše dopadne, kdy
na jejím konci se už jen čekalo na dokončení mnohaletého úsilí členu Sokola Mistřín.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu mužů dohrávalo poslední zápasy na šestidráhové kuželně ve Vracově, kdy na konci podzimní části obsadilo 8. místo.
Liga je velmi vyrovnaná a každý zápas je nejistý,
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protože výhra v celkovém počtu poražených kuželek nemusí vždy znamenat bod pro družstvo, díky
rozdílnému bodování. Každý hráč v týmu musí
odehrát 120 hodů sdružených a ne 100hs, jak je
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zvykem v nižších soutěžích. Družstvo „B“, které
společně s „C“ hraje Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, obsadilo na konci podzimu 2. místo
v tabulce. Již několik let je pravidlem, že na konci
sezony se béčko pohybuje od 1. - 3. místa, tak uvidíme letos, kam se dostanou. Céčko hrající stejnou soutěž jako „B“ se propadlo ke konci podzimu na 13. pozici v tabulce. Družstvo je složeno
ze hráčů začínajících, tak i s letitými zkušenostmi. Nejmladší členky oddílu vyhrály základní část
dorostenecké ligy a mají namířeno výš! V jarním
kole budou bojovat o přímý postup do 2. dorostenecké ligy. Začátkem jarní části se uskutečnily
i krajské přebory. V průběhu podzimní části sezony využívalo mnoho spolků, a také ZŠ ze Svatobořic-Mistřína ještě dosluhující dvoudráhu. Nyní
patří dvoudráha k historii. Věřím, že každý, kdo
přijde do nové kuželny, pozná velký kus práce členů a viditelný rozdíl.
Hlavní událostí kuželkářů v Mistříně za poslední desetiletí byla dokončená čtyřdráha. Již v průběhu zimní přestávky byli všichni hráči a členové
netrpěliví, zda se podaří vše nachystat na první
ligový zápas družstva „A“. Vše proběhlo naprosto přesně, kdy kolaudace a technická kontrola
z České kuželkářské asociace proběhla bez problémů. Kuželkáři pamatující si ještě, kdy museli
po každém hodu ručně stavět 9 kuželek, vnímají dnešní kuželnu v Mistříně jako sen, který se
stal skutečností. Použitá technologie patří mezi
nejmodernější v ČR a kvalitou již osvědčená. Naprostá digitalizace každé dráhy a multimediální

synchronizace je samozřejmostí. Největší změnou
pro hráče jsou dráhy, které jsou více citlivější
na každý špatný pohyb s rukou. Dráhy jsou poskládané z několika desek určených ke kuželkářskému sportu, tudíž při deformaci dráhy není
třeba nic vysekávat, jako doposud, ale stačí pouze
vyměnit špatný díl dráhy. Nyní prochází kuželna
zatěžkávací zkouškou, kdy jsou dráhy využívány
ke hře každý den.
Na první zápas přišlo více než 50 diváků, kdy
nestačila kapacita sedaček a na mnoho pozorovatelů se nedostalo. V následujících zápasech bylo
v hledišti stále plno a jde vidět, že zájem o kuželky
v Mistříně pozitivně stoupá. Samozřejmě nás těší
podpora spoluobčanů.
Na kuželně je ještě spousta práce, kterou musíme zvládnout v průběhu roku. Vybudování sociálního zařízení pro diváky, dokončení fasády budovy či několik zednických zapravení, které jsou
třeba. Pokud by se nám všem podařilo splnit dané
úkoly, tak bychom s radostí slavnostně otevřeli
novou čtyřdráhu v Mistříně. Rád bych poděkoval
všem příznivcům kuželkářského sportu v Mistříně za podporu a vydrž. Věřím, že z každého utkání budou odcházet s dobrým pocitem z naší hry.
Pozvání platí též na květen do Brna, kde se bude
po 32 letech hrát Mistrovství světa v kuželkách.
Budou zde viděni nejlepší hráči, hráčky a družstva
z celého světa. Zážitek to může být jistě výjimečný.
Hodu ZDAR!
Špaček Adam Pavel, Bc., DiS.,
mluvčí kuželkářů

Pohled do nové kuželny
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◾K ZAMYŠLENÍ◾

