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Slovo úvodem				
Čas rychle a neúprosně letí…
V čase, kdy máme před sebou velké úkoly a očekávání, možná ještě rychleji, než si přejeme. Z tohoto
pohledu velmi rychle pro mne uplynul první půlrok
letošního roku.
Opět jsou tu hlavní prázdniny, nastal čas dovolených, čas žní a sklízení úrody, nadešla doba určená
k oslavě výročí naší obce. Je tu čas radostí, spokojenosti a lidského štěstí, čas bilancování a hledání
nových cílů a výzev.
Na tyto životní chvíle se všichni dlouho připravujeme.
Děti řádným plněním svých školních povinností
a úkolů. My dospělí spořením a pečlivým výběrem
té nejpříhodnější a z našeho pohledu nejlepší dovolenkové destinace. Hospodáři kvalitní prací na poli,
v sadu či vinohradu, představitelé politických stran
a hnutí bilancováním splněných cílů a plánů do dalších voleb představitelů obce.
Organizátoři oslav jubilea sloučení obcí Svatobořice
a Mistřín finalizací programu plánovaného Sjezdu rodáků a dolaďováním vzhledu celé obce na tuto akci…
A já osobně se svými spolupracovníky dokončením
a vydáním knihy o naší obci a jejím půlstoletí života.
Z tohoto úhlu pohledu se na první dny, týdny i měsíce druhého půlroku všichni nad očekávání a zaslouženě těšíme. I proto, že zajisté zůstanou dlouhá
léta v našich myslích jako dny výjimečné a z mnoha
pohledů jedinečné a neopakovatelné.
A protože jsem člověk (téměř vždy) pozitivně naladěný, čerpající svou životní energii z přírody a síly
genia loci svého současného pracoviště, přeji vám
všem: krásné a spokojené okamžiky nejen při oslavách jubilea obce, ale také při rodinných dovolených,
při sklizňových pracích a přeji Vám i dobrou volbu
v čase pro obec nových zásadních rozhodnutí.
Přeji Vám to proto, že všechny tyto lidské činnosti
znamenají naše posílení i povzbuzení a přinášejí nám
radost do dalších dnů a měsíců.

PhDr. František Synek, šéfredaktor
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení čtenáři Letního zpravodaje!

Nová silnice v ulici Nádražní
Tento zpravodaj je z několika důvodů trochu
výjimečný. Zkoušíme pozměnit jeho název. Hned
v oslovení je změna názvu patrna. Dříve jsem
začínal několika slovy o počasí. Teď je to obsaženo
hned v názvu. Další výjimečností jsou události,
které proběhly v předcházejících měsících
a pak, které nás čekají v letních měsících. Jaro
se přihlásilo netypickým projevem, následovalo
ochlazení a déšť.
V širokém záběru jsme rozjeli opravy místní
infrastruktury. Ulice Nádražní dostala nový kabát
v celém rozsahu, chodník i silnice. Jednalo se o odstranění závad způsobených stavbou kanalizace
v souvislosti se stavbou ČOV, která narušila silnici i chodníky. Doufejme, že oprava je ke spokojenosti občanů, kteří v této ulici bydlí, i těch, kteří
touto ulicí projíždějí nebo jenom procházejí. Dříve
si občané hodně a vytrvale stěžovali a někteří už
nevěřili, že se oprava vůbec uskuteční. Dnes si až
na výjimky pochvalují se slovy: „Tak přece jenom.“
Všechno záleželo na přístupu SÚS JMK.
V době, kdy píši tento příspěvek, běží naplno
rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Stadionem a stavba cyklostezky Milotická. Současně
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probíhá úprava vstupní plochy na stadion Spartaku. Na 2. pololetí nám zbývají poslední panelovky
- Baráky (Svatobořice) a Kovářská i s chodníkem
(Mistřín). O ostatních akcích si budeme povídat
v dalším zpravodaji.
Úplně samostatnou akcí je péče o zeleň v obci.
Nejrozsáhlejší je úprava parku u kostela a rekonstrukce schodiště ke kostelu. Návštěvníci obce
a třeba jenom projíždějící si nemohou nevšimnout. Řada lidí se zastavuje na obecním úřadě
s nejrozličnějšími dotazy: kdo je investorem, projektantem, dodavatelem stavby, kolik to stálo atd.
Pro některé je to inspirace pro jejich obce – prostě obdiv. Nás těší to, že je to obrovský příspěvek
ke zlepšení životního prostředí a zkrášlení vzhledu obce. Společným přáním je, aby nám úpravy
dlouho sloužily.
Úplnou dominantou blížícího se letního období
je společenská událost: sjezd rodáků u příležitosti 50. výročí spojení Svatobořic a Mistřína v jednu obec. Vydaná publikace Svatobořice-Mistřín,
1964 – půlstoletí života obce – 2014 toto období
dokumentuje slovně i obrazově. Je Vám tím předkládán dokument, ve kterém máte možnost se
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Nové schodiště se zábradlím
hodně o své obci dovědět. Každý občan i rodák by
měl historii obce znát tak, jak to napsal František
Palacký v knize Dějiny národa českého (do roku
1526). Pak následovalo 392 let habsburské poroby. Dvacet sedm českých pánů, zástupců českých
stavů, bylo na Staroměstském náměstí popraveno. Řada velkých osobností musela ze země odejít. Jako například Jan Amos Komenský – učitel
národů. Jejich díla byla spálena katolickou inkvizicí. Pro doplnění třeba Karel Havlíček Borovský.

Teprve v roce 1918 nabyl český národ úplnou
suverenitu, kterou v posledních letech částečně
opět a už poněkolikáté ztrácíme.
Přesto v době, kdy budete tyto řádky číst, budou oslavy – Sjezd rodáků obce Svatobořice-Mistřín 2014 – v plném proudu.
Proto Vám všem, milí čtenáři, přeji pěkný životní zážitek, radost ze setkání a osvěžení vzpomínek a touhu pokračovat účastí na příštím sjezdu…
Ing. Mgr. František Měchura

Budování silnice Za Stadionem
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, opět Vám přináším informace z aktuálního dění v obci.

V rámci investičních akcí se nám podařilo provést rekonstrukci chodníků v ulici Nádražní, kdy
zároveň v této ulici proběhla i obnova samotné komunikace. Tuto opravu však kompletně řídila SÚS
Hodonín, v jejíž správě se tato komunikace nachází. Dále se zahájily práce na rekonstrukci komunikace v ulici Za Stadionem a také se konečně
po dlouhém vyřizování s dotačními úředníky rozběhly práce na stavbě cyklostezky vedoucí do Milotic. Také se zahájily práce na úpravě dvorního
traktu zdravotního střediska. V rámci přípravy
dalších plánovaných oprav chodníků a komunikací se pracuje na získání povolení k opravě chodníků v ulici Šardická a komunikaci na Barákách
ve Svatobořicích.
Ani se stavbou nové mateřské školky zatím nejsme pozadu. Rozběhlo se výběrové řízení, zboural se původní starý dům. Snad to tak dobře bude
pokračovat i nadále a nezbrzdí se to tak jako jiné
akce při kontrole dotačními úředníky.
V rámci základního mobiliáře jsme se pustili
také do obnovy laviček. Postupně je vyměňujeme, doplňujeme nové lavičky a koše především
na Hlavní ulici, kde je jich v rámci celého úseku
velmi málo.
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V měsíci květnu jsme také přivítali hodnotící
komisi v rámci soutěže Vesnice roku. Dvouhodinový maraton napříč naší vesnicí byl opravdu zajímavý, všem zúčastněným a pomocníkům děkuji
moc za spolupráci. I když se nám v letošním roce
nepodařilo v silné konkurenci porazit dalších cca
20 obcí v rámci Jihomoravského kraje, rozhodně
to neznamená, že bychom neměli co ukázat, čím
se pochlubit. Spíše bych řekla, že toho máme tolik, že se to těžko dá odprezentovat ve dvou hodinách. Určitě to byla ale skvělá zkušenost a do případného dalšího ročníku nám dává možnost tyto
vědomosti zužitkovat.
Další zajímavou akcí byl Svátek sousedů, kdy
k této akci se obec přihlásila spíše v roli motivátora než přímého aktéra. Vám všem jsme poskytli
informace k tomu, jak můžete své sousedy oslovit, jak jednoduchou sousedskou party zorganizovat. Nabídli jsme také k zapůjčení stoly, lavičky a nově pořízené profesionální grily, které byly
pořízeny právě za účelem podpory přátelských
setkávání, sousedských party apod. Několik
ulic se k této akci přidalo a dle získaných fotek
mohu soudit, že se uskutečněné party opravdu
vydařily. Fotografie zachycující tyto akce budou
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zveřejněny na nově zřízeném facebooku obce,
kde je můžete v rámci soutěže podpořit odkliknutím „to se mi líbí“.
Zmíněný facebook bude sloužit jako další prostředek k informování občanů o akcích pořádaných v obci, kdy naším cílem je prezentovat zde
aktivitu obce, spolků, občanů širší veřejnosti
a oslovit tak další cílové skupiny občanů naší
obce.

To, že jsme obec opravdu velmi aktivní ve všech
směrech, dokládá i fakt, že je velmi těžké nalézt
volný termín pro plánovanou akci a je nutné se
na začátku roku sejít a termíny doladit. Doufám,
že to tak bude i do budoucna, že dobře nastartovaná spolupráce bude pokračovat. Proto všem
organizátorům přeji hodně sil a rozhodně mnohdy
potřebné pevné nervy. Jen tak dál, ať nám obec
neustále vzkvétá. 
Ing. Terezie Čičáková, místostarostka

Pozvánka na I. sjezd rodáků
Svatobořic-Mistřína
Jménem vedení obce a kulturního domu Vás srdečně zveme u příležitosti 50. výročí sloučení
těchto dříve dvou samostatných obcí na I. sjezd rodáků obce Svatobořice-Mistřín.
Slavnost bude zahájena v pátek 4. července
v základní škole vernisáží místních umělců a rodáků. Budou zde vystavena díla malířů a sochařů:
Petra Špačka, Jindřicha Karského, Zdeňka Chludila, Evy Vrbové, Radima Sládka, Dany Frýdkové,
Aloise Šafránka a Leo Zemka. Pak se přesuneme
do kulturního domu, kde Vám představíme díla
akademického malíře Vladimíra Vašíčka.
Páteční večer nám hudebně zpestří orchestr
Eager Swingers a jeho sólisté včetně dívčího sboru ZUŠ. Během večera Vám představíme novou
knihu o naší obci „Svatobořice-Mistřín 1964 –
2014. Půlstoletí života obce“ autora PhDr. Františka Synka a kolektivu. Tuto knihu si zde můžete
zakoupit a nechat podepsat autorem. Později si
ji můžete zakoupit v informační kanceláři obecního úřadu. Cena knihy je 300,- Kč. Večer bude
dále předáno čestné uznání in memoriam třem
významným občanům naší obce: Vladimíru Vašíčkovi, Františku Bimkovi a Jaromíru Měchurovi.
Vedení a zastupitelstvo obce chce tímto zavést
novodobé ocenění místních občanů, kteří po celý
svůj život významně přispěli k propagaci a rozvoji
naší obce. Nejprve chceme ocenit ty, kteří se toho
bohužel již nedožili. Po skončení kulturního programu bude k tanci i poslechu vyhrávat orchestr
Eager Swingrs.
V sobotu 5. 7. dopoledne budou otevřeny všechny výstavy v základní škole a kulturním domě.
V komunitním centru se zájemci mohou podívat
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na zručnou práci místního Svazu tělesně postižených a ve stejné budově navštívit zdravotní středisko a prohlédnout si jeho vybavení. Souběžně
s těmito akcemi budou probíhat turnaje a exhibice ve fotbale a petangu. Pro milovníky domácích
a exotických zvířat bude připravena výstava drobného zvířectva v areálu místních chovatelů. Ve vedlejším areálu se můžete zúčastnit slavnostního
otevření nové čtyřdráhové kuželny, kde si můžete
vyzkoušet i samotnou hru.
Po obědě budou pro děti v mateřském centru Krteček připraveny hry a soutěže. Poté bude
následovat promenádní koncert dechové hudby
Svatobořáci v parku pod kostelem, jehož součástí
bude slavnostní otevření parku.
Nejenom hosté, ale určitě i místní občané se
rádi podívají na boxerskou exhibici místního Box
Clubu v areálu TJ Sokol Mistřín.
Pak se všichni účastníci historického průvodu
přesunou do areálu bývalé textilky Slezan a ostatní mohou čekat u hlavní silnice v ulicích. Vrbátky,
Hlavní, Šardická a Na Dolině na příchod průvodu.
Ten je jedním z vrcholů našich slavností.
Zakončení průvodu bude v areálu Jednoty
Orel. Průvod bude hudebně a slovně doprovázen
místním rozhlasem. V průvodu budou znázorněny určité historické úseky, které se buď přímo,
nebo nepřímo dotkly historie naší obce. Budeme
zde moci zhlédnout pravěkého člověka, římské
vojáky, družinu Cyrila a Metoděje, husity, vojáky
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

z Třicetileté války, vojsko císaře Napoleona,
účastníky 1. a 2. světové války i znázornění vzniku
republiky, únorových událostí roku 1948 i období Sametové revoluce. V závěru průvodu se bude
prezentovat vedení obce a místní sdružení, spolky a strany. Zakončení průvodu bude v areálu
Orla.
Zde budou slavnosti pokračovat koncertem dechových hudeb Svatobořáci a Mistříňanka. Součastně si dojdou na své milovníci růžových vín,
pro které je připravena degustace s ochutnávkou.
Po koncertu přivítá na tanečním parketu Mistříňanka všechny zájemce o tanec.
Pro příznivce moderní hudby je připraven taneční večer s V.S.P. BAND na stadionu SK Spartak.
V neděli 6. 7. bude pokračovat otevření všech
výstav a stánků s jarmarečním zbožím tak jako
v sobotu.
Věřící mohou navštívit slavnostní mši svatou,
kterou hudebně obohatí Chrámový pěvecký sbor
AMA (Milovníci staré hudby). Po nedělním obědě
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nás čekají na stadionu Spartak ukázky hasičského sportu. Potom přivítáme rovněž na stadionu účastníky krojovaného průvodu, který vyjde
od Sokolovny v části obce Svatobořice.
V závěrečném odpoledním programu se nám
představí místní národopisné soubory, muziky
a sbory: dětská cimbálová muzika, Dětský národopisný soubor Podkověnka, soubor Krušpánek,
Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký soubor Mistřín, ženský a mužský sbor a dechová hudba Svatobořáci.
Pomyslnou tečku za slavnostmi udělá pořad
„V dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem“,
v němž se nám představí Varmužova cimbálová
muzika a ženský a mužský sbor. Tento pořad bude
následně pokračovat besedou u cimbálu.
Zpravodaj, který právě držíte v rukou, obsahuje dva programy na tyto slavnosti. Jeden je
součástí zpravodaje a druhý můžete mít - po jeho
uvolnění – stále po ruce nebo jej předat vámi
zvaným hostům.
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Pořadatelé sjezdu věří, že každý občan, rodák či návštěvník Svatobořic-Mistřína si najde během
slavností pořad, který bude jeho srdci nejblíže. Naším přáním bylo představit velké společné bohatství
naší obce co nejširší veřejnosti a především rodákům, které život zavál daleko od domova. Je to důvod
k pozastavení, zamyšlení se nad svou životní cestou a připomenutí si svých kořenů. Všem Vám přejeme
pěkné, pohodové a mezi dobrými přáteli strávené slavnosti Sjezdu rodáků.
Rostislav Marada, za přípravný kolektiv

