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Po zdařilém dnu sv. Silvestra, během něhož
k nám přišly možná dva tisíce pochodníků
„za prasátkem“ z naší obce, z okolních spřáte−
lených lokalit Mikroregionu Nový Dvůr a určitě
i odjinud, zavítal k nám Nový rok. Nejen ten
s datem 1. ledna 2013, ale i ten, jehož dny nás
budou provázet další týdny a měsíce. Věřím, že
všemi i všude byl náležitě přivítán, a i proto Vám
všem přeji, aby byl hezký a pro všechny z Vás spo−
jen jen s dobrými zážitky i následnými (jen) hez−
kými vzpomínkami.
Začátek roku však musím osobně zahájit také
z jiného úhlu. V minulém editorialu jsem se
(možná až příliš) zamýšlel nad náročností umění
psaní a údělem redaktora psát pravdivě a nebát
se zveřejnit (třeba i přes stránky zpravodaje) i věci,
které se nám nelíbí a s nimiž nesouhlasíme.
Zřejmě jsem to neměl dělat, neboť v tom samém
čísle jsem provedl osudnou chybu. Zveřejnil jsem,
byť po ověření skutečnosti a faktů s osobním do−
plněním, kritickou zprávu jedné naší občanky,
která se týkala uspořádané místní kulturní akce
a byla dodána do redakce nepodepsaná! Za ten−
to neprofesionální šéfredaktorský přístup se do−
tčeným stranám i osobám omlouvám.
I přesto však věřím, že se i další podnětný
(možná i kritický) náhled na dění v naší obci
sem tam do redakce dostane, jen prosím, nebojte
se jej podepsat. Jinak musí skončit tam, kde podle
novinářské etiky patří, totiž v mém odpadkovém
koši…
S přáním hezkých zimních dnů, krásných spo−
lečných setkání při kulturních akcích (hlavně
spokojenost) a také příchodu brzkého nového jara.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

PF 2013

Ať Váš práh stále střeží
dobro, vstřícnost,
úsměv a přátelství.

Novoroční pohled na Mistřín.

Milí spoluobčané
a čtenáři Zpravodaje
Je období příchodu Vánoc a nového roku 2013.
Čas je naplněn přípravami, které s tím neodlučitelně souvisí.
Škoda, že jsou provázeny shonem a starostmi.
Příčinou je přinést všem kolem sebe co největší
radost a spokojenost. Vždyť jsou to svátky ra−
dosti, lásky a vzájemného porozumění, šťastných
předsevzetí a obdarování. Je to také čas ohléd−
nutí se, všimnout si toho dobrého, ale také pou−
čení z nedobré zkušenosti. Všichni určitě nejvíce
myslíme na zdraví a všichni si ho z celého srdce
přejeme, stejně jako úspěchy v budoucím životě.
A nemusí to být nějaké obrovské, kolosální úspě−
chy. Stačí drobné, ale pro život nesmírně důležité.
Stačí umět je vnímat a ocenit jejich hloubku, vý−
znam pro sebe a pro ostatní, blízké i vzdálenější,
třeba z pracoviště, běžní přátelé. Oni jsou někdy
důležitější, vzácnější, protože nás v tíživých situ−
acích neopustí a jsou stále s námi. Mít takové přá−
tele je poklad nejcennější. Jsou to ti, kteří dove−
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dou poznat, kdy mají přijít a potěšit. Na druhé
straně musíme i my být zrovna takoví. Takový
vztah je základem fungující společnosti – být si
blízcí.
Ve skutečnosti za posledních 20 nebo 30 let za−
znamenáváme opačný vývoj. Lidé se jeden druhému
vzdalují, odcizují, závidí si, neříkají si pravdu. Doby
a příležitosti, kdy se sousedé navštěvovali nebo se
i v širším okruhu sešli a třeba několikrát po sobě
vzpomněli různé události, příhody a zážitky se
vzdalují, zastavit tento vývoj by mohlo být krás−
ným předsevzetím.
Do nějaké hospodářské rekapitulace se mně moc
nechce. Jako by se to k vánočnímu a novoročnímu
období moc nehodilo. Ale přece jenom. Důvodem
je to, že je co rekapitulovat. Je to v první řadě
dokončení průtahu celou obcí – silnice, chodníky,
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bou. K nepřehlédnutí je
výsadba okrasných stromů
a ozelenění volných ploch.
Je to slibovaná nadstavba
ve zlepšování životního
prostředí. Dokončení ko−
munitního víceúčelového
centra s jazykovou učeb−
nou a celým sociálním
zařízením a vydlážděným
nádvořím. Nový přístup
ke školní jídelně pro bez−
pečný přístup občanům. Vý−
měna oken a zateplení ha−
sičské zbrojnice v Mistříně,
příprava vydláždění před
hasičskou zbrojnicí ve Sva−
Finální úprava okolí křižovatky v Mistříně. tobořicích. Nemalého vý−
znamu je zpevnění polní
cesty od DV4 ke studni.
pruhy pro cyklisty, přechody pro chodce, jejich
V roce 2013 nás čekají rekonstrukce panelo−
osvětlení, jeden dokonce světelně řízený. Zbývají vých cest, místní komunikace Nádražní a přileh−
ozeleňovací pruhy, ale těm necháme prostor až lých chodníků. Mateřská škola ve Svatobořicích
na jaře. Vždyť zeleň k jaru patří. Autobusové za− a řešení památníku internačního tábora. Vše je
stávky s kostkou vydlážděnými zálivy, dokonce závislé na finančních prostředcích, ať z vlastních
i odpočinkový altánek. Propojení místní cyklo− zdrojů, tak i dotačních.
stezky s Mutěnkou a oprava místní komunikace
Chce to chuť, odvahu a elán se do toho pustit.
Pod Sokolovnou. Úprava prostranství Kovářská –
Vyhnálov, zvelebení obecní studny s okrasnou
Přeji hodně zdaru, potřebné zdraví, štěstí a spo−
mříží a vybudování přilehlého altánku, petango− kojenost v osobním a společném životě.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
vého hřiště a propojení cestičkami s okrasnou dlaž−

Úprava prostranství Kovářská ulice v Mistříně.
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BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Za obec krásnější
Venku mrzne, lidé si podávají žaloby na obec, když uklouznou a ublíží si.
Přirozené je, že každý zodpovídá sám za sebe. občana na likvidaci odpadů. Tento poplatek může
Ty doby jsou asi nenávratně pryč. Obec má ru− obec od 1. 1. 2013 podle zákona č. 174/2012 Sb.
čit za každého i v jeho nejsoukromější věci? Já zvýšit až na 1 000 Kč.
nevím.
Pokud si někdo není jist,
měl by se na každém kro− Dokončené chodníky kolem silnice v Mistříně.
ku pojistit. Obec má kaž−
dého na chodníku pojiště−
ného, protože ten chodník
spravil tak, aby se na něm
každý cítil bezpečně.
Totéž by měl udělat kaž−
dý. Vybavit se tak, aby svo−
ji bezpečnost co nejvíce za−
jistil. A vůbec, odpovědně
posoudit, zda je svými fy−
zickými silami schopen ri−
ziko pohybu všude i na
dvorku nebo na svém scho−
dišti podstoupit. Bývalo
kdysi zvykem, že si každý
v okolí svého domu ukli−
dil.
V loňském roce se o to
postarala obec prostřednic−
tvím „veřejné služby“, kterou vykonávali občané,
V našem případě:
kteří neměli „co na práci“. Použil jsem tohoto ob−
250 Kč – na třídění
ratu, protože se mohl pro tuto činnost každý sám,
658 Kč – náklady obce
dobrovolně rozhodnout. Nikdo jej netrestal, nikdo
908 Kč na osobu
jej nějak odlišně neoznačil. Rozdíl od té dříve sa−
mozřejmé povinnosti uklidit si pořádek byl v tom,
Znamenalo by to zvýšení poplatku na likvidaci
že dnes musí být ta stejná povinnost někým naří− odpadů o 518 Kč na osobu na uvedených 908 Kč
zena. Dnešní společnost se podstatně změnila. na osobu. Pro čtyřčlennou rodinu zvýšení o 2072 Kč.
Jedni si žijí, ne svojí zásluhou, nadprůměrně, druzí Obec tím získá do příjmů při 2 800 poplatnících –
hluboko pod. A pak se za práci, i když nemají co 1 450 400 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo na návrh rady
dělat, stydí a cítí se poníženi. Tento pocit poní−
žení velmi rychle odstranil svým rozhodnutím až obce ponechat poplatek na stávající výši 390 Kč
ústavní soud, to aby to mělo konečnou platnost. na osobu.
To je krátký exkurz do způsobu řešení úklidu
Černý Petr zůstal v rukou obce, která to zajistit
musí, která to musí zaplatit. Vynaložené finanční v obci. A obec uklizena být musí. Třetí možnost
prostředky musí někde vzít, například zrušit fi− je si obec uklidit sami. Řekněte a já to udělám.
nanční výpomoci na činnost občanských sdružení V přepočítání rozpočtu nebo finančního plánu
v objemu 1,5 mil. Kč, tzn. snížit výdaje na jejich jsem ekvilibrista a profesionál.
zájmovou činnost a přesunout je na úklid obce.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
Nebo zvýšit příjmy zvýšením poplatku každého
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Z jednání zastupitelstva obce.

Z jednání zastupitelstva obce
XI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice−Mistřín dne 13. 12. 2012.
Zasedání se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva,
2 členové byli omluveni. Zpráva mandátové komi−
se konstatovala usnášeníschopnost. Byl schválen
program po doplnění několika bodů bod 13 a 14.
Představitelé a pracovnice obce.

Zastupitelé vzali na vědomí:
 Slib nového zastupitele Ing. Petra Bonczeka
 Kontrolu usnesení z X. zasedání ZO 20. 9. 2012
 Zprávu o činnosti RO
 Plnění rozpočtu za období 1−11/2012
Stav finančních prostředků
k 1. 1. 2012 .................................. 19 622 550,88
Příjmy ........................................... 34 457 750,86
Výdaje .......................................... 34 998 080,05
Financování ........................................ 87 154,76
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Stav finančních prostředků
k 30. 11. 2012 .............................. 19 169 376,45
 Analýzu a právní stanovisko Advokátní kance−
láře Mgr. Petra Houžvičky k problematice a ná−
rokům vyplývajících z vad provedení díla v pří−
stavbě ZŠ Svatobořice−Mistřín.
Zastupitelé schválili:
 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013
 Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8/2012
 Smlouvu o finanční výpomoci Mikroregionu Nový
Dvůr
 Smlouvu o návratné půjčce TJ Sokol Svatobo−
řice
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za likvidaci komunálních odpadů
ve výši 390 Kč/osoba za rok
 Žádost o vypracování ÚPO (Územního plánu
obce)
 Financování MFF 2013 – Mistřín
 Rekonstrukci místní knihovny
 Návrh kandidátů do Představenstva a dozorčí
rady DSO−ČOV Mistřín
 Návrh na podání žádosti o dotaci na cyklostezku
Hraběcí a některá drobná doporučení RO
Na závěr bylo provedeno otevření komunitního
centra.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Projekt Rodina v popředí zájmu
V průběhu roku 2012 naše obec realizovala neinvestiční projekt Rodina v popředí
zájmu, který byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).
Jeho prostřednictvím jsme získali dotaci ve výši
půl milionu korun za vítězství v soutěži Obec přá−
telská rodině 2011.
Již koncem roku 2011 se začala s představiteli
obce scházet skupina dobrovolníků –
především zástupců neziskových or−
ganizací působících ve Svatobořicích−
−Mistříně – a také veřejnosti. Všichni
se snažili vybrat a naplánovat aktivi−
ty, které by mohlo MPSV dotací pod−
pořit. Nyní bychom vás chtěli sezná−
mit s výstupy tohoto projektu.
Hlavním cílem bylo zlepšení život−
ních podmínek pro fungování rodin
v různých životních etapách (s ma−
lými dětmi, většími, ale i rodin pečují−
cích o seniory apod.) v naší obci. Bez−
prostředně po získání ocenění „Obec
přátelská rodině“ avizoval pan starosta
podporu Mateřského centra (MC) Krte−
ček. V souladu s podmínkami udělení
dotace však nebylo možné, aby obec
rozdělila peníze pro jakoukoliv orga−
nizaci. Podpora neziskovek a občanů
se nakonec uskutečnila tak, že se část
dotace rozdělila na akce připravované
a pořádané samotnými spolky. Pře−
vážná část těchto aktivit byla určena
široké veřejnosti a kladla si za cíl po−
sílit mezigenerační solidaritu, zvýšit
vnímavost vůči potřebám jiných sku−
pin obyvatelstva. Ze všech lze jme−
novat Den dětí, Den Země, Táborák
k ukončení školního roku, Ukončení
prázdnin, V každém věku za kultu−
rou, Slet čarodějnic, Karnevalový rej,
Dětská pěvecká soutěž nebo též Ergo−
terapie pro handicapované.
Letos poprvé se v období letních
prázdnin uskutečnil díky projektu i
příměstský tábor. Právě tato aktivita
byla velice pozitivně přijata, protože
pomohla zaměstnaným rodičům v péči o děti v době
jejich volna. Obec se zavázala k opakování tá−
bora v případě jeho zájmu ze strany veřejnosti.
V adventním období jste si také mohli všimnout
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

předvánoční výzdoby celé obce. Ta se také realizo−
vala v rámci projektu a zapojily se do ní všechny
generace. V prostorách nově vzniklého Komu−
nitního centra (prostory zdravotního střediska),

Tvorba vánočních dekorací v komunitním centru.

Celkový přehled listů Třígeneračního kalendáře 2013.

které se podařilo díky projektu vybavit, se sešlo
několik desítek nadšenců se záměrem přispět
svou činností ke společné tvorbě vánočních de−
korací. Ty byly následně instalovány po celé obci.
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Přelom listopadu a prosince byl zase ve zna−
mení Třígeneračního kalendáře naší obce. Jeho
cílem je propagace místních neziskových organi−
zací. Důležitým impulsem k jeho tvorbě byla
spolupráce a aktivní přístup těchto spolků
ve veřejném životě obce. Tento propagační
materiál zdůrazňující spolupráci a mezige−
nerační aspekt dostane každá domácnost
v obci zdarma.
Jedním z nejdůležitějších výsledků společ−
ného snažení je tvorba Koncepce prorodinné
politiky obce. Tento materiál obsahuje ná−
vrh konkrétních termínovaných opatření reagují−
cích na specifické potřeby místních rodin, které
byly šetřením v jarních měsících loňského roku
systematicky zjišťovány a zaznamenány. V kon−
cepci se promítly též výsledky sčítání lidu z roku

2011. Na plánu pracovala výše zmíněná pracovní
skupina více než rok a návrhy opatření byly něko−
likrát průběžně vyhodnocovány a konzultovány.
Závěrečné slovo bude mít Rada a Zastupi−
telstvo, které rozhodne, zda předložený ma−
teriál schválí či nikoliv.
Aktivita místních občanů je motivující pro
další společnou práci a hlavně pro budování
koncepce prorodinné politiky, která v těch−
to měsících vrcholí. Velké díky patří všem,
kteří se do projektu zapojili.
Povzbudivý je i přístup vedení obce. Ta
přijetím principu komunitního plánování (tkvící
v zapojování veřejnosti, zjišťování a respektování
názoru veřejnosti) dává prostor názorům svých
občanů a rodin.
Marcela Prchalová, Bc., manažerka projektu

Misijní neděle
Třetí neděle v říjnu (21. 10.) se každoročně nese ve znamení MISIÍ na celém světě.
Co jsou to misie? Jedná se o službu, o poslání, zdobou, zpěvem i obětními dary, jenž se nesly
při kterém je snahou misionářů pomoci obyvate− ve znamení 5 kontinentů, ze srdce děkuji. Perní−
lům různých území naší planety, kteří žijí v bídné ková srdce, nesená během bohuslužby v obětním
životní situaci. Bída
průvodě, vytvořila
je hmotná i duchov−
paní Kateřina Mar−
Perníková srdce vytvořená K. Martykánovou.
ní, a proto i pomoc se
tykánová.
musí dotýkat těles−
Národní ředitel
né, duševní i duchov−
pro Papežská misij−
ní stránky. Díky Pa−
ní díla v České re−
pežskému misijnímu
publice p. Ing. Jiří
dílu dětí – více na
Šlégr v knížce Po−
www.misijnidila.cz –
klady misií tvrdí, že
se i my ve Svatobo−
se s tak velkou po−
řicích−Mistříně mů−
hostinností, radostí,
žeme zapojit do mi−
přátelstvím a hlu−
sijního díla, aniž by−
bokou vírou neset−
chom opustili domov.
kal nikde jinde než
Díky ochotným dě−
na svých cestách
tem a maminkám
po Africe, střední
z farnosti a MC Kr−
a Jižní Americe či
teček bylo letos napečeno a nabaleno téměř 600 jižní Asii. Ze začátku se domníval, že je to on,
balíčků perníků, které jsme prodávali ve škole kdo potřebným a chudým něco dává. Až později
a před kostelem za 30 Kč balíček. Vy, kteří jste si uvědomil pravý opak – že z misií on, misionáři
si koupili misijní perník, jste pomohli dětem i církev daleko více pomoci a lásky dostávají.
v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, I když nacházel lidi v opravdu obtížných situ−
Guyaně, Jamajce a Surinamu – sirotkům, dětem acích, s jistotou ví, že misie v sobě mají daleko
z ulice, nemocným a bez vzdělání...
větší bohatství a potenciál, než jak se domnívá
Všem, kteří jste pekli, balili, zdobili, kupovali, „vyspělejší“ část světa.
Markéta Varmužová
prodávali a přispěli k nádherné misijní mši vý−
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Paní H. Felsingerová přebírá knižní dárek.

