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Slovo úvodem
Ve svém posledním editorialu jsem Vás všechny koncem června ladil pozitivně před (tehdy nadcházejícími a blížícími se) významnými dny oslav i nedlouho
po nich na scénu vstupujících předvolebních slibů
i následných dnů rozhodování v komunálních volbách.
Dnes se již významný, jubilejní a událostmi nabitý rok 2014 blíží pomalu ku svému konci. Co v něm
bylo završeno? Byly dokončeny významné investiční
úkoly, uskutečnila se změna na postu duchovního
správce, proběhly vydařené oslavy 50. výročí sloučení
obcí Svatobořice a Mistřín, vydána byla nová obsažná kniha o naší vesnici a uzavřelo se další čtyřleté
volební období.
Nyní již máme za sebou volby nových představitelů
obce a známe jejich jména. Přejme jim i sobě vzájemnou pohodu, tvůrčí elán, klid, a spolupráci a přijímání
obci i našemu životu prospěšných řešení. Zkusme přijmout zásadu změny a zlepšení kultury jednání, zlepšeme vazbu na spojnici obec – občané. Vycházejme si
více vstříc, poslouchejme se navzájem, argumentujme
s rozvahou a v klidu. Jen tak naši noví představitelé
naváží na úsilí i výsledky svých předchůdců sedících
dříve v křeslech představitelů obce.
Dnes můžeme velmi lehce a dobře porovnávat
úspěchy naší obce s jinými, a proto si dovolím tvrdit,
že naše obec Svatobořice-Mistřín měla v posledních
25 letech velké štěstí na posledního předsedu MNV
i na své starosty. Oněch 25 let bylo obdobím náročných stavebních proměn a úprav celé obce a za jejich
zdar i za současnou podobu Svatobořic-Mistřína si
zaslouží trvalý obdiv a poděkování nejen nyní končící starosta Ing. Mgr. František Měchura, ale i jeho
předchůdci, zesnulý Ing. Jan Němčanský, před ním
na starostenské křeslo usedající Jiří Kyněra i předseda bývalého MNV Miroslav Šnajdr.
Díky nim a díky Vám, občanům Svatobořic-Mistřína, kteří pomáhali každý dle svých možností, máme
dnes obec, služby, kulturu i životní podmínky takové,
že se za ně nemusíme v žádném směru stydět.

PhDr. František Synek, šéfredaktor
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Výsledky voleb 2014 v naší obci

Zahájení první schůze zastupitelstva
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů 				
2 907
Celkový počet voličů, kteří volili				
1 496
Odevzdáno celkem platných hlasů				
19 687
Volební účast				 51,5 %
Procenta platných hlasů SNK Patnáctka pro občany		
SNK Svatobořice-Mistřín		
Komunistická strana Čech a Moravy		
Hasiči ku pomoci i ku prospěchu všem		
Křesťanská a demokratická unie – ČSL		

20,9 % mandáty 3
33,0 % mandáty 5
11,3 % mandáty 1
17,2 % mandáty 3
19,9 % mandáty 3

Zvolení zastupitelé
SNK Patnáctka pro občany
František Synek (věk 58, číslo na volebním lístku 7,
počet hlasů 429)
Marek Uřičář (44, 8, 402)
Luděk Šebesta (58, 2, 352)
SNK Svatobořice-Mistřín
Miroslava Neduchalová (43, 3, 804)
Miroslav Veselý (57, 1, 746)
Rostislav Marada (56, 5, 583)
Josef Dufek (43, 4, 546)
Dalibor Cichý (56, 6, 546)
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Komunistická strana Čech a Moravy
Lenka Horáčková (60, 5, 341)
Hasiči ku pomoci i ku prospěchu všem
Terezie Čičáková (32, 1, 470)
Adam Pavel Špaček (26, 3, 374)
Jiří. Kyněra (64, 4, 288)
Křesťanská a demokratická unie – ČSL
Eva Výletová (37, 1, 542)
Libuše Jedovnická (67, 6, 473)
Richard Bábíček (40, 2, 397)
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Ustavující zasedání zastupitelů Obce Svatobořice-Mistřín bylo dne 4. 11. 2014
Volba starosty: návrh Veselý Miroslav (SNK S-M), zvolen 13 hlasy.
Volba místostarosty: návrh Čičáková Terezie (SNK Hasiči), zvolena 11 hlasy.
Volby radních:
• návrhy Synek František (SNK PATNÁCTKA), Neduchalová Miroslava (SNK S-M), Marada Rostislav
(SNK S-M), Cichý Dalibor (SNK S-M), Jedovnická Libuše (KDU-ČSL)
• zvoleni Neduchalová Miroslava (8 hlasů), Marada Rostislav (8), Cichý Dalibor (8).
Volba předsedy finančního výboru: návrh Kyněra Jiří, zvolen 12 hlasy.
Volba předsedy kontrolního výboru: návrh Výletová Eva, zvolena 13 hlasy.
Dozorčí rady ČOV, zvoleni Šebesta Luděk, Horáčková Lenka a Bábíček Richard.
Členy představenstva ČOV byli zvoleni Veselý Miroslav, Čičáková Terezie a Kyněra Jiří.
PhDr. František Synek

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za spolupráci, za pomoc, za podporu, za to, že jste se společně
se mnou snažili rozvíjet naši obec a posouvat ji o kus dál.
Za minulé čtyři roky se nám toho společnými
silami podařilo opravdu hodně. Důležité je, že to
nebyly jenom investiční záležitosti – silnice, chodníky, zateplení apod. Nám se podařilo nastartovat
i zajímavé komunitní projekty – vznik a vybavení
komunitního centra, klub seniorů, předvánoční
tvoření, kurzy počítačů pro seniory, výlety seniorů, příměstský tábor, podpora setkávání sousedů
atd. Tyto menší drobné projekty jsou mnohdy důležitější než cokoliv jiného. Napomáhají nám k tomu,
abychom si mohli lépe užívat života, abychom měli
možnost se setkávat, předávat si zkušenosti, zážitky, které nás v našich životech tak obohacují.
Jelikož jste opět do mě vložili důvěru, za což
vám velmi děkuji, mám v plánu v takto nastartované práci pokračovat. Chtěla bych ve spolupráci s nově zvoleným starostou dokončit zejména rozběhnuté investiční
projekty – stavba školky,
oprava chodníků v ulici Šardická, oprava komunikace
na „Barákách“ ve Svatobořicích. Také se určitě opět
pokusíme získat finanční
prostředky na rekonstrukci
mlýna a kompletně celého
prostranství kolem bývalého
nádraží či plochu po likvidaci naší deponované skládky
za Elektrosvitem, vyčištění
rybníků ve Svatobořicích
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i v Mistříně apod. Je toho opravdu mnoho, do čeho
se chceme pustit. Určitě vás opět do mnohých
projektů aktivně zapojíme, tak jako to bylo doposud. Budeme pokračovat také v setkávání se
u kulatých stolů, kde jsme projednávali aktuální
záležitosti dění v obci a přípravu na další akce,
projekty apod.
Plánů je tedy opravdu spousta. Pokud nám
bude štěstí přát tak jako doposud, mělo by se nám
dařit i v následujících letech. Bez vaší spolupráce
to ovšem půjde velmi těžko, proto doufám, že i nadále budete mít chuť i snahu s námi spolupracovat
a táhnout za jeden provaz. Aby váš zájem o obecní
dění neuhasl, je zapotřebí vaše rodinná pohoda.
Proto vám do dalšího roku přeji hodně, hodně
zdraví, klidu a rodinného štěstí.
Ing. Terezie Čičáková, místostarostka
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◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Sjezd rodáků Svatobořic-Mistřína
První víkend v červenci se uskutečnil Sjez rodáků u příležitosti 50. výročí sloučení dvou obcí.
Do této doby se oslavovala výročí jednotlivých,
dříve samostatných obcí Mistřína a Svatobořic.
Byla započata nová tradice, která, jak doufám,
se bude připomínat i nadále.
Oslavy začaly již v pátek odpoledne v základní škole vernisáží a výstavou místních rodáků,
kteří se zde prezentovali svými uměleckými díly.
Ve večerních hodinách v sále kulturního domu byl
zahájen Slavnostní večer k uvítání všech rodáků,
hostů a spoluobčanů. Zde byla také uvedena nová

kniha Františka Synka a kol. „Půlstoletí života
obce“. Autor knihy a starosta obce ocenili i zpracovatele textů v již zmíněné knize. Dále byla při
této příležitosti předána vyznamenání za statečnost pí. Marii Změlíkové a Ing. Mgr. Františku
Měchurovi. Ocenění předali JUDr. Jan Kux a plk.v.
v. Ing. Jaroslav Vodička z Českého svazu bojovníků za svobodu.
Poprvé byla udělena čestná občanství místním
občanům. Ta obdrželi za celoživotní propagaci
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naší obce in memoriam: Jaromír Měchura, František Bimka a akademický malíř Vladimír Vašíček.
V kulturním programu vystoupil dětský pěvecký sbor pod vedením Kláry Varmužové. Celý
večer a na pozdější taneční zábavě nám vyhrával
orchestr Eager Swingrs se svými sólisty pod taktovkou Petra Varmuži.

Na sobotní ráno pořadatelé připravili Lidový
jarmark, otevřely se dveře všech výstav, probíhaly
prohlídky základní a mateřské školy, zdravotního
střediska, komunitního centra s ukázkami prací
tělesně postižených, výstavy včelařů a drobného
zvířectva. Následně byla otevřena nová čtyřdráhová kuželna, kde probíhal turnaj v kuželkách.
Dalším důležitým bodem slavností bylo otevření zrekonstruovaného parku, schodiště a okolí
kostela. K slavnostní náladě zde vyhrávala místní dechová hudba Svatobořáci. Na sportovištích
probíhaly současně exhibiční turnaje v boxu, fotbalu, kuželkách a petangu. Na orelském hřišti se

5

prezentovali místní vinaři ochutnávkou svých vín
pod názvem „Festival růžových vín“.
Vyvrcholením oslav byl historický průvod
obcí. Byla zde zastoupena všechna období, která
nějakým způsobem zasáhla nebo se dotkla naší
historie. Účastníci byli oblečeni v dobových kostýmech a také svým chováním se snažili co nejvíce přiblížit době, kterou předváděli. Pro všechny
to byl nezapomenutelný zážitek, na který budou
všichni rádi vzpomínat. Úctyhodný počet nadšených diváků, který doprovázel průvod od Slezanu
až na Orelské hřiště v Mistříně je toho důkazem.

se nám představily: dětská cimbálová muzika,
Podkověnka, Krušpánek, Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký soubor Mistřín,
ženský a mužský sbor, Varmužova cimbálová muzika a dechová hudba Svatobořáci.
Poslední program slavností „V dobrém sme
sa zešli, v dobrém sa rozejdem …“ přešel ve volnou besedu u cimbálu, která se protáhla dlouho
do noci.
Věříme, že pestrá programová nabídka přispěla k důstojné oslavě tohoto výročí a uspokojila
všechny rodáky i ostatní návštěvníky.

Po příchodu na již zmíněný orelský areál vyvrcholila sobotní slavnost koncertem místních dechových hudeb „Svatobořáků“ a „Mistřiňanky“,
která pak vyhrávala k tanci do skorých ranních
hodin. Současně s touto taneční zábavou probíhala
také zábava na Spartaku se skupinou VSP Band.
V nedělní dopoledne byla znovu otevřena ZŠ
a KD s výstavami, probíhal jarmark a v kostele se
uskutečnila slavnostní mše sv. s chrámovým pěveckým sborem AMA. Po obědě se nám na Spartaku představili naši úspěšní reprezentanti
v hasičském sportu. V druhé polovině odpoledne
vyšel krojovaný průvod od Sokolovny, který přivedl
všechny účastníky do sportovního areálu, kde začalo národopisné odpoledne. V pěkném programu

Na slavnost byly vyrobeny tyto upomínkové
předměty: pamětní mince, na líci vyrytý reliéf
kostela a na rubu náš obecní znak, šest druhů pohlednic, placky (butony) se znakem obce a rokem
sloučení a kniha „Svatobořice-Mistřín: Půlstoletí
života obce“.
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Všechny fotografie ze sjezdu jsou k nahlédnutí
na internetovém prohlížeči „Rajče“ na odkazu:
http://neurotop.rajce.net/Setkani_rodaku_-_patek
http://neurotop.rajce.net/Setkani_rodaku_-_sobota
http://neurotop.rajce.net/Setkani_rodaku_-_nedele
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Zde jsou fotografie komprimovány, proto si je
pouze prohlédněte a vyberte, které si chcete nechat vyrobit. S tímto výběrem přijdete do knihovny, kde budou fotografie v plném rozlišení v počítači. Zde si je stáhnete na nějaký externí disk

nebo flash disk, který si přinesete s sebou. Na závěr bychom rádi poděkovali všem souborům, sdružením a jednotlivcům, kteří nám pomáhali s přípravou a realizací této oslavy.
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu

Ohlédnutí za oslavami
V červenci letošního roku oslavila naše obec 50. výročí sloučení obcí.
Konaly se velké přípravy na Sjezd rodáků,
do kterých se zapojily spolky a celá řada občanů.
Výsledek byl velmi zdařilý, nezapomenutelný pro
mě byl historický průvod obcí v dobovém oblečení
i s kočáry, který prošel od bývalého závodu Slezan
celou obcí až do Mistřína na sportovní areál Orel.
K tomuto výročí byla vydána kniha „Svatobořice-Mistřín. Půlstoletí života obce 1964 – 2014.“
Autorem knihy je PhDr. František Synek a kolektiv. Panu doktoru patří velké poděkování za to,
že se ujal tohoto velmi náročného úkolu. Poděkování rovněž patří i všem, kteří se na obsahu knihy
podíleli. Vznikla krásná kniha, která vypovídá
o tom, co všechno se v obci vybudovalo a změnilo
za 50 let společného života, jakými proměnami
obec prošla. Kniha představuje trvalou hodnotu,
která léty roste. Tato kniha zůstane svědectvím
pro další generace, měla by být součástí každé
domácnosti. Takových lidí, kteří dokáží vytvořit
tak nádherné dílo, není mnoho, jsou v ní ukryty

hodiny a hodiny
práce, ale hlavně
láska k rodné obci.
Tak je to i v úvodu knihy v kapitole
Slovo autora: „Kéž
je vám tato kniha
společníkem a radostí ze společného díla, jež navždy
ponese vizitku se
jménem Svatobořice-Mistřín.“
Věřím, že využijete příležitosti
k zakoupení této
knihy a přenecháte ji svým dětem či ji věnujete
jako dárek svým příbuzným, kteří již žijí mimo
naši obec, ale jejich kořeny jsou právě zde.
PaedDr. Jindřiška Faiglová, knihovnice