Válečné ozvěny
(závěrečná část)
Acta est fabula
Nepochybně je zajímavé, že zloději ačkoliv
věděli, že se postup válečné fronty stále měnil, a snad se dá říci, že v i jejich neprospěch,
ve zlodějinách vůči svým bližním stále pokračovali. A uvnitř tábora se již „hrála jiná písnička“. Jejich hrabivost je však trvale zaslepovala.
Bezohlednost, hyenismus za každou cenu je nakonec sám potrestal.
Ve výčtu těch, kteří pak svědčili v jejich ostudné kauze. byli i lidé působící vně lágru. Například
řezník Franta Němec vypověděl, že Martinec
řekl, že má účtovat na kile vuřtu ne 18 korun, ale
o 2- 4 koruny více a takto podobně i u dalších
druhů uzenek, klobásů, salámů nebo u vepřového či telecího masa. Rozdíl, který takto vznikl,
si od něho bral v hotovosti do kapsy. To však
Martincovi nestačilo, přesto si pak ještě posílal
maso balíky domů. Vedoucí táborové kuchyně,
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která zde byla zaměstnaná za mzdu (1200/měsíc)
za celou dobu, co zde pracovala, neznala denní
příděl na internovanou osobu. O stavu skladu neměla ani ponětí, takže se jí zde moc dobře nepracovalo. Také potvrdila, že viděla „balíkovat maso“
pro správce. Správce Ústředního skladu, bývalý
praporčík čs. armády A. Kasal potvrdil, svou výpovědí v podstatě celou žalobu proti Martincovi
i Hoblíkovi.
Obviněný J. Fiala, co skutkově mohl, to popřel
vč. výroby bot z táborového přídělu kůže pro vězně, prý si vše zakoupil a že domů zasílal v balících
jen prádlo k praní. Přiznal jen to, co bylo zjištěno a zabaveno domovní prohlídkou, navíc se svou
výpovědí snažil krýt své kumpány, obviněného
Martince i Hoblíka. T. Hoblík měl měsíční mzdu
2500 korun a ve výpovědích se vymlouval a navíc
usvědčoval Martince, že plnil jeho pokyny. Některé
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věci připustil, některé popřel a vcelku si prý pro
sebe nic nebral, což je pochopitelné, on byl přece
v táboře!, ale balíky posílal, že to bylo domů, to mu
prostě nějak nevadilo! Je třeba si v této textové pasáži uvědomit, že všichni stíhaní byli profesionálními četníky, kteří byli dříve na vedoucích místech
u četnictva - napovídají tomu jejich funkce, v nichž
byli zařazeni, i délka služby (četnický vrchní
strážmistr—narození 1884, 1886,1893), takže šlo
o profesionály znající parametry kriminalistiky
atd. Jen pekař V. Kuba vypověděl, že u něho všechno účetně i fakticky „sedělo“. Josef Martinec bral
gáži 3000 korun měsíčně, tuto částku jistě není
třeba zvláště komentovat, když si ji čtenář srovná
už s jinými shora uvedenými. Jednoduše řečeno neměl se špatně! Avšak platí rčení, že s jídlem roste
chuť, což v jeho případě platilo více než dvojnásob
! Bývalý příslušník vládního vojska, kde působil
do nástupu do svatobořického lágru, byl svým podobným hospodařením i tam již známý. Jeho obhajoba proti 88 svědkům, kteří popisovali nejen jeho
nadřazené počínání s materiálními potravinovými
zásobami, ale i s lidmi, kteří se nemohli v tísni
bránit, byla proti síle morálky a svědectví zoufalých lidí prachmizerná, slabá. Nakonec se pod
tíhou jasných důkazů přiznal k většině skutků,
které mu obžaloba kladla na váhy spravedlnosti.
A dokonce měl i drzou poznámku, že si nenechával peníze od řezníka, ale že za ně načerno nakupoval zeleninu od sedláků pro vězně… všichni tři
obvinění i po rozsudku zůstali ve vězení ve výkonu
trestu. Sondengericht – říšský soud je uznal vinnými za zpronevěru, protože jako vysoce postavení
úředníci ve správě internačního tábora poškodili
především “ třetí říši“ ! Tři roky si však za své
lumpárny i proti říšskému hospodářství neodseděli, ale v osvobozovacích dnech se i oni s masou
politických vězňů dostali z vězení ven na svobodu,
když Fiala byl již od února na svobodě, protože
dostal menší trest než jeho kamarádi. No a světe
div, i oni se holedbali tím, co pro lidi udělali a pochopitelně, že riskovali své životy, když pomáhali internovaným! Lež však v tomto případě měla
