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S politováním a omluvou Vám všem, vážení
spoluobčané, musím uvést toto vydání Zpravo−
daje. Byť se obsahově vztahuje k období prvního
čtvrtletí letošního roku, z řady důvodů (především
mých pracovních), vychází až v tyto parné dny
počátku léta, kdy teploty vyskočily až k tropickým
hodnotám.
S pochopením a vstřícností představitelů obce
bylo vydáno (byť takto zpožděně) především
proto, aby v kontextu dříve i v budoucnu vyda−
ných dalších čísel „zpravodajů“ nevzniklo nepo−
psané místo počátku roku 2013. Těm, kteří takto
rozhodli, děkuji… a vám se ještě jednou za zpož−
dění omlouvám
Máme polovinu měsíce června, z roku 2013 je
již za námi také téměř polovina z 365 dnů, a při−
tom jakoby to bylo včera; Vánoce, Silvestr, Nový
rok, fašaňk i Velikonoce. I v tyto – tak dlouho oče−
kávané − parné dny bychom neměli zapomenout
na skutečnost, že jsme přežili velmi dlouhou zimu.
Vždyť i Velikonoce na přelomu března a dubna
byly po létech pod sněhem. Následovalo „jarní“,
velmi chladné deštivé období bez slunečního svitu
a nakonec nás příroda téměř jakoby přes noc vtáhla
do opravdového léta. Možná právě pro to dlouhé
chladné období se nám přelom roku 2012 až 2013
jeví jakoby před pár dny.
A nakonec, i z tohoto úhlu pohledu, vám všem
přeji hezké nadcházející období zralých třešní, slad−
kých jahod i prvních lusků hrášků. Přeji vám ra−
dost z hřejivých slunečních paprsků i spokoje−
nost s děním v naší obci, která se den po dni, mě−
síc po měsíci mění v úhlednou domovinu. Věřím,
že k potěše většiny z vás, vážení spoluobčané!
František Synek, PhDr., šéfredaktor
strana 2

MŠ Svatobořice − Začalo to pohádkou (dm) ........ 9
Co se děje v naší škole (uč. ZŠ, rk) ................... 10
Scholička zpívá (mv) ........................................... 13
Podkověnka (jm) ................................................. 14
Lúčkařské jaro 2013 (pš) .................................... 14
Slovácký krúžek: Velikonoce za dveřmi (pp) .... 16
Sdružení dobrovolných hasičů (dn) ................... 17
SDH Mistřín (lh) ................................................. 17
SDH Svatobořice (il) ........................................... 18
TJ Sokol Svatobořice (mm) ................................ 19
SK Spartak se připravuje... (pš) ......................... 21
Dobrodružná cesta za Dračím pokladem
a hra na špiony (op) ....................................... 21
Po letech zdraví občany včelaři
a jejich včely (fm) ........................................... 22
Kulturní infoservis... (rm) .................................. 23
Společenský ples Sdružení rodičů
a přátel školy (red) ........................................ 24
K zamyšlení
Hanička − naše sluníčko jde do školy (vb, zm) .... 26
Naši rodáci a přátelé
Z redakční pošty…
Ze vzpomínek Květoslava Hány (red) .......... 27
Infoservis
Vernisáž fotografa Pavla Popelky (jim) ............ 25
Kulturní dům informuje (rm) ............................ 27
Statistika roku 2012 (zg) ................................... 29
Fotogalerie
Ze života v naší obci ........................................... 34
Zařazeno na poslední chvíli
Letošní bílé Velikonoce(red) ............................... 48
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