Kniha o Svatobořicích–Mistříně
Obsažná publikace (celkem 344 s.) s názvem
Svatobořice-Mistřín, s podtitulem Půlstoletí života
obce 1964 - 2014, je dílem etnografa PhDr. Františka Synka a širokého kolektivu jeho spolupracovníků a místních rodáků. K padesátiletému výročí sloučení dvou dříve samostatných slováckých
obcí v harmonický celek ji vydala Obec Svatobořice-Mistřín nákladem dvou tisíc exemplářů.
A hned v úvodu je třeba zapochybovat, zda jde
o náklad dostatečný, neboť jde o knihu zcela výjimečné kvality a velké vypovídací hodnoty. A to
jak pro současné obyvatele, kterých je přes tři
a půl tisíce, tak i pro vzdálené rodáky, hosty a vůbec všechny zájemce o objektivní poznání posledního rušného půlstoletí.
Z avizovaného časového ohraničení padesáti
let se vymyká jen první kapitola, popisující praPodzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

věké a středověké osídlení této lokality na Kyjovsku, plus Synkův historicko-kulturní pohled
na dnešní obec. Čtenáře jím vhodně uvádí do dějinných souvislostí a specifické atmosféry svého
rodiště, proslaveného nejen bohatými folklorními
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tradicemi, ale i osobitou tvorbou akad. malíře
Vladimíra Vašíčka. Svěží malba tohoto umělce,
použitá na obalu knihy, dýchne na čtenáře obilím,
zlátnoucím ve zdejší prosluněné rovině.
Dalších šest obsažných kapitol popisuje faktograficky a se snahou po maximální objektivitě
všechny aspekty bohatého života Svatobořic-Mistřína od administrativního sloučení v červenci
roku 1964 až do dnešních dnů. Počáteční rozpaky nad procesem sloučení, které bylo vlastně
výsledkem administrativního rozhodnutí krajského orgánu, vyciťujeme z citace svatobořického
kronikáře Jaroslava Kolečkáře. Tím zajímavější
je pro nás kapitola o politickém a hospodářském
životě ve sloučené obci v dalších letech, o úsilí několika generací mít ji účelně a dobře vybavenou.
Zkušený etnograf zde s objektivitou, vlastní vědeckému přístupu, popisuje působení všech, kteří
se podíleli na práci pro obec. Zařazuje i pracnou

pasáž s přehledem základních místních událostí po jednotlivých rocích,
opatřenou řadou dokumentárních
archivních fotografií. Fotografie, ať
už historické, dokumentární nebo
umělecké, dotvářejí trvalou hodnotu
sledované publikace. Využití těch
uměleckých k oddělení jednotlivých
kapitol je velmi nápadité. Rovněž
velký závěrečný soubor snímků se
současným stavem obce bude v budoucnu vítaným historickým pramenem.
Kapitola Bohatství naší obce –
kulturní život, představuje v širokém záběru až překvapivé množství
místních folklorních souborů a hudeb, vývoj i kořeny úspěchů, a to většinou z pera jejich dnešních
členů. Rekapituluje Mezinárodní folklorní festival
Mistřín, funkci domu kultury a místní knihovny.
Věnuje se i proměnám tradičního lidového oděvu
ve sledovaném období. Jeho snímky je celá publikace bohatě vybavena.
I další kapitoly jsou příznačně nazvány Bohatství naší obce. Jedna s dodatkem Školství, duchovní a rodinný život, další uvádí Sportovní a spolkový život, následující Zaměstnání občanů. Mezi
bohatstvím obce je vřazena i část Čestní občané
a osobnosti. Přehled osobností z místní politiky
a kultury z let 1964 - 2014 je samostatnou částí
textu, stejně jako pojednání o internačním táboru
za 2. světové války. K vydání tak hodnotné knihy
je třeba všem zúčastněným poblahopřát.
(Recenze vyšla v Malovaném kraji)
PaedDr. Josef Šolc

Výstavy místních umělců a rodáků
Ve dnech 4. - 6. 7. 2014 se v obci SvatobořiceMistřín konal Sjezd rodáků u příležitosti 50. výročí sloučení obcí. Součástí této akce byla také
výstava místních umělců a rodáků, žijících i nežijících, která se konala v prostorách základní školy
a kulturního domu. Výstavy se zúčastnilo celkem
9 umělců, především z oblasti malby, kresby, grafiky a sochařského umění.
Výstava byla slavnostně zahájena v pátek vernisáží za účasti všech žijících umělců, zástupců
obce, významných hostů a občanů při zpěvu dětské cimbálové muziky ZŠ ve Svatobořicích-Mistříně. Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská.
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Každý umělec byl přítomnému publiku představen, návštěvníci se mohli dozvědět něco o jeho
životě a díle.
Velkým a milým překvapením pro všechny
účastníky výstavy byla díla mladých umělců Radima Sládka a Evy Vrbové – rodáků naší obce.
Téměř neznámý talent Radima Sládka, mladého
muže bez uměleckého vzdělání, se projevil především v portrétové kresbě. Svůj talent objevil
náhodou a všechny přítomné svým dílem přesvědčil, že má před sebou ještě bohatou uměleckou
budoucnost. Ve své tvorbě se zaměřuje především
na ztvárnění figurativních a portrétních námětů,
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

velkých tvarů a představ. To všechno jsme měli
možnost na výstavě vidět. Jak sám říká - má rád
detail, lidské tělo, tvar a jeho křivky.
Mladá Eva Vrbová o svém talentu věděla již
od svých dětských let. Ráda malovala, navštěvovala základní uměleckou školu v Kyjově, Střední
uměleckou školu v Hodoníně, úspěšně ukončila
obor Učitelství výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Měla možnost vyzkoušet si
práci s nejrůznějšími materiály, pracovat s mnoha
technikami a nahlédnout do jiných ateliérů, jako
je sochařství, keramika, fotografie, intermedia,
textil, šperk… a také poznat jiné země. V její tvorbě se objevuje portrét, krajina, abstraktní reliéfní
a barevné kompozice a věčné téma celku. Zkoumá
jej především z pohledu jedince ve skupině, kde je
schopen větší odvahy a síly. Na výstavě se představila velkoformátovou malbou se zajímavými,
velmi působivými motivy. Eva v současné době
žije a pracuje v Praze.
Největší prostor na ZŠ byl propůjčen uměleckým dílům Jindřicha Kárského, rodáka ze Svatobořic-Mistřína, v současné době žijícího v Luhačovicích. Tento umělec zde představil grafické práce, malbu i sochařskou tvorbu. Jako obdivovatel
klasické olejové malby zde předvedl několik svých
děl s různými motivy, převažovaly olejomalby
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

s postavami žen, vždy perfektně vyjadřující danou osobnost. Velmi zaujala také jeho grafika,
především téměř zapomenutá technika linorytu
a suché jehly.
Nejvíce však návštěvníky překvapil svým sochařským projevem. Jeho moderní sochařská díla
nadchla všechny. Jindřich Kárský nás přesvědčil,
že je všestrannou uměleckou osobností.
Zdeněk Chludil je absolutní samouk. Bývalý
důlní zámečník žijící v Mistříně začal využívat
svůj talent teprve před 4 roky, po těžkém úrazu,
kdy se mu, jak sám říká, zjevil anděl s výzvou, ať
využije svého talentu a svůj dar nepromrhá. Pustil
se do malování a do dnešního dne vytvořil na 200
obrazů různých žánrů – krajinomalby, zátiší, mystické krajiny, postavy, portréty aj.
Jeho vystavené obrazy byly výběrem z těchto motivů a jistě zaujaly, především jeho nová
díla - ztvárněná řemesla. Umělec pracuje pouze
s akrylátovými barvami na plátno.
Danuše Frýdková žije se svou rodinou v Mistříně a vztah k malování měla již od dětství.
Absolvovala na ZUŠ v Kyjově výtvarný obor. Výtvarná činnost je její velký koníček. Na výstavě se
prezentovala velmi zdařilou grafikou a kreativní
malbou. Ráda se zabývá také figurální malbou.
V oblasti výtvarného umění se stále zdokonaluje
pod vedením Mgr. Pucharové. Velmi ráda pracuje s keramikou, na výstavě jsme mohli vidět její
krásné keramické výrobky, které doplňovaly prostory výstavy.
Alois Šafránek – zubní lékař v současné době
žijící ve Svatobořících, pochází z Řeznovic u Ivančic. Lásku ke kráse, přírodě a zručnost mu předala jeho maminka, která ráda vyšívala ornamenty. Jako malý chlapec začal s kreslením uhlíky
z ohníčků, jako student pokračoval kreslením plakátů, tvorbou dekorací a školních vývěsek. Po promoci na lékařské fakultě začíná svou zubařskou
praxi v Kyjově, kde zakládá Klub výtvarného umění a úzce spolupracuje se zdejšími umělci. Věnuje
se především grafice, dřevořezu, linorytu, monotypu, suché jehle a pastelu. Později se jeho hlavním
výtvarným projevem stává kresba a ilustrace.
Na výstavě nám umělec představil různé formy
své práce. Velmi zaujala jemná perová linka ve figurální, krajinné a ornamentální kresbě.
Z nežijících umělců byla na výstavě připomenuta díla Leo Zemka a Petra Špačka.
Leo Zemek se narodil v roce 1929 ve Svatobořicích, ale většinu života strávil mimo obec. Jako
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mladý chlapec se seznamuje s grafikou v učebním oboru u firmy Baťa ve Zlíně, zde navštěvuje
Školu umění. Později začíná v Karlových Varech
pracovat jako propagační výtvarník a svoji cestu
končí v Praze v Uměleckých řemeslech, v dílnách
textilního a filmového tisku. Následně přijímá
místo propagačního grafika v obchodním domě
Bílá labuť. Stává se členem Svazu čs. výtvarných
umělců a účastní se řady kolektivních i samostatných výstav. S výstavami a dizajnem je spojen
jeho celý další život. Stává se autorem, hlavním
výtvarníkem i architektem řady významných
prodejních výstav. Tvoří plakáty, letáky a návrhy
výkladních skříní. Věnuje se grafice, expresivní
malbě a kresbě. Jeho díla jsou racionální, ukázněná a metodická, ale současně snivá, senzitivní,
schopná hlubokých ponorů do fantaskních sfér
dalších tušených světů a složitých emocionálních
procesů. Na výstavě jsme mohli spatřit kousek
od každého – ukázky návrhů výstavních stánků,
letáků, ale hlavně malby s folklorní, krajinnou
i fantaskní tématikou. Umělec zemřel v roce 2010.
Petr Špaček se narodil v roce 1933 v Mistříně, ale bohužel jeho život byl velmi krátký. Již
od mládí vynikal výtvarnou zručností, na studium
výtvarného směru však neměla rodina peníze. Vyučil se malířem, ale nepřestal usilovat o své zdokonalení vědomostních a výtvarných znalostí. Byl
přijat na Státní uměleckou průmyslovku v Uherském Hradišti, kterou úspěšně ukončil. Stal se sochařem - věnoval se převážně užitné plastice v kameni. Byl autorem a tvůrcem řady významných
sochařských děl. Podílel se na restaurování chrámu v Bratislavě a Martině na Slovensku. Byl svědomitý, pracovitý - měl velké výtvarné schopnosti
a předpoklady uměleckého růstu. Připravoval
se na zkoušky na AVU v Praze, tragická nehoda
a smrt však ukončily jeho mladý život v 25 letech.
Na výstavě byl jeho talent představen malými sochařskými díly, především mužských postav. Jeho
poetickou povahu nám přiblížila útlá knížka jeho
milostných a poetických básní.
Nejvýznamnějším umělcem, který se prezentoval v prostorách zdejšího kulturního domu, byl
rodák z Mistřína - akad. malíř Vladimír Vašíček.
Významný český abstraktní malíř Vladimír
Vašíček se narodil roku 1919 v Mistříně v rodině
rolníka. Jako učeň vstoupil v Kyjově do dekoratérské dílny Antonína Sychry, který ho seznámil
se základy kostelní malby. Po svém vyučení byl
zaměstnán ve Zlíně v reklamní a dekoratérské
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firmě. Zde se poprvé setkal se soudobým českým
moderním uměním, které zásadně ovlivnilo jeho
další celoživotní tvorbu. Ještě za války byl přijat na zlínskou Baťovu Školu umění, která byla
jedinou otevřenou uměleckou školou v Čechách.
Po ukončení studií byl zaměstnán v projekčních
kancelářích Baťových závodů.
V letech 1945 až 1948 studoval Vladimír Vašíček na pražské Akademii, zde se seznámil s dalšími českými malíři. Pod vlivem politické situace
se usadil se svou ženou ve Svatobořicích, kde
houževnatě pracoval na svých dílech až do konce
svého života.
První abstraktní obrazy začal vytvářet v 60.
letech. V této době četně cestoval do zahraničí
na různé studijní cesty, do Moskvy a Leningradu, do Rakouska, Polska, Francie a Švýcarska.
V těchto místech představuje svá díla, má vlastní
výstavy a sklízí velký obdiv. V roce 1969 se rovněž se svou tvorbou zúčastnil I. bienále malířství
v Pistoi a v roce 1970 a 1973 přehlídky Collego
Arguitectes v Barceloně. Po nástupu normalizace
byl Vladimír Vašíček opět nucen odejít do ústraní
a jeho hlavní obživou se stala hlavně restaurátorská činnost v církevních stavbách.
Tato doba umělecké nesvobody byla velmi obtížná, umělec ztratil oba rodiče i mnoho přátel,
kteří odešli do emigrace. Jeho svatobořický ateliér se však stal místem setkávání mnoha umělců,
myšlenkové svobody, podnětů i vysílaných nadějí.
Na sklonku života byl Vladimír Vašíček naplněn nadšením ze změn ve společnosti a z nového
uznání pro svoji tvorbu. V roce 1993 vyšla ve Výtvarném centru Chagall Ostrava monografie jeho
díla a bylo upořádáno několik jeho samostatných
výstav po celé republice. V roce 1995 získal cenu
Masarykovy akademie umění, v roce 1996 cenu
Františka Kupky a v roce 2002 čestné občanství
města Kyjova, které pro něj bezpochyby znamenaly jisté zadostiučinění po dlouhých letech v ústraní. Vladimír Vašíček zemřel náhle v roce 2003.
Na výstavě pořádané v rámci sjezdu rodáků byl
představen průřez jeho tvorbou - méně známá díla
z počátků jeho tvorby i abstraktní olejové malby
z posledních let jeho života.
Na slavnostní vernisáži patřilo hlavní slovo Dr. J. Dunděrovi - jeho dlouholetému příteli
a mladšímu synu Stanislavu Vašíčkovi, který zavzpomínal na své dětství a společný život se svým
otcem.
Ing. Marie Vašíčková
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Kulturní dům pro občany
Poznávací zájezdy
V letošním roce vedení kulturního domu započalo s realizací poznávacích zájezdů po kulturních památkách naší vlasti. V polovině června
to byla návštěva lázeňského města Luhačovice
a v září jsme zajeli do pěkného zámeckého areálu
v Lednici. Zájem o zájezdy tohoto druhu je prozatím malý.