Program I. sjezdu rodáků obce Svatobořice-Mistřín 4., 5., 6. července 2014
Pátek 4. 7.
18.00		
Vernisáže místních umělců a rodáků, ZŠ
19.30 		
Vernisáž akad. malíře Vladimíra Vašíčka, KD
20.00
Slavnostní uvítání rodáků, KD
			
Představení a křest nové knihy „Svatobořice-Mistřín: Půlstoletí života obce“
			
Předání čestných občanství
			Kulturní program: Po skončení programu bude následovat taneční zábava při Eager
Swingrs.
Sobota 5. 7.
8.00 – 20.00 Jarmark (prostranství kolem OÚ, KD a areálu Orla)
9.00 – 12.00 Otevřeny výstavy odpoledne 14.00 – 18.00 hod., ZŠ
10.00 – 12.00 Prohlídka ZŠ
8.00 – 12.00 Ukázka prací + dílničky, Svaz tělesně postižených, komunitní centrum
10.00 – 11.00 Prohlídka zdravotního střediska
8.00 – 12.00 Ukázky hry petangu, petangové hřiště
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Fotbalový turnaj, SK Spartak
9.00 – 17.00 Výstava drobného zvířectva, areál Svazu chovatelů
11.00 – 16.00 Slavnostní otevření nové kuželny, kuželna TJ Sokol Mistřín
13.00 – 17.00 Den otevřených dveří Mateřského centra Krteček, dětské hry
14.00 – 15.00 Promenádní koncert DH Svatobořáci, slavnostní otevření parku u kostela
15.00 – 16.00 Exhibiční turnaj v boxu na hřišti TJ Sokol Mistřín
18.00		
Historický průvod obcí, od Slezanu na hřiště Jednoty Orel
20.00		
			
			
22.00 – 02.00
20.00 – 02.00

Hlavní program - areál Orel
Koncert DH Svatobořáci a Mistříňanka
Festival růžových vín – degustace s ochutnávkou
Taneční zábava s Mistříňankou
Taneční zábava VSP Band - SK Spartak

Neděle 6. 7.
8.00 – 18.00 Jarmark (před OÚ, KD, Spartak, Orel)
9.00 – 12.00 Výstavy, ZŠ, odpoledne 14.00 – 18.00 hod.
10.00
Slavnostní mše svatá + AMA, kostel
14.00		
Ukázka hasičského sportu, hřiště SK Spartak
16.00 	Dožínková slavnost – průvod všech krojovaných (ne jenom soubory, ale všichni zájemci)
			od Sokolovny na SK Spartak, doprovází DH Svatobořáci. Vystoupení místních souborů
a muzik.
18.00		
V dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem
			
Varmužova cimbálová muzika, mužský sbor. Bude následovat beseda u cimbálu.
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◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Svatobořice-Mistřín, půlstoletí soužití…
Díky dlouhodobé iniciativě představitelů naší obce je v těchto dnech vydávána nová publikace,
pojednávající o půlstoletí našeho života v naší krásné společné obci.
Vázaná kniha s názvem „Svatobořice-Mistřín
1964 – 2014, půlstoletí života obce“ je formátu
A4 s barevnými deskami s motivem obrazu akad.
Malíře Vladimíra Vašíčka s názvem „Nad rodným
krajem“, jenž je uměleckým vyjádřením blízkosti
a společných osudů naší obce.
Kniha má 344 stran vytištěných na křídovém
papíře. Obsahuje desítky větších barevných fotografií z dílny autora PhDr. Františka Synka a stovky menších černobílých i barevných ilustračních
fotografií. Celkem je v ní přes 450 snímků povahy
archivní i z nedávné minulosti z dílny autora knihy nebo řady jeho spolupracovníků. Kniha vychází
v nákladu 2.000 ks a bude k zakoupení za 300 Kč.
Na obsahu knihy se kromě autora, jenž zpracoval koncepci i členění knihy a napsal asi 1/3
z celkového počtu příspěvků, podílel široký kolektiv spolupracovníků, kteří zpracovali další
témata. Nad svým působením na postu předsedy MNV, ředitele školy nebo starosty obecního
úřadu se osobními příspěvky zamysleli Miroslav Šnajdr, Mgr. Miroslav Mendl, Jiří Kyněra
a Ing. Mgr. František Měchura, jenž napsal také
uvítací proslov k občanům i k rodákům a závěrečné pozvání k návštěvě naší obce i k podílu
na jejím dalším rozvoji. K hlavním spoluautorům
patří také Mgr. Martin Hložek, Ph.D., popisující otázky archeologické, JUDr. Jan Kux sledující
téma setkání bývalých vězňů Internačního tábora
Svatobořice a Mgr. Michaela Zálešáková přibližující proměny našeho kroje a popisující památky
a stavební zajímavosti obce a jejího okolí.
Tento základní autorský kolektiv doplnili vedoucí či členové kulturních a sportovních spolků
nebo představitelé občanských uskupení, kteří
pojednali o svých organizacích a jejich činnostech.
Kromě uvedených spolupracovníků se o grafickou stránku knihy a obalu postaral ve svém
brněnském studiu Petr Tejkal a na korekturách
textů poctivě s autorem knihy spolupracovala
PaedDr. Jindřiška Faiglová. Knihu v nejkratším
možném termínu vytiskly Papírny Brno a.s.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Kniha je rozdělena do 6 oddílů, které obsahují
celkem 55 různých příspěvků. Jak její vznik vnímá samotný autor PhDr. František Synek?
„Dnes především cítím obrovskou úlevu, že se dílo
podařilo. Byť jsem na knize průběžně pracoval již
během většiny loňského roku, můj hlavní pracovní
nápor začal až v měsíci prosinci. Tehdy jsem poprvé
svolal navržený kolektiv spolupracovníků, představil
jim celkový záměr, dříve odsouhlasený představiteli
obce a předeslal své přání, úkoly a termíny. Asi mnozí
nevěřili, že se dá vše v navrženém rozsahu do oslav jubilea připravit. Já osobně jsem sám sobě věřit musel...
Jakmile jsem se do práce vložil, začalo díla přibývat. Kolegové z autorského týmu reagovali dle stanovených úkolů, příspěvků přibývalo. Zásadní zlom
a hlavní realizační období pro mne začalo po Velikonocích. Od té doby jsem na knize víceméně pracoval
denně jako druhou směnu vždy po návratu z práce až
do pozdních nočních (někdy i brzkých ranních) hodin.
Celý měsíc…
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Tehdy jsem postupně navštívil řadu z Vás spoluobčanů, zpracoval vlastní plánované texty, nastudoval
materiály k textům, které jsem si v knize přál, ale
které neměly autora, a tak jsem je napsal… Počátkem
května jsem pořídil fotografie mnohých kolektivů,
prošel vlastní fotoarchiv i poskytnuté fotomateriály. Byly to tisíce prohlédnutých fotografií z různých
období, byly to desítky hodin procházení knih a dokumentů, byly to stovky hodin psaní, dolaďování
i opravování textů. Byla to náročná, ale velmi krásná
a zavazující práce.“
Byly však i chvilky plné napětí. Například v momentě, kdy po konzultaci se zkušenými vydavatelem bylo jasné, že tisk a knihařské zpracování
zabere při nákladu 2000 ks více než tři týdny. To
značně posunovalo vlastní autorské dokončení
knihy i přípravu ve studiu a tehdy přišly okamžiky určité beznaděje a obav, že se dílo nestihne…
„I přesto jsem textovou část dokončil v polovině
měsíce května. Výběrem konečného zpracovatele
a tiskárny začala konkrétní finalizace celého díla.
Texty bylo třeba doplnit fotografiemi, celou knihu
několikrát přečíst, opravit a ve studiu správně zařadit a tzv. zalomit. Tyto práce byly ukončeny dle
stanoveného plánu 10. června. O den později byla
předtisková data předána tiskárně a začal tisk celé
knihy. Knihařské zpracování publikace bylo zahájeno
20. června. Tím byly splněny všechny předpoklady,
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aby nová kniha k jubileu obce byla 2. července připravena!
Zda se podařila, to musíte nyní posoudit Vy, vážení spoluobčané. Vám byla kniha určena, Vás bude
dále provázet životem v naší obci a možná i daleko
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

za jejími hranicemi. Věřím, že v ní najdete mnohé
ve shodě s Vašimi vlastními vzpomínkami.“
Zmíněného dne 10. června 2014 se uzavřela příprava „knihy zážitků a vzpomínek, knihy života slovácké obce Svatobořice-Mistřín v uplynulém půlstoletí. Knihy, která přináší přehled toho podstatného, čím
obec a její občané žili po padesát let od roku 1964
do naší současnosti poloviny roku 2014. Knihy, jež
pojednává vzhledem k bohaté a členité historii dříve samostatných obcí o období téměř nepodstatném;
v případě Mistřína tvoří sledovaný dějinný úsek pouhých 6,5 procenta času jeho známé 786leté historie

a u sesterských Svatobořic je to ze současných 665
let od první písemné zmínky o obci o jedno procento
více!“
Avšak i to půlstoletí co do bohatosti a četnosti
událostí stálo určitě za naše povšimnut a zájem…
Vznikla kniha, určená Vám, občanům, rodákům
a hostům obce Svatobořice-Mistřín.
Vítá Vás a zve k pročtení. Přijměte ji do svých
domovů s pokorou a vstřícností; s nimi byla vytvořena.
redakce

Výročí plynofikace obce
V tomto roce si obec Svatobořice-Mistřín připomíná 50. výročí sloučení a v tomto směru trochu
zaniká další významné jubileum, sice menšího významu. Je jím 20. výročí zahájení přípravy plynofikace obce, včetně plynofikace obou místních průmyslových závodů – Elektrosvitu a Slezanu.
Připomeňme, že v době zahájení přípravy na plynofikaci plynárny požadovaly, přímo měly podmínku pro připojení
na zemní plyn (ZP) připojení alespoň
jednoho místního velkoodběratele. Toho
bylo v případě naší obce splněno dvojnásobně!
Přesto velké uznání za přípravu plynofikace závodů i obce patří nejen vedení obce a představitelům MNV, ale také
tehdejším ředitelům závodů Elektrosvit
a Slezan. Hlavním cílem připravované
plynofikace bylo zlepšení životního prostředí, snížení emisí škodlivin ze spalin
při náhradě spalování nekvalitního uhlí
ušlechtilým palivem – ZP. Další výhodou byla tehdy výhodná cena plynu, která činili 0,81 Kč/m3.
Protože jsem v té době pracoval jako vedoucí
střediska instalací a potrubních rozvodů, včetně venkovních, v Zemědělských stavbách Kyjov,
vzhledem k mnohaleté praxi projektanta i revizního technika plynových zařízení a kotelen, byl
jsem požádán vedením Slezanu o spolupráci a vypracování projektového úkolu přívodu zemního
plynu z Kyjova do Svatobořic. V 1. etapě měl být
připojen na ZP závod Slezan a přilehlá část obce,
v 2. etapě pak Elektrosvit a zbytek obce, zejména
část Mistřín.
Napojení na stávající rozvody vysokotlakého
ZP bylo zvažováno v Kyjově na konci ulice SvatoLetní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

borská u prodejny Stavebnin, vedoucí pan Králík.
Přívod vysokotlakého (VTL) ZP cca 10 atp musel
být veden mimo zastavěnou část obce, minimálně
50 metrů od silnice. Jako nejvhodnější jsme vybrali trasu z spodem kolem Kyjovky, přičemž VTL
potrubí ZP vyústilo ve dvou regulačních stanicích
(RS) u Slezanu a Elektrosvitu. V nich se přetlak
ZP snížil z VTL na středotlak (STL) cca 1 – 2
atp. Takto regulovaný ZP bylo možno už rozvádět
po ulicích do jednotlivých domů.
Plynárny upustily od provádění nízkotlakých
(NTL) rozvodů ZP, ale každý odběratel si musel
pořídit svůj regulátor ze ZP STL na NTL.
V devadesátých letech minulého století jsem se
ještě podílel na projektech a revizích jednotlivých
domů a nového vytápění závodu Slezan.
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Jestliže se o ohni říká, že je to dobrý sluha, ale
zlý pán, tak o zemním plynu (ZP) to platí dvojnásobně! Události posledních let s výbuchy ZP a katastrofálními následky nás o tom neustále přesvědčují. Mnohem více než výbuchů je však otrav,
i smrtelných, oxidem uhelnatým (CO) ze spalin,
odváděných ze spotřebičů na ZP. Proto tolik osvěty, poučování i poukazování na reálná nebezpečí. Opatrnosti není nikdy dost a tento článek si
klade za cíl poučit a varovat občany – uživatele
ZP. Ten totiž patří dle zákona O státním odborném dozoru nad bezpečností práce mezi čtyři
tzv. vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvíhající, elektrická a plynová). To jsou zařízení se
zvýšeným nebezpečím a rizikem ohrožení zdraví
a života osob nebo poškození majetku. Všechna
tato zařízení podléhají státnímu dozoru vykonávanému inspektoráty bezpečnosti práce. Dozor
je pak dále zajišťován prostřednictvím revizních
techniků příslušných zařízení. Nutno k tomu
ještě dodat, že spotřebiče v bytech nepodléhají
provozním revizím! O to důležitější je pravidelné
zajišťování servisu spotřebičů 1 až 2x za rok, dle
jejich stavu a stáří!
Dále několik vět o zemním plynu (ZP). Je to
směs plynů uhlovodíků, kde jejich hlavní složkou
je metan (CH4). Čím je ho v ZP více, tím je ZP

kvalitnější. ZP je téměř 2x lehčí než vzduch. Je
bez barvy a bez zápachu. Není jedovatý na rozdíl
od svítiplynu, ale je nedýchatelný. Aby se při úniku
do ovzduší dal zjistit, musí se úmyslně odarizovat (zasmraďovat) sirnou sloučeninou zvanou
merkaptan za účelem docílení varovné intenzity
– koncentrace ZP. Ve směsi se vzduchem je ZP
(při iniciaci) prudce výbušný v rozmezí 4 – 14%.
Přitom k iniciaci není potřeba vždy oheň, úplně
postačí jen elektrojiskra!
Co se týče porušení bezpečnosti, tak nejčastější závada při instalaci je umístění plynových
spotřebičů v koupelnách. ZP totiž potřebuje k dokonalému spálení 11 m3 vzduchu na každý 1 m3
ZP! Například pro plynový průtokový ohřívač je
to minimálně 8 m3 objemu místnosti. Pro kotlík
o výkonu 14 kW je minimum 14 m3 prostoru. Nedodržení těchto miniobjemů je hrubým porušením
ČSN revizní techniky při provádění výchozích revizí, tedy revizí po montáži. Provozovatel je při
provozu povinen zajišťovat servis plynových spotřebičů a kontrol spalinových cest kominíkem.
Sám si může kontrolovat jen těsnost plynového
zařízení pěnivou látkou (např. i Jar) a odtah spalin zápalkou na přerušovači tahu.
Jan Valian,
revizní technik plynových zařízení

Sváření plynového potrubí
12
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◾Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ◾

Úspěšné žačky přivezly ceny
Již desátý ročník literární soutěže nazvané Slavkovské memento je historií. Dne 25. dubna
si z tohoto literárního a výtvarného soutěžního klání přivezla ceny hned čtyři děvčata
ze ZŠ Svatobořic-Mistřína.