ZPRÁVY Z RADNICE

Milí spoluobčané
a čtenáři Zpravodaje
Vždycky začínám chováním přírody. Ona si to skutečně zaslouží.
Bez jejího přičinění a její dobré vůle je naše
namáhání marné. Tisíce let byla příroda strůjcem
a tvůrcem životního prostředí a kaneckonců tvůr−
cem vývoje lidstva. A hned na začátku se jí mu−
síme hluboce a pokorně poklonit a s největší upřím−
ností poděkovat. Inspirací k tomuto projevu je
právě její probuzení – jaro. Dalo na sebe čekat,
ale přece nás nezklamalo – přišlo. S patřičným
a nesmlouvaným důrazem. Až to někteří nezvlá−
dáme i s určitými obavami, jak to bude dál. Dou−
fejme, že dobře. Zbývá nám jen tomu věřit.
Obecní úřad měl naopak plné ruce práce, po−
tažmo i Rada obce i Zastupitelstvo obce. Rozpočet
obce byl předložen na XII. veřejném zasedání obce
konaném 14. 3. 2013 ke schválení. Příprava roz−
počtu proběhla na 3 jednáních RO včetně jednání
FV (finančního výboru). Byť to bylo složité, tak
pozitivní je to, že se do přípravy zapojil široký
okruh zastupitelů a občanů.
V poslední době se jednání ZO stávají složitými
a zdlouhavými v důsledku toho, že se někteří za−
stupitelé zříkají odpovědnosti při hlasování o usne−

sení tím, že se zdržují hlasování. V důsledku toho
nevzniká usnesení a návrh se vrací do RO, nebo
se o návrhu přestane jednat. Zastupitel, který
nechce nést odpovědnost, by to měl osobně sdělit
svým voličům. On ale neví kterým. Z tohoto dů−
vodu je v jednacím řádu, na kterém se ZO usneslo,
podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů a je zde uvedena v §9 – hlaso−
vání, čl. 6, klauzule, že zastupitel může požádat,
aby jeho hlasování bylo uvedeno jmenovitě. Tím
by každý volič věděl, za kým má jít. Při mé výzvě
k zastupitelům o jmenovitém uvedení v usnesení
nebyl zájem až na výjimky. Je na Vás, voličích,
jak se chcete o chování svých kandidátů přesvěd−
čit a nejen to, ale také rozhodnout, koho budete
v příštích volbách volit. Nejlepší způsob, jak se
přesvědčit, je Vaše přímá účast na veřejném za−
sedání ZO. Zde je vidět, jak je obtížné vědět co je
to demokracie, že je to nejnáročnější a nejdražší
způsob řízení společnosti. Nejsložitější je pocho−
pit, co je to odpovědnost, od voliče počínaje a za−
stupitelem nebo poslancem konče.

Úprava silnice v mistřínských Barákách
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V letošním roce budeme pokračovat v dokon−
čení akcí souvisejících s chodníky vedle průtahu
II/422 Mistřín, tzn. vjezdy k nemovitostem. Místní
komunikace Baráky (Mistřín) vč. výměny vodovodu
a opravy kanalizace. Místní komunikace Farská
(panelová část) plus potřebnou opravu kanalizace
a místní komunikace Za Stadionem. S vlastníkem
komunikace Nádražní II/42217 SÚS JMK byla do−
hodnuta oprava, resp. vyspádování dešťových
vpustí a oprava chodníku. Důležitou opravou bude
zateplení budovy zdravotního střediska spočíva−
jící ve výměně oken, zateplení obvodového zdiva,
stropů a fasáda. Odstranění stavby č. p. 271/95
(Mackovo) jako přípravná činnost pro stavbu MŠ
pro 72 dětí a domu služeb. Oprava chodníku
Šardická, nutné opravy ZŠ. Oprava ochranných
hrází, vyčištění Sobůlského potoka, zateplení
ObKD, cyklostezka Milotická. Zahájení prací
na vypracování územního plánu obce. Pořízení čis−
tícího a zametacího stroje a kamerového systému
v budově OÚ, jeho okolí a vstupu do ObKD. Park
u kostela. Čeká nás řada kulturních a sportov−
ních akcí. Z nich nejvýznamnější je MFF Mistřín
2013. Finanční příspěvky na provoz ZŠ, MŠ
a ObKD ve výši 4 900 tis. Kč, finanční příspěvky
občanským sdružením 1 480 tis. Kč. Příspěvek
na DSO ČOV Mistřín a Mikroregion ND ve výši
278 tis. Kč.
Celkový rozpočet obce byl v navrhované skladbě
schválen na XII. Veřejném zasedání ZO ze dne 14. 3.
2013.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 46 035 100,00 Kč
Financování ve výši
9 867 300,00 Kč
Celkové zdroje ve výši