Věříme, že časem bude zájemců přibývat
a účastníci si budou moci sami vybírat v nabídce
památek a jiných zajímavostí (výstav, muzeí, turistických tras atd.).
V naší republice je spoustu krásných míst, která stojí za návštěvu a pokochání se jejich krásou.
Je to určitý druh náhrady pro seniory za nedůstojné zájezdy předváděcích firem. Naším cílem
je, aby se občané mohli v rámci svých možností
sdružovat a příjemně trávit zasloužené chvilky
odpočinku.

spisovatelem a skladatelem MUDr. Petrem Němcem, který u nás dlouhodobě působil jako obvodní
lékař našeho zdravotního střediska.
Beseda se uskutečnila u příležitosti vydání
jeho nové knihy „Příběhy cechu Hubertova“. Jeho
osobnost v rámci mysliveckého sdružení nám prezentovala paní Ludmila Prachařová z Okresní myslivecké rady v Hodoníně. Byly také vzpomenuty
zásluhy a úspěchy místního mysliveckého sdružení. Pan doktor se představil jako příjemný host,
který svými loveckými historkami zaujal všechny
přítomné. V rámci kulturního programu zde zarecitovala báseň Mgr. Jarmila Maradová a k autorskému čtení se přidaly PaedDr. Jindřiška Faiglová
a Pavlína Kuřilová.
Celý příjemný podvečer zarámovalo hudební
uskupení „Mistřínského pozdního sběru“ pod vedením Antonína Pavluše. Po skončení besedy si
zájemci mohli zakoupit již zmíněnou knihu a nechat si ji podepsat autorem. Poté se ještě dlouho do noci neformálně besedovalo a vzpomínalo
na pěkné chvilky strávené v naší krásné přírodě.
Rostislav Marada, vedoucí OKD

Beseda s MUDr. Petrem Němcem
Mysliveckou fanfárou „Vítání“, kterou nám zahráli sourozenci Miroslav a Petr Maradovi ze Šardic, byla zahájena beseda s lékařem, myslivcem,
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Co nového v knihovně?
Snažíme se, aby naše knihovna byla čím dál krásnější pro dobrý pocit všech čtenářů malých
i velkých, kteří za námi přicházejí a vybírají si knihy, které je osloví, a těší se, až je otevřou.

Pro malé děti, které přijdou s maminkami, máme
připraven malý stoleček s omalovánkami a pastelkami, aby si maminky mohly v klidu knihy vybírat.
Novinka pro letošní školní rok:
Pro žáky 2. – 4. ročníku jsme připravili soutěž
o SUPERČTENÁŘE. Pěknými cenami odměníme
1. 2. a 3. místo, ale s prázdnou neodejdou ani
ostatní soutěžící.
Pravidla soutěže:
1. zúčastnit se mohou pouze žáci 2. – 4. tříd
2. soutěžící musí mít čtenářský průkaz
3. výpůjčka alespoň jedné knihy za měsíc
4. soutěžní úkoly se budou plnit v knihovně
5. ke každé otázce soutěžící nakreslí obrázek
6. získat alespoň 1 kamaráda či kamarádku jako
čtenáře knihovny
7. každý měsíc soutěžící odpoví stanovený počet
otázek
8. přijďte se přihlásit do knihovny
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Ještě jedna novinka z knihovny – žaluzie pro
lepší uchování obalů knih a štítků, kterým prudké slunce neprospívá.
Připomínáme poplatky, které vzhledem k některým jiným knihovnám jsou nízké. Když vezmeme v úvahu, že jedna nová kniha stojí 200 –
300 Kč, pak je to téměř zadarmo.
• děti do 15 let – 10 Kč na rok
• studenti, důchodci, nezaměstnaní – 30 Kč
na rok
• dospělí – 50 Kč na rok
Pro pěkné chvilky v knihovně nabízíme také
malé občerstvení šálkem kávy nebo čaje v hodnotě 5 Kč. Při popíjení můžete poslouchat příjemnou
hudbu ve stylovém křesle.
Těšíme se na soutěžící a na každého, kdo se
rozhodne navštěvovat knihovnu.
PaedDr. Jindřiška Faiglová,
vedoucí knihovny
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◾Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ◾

Co se děje v naší škole
Mateřská škola Mistřín
Báseň z Mateřské školy Mistřín
KRŮČEK SEM KRŮČEK TAM
DO SVĚTA SE PODÍVÁM
POZNÁM NOVÉ KAMARÁDY
POSTAVÍME Z KOSTEK HRADY

ZPÍVÁNÍ A TANCOVÁNÍ
HRANÍ-SPANÍ-MALOVÁNÍ
TO NÁS BAVÍ VELICE
V NAŠÍ HEZKÉ ŠKOLIČCE
Veronika Bartoňová
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Mateřská škola Svatobořice
Léto končí a nový školní rok začíná. Najednou je všude kolem spousta nových, pobíhajících dětí,
také dospělých, hraček, a ti všichni se sejdou ve velkém domě zvaném „MATEŘINKA“,
kde na pohádky zvonek cinká.
Zvykáme si na všechno nové, neznámé, ale nemusíme se ničeho bát, protože jsou tady s námi
paní učitelky a ty jsou naše druhé mámy.
Abychom se lépe poznali, sejdeme se na naší
zahrádce a připravíme si táborák s opékáním
špekáčků a z trávy se na nás budou usmívat naši
vlastnoručně vyrobení dýňoví strašáci.
Zafouká vítr, a to se rozběhneme s draky na pole
a budeme sledovat, který vyletí výše. Za nalezení
dračího pokladu budeme sladce odměněni.
To všechno a spousta dalších zajímavých akcí
nás čeká po celý rok. A nebudeme si jenom
hrát, budeme se učit a zkoumat náš velký svět,

budeme poznávat místa na naší planetě, zvířata,
rostliny, naučíme se hledat odpovědi na naše zvídavé otázky.
Nejdříve se ale musíme umět postarat samy
o sebe, budeme trénovat oblékání, obouvání, stolování, abychom byly na konci roku co nejšikovnější děti.
K tomu všemu si budeme zpívat, kreslit, rozvíjet svoji fantazii, vyprávět pohádky, sportovat
a společně se radovat.
Tak si všichni přejeme, ať nám ten školní rok
začne úsměvem a úsměvem také skončí.
Dana Měchurová

Základní škola Mistřín
Cvičení v přírodě aneb pěší výlet do Milotic.
Žáci 1. stupně naší školy se
zúčastnili pěšího pochodu do milotického zámku, kde navštívili
interaktivní výstavu starých
lidových řemesel. Zde je čekaly soutěže v poznávání starých
pracovních nástrojů, obrázky
léčivých bylin, skládačky. Největší zájem byl o dračí jeskyni
s hledáním pokladu. Děti se dále
procházely nádhernou zámeckou
zahradou, zahrály si hry, občerstvily se a plny dojmů se vrátily
zpět do školy. Ti mladší žáčci
po náročném dopoledni použili
autobus, ale žáci čtvrtých a pátých ročníků cestu zpět absolvovali pěšky.
V rámci cvičení jsme se zaměřili i na otázky ochrany životního
prostředí – enviromentální a ekologickou výchovu a ochranu člověka za mimořádných událostí.
Mgr. Lenka Horáčková
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Cykloturistické výlety vstoupily do své již třinácté sezóny
V letošním roce jsme v prvních týdnech školního roku uspořádali hned dva výlety. Pro žáky osmého ročníku to byla trasa po cyklostezce Vinař
přes Šardice do Hovoran a zpět kolem chaty Hubertka. Délka trasy nepřekročila třicet kilometrů
a svou náročností se řadí k těm středně obtížným
trasám, které se žáky absolvujeme.
Sedmý ročník se vydal na Náklo. Vyrazili jsme
po cyklostezce a silnici do Dubňan, kde jsme
odbočili ke kempu Josef, odkud vedla obvykle

snadná cesta na vrchol Náklo. Po předchozích vydatných deštích se však tato část trasy změnila
v zablácený tobogán. Náročnost trasy se výrazně
zvětšila, ale díky dobré náladě a kopci legrace se
tento výlet zařadil mezi nejvydařenější.
Poděkovat bych chtěl rodičům za přípravu kol
a dětem za hojnou účast.
Mgr. Roman Klimek,
za kabinet tělesné výchovy

Mateřské centrum Krteček
Po krásných slunečních, avšak i sem tam zatažených a propršených letních prázdninách
Mateřské centrum Krteček zahajuje provoz.
Herna bude pro veřejnost otevřena v pondělí,
středu, čtvrtek dopoledne, a to od 9 do 11 hodin
a taktéž i ve středu odpoledne od 16 do 18 hodin.
Pro děti a jejich rodiče či prarodiče se nabízí volná
hra a možnost výtvarného tvoření. Opět se budou
připravovat večerní tvoření a besedy s odborníky
pro dospělé. Nadále je pro vás v centru k dispozici knihovna s odbornou literaturou zabývající
se tématikou výchovy dítěte, vztahů dítě – rodič,
knihy s inspirací k výtvarnému tvoření. Mateřské
centrum je pro děti dobrá příležitost naučit se
zařazování se do dětského kolektivu. Informace
o námi pořádaných akcích najdete na www.mckrtecek.eu. Rádi uvítáme nové maminky a jejich
děti. Na setkání se těší tým MC Krteček.
kolektiv MC

Rajhradské ozvěny
Tak jako každý rok jsme se Scholičkou navštívili na pár dní v srpnu Rajhradský klášter sester
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, abychom nejen zažili společné veselé chvíle, ale také přispěli
zpěvem k radosti ostatních. Letos jsme s sebou přibrali i pár ministrantů.
Pravidelnou náplní rajhradských návštěv bývá
setkání se seniory z Domu matky Rosy, kde děti
zpívají folklorní, duchovní i jiné písně spojené
s tancem a hrou. Letos holky předvedly i operetku
Karkulka od Svěráka a Uhlíře s kulisami a kostýmy, což pochopitelně sklidilo veliký úspěch. Nechybí též návštěva nepohyblivých klientů na poPodzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

kojích v Domově matky Rosy a v hospicu sv. Josefa, který je součástí kláštera. Děti též volné chvíle
využily pro stolní hry se seniory, rozhovor s nimi
nebo pomáhaly sociální pracovnici při balení ručně dělaných mýdel.
Nedílnou součástí každého pobytu je služba při
mši svaté, kdy se musí velmi brzy vstávat. Děti
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si zaslouží pochvalu, neboť i přes mírné protesty
vstali úplně všichni a sloužili jak zpěvačky, tak
ministranti, kteří byli ve svých vypůjčených rochetách pravou rukou celebrujícímu knězi od Benediktinů.
Letos nám sestry dovolily dovádění v sále, kde
jsme objevili plné skříně divadelních kostýmů.
Dovedete si představit, když se po klášteře prochází princezny, loupežníci nebo malí biskupové…
K odpoledním procházkám již tradičně patří
návštěva Benediktinského kláštera, který se
řadí mezi nejstarší na Moravě. Krátkou zastávku
s modlitbou též pravidelně věnujeme na hřbitově
všem zde pochovaným sestrám Těšitelkám, ale
především Matce Rose – zakladatelce Kongregace
sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Nikdy
pochopitelně nevynecháme vynikající místní cukrárnu a hry na dětském hřišti.
I přes nepřízeň počasí se nám náramně vydařil
výlet do Brna, kam jsme přicestovali vlakem a navštívili Modelový svět vláčků na Josefské ulici,

kostel u Minoritů, kde jsme zhlédli svaté schody
a Lorettu s černou Madonou, katedrálu sv. Petra
a Pavla s vyhlídkou z věží na celé Brno a občerstvili se výbornými hranolkami v „mekáči“ na náměstí Svobody.
Ani jsme nevěřili, že nám počasí dopřeje večerní táborák, který pro nás přichystaly sestry
Anežka, Faustina a Františka. Společně jsme si
zazpívali Slunce za hory, Není nutno nebo Červená se line záře. A s jakou chutí umí zpívat řádové
sestry! Užili jsme si srandy a vynikající špekáčky.
Poslední večer jsme se rozloučili se seniory
a slíbili jim návštěvu opět na Vánoce. Ukápla nejedna slza, neboť babičky se na děti vždy velmi těší
a mají pro ně přichystanou i nějakou tu sladkost
okořeněnou dojemným příběhem jejich života.
Tyto zvláštní rajhradské okamžiky zůstanou jistě
hluboko uloženy uvnitř každého z nás. Už se těšíme na další setkání. Sestřičkám ze srdce děkujeme za azyl, jejich drahocenný čas a výborné jídlo.
Mgr. Markéta Varmužová s dětmi

Podkověnka
Na začátku prázdnin podpořila oslavy 50. výročí sloučení obou našich obcí
vystoupením na Sjezdu rodáků.
Folkloru bylo věnováno nedělní odpoledne
6. července. Všichni krojovaní se sešli u Soko-
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lovny ve Svatobořicích. Sluníčko nám zrovna přálo, ale i menší děti zvládly průvod na hřiště TJ
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Podkověnka v akci
Spartaku, kde probíhalo zvykoslovné odpoledne.
Podkověnka si připravila pásmo s názvem „Přišlo
jaro do vsi“, do kterého se zapojily všechny děti,
které neodjely na prázdniny. Doprovázela nás
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany s vedoucím panem učitelem Pavlem Varmužou. Děti se

při vystoupení moc snažily, aby je rodiče co nejvíce pochválili. Dobře zahráli i naši muzikanti.
Od měsíce září se opět pravidelně scházíme při
zkouškách souboru vždy ve čtvrtek v 15.30 v tělocvičně základní školy.
Mgr. Jarmila Maradová

Krušpánek nelenil na konci
školního roku a ani o prázdninách
Přestože se blížily prázdniny a dny plné odpočinku, sluníčka, dětských táborů, prázdnin
u babiček a dovolených, Krušpánek měl stále práce jak na kostele.
Blížil se totiž Sjezd rodáků, velká akce v naší
obci, při které přidali ruku k dílu i naši členové.
V sobotu jsme se zapojili do slavnostního historického průvodu, kde jsme dostali funkci „cedulonosičů“. Každý člen vždy uvedl se vztyčenou cedulí
jednu ze skupin, která představovala historické
období, které se jakkoliv odrazilo v životě lidí
v naší obci, od pravěku až po 21. století. V neděli
jsme se zúčastnili průvodu a v rámci programu domácích folklorních souborů jsme vystoupili s dožínkovým pásmem dívčích skočných a chlapeckou
kloboukovou. Děkujeme bývalým členům Peťovi
Varmužovi, Michalu Varmužovi a Dominiku Hajnému za výpomoc a oživení našeho vystoupení.
Další část prázdnin byla pro Krušpánek dosti
náročná. Čekalo nás vystoupení na národopisném
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích. Ale
jak už to o prázdninách bývá, vize pravidelných
nácviků v hojném počtu byla naprosto nereálná.
Krušpánci jedna radost prázdninovali a vedoucí
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se jedna radost stresovali, jak to všechno dopadne. Naštěstí jsme společnými silami všechno
zvládli a v sobotu se v Miloticích představili v dětském pořadu s číslem Přadlenky. Součástí tohoto
dětského pořadu bylo také vystoupení dětských
zpěváčků, kde se za Krušpánek představil Pavlík
Varmuža. Vystoupení mělo úspěch a za vedoucí
musím všechny členy i Pavlíka moc pochválit.