krátké nohy. Poválečný chaos a zmatky zmizely
a v platnost nastoupily zákony, které byly více než
zákonité a které byly více než nutné k nastolení
pořádku a spravedlnosti. Právo bylo nastoleno
v duchu retribučních dekretů, jak již bylo řečeno v úvodu stati, a celá kauza se po čase dostala
znovu na soudní stůl. Když konečně nastal soudní
verdikt, psal se již rok 1948. Zločin, který vytvořil
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vinu – actus reaus, musel být potrestán. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti dne 20.
října nařídil konečně ono spravedlivé a konečné soudní přelíčení. Všichni byli žalováni za to,
že v době zvýšeného ohrožení republiky nacistickou mocí jako úředníci správy ITS pro politické
vězně a rukojmí zneužili tísně způsobené národní
politickou či rasovou persekucí, aby se obohatili
na úkor fyzických osob internovaných německými
policejními orgány v táboře tím, že zkracovali odcizováním a zpronevěřováním dávky zejména potravin a jiných potřeb určených pro internované,
spáchali zločin proti majetku podle ust. § 10 retribučního dekretu a odsuzují se: Teodor Hoblík byl
odsouzen k 18 měsícům těžkého žaláře s tvrdým
ložem( 1x čtvrtletně) a navíc půl roku nucených
prací a rovněž ke ztrátě cti na dva roky. Jan Fiala byl ve vězení do 28. 2. 1945 a prakticky plus
vazbou v roce 1948 před vynesením rozsudku si
trest odpykal, oba odsouzení ztratili polovinu svého majetku, který propadl státu. Fiala též na rok
ztratil občanská práva. Josef Martinec byl odsouzen na tři roky do vězení a dostal i rok nucených
prací a verdikt byl i ke ztrátě poloviny majetku
se ztrátou občanských práv na pět let. I on měl
čtvrtletně tvrdé lože. Trestní sazby však byly vyřčeny pod dolní hranicí trestů, které mohli dostat.
Čas totiž plynul. V odůvodnění rozsudku bylo mj.
i řečeno, že místo aby využili svého postavení
v lágru, jako mnoho jiných vlastenců k pomoci
vězňům, tak svým konáním umocnili akt pomsty
nacistů proti československým občanům za to, že
byl našimi parašutisty spáchán atentát na říšského protektora R. Heydricha. Místo aby se tedy zapojili do celonárodního boje proti německým okupantům, neučinili tak, ale dali se na cestu získání
osobních výhod a prospěchu. Bylo snadné krást
tam, kde se nikdo nemohl bránit!
Zdálo by se, že verdiktem tohoto soudu opovržení hodná kauza nenažraných a nenasytných kolaborantských hyen z internačního tábora končí.
Není tomu tak!
T. Hoblík si trest odseděl v Ostrově u K. Varů
stejně jako Martinec, který se dostal na svobodu
20. 10. 1953, kdy mu trest skončil. O trestu ztráty
občanských práv a jeho konci byl uvědomen poštou dne 12. 4. 1954. Je zde třeba i připomenout
možnosti udělení milosti odsouzeným. Tohoto
práva využila manželka Josefa Martince poprvé
v lednu 1949, avšak byla zamítnuta. Nejméně potrestaný J. Fiala jako jediný z odsouzených měl
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odvahu žádat soud o obnovu řízení s cílem zahladit jeho rozsudek už v roce 1952. Soud však
jeho žádost dne 3. 6. 1952 zamítl. Dále je třeba
připomenout, že žádná z amnestií, které byly vyhlášeny v letech 1948, 1953 ani 1960, se na tyto
trestné činy nevztahovala, což je jistě i z dnešního pohledu více než nad slunce jasné. Předmětný
spis však rostl založením dalších listin. V roce
1968 Jan Fiala znovu podal k soudu žádost o obnovu řízení - rehabilitaci - ve spise jsou pak založena některá vyjádření i bývalých vězňů, jejichž
prostřednictvím si chtěl bývalý odsouzený polepšit svůj osobní profil. Krajský soud i toto podání
zamítl, a to už bylo Fialovi 84 let. Bylo to už více
než dvacet čtyři let od spáchání životně nebezpečných zlodějen, které podle něho měly smazat
válečná strádání vězňů. Doba i poté věděla, co je
to hyenismus, co je to v tísni páchaná zlodějna
na již jednou vězením postižených a na druhé