Den seniorů
V neděli 7. října 2012 se v sále Kulturního domu ve Svatobořicích−Mistříně
uskutečnilo setkání občanů ke Dni seniorů.
Starosta obce Ing. Mgr. František Měchura
a paní místostarostka Ing. Terezie Čičáková se−
známili návštěvníky s děním v obci a odpovídali
na případné otázky. Paní doktorka MUDr. Miro−
slava Neduchalová si připravila pro seniory řadu
rad k různým nemocem a problémům starších lidí.
Bylo to příjemné posezení s pohoštěním a kul−
turním programem, k poslechu i tanci hrála de−
chová hudba Svatobořáci.
V rámci projektu Obec přátelská rodině se
do programu zapojila i Obecní knihovna ve Svato−

bořicích−Mistříně tím, že pěknými knihami od−
měnila čtenáře, kteří si v období od 1. 1. 2012
do 30. 9. 2012 vypůjčili největší počet knih:
1. místo: Jana Podveská – 97 knih
2. místo: Václav Blata – 82 knih
3. místo: Hedvika Felsingerová – 70 knih
4. místo: Jana Pešlová – 64 knih
5. místo: Mária Bronerská – 57 knih
Vítězům blahopřejeme a rádi uvítáme v naší
pěkné knihovně stávající i nové čtenáře.
Jindřiška Faiglová, PaedDr.

Ohlédnutí za vinařským rokem 2012
Další rok utekl jako voda a jako na každém konci je dobré podívat se zpátky a zhodno−
tit, jakých těch dvanáct měsíců vlastně bylo, co nám přinesly dobrého a co horšího.
Poprosil jsem pana Josefa Dufka, majitele mla−
dého, ale úspěšného a uznávaného vinařství, aby
zhodnotil vína z roku 2011 a rok 2012.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Jak bylo naznačeno v loňském „ohlédnutí“, skli−
zeň roku 2011 byla velmi dobrá, až nadprůměrná,
a přitom si hrozny dovedly zachovat dostatečnou
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cukernatost. Když pan Dufek předesílal, že půjde
o ročník minimálně dobrý, ne−li výjimečný, tak se
nemýlil. Vína mají nádherné kyseliny, které se
velmi dobře doplňují i s vyššími zbytky přírodních
cukrů, o něž nebylo při zrání vín nouze. Proto jsou
vína harmonická, perzis−
tentní a podle odrůd také Ilustrační foto
ovocitá, kořenitá až mine−
rální. To všechno jakoby
naznačovalo, že vína z roč−
níku 2011 svou kvalitou
podstatně zvýší úroveň ne−
jen tuzemských, ale i zahra−
ničních soutěží. To vše po−
tvrzuje i množství cen a me−
dailí, které moravští vinaři
přivezli.
Vinařství Dufek obhájilo
své medailové pozice jak na
Vinallies Internationales
Paris, International Wine
Competition San Francisco,
tak na AWC Vienna. Vlast−
ně jejich úspěchů bylo mno−
hem více. Zcela jistě byl
největším triumfem zisk ti−
tulu celkového mezinárod−
ního šampiona Wineparade,
což je největší národní vý−
stava Rakouska. Tam z 19
vystavených vín získali 15 zlatých a 4 stříbrné me−
daile!
Vedle tohoto úspěchu si ale nelze nevšimnout
dalších více než 100 medailí z výstav na Sloven−
sku i v České republice. V letošním roce byly zor−
ganizovány první ročníky celonárodních soutěží
v odrůdách Müller Thurgau, kde se Dufkův vzo−
rek stal šampionem, a Portugal modrý, kdy se je−
jich Rosé umístilo na prvním místě, což je určitě
skvělé. V historicky prvním ročníku další soutěže
„Neuburgské – tajemná odrůda moravských vi−
nic“ získal jejich Neuburg šampiona všech zúčast−
něných ročníkových vín.
Pokud tedy rok 2012 přinesl mnoho úspěchů na vý−
stavách a radosti, potom z hlediska vinohradnic−
kého to bylo právě naopak. Co se týče vín z ročníku
2012, dá se očekávat jejich mimořádná kvalita.
S množstvím to ale bude horší. V průměru bylo
na Moravě o 40 % hroznů méně. Co tedy způsobilo
nižší úrodu a vysokou kvalitu hroznů a tím i ná−
slednou očekávanou špičkovou kvalitu vín? Horší
úroda jde především na vrub zimních holomrazů,
které zlikvidovaly slabší keříky révy, a následně
jarní mrazíky dokončily dílo zkázy, zasáhly vinice
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ničivou silou. Jejich dopady byly odlišné v různých
oblastech. Svatoborští vinaři, kteří mají své vino−
hrady položeny výše, téměř nedoznaly žádných
škod, zatímco v Mistříně, kde jsou vinohrady
v dolině, přišli jejich majitelé skoro o celou úrodu
prakticky přes noc. Další
snížení úrody pak způsobilo
sucho, které panovalo napříč
celou vegetační sezonou.
Loňská zima byla v podsta−
tě beze sněhu a sucho pak
pokračovalo na jaře, v létě
a i na podzim. Zvláště teplý
a suchý květen způsobil
urychlení vegetace révy
a hrozny již v polovině září
dosahovaly mimořádné cu−
kernatosti, což uspíšilo vino−
braní. Toto pozitivum bylo
na úkor snížení výnosu až
o 20 % způsobené menší vý−
lisností, bobule obsahovaly
méně šťávy, což byl přímý
důsledek celoročního sucha,
což na druhou stranu neu−
možnilo houbovým choro−
bám napadnout hrozny. Při−
tom se v létě střídala teplá
i chladná období, horké dny
a studené noci, to vedlo
k příznivému vývoji aromatických látek. Kvůli
všem výše zmíněným okolnostem mají letošní
vína špatné pH, což znamená, že díky suchu a vy−
soké cukernatosti mají malý obsah kyselin, takže
je nanejvýš nutné snažit se kyseliny ve víně udr−
žet, aby za pár měsíců nebyla fádní, což by jim
určitě neprospělo.
Na závěr by se snad hodilo zabrousit trochu
do historie a přirovnat letošní rok s rokem 1947,
kdy bylo velké sucho a vysoká cukernatost
hroznů, ale velmi málo obilí. Každopádně na−
vzdory všemu se velmi příznivě jeví červená vína.
Již teď se v odborných kruzích mluví o „ročníku
století“, máme se tedy na co těšit!
Doufejme, že se letošní úrodu podaří co nejlépe
zužitkovat nejen ve vinařství u Dufků, ale také
všem lidem, kteří s láskou a svědomitou péčí
opatrují své vinohrady, protože láska k rodné
zemi a úrodné půdě je jedna z posledních věcí,
které nám na jižní Moravě zbyly. Važme si jich
a chraňme je, protože krásně se snoubící víno,
tanec a zpěv jsou neodmyslitelné a nádherné
součásti nás a našeho kraje.
Petr Šťastný, Bc.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Podzimní pouštění draků.

Mateřské centrum Krteček
Ohlédnutí za rokem 2012
Vzhledem k tomu, že rok 2012 byl Evropským rokem aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity, jsem ráda, že jsme se jako nezisková organizace
mohli zapojit do projektu obce Rodina v popředí zájmu.
Aktivity, které jsme v rámci tohoto projektu
realizovali, se často konaly ve spolupráci s dal−
šími generacemi – především se seniory. Ať už
se jednalo o Pálení čarodějnic u hasičky ve Sva−
tobořicích nebo o Den dětí či ukončení školního
roku. Převážná část akcí pro veřejnost se usku−
tečnila díky spolupráci s TJ Sokol, SDH Svatobo−
řice, se Svazem invalidů a dalšími. Jsem přesvěd−
čena, že právě mezigenerační podpora a pomoc
přispěly ke zdárnému a spokojenému průběhu
těchto akcí. Velmi si také vážíme spolupráce
se seniory žijícími v Domě s pečovatelskou služ−
bou (DPS), kde máme společná zázemí. Jsme
rádi, že obyvatelé DPS za námi přicházejí na spo−
lečné akce i přesto, že je příchodem našich dětí
narušen jejich klidový režim. Oceňujeme jejich
toleranci stejně jako dříve nabyté zkušenosti,
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

které nám během společných besídek či pra−
covních aktivit předávají. Ale mimo spolupráce
se seniory a dalšími jsme se samozřejmě obra−
celi k našim nejmenším. Hlavně pro ně a jejich
rodiče jsme v Mateřském centru Krteček třikrát
v týdnu, abychom zajistili místo příznivé pro spo−
lečné setkávání a činnost v tomto věku nejdůle−
žitější – hru. V rámci ní dochází k rozvoji doved−
ností i celé osobnosti dítěte. Máme radost, pokud
se maminky s dětmi do našeho mateřského cen−
tra rády vracejí a cítí se u nás dobře. Hrdost v nás
vzbuzuje také prohlášení maminek, že děti do−
cházející do Krtečka si lépe a jednodušeji zvykají
i v mateřských školách. A co se podařilo v roce
2012 zrealizovat pro naše potomky?
Na jaře roku 2012 se vystavělo nové dětské
hřiště s odpočinkovou zónou pro seniory za areá−
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lem DPS. Slavnostní otevření se konalo v rámci
oslav Mezinárodního dne rodiny. Toto hřiště
slouží všem malým obyvatelům naší obce, nejen
návštěvníkům Mateřského centra Krteček. Vstup
je volný, stejně jako na ostatní dětská hřiště
v obci. Doufáme, že rodiče malých dětí dopro−
vodí své ratolesti a přijdou tuto novinku kdykoliv
vyzkoušet. Prosíme jen všechny návštěvníky o še−
trný přístup, aby nám všem herní prvky vydržely
co nejdéle.
Karneval v loňském roce byl připraven ke čtvr−
tým narozeninám MC Krteček. Dárek v podobě
kouzelníka jsme však nedali sobě, ale všem pří−
chozím dětem, rodinám. Ty byly z kouzelníka prá−
vem nadšené, což nás velmi těší.
Novinkou roku 2012 bylo pořádání Příměst−
ského tábora ve spolupráci s Obcí Svatobořice−
−Mistřín. Tábor se nesl v pohádkovém duchu a dě−
tem nabídl spoustu her, zábavy a zážitků. Rodičům
zase pomohl s péčí o děti v době letních prázdnin.
Myslím, že tato aktivita je potřebná a bude i v bu−
doucnu velmi vyhledávaná.
Na podzim jsme společně se Skauty uspořá−
dali rozloučení s prázdninami. Samostatně jsme
se pustili do pouštění draků a v listopadu k nám

přijel Martin na bílém koni a doprovodil nás
v průvodu se světýlky. Před Vánocemi jsme při−
nesli divadélko pro děti s představením Betlé−
mek.
Ale nezapomínali jsme ani na sebe. Jednou
v měsíci (třetí čtvrtek v měsíci) se scházíme bez
dětí k tvoření či besedám. Témata na besedy hle−
dáme v tom, co zajímá rodiče dětí předškolního
věku – jednou je to beseda s dětskou lékařkou,
jindy s ortopedem, případně gynekologem. Také
nám odborníci radili, jak můžeme dobře sloučit
rodičovskou a zaměstnaneckou roli a lépe se tak
cítit při návratu do zaměstnání po rodičovské do−
volené.
V nadcházejícím roce bychom rádi pokračo−
vali v započaté činnosti a přinášeli především
radost a zážitky do každodenního života malých
človíčků. Myslím, že pokud to bude v našich si−
lách, tak naše nadšení určitě vydrží a při pod−
poře, kterou nám věnuje obec, budeme dál při−
pravovat programy pro děti i celé rodiny. Všem
návštěvníkům, fanouškům a sponzorům moc dě−
kujeme za podporu v uplynulém roce. Doufáme,
že vás nezklameme ani v roce 2013.
MC Krteček

Průvod se světýlky vedl sv. Martin na poníku.
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Mistřínská školka při pravidelné vycházce.

Mateřská škola Mistřín
Letošní podzim ve školce v Mistříně byl nejen krásně barevný, ale i hodně veselý.
Říjnová drakiáda se opravdu povedla. Krásné
podzimní počasí, vítr tak akorát. Rozlétávání
draků nebylo pro maminky, tatínky, babičky i dě−
dečky žádný problém. Než děti našly poklad a od−
říkaly básničku, nebe se zaplnilo spoustou ba−
revných draků. Bylo to opravdu hezké podzimní
odpoledne i s kotrmelci při drakiádovém zá−
palu.
V listopadu jsme s dětmi zašli na kolotoče.
To samozřejmě patří k hodovému veselí stejně
jako písničky, tanečky i koláče, které byly z plas−
telíny. V listopadu proběhla logopedická depi−
stáž Mgr. Krýsové z SPC Hodonín. Bylo vyšetřeno
celkem 20 dětí. Dvěma byla doporučena logo−
pedická péče v ambulanci a s ostatními budou
prováděna artikulační a dechová cvičení během
jejich pobytu ve školce. O tom, jak taková logo−
pedická prevence probíhá, budou rodiče sezná−
meni 22. ledna. Na odpoledne pod názvem Jak
pracují nejmenší dětičky z naší školičky se už tě−
šíme. Musím také moc a moc pochválit nejstarší
děti, předškoláky, kteří svou šikovnost předvedly
28. listopadu rodičům i paní učitelkám ze školy.
V říjnu také proběhlo fotografování dětí na vá−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

noční téma, ale ta pravá vánoční nálada samo−
zřejmě přišla až v prosinci. Mikuláš, vánoční po−
hádka i nadílka, balónky s přáním Ježíškovi a be−
sídka s ohňostrojem. To všechno byla spousta
práce, se kterou nám ochotně pomáhali rodiče dětí,
kuchařky ve školní jídelně i školníci ze školy. Těm
všem patří srdečný dík. Také bych chtěla poděko−
vat panu Pilátovi ze Svatobořic, který naší školce
věnoval lišty na výrobu rámečků k dětským ob−
rázkům.
CO BYLO,BYLO...
JE ČAS USMÍŘENÍ.
VÁNOČNÍ ZVON ZNÍ KRAJINOU.
JE ČAS, KDY MŮŽEŠ KOUPIT ODPUŠTĚNÍ
VĚTVIČKOU JMELÍ, KAPŘÍ ŠUPINOU.
CO BYLO BYLO...
TEĎ JE VŠUDE BÍLO.
SNÍH TADY ALE NENÍ NASTÁLO.
MÁM JEDNO PŘÁNÍ.
AŽ PŘIJDE ČAS TÁNÍ,
ABY V NÁS ODPUŠTĚNÍ ZŮSTALO.
Milena Macháčková
a celý kolektiv Mateřské školy Mistřín
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Jak běží čas v naší školičce
Ani jsme se nestačili pořádně rozhlédnout a už je tady opět adventní čas.
Všechno kolem voní vanilkou, skořicí, všichni
jsou usměvaví a tajemně nedočkaví, co všechno
vykouzlí Vánoce.
My malí, jak nám všichni říkají, (a nemáme to
vůbec rádi, vždy s vážným výrazem opravíme
dospěláky, že my jsme přece už velcí), se těšíme
nejvíce.
Mikuláš ve svatobořické školce.