55 902 400,00 Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši

30 712 400,00 Kč
25 190 000,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 55 902 400,00 Kč
Podrobná skladba rozpočtu je na obecní desce OÚ
a na elektronické úřední desce.
Pro bližší vysvětlení:
Příjmy daňové
33 122 000,00 Kč
Příjmy nedaňové
4 057 600,00 Kč
Dotace
8 411 300,00 Kč
Příjmy kapitálové
4 200,00 Kč
Celkem
Výdaje běžné
Výdaje kapitálové

55 902 400,00 Kč
30 712 400,00 Kč
25 190 000,00 Kč

Naše společnost byla unesena heslem: „Pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Ať se každý
podívá kolem sebe, včetně sama sebe, a zkusí si
vyhodnotit toto heslo z počátku 90−tých let. Ani
sám exprezident Václav Havel to nedokázal.
Určitá část společnosti to dokáže pozitivně vy−
hodnotit. Skoro všichni. Až na ty, kterým bylo
předloženo stanovisko: „Kdo si nedokázal nakrást
velký majetek, je pro společnost (pro nás) bezvý−
znamný“.
Nutno dodat, že už nikdy významný nebude.
„Významnost těch, o kterých byla řeč, spočívá
v tom, že jsou na svobodě, jsou volní. O tom mohu
podat osobní svědectví. V roce 1993 mně jeden
z velkých privatizátorů řekl: „Ty to tady všechno
ochraňuješ, jako by to bylo tvoje, a my ti to pod
ochranou ministra v klidu rozkrademe“. A to se
také skutečně stalo. Každý z našich občanů se
o tom může na vlastní oči přesvědčit. Vím, že
řada z Vás se přesvědčovat nepůjde, byť určité
mzdové pohledávky dosud máte. Chci se jenom
řídit zásadou: „Co bylo komu ukradeno, ať je mu
vráceno“.
Předmětem finančních položek výdajů rozpočtu
obce je také oprava nebo údržba schodů do far−
ního kostela Navštívení Panny Marie. Pokládám
za racionální rozložit náklady podle potřeby a vy−
užití schodů. Je to úplně něco jiného, než schody
do školy, do KD – ty potřebují všichni občané.
Schody do kostela jsou věcí religiózní. Proto na−
vrhuji finanční participaci. Některý občan v dů−
sledku uvedené religiozity ty schody nikdy nepo−
třeboval, tak proč by měl ….. Tomu chci předejít.
Věřím, že se to určitě podaří. Všechno, třeba roz−
pad manželství, nebo ukončení neúprosné války
se dá uzavřít smírem, dohodou, kompromisem.
Chce to jenom, aby obě strany předložily přija−
telné podmínky. Obec chce schody v souvislosti
úpravy parku zahrnout do rozpočtu akce. Věřím,
že se nám podaří farnost oslovit. Očekávám re−
akci, nic nevyžadujeme, žádné podmínky si ne−
klademe, jen farnost oslovujeme. Uvidíme, co Vás
osloví víc. Jsme v očekávání.
Podařilo se nám hlavní silnici v části obce Mis−
třín dát zelený věnec. Teď to bude teprve pěkné,
ba co dím, krásné. Tak jsme si to určitě všichni
přáli.
Říká se, že zvítězit je těžké, ale obhájit ještě
těžší. My musíme obhajovat každý rok. Přeji nám
a já tomu věřím, že se nám to podaří.
František Měchura, Ing., Mgr.,