Prázdniny utekly jako voda a Krušpánek se opět
dal do práce. Do našeho týmu přibyli noví členové,
ale i tak máme velkou nouzi o chlapce. Proto chci
vyzvat všechny kluky i holky, kteří mají aspoň
trochu rádi folklór, zábavu a skotačení, a to nejen
taneční. Přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit
na pravidelných zkouškách každý pátek v 17.00
na Kulturním domě ve Svatobořících.
MUDr. Kristýna Vašíčková

Lúčka podzimní
První podzimní dny s sebou přinesly kromě slunečných dnů také velmi chladná rána,
jako by se pomalu k svému nástupu hlásila zima.
Věříme, že její nástup nebude tak rychlý a že si
své první pozdravy vybrala nejen v těchto ránech,
ale i v dešťových a studených dnech na konci léta.
Léto bylo sice velmi proměnlivé, přesto dá se
říct i plodné. Alespoň pro náš soubor to určitě platí. Hned zkraje léta jsme se zúčastnili slavností
u příležitosti sloučení obcí Svatobořic a Mistřína.
Nejprve jsme se představili v rámci historického
průvodu jakožto zástupci období kolem roku 1989,
k němuž se váže událost nazývaná jako Sametová
revoluce a v neděli jsme účinkovali s krátkým pořadem na stadionu SK Spartak Svatobořice.
Jako již tradičně jsme se v létě vydali na dlouhý
zájezd za hranice nejen všedních dnů, ale i České republiky. Cílem našeho putování byl festival
v Chorvatském městě Živogošce. Bylo to tam velmi zajímavé a krásné. Přestože se cestování neobešlo bez komplikací, nemohlo to nijak negativně
ovlivnit celkovou atmosféru našeho pobytu.
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Na konci srpna jsme měli zajíždět do Beskyd,
abychom vystoupili na festivalu ve Lhotce pod
Ondřejníkem. Nakonec jsme ale naše účinkování
museli odvolat kvůli potížím s cimbálovou muzikou, což nás doteď dost mrzí. Z podobných důvodů jsme byli nuceni zkrátit účast na slavnostech
ve Valašském Meziříčí, kde jsme měli vystupovat
celý víkend. Nakonec byl náš pobyt zkrácený
na necelé dva dny, a tak jsme už v sobotu po obědě byli zpátky doma. Navíc jsme zrušili i plánované vystoupení v Brně.
Jsme ale moc rádi, že alespoň nějaké vystoupení nám vyšlo. Koncem září zavítáme do Tovačova
a doufáme, že si veškeré špatné zkušenosti z nedávných nepovedených zájezdů necháme doma
a předvedeme tam to nejkrásnější, co bude v našich silách a srdcích.
Pomalu se blíží listopad a s ním i hody, na kterých se budeme také podílet. Svou účastí podpoříme jako vždycky průvod i taneční
zábavy. Po hodech pak bude Mikuláš a Vánoce jsou za ním v závěsu.
Pořád se něco děje, čas utíká čím
dál rychleji a někdy mám pocit, že
na něj nestíháme reagovat. Ale je
dobře, že se pořád něco chystá, že
se máme na co těšit a čemu se věnovat.
Přejeme vám všem pěkný podzim
plný pohody a klidu, zdraví i štěstí.
Ať máte plné bečky burčáku i vína,
sklepy plné bohaté úrody a ať si
vždycky rádi poslechnete pěknou
slováckou písničku.
Mgr. Petr Šťastný
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Slovácký krúžek v létě a na podzim
V posledním čísle zpravodaje byly nastíněny naše letní plány, a že jich bylo požehnaně!
Pojďme tedy v této době, kdy se letní dny již
definitivně proměnily v ty podzimní, krátce vrátit
do času prázdninového a zpětně si připomenout
činnost slováckého krúžku. Je třeba již na začátek
zdůraznit, že letní měsíce jsou pro naše sdružení velmi aktivní, rozhodně se tedy nedá hovořit
o prázdninách.

Prvním „prubířským kamenem“ a zároveň významnou obecní akcí byl Sjezd rodáků, který se
konal v termínu červencových státních svátků.
Akce velmi rozsáhlá, dozajista multikulturní
a vydařená. I krúžek, jakožto jeden z řady místních spolků, se do jeho průběhu aktivně zapojil.
Zmínit lze tak účast v grandiózním historickém
průvodu, kdy jsme se převlékli za prostý vesnický lid z období habsburské nadvlády, inu, někdo
chudinu ztvárnit musí, přesto jsme si to užili. Další průvod, tentokrát již v dožínkovém kroji, jsme
absolvovali v nedělní den oslav. V rámci navazujícího folklorního odpoledne jsme se předvedli
s pásmem písní a tanců ze Svatobořic-Mistřína.
V areálu Spartaku, spolu s domácími soubory, to
byla příjemná tečka za nabitým víkendem. Ještě
se nerozjeli poslední rodáci a my jsme se již začali
intenzivně připravovat na další akci - zahraniční
zájezd do Chorvatska, který se měl uskutečnit
na přelomu července a srpna, cílovou destinací
byla lokalita Makarské. Výjimečný byl tento zájezd v tom, že poprvé SPOLEČNĚ vyrazil krúžek
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

se souborem Lúčka. A pak že se zázraky nedějí. 
Na tento zájezd v řádcích níže vzpomíná jedna
z členek krúžku, Tereza Řiháková: „Vycestovali
jsme do Živogošče. Je to malé, avšak malebné letovisko vzdálené asi 25 kilometrů od Makarské Riviery. Cílem zájezdu bylo seznámit tamní obyvatele
a návštěvníky okolních letovisek s našimi kroji a tanci.
V hodinovém pásmu, za doprovodu cimbálové muziky
Cangla z Hovoran, předvedl
krúžek i Lúčka tradiční tance,
ale také tance rychlejší jako
strání a korytné. I přes bojové podmínky (stísněné šatny
v podobě garáže s auty) se
děvčatům podařilo vysoukat
z parádních krojů a hbitě se
převléci do všedních. Vystoupení se povedlo a troufám
si tvrdit, že u diváků mělo
úspěch. Tento zájezd také utužil dobré vztahy mezi krúžkem
a Lúčkou a členové jednotlivých souborů měli možnost se více poznat. Událo se zde mnoho kuriózních
situací a vtipných momentů, nicméně jak se říká,
co se na zájezdu uvaří, to se tam také sní“, uzavírá
s nadsázkou své rozvzpomínání Terka.
Ani jsme se nestačili zaklimatizovat a již jsme
byli vrženi do víru nácviku na národopisný festival
v Miloticích, který se uskutečnil hned týden nato.
Tento festival máme velmi v oblibě, vždy se rádi
setkáme s kamarády z ostatních souborů a užíváme si nenapodobitelnou atmosféru areálu Šidlen.
Nejprve jsme se v sobotu sportovně vyžili a pobavili v rámci „olinpijského“ klání, kdy se nám povedlo zvítězit, byť se této „Olinpijády“ zúčastnila
pouze 4 družstva, z čehož 2 nasadil náš krúžek.
Nezvyklé, soutěžit „bratrovražedně“ proti sobě.
Přebíráme tak od souboru Mistřín pořadatelskou
štafetu na další ročník a těšíme se na organizaci. Svůj um, tentokrát již taneční, jsme předvedli
ještě téhož večera v pořadu Jirky Martykána, kde
jsme v parádních krojích vystoupili s milockou
slovenskou. Naše děvčata toho však neměla málo
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a ve svatebních krojích předvedla v neděli odpoledne dívčí tanec, který se v dobách dřívějších tančíval při svatbě. Na zámeckém kamenném nádvoří,
které dozajista není dobrým tanečním povrchem,
předvedla naše děvčata hezkou podívanou v pomalu raritních svatebních krojích.
V době vzniku tohoto článku jsme stihli vystoupit 6. září v Mutěnicích na tamějších vinařských
dnech – obdobě našeho vinobraní. Bezesporu vy-

dařená akce, kde jsme předvedli 40minutový tanečně-hudební blok (za doprovodu naší CM z Milotic), který se setkal s vřelým přijetím diváků.
Vinnou tématiku neopustíme, neb se představíme
také v již zmíněném místním vinobraní 21. září.
V říjnu se také objevíme při koncertu Mužského
sboru k příležitosti uvedení jejich nového CD.
Stěžejní akcí je pak hodová slavnost, která se
uskuteční 15. – 17. listopadu a kterou má krúžek
ve své organizační režii. Je třeba také uvést i jména hlavních protagonistů – stárkovských párů.
Stárkovat tedy bude Martin Gazda se Sabinou
Hejnovou a Tomáš Neduchal se Zuzanou Varmužovou. Přejme si, ať se hodová slavnost pod jejich
patronátem vydaří a věřme v hojnou účast domácí
krojované chasy. Doufám, že se všechny místní
soubory a sbory tohoto folklorního vrcholu roku
zúčastní a společně se zasadíme o její zdařilý průběh. Já již v dáli cítím vůni rozmarýnu a slyším
hodové písně. Vy také?
Přeji Vám hezky strávený podzim a bohatou
úrodu!
Za Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín
Mgr. Bc. Tomáš Kellner

Vinobraní
Mužský sbor uspořádal v neděli 21. záři v rámci svých aktivit spojených s udržováním
lidových tradic v naší obci a ve spolupráci se Svatoborským sklípkem - Vinařství Josef Dufek,
zvykoslovný pořad „Vinobraní“.
I přes dvě bouřky, které nás bohužel neminuly,
uskutečnil se i letošní program v plném rozsahu
a nikdo nebyl velkou vodou odplaven. Faktem je,
že oproti minulým ročníkům bylo o něco méně diváků. Věřím však, že ti, kteří nakonec i přes nepřízeň počasí přišli, se příjemně pobavili.
Na programu se podílelo více jak 60 účinkujících a stalo se již tradicí, že vlastní zvykoslovný
pořad je „orámován“ vystoupením malé dechové
hudby. V letošním roce se představila Lidová hudba Mistříňáci „Pozdní sběr“ za řízení Antonína
Pavluše, bývalého kapelníka dechové hudby Mistříňanky. Kromě hudebního projevu ocenili přítomní i pěvecké výkony Tondy a Jožky Pavlušových. Zkrátka to nezapomněli….
Příjemným překvapením bylo vystoupení Mladé cimbálové muziky pod vedením Pavla Varmuže a také místního ženského sboru s vedoucí
Klárou Varmužovou, přičemž sbor doprovázela
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Varmužova hudecká muzika. Již tradičními
a spolehlivými účastníky této akce byli Slovácký krúžek s vedoucím Mgr. Tomášem Kellnerem
a Cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem
Šrahulkem. Na zdárném průběhu zvykoslovného
pořadu se dále podílela moderátorka Anna Pešová
a Tonda Pavluš v roli lidového vypravěče.
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Mužský sbor děkuje touto cestou všem účinkujícím za předvedené výkony, Svatoborskému
sklípku, Vinařství Josef Dufek, za poskytnuté

zázemí a kulturnímu domu za technickou podporu pro tuto folklorní akci.
Ing. František Bábíček

Padesátiletá Varmužova muzika
Hlášení obecního rozhlasu: „Sbor pro občanské záležitosti oznamuje, že se tohoto roku
dožila významného jubilea 50ti let naše milá Varmužova cimbálová muzika.“
Je tomu opravdu tak. Varmužova cimbálová muzika slaví v letošním roce 50. výročí svého vzniku.
Pokud se této cifry dožívá člověk, je to považováno za předěl v životě, kdy živelná přímočarost
mládí je převážena zkušenostmi dospívající moudrostí a v dáli se ozývající touhou po jistotách škarohlídy nazývanou pohodlností.
Jak je tomu u cimbálové muziky, jsme měli
možnost přesvědčit se při třech koncertech vě-

novaných tomuto jubileu. První, svým rozsahem
největší, „byl odehrán“ 5. května v místním kulturním domě. Samotnou jubilantku večerem provázeli její bývalí členové, přátelé a možná budoucí
pokračovatelé. Druhou příležitostí byl páteční
večer festivalu v Miloticích, kde byl výročí muziky věnovaný samostatný pořad. Do třetice (nabízí
se dovětek všeho dobrého) vystoupila Varmužova
cimbálová muzika spolu s BROLNem 29. srpna
na nádvoří brněnské Nové radnice.
Při rozmýšlení o vhodnosti a způsobu blahopřání v tomto článku mě napadla slova jedné písně
J. Šulákové (mimochodem dobré známé muziky),
a tak si dovolím předat tuto milou povinnost do jejích úst: „A vy páni muzikanti, nikemu neslužte! Nedajte sa předeplatit, radši huby sušte! Chudým, aj bohatým hrajte rovným smyčcem, aby byla spravedlnost
aspoň při muzice!“
Mgr. Jiří Martykán

SDH Mistřín informuje
Závěr června znamenal pro naše nejmenší hasiče konec nejen školních povinností,
ale i soutěžní sezony.
V závěrečných soutěžích se žákům Mistřína
nedařilo tak dobře, jako v jejím průběhu, přesto
dokázali starší žáci ve Velké ceně okresu Hodonín
zvítězit. U mladších žáků byla situace na stupních
vítězů mnohem vyrovnanější. Družstva Mistřína
a Svatobořic byla se stejným počtem bodů na 3.
místě, větší počet vítězství ale přisoudil poslední
cenný kov Svatobořicím a pro Mistřín tentokrát
zbyly jen pomyslné „brambory“.
Odměnou za umístění byl pro naše mladé hasiče, ale i ostatní členy sboru, tradiční táborák
na ukončení školního roku.
Družstva mladších a starších žáků se zúčastnila také Ligy mladých hasičů Jihomoravského
a Trnavského kraje. Liga byla složena z 5 závodů,
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z toho 3 se konaly na Slovensku - Senica, Moravský Svatý Ján, Sobotiště. Na české straně byli pořadateli Hroznová Lhota a Hrubá Vrbka. Družstva
mladších i starších žáků SDH Mistřín dokázala
ve své kategorie zvítězit. Za skvělou reprezentaci
sboru děkujeme!
Poslední červnový víkend družstvo mužů v Českých Budějovicích na Mistrovství České republiky v požárním sportu obhajovalo titul mistrů ČR
v požárním útoku a vicemistrů ČR v požárním
sportu. Na medailové žně z loňského mistrovství
v Mladé Boleslavi se především vinou zranění
klíčových závodníků těsně před mistrovstvím bohužel nepodařilo navázat. Přestože družstvo předvedlo kvalitní výkony, na medaile to nestačilo.
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Celkové 6. místo je ale i tak velice pěkný výsledek
a motivace pro zlepšení v roce 2015.
S koncem srpna finišuje také okresní liga
Grand Prix Hodonín v požárním útoku, kde muži
SDH Mistřín usilovali o „zlatý hattrick“, tedy
3. vítězství v řadě. Bohužel i tento celoroční seriál
nepříznivě ovlivnila zranění a i když po návratu
marodů dokázal Mistřín vyhrát poslední 3 ligové
závody v řadě a za celou sezonu nasbíral ze všech
týmů nejvíce vítězství, vinou několika výpadků
v průběhu sezóny skončili naši muži těsně třetí.
Dne 4. října se v Žarošicích uskutečnil závod
požárnické všestrannosti, kde se týmům SDH Mistřín velmi dařilo. Starší žáci a dorostenci zvítězili, mladší žáci skončili 2.
Kromě sportovních aktivit se naši členové
aktivně účastnili také organizace kulturně-spo-

lečenských akcí. Členové zásahové jednotky zajišťovali dopravu při průvodech k výročí 50 let
sloučení obcí ve dnech 4. - 6. července a budou zajišťovat také řízení dopravy při hodovém průvodu.
Dne 2. srpna jsme v areálu u hasičské zbrojnice v Mistříně uspořádali již tradiční Letní noc
se skupinou Generace. Akce se i díky příznivému
počasí vydařila a i v roce 2015 se můžete těšit
na další ročník!
V komunálních volbách 10. a 11. října jsme společně s bratry z SDH Svatobořice kandidovali pod
hlavičkou nezávislého sdružení Hasiči ku pomoci
i prospěchu všem do obecního zastupitelstva. Díky
Vašim hlasům se našemu sdružení podařilo získat 3 zastupitelská křesla a naše členka Ing. Terezie Čičáková byla zvolena místostarostkou obce.
Za vloženou důvěru Vám všem děkujeme! Chceme
navázat na práci zastupitelů z našich řad v minulém volebním období a podílet se na dalším rozvoji
naší obce - ku pomoci a prospěchu všem!
Dne 25. října jsme provedli sběr železného odpadu v části obce Mistřín. Za věnovaný železný
odpad děkujeme!
Do nadcházejících měsíců Vám jménem celého
SDH Mistřín přeji především pevné zdraví, klidné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015!
Ing. Vojtěch Marada