Ještě než přijde čas dárků a překvapení se
do naší školičky vydal ten nejhodnější a největší
Mikuláš (sám pan ředitel základní školy) se svou
družinou. Rozevřel ještě větší knihu všech nej−
větších hříchů a pochval a my jsme zůstali jako
přibití. Jen naše malé čertovské růžky se nám
chvěly strachem. Ale byly tady přece naše paní
učitelky, které by nás v případě ohrožení určitě
ochránily. A to Mikuláš s čerty a andělem dobře
věděli, protože na nás byli hodní. Čerti se pak
předvedli svým čertím tancem a my jim k tomu
andělsky zazpívali. Odměnou byly spousty
sladkostí. S těmi pekelníky jsme si vyměnili
emailové adresy. Máme psát na www.blblbl−
mikmikmik.raj! Samozřejmě jsme slíbili i s paními
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učitelkami a paní kuchařkou, že budeme hodní co
nejdéle.
Ještě než se rozsvítí naše oči a vánoční stro−
mečky, vypustíme k nebi balónky s přáním Ježíš−
kovi.
Začátek nového roku nás přenese do dalších
velkých akcí a zážitků. Už teď se připravujeme
na ten nejsilnější,
pro nás předško−
láky je to zápis
do první třídy ZŠ.
Překvapíme určitě
nejen své rodiče,
ale také paní uči−
telky ZŠ tím, co
zvládáme a umí−
me. Těšíme se i na
divadlo, kouzelníka
a veselý masopust,
který k zimě patří.
Na závěr musí−
me jako kolektiv
poděkovat všem,
kteří se snaží do
naší práce vnést
radost, úctu, poko−
ru, těm, kteří si
uvědomují, jak je
práce s dětmi ná−
ročná, ale zároveň
krásná.
K zamyšlení: „Kdybych měla své dítě znovu
vychovat, vybudovala bych pro něj nejprve sebe−
úctu a pak teprve dům. Prstem bych více malo−
vala a míň hrozila. Méně bych opravovala a víc
si s ním povídala. Nedívala bych se na hodinky,
ale prostě bych se jen dívala. Chodila bych více
na procházku a pouštěla více draků na pro−
vázku. Přestala bych se i hrát na vážnou, ale
vážně bych si hrála. Proběhla bych více polí
a viděla více hvězd. Více bych ho objímala
a míň s ním „vláčila“. Viděla bych v žaludu čas−
těji dub. Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych
ho síle lásky“.
Dana Měchurová, MŠ Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Co se děje v naší škole

Žákovské cvičení v přírodě.

Cvičení v přírodě
V polovině měsíce září, za hezkého počasí, se
jako každý rok zúčastňují žáci prvního stupně naší
školy cvičení v přírodě.
Během pěšího výšlapu do okolí vesnice procvi−
čují znalosti z environmentální výchovy, dopravní
výchovu, prvky ochrany člověka za mimořádných
okolností, první pomoc. Při pobytu v přírodě utu−
žují své zdraví.
Úspěch žáků školy v Zátopkově poháru
v Hroznové Lhotě
Již se stalo tradicí, že se naše organizace za−
pojuje do štafetových závodů v Hroznové Lhotě.
Také v tomto školním roce se žáci naší školy za−
pojili do soutěžního klání v závodech Zátopkova
pětka a Zátopkův půlmaratón, které se uskuteč−
nily začátkem října.
Ani v tomto již 16. ročníku se naši žáci neztra−
tili a dosáhli krásných výsledků. V závodě Zátop−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

kova pětka, který se konal 3. října 2012, se žáci
1. stupně umístili na krásném 3. místě v pořadí
vesnických škol. O dva dny později, 5. října 2012,
na jejich úspěch navázali také žáci 2. stupně,
kteří dosáhli krásného výsledku 3. místem v po−
řadí vesnických škol i v pořadí celkovém. Naši žáci
tak dokázali porazit i silnou konkurenci městských
škol.
Velké poděkování patří našim reprezentantům
(žákům školy), učitelům, kteří je na závodní klání
připravovali v hodinách tělesné výchovy a také or−
ganizacím, které působí v naší obci a vedou žáky
k soutěživosti a fyzické zdatnosti. Velké podě−
kování také patří Obci Svatobořice−Mistřín, která
každoročně přispívá na ocenění žáků.
Po stopách našich předků
V měsíci září, ještě za pěkného počasí, odjeli
žáci čtvrtých ročníků na vlastivědnou exkurzi. Hra
O poklad knížete Mojmíra v areálu mikulčického
hradiště nadchla všechny žáky. S nadšením ve sku−
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Děti po hodině tělocviku.

veb. Celé dopoledne v historic−
kém areálu přineslo dětem
plno nových poznatků a ra−
dost z úspěšného zvládnutí
úkolů.
Práce dětí
ve školní družině
Celým školním rokem se
jako nit táhne projekt s ná−
zvem Fantastický svět zvířat.
Všechny děti mají rády zví−
řata, starají se o ně, vyhledá−
vají nové informace a toho
jsme využili při práci na pro−
jektu.
Při seznamování se s živo−
čichy z našeho okolí využí−
váme přímé pozorování v je−
jich prostředí či v domácím
chovu. Další méně známé
tvory poznáváme v knihovně
školy z odborných knih, ency−
klopedií, časopisů a videa.
V družince poté ze sesbíra−
ných informací vytváříme ná−
stěnné plakáty zvířat, o která
se právě zajímáme, výtvarně
zpracujeme své získané po−
znatky a těmito výrobky si
poté vyzdobíme školní dru−
žinu. Velmi přínosné jsou i be−
sedy o životě jednotlivých
zvířecích druhů v rozličných
ročních obdobích.
Přesvědčili jsme se, že i my
můžeme v zimním období po−
máhat ptáčkům a sypat jim
slunečnici, mák i zrní do kr−
mítek před naší školou.

Vítání občánků našimi žáčky.

Vítání nových občánků
pinkách dokazovali své znalosti z dob dávno mi−
nulých, plnili zadané úkoly, zjišťovali nové po−
znatky. Výsledky jejich snažení byly zařazeny
do soutěže škol. Po ukončení soutěže, jsme se do−
zvěděli, že naše umístění bylo těsně pod hodno−
cenými místy, byli jsme celkově čtvrtí. I to nás
však velmi těší.
Za odměnu si v Mikulčicích prohlédli vystavené
exponáty, artefakty z období Velké Moravy, pro−
zkoumali území pokrytá pozůstatky starých sta−
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O své budoucí žáčky se staráme již od jejich
narození. Děvčata z druhých a třetích tříd spo−
lečně s dětmi Mateřské školy Mistřín se v sobotu
10. listopadu 2012 sešly k přivítání nejmen−
ších občánků naší obce v obřadní síni obecního
úřadu.
Pěknými básničkami a písničkou pro miminka
a jejich rodiče přispěly k slavnostnímu okamžiku,
který byl ještě podtržen našimi krásnými kroji
a slavnostním oblečením.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

dost, že byly obdarovány a jejich
přečiny prošly Mikulášovou Kni−
hou hříchů.
Mikulášské nadělování pokra−
čovalo i v dalších třídách škole.
Mikuláš se svým doprovodem byl
netrpělivě a trochu s obavami vy−
hlížen. Když děti zazpívaly nebo
přednesly básničku, bázeň opad−
la a zbyla jen opravdická a nelí−
čená radost z malých dárečků.
Projekt:
Vzájemná setkávání

Návštěva předškoláčků a seznámení se školou.

Exkurze Brno
V úterý 27. 11. 2012 se žáci pátých tříd vydali
do planetária v Brně, kde podnikli dobrodružné
putování vesmírem. V poutavém programu Poznej
svůj vesmír se děti seznámily se souhvězdími,
která můžeme na noční obloze pozorovat v tomto
ročním období. Báječnou animací byly vtaženy
přímo do putování po planetách sluneční sou−
stavy, ale i do vzdálenějších koutů naší Galaxie.
Po skončení programu nám bylo líto, že jsme
kromě planet, komet a meteorických těles ne−
mohli prozkoumat další zajímavé jevy v okolí
naší planety. V dětech návštěva zanechala hlu−
boký dojem. Věříme, že se do planetária budou
rády vracet třeba i s rodiči.
Mikulášská besídka
V neděli 2. prosince navštívil kulturní dům Mi−
kuláš se svojí družinou, aby zjistil, jak byly děti
hodné a zda−li celý rok poslouchaly.
Návštěvě předcházelo vystoupení dětí z naší
školy. Nejprve členové Podkověnky předvedli nově
nacvičené pásmo O rytířích a princeznách. Muzi−
kanti z Malé cimbálové muziky přispěli pěknými
písničkami a hrou na lidové nástroje. A pak už se
nám začali scházet samí čertíci. Nejprve čertíci
z prvního ročníku byli napravováni andělíčky, aby
už více nezlobili. Taneční kroužek Wake up zase
zastupovaly čertice s pekelným tanečkem.
Nejtajemnější chvíle přišla, když se v sále obje−
vili velcí čerti, které ale vzápětí vystřídal Miku−
láš, aby s anděly odměnil účinkující i hodné děti.
Odcházejícím dětem se v očích odrážela úleva i ra−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Opět uplynul rok a základní
škola znovu rozjela projekt Vzá−
jemná setkávání. Paní učitelky
1.stupně základní školy navštívily
předškoláky v mateřských školách. Děti měly při−
pravené ukázky předškolního vzdělávání a výchovy.
Potom proběhla beseda rodičů a zástupců zá−
kladní školy o problémech školní zralosti.
V únoru proběhne zápis předškoláků do 1. tříd
a v jarních měsících se uskuteční několik prožit−
kových odpolední pro děti−předškoláky a jejich
rodiče v budově základní školy.
Vánoce ve škole
Na naší škole je tradicí, že před Vánocemi vy−
zdobíme budovu, třídy a zákoutí na chodbách. Té−
matika Vánoc se prolíná ve výuce např. českého
jazyka a čtení, anglického jazyka a vše naše sna−
žení vyústí ve společné besídce u stromečku. Tam se
schází nejprve celý první stupeň, pak i stupeň druhý.
Recitujeme básně, zpíváme koledy české i ang−
lické, hrajeme na různé hudební nástroje. Tuto
vánoční atmosféru si pak přeneseme do tříd, kde
máme vánoční besídky. Celá škola je provoněna
jehličím a vánočním cukrovím a my odcházíme
domů těšíce se na Štědrý den.
Plavecký výcvik 2. a 3. ročníků
V letošním školním roce se žáci druhých a tře−
tích ročníků v rámci vyučování zúčastnili pla−
veckého výcviku. Tento školní rok probíhal kurz
plavání na plaveckém bazéně v Ratíškovicích.
Za výrazné finanční podpory Obecního úřadu
Svatobořice−Mistřín se mohou žáci učit plavat či
zdokonalovat se v základních plaveckých stylech.
V závěrečné hodině proběhly nejen závody nej−
lepších plavců, ale všechny děti se mohly „vyřá−
dit“ na plovoucích můstcích, skluzavce i při hrách
Učitelé 1. stupně
s různými hračkami.
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Co se děje v naší škole – 2. stupeň
Na druhém stupni se uskutečnila řada akcí
 v září absolvovali žáci 8. a 9. roč. cykloturis−
tický výlet
 všichni žáci se zúčastnili besedy k 70. výročí
od založení internačního tábora
 žáci 6. ročníku v rámci exkurze navštívili
Městskou knihovnu Kyjov a firmu Ekor Kyjov
 v říjnu jeli žáci 9. roč. na Veletrh vzdělání
 s žáky 8. ročníku proběhl projekt Baroko
 žáci 7.−9. roč. se zúčastnili Zátopkova půlmara−
tonu
 17. 10. proběhla beseda se členy Sdružené orga−
nizace slabozrakých a nevidomých
 na konci října nás navštívili a předvedli ukázky
své práce žáci taneční školy z Hodonína
 proběhl projekt Den bez úrazů a ochrana člověka
za mimořádných událostí
 v listopadu žáky 8. a 9. ročníků čekaly hodiny
anglické konverzace
 žáci 9. ročníku se účastnili projektu Příběhy
bezpráví
Projekt Den bez úrazů a ochrana
člověka za mimořádných událostí
24. října 2012 se na naší škole uskutečnil pro−
jekt Den bez úrazů a ochrana člověka za mimo−
řádných událostí. Důležitým posláním projektu je
prohlubování kompetencí a dovedností žáků v ob−
lasti bezpečného chování. Projekt si klade za cíl
zážitkovou metodou přiblížit žákům možná rizika
vyplývající z pohybových a pobytových aktivit, na−
cvičit si možné reakce na vzniklou situaci a napo−
moci orientovat se v problematice poskytování
a přivolání první pomoci při vzniku mimořádné
události. Činnosti v projektu jsou zaměřeny na pro−
žitkovou metodu, kdy žáci pracují s danou situací
a snaží se najít nejlepší způsob řešení, formou
exkurzí se seznámí s vybavením požárního sboru
v obci, vyzkouší si své znalosti z oblasti bezpeč−
ného chování při různých sportovních aktivitách
formou dotazníků nebo při plnění praktických
úkolů. Při projektu je využívána také technika
ICT, kdy je žákům formou prezentací a filmů při−
blížena problematika rizikového chování a posky−
tování první pomoci.
Projektový den jsme zahájili nácvikem evakuace
školy. Po jejím úspěšném provedení, kdy nikdo z řad
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žáků ani zaměstnanců školy neuhořel, se žáci
6.−9. ročníku rozdělili po ročnících na čtyři stano−
viště. Své vědomosti a dovednosti si žáci vyzkou−
šeli při praktických cvičeních. Na realizaci pro−
jektu také spolupracujeme s SDH Mistřín, neboť
jedno ze stanovišť je věnováno prevenci vzniku
požárů. I letos se úkolu průvodce a lektora ujal pro−
fesionální hasič Dušan Novák, který žáky provedl
po hasičské zbrojnici v Mistříně, ukázal jim tech−
niku, která se používá při hašení požárů, a v od−
borném výkladu žáky seznámil s prevencí před−
cházení vzniku požáru a jak postupovat, pokud
požár vznikne. Za jeho pomoc patří od nás velké
poděkování.
Příběhy bezpráví
Už několik let se naše škola zapojuje do projek−
tu Příběhy bezpráví. Letos jsme obdrželi dokumen−
tární film České děti o manifestu mladých lidí proti
režimu v dobách normalizace. Přiblížili jsme si
život v této době.
Bezpráví se však na lidech dopouštěly vlády
v různých obdobích, tak jsme jako hosta pozvali
pana ing. Webera, pamětníka z doby druhé svě−
tové války. Beseda, na kterou se dostavil společně
s panem Mgr. Horákem, byla velmi zajímavá. Pan
Weber se s námi podělil o svůj životní příběh,
příběh své paní, která prožila válku v Terezíně,
ochotně i s panem Horákem odpovídali na zví−
davé dotazy „deváťáků“. Během besedy se promí−
tali dobové fotografie. Děkujeme.
Jana Brhelová, Mgr.