Téměř ze dvou stovek prací základních a středních škol putovaly do základní školy dvě ceny
za práce výtvarné a dvě za literární prozaické
útvary. Za výtvarnou práci si je odvezly Zuzana Maradová a Gabriela Fricová ze 6. A. Čestné
uznání získala za písemný projev o válce Regina
Urubková a třetí místo zaslouženě vybojovala
Adéla Mrkůsová. Obě jsou žačkami 7. A třídy.
R. Urubková sepsala vzpomínky ze zápisků své
babičky Františky Urubkové. Líčí osudy rodiny
v době 1. a 2. světové války až do současnosti.
Ještě více propracovala svůj literární příspěvek
Adéla Mrkůsová, která si více všímá i válečných
osudů místních odbojářů, z nichž některé němečtí
fašisté dokonce připravili o život. Letošní jubilejní ročník literární soutěže, která má v České republice výborné renomé, obeslaly například školy
z Letohradu, Prahy, Moravské Třebové a celá řada
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

z Jihomoravského kraje. Ceny v podobě pohárů si
odnesli i čtyři soutěžící, kteří se umístili v soutěži
nejméně třikrát za sebou. Soutěž zaštítil i v tomto roce hejtman Jihomoravského kraje JUDr. M.
Hašek a konzul RF v Brně A. Šaraškin, který
rovněž mimořádnou cenou ocenil jednu ze soutěžících z Vyškova. Slavnostní předání cen proběhlo ve Slavkově u Brna v jeho Historickém sále.
V příštím roce se bude soutěž věnovat v hlavním
tématu 70. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Není bez zajímavosti, že svá zasloužená ocenění medailí na tomto jubilejním ročníku obdržela i porota. V jejím čele byl po celou
desetiletou dobu i rodák ze Svatobořic, spisovatel
JUDr. Jan Kux, mj. i nositel Ceny JMK či literární
ceny M. Ivanova nebo titulu Zasloužilá osobnost
obce Tvarožná aj.
L. Horčica
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Co se děje v naší škole
Mateřská škola Mistřín
Ani se tomu nechce věřit, ale už si ve školce zpíváme oblíbenou písničku: „Léto hraje
na kamínky v potoce…“, a to znamená, že prázdniny jsou za dveřmi. Ale do poslední chvíle
bylo ve školce veselo a živo.

Skoro po měsíci nacvičování na besídku ke Dni
matek měly děti slíbenou odměnu – VÝLET
i s obědem v restauraci. A tak 14. května jsme
na celý den zamířili do Lednice. Výstavou hraček
se potěšili nejen děti, ale i my dospělí. Nejstarší
vystavované exponáty byly staré více než sto let
a my jsme mohli tedy dětem ukázat, s jakými hračkami si hrávaly jejich babičky. Pak nás čekal hlavní program výletu - plavba lodí a jízda kočárem
k Minaretu. Z lodě mohly děti pozorovat kačenky,
které plavaly za lodí, sem tam sebou mrskla ryba
nad hladinou a zblízka jsme viděli ptáčka ledňáčka. Na kočáře to bylo ještě akčnější. Jely dva
za sebou. Koníkům klapaly podkovičky, děti hned
procvičovaly jazýčky a pobízely koně, aby závodili.
Ale všechno bylo v pořádku a hlavně bezpečné.
Kolem poledne jsme dorazili do předem domluvené restaurace, kde již na nás čekali. Děti se
chovaly ukázněně a slušně a po obědě se vydováděly na zahradě za restaurací - užily si houpačky,
skluzavku, prohnaly balon.
Byl to opravdu náročný den plný zážitků, ale
stál zato. Dalším velkým očekáváním byla oslava Dne dětí. Soutěže, grilování a skákací hrad
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na celý den, na to všechno jsme se moc dlouho
těšili. Starost nám ale dělalo počasí. Konec května nám přinesl pár slunečných letních dnů a potom bohužel tak velké ochlazení, že přišlo opět
na bundy a čepice. Nakonec to s počasím dopadlo
dobře. Krásně sice nebylo, ale nepršelo, a to je
hlavní! Dobrou náladu jsme si pokazit nenechali
a na konci této velké oslavy dostaly všechny děti
diplomy a medaile za své odvážné sportovní výkony.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo loučení
a spaní s předškoláky. Všem se to moc líbilo, jen
nám paním učitelkám bylo trochu smutno u srdíčka! Po dobu jejich docházky v mateřské školce
jsme si na naše dětičky moc zvykly a každé loučení je vždy těžké. Ale něco končí, něco začíná!
Budoucí školáky čekají od září nové a zajímavé
zážitky v první škole a my paní učitelky se už moc
těšíme na nová školčata.
Kolektiv mateřské školy v Mistříně děkuje
všem rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zdárném chodu MŠ, a přejeme všem
príma prázdniny!
Mgr. Milena Macháčková
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Základní škola Mistřín
Tour „Na kole dětem“ v naší obci

Již se stalo krásnou tradicí, že má v naší obci
zastávku charitativní cyklistická jízda nadačního
fondu Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“, který
svojí činností pomáhá onkologicky nemocným
dětským pacientům v našich nemocnicích. I letos
jsme se na příjezd pelotonu těšili. Do naší obce
přijel peloton 5. června 2014 v odpoledních hodinách. Při vjezdu do obce jej uvítala hudba z místního rozhlasu a u obecního úřadu přivítali peloton
pan starosta Ing. Mgr. František Měchura, paní
místostarostka Ing. Terezie Čičáková a ředitel
školy Mgr. Zbyněk Mašek. K příjemné pohodě zahrála Dětská cimbálová muzika při ZUŠ Dubňany
s vedoucím panem učitelem Pavlem Varmužou.
Letos k nám přijela tour bez našeho patrona pana
J. Zimovčáka, který měl ten den ošklivou nehodu. Štafetu tak převzal pan Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc., kterému byl předán symbolický šek
na 6.000,- Kč. Tuto částku svojí činností a spoluprací získaly organizace v obci, které spolupracovaly na projektu Velikonoce 2014. Všem mnohokrát děkujeme a panu Zimovčákovi přejeme hlavně brzké uzdravení a již žádné nešťastné náhody
ani nehody, abychom s ním mohli spolupracovat
ještě mnoho dalších let.
Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy
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Uspořádané akce
7. 4. – Jaké je být – Školní projekt Jaké je být pro
žáky 8. ročníku. Setkání s PhDr. F. Synkem.
14. – 16. 4. – Příprava na přijímací zkoušky – 9.
ročník – vedení školy vyšlo vstříc žádosti žáků 9.
ročníků o úpravu rozvrhu a přidání hodin českého jazyka a matematiky.
16. 4. – Preventivní program Státního ústavu
Brno – Hrou proti AIDS, 8. a 9. ročník
23. 4. – T. G. Masaryk – prezident, profesor, filozof – čím budu já? – projekt 8. ročníku – návštěva
Masarykova muzea v Hodoníně a ÚP Hodonín.
25. 4. – Tělocvična ZŠ – divadelní představení pro
II. stupeň ZŠ.
6. 5. – Školení mladých zdravotníků.
– Pro žáky 8. a 9. ročníku přednáška
o Jaderné elektrárně Dukovany.
7. 5. – Cyklovýlet žáků 9. ročníku.
19. 5. – Setkání žáků 8. ročníku s panem Pilátem
v rámci projektu „Jaké je být…?“
20. 5. – Soutěž mladých zdravotníků v Hodoníně.
22. 5. – Cyklovýlet žáků 6. Ročníku.
22. – 23. 5. – Sběr papíru ve sběrném dvoře v Mistříně u hasičské zbrojnice.
27. – 30. 5. – Školní výlety.
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Projekty školy – Velikonoce
Každá škola musí prezentovat svou práci. A proč ne?
Zvlášť, pokud má tak šikovné
žáky a učitele, jako Základní
a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín. Ti využili blížící
se doby velikonoční a uskutečnili projekt Velikonoce s podporou projektu peníze školám EU
OPVK.
I v sobotním dni může být ve škole živo. Důkazem toho byl 5. duben 2014 v Základní a Mateřská
škole Svatobořice-Mistřín, kdy se v odpoledních
hodinách uskutečnil v prostorách školy a před
školou projekt „Velikonoce 2014“.
Škola během tohoto tvořivého odpoledne chtěla veřejnosti prezentovat dovednost a šikovnost
svých žáků v mnoha oblastech, ukázat inovativní,
moderní formy a metody práce, modernizaci vybavení školy. Celý projektový den byl výsledkem
vzájemné spolupráce žáků, pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů a rodičů.

Akce jednorázové:
Maminkám k svátku. Druhou neděli v měsíci květnu jsme oslavili Svátek matek besídkou
na kulturním domě. Děti z mateřské a základní
školy věnovaly svým maminkám program plný
písniček, básniček, tanečků. Děti předvedly to
nejlepší, co nacvičily během roku. Jejich milý projev byl odměněn velkým potleskem.

Při vstupu do školy prezentovali svou práci mladí chovatelé, jednotlivé třídy se změnily v tvořivé dílničky, kde si každý mohl vyzkoušet různé
techniky zdobení vajec, uplést pomlázku, vytvořit
marcipánovou figurku… Prezentovali zde své výrobky kroužky Dovedné ruce, Lidové ornamenty.
Významným hostem, který je zároveň patronem
naší školy, byl pan Josef Zimovčák.
Dalším lákadlem byla ukázka vybavení včelařů, kterou zde vystavovali členové Českého svazu
včelařů Svatobořice-Mistřín.
V poslední třídě prezentovali svůj um žáci
Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví
ve Bzenci.
Všichni návštěvníci vycházeli ze školy s úsměvem obtěžkáni nejen zážitky, ale mnoha výrobky,
které si buď zakoupili, nebo sami vytvořili.

ve třídě s průpravou na budoucí výuku a slavnostní pasování budoucích prvňáčků.

Vzájemná setkávání rodičů, předškoláků
a učitelů ve školním roce 2013/14 probíhalo
ve třech etapách: prohlídka školy spojená se sportovními aktivitami v tělocvičně školy, aktivity
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Recyklace, ochrana životního prostředí.
V rámci celoškolního projektu Den Země – Ukliď
si svou obec navštívili žáci 1. a 2. ročníků Kovosteel ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Děti
se zde vhodnou a zábavnou formou seznamovaly
s možnostmi zpracovávání, třídění i recyklací různých druhů odpadů.
Dopravní výchova. I v letošním roce pokračuje
spolupráce se školou v Šardicích v oboru dopravní
výchovy. Přednáška s besedou a praktickou ukázkou pro žáky 1. – 5. ročníků určitě splnila svůj
účel. Následovat bude výjezd na dopravní hřiště
do Šardic, kde si prakticky žáci 4. – 5. ročníků
své poznatky vyzkouší. Již se moc těšíme na naše
budoucí dopravní hřiště u školy.
Soutěž 5. A – Alík. Celostátní hra pro žáky
škol: Staň se záchranářem. Soutěž je zaměřena
na oblast bezpečnosti a zdraví dětí a ochrany
za mimořádných událostí. Úkoly jsou prováděny
přes PC. Naši žáci spolu s dalšími vítězi navštíví
ZOO v Praze za symbolickou cenu 1 Kč a starý nefunkční mobil.
Ekoexkurze . Dne 29. 5. 2014 proběhla exkurze 1. - 3. ročníků do ZOO ve Zlíně. Žáci prošli mnoha pavilony se zvířaty a podívali se na prostředí,
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ve kterém tato exotická zvířata žijí. Se zájmem
sledovali zvířata, která mohou pozorovat jen v encyklopediích. Počasí nám přálo a odnesli jsme si
mnoho krásných zážitků. Už teď se těšíme na další společný výlet.
Ekoexkurze 4. a 5. ročníků. Poslední školní
měsíc jsme zahájili aktivním poznáváním živé přírody v ZOO Brno. Seznamovali jsme se s jednotlivými druhy zvířat jejich zařazováním do skupin
dle živočišných druhů, vyhledávali jsme oblasti
jejich původního života, způsob života a doplňovali potravní řetězce. Nejvíce nás potěšily veselé
kousky medvědů hnědých.
Také my jsme si vyzkoušeli svou obratnost
na prolézačkách v zábavném dětském centru.
Celý den se nám i díky příjemnému počasí vydařil.
Celoroční akce:
Recyklohraní. Již druhým rokem je naše škola
zapojena do celorepublikové soutěže škol. Každý měsíc plníme úkoly spadající do oblasti environmentální výchovy. Přemýšlíme, vyhledáváme
a zkoušíme řešit úlohy při třídění odpadů, co
s bateriemi, jak nakládat se svítidly.
Za naše snažení jsme získali již 2154 bodů
a můžeme je směnit na odměny.
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Plastománie – víčka, shrnutí. Letošní školní
rok jsme pomáhali životnímu prostředí tříděním
plastů, sběrem víček. V první etapě jsme společně
dokázali nasbírat více než půl tuny. Výtěžek jsme
věnovali spolužačce. Pokračujeme dále ve sběru
a tentokrát naše snažení určitě potěší kamaráda
v daleké Africe – Daudiho, kterému přispějeme
na školní potřeby. Již v současné době máme shromážděno asi 80 kg víček. Děkujeme všem, kteří
nám pomáhají.
Sběr papíru. Za pomoci sběrného dvora jsme
se pustili i do sběru recyklovatelného papíru. K 1.
6. 2014 jsme již nasbírali 16 288kg. Získané finanční prostředky spolu s příspěvkem ZŠ jsme
využili k zakoupení barevné tiskárny pro potřeby
žáků. Poděkování všem, kteří nám pomáhají.
Putování velkomoravské. Úterý 27. května 2014 se ve 4. ročníku neslo v duchu putování časem. Společně jsme se vydali do Mikulčic
na cestu po stopách našich předků. V památníku
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Slovanské hradiště v Mikulčicích se děti přímo v terénu seznámily s tehdejší
podobou tohoto významného střediska. Zhlédli jsme
zajímavou video projekci
a na závěr na děti čekala
zajímavá soutěž nazvaná
O Mojmírův poklad. Možná
duch tohoto místa nebo snad
vědomí toho, že se pohybujeme v místech, kde snad pobývali i samotní Konstantin
s Metodějem, způsobili, že
se nám nechtělo zpět domů.
Mgr. Jana Holubová,
tř. učitelka
Akce v měsíci červnu:
Exkurze – Skanzen Strážnice 3. ročníky.
I přes zamračené počasí se nám návštěva Skanzenu i strážnického zámku vydařila. Obdivovali
jsme um lidí, kteří dokázali postavit i vyrobit tolik
krásných věcí. Nejvíce nás zaujala sbírka hudebních nástrojů.
Barevný den. V pátek 6. 6. 2014 proběhlo
na naší škole pracovní dopoledne. Škola zářila
jasnými barvami oděvů žáků. Netradiční formy
výuky střídaly projektovou výuku, pracovní činnosti, práci ve skupinách. Žáci i učitelé společně
řešili kvízy, tajenky, luštěnky i soutěže. Těšili se
na odpolední zábavnou část připravenou členy
SRPŠ, sponzory školy.
Mgr. Jana Brhelová, Mgr. Jana Holubová,
Mgr. Lenka Horáčková, učitelé ZŠ
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Netradiční koncert ZUŠ
v mistřínském kostele
Kdo navštívil ve čtvrtek 12. června v pozdním odpoledni prostory našeho místního chrámu,
jistě nelitoval.
Učitelé a žáci při ZUŠ Dubňany zde uspořádali
téměř hodinový koncert vážné hudby. Účinkující
byli především děti z naší obce. Na úvod jsme si
vyslechli 3 varhanní skladby v podání Markéty
Varmužové ml. ze třídy p. uč. Kateřiny Martykánové, následovalo několik flétnových vstupů
Zuzky Lungové, Sáry Novotné a Reginy Urubkové
s doprovodem jejich p. uč. Pavlíny Hajné. Dětský
sbor zazpíval své vícehlasé skladby pod vedením
sl. uč. Kláry Varmužové, která se také představila sólově. O klavírní a flétnový doprovod se