SDH Svatobořice – 115 let
O víkendu 13. - 14. září jsme připravili oslavy 115 let založení sboru.
V sobotu se konala u hasičské zbrojnice taneční zábava. K občerstvení byla připravena pečená
kolena a klobásy.
Neděli jsme zahájili slavnostní
mší svatou u sochy svatého Floriána. Po mši byl připraven oběd
pro hosty. Hlavní program začal
v 13.30 hodin. K vidění byly ukázky historické i současné hasičské
techniky. Za ukázky děkujeme
účinkujícím z těchto sborů: SDH
Střílky, SDH Lovčice, SDH Mistřín, DHZ Radošovce a profesionálním hasičům z Kyjova, kteří
na závěr pro děti ukázali hašení
pěnou. Děkujeme sponzorům i členům, kteří přispěli ke zdárnému
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průběhu oslav. Věříme, že všichni, kteří se zúčastnili oslav i přes nepříznivé počasí, si odnesli domů
pěkné zážitky. Jen nás zamrzela bezohlednost
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občanů, kteří i přes upozornění, že bude ulice
Hlavní v době konání mše svaté u sochy sv. Floriána uzavřena a doprava bude vedena ulicemi Hliník
a Na Chmelnici, toho nedbali.
V sobotu 6. září jsme se rozloučili na místním
hřbitově s bratrem Františkem Němčanským (91
let). Byl členem sboru úctyhodných 72 let. Čest
jeho památce.
V sobotu 19. července jsme přijali pozvání
na přátelské setkání od DHZ Radošovce. Společně
jsme strávili příjemný den.
Ve dnech 4. - 6. července jsme se zúčastnili
Sjezdu rodáků. V historickém průvodu obcí jsme
šli za Husity.
V neděli 22. června jsme uspořádali dětskou
soutěž v hasičském sportu a zároveň proběhlo vyhlášení výsledků ročníku hry PLAMEN
2013/2014 okresu Hodonín. Naši mladší žáci
na domácí půdě vyhráli 1. místo a to jim zajistilo
3. místo v celkovém hodnocení ve hře PLAMEN

okresu Hodonín. Za vynikající výsledky a reprezentaci sboru jim gratulujeme. V podzimních měsících pro mladé hasiče připravujeme soustředění.
V sobotu 20. září se naši mladí hasiči zúčastnili
1. ročníku TFA mladých hasičů v Hodoníně. Soutěž byla inspirována soutěží TFA (nejtvrdší hasič
přežije) pro muže a upravena pro žáky. Soutěž
byla fyzicky náročná a naši mladí hasiči v kategorii chlapci 10 - 12 let se dobře umístili. Z celkového počtu 15 soutěžících byl na 2. místě Michal Výlet (10 let) a na 3. místě Adam Bruckner (11 let).
Tréninky mladých hasičů na hřišti u hasičské
zbrojnice jsou:
• přípravka : 	
úterý 15 - 16 hod.
• mladší žáci: 	
úterý 16 - 18 hod.
• starší žáci:
středa 15 - 17 hod.
Sběr starého železa plánujeme na sobotu 18. října.
Ing. Iveta Lungová,
jednatelka SDH Svatobořice

Hubert za poznáním

– pobyt na „Daňkárně“ v Želeticích
Začátek školního roku jsem měla v úmyslu pojmout poznáním něčeho nového, nezvyklého, co
děti běžně neuvidí. Proto jsem se rozhodla uspořádat dvoudenní pobyt na daňkárně v Želeticích.
V pátek 5. 9. jsme všichni společně vyrazili
a v sobotu 6. 9. večer jsme se vrátili zpět k rodinám. Páteční program jsme měli bohatý – prohlídku celého areálu daňkárny, kde bylo možno
vidět mladé daňky, dvouleté i chovné kusy. Také
daněly s mláďaty, která se na nás chodily dívat až
k oplocení budovy, kde jsme byli ubytováni. Každá skupinka žije v jiné části obory. Bylo nutno prozkoumat všechno. Navštívila nás paní
Ing. Dufková z ČMMJ OMS Hodonín a celou
prohlídku s námi absolvovala.
Děti měly spoustu dotazů k chovu daňčí
zvěře. Náš průvodce p. Lípový všem vysvětlil,
jakým způsobem se v oborách či farmách daňčí
zvěř chová, rozdílnost mezi těmito chovy.
Sobotní ráno jsme zahájili rozcvičkou.
Také všichni hledali poklad, o který se účastníci naší expedice rozdělili a také zhlédli velkou sbírku daňčích shozů. Členové kroužku
si na památku od správce daňčí farmy odnesli paroží špičáků. Věřím, že se pobyt členům
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kroužku HUBERT líbil a určitě se těší na další
společnou akci. Máme spoustu plánů pro tento
školní rok. Pevně věřím, že se mi podaří sehnat
od sponzorů na naše akce nějaké příspěvky.
I drobnost udělá dětem radost!
Lenka Lípová, vedoucí MLK HUBERT
při ČMMJ OMS Hodonín, Svatobořice-Mistřín
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Skautské tábory – léto se společnými kamarády
Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.
Skautské tábory jsou specifické tím, že se jich
účastní děti, které spolu pracují i během roku.
Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími,
které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu. Tábor je zaměřený
na rozvoj samostatnosti u dětí, poznávání přírody,
tábornické dovednosti.
Děti fungují ve skupinách, kterým říkáme družiny, každá má své vlastní úkoly, zábavné i pracovní, připravují dřevo na topení, pomáhají s mytím
nádobí, s přípravou stravy. Pak je tady i naučná
část, poznávání přírody, tábornické dovednosti,
děti si vyzkouší pracovat s různými druhy nářadí.
Pro naše členy jsme letos uspořádali dva tábory. Mladší členové strávili deset dnů nedaleko
Smraďavky. Program byl pestrý. Projížďka na koních, na kánoích po přehradě s i koupáním, lanové
překážky s lanovkou, pečení špízů, vaření v kotlících, poznávání okolní přírody, uzlování, práce
s nářadím, výpomoc v kuchyni, celotáborová hra
na námět Harryho Pottera, to vše prokládáno
hrami a soutěžemi. Na návštěvu přijela skupina

bohoslovců ze Zambie, účastníci si tak mohli procvičit své znalosti z angličtiny. Bohoslovci nám
zazpívali africké písně v doprovodu bubnů a my
je na oplátku povozili na kánoích po přehradě,

o čemž prohlásili, že to byl jejich největší zážitek
ze své návštěvy v České republice.
Starší členové vyrazili na tři týdny na Šumpersko. Účastníci si sami museli stlouci z krajinek
podsady a postavit stany, stejně tak jako další
táborové stavby.
Celým táborem nás provázela táborová hra na motivy událostí Mnichova 1938. Naše tábořiště se proměnilo ve výcvikový tábor Československé armády
a jeho členové na vojáky odhodlané bránit naši zem.
Další děj naší hry již byl fiktivním příběhem, v němž
se rozhodla naše republika bránit proti nepřátelům.
Jednotlivé skupiny dětí představovaly armády, které
si rozdělily obranu hranic, a v různých hrách ji pak
bránily před útočícími nepřáteli.
V rámci hry jsme navštívili městečko Králíky
a prohlédli si linii obranných bunkrů vybudovaných na obranu naší vlasti, vedli diskuze o totalitních režimech a dověděli se i mnoho z historie
té doby. Kromě celotáborové hry si účastníci užili
další program – výpravy do okolí, sportovní a noční hry a přepady, poznávání přírody, svátky jako
Velikonoce, Vánoce, Mikuláš. Největší úspěch
mělo kradení májek. Na závěr tábora pak přišly
přívalové deště, které vyplavily sousední tábory.
Náš tábor naštěstí zůstal nedotčen, kromě mostku, který nám velká voda odplavila. Tábor byl velmi vydařený a všichni účastníci si jej chválili.
V neděli 14. září uspořádali skauti pro děti soutěžní odpoledne na Školničce u hasičky ve Svatobořicích. Akce proběhla i přes nepřízeň počasí
a zasoutěžit o sladké odměny si přišlo několik
desítek dětí v doprovodu svých rodičů. Účastníci
procházeli asi 10 stanovišť s různými úkoly, mezi
nimiž byly nejzajímavější: vysoká lanová lávka,
lanovka, horostěna a lukostřelba.
Mgr. Oldřich Polášek

TJ Sokol Svatobořice
Léto je období prázdnin, dovolených, odpočinku. Tak nějak se nesla i naše činnost.
Ale přece jenom se něco dělo. 1. července u hasičské zbrojnice se děti loučily se školním rokem
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a zároveň vítaly prázdniny, bezstarostně si hrály, dováděly a jak by také ne, vždyť je čekaly
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2 měsíce, kdy nebudou mít žádnou povinnost, nemusí psát úkoly, nemusí brzy vstávat. Těšily se
na dovolenou s rodiči a na letní tábor. My jsme je
chápali, protože i přesto, že je to dávno, tento pocit nelze zapomenout. Nakonec zavoněly opékané
špekáčky, které si děti opékaly nad ohněm. Další
velkou akcí, kterou žila celá vesnice, byla oslava
50. výročí sloučení Svatobořic a Mistřína u příležitosti konání Sjezdu rodáků.
I my jsme se jako organizace zúčastnili, a to
historického průvodu, který se konal v sobotu 5.
července. Prezentovali jsme 60.léta min. století. A tak v čele našeho seskupení kráčel statný
předseda JZD v elegantním klobouku, na klopě se
mu třpytilo státní vyznamenání. Vedle něj kráčela předsedkyně NV a spolu s nimi šly tři děvčata
s vyčesanými drdoly, které tenkrát „frčely“, v šatech jak jinak než z tehdy módního krimplenu,
na krku korálky a další ozdobou byly lesklé pásky.
Za nimi v další řadě šly tři členky JZD ve všedních
krojích. Dvě z nich měly v pohotovosti na ramenou
„měchovice“ (trávnice), protože po skončení práce na poli se muselo zabezpečit domácí zvířectvo
husy, kačeny, kozy. Protože nejčastějším dopravním prostředkem na pole bylo kolo, další členka
přijela na 50 let starém bicyklu, který byl ozdoben
upoutávkami, že se jedná o členky JZD Mistřín
a Svatobořice. Dvě zaměstnankyně Restaurací Hodonín byly připraveny prodávat pivo a párky. Jedna elektrosviťačka jakoby právě vstala od pásu,
kde dělnice montovaly svítidla, tři slezaňačky si
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zopakovaly alespoň
pomyslně dobu, kdy
pracovaly ve Slezanu Svatobořice.
Naše starostka se
švarným Sokolem
šli v závěru průvodu s ostatními funkcionáři spolků a organizací. Už patří
historii doba, kdy
ve vesnici fungovaly
dva závody Slezan
a Elektrosvit a dávaly možnost obživy
velkému množství
lidí. Je pryč každodenní ranní ruch,
kdy se lidé přemísťovali z jednoho
konce na druhý, protože nastupovali na směnu
do výše uvedených podniků. Dnes Elektrosvit funguje v nedefinovatelné podobě a ze Slezanu zbývají
jenom chátrající budovy (až na malé výjimky). Co
se týče hodnocení celých oslav, myslím, že všichni
mohou být spokojeni. Organizátoři, kterým patří
velký dík, stejně jako návštěvníci, kterým se konkrétně průvod velmi líbil, soudě podle množství
lidí, kteří stáli na chodnících. Oni mávali nám
a my na oplátku zase jim. Dík si určitě zaslouží
i účastníci průvodu, protože ne všichni měli kostýmy z půjčovny nebo je našli ve skříni, byli i takoví,
kteří si je ušili sami. Byla to akce, která přispěla
k tomu, že lidé měli k sobě zase blíž, nakonec ale
ještě poznámka, že i počasí bylo milosrdné. V neděli jsme jeli do Vel. Bílovic, kde jsme si spolu
s ostatními připomněli výročí upálení Mistra Jana
Husa. Cvičily se sletové skladby, zpívaly sokolské
písničky, sedělo se uprostřed přírody mezi vinohrady a bylo to pěkné. Když se podíváme do kalendáře, vidíme, že rok 2014 se řítí do svého konce.
Před námi je spousta akcí (cvičení každé úterý,
trénink stolního tenisu, předhodová zábava, vánoční akce atd.). Poslední akcí tohoto roku bude
pochod za prasátkem, kterého se také účastníme.
Tentokrát bude ve Skoronicích. Při tomto tempu
se ani nenadáme a bude tu konec roku a my jenom
zkonstatujeme „zase jeden rok za námi“. Přitom
dáme za pravdu tomu, kdo pronesl moudro, že nic
neplyne tak rychle jako léta.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice
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Spartak na podzim 2014
A je to! Léto je pryč a začíná podzim a s ním se do své první čtvrtiny dostává právě
rozehraná soutěž ročníku 2014 – 2015.
Nutno říct, že letní přestávka byla jako vždycky
krátká, s počátkem července se naplno rozběhla letní příprava a na začátku srpna už začala nová sezona. Do ní jsme vstoupili s několika rozličnými týmy.
Naše A mužstvo se podobně jako v minulé sezoně zapojilo do bojů v okresním přeboru. Loňský
ročník se vyvedl až na jeho samotném konci, a to
proto, že se povedlo tuto soutěž zachránit až domácí výhrou nad Uhřicemi. Letošní začátek sezony se povedl o poznání lépe. Po sedmi kolech má
na svém kontě deset bodů, a ačkoli se prozatím
drží na osmém místě, ztrácí jen pět bodů na samotné čelo tabulky. Je poznat, že došlo ke stabilizaci mužstva a především mladí hráči dokáží
zúročit nabité zkušenosti z uplynulého roku.
B tým se po dlouhých letech vrátil do nejnižší soutěže v našem okrese, a to do IV. A třídy.
Ve třetí třídě prakticky pořád bojoval o záchranu
a především pak poslední dvě sezony byly velmi
těžké, dalo by se říct až kritické. Dlouhotrvající
mizérie vyvrcholila pádem o soutěž níž. Musím
říct, že tato změna našemu „béčku“ prospěla, což
se odrazilo na zlepšených výkonech. Hned prvním
světlým bodem byl postup v předkole okresního
poháru, když dokázalo na hřišti Louky zvítězit
6:0. Tento výsledek dodal potřebné sebevědomí
do počátku této sezony. Po 7 zápasech okupuje
páté místo se ziskem sedmi bodů. Jen dodám, že
kdyby byl kádr tohoto týmu stálejší a nebyly by
tak významné výkyvy v sestavě kolo od kola, bylo
by v jeho silách umístění v první trojici.
Bohužel doba prázdnin je plná dovolených,
a proto bylo někdy těžké zásobit oba týmy mužů
dostatečným počtem hráčů, a to především v době,
kdy obě mužstva hrála ve stejný den a stejnou hodinu. Doufáme, že s pokračujícím podzimem se
situace zlepší a dojde tak i ke zkvalitnění herního
projevu u obou mančaftů.
Dorost hraje okresní přebor podobně jako několik posledních let. Letošní ročník je pro tuto
kategorii poněkud bolestným. Kádr je velmi mladý, potýká se s naprostým nedostatkem hráčů
a velmi často bývá doplňován z řad žáků. I proto se po šesti kolech skví v kolonce bodů u našeho dorostu velká 0. Je to velká škoda, protože
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dorostenecké týmy byly u nás vždy velmi dobře
vedené a kluci měli dobré výsledky. Na druhou
stranu je teprve začátek ročníku a snad se podaří
dát tuto kategorii do pořádku a změnit i to nelichotivé číslo v tabulce.
Mladší i starší žáci po červnovém postupu hrají
nejnižší krajskou soutěž, a sice I. třídu skupinu
C. Mezi jejich soupeře tak letos patří třeba Mikulov, Ratíškovice nebo Lanžhot. Starší žáci jsou
momentálně na šestém místě se ziskem šesti
bodů a mladší žáci se stejným počtem bodů figurují na místě sedmém, což je prozatím také velmi
pěkný výsledek. Bylo by moc dobré, kdyby se oba
dva tyto mládežnické týmy dokázaly v krajské
konkurenci udržet a získávat tak velmi cenné
zkušenosti už pro naše mladé hráče.
V našem oddílu máme i starší a mladší základnu, která bojuje se soupeři v rámci okresu Hodonín. Pro některé z vás bude jistě překvapením,
že za základnu Spartak B hrají mladá děvčata.
V posledních letech roste obliba kopané i mezi zástupkyněmi něžnějšího pohlaví a my jsme rádi, že
i u nás máme družstvo složené z děvčat. Věříme,
že se jim bude dařit a že tady sportovně porostou a třeba se některá z nich dostane někam dál
za hranice našeho okresu.
Poslední kategorií je tzv. minipřípravka, kde
jsou ti nejmenší z nás. Tento tým u nás ještě nehraje oficiálně žádnou soutěž, ale pomalu se na ni
připravuje. Je dobře, že něco podobného u nás
vzniklo a že i ti nejmenší mohou dělat své první
fotbalové krůčky v našem areálu. Kéž by se z některých z nich v budoucnu stali velcí hráči svatoborského fotbalu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám
projevují svou podporu a přízeň. Především sponzorům a fanouškům, protože bez nich by fotbal nebyl fotbalem. Jsme rádi, když při našich zápasech
vidíme množství diváků na tribunách a když u každého gólu slyšíme jejich radostné pokřikování.
Přejeme vám všem, aby byl pro vás tento podzim
obdobím radostným, a to nejen díky spoustě vyhraných zápasů SK Spartak, ale i pro svou krásu,
malebnost a úrodu.
Mgr. Petr Šťastný
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