Celkem 55 902 400,00 Kč
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BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, jaro se nám ukázalo velmi rychle ve všech svých krásách,
mnohdy nám přechází až do léta.
Po dlouhém období nevlídného a mrazivého po−
časí nás to všechny již táhlo ven, za sluníčkem,
za teplem, postarat se o zahrádky.
I my jsme se okamžitě pustili do sečení, vytrhá−
vání plevele z okrasných záhonů, do nové výsadby
atd. V souvislosti s těmito pracemi vám všem při−
pomínám platnost vyhlášky (plné znění je na we−
bových stránkách), která se týká údržby zahrá−
dek a travnatých ploch před vašimi domy. Ještě
se objevuje několik domácností, které si doposud
neuvědomily své povinnosti. Všem ostatním moc
děkuji za velmi vstřícný přístup a za zájem. Ně−
kteří z vás se o své předzahrádky starají opravdu
příkladně, až mě to nabádá k vyhlášení soutěže
o nejkrásněji upravenou předzahrádku. Tuto té−
matiku ještě promyslím.
Jarní sezónu jsme také zahájili slavnostním
otevřením petanquového hřiště na „pekárně“
(v místě, kde se nyní nachází hřiště, dříve stávala

pekárna). Zahajovacího turnaje se účastnilo čtr−
náct týmů zastupujících neziskové organizace naší
obce a jeden tým složený z řad diváků. Turnaj to
byl opravdu zajímavý, mnozí hráči velmi překva−
pili svou dovedností. Všechny týmy byly rozděleny
na dvě hrací plochy. Na první ploše se vítězným
družstvem stal tým STP (Sdružení tělesně po−
stižených – tým B) a na druhé ploše to byli zá−
stupci Orla. Závěrečný souboj byl opravdu velmi
zajímavý a vyrovnaný. Absolutním vítězem tur−
naje se stal tým Orla, kterému ještě jednou gratu−
luji. Všem zúčastněným hráčům děkuji a jsem
ráda, že se do turnaje zapojili. Současně s turna−
jem probíhala na hřišti pod kostelem zábava pro
naše nejmenší za spolupráce s maminkami z MC
Krteček a za přispění půjčení opékacího koše
od pana Gajdy. I jim patří poděkování. Ještě ně−
kolik informací k provozu petanquového hřiště.
Nejbližší okolí hrací plochy bude doplněno o la−

Nová petanquová hřiště v Mistříně „na pekárně“
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Současný vzhled parku u kostela

vičky, tabuli na zapisování výsledků a pravidlo
hry. Hrací koule si v současné době můžete půjčit
v informační kanceláři obecního úřadu. K dispo−
zici jsou dvě herní sady. Doufám, že se postupně
vytvoří záliba k této hře a hřiště bude patřičně
využito.
A nyní z jiného šálku. Možná jste se již do−
slechli, že v rámci Dobrovolného svazku Severo−
východ se řeší otázka likvidace biologicky rozloži−
telného odpadu (tráva, některé druhy potravin
atd.), kompostování. Bylo podáno několik žádostí
o dotace, obce Kyjovska byly rozděleny do ně−
ko−lika skupin, v rámci těchto skupin převzala
jedna obec zodpovědnost nad projektem coby ža−
datel o dotaci. Naše obec spadá pod Ždánice. Žá−
dosti o dotace byly úspěšné a v současné době jsou
v řešení smlouvy o dotace a postupně se dořešují
výběrová řízení. Pro naši obec to do budoucna bude
znamenat to, že každá domácnost bude mít mož−
nost doma si zlikvidovat biologicky rozložitelný
odpad tak, že dostane popelnici určenou na tento
odpad. Za jakých podmínek budete tyto popelnice
dostávat, to ještě není úplně zřejmé. Ještě je po−
třeba vyřešit a doladit spoustu záležitostí, takže
vás budu postupně o všem informovat. Určitě se
ale nemusíte obávat navyšování poplatku za lik−
vidaci odpadů, ten zůstane stejný. V souvislosti
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s odpady a jejich dosavadním třídění jsme vyro−
bili malý informativní letáček, který máte vlože−
ný do zpravodaje a který upřesňuje proces sběru
a třídění v naší obci.
V letošním roce je dále naplánována realizace
spousty investičních záměrů. Rekonstrukce dal−
ších komunikací, zateplení kulturního domu,
obnova a výsadba zeleně v parku u kostela, za−
koupení zametacího a čistícího stroje, stavba cyk−
lostezky do Milotic a spousta dalších, které ještě
čekají na přidělení dotace. Doufejme, že i nadále
budeme úspěšní a finanční prostředky z dotací zís−
káme. Aktuální informace vám budou sdělovány
prostřednictvím webových stránek, které se po−
stupně učíte využívat. Jenom krátce zopakuji, že
veškeré informace pro vás důležité naleznete buď
v aktuálních zprávách na první straně, nebo v zá−
ložce občan.
Závěrem vás chci všechny poprosit o vstřícnost
a toleranci, jelikož nás v tomto roce čeká spousta
práce, aktivit a z toho plynoucí i občasná ome−
zení. Doufám, že se nám podaří vše v pořádku
zrealizovat ku prospěchu nám všem. Proto také
přeji nám i vám hodně energie načerpané z pěk−
ného počasí.
Terezie Čičáková, Ing., místostarostka obce
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Společně a efektivně v oblasti

rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku
Tento článek je věnovaný problematice sociálních služeb na Kyjovsku a plánování
rozvoje těchto služeb prostřednictvím metody zvané komunitní plánování.
Přestože se informovanost o sociálních službách
v posledních letech na Kyjovsku zlepšila, pojďme
si připomenout, co to vlastně sociální služba je.
Posláním sociálních služeb je poskytovat
pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v ne−
příznivé sociální situaci (např. z důvodu věku,
zdravotního postižení, pro krizovou životní situ−
aci), zlepšovat kvalitu jejich života a zabra−
ňovat sociální izolaci.
Sociální služby pomáhají těmto lidem žít běž−
ným životem – navštěvovat školy, pracovat, účast−
nit se kulturního života, starat se sám o sebe
a o domácnost. Sociálními službami jsou např.
pečovatelská služba, osobní asistence, azylový
dům, telefonická krizová pomoc či sociální po−
radenství.
V zákoně o sociálních službách je uvedeno cel−
kem 33 sociálních služeb, z toho na Kyjovsku je
zastoupena polovina z nich. Informace o sociál−
ních službách poskytovaných v regionu
Kyjovska lze získat např. na Městském
úřadě v Kyjově (odbor sociálních věcí) a u všech
poskytovatelů sociálních služeb.
Každá osoba má nárok na bezplatné po−
skytnutí základního sociálního poradenství
o možnostech řešení nepříznivé sociální si−
tuace nebo jejího předcházení.
Kdokoliv z nás se může ocitnout v tíživé soci−
ální situaci, kterou nebude schopen řešit vlast−
ními silami ani za pomoci blízkého okolí. Proto je
důležité mít potřebné služby v dosahu.
Vhodnou metodou, která umožní rozvíjet
sociální služby tak, aby odpovídaly místním
podmínkám a potřebám občanů, je metoda
komunitního plánování. „Komunitní“ znamená,
že na rozvoji sociálních služeb v dané lokalitě
(= komunitě, v našem případě Kyjovsko) se po−
dílejí zástupci všech stran, kterých se sociální
služby dotýkají a kteří chtějí přispět k jejich zlep−
šení. Jsou jimi poskytovatelé (ti, co sociální službu
provozují), zadavatelé (ti, co sociální službu zadá−
vají, zřizují či platí, tzn. zástupci měst a obcí Ky−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