postarala p. uč. Martykánová a Hajná. Závěr patřil komornímu orchestru mladých houslistů se
svým p. uč. Petrem Varmužou, kterému vypomohli bývalí žáci Libor Vacenovský a Jarek Panák.
Hojná účast posluchačů svědčí o tom, že koncerty tohoto typu jsou stále vyhledávané a žádoucí a já bych ráda poděkovala všem učitelům ZUŠ,
kteří se věnují našim dětem, za toto příjemné hudební pohlazení uprostřed horka, shonu a starostí. Těšíme se na další koncert.
Mgr. Markéta Varmužová

Podkověnka – jaro 2014
Po klidném období půstu, kdy se 30 členů dětského národopisného souboru Podkověnka
se svými vedoucími věnovalo rytmické, pěvecké a taneční průpravě i různým hrám
v tělocvičně školy, následoval sled několika vystoupení.
Začal Smrtnou nedělí 6. dubna. Průvod dětí vynesl ke Kyjovce Smrtku a přinesl „létečko“. Tradiční říkanku: „Smrtonoško, velkonočko, kdes
tak dlúho byla! …“ používaly děti u nás již dříve,
kdy tento den chodily k příbuzným a známým,
v rukou nesly bohatě zdobenou jedličku, na níž
byly zavěšeny řetězy z výfuků vajec a také tam
visela menší panenka.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Dalším naším jarním vystoupením byla oslava
Svátku matek. Proběhla druhou neděli v květnu
v kulturním domě. Podkověnka si připravila pásmo s názvem Přišlo jaro do vsi, kde se zapojily
mladší i starší děti v taneční hře Čížečku, čížečku, chlapci otlúkali píšťaličky a všichni se přes
tanec Pipky dostali ke „slepičí“mazurce v dětském podání.

19

Chlapcům se od března věnovali lektoři verbuňku „strýci“ Martykán s Maradou. Našli si
ve svých nabitých programech čas, aby je zasvětili do tohoto typického mužského tance. Kluci si
spolupráci s „chlapy“ velmi považovali. Výsledky
své spolupráce úspěšně předvedli při soutěži verbířů, která se konala v naší
obci v sobotu 24. května.
Děvčata zase nácviky věnovala obřadním tancům
„Královničky“, jež zatančila
v neděli 25. května. I přes
ztížené podmínky, kdy část
děvčat z Podkověnky i Krušpánku reprezentovala naši
obec v hasičské a fotbalové
soutěži, se nám podařilo
toto zvykoslovné odpoledne,
díky pochopení rodičů a rodin uskutečnit.
Velké poděkování patří
Dětské cimbálové muzice
ZUŠ Dubňany s vedoucím

panem Pavlem Varmužou, která nás při všech vystoupeních doprovází. Jako odměnu za celoroční
práci jsme jim i všem našim členům s rodinnými
příslušníky uspořádali 10. dubna zájezd do zábavného areálu Bongo v Brně.
Mgr. Jarmila Maradová

Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého
V neděli 27. dubna 2014 se v Hodoníně uskutečnil 32. ročník soutěže mladých zpěváků lidových
písní Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého.
Naši obec reprezentovalo 5 zpěvaček ze základní školy v několika kategoriích: Marie
Varmužová, Eliška Varmužová, Adéla Řiháková, Kateřina Martykánová, Markéta Varmužová. Po několikahodinovém náročném hudebním maratonu, kdy si diváci i pětičlenná
porota vyslechla téměř 60 zpěváčků od 4 - 18
let, jsme se konečně dočkali úspěchu: Adéla Řiháková (ve 3. kategorii 1. místo), Eliška

Varmužová (v 5. kat. 2. místo), Markéta Varmužová (v 6. kat. 2. místo), Adéla Řiháková a Kateřina Martykánová (ve 4. kat. dueta 1. místo)
a Eliška Varmužová a Markéta Varmužová
(ve 4. kat. dueta 3. místo).
Všem zúčastněným zpěvačkám gratulujeme
k dosaženému úspěchu a ať jim to stále tak pěkně zpívá jako dosud.
Mgr. Markéta Varmužová

Krušpánek na jaře
Jarní období je tradičně pro Krušpánek vždy velmi aktivní. První akcí z předvelikonočního
období je Vynášení Smrtky.
Událost, při níž je vynesena a spálena Morena
a přineseno Létéčko jakožto symbol jara. Letos
vše proběhlo bez jakéhokoliv požárního incidentu,
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možná také tím, že místní hasiči byli již preventivně v pohotovosti. Věříme, že jaro jste tak pozitivně pocítili na těle i na duši podobně jako my. 
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S příchodem teplejšího počasí se k větší aktivitě
probudila i souborová činnost, a to v podobě nácviku nových tanečních čísel. Situace byla pro
náš kolektiv o to těžší, že se nám stále nedostává
chlapců. Nicméně by to nebyl Krušpánek, aby si
s tím neporadil. Zaměřili jsme se tedy především
na tvorbu dívčích čísel, kdy klučičí část nová pásma vhodně doplňuje. Nicméně, naše činnost není
jen o nácviku, a tak jsme pro členy přichystali
odreagování v podobě turnaje v místní kuželkárně. Tu nám pro tento účel bezplatně poskytli
kuželkáři, tímto jim velmi děkujeme! Vrcholem
jarních aktivit Krušpánku bylo naplánované taneční soustředění. Ještě předtím jsme se však pobavili při táboráku na pálení čarodějnic, na který
jsme se patřičně vystrojili.
Avizované soustředění proběhlo o víkendu 16.
– 18. 5. 2014 v prostorách haluzické hájenky. Náplní soustředění bylo pilování nových čísel a opakování stávajících. Ale nebylo by to krušpánkov-

ské soustředění, aby se nevyplnilo všemožnými
hrami, noční bojovkou, ale i výletem do nedalekého zámku ve Slavkově u Brna. I přesto, že nám
počasí moc nepřálo, jsme si soustředění náramně užili. Doufáme, že nově nabyté dovednosti se
projeví v letní činnosti. Týden po soustředění
se uskutečnila dívčí letnicová slavnost – Královničky, kterou spolupořádáme s Podkověnkou
a Lúčkou. Z naší další činnosti lze zmínit i účast
našeho člena Pavlíka Varmuže na dětské soutěži
ve verbuňku. Ve své kategorii byl jediný, a tak
si vyverboval první místo, což však jeho snahu
a taneční schopnosti nijak nesnižuje! Gratulujeme, Pavlíku!
Naše aktivity budou dále směřovat na místní
sjezd rodáků a na Národopisný festival Milotice.
Jak vidno, letní měsíce budeme mít také nabyté,
těšíme se, až Vám budeme moci prezentovat naše
nová taneční čísla.
Bc. Iveta Fröhlichová

Slovácký krúžek v průběhu jarních měsíců
Letošní postní období jistě k radosti mnohých uteklo poměrně svižně, a tak jsme se s plnými
doušky mohli připravit na velikonoční svátky, které jsou atraktivní především
pro mužskou část kolektivu.
Nejprve však bylo se řádně připravit.
Čili uplést žile, oprášit velikonoční písně a domluvit se na časovém harmonogramu. Velikonoce však nejsou pouze
o pondělní obchůzce, nýbrž podstatný je
jejich duchovní rozměr. Ten jsme vyplnili krojovou účastí na slavnostní nedělní
bohoslužbě. Počasí pro obchůzku zcela
jistě stranilo mužům, neboť se vydařilo
a my již od časného rána mohli počastovat „milou návštěvou“ naše členky. Písně „Po šlahačce chodíme“ či „Hore dědinů“ se snad krásně nesly obcí, šohajci
z krúžku nadšeně plnili svou velikonoční povinnost. Zajímavým zpestřením
byla také nečekaná návštěva fotografa
z MF Dnes, který pro úterní výtisk vyhotovil vskutku do puntíku naaranžovanou fotografii. Ač jsme se snažili být
jemnými šlahači, všem dívkám se za případně způsobené fyzické a emoční újmy
omlouváme .
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Na konci dubna jsme stárkům pomohli vztyčit
máj a společně se pobavit na zábavě uspořádané
souborem Mistřín.
Činnost krúžku byla po celé jaro primárně zaměřena na nácvik a pilování verbuňku, pro tyto
účely jsme využily gymnastický sál místní ZŠ,
za jehož bezplatný pronájem tímto děkujeme.
Před zrcadly jsme mohli pilovat a zdokonalovat
svůj taneční projev, což nám značně prospělo. Pro
výuku verbuňku jsme také spoluorganizovali taneční seminář uspořádaný v dubnu na KD. Především pak pro verbíře „nováčky“ byl tento seminář
obohacující. Vrchol tohoto úsilí tkvěl v uspořádání regionální soutěže ve verbuňku, která tento rok
byla v organizační režii krúžku. Mezitím jsme si
však trénink zpestřili koštem vín, kdy naše dívčí
část v rámci mezispolkové spolupráce pomohla
místním vinařům, když nalévala vzorky návštěvníkům koštu.
Avizovaná regionální soutěž „O nejlepšího tanečníku verbuňku kyjovského Dolňácka“ proběhla v sobotu 24. května. Večer započal dětskou
soutěží, které se zúčastnili i „mladé pušky“ z Podkověnky, jsem přesvědčen, že výkon se jim vydařil
a přeji jim úspěšnou verbířskou dráhu, k níž mají
úspěšně započato. Hlavní soutěže se zúčastnilo
17 tanečníků s mírnou převahou zástupců jižního Kyjovska. Za krúžek nás reprezentovali Mirek
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Cuták a Tomáš Kellner. Ačkoliv na stupně finalistů nedosáhli, předvedli kvalitní výkon, který se
v silné konkurenci rozhodně neztratil. Výhru si
odnesl Pavel Fridrich z Kyjova, za domácí barvy
pak uspěli Peťa Hajný (ten získal ocenění verbíř
publika) a Kuba Hajný, všem gratulujeme. Večer
pokračoval besedou u cimbálu s „naší“ CM z Milotic, které patří obrovské poděkování, neboť byla
v hudebním zápřahu od 4. hodiny odpolední až
do 2. hodiny noční. Děkuji moc, kluci, snad na nás
po tomto hracím maratonu nezanevřete!
Věřím, že akce po organizační stránce dopadla
víc než dobře a domnívám se, že pro další organizátory soutěže (soutěž je totiž putovní po obcích
kyjovského Dolňácka) jsme nasadili laťku rozhodně vysoko. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se příprav a organizace akce zúčastnili.
Rád bych se na tomto místě krátce podělil
o můj názor k verbuňku. Samotné sólové vystoupení je hodné uznání, neboť vyjít takto sám
s kůží na trh, resp. na pódium, zazpívat a zatančit rozhodně není jednoduché. Nicméně soutěžní
verbuňk je jedna věc a verbování u muziky je věc
druhá. Smysl soutěže totiž tkví především v popularizaci verbuňku jako takového, ne v produkci
co největšího počtu soutěžících. Proto věříme, že
soutěž v místní obci zase o kousek zvýšila úroveň verbuňku, což se, věřím, projeví na nejbližší
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

folklorní akci. A motivace pro kluky – údajně je
šikovný verbíř pro dívky velmi atraktivní!
Koncem května jsme „v rychlosti a bez publika“
pomohli shodit místní máj a večer spolu s kamarády z Lúčky strávili u společného táboráku. Inu,
příjemné zakončení května.
A co nás čeká ve výhledu? Především je to aktivní účast na místním sjezdu rodáků, který se
bude konat v červencové státní svátky. Poté už
pomalu vyhlížíme přelom července a srpna, kdy

vyjedeme za hranice naší vlasti na zahraniční zájezd do Chorvatska. Ani v srpnu si nevydechneme, neboť si nemůžeme nechat ujít Národopisný
festival Milotice. Poté zářijové vystoupení v Mutěnicích, místní vinobraní a to už začíná vonět hodový rozmarýn. Plánů požehnaně, věřme, že se
vydaří. I Vám, drazí spoluobčané, přeji jen úspěšnou realizaci Vašich plánů a překvapení pouze ta
příjemná a žádoucí!
Mgr. Bc. Tomáš Kellner