Vánoční Londýn 2012
V termínu 5.–9. 12. se uskutečnil poznávací zá−
jezd do Londýna, na který se děti velmi těšily.
Účastnili se žáci 8. a 9. tříd v počtu 25 a jako
druhý dohled také Mgr. Sabina Helísková. Cesto−
vali s námi i žáci ze Základní školy v Bystřici pod
Hostýnem, se kterými jsme se rádi seznámili. Vy−
jížděli jsme ve středu 5.12. od KD a na místo jsme
dorazili druhý den zrána.
Žáci během třídenní návštěvy viděli spoustu pa−
mátek, významných budov i muzeí, ale zároveň
měli dostatek volného času k nakupování apod.
Zažili proměnlivost britského počasí, které bylo
jak velmi mrazivé s teplotou pod nulou, tak i deš−
tivé, větrné nebo naopak slunečné. Při cestě domů,
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Společná fotografie žáků v Londýně.

která trvala asi 24 ho−
din, jsme se dívali na
filmy, povídali si o zá−
žitcích a hlavně jsme se
po takovém náročném
dnu a celém zájezdu
snažili odpočívat a spát.
Všichni jsme dorazili
živi a zdravi. Děti po−
znaly britskou pohos−
tinnost a zvyky, a vůbec
jiný způsob života, což
je určitě všechny oboha−
tilo a také vyburcovalo
k učení se anglickému
jazyku a cizích jazyků
vůbec.
Oldřiška Bimková, Mgr.

Příměstský tábor
Každý zaměstnaný rodič dobře ví, jak dlouhé jsou letní prázdniny,
když dovolená nevychází a babička zrovna není k dispozici.
Během letošních prázdnin jsme měli možnost a drátků, svícny, postavičky z vařeček a namalovali
vyzkoušet si novinku. Po vzoru mnoha obcí se poda− spoustu obrázků. Na úplný závěr jsme si zahráli
řilo zorganizovat příměstský tábor. Tábor, kdy děti na kuchaře a připravili sobě a našim rodičům ob−
spí doma a táborová činnost je organizována bě− čerstvení – obložené chlebíčky a banánové cukroví.
hem pracovní doby rodičů. Je to sice doba relativně Všem se tábor velmi líbil a těšíme se na další ročník.
krátká, ale byla jsem velmi překvapena, co
všechno děti během těch pěti srpnových dnů
zvládly. Nuda neměla šanci a nadšení z pro−
žitého dobrodružství bylo velké. Za rodiče
bych chtěla všem, kteří tábor připravili a za−
jišťovali, moc poděkovat. Myslím, že jsme
všichni byli velmi příjemně překvapeni. A jak
vlastně takový tábor probíhal?
Zúčastnily hlavně děti z 1. stupně zá−
kladní školy, několik předškoláčků a dětí
z mateřské školy. Táborové vedoucí – paní
Monika Hajná a paní Lenka Novotná. Hlav−
ním tématem táborové hry byly pohádky –
každý den jsme si připomněli některou
z našich známých pohádek a z jejich názvů
hádali heslo, které nás dovedlo k pokladu,
ale to bylo až poslední den. Vyráběli jsme Děti na výletě.
krajinky z přírodnin a táborová trička, ale
hlavně krabičky na ten poklad! Vydali jsme
se na celodenní výlet na hrad Buchlov, do lanového
Myslím, že tím největším pokladem byly pro
centra na Smraďavce a na ranč Nevada. V dalších všechny společné zážitky a nová kamarádství.
dnech jsme ještě navštívili hodonínskou ZOO, hráli Ještě jednou za celý tábor děkujeme.
Veronika Kasardová, Šárka Kasardová, MUDr.
jsme maňáskové divadlo, vyráběli šperky z korálků
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Drobotina Podkověnky při vánočním setkání.

Podkověnka – ohlédnutí
za závěrem loňského roku
Poslední týdny uplynulého roku se členové Podkověnky věnovali nejen
přípravě na advent a Vánoce, ale také sportovním aktivitám.
Ještě před našimi hody jsme začali pracovat
na písničkách a taneční hře, které se staly sou−
částí nového pásma Na rytíře a princezny. Už sa−
motný název naše děti nadchl. Děvčata byla spo−
kojena se svou rolí princezen, kluci – rytíři zase
nacvičovali s dřevěnými meči. A když jsme do pro−
gramu přidali dětské hudební nástroje, tak „na
své“ si přišly všechny děti. Premiéra nově nacviče−
ného programu byla součástí Mikulášské besídky,
která proběhla již v neděli 2. prosince. O hudební
doprovod se nám opět postarala Malá cimbálová
muzika.
Závěr roku jsme dětem zpestřili sportovním
odpolednem v tělocvičně školy. Následující týden
jsme se věnovali přípravě na nadcházející Vá−
noce. Pohoda při zdobení vánočního jablíčkového
svícnu za zpěvu koled vyústila v dětskou hudební
produkci nejznámějších koled na jednoduché ná−
stroje. Bylo nám spolu moc dobře nejen na posled−
ních akcích, ale také na zkouškách a vystoupe−
ních během celého roku.
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Děkujeme všem rodičům za jejich podporu naší
činnosti (bez nich by to opravdu nešlo), kultur−
nímu domu i obecnímu úřadu, díky nimž můžeme
uskutečňovat naše náročnější projekty. Poděkování
patří také našim stálým sponzorům a pomoc−
níkům, z nichž bychom chtěli jmenovat alespoň
pana Miroslava Novotného (tvůrce našich webo−
vých stránek i mailových zpráv), pana Antonína
Koplíka (dárce nové propagační rolety Podko−
věnky i sponzora akcí) nebo pana učitele Pavla
Varmužu za hudební aranžmá a doprovod našich
programů. Zapomenout nemůžeme ani na TJ So−
kol Mistřín, který nám každoročně sponzorsky
pronajímá sál kuželny k Novoročnímu turnaji.
Jmenovat bych mohla určitě ještě další jednot−
livce i firmy, kteří nám jsou nakloněni a bez nichž
by naše práce nebyla tak radostná.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového
roku – a ať na své cestě potkáváte jen samé dobré
lidi.
Jarmila Maradová, Mgr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Krušpánek oznamuje
Se začátkem školního roku doplnili řady Krušpánku noví členové.
Spolu s nimi jsme se ihned vrhli na nácvik no−
vého čísla s názvem Husy. V plné parádě, za pod−
pory i bývalých ,,krušpánků“, jsme nové číslo před−
vedli na Dětském folklorním festivalu v Břeclavi.
Součástí festivalu byla také pěvecká soutěž pro
soubory. Z našich řad se zúčastnil Michal Varmu−
ža, který ve své kategorii uspěl na prvním místě,
a Míša Výletová, která obsadila místo druhé. Zby−
tek souboru soutěžící z našich řad bouřlivě pod−
poroval.
Na konci září jsme též vystupovali se stejným
číslem na 65. výročí Slováckého krúžku. Obě vy−
stoupení zvládli členové na výbornou. Poté jsme
se mohli na pravidelných zkouškách již plně vě−
novat tematickému předtančení na plesovou se−
zonu. Od tančení jsme si odpočinuli pouze před
blížící se hodovou slavností, kdy jsme opět tra−
dičně připravovali hodové voničky. O jejich prodej

se strhl neúprosný boj, proto voničky v hodovém
průvodu prodávali takřka všichni členové. Po ho−
dech jsme se na zkouškách vrátili zpět k tančení
a také účinkovali i na mikulášské besídce. Ale aby
to nebyla jen samá dřina a povinnosti, připra−
vili jsme si pro celý náš kolektiv vánoční besídku.
Děti přizvaly kamarády nebo rodiče, přinesly něco
na zub a dárek pro kamaráda. Tuto besídku jsme
si vskutku náležitě užili.
Na závěr roku bych chtěla poděkovat všem
členům za jejich aktivitu a píli, stejně tak rodi−
čům za podporu a přípravu krojů a v neposlední
řadě základní škole a obci za veškerou podporu.
Do nového roku přeji všem svým spoluobča−
nům jen to nejlepší. Krušpánku pak přeji chuť
do práce a rozšíření členské základny především
o chlapce.
Bc. Iveta Fröhlichová, vedoucí souboru

Omladina Krušpánku při akci.
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Lúčka v zimě nezamrzá...
… protože je plná činnosti, nestíhá se ani zastavit, aby se podívala
za sebe na všechno, co ji v roce 2012 potkalo.

Dívčí mládí souboru Lúčka.

Rád bych to tedy tady na tom místě za nás
všechny udělal. Rok 2012 byl pro nás na jednu
stranu obdobný jako léta předchozí, na druhou
stranu byl v něčem zcela nový. Když koncem roku
2011 odešel PhDr. František Synek z pozice hlav−
ního vedoucího, byla to pro nás velké překvapení.
Nikdo z nás to nečekal! Musím říct aspoň sám
za sebe, že to bylo těžké.
Na druhou stranu jsme se dovedli víc semknout,
vytvořit silnější pouta mezi sebou a pokračovat
v naší činnosti, což si myslím, že se nám povedlo.
Prakticky hned z počátku roku jsme se účast−
nili Dolňáckého plesu a úspěšně jsme uspořádali
spolu se sdružením Patnáctka pro občany Ta−
neční a módní show. Následovala fašaňková ob−
chůzka u nás i v hodonínských lázních. Vystupo−
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vali jsme začátkem jara na zubařském kongresu
v Brně, stavěli a káceli máj, vystupovali na jar−
marku v Moravské Nové Vsi.
Léto nás zastihlo v plné přípravě na zájezd
do Turecka, kterou jsme tak trochu neoficiálně
zahájili soustředěním v prostředí krásných mo−
ravských Kopanic v obci Žitková. A jako celý rok
i ten týden v osmanské zemi nám neskutečně utekl
a s ním i celé léto. Vystupovali jsme s naším pro−
gramem v Miloticích na festivalu, kde jsme ve vlast−
ním programu připomněli 35. výročí založení
Lúčky.
Celý podzim jsme se pak připravovali na naše
hlavní výroční představení, které se konalo závě−
rem října na Kulturním domě ve Svatobořicích.
Moc mile nás překvapilo, kolik lidí nám s pří−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

pravou pomáhalo, kolik sponzorů přispělo a také,
a to především, kolik diváků a návštěvníků se
s námi přišlo pobavit a oslavit naše půlkulaté
narozeniny. To pro nás je jasným signálem, že
naše činnost má smysl a i přes občasné výtky či
narážky je veřejností přijímána pozitivně.
My v naší práci chceme pokračovat a i nadále
se zlepšovat a zvyšovat kvalitu našich vystou−
pení.
Neuteklo mnoho času a než jsme se stačili
vzpamatovat z našeho výročí, kvapem se přiblí−
žily hody. Jako každý rok se naši kluci společně
s „kůžkaři“ vypravili na voze do Milotic a spolu
s děvčaty si užili hodového veselí „nanečisto“.
O dva týdny později jsme se účastnili domácích
hodů a myslím, že jsme si je všichni dosyta užili.
Jenže čas stále utíká a v den, kdy tento článek
píšu, se plně věnujeme přípravě silvestrovského
pochodu za prasátkem, který se tento rok bude
konat v naší obci. Tato již tradiční akce Mikro−
regionu Nový Dvůr bývá vždy hojně navštěvována
a věříme, že i naše spolupráce na tomto projektu
povede ke spokojenosti nejen naší, ale i hostů
z okolních vesnic.

Prakticky hned po té, 12. ledna, budeme pořá−
dat s Patnáctkou pro občany další ročník Taneční
a módní show. Moc rádi bychom Vás všechny
pozvali, abyste přišli a spolu s námi prožili pří−
jemný lednový večer.
Jak sami víte, rok s rokem se rychle schází
a než se stačíme rozhlédnout, přichází další. Jsme
moc rádi, že jste v koloběhu let s námi, že nám
stále dáváte najevo svou přízeň.
Děkujeme sponzorům, kteří nám v případě
potřeby pomáhají, děkujeme také nejen babič−
kám a maminkám za jejich pečlivou starost o naše
kroje, ale i dědečkům a tatínkům za příspěvky
v podobě vína, protože bez Vás by folklor nebyl
nikdy folklorem.
Děkujeme Vám všem, drazí přátelé, že rádi při−
cházíte mezi nás. Jsme moc rádi, že tu s Vámi
a pro Vás můžeme být.
Dovolte mi ještě prosím, abych Vám popřál
za celý náš soubor hodně zdraví, štěstí a lásky
do nového roku 2013. Ať se v něm cítíte co nejlépe
a ať i v něm Vám v srdci zazní krásná slovácká
písnička.
Petr Šťastný, Bc.

Představitelé obce děkují vedoucí souboru.
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Slovácký krúžek
na podzim sklízel plody své práce
Se začátkem podzimu náš kolektiv pilně připravoval program k 65. výročí.
Akce se uskutečnila 29. září. Dnes již mohu
směle zhodnotit, že pilná práce se vyplatila a vý−
ročí se vydařilo; především pak díky nápaditému
programu, které sestavil Jirka Martykán, kte−
rému tímto upřímně děkuji. Poděkovat se sluší
a patří všem, kteří se s námi objevili na pódiu –
Krušpánku, Podkověnce i Mužskému sboru. Je
krásný pohled na folklor, který se táhne napříč
generacemi a na pořad, který není dílem pouze
jednoho souboru. Orgánům obce pak děkujeme
za materiální podporu, bez níž by se naše činnost
jen těžko obešla. Jediným menším zklamáním
(pravděpodobně nejen pro mě) byl relativně nízký
zájem ze strany diváků.
Přesně o měsíc později jsme přišli podpořit vý−
ročí našich kamarádů ze souboru Lúčka. Bylo pří−
jemným zjištěním, že když dva dělají totéž, ne−
musí to být zákonitě totéž. Souboru Lúčka přeji

do další činnosti jen to nejlepší – ať Vám to tančí,
kamarádi!
Ani jsme se nenadáli a přiblížily se hody – nej−
větší folklorní (i duchovní) událost obce. Na ty jsme
se vynasnažili co nejpoctivěji a nejzodpovědněji
připravit. Zkontrolovat mladé víno, hospodyňky
nachystají pohoštění pro přespolní návštěvy a sta−
řenky naposledy zkontrolují nažehlené spodničky.
Člověk se sotva nadechne a už je v průvodu, který
by mohl být letos opravdu označen za obecní ma−
raton. Za tónů písní Svatoborské hody či Na mis−
třínském dvoře jsme se dostali až k obecnímu
úřadu pro povolení hodů a poté i na sál. V rámci
nedělní zábavy jsme domluvili i cimbálovou mu−
ziku, která hrála v zadním salónku. Zpětně mám
za to, že se tento tah osvědčil, neboť návštěvník
si mohl v jednu chvíli zatančit jak polku u dechov−
ky, tak i chvíli později zaverbovat u cimbálky, aniž

Slavnostní vystoupení k výročí krúžku.
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Stárci a stárky roku 2012.

by byla plynulost zábavy narušena střídáním
muzik. Po hodové neděli přišlo hodové pondělí,
které je vyplněno maškarami. Spolupráce Slovác−
kého krúžku i Lúčky přinesla zasloužené ovoce
v podobě (dle ohlasů vydařené) maškary – před−
nášky o alkoholových návycích místní folklorní
mládeže; přednášku si bezesporu vzala místní
chasa k srdci. Nezklamaly ani naše dámy, jejichž
vystoupení se stala již tradičními a které před−
vedly nápaditou „uklízecí show“. Příjemným pře−
kvapením pro nás byla i DH Svatobořáci, kteří
v kostýmech šmoulů zábavu skvěle doplňovala!
Člověk se ani řádně nerozkouká a hody už končí.
Co naplat, zase za rok. Chtěl bych upřímně podě−
kovat stárkům a stárkám i všem ostatním, kteří
se na zdárném průběhu hodové slavnosti jakkoliv
podíleli.
Když jsem si podvědomě hody posléze hodnotil,
shledal jsem je jako zdařilé a krásné. Malou kaň−
kou pro mě ale byla postupně klesající účast kro−
jovaných.
Úbytek návštěvníků či účastníků na podobných
akcích mě trápí již takřka celý rok (dalo by se říci,
že je to asi jistá dědičná nemoc, neb toto trápilo
i mého předchůdce, aniž bych to chtěl zlehčovat).
Nejsem naivní, abych si myslel, že tento vývoj
změní jeden motivační odstavec v místním zpra−
vodaji. Avšak je třeba si uvědomit, že vysoká úro−
veň místního folklorního či kulturního dění, kte−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

rou nám může závidět leckterá okolní obec, nepři−
chází sama od sebe a není rozhodně automatická.
Dal by se přirovnat k živému tvorovi, jehož sou−
částí je každý, kdo má k folkloru alespoň trošku
vřelejší vztah; o jeho vitalitu se musíme zasloužit
vlastním kladným přístupem. Zároveň upřímně
děkuji všem, kteří k folkloru i ke kultuře mají vřelý
postoj a potvrzují to svou účastí na nejrůznějších
folklorních či kulturních akcích. Jsem optimis−
tou, a tak věřím v zítřky světlejší, nechci pomyslet
na to, že bych se mýlil.
V tomto roce nás čeká ještě derniéra pořadu „100
korun na sirotky“ a to 14. prosince v Dambořicích.
Letošní rok zakončíme 31. prosince na silvestrov−
ském pochodu za prasátkem, na jehož organizaci
se krúžek jako jeden z řady místních spolků bude
aktivně podílet. Věřím, že tato akce ukáže, že místní
občanský, zájmový i kulturní život má ve Svatobo−
řicích−Mistříně silné zázemí. A co nás čeká v roce
nadcházejícím? Již teď Vás zveme na tradiční Dol−
ňácký krojový ples, který se uskuteční 19. ledna.
Co nejsrdečněji zveme především krojované
VŠECH věkových skupin. Po plesové sezoně je to
pak fašaňk, který se bude konat v sobotu 9. února.
Na závěr bych Vám rád, milí spoluobčané, po−
přál za sebe, ale i za celý Slovácký krúžek po−
klidné a příjemné prožití vánočních svátků, do no−
vého roku 2013 pak jen to nejlepší!
Tomáš Kellner, Bc. et Bc., za Slovácký krúžek
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Mužský sbor v hodovém průvodě.