straně okradených vlastními lidmi. Doba dodnes
tuto křivdu na nevinných nesmazala! Mnozí si
nesou válečná traumata, ve kterých šlo v lágru téměř denně o život, dodnes, protože nikdo nevěděl,
kdy přijede gestapo a někoho z nich odveze do nenávratna vyhlazovacích lágrů. Jak s touto soudní
kauzou pak kontrastuje vlastenectví prostých lidí
ve Svatobořicích-Mistříně, ale i v jiných obcích,
kteří i v této kruté nacistické době dokázali tajně
zásobovat vězně v lágru, aby jim umožnili arest
i válku přežít. I oni za tuto vlasteneckou pomoc
mohli skončit ve vězení či v koncentráku i jejich
rodinám pak hrozilo trvalé nebezpečí nejvyšších
nacistických trestů, přesto, že jen pomáhali!
A že k postihům a nacistickým trestům v obou obcích došlo, svědčí více než tři desítky vězněných
a vyšetřovaných občanů. Svobodu národa zaplatili
dokonce svými životy další tři občané.
Z archivních materiálů zpracoval Dr. Jan Kux

◾NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ◾

Příběhy z I. světové války
- zápisky B. Houště (II. část)

V minulé části jsme 5. a 6. rakousko-uherskou kompanii opustili při ležení v polském
městě Nisko, kam pěšky přišli z Řešova po ujetí 75 kilometrů.
Jak B. Houšť uvádí ve svých dalších zápiscích,
po nedlouhém odpočinku trvajícím dopoledne
a odpoledne do 3 hodin, šli 13. července 1915
stále severně při tehdejší polsko-ruské hranici.
V noci na 14. přešli asi 4 kilometry na ruské území a zde strávili v poli první noc. Cestou viděli
mnoho čerstvých hrobů, jak píše mnohé s krásnými věnci. Hroby však v nich vyvolávaly „vzpomínky
vážné nebo každý si myslel, co ale očekává nás a které místo bude naše asi poslední.“
A pokračuje: „Dne 15/7 jsme byli v jedné ruské
osadě a dne 16/7 jsme přišli do osady Sviečechov.
Tam bylo divizní stanoviště. Když jsme tam šli, tak
jsme měli velký marš bez rastu, takže byl každý tak
unaven, že nemohl sebou ani hnout. Tak jedni zůstali vzadu, a když na ně přišel obrlaitnant, který jel
na koni, tak je sehnal a hnal před sebou jako pastýř
stádo. Jeden voják již nemohl, tak na něho vjel s tím
koněm a ani to nepomohlo, tak ho k ostatním donutil dojít revolverem.“ Podle mapy vojáci tehdy ušli
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pěšky za dva a půl dne
dalších téměř 65 kilometrů bez odpočinku
a pořádného jídla, takže nebylo divu, že někteří již téměř nemohli
pokračovat. Od večera
9. července do 16. dopoledne ušli vojáci s plnou polní výbavou většinou nočními přesuny
téměř 150 kilometrů.
Další dny popisuje
B. Houšť takto: „Sviečechov jest osada moc velká,
dovedl nás tam hejtman Grumholz a Oberstlaitmant
a přivítal nás ekscelenc. Mně se ptal, kolik je mně
roků a čím jsem v civilu. Pak jsme měli inšpirírunk
a zůstali jsme v té osadě na noc. Po přehlídce hned
začalo pršet a pršelo celý den. Asi o 3 hodině před
večerem přestalo pršet a vyjasnilo se a hned jsme šli
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na cvičení. Cvičili jsme šturm a pak o 6 hodině jsme
měli řeč jedním feltpátrem a pak nám udělil absolutní
rozhřešení a dal nám apoštolské požehnání při húkání děl, které k nám bylo velmi slyšet s celé fronty.
Dne 17., to bylo v sobotu, jsme byli na cvičení
od 5 ráno až do 6 večer a v neděli dne 18. července jsme byli na polní mši sv. v 10 hodině. Tu nám
sloužil vojenský kněz v jedné zámecké zahradě pod
stromami a odpoledne nás rozdělili a sice, já jsem
se dostal z 5. kompanie do 6., kde bylo více Němců.
Je se mnou Trávník Ant. z Mutěnic, Polešovský
Frant. z Hýsel a Kulda Václav z Vracova. Dne 19.
července o jedné hodině odpoledne jsme vyšli dále
a přišli jsme o pěti hodinách večer do města Josefowa. Bylo to město velké, ale celé rozbité, též kostel
katolický rozbit a rozbořen. U něho samého byla ještě mrtvola nepochována. Již dne 16. a 17. července
bila naše těžká děla ve dne v noci do města, takže
dne 18. července museli Rusi město opustit. Předtím
všechny mosty zničili, takže naši pionéři dne 19. července přijeli a nové mosty začali stavět. V šest hodin večer jsme šli dále asi do 9 večer a přenocovali
v jednom opuštěném domě. Dne 20. července jsme
dostali bolesti a z našeho bytu se stala polní nemocnice, jednu hodinu od fajerlinie. Dne 21. července
jsme to opakovali u marod vizity a dostal jsem tři