Lúčka vstupuje do léta 2014
A zase ten čas uběhl jako voda v potoce, jaro je za námi a před námi
nejkrásnější období roku – léto.
Sotva jsme sundali zimní boty, kabáty a čepice,
budeme si pomalu oblékat plavky, krátké kalhoty a trička. Spoustu z nás čekají letní prázdniny
a spolu s nimi i hezké zážitky, výlety. Všichni se
těší na léto!
Jaro v našem souboru bylo poklidné, naplněné
především tradičními akcemi. Úplně první akcí
letošního jara bylo povedené soustředění v Čeložnicích, kde jsme stmelili náš hodně omlazený kolektiv. Musím říct, že jsem velmi potěšen zájmem
mladých o náš soubor, o tradice v naší obci a folklor jako takový. Díky novým členům jsme mohli
pozměnit taneční pozice jednotlivých chlapců
a dívek a dát všem nový impulz a motivaci k další,
doufejme i zapálenější, činnosti v našem souboru. Na již zmíněném soustředění jsme dokonale
zopakovali všechna starší čísla a pustili se lehce
do nácviku dalších. Následovalo vynášení smrtky, kde se aktivně zapojila naše děvčata a spolu
s dětskými soubory se jim zdárně povedlo vyhnat
z našeho kraje zimu.
Jak jsem zmiňoval už v minulém čísle, důležitým tématem je pro nás navázání spolupráce
s novou cimbálovou muzikou. Uprázdněnou pozici po cimbálové muzice Jarka Panáka by měla
převzít muzika „Cangla“ z Hovoran. Věříme, že
i s nimi zahájíme velmi pěknou a plodnou spolupráci, jako tomu bývalo vždy v minulosti.
Mít cimbálovou muziku je velmi důležité,
o tom netřeba spekulovat. Vzhledem k tomu, co
nás čeká v nadcházejících měsících, budeme její
služby hojně využívat. Nejbližší vystoupení bude
na počátku července, kdy naše obec slaví padeLetní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

sáté výročí spojení Svatobořic a Mistřína. Kromě
účasti v průvodech připravujeme i nedělní několikaminutové vystoupení. Na začátku srpna pak
odjíždíme na týdenní zájezd do Chorvatska k pobřeží Jaderského moře. Na konci srpna pojedeme
na jednodenní festival do Beskyd, kde se ve Lhotce pod Ondřejníkem zúčastníme národopisné akce
Sochovy slavnosti. V září potom zavítáme na víkendový festival u Valašského Meziříčí.
Na všechny plánované akce se těšíme a věříme,
že na každé z nich dokážeme předvést to nejlepší,
co v nás je a čemu jsme se na zkouškách naučili. Nezdá se to, ale čas letí tak rychle, že než se
ohlédneme i léto bude pryč a s nadcházejícím podzimem se budeme připravovat na sklizně, hody
a pak pomalu i Vánoce…
Přejeme Vám všem krásné léto plně pohody,
slunečních dnů, nádherných zážitků. Děkujeme
Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás už za pár
dní při výročí spojení našich mateřských obcí.
Mgr. Petr Šťastný
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Hasiči informují ...
Po sériích soutěží v našem okrese se starší žáci a dorostenci SDH Mistřín probojovali
do krajského kola, kde bojovali o postup na mistrovství republiky.
SDH Mistřín – sportovní duch nás neopouští
Starší žáci tuto soutěž podstoupili 7. června
ve Výrovicích v okrese Znojmo, ale bohužel skončili těsným výsledkem na druhém místě.
Dorostenci soutěžili na krajském kole o den
později v Hodoníně a taktéž skončili na druhém
místě. Těmto družstvům unikla účast na mistrovství republiky jen o vlásek, ale na štěstí naši
muži dokázali 14. června v Hustopečích krajskou
soutěž vyhrát postup na republiku, která se uskuteční 27. až 29. června v Českých Budějovicích.
Popřejme našim borcům lepších výsledků, jak
z loňského mistrovství republiky.
Z našeho uspořádaného i připravovaného sbo-

rového programu:
– u naší zbrojnice proběhla dětská soutěž O pohár starosty SDH Mistřín,
– t amtéž uspořádáme táborák k ukončení školního roku,
– naši členové se zúčastní I. sjezdu rodáků
a oslav 50. výročí sloučení obcí,
– u naší zbrojnice bude akce MC Krteček s názvem Táta dneska frčí,
– připravujeme renovaci a pořízení nových překážek,
– o prázdninách uspořádáme letní noc
– a v neposlední řadě připravujeme účast v komunálních volbách do místní samosprávy.
Pěkné léto a prázdniny přeje za všechny mistřínské hasiče
Ladislav Hajný, jednatel SDH
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Jarní období SDH Svatobořice
V tomto roce oslaví sbor 115. výročí založení.
Připomenutí výročí připravujeme na podzim.
Jarní období v našem sboru bylo velmi činorodé.
V sobotu 5. dubna jsme uspořádali sběr starého
železa. Za kovový odpad děkujeme.
Soustředění mladých hasičů a sportovního
družstva mužů jsme organizovali od 17. – 20.
dubna. S mladými hasiči jsme trénovali požární
útok s vodou, štafety 4 x 60 m, požárních dvojic
a CTIF. Soustředění všem prospělo a projevilo se
to i ve výsledcích. Hned na první soutěži v Kozojídkách se mladší žáci umístili na 1. místě. Také
na dalších soutěžích v Těmicích a Mistříně skončili na 1. místech. Na okresním kole ve Vacenovicích jsme po nevydařeném požárním útoku byli
celkově na 4. místě. Na soutěžích v Petrově a Rohatci se nám dařilo méně. V Petrově jsme byli 11.
a v Rohatci 5. Do ukončení ročníku hry Plamen
nás čekají ještě soutěže v Ratíškovicích, Strážnici
a u nás ve Svatobořicích. Přejeme mladým hasičům úspěchy při dalších soutěžích.
V sobotu 26. dubna se členové sboru vypravili
na pouť na sv. Hostýn na mši za svatého Floriána,
patrona hasičů, a v neděli 4. května se zúčastnili
mše v Radošovcích.
Slet čarodějnic se konal 30. dubna. Těší nás
hojná účast malých čarodějek a čarodějů. Opět
byli přezkoušeni v hodu koštětem, úprku v pytlích, krmení obra, čarodějném slalomu a dalších
disciplínách. Oblíbený čarodějný lektvar při slunečném počasí nás příjemně osvěžil. Také jsme si
zvolili novou Miss čarodějku. Na závěr byla upálena čarodějnice Agáta.
V sobotu 26. května se mladí hasiči zúčastnili Bambiriády v Kyjově. Bambiriáda je celostátní dvoudenní prezentace volnočasových aktivit
a práce s dětmi a mládeží. OSH Hodonín jsme byli
požádáni o prezentaci práce s dětmi a mládeží
v požárním sportu. Mladí hasiči předvedli upravenou štafetu požárních dvojic.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

V plánu činnosti na rok 2014 jsme si schválili
spolupráci při demolici domu „Mackovo“ - vedle
DPS (domu s pečovatelskou službou). Po vyřízení
nezbytných povolení a dohod jsme se v pondělí 26.
května pustili do demolice. Celý týden po odpoledních jsme postupně odstranili křidlice, krovy,
trámy a čistili cihly. Stroje na bourání a odvoz

sutě dodala firma Mykol. V sobotu 30. května
jsme uspořádali brigádu na demolici domu „Mackovo“ a byl vidět udělaný velký kus práce. Všem
členům a paní Ronkové, starostce sboru, kteří
se na demolici domu podíleli, patří velké poděkování.
V neděli 22. června se uskuteční dětská soutěž
v požárním sportu „ O putovní pohár Josefa Muchy“ a „ O putovní pohár Josefa Ingra“. Do tohoto
termínu chceme pokračovat v opravách hasičky,
chceme dokončit výměnu bočních vrat, novou fasádu a vymalovat zasedací místnost. Věříme, že
se nám to podaří.
Také vrcholí přípravy na oslavy 50. výročí sloučení obcí Svatobořic a Mistřína, které proběhnou
od 4. do 6. července.
Na závěr jménem sboru přeji všem občanům
krásné léto.
Ing. Iveta Lungová, jednatelka sboru

Spartak zakončuje sezonu 2013/2014
Před pár týdny začalo jaro a než jsme se nadáli, jsou před námi poslední tři kola,
ve kterých půjde doslova o život.
Na letošní sezonu se nebude vzpomínat v nejlepším, protože předváděná hra ani výsledky zdaleka nesplnily očekávání diváků, sponzorů ani
trenérů či hráčů. Na druhou stranu se z toho snad
dokážeme dostatečně poučit, abychom do příštího ročníku vstoupili pravou nohou a dokázali
všem okolo, že svatoborský fotbal může být zase
pojmem a body z našeho hřiště se nebudou vozit
lacino a nejlépe vůbec.
A mužstvo nevstoupilo do jara nijak oslnivě,
a proto došlo k odvolání slovenského trenéra
Bradáče, na jehož místo byl dosazen bývalý hráč
Spartaku Marek Svozil, který začal získávat body
a i díky němu tři kola před koncem je velká šance na udržení se v Okresním přeboru. Poslední
dvě výhry v Sobůlkách a Žádovicích přece jen
pozitivně zapůsobily jak na psychiku hráčů, tak
na předváděnou hru, která se rozhodně zlepšila
a zefektivnila. A i když v posledních dvou kolech
bude náš A tým čelit prvnímu a druhému týmu
tabulky, věříme, že je v jejich silách překvapit,
bodovat a udržet se v soutěži i pro další sezonu.
B tým se po celou sezonu potýká s hrozivými
výsledky. Ačkoli na podzim získal sedm bodů,
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na jaře se jim zatím bodovat ani jednou nepodařilo. Se stem obdržených branek mají nejhorší obranu celé III. A třídy a je jasné, že v příští
sezoně budou hrát po několika letech opět ve IV.
třídě. Velkou nadějí by bylo zapracování několika
vycházejících dorostenců tak, aby počet hráčů byl
vyšší než jedenáct, se kterými se poslední kola
pravidelně odehrávala. Situace už došla tak daleko, že se mluví i o zrušení B týmu a navrácení
se k systému jen s jedním mužstvem dospělých.
Uvidíme, kam budou směřovat další kroky a jak
všechno nakonec dopadne.
Dorostu se po povedeném vstupu do jara také
přestalo dařit a balancuje na pomezí udržení se
v okresním přeboru a pádu do III. třídy. Navzdory
tomu, že bude odcházet pět kluků do mužů, věříme, že se v soutěži udrží a jejich mladší spoluhráči dokáží stejně srdnatě bojovat v dalších letech
nadále v okresním přeboru.
Starší žáci jsou po patnácti kolech na 3. místě se ztrátou jednoho bodu na druhé Milotice
a mladší žáci jsou dokonce druzí se ztrátou šesti
bodů na FKM Morava. Mladší i starší přípravka bojuje v okresní soutěži a jsme moc rádi, že
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tito naši nejmenší mají chuť hrát a dokázat, že
se ve fotbalovém světě neztratí. Bylo by hezké,
kdyby z jejich řad dokázali vyrůst velcí hráči svatoborské kopané. Přípravka, žáci a mládež obecně jsou naší velkou nadějí, že za několik let, až
dorostou, budou předvádět krásný fotbal i mezi
muži a i jejich zásluhou budeme pořád bojovat
o příčky nejvyšší.
Za dva týdny bude po sezoně, bude čas bilancovat, hodnotit, čas na přípravu na další ročník.
Moc bychom si přáli, aby ten další byl mnohem

lepší než ten letošní, abychom se zlepšili ve všech
směrech. Čeká nás velká přestavba části kabin
a areálu díky dotacím z OÚ, za které jim skládáme velké poděkování. Rádi bychom, aby ta nová
sezona 2014/2015 začala minimálně tak pěkně,
jak pěkné a krásné zázemí se u nás pro fotbal
vybudovalo. Děkujeme všem sponzorům, fanouškům, trenérům i hráčům za jejich lásku pro tento
sport, přejeme všem krásné léto naplněné nejen
sportovními úspěchy, ale i radostí a pohodou.
Mgr. Petr Šťastný

TJ Sokol Svatobořice
Rozkvetlé zahrádky před našimi domy nám připomínají, že tu máme opět jaro.
K jaru patří Velikonoce a my už tradičně v tuto
dobu chystáme velikonoční výstavu. I tento rok
tomu nebylo jinak.
Výstava proběhla 12. a 13. dubna na Sokolovně. Prodávalo se, vystavovalo velikonoční zboží
a šikovné ruce našich žen návštěvníkům ukázaly,
jak se pletou košíčky, zdobí velikonoční perníčky (zde bych chtěla vyzvednout bezkonkurenční
umění Drahy Kyněrové) nebo drátkuje povrch
vajíček. Účast byla veliká, především v neděli se
sešlo velké množství návštěvníků. Jako pohoštění
se podávaly Boží milostě, které k jaru patří.
Dne 27. dubna mohli obyvatelé naší vesnice potkávat skupinky členů Sokola a asi se podivovali,
cože to všichni hledají. Na vysvětlenou dodávám,
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že probíhalo sokolské kvízování. Úkolem bylo najít na určité trase otázky a odpovědět na ně formou testu. Výsledky se potom vyhodnotily, každý
účastník dostal odměnu v podobě medaile z perníku. A že ke splnění úkolu přistupovali všichni
zodpovědně, se dalo tušit podle množství zúčastněných soutěžících.
O pár dní později, 1. května, jsme prvomájově
zpívali na naší Sokolovně, poseděli u dobrého vínka a nálada byla opět dobrá.
Na sokolský slet na Bradlo, pořádaný u příležitosti 95. výročí tragického úmrtí M. R. Štefánika,
nás 3. května jelo celkem osm. Počasí akci nepřálo, ale než začalo pršet, stihli jsme se zúčastnit kladení věnců u mohyly postavené na Bradle
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na jeho počest. Potom jsme navštívili muzeum,
které nese Štefánikovo jméno, kde jsme se seznámili s jeho životem. Odpolední program se z důvodu špatného počasí nekonal.
Maminkám a babičkám daly děti MŠ Svatobořice dárek v podobě vystoupení, které s nimi nastudovaly jejich paní učitelky. Besídka se konala
10. května.
Svoje básnické umění oprášila Jarka Buštíková,
která napsala pěkný dialog vnučky s babičkou.
A tak Sonička Buštíková (vnučka) a Majka Změlíková (babička) si pomalu vyprávěly. A o čem to
štěbetaly? O neduzích stáří, o mládí, které nenávratně odešlo. Podle vnučky se však neztratilo,
ostatně posuďte z malé ukázky:
A kde jsi ho, babičko, ztratila,
už nevíš? Nevadí. Zeptám se
lidí, oni mi poradí. Možná je
v zahradě, v lese nebo za
horama, určitě někde je, půjdu
ho hledat sama.
Přeplavu řeku a do lesa zajdu,
já ti to mládí, babičko, najdu.
Nebo vyletím až k nebi s ptáky,
já ti to mládí přinesu zpátky.
Nakonec náš pěvecký sbor zazpíval tři pěkné písničky.
Dne 17. května jel náš sbor na pěveckou přehlídku do Boskovic, kde opět reprezentoval naše
TJ a úspěšně.
Poslední akcí, o které bych chtěla napsat, byl
Den dětí. A tak se 1. června na Sokolovně opět
soutěžilo, závodilo a odměňovalo. Ti starší závodníci pojali soutěžení velmi odpovědně, drobotina si hrála a bavila se. Když jsem pozorovala ty
krásně oblečené děti a jejich maminky bdící nad
tím, aby se příliš neumazaly, vzpomněla jsme si
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na naše oblečení při hrách. Tepláky „do gumy“,
kostkované šátky (v lepším případě květované
od tetičky z Ameriky), čepice zmijovky a rádiovky
s „anténkou“. A naše zábava? Zábavné bylo spojeno s užitečným. Mimo jiné jsme například pásli
husy a kozy a tam jsme se vydováděli do sytosti.
O kuriózní situace rozhodně nebyla nikdy nouze. Naše koza, které jsme dali jméno Běta, když
zjistila, že ji to na pastvě nebaví, tak se sebrala a vydala se sama domů. Nabrala ten správný
směr, přesně věděla, do které uličky má zabočit,
až došla k našemu domu a u vrat trpělivě čekala,
až bude vpuštěna. My jsme dostali vyhubováno.
Ale rodiče, stejně jako my, věděli, že bude opět
příště… To tehdy, až opět ztratíme při hře pojem
o čase, tehdy se bude celá situace opakovat. Ale
také jsme věděli, že Běta dojde bez úhony domů,
protože to byla naše koza a k tomu chytrá koza.
Zajímavé na celé situaci bylo, že když si to Běta
mašírovala ulicí, nikdo se nad tím nepozastavil,
nanejvýš se zeptal, čí že to koza je. Nikdo nevolal
ochránce zvířat ani VB (tedy policii).
Naše dětství bylo skromné, ale mělo svoji poezii a kouzlo. Možná by nebylo na škodu, kdyby ty
dnešní děti měly možnost kus toho našeho zažít.
Ale doba jde stále dopředu, naši rodiče vzpomínali
na to, jak si museli půjčovat boty, já na ty tepláky
s gumou a tyto děti budou jednou vzpomínat, jak
soutěžily… Na co budou vzpomínat? Kdo ví?
Od popisu naší činnosti jsem sklouzla ke vzpomínkám, ale vzpomínat je krásné a vzpomínky patří k životu, zvláště jsou-li pěkné. Toto bylo takové
malé vzpomínání. Ve velkém se bude vzpomínat
na sjezdu rodáků, který se bude konat 4. – 6.
července, a jak doufám, i tyto vzpomínky budou
jenom pěkné.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol
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Box: Lukáš Hubáček
– Mistr republiky juniorů