Mužský sbor
opět zpíval s BROLNEM
Mužský sbor měl v závěru loňského roku jedinečnou příležitost opět zpívat
za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.
Jedinečnou proto, poněvadž se jednalo o slav−
nostní koncert k výročí založení tohoto význam−
ného hudebního tělesa s názvem A léta běží, vá−
žení… aneb BROLN šedesátiletý.
Koncert se uskutečnil v Besedním domě v Brně
v neděli 4. listopadu 2012 a byl přímo přenášen
do sítě regionálního vysílání Českého rozhlasu.
V rámci tohoto slavnostního koncertu se předsta−
vily pěvecké legendy i výrazné osobnosti střední
generace – Vlasta Grycová, majstr Martin Hrbáč,
Magdalena Múčková, Jan Gajda a Aleš Smutný
vedle nich pak největší talenty posledních let –
zpěvačka Klára Blažková−Obručová a houslistka
Markéta Janoušková. Nejmladší generaci zastu−
povala vítězka Celostátní soutěže Zpěváček 2011
Kamila Šošovičková a talentovaný gajdoš Michal
Marhold.
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Pro náš sbor to byla pochopitelně velká pocta
být „při tom“ a mít možnost prezentovat písně
z našeho repertoáru. Aby toho nebylo málo, tak
jsme si to (samozřejmě s radostí) zopakovali v so−
botu 10. 11. 2012 ještě v Praze, kde měl BROLN
samostatný koncert v rámci 29. setkání lidových
muzik.
Na závěr bych chtěl poděkovat Josefu Varmu−
žovi ml. za přípravu mužského sboru na tuto akci
a také všem členům za zodpovědný přístup, který
se zúročil v úspěšném vystoupení.
Velké poděkování od mužského sboru patří
rovněž Petru Varmužovi, který naše vystoupení
inicioval a pro hudebníky BROLNU připravil
ve vztahu k našemu repertoáru vše potřebné.
František Bábíček, Ing.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Roční bilancování

SDH Mistřín
Uplynulý rok 2012 můžeme považovat za velmi úspěšný.

Uvítací „výbor“ při akci Pochod za prasátkem.

Máme se čím, v dobrém slova smyslu, pyšnit.
Za náš největší úspěch považujeme účast dvou
našich družstev na Mistrovství republiky. Na poli
sportovním není tedy pochyb o úspěších a dobré
práci s mládeží.
O dobré práci lze hovořit i v případě organizo−
vání kulturních akcí ve spolupráci s ostatními or−
ganizacemi v naší obci. Samostatně jsme pak re−
alizovali sběry starého železa, uspořádali soutěže
nebo letní akce, včetně Letní noci se skupinou
Generace.
V úplném závěru roku jsme měli velký podíl
na přípravě a uspořádání zdařilé akce Mikrore−
gionu Nový Dvůr Pochod za silvestrovským pra−
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sátkem 2012, která s uskutečnila v prostorách
u naší hasičské zbrojnice.
S velkou pomocí obecního úřadu se nám poda−
řilo vyměnit okna na naší zbrojnici a celou bu−
dovu zateplit, včetně pořízení nové fasády. Celý
rok 2012 společně vyhodnotíme 13. ledna na vý−
roční členské schůzi a současně si stanovíme
cíle a úkoly pro rok nový.
Na závěr jménem našeho hasičského sboru
děkuji spoluobčanům za celoroční přízeň a pod−
poru a po celý rok 2013 pak všem přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
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SDH Svatobořice
S blížícím se koncem roku nastává čas hodnocení,
co se nám povedlo a co bychom chtěli v příštím roce zlepšit.
V roce 2012 jsme uspořádali několik akcí: ha−
sičský ples, slet čarodějnic, dětskou soutěž O pu−
tovní pohár J. Muchy a O putovní pohár J. Ingra

Starší vítězové branného závodu všestrannosti.

Vítězové z mladších účastníků.

ml., noc na hasičce, letní tábor, jarní a podzimní
sběr starého železa, přátelské setkání s hasiči
z Radošovců, zúčastňovali jsme se Regionher a jiné.
O všech těchto akcích jsme
Vás průběžně informovali
v předchozích vydáních Zpra−
vodaje.
Po podzimním soustře−
dění mladých hasičů v Ra−
tíškovicích jsme se zúčastnili
závodu požární všestran−
nosti (ZPV), kde se mladší
žáci umístili na 3. místě
a starší žáci na 2. místě.
V sobotu 20. října se mla−
dí hasiči zúčastnili netra−
dičního ZPV v Koryčanech.
Mimo disciplín, které znají,
zde byl zařazen např. i kvíz.
Mladí žáci skončili na 2. mís−
tě. Tento závod se jim moc
líbil.
V sobotu 27. října jsme
i za nepříznivého počasí –
deště a zimy – uspořádali
sběr starého železa. Děku−
jeme všem dárcům za věno−
vaný železný odpad.
Také náš sbor se zúčast−
nil příprav a organizace sil−
vestrovského pochodu Za
prasátkem.
Závěrem Vám všem chci
jménem SDH Svatobořice
popřát v novém roce 2013
hodně zdraví a osobní po−
hody.
Také bych Vás chtěla po−
zvat na ples, který se usku−
teční v pátek 15. února 2013
na Sokolovně ve Svatoboři−
cích.
Iveta Lungová, Ing.,
jednatelka sboru
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Předání trofeje kapitánu vítězného družstva.

Spartak hodnotí
podzimní část sezony 2012/2013
Čtrnáct podzimních zápasů je za námi. Těšili jsme se na ně jistě všichni, protože
letošní léto se na našem stadionu neslo ve znamení velkých změn a přesunů.
Jelikož jsme v loňské sezoně nedovedli udržet
nejnižší krajskou soutěž mužů, odešlo po jejím
skončení mnoho hráčů a někteří i skončili svou
kariéru. Proto jsme přistoupili k zabudování pře−
devším vlastních mladých odchovanců. Celková
atmosféra se tak úplně změnila a nejen naši fa−
noušci byli zvědavi, jak si v nové sezoně pove−
deme.
Letošní ročník nezačalo naše A mužstvo zrovna
nejlépe. Bylo to způsobeno jednak možná až vel−
kým množstvím mladých hráčů, jednak tím, že
ostatní mužstva se na nás chtěla vytáhnout, pro−
tože jsme loni působili o patro výše. Každopádně
s přibývajícími zápasy se na našich kopačkách ob−
jevovalo více sebevědomí a zkušeností a výsledky
se začaly lepšit. Jedním z vrcholů podzimu pak
byla především domácí výhra nad Mikulčicemi,
tehdejším vedoucím týmem okresního přeboru.
Celkově pak A mužstvo obsazuje desáté místo se
ziskem sedmnácti bodů. Do jarní části hodlají tre−
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néři a hráči vstoupit s větším sebevědomím a dra−
vostí, aby dovedli získat co nejvíce bodů a šplhat
tabulkou vzhůru.
B mužstvo se potýkalo celou podzimní část s již
tradičním problémem, a to nedostatkem či pří−
padnou velkou fluktuací hráčů. Někteří se pohy−
bovali na hranici mezi A a B a často tak odcházeli
pomáhat do vyšší soutěže, a proto docházelo k čas−
tému měnění hráčů a jejich postů. Dá se tak říct,
že jsme nenastoupili snad ani jednou ve shodné
sestavě. Nicméně i tady se uplatňují mladí kluci
vyšlí z dorostu nebo o rok či dva starší. To nás
velmi těší, protože se nám poměrně daří vychovat
z nich hráče do A družstva. Na konci podzimu se
tak umístili na dvanáctém místě se ziskem pat−
nácti bodů. Letošní ročník III. A třídy je ale hodně
vyrovnaný a jakákoli výhra může naše B mužstvo
posunout i o pět příček vzhůru.
Dorost zahájil svou první sezonu v okresním
přeboru. Nutno říct, že jsme měli obavy, zda se
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Turnaj o Pohár starosty obce – vítězný tým.

mu tam podaří udržet po odchodu mnoha opor
do mužské kategorie. Musíme ale říct, že jejich
nástupci se s tím perou velmi zdatně, protože za−
tím okupují šestou příčku se ziskem sedmnácti
bodů. Věříme, že i nadále si kluci zachovají svou
bojovnost a po skončení jarní části budou nejhůře
na stejné příčce jako teď.
Velkou radost nám pak dělají starší žáci, kteří
po podzimní části vedou tabulku okresní soutěže.
Získali dvacet čtyři bodů a jen jedenkrát pro−
hráli. Což je pro ně nádherný výsledek jejich
práce a pro nás velkou nadějí, že i v budoucnu
se můžeme těšit na zrození velkých hráčů našeho
klubu. Mladší žáci se pak umístili na páté příčce
se ziskem dvanácti bodů. Kluci z přípravky se
umístili nejhůře ze všech družstev nastupujících
pod hlavičkou Spartaku. Neuhráli ani bod a skon−
čili na poslední příčce. Nic však není ztraceno
a jistě se kluci o jarní body poperou o to usilov−
něji.
28. září jsme na našem stadionu uspořádali
druhý ročník turnaje O pohár starosty obce, který
se už loni setkal s výborným ohlasem a letos se
jej tak zúčastnilo patnáct družstev ve třech sku−
pinách.
Díky výbornému počasí, kvalitnímu zázemí
a dobré náladě všech hráčů i diváků se nám po−
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vedlo vytvořit akci, kterou jsme si všichni moc užili
a při níž jsme mohli vidět mnoho dramatických
zápasů s vynikajícími výkony jak týmů, tak jed−
notlivců. Prvenství obhájil tým s názvem Ocelit,
který v napínavém finále podlehl družstvu Bur−
čáků. Jelikož se i letos akce setkala s úspěchem,
plánujeme ji uskutečnit v ještě větším formátu
i v roce 2013.
V tomtéž roce pro Vás připravujeme i dvě další
akce. Nejprve 9. února pořádáme již třetí ročník
plesu a 9. března to bude druhý ročník koštu
slivovic a pálenek. Moc rádi bychom Vás všechny
na obě tyto akce pozvali, budeme moc rádi, když
mezi nás zavítáte, pobavíte se a odnesete si třeba
nějakou pěknou výhru z plesové tomboly nebo
třeba krásnou skleničku z koštu. Moc se na Vás
všechny už teď těšíme.
Na závěr mi dovolte, abych všem sponzorům,
hráčům i fanouškům popřál do nového roku
mnoho zdraví, štěstí, úspěchů, rodinné i osobní
pohody a co nejvíce tříbodových výsledků.
Děkujeme Vám za vaši dosavadní přízeň a vě−
říme, že v tom následujícím roce nám zachováte
svou podporu a že spolu s Vámi zase uvidíme
mnoho pěkných a vítězných utkání na našem sta−
dionu!
Petr Šťastný, Bc.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Nejnovější zprávy

TJ Sokol Svatobořice
Dny bez sluníčka, ponurá nálada, ale také těšení se na první sníh
a na nejkrásnější svátky roku – Vánoce, to je zima.

Členové Sokola – účastníci pěvecké přehlídky.

Ale k naší činnosti. Dne 15. září se 5 členek
zúčastnilo pietního aktu u pomníku, který byl po−
staven jako upomínka na internační tábor ve Sva−
tobořicích. Mezi hosty byla také paní Věra Dekas−
tellová, nejstarší členka Sokola, která byla právě
v tomto táboře vězněna. A tak jsme měli možnost
vyslechnout vše o životě, který tam vězni vedli,
popřípadě položit jí otázky k tomuto tématu.
Na druhý den se jelo do Velkých Bílovic na za−
hájení cvičebního roku. A protože to bylo spojeno
s oslavou 150. výročí založení Sokola, celá akce
se nesla ve slavnostním duchu. Šlo se v průvodě
v krojích a stejnokrojích, s prapory. Cvičily se sle−
tové skladby a potom byla volná zábava. Když
jsem popisovala naši činnost, zapomněla jsem
říct, že my nejenom cvičíme, ale také zpíváme. Ti,
kterým byl dán do vínku hudební sluch a pěkný
hlas, se scházejí 1x za 14 dní na Sokolovně a zpí−
vají si pro radost. A když jsou vyzváni, účastní
se i veřejných vystoupení. 20. října odjeli do Bos−
kovic na Celostátní přehlídku pěveckých sou−
borů. A měli úspěch. Tak moc se líbili, že diváci
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

i po skončení vystoupení prosili, aby jim zazpí−
vali ty naše krásné písničky. A oni zpívali a rádi,
takže odpoledne se protáhlo do pozdních večerních
hodin a nikomu se nechtělo domů.
Přáli jsme zdraví a uzdravení. Nebylo mu to
dopřáno. V knize života měl napsáno jinak. Sta−
rosta Sokola Jarek Bůžek zemřel 21. října 2012
a vy, kdo jste ho znali, jistě mi dáte za pravdu,
když řeknu, že odešel dobrý člověk.
Hody, milé hody. A na hody, jak jinak, než ve−
selo. A tak 17. listopadu se mládež bavila při
rockové hudbě na Sokolovně, která se otřásala
v základech. Moc vesele se na druhý den netvá−
řívá správce Sokolovny Jenda Martínek, který
sčítá škody a uklízí nepořádek. Jenom vědomí,
že něco děláme pro mládež a výtěžek z celé akce
pomůže zachránit náš i tak napjatý rozpočet, nás
nechávají prozatím klidnými.
Na Mikulášskou besídku Jarka Buštíková na−
cvičila s dětmi pohádku o Popelce, my jsme na−
pekly perníčky, které jsme nazdobily s umem
každé vlastní. Děti dostaly po jednom balíčku.
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A jestli chutnaly? Chutnaly, a to ze dvou důvodů.
Jednak byly dobré a také proto, že ty maminčiny
nebo babiččiny se budou teprve péct nebo čekají
v krabici na nazdobení. Mikuláš s andělem rozdá−
vali dárky, čerti se proháněli po Sokolovně a hro−
zili malým nezbedníkům, že je odnesou a protože
ani jedno dítě nemělo čisté svědomí, bály se všechny.
Ve dnech 8. a 9. prosince se na vánoční výstavě
vystavovalo, prodávalo, besedovalo, Sokolovna byla
provoněná punčem, svařeným vínem a domácím
cukrovím.