Box: Mistřín versus Holíč a Skalica
V sobotu 5. července se konalo v rámci slavností 50 let od sloučení obce a Sjezdu rodáků
přátelské boxerské utkání mezi výběrem boxerů Sokola Mistřín proti výběru
slovenských boxerů z Holíče a Skalice.

Utkání navázalo na starou tradici, kdy se
utkání odehrávala pod širým nebem na nádvoří

hospody U Matějíčka vedle kuželny. Počasí utkání
přálo a v pěkném slunečním odpoledni se utkalo
8 dvojic. Přestože šlo o přátelské klání, jednotlivé boje byly na hodnotné úrovni a to bylo znát
i na častém potlesku asi stovky přihlížejících
a spokojených diváků.
Mezi nejhodnotnější utkání patřil zápas mezi
domácím boxerem, novopečeným Mistrem republiky juniorů ve váze 81 kg pro rok 2014, Lukášem
Hubáčkem (v červeném dresu) proti Markovi
Michálkovi z Holíče.
Je vidět, že tradice boxu zatím v Mistříně-Svatobořicích nekončí!!!
Ing. František Janča

Kuželkáři: první sezona v novém
Nová kuželna je kompletní již od ledna, ale až nyní se odehraje celá sezona v domácím
prostředí pro všechny naše týmy.
Během letní pauzy nastalo několik okamžiků,
které je třeba vzpomenout. Hlavním bodem bylo
slavnostní otevření nové čtyřdráhy v Mistříně. Při
oslavě Sjezdu rodáků obce 5. 7. 2014. Během dopoledne bylo možno zhlédnout turnaj pozvaných
hráčů z Vracova, Prušánek, Kyjova a domácího
Sokola. Návštěva byla potěšující a věříme, že mnoho lidí si přišlo na své. Po slavnostním přestřižení
pásky si mohl každý zkusit, jak se kuželky hrají.
Všichni účastníci měli radost a to je pro nás velmi
důležité.
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Dalším bodem bylo uspořádání 1. ročníku Memoriálu Josefa Vinklára ve 120 hodů sdružených.
Turnaj smíšených družstev je vzpomínkou na Josefa Vinklára, který zemřel na následky zranění
po tragickém pádu v létě 2013. Pan Josef Vinklár
byl poctivým hráčem kuželek za Sokol Mistřín
více jak 35 let. Turnaj trval 17 dní a účast byla
více než dobrá. Celkem bylo odehráno 41 utkání
za účasti 164 hráčů z České i Slovenské republiky. Vítězným družstvem byli Slováci z Podbrezové. Vítězem v jednotlivcích se stal Marček Peter,
který výkonem 615 poražených kuželek vytvořil nový rekord na kuželně v počtu poražených
kuželek na 120 HS. Věříme, že každým rokem
bude memoriál populárnější a atraktivnější pro
všechny hráče.
Nová sezona již začala a pevně doufám, že budeme hrát o přední příčky. Družstvo „A“ chce atakovat přední příčky v 3. lize mužů, kdy poprvé bude
hrát všechny domácí zápasy na kuželně v Mistříně. Béčko nastoupilo do 1. třídy Jihomoravského krajského přeboru. Hráči mají chuť postoupit
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do Jihomoravské divize, tak věříme, že se jim to
podaří. Družstvo „C“ se po pěti letech vrátilo do 2.
třídy Jihomoravského krajského přeboru. Všichni
pevně doufáme, že se hráčům bude daleko více dařit než v poslední sezoně. Dorostenky po krásném
výkonu v minulé sezoně získaly právo na postup
do 1. ligy dorostu, která je velmi zajímavá a nabitá
mnohými nadějemi kuželkářského sportu.

Rád bych poděkoval všem příznivcům a přátelům kuželek v naší obci za podporu v uplynulé
sezoně. Pěvně doufám, že letošní sezona v novém
prostředí přiláká mnoho diváků.
HODU ZDAR!
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.,
mluvčí kuželkářů

MS Niva – V. brokový přebor
Letošní V. ročník brokového přeboru naší MS NIVA jsme opět uspořádali na střelnici
v Mutěnicích, a to 13. září 2014.
Tento, řekla bych jubilejní ročník, jsme se rozhodli uspořádat trochu jiným způsobem. Byly vyhlášeny dvě kategorie, do kterých jsme jednotlivé
střelce zařadili takto:
I. kategorie – do 50 let a II. kategorie – nad 50 let,
novinkou v tomto roce bylo odstřílet 2 kola a v každém kole 7 stanovišť. Z každé kategorie vzešel
vítěz a o pohár musel být proveden rozstřel.
Před naším přeborem dva dny v kuse pršelo,
měli jsme obavy o počasí, ve velkém dešti takovou soutěž uspořádat nelze. Ale i přes deštivé počasí, kdy nás kapky provázely ještě při nástupu
se přebor uskutečnil. Celkem se sešlo 16 členů
společnosti. Říká se, že myslivce nějaká ta kapka
nerozhodí, a toto se potvrdilo. Někteří měli pláštěnky, které postupně odkládali.
Všichni střelci při nástupu dostali instrukce, jakým způsobem bude letošní brokový přebor na asfaltové terče probíhat. Střílelo se lovecké kolo,
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tzn. vysoká a nízká věž. Nálada mezi střelci byla
veselá, nebylo co ztratit, toto přátelské klání je
spíše věcí společenskou. Ovšem mezi našimi členy jsou i velmi dobří střelci, a proto v I. kategorii
musel být proveden rozstřel o druhé a třetí místo.
Výsledky brokového přeboru:
I. kategorie – 1. místo Filip Pohanka, 2. místo –
Zdeněk Jelen, 3. místo – Jakub Petříček, bramborovou medaili si odnesl Petr Novosád.
II. kategorie – 1. místo Jindřich Lípový, 2. místo
– Rostislav Marada, 3. místo – Josef Klimeš, bramborové medaile si odnesli Václav Mucha a František Viktorín.
Absolutní vítěz vzešel rozstřelem Filipa Pohanky a Jindřicha Lípového. Rozdílem dvou holubů
se jím stal Filip Pohanka, který si domů na rok
opět odvezl náš „Putovní pohár“ a tím obhájil
své vítězství z roku 2013. Všichni obdrželi pěkné ceny, které od sponzora
přinesl Zdeněk Jelen, patří mu
tím velký dík! Pěkné tematické ceny s motivem myslivosti
jsme nakoupili za zvýhodněnou
cenu od firmy Dřevo Novák
Bukovany.
Posezení s guláškem bylo
na střelnici, všichni se skvěle bavili. Myslím si, že se nám
i přes počáteční nepřízeň počasí akce vydařila.
Všem děkuji za účast, přeji mnoho střeleckých zážitků
a těším se na další ročník!
Lenka Lípová, za MS NIVA
Svatobořice-Mistřín
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

◾K ZAMYŠLENÍ◾

Vzpomínka na otce Bohumila Měchuru
Při jednom nedávném setkání se díváme na jednu fotografii s P. Bohumilem Měchurou
(1922 – 2014, rodák z Mistřína, farář v Horním Městě, Rešově a Rudě, děkan v Bruntále)
a společně vzpomínáme…

„Byla to jedna ze slavností Těla a Krve Páně (Božího těla), kdy prochází průvod s Nejsvětější svátostí
obcí. Průvod má čtvrté zastavení u sochy sv. Václava.
Před farou, ve stínu mladé lípy, stojí stařičká škodovka „stopětka“ a o její kapotu se opírá P. Bohumil.
V civilu, s kolárkem jako znakem kněžství, s čepicí
uctivě smeknutou.

Stojí a sleduje dění u oltáříčku, sleduje svého Pána a Mistra, ukrytého
v podobě chleba. V tomto postoji a pohledu je tolik pokory, úcty a odevzdání, že není dost papíru, aby její míra
mohla být vypsána. Takový byl a tak
jsme ho znali – člověka mimořádně pokojného a smířeného, vtipného, s bystrým úsudkem, se zájmem o všechny,
které potkával. Kolik lásky rozdal!
Nemohlo se tak stát, kdyby nebyl
celou svou bytostí napojen na zdroj
Lásky: Boha, kterému uvěřil a kterému sloužil neuvěřitelných 67 let. Bude
tu chybět, svět bude chudší o jednu
milující duši, zanechává však odkaz,
abychom byli taky takoví jako on, připraveni k lásce,
pochopení a smíření.
Otče Bohumile, díky Vám jsme mohli poznat, že
Bůh je, dík za Váš příklad, za Vaši odvahu a vytrvalost. Díky Vám můžeme být lepšími. Těšíme se, že
nám budete z nebe k tomu pomáhat.“
vděční farníci

Představení nového pana faráře
V červenci tohoto roku nastoupil do naší farnosti nový duchovní správce. Přijal moji žádost
o osobní představení sebe sama. Zde jsou jeho slova:
„Jmenuji se Bedřich Horák, mám 43 let. Pocházím
z Pivína na Hané, poblíž Prostějova. Vyrůstal jsem
ve věřící rodině. Tatínek mi před dvěma lety zemřel,
maminka žije v Pivíně. Mám jednoho bratra, který
pracuje jako historik v muzeu, stejně jako jeho manželka. Jejich děti, mí synovci, mají 10, 8 a 5 let.
Měl jsem ke kostelu vždy blízko. Pro zajímavost,
křest jsem přijal v Tištíně (odkud pocházejí rodiče) od P. Josefa Řiháka, který byl rodák z Mistřína
a je pochován v kněžském hrobě na místním hřbitově. Tuším od 4. třídy jsem chodil ministrovat. Asi
ve třinácti letech se ve mně objevila myšlenka stát se
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