jovska), uživatelé (ti, co sociální službu využívají)
a také veřejnost, jíž není téma sociálních služeb
lhostejné.
Zjednodušeně jde o zmapování nabídky sociál−
ních služeb v regionu a zároveň zmapování pop−
távky. S ohledem na finanční prostředky, které
mohou být na sociální služby vynaloženy, vzniká
v rámci společných jednání tzv. komunitní plán,
který je jakousi dohodou mezi uživateli, zada−
vateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb
v příštích několika letech. Jde o kompromis přání
a možností. Metoda komunitního plánování za−
jišťuje, že finanční prostředky na sociální služby
budou vynakládány efektivně, pouze na to, co je
opravdu potřebné.
Obec s rozšířenou působností Kyjov ko−
munitně plánuje od roku 2007, a to se za−
pojením všech 42 obcí Kyjovska. Koncem
minulého roku byl vydán již 2. komunitní plán
(Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Ky−
jovsku do roku 2015). V rámci komunitního plá−
nování na Kyjovsku se pravidelně scházejí 3 pra−
covní skupiny v návaznosti na tyto oblasti pod−
pory a péče:
 I. Oblast podpory a péče pro děti a mládež
do 26 let, rodinu fungující, rodinu
v problémech, osoby v krizi a osoby
ohrožené sociálním vyloučením
 II. Oblast podpory a péče pro seniory
a osoby se zdravotním postižením (tělesným
a smyslovým − zrakovým a sluchovým)
 III. Oblast podpory a péče pro osoby
s duševním onemocněním
a s mentálním postižením
Proces komunitního plánování sociálních služeb
na Kyjovsku je v současné době zajištěn díky re−
alizaci projektu financovaného z Evropského soci−
álního fondu a státního rozpočtu ČR ,,Rozvoj so−
ciálních služeb na Kyjovsku, II. etapa“. V letoš−
ním roce je kromě jiného v plánu aktualizace
Adresáře organizací pomáhajících občanům
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Kyjovska (duben−červen) a veletrh sociálních
a navazujících služeb Kyjovska (září). Prostřed−
nictvím těchto aktivit budete moci získat infor−
mace o možnostech pomoci v nepříznivé sociální
situaci a seznámit se blíže s poskytovateli sociál−
ních a navazujících služeb.
Komunitní plány, stávající Adresář organi−
zací pomáhajících občanům Kyjovska, Analýzy
potřeb realizované v roce 2012 a další dokumenty
vztahující se ke komunitnímu plánování na Ky−

jovsku jsou k dispozici na internetových strán−
kách www.pomocobcanum.kyjovsko.cz nebo
www.mestokyjov.cz v sekci Komunitní pláno−
vání. V případě dotazů, připomínek či námětů
k této problematice můžete kontaktovat koordi−
nátorku komunitního plánování sociálních služeb
Kyjovska Mgr. Věru Lungovou (MěÚ Kyjov, Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 518 697 571,
e−mail: kpss@mukyjov.cz).
Věra Lungová, Mgr.

Novinky v kabelové televizi
Kabelová televize Moravianet připravuje významnou modernizaci svých služeb.
Proto musí v následujícím období dojít ke změ−
nám ve vysílání, které se dotknou analogového i di−
gitálního vysílání a promítnou se do všech stáva−
jících programových nabídek.
Pro zákazníky jsou připraveny nové cenově vý−
hodné nabídky digitálních televizních stanic, upra−
vené podle žánrů, takže si zákazník může vybrat
a platit jen za ty, které ho zajímají. Zákazníci mají
možnost vybírat z více než 100 stanic. Pokud si
ale z nové palety nabídek přece jen nevyberou,
nevadí, využívají aktuální služby beze změny.
V kabelové televizi Moravianet je stále možné
sledovat analogové vysílání. Nyní je pro zákaz−
níky nově připraveno 19 vybraných stanic s nej−
vyšší sledovaností. Tyto stanice mohou nyní sle−
dovat všichni zákazníci Moravia Televize zdarma
jako doprovodnou službu k objednané digitální
nabídce (nelze na optických sítích).

Nabídka digitálního vysílání bude dále rozší−
řena o stanice, které budou dostupné na televi−
zorech s DVB−T tunerem nebo DVB−T set−top
boxem. Zákazníci tak budou moci plně využít i te−
levize, které nejsou vybaveny pro přímý příjem
signálu z kabelové televize. Všichni zákazníci
Moravia Televize budou moci sledovat tyto sta−
nice v plné digitální kvalitě na všech těchto tele−
vizorech v domácnosti zdarma (nelze na optických
sítích).
Změna programové skladby analogového vysí−
lání proběhne k 18. březnu 2013. Nové nabídky
digitálního vysílání budou v platnosti od 2. dubna
2013. Ke sledování nové digitální programové
skladby je třeba televizory přeladit.
www.moravianet.cz
Self servis, spol. s r. o. – provozovatel služeb Moravianet

Martina Zrotalová

Přeji dobré spojení...
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Mateřská škola Svatobořice
Začalo to pohádkou…
Ještě nedávno nás na tvářích šimraly sněhové vločky, mrzly nám nosy, ruce nám
olizovali mrazíci Nezbedníci, když jsme na zahrádce stavěli sněhuláky.