V. Esterka (vpravo) před exhibičním utkáním.

Teď, když píši tyto řádky, finišují přípravy na
společnou oslavu 80. výročí vzniku boxu v Mistří−
ně a 150. výročí založení Sokola. Dál bude násle−
dovat zpívání u stromečku, vánoční turnaj ve stol−
ním tenisu, ukončení roku „prasátko“, které bu−
deme pomáhat organizovat. A nakonec ještě bych
Vás chtěla informovat – pojedeme do Chorvatska.
Možná namítáte, že je to trochu brzy se zabývat
dovolenou, ale říkám to proto, abyste při sestavo−
vání svého rodinného rozpočtu na rok 2013 mohli

s tou určitou částkou počítat, a také proto, že už
se můžete pomalu přihlašovat. Už teď vám mohu
zaručit krásné modré moře, příjemné prostředí,
pro náročnější ubytování v apartmánech, pro ty,
kteří chtějí být je pár kroků od moře, ubytování
v chatkách, dobrou partu lidí a kde je dobrá
parta, tam je veselo. Do pěkného městečka Bio−
grad chodíme na zmrzlinu a není to zmrzlina le−
dajaká. Kromě toho, že je výtečná, je to zmrzlina
s „kečupem“. Teď si možná řeknete, co to ta ženská
plácá. To samé jsem si říkala já, když jsem tam
byla poprvé a zmrzlinář se mě zeptal, jestli
chci s kečupem nebo bez něj. Naštěstí tam
byli lidé věci znalí a rychle mi pošeptali,
když viděli ten můj zděšený výraz, že je to
čokoládová poleva. A věřte, že není nic krás−
nějšího než sedět na břehu moře, pozoro−
vat plovoucí lodě, pochutnávat si na té zmrz−
lině s „kečupem“, poslouchat chorvatskou
hudbu a čekat na západ slunce. Takže vy,
kdo máte rádi moře a sluníčko, jeďte s námi.
Přihlásit se můžete u Majky Změlíkové,
která vám řekne, co já jsem nestihla.
A ještě něco! V březnu bude maškarní
ples, takže popusťte uzdy své fantazii a za−
čněte přemýšlet, v jaké že to půjdete masce.
Až budete číst tento příspěvek, budete mít
již všichni nakročeno v novém roce 2013. A já vám
přeji, abyste kráčeli ve zdraví, štěstí, lásce, pro−
blémy ať se vám vyhýbají a když nějaké nasta−
nou, ať se Vám je povede rychle odstranit. A nako−
nec ještě jedno neobvyklé přání. Mladším ročníkům
přeji, aby měli „stálý příjem“, tj. práci. Je to
smutné, že si musíme něco takového přát, ale je
to tak. To Vám přeji nejen já, ale také všichni
členové TJ Sokol.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice

Kuželkáři
Úspěšný podzim
Podzimní část je za námi a pomalu se začínáme připravovat na jaro.
V průběhu podzimu se ukázalo, že kuželkáři
z Mistřína patří mezi kvalitní hráče v soutěžích.
Družstvo „A“, které bojuje ve 3. lize mužů o nej−
lepší výsledky, je v polovině sezony na pěkném pá−
tém místě v tabulce. Letošní rok je v lize nesmírně
vyrovnaný a družstva mají mezi sebou jen mírné
rozestupy, tak do konce sezony se může odehrát
ještě spousta vyrovnaných utkání. Áčko stále ode−
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hrává domácí zápasy na šestidráhové kuželně
ve Vracově. Družstvo „B“ je po konci podzimu
na druhém místě v Jihomoravském přeboru 1. třídy.
Hráči z béčka by rádi postoupili do Jihomoravské
divize, ale cesta je těžká a na jaře se ukáže, zda se
plán podaří. Družstvo „C“ v Jihomoravském pře−
boru, které je posíleno o nové hráče a dorostence,
skončilo na konci podzimu osmé. Pro hráče je se−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zona vydařená. Podařilo se jim porazit první muž−
stvo tabulky Vážany, když si hosté přijeli pro vý−
hru a odjížděli zcela zaskočeni porážkou. Důležité
je dokázat vyhrávat domácí zápasy. V listopadu se
odehrálo na domácí kuželně derby mezi „B“ a „C“,
kde zvítězilo domácí družstvo „B“. Na jaře se
uvidí, zda céčko využije domácí pozici pro derby.
Dorostenky pod vedením Jakuba Cizlera se umís−
tily v dorostenecké lize po konci podzimu na pá−
místě. Holky stále sbírají zkušenosti a postupem
času mohou pomoci i v jiných soutěžích.
Jsme za polovinou sezony a do prosince se oče−
kávalo rozhodnutí MŠMT o získání dotace na do−
stavbu a položení čtyř−dráhy v naší kuželně. Rok
se čekalo na verdikt, který nám oznámil, že žád−

nou dotaci nemůžeme dostat z důvodu sníženého
objemu financí v letošním roce. Veškeré finanční
prostředky byly odeslány na reprezentaci ČR... asi
mají málo…
Na konci sezony nám končí technické osvědčení,
které nám ještě umožňuje hrát domácí zápasy
na kuželně v Mistříně. Zatím nikdo nedokáže říct,
zda se nám dotace podaří získat v příštím roce.
Pevně věřím, že se situace vyřeší a nebudeme
muset všichni hrát domácí zápasy mimo naši obec,
což by byla škoda pro hráče, ale taky pro diváky,
kteří nás stále a pravidelně chodí podporovat. Dě−
kujeme!
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček, Bc., DiS mluvčí kuželkářů

K ZAMYŠLENÍ

Z válečných vzpomínek
Dary Paludové na Svatobořice
Sokolská odbojová skupina Jindra pracovala proti nepříteli v době
druhé světové války na Rousínovsku v okrese Vyškov na Moravě.
Již od června 1939 organizoval Josef Benda zpo−
čátku zpravodajské, sabotážní, propagační i jiné
činnosti proti okupantům. Do této skupiny patřila
i rodina Potrusilova. V té době
ještě Dara Potrusilová žila s ro−
dinou v Olšanech a od roku 1941
navštěvovala obchodní školu.
V Potrusilově rodině bylo pět
bratrů, jeden z nich byl i její táta
Josef. Další byli Ladislav, Jan,
František a Antonín .
Jednoho dne v roce 1941 jí dal
táta těžkou otázku, která vyža−
dovala i odpovědnou volbu. Bylo
jí šestnáct let když odpověděla,
„Ano pomůžu“. Avšak nezůstalo
jen u psaní letáků či jiných tex−
tů. Následovalo roznášení psa−
ných materiálů, letáků i přená−
šení potravin na určená místa.
Táta Josef byl však záhy
v roce 1942 zatčen. Mlčení mu zachránilo život.
Pak ho zraněného bitím propustili domů a musel
se v pravidelných intervalech hlásit na gestapu.
Dara Potrusilová mezitím ukončila školu a nastou−
pila do práce v administrativě Skřivánkovy továrny
na nábytek v Rousínově. Z rodiny Potrusilových byla
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

27. 7. 1944 zatčena jako první. Toho samého dne
přišli navečer i pro tátu domů do Olšan. Rozuzlení
padlo až počátkem podzimu 1944, kdy z nás ko−
nečně spadl ten nejhorší strach.
Zpráva o transportu do Svatobo−
řic do tamního internačního tá−
bora. Bylo mi osmnáct let.
Při pobytu jsem byla využívána
jako pracovní síla v prádelně nebo
dokonce jsem byla určena k mon−
táži granátů určených pro wehr−
macht. V lágru i vně jeho plotů
se našli i slušní lidé, kteří nám
pomáhali ulehčit náš úděl. V po−
lovině dubna přijelo gestapo a roz−
pustilo těsně před frontou celé
osazenstvo vězňů bez soudu. Vla−
kem jsme přijeli do Bučovic a já
šla pěšky až do Olšan!
To bylo radosti když jsme se
27. dubna 1945 všichni setkali
i s našimi partyzány! Byl to den osvobození obce
od nenáviděného wehrmachtu i gestapa!
Dodnes manželé Paludovi žijí v Brně. Jen ta léta
snad mohou prozradit, že je generací, která ví,
co je fašismus v pravém slova smyslu.
Jan Kux, JUDr.
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ DOMA I VE SVĚTĚ

Jan Kux cestovatel a historik

slaví 65 let
Náš rodák, publicista, právník, cestovatel i spisovatel JUDr. Jan Kux
se v těchto dnech dožívá 65 let.
V posledním období v jeho tvorbě zcela dominu−
je fenomén československého legionáře na všech
frontách první světové války. Nejenže v období let
2008 až doposud procesto−
val po stopách legionářů
řadu zemí, ujel či prošel
více než 55 tisíc kilometrů
trasami, po nichž legionáři
postupovali ve válečné vřa−
vě. O těchto strastiplných
cestách napsal několik za−
jímavých pojednání. His−
torický kaleidoskop, De−
tektor revue nebo Listy
University obrany v Brně,
jsou časopisy, kde v různě
dlouhých seriálech popsal
své zkušenosti z pátrání
po osudech pomníků po−
stavených na památku
padlých legionářů. Světlo
světa spatřila i knížka
pod názvem Po stopách
bojů legionářů v Rusku
po 90 letech.
V tomto časovém roz−
pětí uspořádal i řadu výstav, které osvětlovaly ze−
jména význam bitvy u Zborova. Výstava byla in−
stalována například ve vojenské střední škole
v Moravské Třebové či na Universitě obrany v Brně,
v muzeu ve Vyškově a v řadě škol v Jihomorav−
ském kraji. Zpravidla při příležitosti vernisáží těchto
výstav nebo i poté následovala jeho beseda k této
nepochybně zajímavé kapitole našich novodobých
dějin. Jako historik dokáže zajímavě a poutavě zú−
ročit všechny nasbírané vědomosti, které v rámci
projektu Ministerstva obrany ČR Legie 100 dokáže

mladým posluchačům předat. I když je dnes již
v důchodu, dokáže pracovat i s válečnými vete−
rány, o kterých píše medailony, věnuje se i dále
kmenovému tématu, jímž
je Internační tábor Svato−
bořice či stále zpracovává
téma Banderovci na Mo−
ravě. A jak sám říká: „Ko−
nečně mám trochu času
věnovat se i své druhé pro−
fesi, jíž je historie. Ne, že
bych na právnickou pro−
fesi v důchodu zanevřel,
ale těch lidských trápení
už jsem slyšel dost“, dodal
s nostalgií.
Za jeho mimořádnou
nejen publicistickou čin−
nost byl v roce 2010 oce−
něn Cenou Jihomorav−
ského kraje, je nositelem
titulu Český patriot 2009
a drží cenu za časopisec−
kou tvorbu v roce 2010,
kterou uděluje Klub auto−
rů literatury faktu Praha
v rámci obce spisovatelů. Cenu získal za seriál
o jeho cestách „za legionáři“ po bojištích v Evropě.
Pátrání po frontách, na kterých naši legionáři
ať už první nebo druhé světové války bojovali
však ještě nekončí. Do jeho práce, ať už peda−
gogické, scénáristické, badatelské či publicis−
tické, ale i funkcionářské v práci pro ČsOL či
ČSBS, mu přejeme vytrvalost a stálé zdraví,
abychom si mohli přečíst další zajímavosti nejen
ze života legionářů na Sibiři.
Ludvík Horčica

www.svatoborice−mistrin.cz
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Mistři svých řemesel…
vyšívačka Anna Macková
a malérečka Marie Matějíčková
Člověk vytvářel a dosud vytváří nejen věci přísně účelové, ale mnoho ze své činnosti
věnoval také tvorbě předmětů z praktického hlediska zdánlivě neúčelných.
Jde však o věci a hodnoty, které celá staletí do−
kumentují růst tvůrčích lidských schopností v práci
i v hledání krásy.
Dokladem tvůrčí činnosti s převažujícími znaky
výtvarné hodnoty je od středověku krumplování
a vyšívání. Obojí bylo u nás doloženo již od 12. sto−
letí, ale známé jsou také vyšívané hedvábné šátky,
dle poznatků odborníků užívané (možná) v časech
Velké Moravy (9. století) jako platidlo.
Ve středověku se vyšívání vyskytovalo u dvorů,
klášterů a později v i měšťanských domech. Na do−
mácích i dovážených látkách vytvářely vyšívačky
i vyšívači (krumpléři) barevným hedvábím, stří−
brnými i zlatými nitěmi, perlami i drahými ka−
meny kříže, květy, ptáky i jiné náročné ozdoby,
často také státoprávní symboly – českého lva nebo
moravskou orlici.

Petr Žitavský (1260−1339, český vzdělanec, diplo−
mat, letopisec, třetí opat zbraslavského kláštera,
pokračoval v psaní Zbraslavské kroniky, ve které
je popsána historie od potopy světa do roku 1338),
uvádí, že roku 1310 si Eliška Rejčka (1288–1335,
dvakrát česká a polská královna, po druhém ovdo−
vění si vzala Ronovce Jindřicha z Lipé, 1275–1329),
sama vyšívala svatební šaty. Také bývalý benedik−
tinský ženský klášter svatého Jiří v Praze s při−
lehlou bazilikou (založen roku 976 ve východní
části komplexu Pražského hradu při Katedrále sv.
Víta) měl svou textilní školu. Vynikající domácí tra−
dici již v časech gotiky vytvořili svými prostředky
krumplíři a vyšívačky. Vyšíváním se zdobily ne−
jen liturgické oděvy a královská roucha, ale také
věci užívané k výzdobě – přikrývky, pokrývky,
závěsy, na nichž byly vyobrazeny postavy svatých