O víkendu 16. – 18. května 2014 se konalo v Chlumci u Ústí n. Labem Mistrovství
republiky juniorů v boxu.
Za jihomoravský region byl nominován Lukáš Hubáček z Box Clubu Mistřín v těžké váze
do 91 kg. Ten se nakonec utkal ve finále s domácím boxerem Pavlem Klimkem. Přes jasnou převahu Lukáše Hubáčka v prvním kole nastoupil
Klimek i do druhého kola. Tam už však nenechal Hubáček nic náhodě a po těžké sérii úderů

na spodek a následném počítání Klimek utkání
vzdal a Lukáš Hubáček z Box Clubu Mistřín se
stal Mistrem republiky, což je po delší době opět
jeden z největších individuálních úspěchů poslední doby mistřínského boxu.
Ing. František Janča

Radosti kuželkářů
Jarní část sezony byla v Mistříně zatěžkávací zkouškou pro novou kuželnu.

Čas neúprosně letí a čtyřdráha v Mistříně je
aktivní více než půl roku. Jarní část byla hlavně
testem kvality, zda je vše v pořádku a doladily se
poslední technické nedostatky. Od samého začátku se hrálo naplno. V průběhu 6 měsíců bylo
na drahách odkouleno jen v soutěži více jak 50
tisíc hodů! Věřím, že všichni cítí spokojenost
a radost při vstupu do kuželny.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu mohlo konečně
po 8 letech hrát doma jako domácí, protože byla
nutná čtyřdráha, kterou jsme doposud neměli.
Domácí půda byla znát hned od prvního zápasu
a podpora publika je vždy veliká a která hnala tým
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k dobrým výsledkům. V konečném pořadí skončilo mužstvo na 9. místě. Mistřínské „B“, které
hraje v Jihomoravském přeboru 1. třídy společně
s družstvem „C“, bojovalo do konce sezony o přímý postup do Jihomoravské divize, ale o jediný
bod je předčil Hodonín „A“, takže skvělé 2. místo
v závěrečné tabulce patří béčku.
V květnu se uskutečnil finálový turnaj 4 nejlepších družstev z Moravy, který se odehrál
na Moravské Slávii v Brně. Béčko krásným náhozem 2737 skončilo na 3. místě za Kometou Brno
a vítězným Orlem Telnice. Kvality družstva jsou
znát. Tým „C“, který si po celou sezonu snažil
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udržet pozici v JMk 1. Třídy, nakonec skončil
na 14. místě a to znamená i jistý sestup do 2. třídy Jihomoravského přeboru. Věřím, že díky určité sebereflexi hráčů se céčko dokáže vrátit zpět
v příští sezoně! Dorostenky pod vedením Jakuba
Cizlera slavily úspěch a postup do 2. kuželkářské
ligy dorostu je zasloužený. V jarní části suverénně vyhrály nástavbovou část a nic nebrání k jejich
dalším úspěchům v lize dorostu.
Kuželna je jistě zajímavým lákadlem pro místní občany. V průběhu pololetí navštívilo spoustu
příznivců novou kuželnu a členy potěšil nebývalý
zájem, ale i chvála krásné čtyřdráhy. Krušpánek,
Podkověnka, žáci ZŠ a mnoho dalších již zkusilo,
jak to v Mistříně padá. Kuželkáři z Mistřína uspořádali zábavné odpoledne dětem a rodičům ke Dni
dětí. Účast byla nad očekávání, kdy přišlo více jak
350 lidí do areálu kuželny. Byli jsme mile překvapeni, jakým objevem jsou kuželky v Mistříně.
V květnu po 32 letech se v Brně uskutečnilo
Mistrovství světa v kuželkách a reprezentanti
ČR slavili úspěch. Pro tuto příležitost byla v hale
Vodova vybudována osmi-dráhová kuželna, kde

padlo několik světových rekordů a určitě to byl
pro mnohé krásný sportovní zážitek. Bylo rozdáno 21 zlatých medailí hráčům z Německa, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska a 3 zlaté
medaile získala i Česká republika. V červenci
se v naší obci k výročí sloučení uskuteční sjezd
rodáků, kdy bude kuželna slavnostně otevřena
a návštěvníci budou moci zkusit, jak se kuželky
hrají.
Během letní přestávky máme v plánu mnohé.
Uvidíme, jaká bude finanční situace oddílu a co
nám dovolí. Členové platí ročně několika tisícové
příspěvky, ale zdá se, že ani to nestačí.
Rád bych opět poděkoval zastupitelstvu a vedení obce Svatobořice-Mistřín za finanční pomoc
k realizaci koupi drah.
Všem fanouškům, příznivcům kuželkářského
sportu děkuji za podporu v uplynulé sezoně a přeji krásné, sportovně využité letní dny. Hlavně
ve zdraví.
Hodu ZDAR!
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.,
mluvčí kuželkářů

Hubert – Myslivecko-lesnický kroužek
Byl založen při ČMMJ OMS Hodonín a vznikl v březnu 2014.
Činnost kroužku je zaměřena na myslivost,
přírodu a turistiku. Scházíme se každé pondělí
a mimo tento den jsme společně zažili několik zajímavých víkendů.
Děti se zúčastnily všech akcí zaměřených
na myslivost a ochranu přírody pořádaných ČMMJ
OMS Hodonín.
4. 4. Okresní přehlídka trofejí otevřená pro mládež a také jsme dopoledne společně využili toto
k exkurzi na daňkárně v Želeticích.
8. - 9. 5. Soustředění Haluzická hájenka obsahovalo: soutěž střelby ze vzduchovky, test znalostí z myslivosti a ochrany přírody, poznávání rostlin, poznávání a popis paroží zvěře a znalosti ze
střelectví, náboje.
Abych dětem pobyt zpestřila, v pátek jsme si
udělali táborák, opékali jsme špekáčky, rohlíky
a děti běhaly po lese a hrály na schovávanou.
Sobotní dopoledne jsme věnovali “myslivosti”,
opakování na Zlatou srnčí trofej a také v lese hledali poklad. Eliška Jelenová ho objevila na stromě
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mezi větvičkami. To jsem netušila, že balonky
v pokladu jsou vodní. Děti je pak plnily a byla vodní bitva. Počasí nám přálo, a proto trochu vody
nikomu nevadilo. Odjížděli jsme domů plni zážitků. Kolektiv se takovou akcí řekla bych, stmelil.
Jak říká jeden můj kamarád “Příroda je mocná
čarodějka”.
17. 5. Okresní kolo Zlatá srnčí trofej v Hodoníně na Pánově. Členové Huberta se velmi dobře
umístili a celý den si na Pánově užili. Výsledky
a fotogalerie soutěže jsou na webových stránkách
OMSu Hodonín www.omshodonin.cz.
8. 6. Okresní přebor ve střelbě z brokovnice
pro děti do 15-ti let. Dobře připravená akce, zabezpečená profesionály na střelnici Pánov. Tady
se nejlépe umístili Eliška Jelenová, Peťka Mikulicová a David Šimeček, všichni dostali hezké ceny
a Eliška nabídku k reprezentaci Hodonína v brokové střelbě.
Výsledková listina a fotogalerie soutěže jsou
také na již uvedených webových stránkách.
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MLK Hubert má také stránky na veřejné síti FCB s názvem Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín a tam je prozatímní průřez činností
kroužku.
Hodně mi s programem her pro členy
kroužku pomáhá Katka Jelenová, tímto
bych jí chtěla poděkovat. Cením si také
kladného přístupu Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín, který pro tuto naši
mimoškolní činnost zapůjčil obecní klu
bovnu. My klubovnu využíváme za nepříznivého počasí, mám zato, že vycházky
do přírody jsou pro naše zaměření daleko větším přínosem. Čeká nás spoustou
dalších akcí a zážitků.
Lenka Lípová, vedoucí MLK Hubert

Lesněnka – za poznáním přírody
Zájmový kroužek Lesněnka zde působí již od školního roku 2012/2013.
Snažím se dětem formou vycházek do přírody
a blízkého okolí Svatobořic-Mistřína, exkurzí,
zábavných pohybových her a soutěží a krátkých
přednášek přiblížit přírodu a vytvořit pozitivní
vztah dětí k přírodě. Učí se poznávat naši faunu
a flóru a vzájemné vztahy v přírodě.
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Naplánovala jsem proto několik zajímavých exkurzí. Nejdříve jsme navštívili místního chovatele
dravců Jiřího Ingra, kde se děti mohly seznámit
s různými druhy dravců. Viděli jsme např. káně
lesní, káně Harrisovo, výra velkého a další druhy sov. Poslechli jsme si výklad o dravcích a sokolnictví. Na závěr jsme
měli možnost pohladit si
sýčka Huberta a sovu pálenou Niki. Z toho měly děti
ohromnou radost. Během
exkurze nás provázela paní
Havlíčková, které bych tímto chtěla moc poděkovat
za ochotu a vstřícnost.
Také jsme navštívili jednoho z členů našeho kroužku, který se zabývá chovem
drobného ptactva.
V dubnu jsme se vydali
do Kyjova na Chovatelskou
přehlídku trofejí, která probíhala na Městském kulturním středisku. Byly zde vystaveny trofeje zvěře ulovené
v okrese Hodonín v předešlém mysliveckém roce. Děti
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tu mohly vidět trofeje jednotlivých druhů zvěře
a byly tu také vystavené obrázky dětí, které se
zúčastnily výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“.
Měly také možnost vyzkoušet si poznávání jednotlivých druhů dřevin a stop zvěře. Za zajištění
dopravy na tuto akci bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín.
Myslím si, že všechny tyto poznávací exkurze
se velice vydařily a děti odcházely s krásnými zá-

žitky a všichni byli spokojeni. Odměnou pro členy
kroužku za zdařilý průběh všech akcí a pravidelnou docházku byla schůzka spojená s opékáním
špekáčků, kde jsme se sešli v hojném počtu.
Všechny nás spojuje společná touha po poznání
přírody a kamarádský kolektiv.
Těším se na Vás v dalším školním roce.
Hana Horáková, Mgr., vedoucí kroužku

◾K ZAMYŠLENÍ◾

Kněžno máje, buď pozdravena!
Píše se rok 1885. Počátkem jara přichází z Vídně dopis jisté chůvě Frantěnce
do Mistřína v tomto znění:
„Milá drahá Frantěnko!
Dnes jsme koupili, mama a já, tou panenku Marii, překrásnou 160 cm vysoká (velice veliká) a velmi
líbezná. Panenka Maria se dívá na Ježíška, kterého drží v rukách, Ježíšek otevřenýma rukama volá
k sobě lidi. Velmi pěkné jest to. Ježíšek dostane ještě
stříbrné srdce okolo krku na prsa. Šaty Panenky Marie jsou červené a modré, korunu zlatou má na hlavě
a za hlavou jako Ježíšek ještě jiná koruna. Stojí 165
zl. A se všeckým a posláním do Mistřína bude státi
tak 190 zl. …Také jsem dnes koupil a poslal panu
farářovi do Mistřína ten Schlein na velebnou svátost v hrobě. Jest to bílý feinový štof, se stříbrnýma
hvězdičkama posypaný. Já jsem to platil a daruju to
kostelovi Mistřínskému. 15.tého aprílu asi pošleme
tou Panenku Marii do Mistřína, aby měl velebný pán
ještě čas ju světit. To tam bude radosti a křiku. Pěkné
je to od Vás, stará Frantěnko, že tak se staráte o Váš
kostel. Pán Bůh Vás za to bude žehnat…Srdečně Vás
pozdravuji a líbám, milá stará Frantěnko, a jsem
na vždycky Váš starý a věrný Juliček…“
Tolik výňatek z prastarého dopisu, který se
dotýká dějin naší farnosti. Zmíněný Juliusek byl
nejmladším ze tří dětí hraběte milotického panství Karla Maxmiliána Seilerna a jeho ženy Marie,
která svou rodinu vedla v katolickém duchu. Jejich dcera Leopolda (Serafína) vstoupila do kláštera, syn František Karel se stal pánem v Miloticích a nejmladší Julius se stává pokračovatelem
na panství přílepském.
V Miloticích ho jako dítě vychovávala chůva
z Mistřína – Frantěnka z rodu Kasanů.
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Farníci navštěvující v měsíci květnu májové pobožnosti, které se konají k poctě Panny Marie,
si mohou všimnout krásné dřevěné sochy, která
odpovídá popisu darované sochy od hraběte Juliuska. V kronice farnosti je jen zmínka z r. 1884,
kdy byly zjednány sochy Božského Srdce Ježíšova
a Blahoslavené Panny Marie. Ale zápis o daru, jak
se píše v dopise, ve farní kronice není. Tato socha
Panny Marie s Ježíškem je vystavena na bočním
oltáři v našem kostele pouze po dobu májových
pobožností – v květnu.
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Přemýšlím, jak dobrá duše asi byla ta chůva
Frantěnka, díky které se hrabě Julius rozhodl věnovat naší farnosti tak krásnou sochu. Jak zbožná
byla asi jeho matka hraběnka Marie, která zasela
do srdcí svých dětí víru a hlubokou úctu k nebeské Matce. Jaký asi byl přílepský hrabě Julius,
jehož dobrý skutek se nás dotýká i po více než
sto letech. Jistě by se s radostí přidal i tentokrát
k oslavnému chóru v našem kostele při zpěvu bavorských litanií:
Kněžno máje, buď pozdravena!
Jsi námořníků hvězda spásná,
veď k přístavu ráje nás, jasná,
zpěv slavíka Tvé kroky vítá,
laň na horách zdraví Tě hbitá,
květ fialky vůni Tvou dýše,
a pomněnka Ti šeptá tiše.
Kněžno máje, buď pozdravena…
(Litanie bavorské 1).
Mgr. Markéta Varmužová