knězem. Ale zatím nebyla
příliš nosná. Až když jsem
nastoupil na gymnázium,
začal můj vztah k Bohu
pozvolna dozrávat – bylo
to způsobeno dospíváním
a zejména působením jednoho kněze – salesiána
(tehdy to bylo ještě za totality a nevěděli jsme, že jím
je), který právě od začátku mého středoškolského
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studia do naší farnosti nastoupil. On tehdy začal působit na nás mladé z těch několika věřících rodin,
které v naší vesnici žily. Během gymnaziálních studií
zatím myšlenka na kněžství dřímala, ale když se blížila maturita – a před ní přišla i „sametová” revoluce
– znovu se oživila, přinejmenším v tom, že mě lákalo studium teologie. Ovšem tehdy jsem měl podanou
přihlášku na elektrotechnickou fakultu VUT v Brně,
kterou jsem také studoval. Po roce jsem ovšem toto
studium ukončil. Po rozhovoru s panem farářem
(mezitím přišel do naší farnosti jiný) jsme společně
zašli za otcem biskupem Graubnerem (tehdy ještě
nebyl arci-). Ten si se mnou trochu popovídal a poslal mě do Teologického konviktu (propedeutického
čili nultého ročníku, neboli přípravky na seminář),
který byl tehdy ještě v Litoměřicích. Kolektiv veselých a přátelských kluků, kteří se tam sešli z celých
Čech a Moravy, a také další okolnosti mi pomohly
překonat i obavy z toho, jaké to všechno bude, co mě
všechno čeká, a během tohoto roku ve mně uzrálo
rozhodnutí pokračovat v přípravě na kněžství. Pak
jsem nastoupil, po obligátních přijímačkách na Teologickou fakultu, do olomouckého semináře. V polovině druhého ročníku přišlo další náročné rozhodování – nabídli mi, jestli bych nešel studovat do Říma.
Protože jsem trochu ty jazyky uměl, nakonec jsem tu
nabídku přijal. Bral jsem to jako další dobrodružství
s Pánem Bohem. Bydlel jsem v české papežské koleji Nepomucenu a studoval na Lateránské univerzitě.
Ale nakonec to nebylo tak náročné, jak jsem zpočátku očekával. Jen člověk musel stále doplňovat slovní
zásobu, abych mohl, už na konci zimního semestru,
dělat zkoušky v italštině. Ale zvládlo se to, a tak jsem
mohl základní teologii v Římě dostudovat. Poté jsem
se vrátil do České republiky, abych nastoupil, zprvu jako pastorační asistent a po svěcení v září jako
jáhen ve Vsetíně. V tomto městě jsem zůstal i další rok po svém kněžském svěcení v roce 1998 jako
kaplan. Pak mě otec arcibiskup jmenoval kaplanem

v Hranicích. Po roce jsem ale, stále vedený tamtéž jako kaplan a působící tam aspoň o prázdninách a velkých svátcích, byl poslán na další studia
do Říma. Byl to licenciát (jakýsi malý doktorát)
z biblické teologie, který jsem začal dělat na Gregoriánské univerzitě. V rámci těchto studií jsem pobyl
studijně i jeden semestr v Jeruzalémě. Licenciát jsem
dokončil, po odevzdání licenční práce a po náročné
závěrečné zkoušce z celé šíře oboru, v roce 2003.
Když jsem se vrátil, čekal mě už jmenovací dekret
na kaplanské místo do Kyjova. Tam jsem plně působil jeden rok a pak jsem znovu odešel na studia
do Říma. Tentokrát na doktorandské studium. Zaměřil jsem se při něm na téma víry v Janově evangeliu.
Před šesti lety jsem se z těchto studií vrátil, abych už
převzal svou samostatnou farnost u Přerova v Horní
Moštěnici, kde jsem pobýval na faře a odsud jsem
spravoval i další dvě farnosti, Beňov a Domaželice
– místo posledně jmenované farnosti jsem po roce dostal přidělenu Starou Ves u Přerova. Od 1. července
ustanoven farářem zde v Mistříně. Výhodou je, že
jsem toto prostředí trochu znal z doby, kdy jsem jako
kaplan působil v Kyjově a dokonce jsem po určitou
dobu jezdil do této farnosti zastupovat v době nemoci
otce Radima Hložánky. Nicméně stále je třeba poznávat lépe zdejší farníky a seznamovat se s místními
poměry a zvyky, což dělám docela rád. Při duchovním působení v této farnosti ještě musím v nejbližších
letech dokončit onu doktorskou práci, i když jsem ji
z Říma přesunul na olomouckou teologickou fakultu. S tím jsou spojeny také některé další akademické
povinnosti.
Budu se snažit být dobrým duchovním pastýřem
a konat dobře svěřené poslání. Prosím také o Vaši
duchovní podporu.“
Našemu novému panu faráři děkujeme, přejeme
dobrou službu v naší farnosti, hodně zdraví a spokojenosti.
redakce

Pouť a Farní den v naší obci
Začátek prázdnin začal v naší farnosti poněkud slavnostně. V sobotu 28. 6. 2014
se uskutečnila již 5. poutní mše svatá k svátku Navštívení Panny Marie v areálu Orla.
Jako host přijel kázat řeckokatolický kněz
p. Jiří Pleskač, vyhledávaný zpovědník a znalec
bylin, kterého můžete pravidelně slyšet na vlnách
radia ČR Brno, kde má diskusní pořad.
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Po mši svaté následoval průvod se sochou
Panny Marie do kostela, kde proběhlo zasvěcení
naší farnosti Panně Marii. Při mši svaté a dále
pak při litaniích loretánských v kostele se nám
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naskytl dnes již historický a pro všechny jistě
velmi vzácný pohled na 4 klečící kněze – p. Bohumila Měchuru, p. Josefa Vysloužila, p. Jiřího
Pleskače a p. Jaroslava Špargla. Poděkování patří především o. Josefovi za myšlenku a realizaci uspořádání poutě s farním dnem v naší obci,
o. Jarkovi za všechna povzbudivá slova pro své
krajany a o. Jiřímu za návštěvu a podnětné kázání
o Panně Marii.
A především o. Božkovi za všudypřítomnou podporu všeho dobrého, co se kdy ve farnosti dělo,
což bylo možné vždy vyčíst z pokorného a vlídného výrazu v jeho tváři – dej mu Pane věčnou slávu
- budete nám, otče Božku, velmi chybět a prosíme
o přímluvu v nebi… Děkujeme Vám za vše.
V odpoledních hodinách proběhl program
na orelském hřišti – skákací hrad, jízda na poníkovi, malování na obličej, táborák, grilování,
pohádkové soutěže v režii I. Frölichové, muzikál
o Karkulce pod vedením K. Varmužové a navečer
následovalo pohoštění ze společných zdrojů při
poslechu Varmužovy cimbálové muziky a dechové
hudby Nenkovjané.

Tento den byl pro nás slavnostní. Co je to slavení? Je to přerušení všednosti, dává prostor pro vyjádření radosti, dotýká se hodnot života, upevňuje
společenství. Tak věřím, že se nám to podařilo
i při letošním 5. farním dnu v naší obci.
Poděkování patří všem, kteří zde nebyli jmenováni, ale velmi se zasloužili o zdárný průběh
slavnosti.
Mgr. Markéta Varmužová, za farní radu

Třináctka v Žarošicích
V neděli 13. července 2014 pořádala naše farnost v Žarošicích pouť, na které se podíleli ministranti,
akolyté, zpěváci, muzikanti, krojovaní a všichni, kteří doputovali ke staré Matce Boží Žarošské.
Tyto již tradiční žarošské „třináctky“ zavedl v r. 1997 tehdejší
p. farář Kopecký, konají se na památku zjevení ve Fatimě, kdy se
Panna Maria zjevovala 3 pasáčkům
každého třináctého v měsíci od května do října.
Jednotlivé pouti celebrují pozvaní hosté, té naší se ujal p. Marcel
Puvák z Ostravy, který pracuje pro
TV Noe.
Po modlitbě růžence, mši svaté,
světelném průvodě se sochou P. Marie a svátostném požehnání žarošský farář p. Pohanka poděkoval našim farníkům za uspořádání poutě a vyzvedl přítomnost našeho doprovázejícího kněze
p. Bohumila Měchuru, kterému všichni přítomní
zatleskali.
Po povzbudivé pouti i příhodném počasí jsme se
občerstvili na faře dobrotami, které upekly ženy
z naší farnosti.
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Všem zúčastněným, zvlášť krojovaným, zpěvákům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu pouti, patří dík a Pán Bůh zaplať.
Domů jsme odjížděli s písní „ ...před věky zvolena,
Panno Maria“ a už teď se těšíme na hlavní
pouť Zlatou sobotu, která se uskuteční v sobotu
13. září. Jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Markéta Varmužová,
za pastorační radu farnosti
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◾NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ◾

Příběhy z I. světové války:
zápisky B. Houště – IV. část

V třetí části našeho vzpomínkového seriálu sestaveného ze zápisků z časů I. světové války jsme
Blažeje Houště opustili v závěru měsíce července 1915 na německo-ruské frontě v dnešním
Polsku při jeho návratu po nemoci zpět k útvaru, s nímž se účastnil těžkých bojů s Rusy
na počátku měsíce srpna 1915 v obcích Skověšín a Koňskawola.
Přeskočíme-li několik stran jeho dnes již dosti málo čitelných zápisků, o pár týdnů později - ve dnech 22. a 23. srpna - popisuje B. Houšť
boje poblíž Brestu Litevského: „… pak nanovo,
asi v 10 hodin v noci se ozvalo ruské Hurá!!! To
bylo nač se podívat. Ale jejich Hurá! bylo bez významu, protože kanonáda to ztišila, ale naše pušky
a kvery pracovaly pilno až do rána dne 23. Tento
den jsme si trochu odpočinuli a šaty vyprali, zemáků navařili a najedli se, a tak nám minul celý den.
24. ráno jsme měli abmarš a znovu jsme postupovali
za Rusem. Šli zme spolu krajani a sice Špargl Jan,
Hlaváč Theofil Mistřín, Kostiha František, Rejmond
Novák, pan Karel Klvaň Svatobořice, Slezák Jan Šardice, Klíma a Sinek František, Vlachovský Milotice, Jahoda Nenkovice, Havelka Strážovice, Trávník
Antonín, Brablc František a Brablc Antonín Mutěnice, Kolda Václav Vracov, Polešovský František
Hýsle, Jelinek a Dufek Kyjov a ještě mnoho dalších
známých. 25/8 byla velká srážka poblíž spáleného
nádraží, byly tam čtyři hrobky našich kamarádů, pohřbených celkem asi 54 – 60, roztrhaných od granátů
a šrapnelů a celé od krvi zalité. Ovšem že to dělalo
dojem na každého z nás.“
Ze zápisků B. Houště dále vyplývá, že 26. srpna padla pevnost Brest Litevský. Ten večer jim
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v lágru hrály dvě vojenské hudby a vojákům bylo
oznámeno, že 28., po dnu volna (rastu), bude abmarš zpět z Ruska.
Při pochodu z ruské fronty směrem na západ
ušli za každý den až 25 kilometrů. Postupně přišli
k řece Buk, kde měli odpočinek a koupání. Později pochodovali přes město Jaslo až 1. září přišli do osady Srustka, kde se k nim přidaly nové
čerstvé posily z brněnských Husovic. Mezi nimi
byl k jednotce přidělen z Mistřína Jan Fischer,
z Vacenovic Jan Křižka a později i Jakub Chvátal. Po několikadenním pochodu přišli dne 5. září
do pevnosti Ivangrotu, která byla celá rozbitá.
Po následujícím dlouhém a vysilujícím pochodu
trvajícím dalších 5 dnů vojska nasedla dne 11.
září na nádraží Jedlina do vagonů a dále cestovali
jižním směrem na italskou frontu vlakem.
B. Houšť píše: „12/9 jsme projeli Osvěnčim - Přerov – Bzenec – Hodonín – Břeclav – Vídeň. Tam jsme
dostali nový mundůr i prádlo, kávu, čokoládu.“
Je zajímavé, že B. Houšť projížděl spolu s dalšími krajany jižní Moravou, ale ve svých zápiscích
nijak nevyjádřil touhu po zastavení se doma, byť
to ve válečných podmínkách nebylo jistě vůbec
myslitelné… Svoje vzpomínky na rodinu tak pak
vyjádřil v samostatných textech, o nichž se zmiňuji na závěr.
„Pak jsme jeli dále k Itálii – Graz, Marburg,
Lublaň a dne 15/9 jsme přijeli do města Občima,
kdež jsme lágrovali u toho města v jednom lese. Dne
16. jsme měli inšpicirunk od arci vévody Karla, následovníka trůnu.“
Vojáci se připravovali na přesun na italskou
frontu celý týden a na závěr byla provedena arcivévodou druhá inspekce. „24/9 dopoledne bylo volno a o 3 hodinách odpoledne abmarš směrem Novelo
–Kostajovica – Lipa a tak jsme šli od Terstu směrem
přímo k západu až do 10 hodin v noci a to jme šli šnel
šrit, tak že byl každý unavený, že se nemohl žádný
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ani hnout. Ráno dne 25. a 26. jsme stavěli dekunky
z kamene, které předtím dnem Taliani rozbili a 32
batalion zničili. Hrobů a pomníků tam bylo poblíž
na čtyřech místech, asi na šest set našich kamarádů.
Celou neděli 26. kanonáda pracovala na obou stranách pilně a nejvíce asi tak o 4 hodinách odpoledne.
Dne 27. jsme měli celý den volno, ale odpoledne začal
na nás házet Talian šrapnele, tak 9 mužů zranil.“
Následují poslední řádky zápisků…: „Dne 28.
září na den sv. Václava celou noc i den pršelo a tehdy
ze dvou batalionů sestavili ještě jeden. Já sem zůstal
u druhého u 6. kompanie a též ještě Fišer, Kolda,
Polešovský a Chvátal.To bylo u obce Mikuli, kde jsme
byli na odpočinku. Dne 29. září jsem byl přidělen
jako traktyrfira u lékaře a dne 30. září o 8 hodinách
večer jsme šli do štelunku, ale já jsem zůstal na tyle
placi v městě Doberdo a hned první noc jsme měli
13 raněných na obvaz. Od našich první raněný přišel
Josef Urbanec a druhý Josef Měchu…“ (Jméno je nedopsáno, zápisky končí uprostřed věty… kalendář
ukazoval 1. října 1915).

Vojín Blažej Houšť již další řádky do svého válečného deníčku nenapsal. Na italsko-rakouské
válečné frontě u města Doberdo se svými kamarády bojoval za císaře pána a padl 1. října 1915
po roční službě v rakousko-uherské armádě
ve věku 42 let. Pochován byl poblíž města Doberdo del Lago (Itálie, provincie Gorizia, oblast Friuli-Venezia Giulia), ale fronta se zde mnohokrát posunovala a hroby byly bitevní vřavou rozmetány…
•
Deníček Blažeje Houště, jenž obsahuje zápisky
na 29 listech velikosti 9x14 cm, na závěrečných
stránkách, které byly zřejmě psány samostatně
a průběžně, uvádí ještě místa, kudy vojsko cestovalo vlakem na rusko-německou i italskou frontu,
je zde seznam kamarádů z blízkého okolí, delší
„Píseň v čas války 1914 – 1915“ o lístečku růžovém, jenž „přináší zprávy, jestli jsme ještě zdrávi“, prosebná „Píseň k Panně Marii“ vyznívající
jako modlitba a pak zřejmě vlastní báseň psaná
B. Houštěm ještě na ruské frontě.