Vyšívačka Anna Macková při práci.
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i světské náměty stvoření světa nebo výjevy vá− to moc neuměla slovy popsat a už vůbec ne na−
lečné, zvířecí i rostlinné motivy. Starodávná tra− kreslit. Ale teta mne vyslechla a brzy byla práce
dice vyšívání se dále rozvíjela v období vrcholné− hotova a já byla vždy nadmíru spokojena. Práce
ho středověku a v 19. a 20. století se postupně tety Mackové mne budou doma doprovázet ještě
prosadila do výzdoby oděvu nejen duchovního dlouhá léta a vždy si na její krásný vztah k to−
a měšťanského, ale také svátečního oděvu ven− muto umění i k životu ráda vzpomenu.“
Paní Anna Macková si vyšívačské řemeslo
kovanů.
Dnes jsou výšivky na lidových krojích pova− a umění osvojila precizně a vypracovala své řeme−
žovány za jeden z vrcholů vyšívačského umění. slnické vyšívačské dovednosti opravdu na neopa−
V naší obci se vyšívání věnovaly ženy od nepa− kovatelnou a vysokou úroveň. V tom se podobala
měti. K těm, které tomuto umění zasvětily pod− řadě dalších dřívějších i současných vyšívaček,
statnou část svého života patřily také Anna Mac− které patřily a stále patří v našem kraji k nejlep−
ková (roz. Bábíčková, 1924−2012) a Marie Matě− ším a nejvyhledávanějším.
jíčková (roz. Kolečkářová,
1927−2012). S oběma jsme se
naposledy rozloučili během
svátečních dnů, ale snad je
i poté vhodné je na stránkách
zpravodaje připomenout.
Anna Macková se narodila
v létě roku 1924 v rodině Mag−
daleny a Antonína Bábíčko−
vých z Mistřína. Zde také pro−
žila celý svůj život, jeho pod−
statnou část v manželství
s Ladislavem Mackem. Vycho−
vala tři děti (dceru Ludmilu
a syny Ladislava a Jaroslava)
a pracovala s výjimkou ne−
dlouhé doby, kdy byla zaměst−
nána v místní textilce, v po−
hostinství.
Paní Marie Matějíčková.
Paní Anna Macková byla
však v naší obci známa jako
Mezi další ženy, které se věnovaly dlouhá léta
jedna z nejlepších vyšívaček našich slováckých
krojů. Měla velkou zručnost a uměla precizně od− výtvarnému lidovému umění, ale spíše než vyší−
vádět vyšívačské řemeslo. Její práce nosí nejen vání to bylo malování keramiky a dalších materi−
vnučky, ale také místní a přespolní muzikanti álů, patřila paní Marie Matějíčková–Kouřilová.
a nespočet dalších. Krása našich krojů vzešlá Narodila se v roce 1927 manželům Kolečkářo−
z rukou A. Mackové se prezentuje nejen u nás, ale vým. Vedle svých rodičovských povinností, s man−
želem Josefem vychovala dceru Jiřinu a syny Jo−
i v daleké cizině.
Na její práci i osobnost vzpomíná s velkou lás− sefa a Milana, pracovala v kyjovských Sklárnách.
kou sestřenice Anna Pucharová: „Tvůrčí a mohu Ve svém volném čase se věnovala nejen rodině,
říci přímo umělecká práce vyšívačky tety Anny ale další smysl života i zalíbení našla v malování
Mackové byla součástí známé vyšívačské tradice porcelánu, ve vyšívání a pletení. Také její krásné
Mistřína a součástí výsledků nadšení a tvůrčího práce jsou dokladem vztahu našich babiček a ma−
zaujetí mnohých místních žen, mezi něž patřila minek k dávným tradicím naší obce i jejím kul−
i moje maminka Kristýna Bábíčková. Myslím, že turním hodnotám.
Paní M. Matějíčková přitom všem měla ráda de−
právě v jejich vztahu byly počátky vyšívání a nad−
šení pro tuto náročnou a záslužnou práci. Když chovou hudbu a s oblibou se zúčastňovala veške−
moje maminka zemřela, přicházela jsem s pros− rého kulturního dění v naší obci. Přestože v závěru
bou o vyšívání různých součástek krojů, ubrusů svého života žila s druhým manželem v Kyjově,
nebo prostírání za tetou Mackovou. Vždy mne žá− ráda se vracela mezi své děti, vnuky a pravnuky
dala, abych jí vyjádřila svoji představu. Nikdy jsem do naší obce.
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Vztah k lidovému umění po ní převzal její syn
Josef i vnučka Petra, kteří se dále věnují malo−
vání i vyšívání. Na babičku M. Matějíčkovou
vnučka Petra s láskou vzpomíná: „Moje babička
moc nevyšívala, jen pro svoji potřebu, kroje pro
nás vnučky a nějaké obrázky. Na zakázku nikdy
nevyšívala. Mnoho z těchto dovedností jistě odkou−
kala od své tchýně Blaženy Matějíčkové, která
vyšívala hodně a moc ráda. Naše babička Marie
malovala vždycky až večer, když jsme se my děti
už chystali ke spaní. Všichni jsme leželi na gauči
v obýváku a usínali jsme, a ona malovala při lam−
pičce až do noci. Pamatuji s její malý zlepšováček;
nezbytné brýle měla na nose vždy vypodložené
kouskem látky, aby jí neklouzaly dolů, když se
skláněla nad talířkem. Babička nás hlídala hodně
často, vždy se nás vnoučat sešlo aspoň pět. Někdy
jsme ji zlobili, schovávali jsme se jí venku a přišli

jsme domů až na její zavolání, že uvařila krupici.
Občas jsme jí i nějaký rozmalovaný hrneček roz−
bili, ale nikdy nás za to nepotrestala ani nám ne−
vynadala. Jenom řekla: Tak vám teda pěkně dě−
kuju! Ale to pro nás bylo horší než nějaký trest.
Od babičky, své maminky se naučil malovat
taťka a od něho zase já. Vždy mně bylo jasné, že
jednou v tom budu pokračovat. Babička mně i tať−
kovi radila, jak co máme namalovat, co vypadá
hezky, co se jí nelíbí. Když jsme měli vymalovat
první domek, bylo to průčelí domu pana Kudeli
kousek od obecního úřadu, tak říkala: Jožinku, na−
malujte to velikýma ornamentama! Barák néni ta−
léřek, ornamenty musí být vidět i z druhé strany
ulice! Měla velkou pravdu. Na babičku budeme vždy
všichni s láskou vzpomínat; hlavně na to, jakou
trpělivost s námi měla i na to, že nás i trpělivosti
Připravil František Synek, PhDr.
naučila.“

Z redakční pošty
Zprávy od běžce pana K. Hány…
Po roce se opět ohlásil náš rodák a stále vynikající běžec a reprezentant naší obce
pan Květoslav Hána, žijící nyní se svou rodinou ve Veselí nad Moravou.

Triumfující běžec
Květoslav Hána.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z jeho dopisu vyjímám…
„Dobrý den, moc všechny zdravím. Slíbil jsem,
že Vám budu posílat výsledky svých závodů. Ale
opět píšu až teď. Odpusťte mně to! Polepším sa…
V letošním roku mám už moc závodů. Posílám
ty hlavní. Ve dnech 17. až 25. května sem sa zú−
častníl Mistrovství světa v běhu do vrchu v Ně−
mecku (Bühlertal). Ba trať 10 km sem měl čas
1 hod. 17´25´´ a býl sem na 13. místě. Mezi vrcha−
řama, keří žijú enom v horách, sem sa ale ani tak
nestratíl. O měsíc později, 16. června sa konalo
Mistrovství Česka v běhu do vrchu od Ostra−
vice na Lysou horu. Moc těžký závod, veliký ko−
pec a po dešti, kameně sa moc kázali, přesto sem
to dokázál a vyhrál sem. Trať dlúhú 7,5 km sem
uběhl za 57´38´´ a stal sa Mistrem Česka. 29. června
až 2. červenca bylo Mistrovství Evropy v běhu
do vrchu v Rakúsku (Bludenz, 8,2 km, 1 hod.
20´27´´, 8. místo). 17. až 20. srpna sa konaly Svě−
tové hry (olympiáda) v Německu (Zittau), Polsku
(Zgorzelec) a Česku (Hrádek nad Nisou). Ve městě
Zittau sa konaly skoky, hody (kladivo, oštěp),
ve Zgorzelci sa běhaly sprinty a jiné běhy a v na−
šem Hrádku n. N. závodili chodci a maratónci.
Já sem závodíl v Polsku v běhu na 10 km a časem
54´12´´ sem obsadíl 7. místo. Na druhý deň sem
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závodíl 2000 m steple (25 překážek), aj přes vodní
příkop. Rozdíl ve skákání přes příkop je ten,
že mladí skáčú na konec vody, ale my, dříve na−
rození, skáčem do té vody najhlubší. Vydál sem
ze sebe všecko a zcela vyčerpaný sem doběhl
za 12´13´´. V cíli sem měl velikú radosť ze stříbra!
Vyhrál bývalý mistr světa na této trati, Portu−
galec Vicenzi, druhý sem býl já a třetí Špa−
něl“, uvádí ve svém dopise výčet svých úspěchů
K. Hána.
Do konce roku ještě vyhrál Mistrovství České
republiky na 10 km (13. října, Bořetice, čas 55´27´´)

a stal se Mistrem České republiky 2012 v běhu
do vrchu a v běhu silničním. Jak pan Hána uvedl,
do konce roku mu zbývá ještě několik závodů.
Za redakci Zpravodaje i vás všechny spoluob−
čany blahopřeji panu K. Hánovi k jeho neopako−
vatelným úspěchům a přeji ještě mnoho dalších
úspěchů a do další společné pouti životem s man−
želkou mnoho radostí, štěstí a spokojenosti. Man−
želé Hánovi totiž byli oddáni v kostele v Mistříně
26. ledna 1963, tedy před půl stoletím. Oběma moc
blahopřejeme.
Připravil

František Synek, PhDr.

 INFOSERVIS 

Kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2012
7. 10.  Den seniorů, pobesedování s kulturním
programem
9. 10.  Zahájení kurzu „Taneční pro dospělé za−
čátečníky“
9. 10.  Taneční kurz pro žáky základní školy
21. 10.  Čaj o páté
27. 10.  35. výročí Slováckého souboru Lúčka,
slavnostní koncert
4. 11.  Výstava vánočních ozdob a dekorací
7. 11.  Vernisáž výstavy malířky Evy Vrbové
V kulturním programu vystoupila dět−
ská cimbálová muzika ZUŠ.
9. 11.  Koncert /přehrávky žáků základní umě−
lecké školy
17.−19. 11.
 Slovácké hody s věncem
22. 11.  Přednáška – Penzijní reforma
24. 11.  Pavlušův Mistřín, přehlídka dechových
hudeb
2. 12.  Mikuláš
8.−9. 12.
 Prodejní výstava vánočních ozdob a de−
korací, Sokolovna − Sokol
15. 12.  80. výročí Box Club Mistřín a 150 let
založení Sokola
20. 12.  Vánoční koncert ZUŠ
22. 12.  Koledování u vánočního stromu
26. 12.  Vánoční koncert Mistříňanky
31. 12.  Silvestrovský pochod
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Taneční
Častokrát slýchám, jaká je dnešní mládež le−
nivá, neposlušná, nepořádná atd.. Já ze své vlast−
ní zkušenosti vidím něco jiného. Je jiná, ale určitě
o nic horší, než jsme byli my.
Poslední čtyři roky probíhají taneční kurzy
pro žáky devátých tříd na kulturním domě. Je ra−
dost se dívat, jak během kurzu rychle děti dospí−
vají a snaží se podobat nám dospělým. Velice
si vážím podpory pedagogického sboru základní
školy a rodičů, kteří podpořili tento projekt při
výchově svých dětí, a věřím, že tato investice se
nám v budoucnu všem bohatě vrátí. Také bych rád
touto cestou poděkoval tanečnímu mistrovi Li−
boru Brožíkovi a jeho partnerce Markétě Ježové
za jejich odborné vedení kurzu a především ne−
smírnou trpělivost.
Přehrávky ZUŠ
Stávají se již tradicí přehrávky mladých žáků
místní základní umělecké školy v obecním kul−
turním domě. Pod dohledem svých učitelů zde po−
prvé poznají, co znamená vystoupení před diváky.
To není jenom perfektní zvládnutí zadané par−
titury, ale také zvládnutí trémy před veřejností.
A diváci mají možnost sledovat vývoj našich mla−
dých muzikantů. Ti nejlepší se nám pak předsta−
vili na Vánočním koncertu.
Jak se lidově říká, můžeme klidně spát, o naši
příští muzikantskou generaci nemusíme mít
strach. Jejich hudební zrání mají ve svých rukou
odborníci na slovo vzatí.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Účastníci tanečního kurzu.

Přehrávky hudebního kurzu.

Pavlušův Mistřín
Festival dechových hudeb „Pavlušův Mistřín“ si
u milovníků dechové hudby našel své místo.
Potvrzuje to i vyprodaný sál místního kultur−
ního domu. V programu kromě pořádající de−
chové hudby Mistříňanky se představili také naši
mladí muzikanti Svatobořáci a dále to byli hosté
ze Stříbrnic – Stříbrňanka a punc mezinárodní
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zastoupila dechová hudba Drietomanka ze Slo−
venska.
Pěkným vstupem se také prezentoval Antonín
Pavluš, na jehož počest se tento festival pořádá.
Všem účastníkům poděkoval za krásný kulturní
zážitek starosta obce František Měchura a kapel−
níkům předal upomínkové dárky. Pořad s citem
provázela Růžena Dobešová.
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu
strana 39

Antonín Pavluš a Mistříňanka.

Momentka z vernisáže výstavy Evy Vrbové.
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Výstava byla průřezem jejího dosavadního díla
– od krajinomaleb, vlastního autoportrétu, lino−
rytů, až po koláže z kůže. Večer se nesl v duchu
povídání o životě, umělecké práci a cílech do bu−
doucna mladé malířky. Kulturní program dopl−
nila Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany pod
vedením pana Pavla Varmuži. Podávalo se sva−
řené víno a malé občerstvení. Příjemně nás pře−
kvapila hojná účast našich spoluobčanů, což nás
utvrzuje v přesvědčení, že máme v pořádání po−
dobných akcí i nadále pokračovat.
Mikulášská besídka

Eva Vrbová.

Vernisáž obrazů malířky Evy Vrbové
Kulturní dům pořádal ve středu 7. listopadu
2012 vernisáž obrazů malířky Evy Vrbové, ro−
dačky ze Svatobořic.
Tato mladá nadějná malířka vystudovala Uni−
verzitu Palackého v Olomouci, absolvovala půl−
roční stáž ve Slovinsku, později také v Maďarsku.
Nyní žije a pracuje v Praze, kde se věnuje malbě
portrétů a umění na zakázku.

První adventní neděli, tj. 2. prosince 2012, při−
šel na kulturní dům Svatý Mikuláš se svou počet−
nou družinou andělů a čertů ze souboru Krušpá−
nek.
Na besídce vystoupil dětský národopisný sou−
bor Podkověnka, žáčci prvních tříd paní učitelky
Jarmily Strýčkové a Markéty Varmužové se před−
stavili jako čertíci a andělíčci. Lidovými písněmi
program obohatila Mladá cimbálová muzika a na−
konec zatančil taneční klub WAKE−UP svůj čertí
rej. Jsou to děvčata druhých až šestých tříd zá−
kladní školy pod vedením pana Antonína Kop−
líka. Svatý Mikuláš měl i letos plné ruce práce.
Kolik balíčků musel dětem s anděly předat!
Na kulturní dům totiž přišlo tolik hodných, dárků
nedočkavých holčiček a kluků. Děkujeme Sva−
tému Mikuláši a paním učitelkám, že nám při−
pravili toto pěkné adventní odpoledne. Věříme, že
všechny děti budou i celý příští rok hodné a zase
za Mikulášem přijdou.
Jitka Maradová

Skupina andělíčků z družiny sv. Mikuláše.
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Připravované kulturní akce
v I. čtvrtletí 2013
Leden
4. 1.  Taneční prodloužená
9. 1. (ST) v 18:00 hod.
 Vernisáž fotografa Pavla Popelky „Etio−
pie“
12. 1.  Taneční a módní show. Ples Sdružení
Lúčka a Patnáctka pro občany, hraje
Vermona Vracov
19. 1.  Dolňácký krojový ples, DH Svatobořáci
20. 1.  Benefiční beseda s doktory Josefem
a Eliškou Maradovými „Na pomoc Africe“
26. 1.  Reprezentační ples obce, hraje Hudební
skupina Ferrum a DH Svatobořáci
Únor
2. 2.  Ples SRPŠ, hraje SW Band Brno
3. 2.  Dětský karneval, Orel

9. 2.  Fašaňk – místní slovácké soubory
9. 2.  Discoples – Spartak
24. 2.  v 17.00 hod. – Divadlo „ Koníčky“, Hroz−
nolhotský Hrozen
Březen
1. 3. 
2. 3. 
3. 3. 
5. 3. 
8. 3. 
9. 3. 
10. 3. 
16. 3. 
24. 3. 