vincetle, měl jsem laksírku a křeče v žaludku a dne
22. jsme měli ibuňk a švarmlinie v zákopech. Dne
23. července jsme měli rast, každý si sám oprál, co
měl a já jsem zase byl u marod vizity. Dostal jsem
průjem a menáž jsem měl zakázán, jenom jsem měl
čaj. Dne 24. července jsem byl zase u marod vizity
a tak jsem pochodil jako předešlé a byla u nás vyhlášena cholera a byli jsme uzavřeti ve svých bytech, ať
právě jsme měli jít do boje. K našim bytom postavili
stráže, takže nesměl nikdo jít ani za dveře.“
Jak dále ve svých vzpomínkách píše B. Houšť,
nemoc se šířila, a proto byli úplně uzavřeni
a na svátek sv. Anny (26. 7.) bylo již nemocných
39 mužů. V rámci léčení nedostávali k jídlu
nic, jenom dostatek čaje, až 28. července byli
po svých odesláni do Opole, kam přišli po třech
hodinách pochodu. Tam měli jednu hodinu rast
(volno k odpočinku) a B. Houšť ji využil k návštěvě místního kostela. Po odpočinku pokračovali
dále a o 7 hodinách večer (po dalších 3 hodinách
chůze) přišli k vlastní kompanii u 25. pluku. Své
druhy našli v jednom lese, když se právě chystali
obléhat Rusy u města, a tak kanonáda i pušky
zněly celou noc. Ráno se trošku utišily. (Pokračování příště.)
Připravil Synek František, PhDr.

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE…◾

Fotografové při besedě
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V měsíci lednu se uskutečnila výstava s vernisáží fotografické skupiny KONTAKT z Hodonína.
Kolektiv fotografů, jehož jednotlivci měli v naší
galerii své autorské výstavy, se v letošním roce
rozhodli pro společnou prezentaci. Cyril Gajdík
přivezl národopis, portréty a akty. Radek Severa
kolekci obrázků z naftového průmyslu. Zdeňek
Kučera je už znám svými leteckými snímky, které
nám ukazují krásu našeho regionu z ptačí perspektivy. Ladislav Mrkva nám přiblížil podzimní
výlov rybníku tradičním způsobem a Milan Havlíček se prezentoval fotografiemi ze vzpomínkové
bitvy u Slavkova. Výstava byla velmi pěkná a návštěvníci vernisáže i pozdější výstavy ocenili kvalitu obrázků i jejich kompozici.
V kulturním programu vystoupili Petr Varmuža
– housle a Kateřina Martykánová – klavír.

Plesová sezona je už za námi, ale zůstaly nám
na ni pěkné vzpomínky. Všechny plesy byly velice slušně navštívené, účastníci ocenili jak výzdobu, tak kulturní programy pro ně připravené.
Pro pořadatele je vždy největším uznáním hojná
návštěva a spokojenost návštěvníků. To dodává
novou energii k pořádání dalších podobných akcí.
Všem pořadatelům i účastníkům patří poděkování. Děláme to především pro Vás, naše spokojené
spoluobčany.
Především z iniciativy naší paní knihovnice
Jindry Faiglové, která přihlásila naši knihovnu
do projektu Masarykovy univerzity Centra pro občanské vzdělávání, jsme byli vybráni jako partneři
projektu. Záměr tohoto projektu byl přiblížit a poznat občanská práva. Za tímto účelem byl koncipován program „Večer s ombudsmanem“. Skládal
se z promítání tematického filmu, divadelního
fóra – kde si mohli zahrát i samotní účastníci
besedy - a na závěr proběhla debata s právníky,
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při níž se probíraly nejčastější problémy našich
občanů.

Někteří z účastníků využili možnosti soukromých dotazů. Přestože byla nízká účast, máme
radost, že tato akce u nás proběhla a ukázala, že
naši občané vlastně skoro žádné problémy nemají
a jsou právně zdatní.

Koncem února se uskutečnila druhá výstava v tomto roce s vernisáží našeho spoluobčana
malíře Zdeňka Chludila. Zdeněk patří k nejplodnějším umělcům naší obce. Svoji inspiraci nalézá
především v denním životě. Jeho tvorba obsahuje
jak portréty, krajinky, zátiší, tak i duchovní tematiku. Zajímavostí je malba akrylátovými barvami.
V hudebním programu se nám představil student Janáčkovy akademie Antonín Pavluš junior
na housle a Marek Horáček na klavír.
Ve fašaňkovém čase mezi nás zavítal komorní
orchestr Czech Virtuosi s uměleckým vedoucím
Karlem Procházkou a dirigentem Jakubem Kleckerem. Jako host orchestru se nám představila nám už známá Esther Yoo z USA. Ester nám
zahrála skladby od W. A. Mozarta: Idomeneo
a koncert pro housle a orchestr G Dur KV 216.
Dále od J. Sibeliuse: Suitu pro housle a smyčce
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a od A. Glazunova: Grand Adagio z baletu Raymonda. Její skvělý umělecký výstup byl umocněn krásným zvukem jejích houslí od světoznámého italského houslového mistra Antonia Stradivariho
(nar. 1644 v Cremona, Itálie). Tato houslová virtuoska plní koncertní sály v největších městech
a je jenom zázrak, že zavítala i do naší obce.
Na měsíc knihy/ březen jsme pro čtenáře
místní knihovny připravili autorské čtení spisovatele našeho regionu Evžena Bočka. Je autorem
knih „Poslední aristokratka“ a „Aristokratka
ve varu“. Obě knihy byly v roce 2012 vyhodnoceny