Z Ruska (napsal 27. srpna 1915 v Rusku B. Houšť)
Začíná vojna, děla houká! Déšť pliská, vítr snih fouká!
Naše armáda táhne zpět, zanechala na bojišti vojska květ.
Za námi se tlačí každý zvlášť, chudáci, hrůza a zášť.
Ranění vlaky odjíždí každodenně, naše armáda rychle bledne.
Čekáme jich v cestě, v ústupu, brániti máme Rusom v postupu.
Těžko však úloha bude v naší moci, když nebude Bůh nám na pomoci.
Nechť kdo chce zde hlavy sklopí, nechť se i z nás někdo strachem potí,
my s kamarády o sobě víme, o našem vítězství si povíme,
že se neopustíme do poslední kapky krve.
Doposud jsem si z vojny nic nedělal, vždyť jsem se na ni dávno odhodlal.
Pro ústup však nejsem nikdy, moravské chci vidět nivy,
že jsou ti moskali odkosti, chtěl bych se jim podívat na kosti.
Do řeže když přijdu, jako k muzice, hneď se mi zdá o moji manželce.
A když šrapnel vletí na besedu, shledá mne šelmu neposedu
neb slovácký žaludek kulka nezraní, neb on tu kulku lehce stráví.
Když ale stane se zmýlená a vletěla by mě do těla,
zapomněl bych snáď dýchat a začal na věky dřímat,
tu vím, že tam nad hory v dálce, duše má odletí k nebi, k mé drahé matce.
Připravil PhDr. František Synek
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014
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Neúnavný důchodce Jan Kux stále aktivní
Je známý jako spisovatel a publicista, historik, legionář, právník i cestovatel. Český patriot 2009,
Zasloužilý chovatel i nositel Ceny Jihomoravského kraje, držitel řady literárních cen,
prostě rodák ze Svatobořic Jan Kux.
V letošním roce již překonal na cestách po stopách legionářů další magickou hranici 80 tisíc kilometrů! A to už je úctyhodný i sportovní výkon.
Nejen proto jsem mu položil pár otázek.
I čtenáři Zpravodaje něco málo o Tvých legionářských cestách vědí. Tak jakou máš poslední
kilometrickou bilanci?
„V dubnu letošního roku jsem byl na Ukrajině
až v Oděse, abych prověřil tamní situaci. Ne všemu od té doby, co je prezentováno o této slovanské zemi naší televizí, věřím. Je to jen pár dnů, co
jsem se vrátil z pobřeží Atlantického oceánu a při
této nepochybně rekordní cestě po Francii, kterou
jsem projel i prošel vč. celé Normandie, jsem zdolal náročných pět tisíc pět set kilometrů. Byly to
úmorné dny a trasa vedla i po plážích s pískem,
kde se za 2. sv. války vylodila spojenecká vojska. Ani tato cesta však nemusí být v tomto roce
poslední …“
A co právnická profese?
„Vcelku mohu říci, že mě slušně provedla aktivním
věkem. Ale odchodem do důchodu a s příchodem nových zákonů jsem ji zcela zavěsil na pomyslný hřebík. Ty nešťastné zákony nechť „realizují „ v praxi ti
mladší, pokud u nás právu věří, že ještě vůbec existuje. V důchodu tedy zcela profesně zvítězila historie
a možná i to tvůrčí psací řemeslo.“
Jaké práce máš tedy rozepsány a nač se mají čtenáři těšit?
„Jestli se budou těšit nevím, nyní dodělávám korekturu sborníku textů z konference, kterou jsem pořádal
na Univerzitě obrany v Brně v roce 2011. To ostatně ukazuje nejen na mé zpoždění v čase. I ti ostatní
přednášející páni docenti si dali s příspěvky načas!
Do konce září jsem odevzdal další své dva příspěvky
ze sympozia, přednesené na Slovensku, jeden z nich se
dotýkal Svatobořic a dění kolem stavby Uprchlického
tábora na počátku 1. sv. války. Jinak píši cestopisný
seriál, který se postupně tiskne již šest let nepřetržitě a vychází v Brně. Dále publikuji tradiční soudničky, mj. první vycházely ve Slovácku od r. 1974.
Takže mohu slavit již letité výročí právě v tomto roce.
Vcelku je to vše spíše publicistika. A v příštím roce
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konkrétně v dubnu
chci s mým týmem
realizovat
opět
v Kyjově (?) sympozium zatím pod
pracovním názvem
– Masakry páchané
gestapem na Moravě na sklonku 2. sv.
války. Obecně je zde
v okolí známo, že
se na Kyjovsku válečná fronta zastavila, což „umožnilo
„gestapákům„ zločinecky účtovat“ se zdejšími odbojáři. Někteří z nich
ještě žijí a zveřejnění těchto skutečností je víc než
nutné. Lidská paměť je totiž krátká. Této nejkrutější
a nejtragičtější kapitole novodobých dějin se nevěnují
ani školy. Těmto popravám nebyla dosud věnována
odpovídající pozornost. A mladá generace o tom neví
vůbec nic!“
Je tedy vidět, že plánů máš spoustu, stíháš časově
vůbec další nová pátrání v archivech či jinde?
„Abych pravdu řekl, jsem permanentně na štíru
s časem. Nikdy bych nevěřil, že v důchodu budu mít
tak popsaný kalendář, kde jen těžce hledám volný
den pro sebe. Ale přece jen jsem zavítal do okresního
i zemského archivu a našel více než 80 jmen uprchlíků, kteří zemřeli ve svatobořickém uprchlickém táboře v letech 1915 – 1916. Jejich seznam ještě není úplný. Hledání je dlouhá cesta. Chci z toho vytěžit další
nové nepochybně zajímavé skutečnosti dotýkající se
počátečního období vzniku tohoto tábora (vlastně,
který měl být v Kyjově).
Při tomto bádání jsem mj. našel i jméno, tedy důkaz svědčící možná o největší válečné osobnosti z našich obcí, o kterém se zde téměř neví. Jméno, za kterým se významný rodák skrývá, zatím neprozradím.
Možná tak učiním v příštím čísle zpravodaje. Ale
tento bojovník by si zasloužil za své prožité válečné
strasti nepochybně větší pozornost spoluobčanů své
rodné obce. Bohužel již není mezi námi. Je to téma
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na knihu, která by nejen popisovala jeho válečnou
bojovou cestu!“
Ludvík Horčica, spisovatel a autor řady knih
s válečnou tématikou
Víte, co je Šlapané víno?
Burčáková sezona je opět zde. Letošní horké
počasí urychlilo zrání zejména raných vinných
odrůd. Mnozí z nás čtenářů známe vína generálská či kapitánská, která jsou spojena s univerzitou obrany a patří k těm kvalitním odrůdám, nebo
taky vína jiných zlidověných názvů jako například
vománkové bílé nebo tříchlapové červené, o kterých se to zcela říci nedá. Zanedlouho se však
na trhu objeví nové víno pod názvem Šlapané. Tohoto vzácného druhu je však jen pár desítek lahví
a je o ně nebývalý zájem široké vinařské veřejnosti. Vzniká zajímavým způsobem zpravidla na počátku sklizně, když se začínají sklízet vína burčákových odrůd. Tedy při sklízení raných odrůd,
mezi které především patří zejména Muškát Moravský. Letos bude toto vzácné originální víno
nabízeno na trhu vůbec poprvé! Stalo se tak dne
26. září na Burčákfestu ve Znojmě! Je to víno

sklizně a raritní výroby z loňského roku. Oč se
tedy jedná? K jeho výrobě jsou třeba spanilé dívčí
nožky ve skupině čtyřčlenného družstva. Počet
družstev, která pod dohledem poroty šlapou vinné bobule je maximálně osm. Šlapáním vína, tedy
vlastně jeho lisováním zpravidla bílých odrůd,
bosýma nožkama se získává cenný vinný mošt.
Tento odtéká ze šlapacího- lisovacího koše do nerezové nádoby a poté je odvezen na prokvašení
do příslušného vinného sklepa s příslušnou stálou teplotou. Podařilo se mi zjistit, že je to sklep
v Jaroslavicích nedaleko města Znojma, kde má
svou výrobnu firma Znovín. Samotné šlapání je
rituál, kterému hraje stylová hudba a jemuž fandí i četné publikum. Tato již tradiční akce byla
ve Znojmě u historického kládového lisu. Není
žádnou tajností, že v tu dobu byla ve Znojmě po tři
dny i řada jiných akcí spojených s koštováním vín,
s konzumací čtyř druhů burčáku i se zábavou pro
děti v doprovodných programech. Vše bylo orámováno i kulinářskými specialitami pro gurmány.
Prostě zde bude nastartován jev, který se stal fenoménem moravského podzimu!
JUDr. Jan Kux

◾INFOSERVIS◾

Kulturní dům informuje
Program Slovácké hody 2014
Sobota 15. 11.
20:00 –	Hodová zábava, hraje DH Mistříňanka,
KD
Neděle 16. 11.
10:00 –	Hodová slavnostní mše svatá, farní kostel
14:00 –	Průvod pro stárky, povolování hodů, čtení artikulí, Po holénce, DH Svatobořáci
17:30 –	Vitajte přespolní, sjíždění přespolní
chasy
20:00 –	Hodová zábava, hraje DH Svatobořáci
a Varmužova cimbálová muzika
20:45 –	Příchod stárků
21:30 –	Sólo stárků a stárek
Pondělí 17. 11.
20:00 – Hodová zábava, hraje DH Liduška
24:00 – 00:30 –	Maškara, holky převlečené
za kluky, hošije
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

00:30 – 01:00 – případně zbylé scénky
02:00 – Hody milé hody už sem dohodoval, marš

Ilustrační foto
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Pozvánka na besedu o archeologii
11. 12. 2014 v 17:00 hodin v kulturním domě.
Kdo byli naši předkové? Kdo spal v mém pokojíčku přede mnou? Kdo přede mnou oral mé úrodné
pole? Kdo pil naši vodu? Kdo tu byl před námi
a odkud vlastně pocházíme?
Pohled na archeologii Mikroregionu Nový Dvůr
jiným pohledem.
Projděte se s námi historií, která utvářela náš
kraj a naše osudy.
Uvidíte a dozvíte se věci, které vám pomohou
k pochopení toho kdo jsme a kam směřujeme.
Přednáška Mgr. Jaromíra Šmerdy, archeologa
Masarykova muzea v Hodoníně, o historii a původu osídlení v Mikroregionu Nový Dvůr v rámci
projektu „S historií do budoucnosti Mikroregionu
Nový Dvůr“ se uskuteční 11. 12. 2014 od 17.00 hodin v kulturním domě.
Přehled akcí
Uskutečněné akce - červenec
4. 7.	Sjezd rodáků obce Svatobořice-Mistřín
5. 7.
Sjezd rodáků
6. 7.
Sjezd rodáků
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.	Hasičský a Skautský den, SDH Svatobořice a Skaut S-M
16. 9.
Zájezd pro seniory, Lednice, KD
17. 9.
Drakiáda, Krteček
13. a 14. 9. Český svaz chovatelů – výstava, ČSCH
21. 9.
Vinobraní, Vinařství Dufek
21. 9.
Trh místních produktů, zámek Milotice
23. 9.	Beseda se spisovatelem MUDr. Petrem Němcem, KD
27. 9.	Ústřední republikový turnaj v tenisu,
Orel
Říjen
6. 10.	Beseda s lékaři o problematice srdečního infarktu, KD
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7. 10.	Vernisáž malíře MUDr. Aloise Šafránka, KD
14. 10.	Zahájení tanečních pro žáky základní
školy, KD
14. 10.
Zahájení tanečních pro dospělé, KD
19. 10.
Beseda se seniory, KD
22. 10.	Beseda s lékařem, Stravování a zdravý vývoj dětí, ZŠ, KD
25. 10. 30.	výročí založení Mužského sboru S-M,
KD
Akce, které připravujeme na závěr roku
Listopad
11. 11.	Vernisáž výstavy fotografa Davida Rájeckého
15.,- 17. 11. Hody
22. 11.	Kateřínská zábava, soubor Mistřín,
KD
29. 11.
Pavlušův Mistřín
Prosinec
3. 12.
Divadlo, MŠ
5. 12.
Výroční schůze STP
6. 12.
Mikuláš, Sokol Svatobořice
7. 12.
Mikuláš, KD
10. 12.	Stravování a zdravý vývoj žáků, ZŠ,
KD
11. 12.	Pohled na archeologii MND jiným pohledem, KD
21. 12.
Zpívání u vánočního stromku
26. 12.
Vánoční koncert Mistříňanky, KD
31. 12.	Silvestrovský pochod do Skoronic,
Mikroregion
Rostislav Marada, vedoucí KD

Ilustrační foto
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Jubilanti
Říjen 2014
70 let

Ludmila Adamcová
Jarmila Červenková
Hedvika Varmužová
Anna Žáková
Otakar Ševčík
Františka Kostihová
Ludmila Hermanová
Jan Neduchal
František Turzík

85 let

Alois Juřička
Božena Chromá

93 let

Růžena Kulheimová
Prosinec 2014

70 let

Oldřiška Malaníková
Marie Mančíková

75 let

Jitka Svozilová
Josef Zemánek
Františka Blatová
Jarmila Gebová
Jiřina Maradová

80 let

Marie Řiháková

86 let

Ludmila Keňová

75 let

Jarmila Schneiderová

80 let

Alois Šafránek
Ladislav Vašíček

85 let

Ludmila Řiháková
Božena Hlaváčová

86 let

Anna Zelinková

87 let

Jan Němčanský

87 let

Ludmila Výletová

88 let

Štefan Mihálik

90 let

Josef Brhel

91 let

Františka Vašulková

93 let

Drahomír Stara

Listopad 2014
70 let

80 let

František Měchura
Zdeněk Láník
Marie Kyselková
Ludmila Němčanská
Božena Kůřilová
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60. výročí uzavření manželství
Listopad
manželé Alois a Anděla Juřičkovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Dětský pěvecký sbor K. Varmužové

Hudební skupina Eager Swingers
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Otevření čekárny zdravotního střediska

Otevření nového schodiště ke kostelu
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Pan starosta F. Měchura při proslovu

První hody po otevření čtyřdráhy
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Momentka z boxerského utkání

Členové Box Clubu Mistřín
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Ženský sbor souboru Mistřín

Jarmark výrobků na návsi
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Začátek historického průvodu

MC Krteček v dobových kostýmech
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2014

43

Kočár s místostarostkou v průvodě

Účastníci historického průvodu
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Věřící na slavnostní mši svaté

Taneční pár souboru Mistřín
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Děvčata souboru Krušpánek

Slovácký soubor Lúčka
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Dechová hudba Svatobořáci

Dechová hudba Mistříňanka
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Starostové – M. Veselý (vlevo) s F. Měchurou
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám v první
řadě poděkovat za významnou podporu při podzimních komunálních volbách do zastupitelstva.
Je to pro mne na jedné straně povzbuzení do práce
a na druhé straně zavazující, abych Vaše naděje
splnil. Mé poděkování patří také předešlému vedení obce, jenž dovršilo úsilí dřívějších starostů
o přeměnu naší dědiny v moderní a občansky plně
vybavenou obec.
Někomu by se mohlo zdát, že už je u nás všechno vybudováno a není vlastně co dělat. Opak je
pravdou. Pozorný občan najde v naší obci řadu

míst a témat, kde je co napravovat a to je náš úkol
do příštích let.
Mým přání je z obecního úřadu vytvořit místo,
kde se občané nebojí přicházet se svými podněty,
připomínkami anebo problémy. Vždyť základem
obce jsou aktivní občané, kteří se na řízení své
obce podílí účastí v kulturním, sportovním, spolkovém životě anebo třeba jen tím, že udržují před
svým domem pěknou zahrádku.
Doufám, že navážu na práci svých předchůdců
a budu Vaším dobrým starostou.
Ing. Miroslav Veselý, starosta
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