Registrace slivovice
Degustace slivovice
Dětská pěvecká soutěž
Výstava fotografií studia Kontakt
Registrace vín
Košt slivovice
Degustace vín
Výstava vín
Smrtná neděle

26.−28. července 2013
 Mezinárodní festival MISTŘÍN
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu

Pozvánka na benefiční besedu

BURUNDI −
dva světy, avšak jedna planeta
Život v jedné z nejchudších zemí Afriky
Vám svým vyprávěním a fotodokumentací
přiblíží MUDr. Marada Josef se svojí dcerou Eliškou.
Oba strávili několik měsíců na zdravotnické misii v Africe
a velmi rádi se podělí o své zážitky a načerpané zkušenosti.
Beseda se uskuteční

v neděli 20. ledna 2013 ve 14:00 hodin
v Kulturním domě ve Svatobořicích−Mistříně.
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Jubilanti naší obce
93 let
94 let

Leden 2013
70 let

Miroslav Marada
Marie Lungová

75 let

Jan Pekárek
Jan Procházka

Březen 2013

80 let

Ludmila Junášková

85 let

Anděla Střížová
Zdenka Maradová

87 let

Slavomír Dobeš
Josefa Řiháková

Václav Blata

70 let

Marta Havelková

75 let

Hedvika Pospíšilová
Josef Ingr

80 let

Věra Šimečková

85 let

Drahomíra Ingrová

86 let

Drahomíra Varmužová
Marie Maradová

87 let

Marie Šebestová
Karel Řihák

90 let

Jaroslav Marada

Únor 2013
70 let

Oldřich Koudela

75 let

Antonie Martinková

80 let

Miroslav Hofman

85 let

Kristina Vašíčková

86 let

Ludmila Stratilová
Antonie Dokoupilová

87 let

Marie Votrubcová

88 let

Božena Krakovičová

91 let

Alois Petřík

50. výročí uzavření manželství
Leden manželé Josef a Hedvika Varmužovi
60. výročí uzavření manželství
Březen manželé Zdeněk a Jarmila Přibáňovi
Zdenka Gazdová, matrikářka

Charita Kyjov
Vážení a milí spoluobčané.
S nástupem nového roku chceme poděkovat
zástupcům samospráv, sponzorům, dárcům a všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají zvládat
velké množství úkolů, kterých v sociální
a zdravotní oblasti každoročně přibývá.
Vám všem, kdo činnost charity jakýmkoliv
způsobem podporujete, upřímně děkujeme.
Přejeme Vám požehnané, radostné a po−
kojné prožití vánočních svátků a uživate−
lům našich služeb, aby i v novém roce 2013
byli šťastni a s naší prací spokojeni.
„Vánoce jsou okamžikem, kdy nám Bůh při−
náší kousek nebe na zemi a trochu slunce
tam, kde očekáváme jen špínu a zmatek.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Kéž máme odvahu tento kousek nebe a tu
trochu slunce přijmout do svého srdce, aby−
chom jimi tak mohli obdarovávat všechny po−
třebné nejen o Vánocích, ale i v novém roce.“
Pracovníci Charity Kyjov

Protože všechny důležité informace
o Charitě Kyjov mohou případní zájemci
vyhledat na webu http://www.kyjov.
caritas.cz/, rozhodli jsme se přiblížit Vám
letos naši činnost trochu jinak; totiž pro−
střednictvím čísel – formou jakési statistiky,
na jejímž základě si čtenář může snáze udě−
lat představu o našich výkonech a činnosti vůbec.
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Charitní pečovatelská služba
Charita Kyjov má tři střediska pečovatelské služ−
by: Pečovatelská služba Kyjov, Pečovatelská služba
Vracov a Pečovatelská služba Svatobořice−Mistřín.
Charitní pečovatelská služba Kyjov letos od po−
čátku roku do konce října u svých klientů usku−
tečnila 19 907 návštěv; na cestě k nim najela
celkem 57 904 km (pouze do obcí mimo Kyjov)
a rozvezla 11 743 obědů. Dále uvádíme obce a počty
uživatelů služby, resp. četnost návštěv:
Bukovany (2 klienti 3x denně), Čeložnice (2 kli−
enti 1x denně), Ježov (2 klienti 1x denně), Koste−
lec (5 klientů 1x denně), Kyjov (121 klientů, ná−
vštěvy různé 1−2−3x denně), Labuty (2 klienti 1x
denně), Milotice (3 uživatelé 3x týdně), Moravany
(1 klient 1x týdně), Nechvalín (1 klient 1x denně),
Ostrovánky (2 klienti 1x denně), Sobůlky (2 klienti
1x denně), Vacenovice (2 uživatelé 1x denně), Vlkoš
(2 klienti 3x týdně), Vřesovice (1 klient 3x týdně),
Žádovice (2 uživatelé 1x denně), Žeravice (7 klientů
1−2x denně). Uváděná data mají pouze informativní
charakter; průběžně se neustále mění.
Charitní pečovatelská služba Vracov za stejné
období letošního roku vykázala 4 355 návštěv; cel−
kový počet uživatelů služby je 58, z toho 21 v DPS,
22 ve městě a 15 klientů si nechává dovážet pouze
obědy. Pro své klienty služba vyprala a vymand−
lovala cca 840 kg prádla.
Charitní pečovatelská služba Svatobořice−Mis−
třín do 31. 10. vykázala 8 814 výkonů pro celkem
38 uživatelů služby; z toho je 28 v DPS, 10 v obci.
Domácí zdravotní péče
Charitní Domácí zdravotní péče je zde pro dět−
ské i dospělé pacienty, kteří potřebují ošetřování
ve svém domácím prostředí. Tuto péči ordinují
praktičtí lékaři a je hrazena zdravotními pojišťov−
nami. V našem týmu pracuje 8 registrovaných
všeobecných sester a 1 registrovaný fyzioterapeut.
Individuálním přístupem se snažíme zkvalitnit
život pacientů. Ze zdravotních výkonů poskytu−
jeme především ošetřování ran, aplikaci injekcí
a infuzí, odběry krve, aplikace inzulinu, měření
krevního tlaku a rehabilitaci.
Letos jsme ošetřovali 530 pacientů, u nichž jsme
vykonali 14 678 návštěv.
Počet pacientů DZP od počátku roku v jednotli−
vých obcích: Bukovany (10), Čeložnice (6), Hýsly (4),
Ježov (3), Kelčany (5), Kostelec (13), Kyjov (285),
Milotice (15), Moravany (13), Nechvalín (1), Ostro−
vánky (2), Skalka (2), Skoronice (7), Sobůlky (7),
Stavěšice (1), Strážovice (3), Svatobořice−Mistřín
(110), Šardice (4), Vacenovice (11), Vlkoš (13), Vra−
cov (2), Vřesovice (7), Žádovice (1), Žeravice (5).
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Domácí hospicová péče
je službou, ve které ošetřujeme pacienty v po−
sledním období života a umožňujeme jim toto ob−
dobí prožít bez fyzické, psychické, sociální a spiri−
tuální bolesti. V posledním roce jsme se starali
o 37 hospicových pacientů, kteří mohli dožít po−
slední dny života mezi svými blízkými. Vykonali
jsme u nich celkem 892 návštěv. Tým je sestaven
z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa,
sociálního pracovníka, duchovního, 8 všeobecných
registrovaných sester a 4 pečovatelek.
Naši péči poskytujeme pacientům v těchto ob−
cích: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Je−
žov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Mo−
ravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky,
Stavěšice, Strážovice, Svatobořice−Mistřín, Šardice,
Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Žeravice.
Počet pacientů domácího hospice počátku roku
v jednotlivých obcích: Bukovany (3), Kostelec (5),
Kyjov (17), Milotice (3), Skoronice (1), Svatobořice−
−Mistřín (6), Vacenovice (2).
Charitní dům pokojného stáří Čeložnice
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích
slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních
nebo sociálních důvodů pobývat sami v domácím
prostředí a jejich potřeby nemohou být zajištěny
ani jejich rodinou, ani terénními sociálními služ−
bami. Kapacita domova je 26 míst, z toho je mo−
mentálně jedno místo pro muže. Naším cílem je
vytvořit prostředí pro důstojné dožití uživatele –
co nejvíce podobné domácímu prostředí – a udržet
nejvyšší možnou míru soběstačnosti. Cílem je také
nabídka pravidelných duchovních a společenských
aktivit (výletů, rukodělných aktivit, cvičení, zpí−
vání, pečení, čtení, tematických besed apod.). Vě−
kový průměr obyvatel je 82 let, aktuálně nejvíce
obyvatel je z města Kyjova.
Kontakt: Mgr. Jan Kvaltin, tel. 773 994 991,
518 617 423, e−mail:chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
Kontaktní centrum – víceúčelová
drogová služba a Terénní programy
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení,
které nabízí kombinaci zdravotních a sociálních
služeb pro občany Kyjovska, kteří užívají nealko−
holové drogy. V roce 2012 byla v rámci Kontakt−
ního centra poskytována péče a služby pro 140 uži−
vatelů ilegálních návykových látek (údaje jsou
vedeny od 1. 1. – 31. 10. 2012). Celkový počet kon−
taktů s klienty je 2 802. V letošním roce se nám
podařilo navázat na služby celkem 32 nových kli−
entů. V rámci Kontaktního centra bylo v roce 2012
provedeno celkem 1207 výměn pro 110 klientů a vy−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

měnili jsme 19 283 jehel. V tomto roce jsme usku−
tečnili celkem 174 poradenství pro 67 klientů, kri−
zovou intervenci jsme poskytovali v šesti přípa−
dech. Podali jsme 3 321 odborných informací –
zdravotní, právní, bezpečné užívání atp. Nedílnou
součást tvoří podpůrné poradenství v abstinenci
a individuální poradenství zaměřené na motivaci
a následné odeslání do léčebných zařízení – ode−
slali jsme celkem 7 osob. Nabízíme testy na zjiš−
tění Hepatitid B, C a HIV, možnosti testování vy−
užilo 18 klientů. Kontaktní centrum v roce 2012
navštívilo celkem 18 rodinných příslušníků uži−
vatelů drog.
Terénní práce probíhá v regionu Kyjovska, Ve−
selska a v Dubňanech. Specifická forma street−
worku je stále zajišťována ve městě Veselí nad
Moravou a ve městě Dubňany. V roce 2012 byla
v rámci terénní práce poskytována péče a služby
pro 79 uživatelů ilegálních návykových látek, tře−
tinu počtu představují ženy. Celkový počet kon−
taktů s klienty je 579. Z celkového počtu klientů
je 67 % injekčních uživatelů návykových látek,
10 % tvoří abstinující klienti. V letošním roce se
nám podařilo navázat na služby celkem 27 nových
klientů. V terénu jsme poskytovali službu výměn−
ného programu injekčního náčiní a komplex
služeb Harm Reduction (snižování poškození) –
celkem jsme provedli 183 výměn pro 53 lidí a vy−
měnili 6.224 jehel. Individuální terapie byla po−
skytnuta 45x pro 25 klientů, krizovou intervenci
jsme poskytovali ve čtyřech případech. Výrazně
jsme poskytovali též specifické informace souvi−
sející s problematikou užívání ilegálních návyko−
vých látek (zdravotní, právní, sociální, bezpečný
sex, bezpečné užívání) – konkrétně 830 odborných
informací pro klienty. Celkem jsme byli 89 dní
v terénu (1335 hodin), průměrně jsme denně kon−
taktovali 15 klientů.

Za rok 2012 se podařilo začlenit do společnosti
16 osob ohrožených sociálně−patologickými jevy.
Rozdělení uživatelů podle místa bydliště: Kyjov
62 %, okolní obce 38 %.
Najdete nás na adrese Svatopluka Čecha 280,
697 01 Kyjov (za Letním kinem).

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež klub Wu−Wej
Posláním Nízkoprahového klubu Wu−Wej je po−
skytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mlá−
deži od 11 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí, kteří
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo
způsobem svého života jsou touto situací ohro−ženi.
Vést je k pozitivní změně v životním způsobu
a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného
prostředí.
Základní statistické údaje pro rok 2012
Počet otevřených dní ..................................... 201
Poskytnuté intervence ................................ 4820
Počet uživatelů .............................................. 225
Denní průměr ................................. 20 uživatelů

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pro občany se zdravotním postižením, kteří
ke svému zdravotnímu stavu potřebují kompen−
zační pomůcku, provozuje Charita Kyjov ve své
budově na ulici Palackého 194 půjčovnu pomůcek.
Provozní doba: Po − Pá, od 7.00 do 15.00 hodin.
K zapůjčení máme k dispozici: elektrické polo−
hovací postele, antidekubitní matrace, mechanické
vozíky, klozety, chodítka, stolky k posteli, sedačky
do vany, nástavce WC a jiné.
Ceny za zapůjčení pomůcek jsou stanoveny jako
měsíční a jsou uvedeny v aktuálním Ceníku kom−
penzačních pomůcek, viz http://www.kyjov.caritas.cz/
sluzby/pujcovani−pomucek/
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Občanská Poradna
Jde o službu odborného sociálního poradenství,
kde nabízíme pomoc či radu obyvatelům Kyjova
a okolních obcí, kteří prožívají náročné životní ob−
dobí. Cílem je podpora při řešení vzniklé situace,
zprostředkování následné pomoci, předání infor−
mací o jiných institucích, pomoc se sepsáním po−
třebných dokumentů.
Stále aktuální jsou problémy spojené s exeku−
cemi a dluhy, předlužením občanů.
Letos jsme poskytli pomoc 175 uživatelům
a uskutečnilo se 380 kontaktů. Většina uživatelů
přišla opakovaně. Nejpočetnější skupinou byli
uživatelé přímo z Kyjova.
Provozní doba:
úterý a čtvrtek 9.00 − 11.00, 12.30 −15.30 hodin.
Poradna sídlí v přízemí budovy Charity Kyjov,
Palackého 194, tel. kontakt: 724 353 902.
C−klub
C−klub Charity Kyjov je svépomocná skupina
pro onkologicky nemocné. Jejím posláním je vzá−
jemná podpora lidí prožívajících podobné pro−
blémy. Člověk v tomto prostředí pomoc a pod−
poru nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což
jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy zdro−
jem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní
situace.
Členové se schází pravidelně 1x týdně vždy
ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. v hlavní budově
Charity na Palackého 194, 697 01 Kyjov.

Charita Kyjov
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Podzim podvečerní nálada.

Silvestr – příprava koláčů.
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Silvestr – sladký výsledek práce kuchařek.

Silvestr – Arizonská pěnice
Tornádo Lou ( T. Čičáková).

Silvestr – brána do areálu setkání.
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Silvestr – naše pochodníky vedla DH Svatobořáci.

Silvestr – naše místostarostka v akci.
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Silvestr – pohled do občerstvovací zóny v pravé poledne.

Perníčky pro misijní neděli.
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DP. B. Měchura slavil 90. narozeniny.

Děti nejvíce nakupovaly sladké perníčky.
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Beseda občanů v komunitním centru.

Výstava u příležitosti výročí Sokola.
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Podzimní drakiáda přinesla dětem mnoho radostí.

Momentka z vánoční výstavy.
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Když Lúčka slavila…

… přišlo mnoho starých kamarádů.
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Žádost o povolení hodů, artikule.

Stárci a hodová chasa na sále.
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Z Mistřína chlapci sa scházajú…

Momentka z tanečních žáků 9. tříd.
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Záběr z přehrávek hudebního kurzu.

První sníh pozval děti na veselé sáňkování.
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Začala plesová sezóna.

Plesy – to dnes není jen tancování.
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Taneční ukázky na plese Lúčky a Patnáctky.

Výkony tanečníků zaujaly všechny hosty.
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Zimní krajina nedaleko Mistřína.

Podvečerní motiv s křížem Na kostelíkách.
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Také u nás jsme poprvé volili

pana prezidenta

Momentka z prvního volebního kola.

Také naši občané přistoupili k první přímé vol−
bě prezidenta České republiky velmi zodpovědně.
Listina s výsledky hlasování v naší obci uvádí,
že 1. kola (11. a 12. ledna) se zúčastnilo z celko−
vého počtu 2887 voličů celkem 1892 občanů, což
je 65,57 %. Ti odevzdali 99,47 % platných hlasů
(celkem 1882). V prvním kole v obci zvítězil Miloš
Zeman, který získal 26,56 %, což bylo 500 hlasů.
Druhý byl kandidát Jan Fischer, který získal
20,40 %, tedy 384 hlasy. Na třetím místě se umís−
til Jiří Dienstbier s počtem 309 hlasů (16,41 %).

K. Schwarzenberg získal v naší obci v 1. kole 222 plat−
ných hlasů, což bylo s 11,79 % páté místo za Zuza−
nou Roithovou (225 hlasů, 11,95 %).
Druhého kola se zúčastnilo 62,26 % voličů, tedy
1790 občanů. Kandidáta Miloše Zemana z nich
volilo 1162, což představuje 65,09 %. Karla
Schwarzenberga v obci v tomto kole volilo 623 vo−
ličů (34,90 %).
Prezidentem České republiky byl na období 2013
–2018 zvolen občan Ing. Miloš Zeman.
(red)
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