jako nejvtipnější knihy roku. Po přečtení ukázky
přišla řeč na dotazy posluchačů vztahující se
k jeho tvorbě a vydání dalších knih.
Na řadu přišly také dotazy týkající se jeho současné profese kastelána na milotickém zámku.
Naše obec totiž byla až do první republiky součástí milotického panství. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí týkajících se tohoto zámku a jeho
dřívějších majitelů. Podvečer s tímto sympatickým
spisovatelem se všem účastníkům besedy líbil.
Na závěr bych rád pozval naše spoluobčany
na další čtení se zajímavými osobnostmi. 1. dubna
v 18.00 hod. to bude setkání s Jiřím Jilíkem a jeho
novou knihou „Žítkovské čarování aneb Pravdivý
příběh žítkovských bohyní“. Spolu s již zmíněným
autorem se nám představí také Jan Pavlík se svojí
knihou „Sága rodu Chlebakupova“.
Na podzim 23. září připravujeme setkání s panem doktorem Petrem Němcem, který v naší obci
dlouhá léta působil jako obvodní lékař a napsal
čtivou knihu z prostředí myslivosti „Příběhy cechu Hubertova“. Všichni jste na již zmíněné besedy do knihovny srdečně zváni.
Dalšími akcemi v měsíci knihy byly:
• bezplatná registrace nových čtenářů
• amnestie/odpuštění poplatků za upomínky
• v yhodnocení čtenářské soutěže u dětí i dospělých
Výše zmíněné služby jsou především pro sociálně slabší spoluobčany, aby dostupnost zapůjčení
knih byla opravdu pro všechny. Věříme, že nebude
zneužívána.
Marada Rostislav, vedoucí kulturního domu

Beseda se spisovatelem E. Bočkem
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Jubilanti a zajímavá info z matriky obce
Duben 2014
70 let – M
 iroslav Mančík
Ludmila Důpalová
75 let – M
 arie Ivičičová
Františka Maradová
Libuše Okůnková
Marie Behrová
80 let – M
 ária Butková
Hedvika Pilátová
Jiřina Hynštová
86 let – M
 arie Novotná
Františka Maradová
Jakub Šťastný

Květen  2014
70 let – A
 nna Výletová
Ludmila Opavská
Ludmila Gazárková
80 let – M
 iluše Přikrylová
86 let – F
 rantiška Řiháková
88 let – J iřina Polášková
Jaroslav Polášek
89 let – R
 ůžena Ivičičová
Terezie Novotná
90 let – A
 nna Šnejdarová

89 let – R
 ozina Veselá
90 let – A
 ntonie Řiháková
Veronika Brhelová
94 let – František Marada
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Červen  2014
70 let – M
 arie Krupárová
Milan Marada
Božena Košuličová
Pavla Michnová
Jan Antl
75 let – P
 avel Varmuža
Kristina Spurná
Helena Navrátilová

50. výročí uzavření manželství
červen – m
 anželé František a Marie Šmídovi
60. výročí uzavření manželství
duben – m
 anželé Jan a Františka Němčanští
manželé Helena a Oldřich Jedličkovi

80 let – M
 arie Bimková
Alena Jungová
Průměrný věk obyvatel obce Svatobořice-Mistřín k 1.3.2014 je 40 let
děti do 15 let
děti 15 - 18 let
dospělí

567
107
2899, z toho muži 1438,
ženy 1461

Návštěvnost dětí v Mateřské škole  
a Základní škole ve Svatobořicích-Mistříně
mateřská škola
základní škola

103 dětí
295 žáků

Nejstarší občané obce Svatobořice-Mistřín
Maria Kasanová
Josefa Řiháková
František Marada
Josef Ingr

98 let
95 let
94 let
94 let

Narozené děti v obci Svatobořice-Mistřín v roce 2013
Leden
Matyáš Burda
Andrej Sládek
Marek Mančík
Klaudie Svorová
Únor
Nikol Sedláčková
Tomáš Novosád
Erik Letocha
Ondřej Šebesta
Matyáš Fimbinger
Březen
Patrik Příkaský
Jakub Procházka
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Duben
Adam Stankovič
Květen
Martin Varmuža
Viktorie Hochová
Dorothea Novotná
Červen
Veronika Čumbová
Daniel Kulheim
Viktorie Kryštofová
Daniel Marada