Fragmenty II. světové války v regionu
Válka známá z dějin jako druhá světová začala 1. září 1939 ve 4 hodiny 45 minut
přepadením Polska.
Toto vyprávění souvisí s touto válkou. Zaznamenává příběhy lidí, kteří se jí zúčastnili. Jejich
jména nejsou v učebnicích dějepisu. Jejich činy,
kterými přispěli k porážce fašismu, mají ale svou
obrovskou cenu. Cenu často zaplacenou vlastním
životem. V Československu to bylo 360 000 obětí, USA zaplatily rovněž 360 000 padlými, Rusko
více než 20 miliony vojáků, žen i dětí … K tomu,
aby alespoň některá jména byla zachována dříve,
než zemře poslední pamětník těchto událostí,
chce přispět i toto vyprávění.
Soud, že zbraním věnovalo lidstvo odjakživa tu
největší pozornost, zatímco se v mnoha zemích
světa ještě dodnes oře dřevěným pluhem, můžeme
v učebnicích najít!
Avšak o prostých lidech, kteří svým konáním
tvořili nejen válečné dějiny, nenajdeme téměř
nic. Jaksi se to dnes nenosí. Přesto je pár řádky
připomínám …
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Odboj na Kyjovsku především zaznamenávaly, ve svých pravidelných hlášeních o politické
situaci příslušné četnické stanice. Jedno z nich,
sepsáno koncem září 1943 zaznamenalo, že v souvislosti s určitými případy v Internačním táboře
ve Svatobořicích vzalo gestapo do vazby tyto
civilní osoby: J. Hofmana, ředitele školy spolu
s manželkou a synem - vězněn v Buchenwaldě,
Aloise Celerýna, poštmistra, B. Svobodu, instalatéra z Kyjova, J. Klimeše, úředníka, N. Šimečka, klempíře z Kyjova či Josefa Muchu, zedníka
zdejšího tábora. V té době již byli tři roky vězněni
v nacistických lágrech F. Rubecký, J. Pavláček, O.
Kúřil či O. Vrbík, všichni ze Svatobořic nebo J.
Měchura, V. Zbořil, J. Výlet, F. Výlet st., F. Výlet
ml., O. Žák či C. Žbánek z Mistřína. Většina z nich
byla vyšetřována a arestována za pomoc politickým vězňům internovaným v lágru. Někteří za jinou odbojovou činnost. Své místo zde nepochybně
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mají i ti rodáci, kteří bojovali za hranicemi protektorátu – ing. J. Mucha, v hodnosti kapitána, J.
Polášek, rotný, oba bojovali v Anglii, Š. Blahynka,
desátník ve Francii a svobodník J. Šimeček v Itálii. O posledně jmenovaných se téměř nic neví.
Žádný z badatelů je neobjevil. O každém z jmenovaných se dal napsat příběh, příběh o drobné odbojové či bojové práci proti otrockému válečnému
řádu nacistického Německa.
V Kyjovském regionu spolupůsobily následující
odbojové skupiny – ilegální organizace: Obrana
národa, Moravská rovnost, partyzánské skupiny R 3- Alfa, Carbon, Olga, Vela – Kameňák, Sokolský odboj a odboj příslušníků zahraničních
vojsk- Západ –Východ. Zvláštní dosud nepopsanou
odbojovou skupinou byla skupina advokáta poručíka JUDr. Otakara Vochoče, který byl velitelem
odboje v internačním táboře. Dobře mu pomáhal
i jeho zástupce poručík V. Kozák. Jako spojky
mimo lágr jim pomáhali R. Táborský, L. Lukáš
a L. Lukášová. Skupina byla napojena na učitele
Š. Řihánka, který byl členem odbojové skupiny R
3- Alfa, jíž velel poručík Oldřich Novák. Později
se pak skupina O. Vochoče stala součástí úderné
čety, které v obci velel Fr. Klimeš. K osvobození
vězňů, těsně před postupující frontou, které R 3
plánovala, již pro rychlý postup osvobozenecké
armády nedošlo. Za odbojovou činnost a pomoc
vězněným bylo ve Svatobořicích vyslýcháno a vězněno v nacistických mučírnách 22 občanů, z Mistřína pak dalších sedm. Nejvyšší oběť z rodáků
dnes sloučených obcí Svatobořic-Mistřína však
přinesli Matěj Mečl (1914 – 1945), Cyril Vavřík
(1910 – 1943), Martin Ševela (1898 – 1945) a Josef Tříska (1913 – 1945). Jen posledně jmenovaný
pravidelně na jeho pamětní desku v Praze Dejvicích dostává kytku při výročí osvobození vlasti.
Nepochybně by si zasloužili důstojný pomník.
Třeba podobný tomu provedení, jako mají v sousedních Šardicích.
Obětí války bylo však v okolních vesnicích daleko více. Každým dnem již mohl být konec nejhroznější války v dějinách lidstva, když …
se jagdkomando o síle dvaceti pěti válečných
ztroskotanců - esesáků i vlasovců pod velením
Egona Lundemanna - přiblížilo k chatě na Vápence
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nedaleko dnešní osady Kameňák. Šli najisto.
Udavač jim pomohl. Obklíčili chatu, aby jim ani
náhodou žádný z partyzánů neunikl. Prostříleli
okna a vtrhli dovnitř. Překvapila je přítomnost civilistů i žen. Tyto vyhnali ven jako dobytek a pak
již jen bezhlavě sadisticky mlátili cíleně kolem
sebe. Štěkavé rozkazy oddělily šest mužů od života a přiblížily je smrti na prahu svobody. Prohlídka srubu a nález ručního granátu jim stačilo
k odsouzení všech. Několik dávek gestapáckých
samopalů ukončilo bezhlavé, mučivé mlácení pažbami pušek a osvobodilo padlé od zuřivých kopanců do těl již bezmocně ležících mužů! Vzápětí je
před na smrt vyděšenými ženami i zbylými muži
okny naházeli do chaty, kterou zapálili výstřelem z pancéřové pěsti. Hrůzné bestiální chování
této nelidské smečky se snad ani po tolika letech
nedá popsat. Na místě tragedie je dnes skromný
pomník s vytesanými jmény partyzánů – N. Ištok,
Fr. Škop, R. Havlíček, Z. Skřivánek, J. Pirdek a V.
Grufík. Dnem nesmyslných vražd byl 14. duben
1945. V té době byli již vězni internačního tábora
propuštěni na svobodu. Chata Vápenka byla jen
deset kilometrů od lágru!
Vraždění však mělo své hrůzné kolo následující
den i v kyjovském Gastenhausu, kde stejní vrahové bestiálním bitím popravili další partyzány
z Bzence . Jejich jména jsou na pamětní desce:
M. Staňková (1913- 45), F. Jelínek (1897- 45), F.
Juriga (1920- 45), A. Hohn (1909 – 45), učitelé L.
Dočekal, K. Domanský a neznámý vojín RA, spolupracovník partyzánů. Jejich fotografie pořízené
po exhumaci počátkem května 1945 jsem později
viděl v archívu. Dýchla na mne i po letech děsivá
a nezapomenutelná hrůza spáchaná na sklonku
války na Kyjovsku.
Takovou cenu museli zaplatit všichni, kteří
nechtěli válku, chtěli jen mír pro své děti, proto
neváhali dát cenu nejvyšší. A my bychom neměli zapomínat. Proto jsou napsány i tyto řádky!
K sepsání těchto fragmentů byly jako prameny
použity knihy Internační tábor Svatobořice, Pomníky zarůstají autora J. Kuxe, kronika OV ČSBS
Hodonín, Smrt ze zálohy O. Bílovského a archivní
materiály.
Jan Bořický
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◾NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ◾

Příběhy z I. světové války
(Zápisky B. Houště - III. část)
V druhé části vzpomínkových zápisků z časů I. světové války jsme s B. Houštěm prožívali
po 20. červenci 2015 jeho nemoc choleru a opustili jsme ho i jeho druhy v boji i nemoci u města
Opole, kam se vrátil ke své kompanii 28. července. Situace kolem byla vážná…, píše:
„Dne 29. července ráno jsem poslal 3 lístky dom
a o 9 hodinách dopoledne začala znova kanonáda
a začal se chystat útok proti Rusom a já jsem dával
snad poslední s Bohem své věrné ženě i dětom a celé
rodině a prosim, Bože, jestli jsem komu ublížil za odpuštění neb smutná chvíle už nám nastává. Vrátí-li
se ještě ke svým blízkým, to ví jedině Bůh. K útoku
nepřišlo, až o 9 hodině večer nastal útok, to bylo nač
se podívat, ale Rusi museli zase povolit a dne 30.
července jsme šli od rána dále do Ruska až do ½ 12
hodiny v noci. Pak jsme si udělali debuňky a spali
jsme až do rána, střelba nebyla, jenom ze zdaleka
bylo slyšet, bylo z Ivangrotu. Dne 30. července ráno
přišel za mnou kmotr Kostiha, dal mě športek a jeden
prstýnek, zhotovený z ruského šrapnelu, aluminový.
O ½ 6 ráno bylo nám oznámeno, že město Lublin je
v našem držení, jistě vypálen, poněvadž tam celý den
i noc 30 – 31/7. velmi hořelo.
O 6 hodinách ráno jsme opustili svoje posice a přišli jsme až k městu Alegsandrya, které bylo zapálené
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celé i kasárny a odpoledne nastal boj a trval až do večera. Noc minula klidně až na nějaké přestřelky, ale
dne 1. srpna, to bylo právě v neděli skoro ráno, nejdřív začala infanteria a pak naše kanony začaly svoji
práci, tak co Rus nespálil, tak šrapnely naše zapálily,
to bylo hneď. Místo ranní mše svaté jsme o 10 hodinách opustili svoje bejváky, které jsme si předtím
zhotovili a šli jsme dvě hodiny napravo, bliž Lublina.
O 12 hodinách teprv nastal krutý boj. Koule se nad
námi jen křižovaly a já jsem se jen v duchu modlil
a vzpomínal na svoji rodinu. To byla myslím naše
jednoroční oslava světové války a já se ještě jednou
loučím v duchu se svojí rodinou, líbám ženu a děti
a dávám jí, ač nerad poslední s Bohem. Toto píšu
právě při hřmění děl místo sv. požehnání.
Ten samý den o 6 hodinách večer byl mrtev z Věteřova Řehoř Uherek, pak asi o 12 hodinách v noci
začal před námi velký oheň a přestřelky jenom malé,
jinak noc obstojná. Večeři jsme dostali o 11 hodinách v noci a snídani o 3 hodinách ráno. Dne 2/8.
po snídani jsme se zakopávali níže do zemi
proti nepříteli. To bylo
v pondělí a pak jsme
měli celý den volno,
jenom malé přestřelky, menáž nebyla žádná celý den, až večír
v 10 hodin jsme dostali polévku a kousek
masa. Ráno dne 3/8.
o ½ 2 hodině jsme dostali kávu a měli jsme
dosť klidný den, mimo
několik ran z děla,
ale o 6 hodině večer
nastala opět prudká
bouře z děl a s toho
tam přiletěl ruský
aeroplán a německá
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artaleria naň začala střílet asi sto padesát ran a ten
samy den již naň stříleli podruhé, ale ho nedostali.
Pak o 8 hodinách jsme začali házet lángramy a tak
jsme je házeli až do ½ 3 hodiny ráno za palby pušek
a dosti rychle ten samý den dobili naše vojska pátou
tvrz u města Ivangradu a zajali 2.300 nepřátel a ukořistili 27 děl. Pak o 3 hodinách ráno jsme dostali
kávu, to bylo dne 4. srpna na sv. Dominika. Pak o 8
hodinách jsme měli marš brat a čekali jsme na další
rozkaz, to bylo v osadě Skověšín. Tam jest pohřben
náš krajan Ř. Uherek. Pak v 7 hodin přišel rozkaz

a měli jsme abmaršek a přišli jsme do osady Koňskawola. Osada byla velká, ale celá spálená a my jsme
šli do velkých lesů. O 10 hodinách v noci pak jsme si
vystavěli feldnachty a spali jsme, jenom že nám bylo
v noci dost zima. Ráno dne 5/8. o 5 hodinách jsme šli
dále. V 7 hodin tam již zase ruská děla zněla. Když
jsme přišli do osady, tak na nás začali házet a my se
museli dekovat a šli jsme do lesa. Tam jsme si zřídili
naše nové bejváky a zdrželi jsme se tam až do ½ 4
hodiny.“ (Dokončení příště.)
Připravil PhDr. František Synek