Červenec
Lukáš Kozák
Daniel Fiala
Elen Fialová
Denis Jedlička
Rebeka Horešovská

Říjen
Barbora Lenhartová

Srpen
Matěj Krakovič
Sára Zavrtálková
Valentýna Varmužová

Prosinec
Valerie Stará
Amálie Marie Brucknerová
Elliot Kroupa
Adam Esterka

Září
Maxmilián Marada
Šárka Bábíčková
Jakub Řihák

Listopad
Radim Vrtal
Tobias Pešl
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Pro tyto narozené děti se uskutečnila vítání
v obřadní síni Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín: 6.dubna 2013, 4. října 2013, 15. února 2014.
Rodiče, narozené děti a hosty přivítala paní učitelka Mgr. Lenka Horáčková, slavnostní projev pronesl starosta obce Ing. Mgr. František Měchura.
Po projevu následovalo podepisování rodičů
do pamětní knihy obce, kde má každý nový občánek svou stránku se jménem a datem narození.
Děti z mateřské školy a základní školy předved-

ly své pásmo a narozeným dětem předaly dárek
a maminkám květinu.
Rodičům bychom popřáli, aby zápis jejich dítěte do života byl jednou z trvalých vzpomínek
životních událostí. Vždyť život, to jsou také vzpomínky, ke kterým se vždy rádi vracíme. Tak tedy
hodně radostí nejen Vám, ale i všem v rodině. Ať
Vaše starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky,
radosti a úsměvu.

Svatby v roce 2013
V roce 2013 bylo v obřadní síni Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín uzavřeno 7 sňatků, z toho
3 sňatky byly občané z jiných obcí.
V kostele Navštívení Panny Marie bylo uzavřeno 5 církevních sňatků, které byly zapsány

do knihy manželství obce Svatobořice-Mistřín.
Mimo obec bylo uzavřeno 15 sňatků občanů
obce Svatobořice-Mistřín.
Rozvedeno bylo 8 manželství občanů obce Svatobořice-Mistřín.

Zemřelí občané v roce 2013
Leden
Anna Novotná
Únor
Michael Urc
Antonie Goldšmídová
Slavomír Dobeš
Březen
Jan Koudela
Františka Vašíčková
Květen
Filomena Slezáčková
Červen
František Pikl
Červenec
Miloslav Košacký
Alois Petřík
František Výlet
Josef Kolečkář

Září
Marie Maradová
Miroslav Forman
Marie Chytilová
Říjen
Věra Pekárková
Marie Součková
Marie Šebestová
Tomáš Marada
Listopad
Drahomíra Ingrová
Bohumila Blatová
René Sikora
Božena Železníková
Marta Petříková
Marie Pekárková
Prosinec
Antonie Dokoupilová
Marie Votrubcová
Věra Šimečková

Srpen
Marie Mikulovičová
Jaroslav Svozil
Miroslav Souček
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Jméno v životě člověka je velmi důležité.
Křestní jména, která dávají rodiče svým narozeným dětem také podléhají módě. Někteří rodiče
se snaží vymanit z určité všednosti a chtějí dát
dítěti jméno, které se v okolí ještě nevyskytuje,
ale jsou i takové rodiny, kde jsou určitá jména
zaužívána, a tak se dědí ze stařečků a stařenek.
Když nahlédneme do starých matrik, tak zjistíme,
že se jména v rodinách stále opakovala.
Nejčastější křestní jména dětí do 15 let ve Svatobořicích-Mistříně:
chlapci:
Adam, David, Jakub, Tomáš, Lukáš,
Filip, Martin, Matěj, Michal, Šimon
děvčátka: Veronika, Natálie, Adéla, Eliška,
Tereza, Terezie, Kateřina.
Nejpočetnější jména v naší obci
Ženská jména
Pořadí jméno
počet
1. ........... Marie . ......................................... 190
2. ........... Ludmila . ....................................... 99
3. ........... Jana ............................................... 83
4. ........... Jarmila .......................................... 55
5. ........... Anna ............................................. 52
6. ........... Veronika ....................................... 48
7. ........... Hana . ............................................ 47
8. ........... Lenka ............................................ 46
9. ........... Petra ............................................. 39
10. ......... Zdena, Zdenka, Zdeňka ............... 36
11. ......... Kateřina ....................................... 35
12. ......... Božena .......................................... 30
13. ......... Eva ................................................ 30