Vzpomínky na dětství v Mistříně
Po mé výzvě ohledně vzpomínek spojených s nedávnou padesátiletou minulostí naší obce
jsem obdržel mimo jiné i tento text našeho rodáka pana Jaroslava Zálešáka, který po dohodě
s autorem rád zařazuji do tohoto čísla. (šéfredaktor)
Narodil jsem se 14.
října 1934 v Mistříně. To už bylo v době,
kdy se můj otec vrátil
z Argentiny, kam odjel
v roce 1926 se svým kamarádem F. Vadasem.
Nasedli na zaoceánskou
loď, na které strávili
13 dní a 13 nocí, než dorazili do přístavu v Buenos Aires. První kroky
v Argentině byly pro ně
velice náročné. Než našli práci zednickou, museli
vykonávat všechny práce v zemědělství a v dalších profesích.
Po odjezdu mého otce, moje maminka zjistila,
že je v jiném stavu. Otec se to dozvěděl od kamaráda až později, když se vrátil. To už bylo mému bratrovi 5 roků, za dva roky, v roce 1932 se narodila
moje sestra Vlasta a pak, v roce 1934 já. To bylo
ve stručnosti to, co si pamatuji z vyprávění rodičů.
V roce 1939, kdy byla vyhlášena mobilizace,
a můj otec musel narukovat do kasáren do Uherského Hradiště, nastal okamžik, který si dodnes
pamatuji. Jak si oblékal vojenskou uniformu
a nohy si omotával onucemi. Pak jsme ho vyprovázeli do Svatobořic na vlak a já jsem mu seděl
za krkem. Když jsme došli ke kostelu tak se
s námi loučil se slovy: „Sbohem, děti, už vás nikdy
neuvidím.“
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Otec se asi za měsíc vrátil a začala okupace
německými vojáky. To jsme stáli před barákem
spolu s Dominikem Mrázem a otec pronesl pro
mě památnou větu, že tato válka bude trvat 5
až 6 let, čemuž se D. Mráz velice smál s tím, že
do roka bude po válce. Tato předpověď mého otce
se vyplnila.
Pak si pamatuji z doby okupace, že jsme stavěli
sklep. Za náš dům se navozily cihly a já jsem se
snažil vozit cihly na tragáčku, který mně vyrobil
můj otec (dodnes ho mám uschovaný v šopě). Při
této práci se mi stala taková nemilá věc. Několik
cihel se sesulo na moje holé nohy a sedřely mně
kůži na holeních. S tím mám problém dodnes. Jakmile něčím o to místo zavadím, hned mi krvácí.
A potom si vzpomínám na konec války. Byli
jsme spolu se sousedy v našem sklepě, já jsem
vylezl ze sklepa na dvůr, díval jsem se na americká letadla a počítal jsem je. Když jsem napočítal asi do padesáti, za naším barákem vybuchl
minometný granát. Duchapřítomně jsem skočil
po žebříku do sklepa. Cítil jsem, že mě něco udeřilo za uchem do krku. Sáhl jsem si rukou na krk,
ruka byla od krve, a jak to uviděl můj bratr, tak
hned omdlel. Ve sklepě jsme strávili 5 dnů. Když
nás 23. dubna osvobodila ruská vojska, byla velká
sláva. Po osvobození Mistřína, vojáci Rudé armády zjistili, že v místním lihovaru zůstaly nějaké
zbytky alkoholu. To zapříčinilo, že vojáci, kteří
obsluhovali minomet, do něj vložili granát opačně, což způsobilo výbuch a odnesla to i obsluha.
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Po tomto incidentu byla ruská vojska okamžitě
stažena z první linie a nahrazena rumunskými
vojáky. Tito pak dál osvobodili Kyjov. U nás byli
ubytováni jeden poručík a jeho pucák. Asi za tři
dny jsem se s mým otcem vydal do Dubňan k lékaři na rentgen, ale žádnou střepinu nezjistil. Když
jsme procházeli po opraveném mostě u Palánku,
přes řeku Kyjovku, uviděli jsme za železnicí v dolíčku zamaskované raketomety, tzv. Kaťuše, které
právě vystřelily, a sledovali jsme, jak ta raketa letěla s ohnivým jazykem nad Svatoborským lesem,
a dopadla v Kyjově. Byl to pro mne velký zážitek.
Při cestě po silnici jsem se snažil sbírat patrony v přilehlém lese. Povolené jsem měl jenom ty
vystřelené, ale co bych to byl za kluka, abych si
neschoval i ostré, což se mně podařilo, v lesíku
bylo mnoho okopů pro ležícího střelce.
Ještě jsem si vzpomněl, že ten nadporučík se
jmenoval Konstantin Konstantinescu. A také
jsem si vzpomněl, že na Palánku bydlel můj spolužák Jenda Pekárek, který se mnou chodil do obecné školy v Mistříně. Dále si vzpomínám, jak jsme
sledovali letecké souboje německých Messerschmidtů a Ruských Lavočkinů tzv. Kotláři kteří
nalétávali střemhlav na určité cíle a pak těsně nad
zemí to vybrali. Ještě jeden zážitek mám, když
v 44. roce při jednom leteckém souboji byl sestřelen Messerschmidt a nouzově přistál u Mistřína
na Předních. Při druhém leteckém souboji byl
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sestřelen a hořící spadl na Losečkách u Stavěšic.
Když jsme tam doběhli, tak ze země trčelo jenom
kormidlo, jinak byl celý zabořený.
Brzy po osvobození dostali místní kovář a kolář, oba příjmením Cápek, velkou zakázku pro
armádu. Měli vyrobit asi 50 až 80 malých lehkých
povozů pro koně. V ten den si pamatuji, když
od kovárny v Mistříně bylo těchto asi 50 vozů odváženo – zapřaženo za sebou, směrem k Šardicím.
I toto byl velký zážitek.
Velkou vzpomínkou také je, když se na dědině konala velká hospodářská výstava hovězího
dobytka. Tato byla uspořádána na dědině u Cápkovy kovárny, před Bazílovým, u obecní váhy.
Když tam přiváděli nejkrásnějšího býka jménem
„Lord“, muselo ho na vodítkách držet 6 mužů, mj.
pan Adamec – řezník, Laďa Rauš, na ty ostatní
si už nevzpomínám. „Lord“ samozřejmě získal
první cenu.
Když bylo po válce asi tak měsíc, přijela k Mistřínu z Hodonína motostřelecká jednotka Československé armády. Pod velením kapitána Houště,
který byl občanem naší vesnice, předvedli ukázku
osvobození naší vesnice.
Tak tohle jsou vzpomínky z mého dětství
do roku 1946, bylo by toho ještě víc, ale o tom až
příště. Těším se na letošní sraz rodáků.
Zdraví vás mistřínský rodák
Jaroslav Zálešák
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◾INFOSERVIS◾

Změna na farním úřadě
V neděli o svátku Božího Těla (22. června
2014) při bohoslužbě oznámil věřícím zdejší pan
farář D. P. ThDr. Josef Vysloužil Ph.D. konec své
duchovní služby v naší farnosti k 1. červenci t. r.
Toto rozhodnutí provedl na vlastní žádost a Arcibiskupství Olomouc mu vyhovělo.
Pan farář J. Vysloužil působil v naší farnosti na den přesně pět let. Právě při MFF Mistřín
2009 se originálně představil farníkům i divákům
festivalu svým účinkováním v jednom z pořadů,
byť – jak se později několikrát vyjádřil – folklor,
lidová kultura a kroje nebyly mu příliš blízké.

Ing. Vladimíra Křižková ve svém příspěvku
do nové knihy o činnosti D. P. J. Vysloužila v naší
farnosti uvedla: „Svými dalšími kroky zintenzivnil duchovní život farnosti: byly zavedeny krátké
adorace po každé páteční mši svaté, příprava
dospělých katechumenů na křest, představení
prvokomunikantů na Hromnice, žehnání aktovek
před zahájením školního roku, vzdělávání ve víře
dospělých, pravidelné návštěvy nemocných první
týden každého měsíce, dětské „půlnoční“ mše
na Štědrý den. Jeho zásluhou došlo k obnovení
poutí ke svátku Navštívení Panny Marie první
červencovou sobotu a k zahájení tradice farních
dnů spojených s touto poutí. První pouť 3. července 2010 byla završena žehnáním soch sv. Alžběty
a Panny Marie, které po zrestaurování zaujaly
místo na čelní stěně kostela v presbytáři.“
Byť s působením P. Vysloužila budou v budoucnu svázány také události posledního půlroku
spojené s rekonstrukcí a úpravami okolí farního
kostela, přesto bychom mu za jeho dobré a poctivé působení v naší farnosti měli velmi poděkovat
a v další duchovní službě i v životě mu popřát vše
dobré, zdraví a spokojenost.
PhDr. František Synek, šéfredaktor

Poděkování za spolupráci
Počínaje druhým číslem tohoto ročníku Zpravodaje obce Svatobořice-Mistřín
provádí jeho zpracování a tisk Tiskárna
Šiki Kyjov, která vyhrála počátkem roku
obcí vypsané výběrové řízení na výrobu
zpravodaje.
Z tohoto důvodu bych na tomto místě osobně velmi rád poděkoval za velmi
dobrou dlouholetou spolupráci paní
Vladimíře Hanákové a panu Tomovi Kubákovi z kyjovského studia Kam a v neposlední řadě také panu Anotnínu Horákovi za tisk předešlých mnoha ročníků
zpravodaje.
PhDr. František Synek, šéfredaktor
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Jubilanti
Září 2014

Červenec 2014
75 let
86 let
87 let
94 let

Ladislav Marada
Ludvík Olšr
Ludmila Bábíčková
Josef Ingr
Srpen 2014

70 let

75 let

80 let
87 let
88 let
92 let
93 let

Marie Šmídová
Oldřich Buštík
Anna Špirudová
Marie Bimková
Helena Chludilová
Jan Mrkývka
Miroslav Hajný
Zdenka Svozilová
Františka Kundratová
Josef Neduchal
Ludmila Vlachovská
Anna Raušová
Anna Křížková
František Štěpánek
Terezie Svozilová
Karolina Maradová

70 let
75 let
80 let
85 let
87 let
88 let
91 let
98 let

Marta Bezuchová
Jaroslav Král
Petr Duhajský
Jarmila Krakovičová
Jan Adamec
Jan Blata
Helena Horáková
Zdeněk Přibáň
Marie Selucká
Ján Horvát
Božena Řiháková
Oldřich Marada
Maria Kasanová

50. výročí uzavření manželství
srpen
manželé Josef a Marie Měchurovi
Zdenka Gazdová, matrikářka

Kulturní dům informuje
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Nedělní „Čaje o páté“
se již stávají tradicí. Setkávají se zde milovníci
jazzové a swingové hudby. Cestu si do naší obce
našli zájemci o tento druh hudby ze širokého okolí. Během odpoledne vystoupili žesťoví sólisté orchestru a zazpívali Pavel, Petr, Markéta, Hanka
Varmužovi a Kateřina Martykánová. Věříme, že
okruh posluchačů se bude i nadále rozšiřovat.

Autorka hry Jitka Pavlicová se inspirovala
slováckými zabijačkami, a tak se mohlo stát, že
někteří spoluobčané se v této činoherní hře i poznali. Veselohra byla plná humorných scének
a diváci se smáli od začátku do konce. Všichni se
už těšíme na další setkání s tímto sympatickým
divadelním spolkem.
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve II. čtvrtletí 2014

Beseda s dr. Jiřím Jilíkem
Začátkem dubna se uskutečnila beseda se
spisovateli Jiřím Jilíkem, který nám povyprávěl
pravdivý příběh kolem „Žítkovského čarování
a žítkovských bohyní“ a Janem Pavlíkem nad jeho
novou knihou „Sága rodu Chlebakupova“. V bohatém doprovodném kulturním programu se nám
představili: recitace básní Marie Pavlíková, ženský sboreček Marie, Marcela, Eva Osičkovy a Marie Pavlíková. Na cimbál zahrál a zazpíval Pavel
Petržela. Pěknou tečkou bylo vystoupení Marka
Kuruca, Zdenky a Vlastika Ondrových z Nivnice.

Divadelní představení Zabijačka
Po dvouleté přestávce v polovině dubna mezi
nás zavítal hroznolhotský ochotnický spolek
HROZEN. Přijel s divadelním představením z cyklu Hroznolhotských etýd Zabijačka“.
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Duben
1. 4.	Beseda se spisovateli J. Jilíkem a J. Pavlíkem
5. 4.	Velikonoce v ZŠ a MŠ – výstava, tvořivé
dílny
5. 4. Seminář verbířů
6. 4. Smrtná neděle
12. 4.	Divadlo „ Hroznolhotské etýdy - Zabijačka“
19. 4. Dětský karneval, Krteček
23. 4. Den Země (Krteček + ZŠ)
26. 4. Slet čarodějnic, SDH Svatobořice
30. 4. Stavění máje,
30. 4.	Slet čarodějnic s besedou u cimbálu, Slovácký soubor Mistřín
Květen
3. 5. Výstava vín, Vinařství Dufek
10. 5. Den matek, Sokolovna
10. 5. Varmužova cimbálová muzika - 50. výročí
11. 5. Den matek, KD
14. 5. Den rodin, Krteček – táborák za DPS
18. 5. Čaj o páté
24. 5. Soutěž verbířů
25. 5. Královničky
30. 5. Svátek sousedů, obec
31. 5. Kácení máje
31. 5. Den dětí, Sokol Mistřín, MC Krteček
Červen
1. 6.	Den dětí – Krteček, SDH a Sokol Svatobořice - táborák
8. 6. Den otců, Krteček
10. 6. Zájezd pro seniory, Luhačovice
15. 6.	Nejsvětější Trojice – První sv. přijímání
dětí
22. 6. Boží Tělo, průvod obcí
22. 6.	Dětská soutěž v hasičském sportu, SDH
Svatobořice
26. 6.	Slavnostní pasování budoucích prvňáků,
ZŠ, KD
28. 6. F
 arní den – Farní pouť k Navštívení Panny
Marie
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Akce, které se uskuteční v III. čtvrtletí
Červenec
4. 7. Sjezd rodáků obce Svatobořice-Mistřín
5. 7. Sjezd rodáků – viz program
6. 7. Sjezd rodáků – viz program
Srpen
11. - 15. 8. Příměstský tábor v ZŠ
	Příměstský tábor v Miloticích na zámku
pro starší děti
Září
13. a 14. 9. tenisový turnaj na hřišti Orel
14. 9. skautský den
16. 9. Zájezd pro seniory, Piešťany

17. 9. Drakiáda, Krteček u Hasičky Svatobořice
20. a 21.9. Český svaz chovatelů – výstava
20. 9.	Burčákový pochod – Mikroregion Nový
Dvůr
21. 9. Vinobraní, Vinařství Dufek
21. 9. Trh místních produktů, zámek Milotice
23. 9.	Beseda se spisovatelem MUDr. Petrem
Němcem
27. 9. Ústřední republikový turnaj v tenise - Orel
30. 9. Vernisáž, Alois Šafránek, KD
Listopad
Hody 15. – 17. listopadu
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Malí gratulanti maminkám
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Barevný den 2014

Účastníci školního Barevného dne
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Slavkovské memento: oceněná Regina Urubková

Slavkovské memento: oceněná Adéla Mrkůsová
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Malí mistřínští hasiči

Slavnost Božího Těla ozdobily místní kroje
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Průvod Božího Těla v ulici Vyhnálov

Kněží J. Vysloužil a B. Měchura v průvodě
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Děti a tradici: pálení čarodějnic

Slavnost pálení čarodějnic
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Starosta a ředitel školy při akci Děti na kolech

Dětská muzika vítala účastníci cyklotour

46

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Momentka z akce Velikonoce ve škole

Děti při akci Velikonoce ve škole
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Malí hasiči soutěžili o Pohár starosty SDH Mistřín

Záběr ze školní akce Setkávání
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Setkávání bylo vedeno formou hry

Společné foto na závěr hry, zábavy a poučení
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Lesněnka na výletě

Hubert na chatě v Haluzicích
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Děti a tradice: velikonoční hrkání

Momentka z koncertu ZUŠ v kostele
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

K duchovní slavnosti Božího Těla, která se
uskutečnila v neděli 22. června, vyrobil a instaloval na objednávku obecního úřadu na okraje
nového schodiště k farnímu kostelu náš občan
Jaroslav Gajda jednotlivé prvky nového kovového
zábradlí.
To je vyrobeno z opracovaných kovových dílů,
povrchově upravených pozinkováním, kovářskou
barvou a stříbrnou patinou. Celková hmotnost
zábradlí, jehož výzdobné prvky tvoří kované

sloupky, opracované koule a oblouky, je 560 kg.
Jednotlivé – do detailu pečlivě provedené – díly kovaného zábradlí, které vytváří samostatné lunice,
byly spojeny sešroubováním. Při montáži nebylo
použito svařování. Zábradlí o celkové délce 38
metrů je sestaveno z 22 polí, propojených nahoře
vlastním kovovým madlem. Stejnými prvky budou
osazeny také vstupy do tří pod schodištěm stojících sklepů.
(red)
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