Mužská jména
Pořadí jméno
počet
1. ........... Jan ................................................. 99
2. ........... Pavel ............................................. 95
3. ........... Petr ............................................... 90
4. ........... Josef .............................................. 88
5. ........... Miroslav ........................................ 73
6. ........... Zdeněk .......................................... 69
7. ........... Jaroslav ......................................... 67
8. ........... Jiří ................................................. 64
9. ........... František ...................................... 60
10. ......... Martin ........................................... 60
11. ......... Radek . .......................................... 56
12. ......... Tomáš . .......................................... 53
13. ......... Lukáš ............................................ 45
Nejrozšířenější příjmení v naší obci .. počet
Marada – Maradová ..................................... 96
Řihák – Řiháková . ....................................... 63
Varmuža – Varmužová ................................. 57
Výlet – Výletová ........................................... 47
Měchura – Měchurová ................................. 45
Vašulka – Vašulková . .................................. 43
Lunga – Lungová . ........................................ 42
Šťastný – Šťastná ......................................... 39
Urubek – Urubková ...................................... 35
Hajný – Hajná ............................................... 34

Pasport obyvatelstva 2009 – 2013
Počet
obyvatel
k 1.1…..

Počet

Počet

narozených zemřelých

40

40

Počet přistěhovaných

Počet vystěhovaných

Počet obyv.

v rámci
okr.

z jiných okr.

v rámci
okr.

do jiných
okr.

k 31.12. ….

48

11

28

21

3 557

2009

3 547

2010

3 557

39

34

37

18

49

17

3 551

2011

3 551

44

34

58

20

45

23

3 571

2012

3 571

38

36

37

10

40

20

3 561

2013

3 561

37

31

62

16

51

24

3 570

Gazdová Zdenka, matrikářka
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Malí archeologové

Velká tříkrálová družina
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Uklízíme okolí obce…

… i části mezi domy

40
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Předtančení - ples Lúčky
a Patnáctky
Ples Lúčky a Patnáctky – taneční veselí
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Dolňácký ples – úvodní defilé

Účastníci Dolňáckého plesu

42
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Radost z tance a mládí

Školní ples – předtančení
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Dětský maškarní ples

Závěr koncert Czech Virtuosi

44
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Maškarní ples MC Krteček

Zábava na plese dětí
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Momentka z fašaňku

Chasa u pana starosty

46
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Děvčata v maskách při obchůzce

Chasa obnoveného souboru Mistřín
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Koncert k poctě slovanských věrozvěstů

AMA – momentka z koncertu

48
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Vítězové turnaje ve stolním tenise

Beseda s Josefem Zimovčákem
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Momentka z odpoledne MC Krteček

Cenu za nejlepší slivovici získal L. Peš (uprostřed)

50
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Pohled do nové kuželny

Opravená Farská ulice v Mistříně
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Proměny obce
V uplynulém půlroce byla věnována velká pozornost představitelů obce úpravě parku a okolí
farního kostela. Součástí původního parku byly
kromě vzrostlých stromů různých druhů také
keře, vyplňující některé jeho části. Ty byly za léta
přerostlé a zahuštěné, a proto postupně a víceméně bez koncepce mýceny. Proměna starého
parku, který byl na původním obecním pastvisku

založen Martinem Kundratou z Mistřína v roce
1925, v nový okrasný park s chodníky, zákoutími s lavičkami, novými stromy i keři, osvětlením
i schodištěm ke kostelu, je mimořádně zdařilá.
Teprve nyní, téměř po 90 letech, dostává tato část
obce Mistřín – sklepy, park a okolí farního kostela - cílevědomou úpravou duchaplnou i reprezentační podobu a vzniklý prostor může být občany
vnímán a využíván jako prostředí příjemné pro
odpočinek a relaxaci.
Děkujeme.
redakce

Zpravodaj obce Svatobořice - Mistřín
Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín. • Ročník 20, číslo 2/2014. • Čtvrtletně vydává Obec Svatobořice-Mistřín.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, č. j. MK ČR E 12431. • Řídí redakční rada při OÚ. • Šéfredaktor PhDr. František Synek (e-mail: synek.fotofolklor@seznam.cz, tel. 604 384 410). • Grafický design, typografie a tisk: ŠIKI Kyjov
• Internetová verze na adrese www.svatoborice-mistrin.cz/zpravodaj. • Uzávěrka tohoto čísla byla: 10. března 2014
Číslo 2/2014 vyšlo 15. dubna 2014. • Uzávěrka čísla 3/2014 bude mimořádně 1. června. Číslo vyjde 5. července
2014.
Příspěvky čtenářů neprocházejí jazykovou úpravou. • Redakce si vyhrazuje právo na jejich krácení. • Redakční
spolupráce: PaedDr. Jindřiška Faiglová. • Uveřejněné názory a stanoviska nemusí být vždy totožné s názory vydavatele. • Materiály se přijímají v informační kanceláři na Obecním úřadě Svatobořice-Mistřín nebo na e-mailových
adresách: obec@svatoborice-mistrin.cz, synek.fotofolklor@seznam.cz. • Náklad: 1300 ks. • Neprodejné!

52

Zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