Děti MŠ Svatobořice

A že se nám panečku podařili!!! Sníh nám chrou−
pal pod nožkami při našich dlouhých vycházkách
do polí. Hráli jsme si na detektivy a zkoumali stopy
zvířátek. Tu najednou se sníh ztratil, bylo více slu−
níčka a my jsme se zaposlouchali do první jarní
ptačí písničky. To byste se divili, kolik ptáčků u nás
žije a jak jsou krásní. Ještě, že máme dobrého
kamaráda Ondru, který nám o ptačím životě řekl
hodně zajímavého. Také naší školičku jsme si vy−
zdobili ptáčky, aby nám bylo veselo.
A veselo bylo i na velkém masopustním kar−
nevalu, který je součástí odstupující královny
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zimy a začínajícího kouzelného období otvírání
studánek.
Čeká nás ještě spousta zajímavých programů,
jako je např. divadlo, projížďka na poníku Juráš−
kovi, besídka maminkám, celodenní výlet na ranč
Kostelany, Den dětí, loučení se školáky a na zá−
věr netrpělivě očekávané přenocování v MŠ s po−
hádkou na konec.
Tak pohádka končí, s Vámi se děti loučí... koho
by to napadlo, že všechno dobře dopadlo….
Dana Měchurová, Mateřská škola Svatobořice
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Co se děje v naší škole
Exkurze žáků 9. ročníku na Dni řemesel na Středním odborném učilišti
Havlíčkova v Kyjově
Žáci devátého ročníku se 11. ledna 2013 zúčast−
nili Dne řemesel na SOU v Kyjově. Tato akce byla
pořádána ve spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou v Hodoníně. V průběhu dopoledne se
žáci seznámili s učilištěm, měli možnost nahléd−
nout do prostor učeben a podívat se na praktický
průběh činností, které studenti na tomto učilišti
zvládají. Zajímavým zpestřením dopoledne byla
prohlídka provozu skláren v Kyjově s odborným
výkladem bývalých zaměstnanců. Žákům byla
představena výrova skla od zpracování sběrného
skla přes lisování konkrétních produktů a jejich
expedice. V závěru dopoledne nás učni uhostili
obědem v učňovské restauraci. Pro mnohé žáky
byl tento den možností, jak se seznámit se svojí
budoucí školou, kterou budou po ukončení vzdě−
lávání na naší škole navštěvovat. Pro některé
nerozhodnuté mohl být tento den zajímavou in−
spirací.

III. kategorie (4. a 5. roč.):
1. místo – Terezie Varmužová; 2. místo – Pro−
kop Neduchal, Nathalie Ponticelli; 3. místo –
Eliška Varmužová.
IV. kategorie (6. až 9. roč.):
1. místo – Markéta Varmužová; 2. místo – Vik−
torie Lesovská, Michal Varmuža; 3. místo – Petr
Varmuža.
Ze III. a IV. kategorie porota vybrala tři vítězné
děti, které postoupily do regionální soutěže dět−
ských zpěváčků Slovácka. Ta se uskuteční 21. dubna
2013 v Lužicích u Hodonína.
Postupujícími zpěváky jsou: Terezie Varmužová,
Markéta Varmužová, Prokop Neduchal. Náhrad−
nice: Viktorie Lesovská.
Velké díky patří nejen všem soutěžícím za krásné
výkony, ale také organizátorům, sponzorům a pře−
devším rodičům, kteří své děti oblékli do sváteč−
ních krojů a potěšili tak nejedno oko.

XI. ročník Dětské pěvecké soutěže
Jaromíra Měchury

Olympiáda
z českého jazyka a dějepisu

V neděli 3. března 2013 proběhl již XI. ročník
Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury, který
pořádala ZŠ ve spolupráci s Obecním kulturním
domem Svatobořice−Mistřín.
Ze základní i mateřské školy postoupilo cel−
kem 35 žáků, jejichž výkony hodnotila pětičlenná
porota s předsedou panem Mário Kudelou. O hu−
dební doprovod se postarala cimbálová muzika
Petra Šrahulka z Milotic, mluveným slovem nás
provázela paní Markéta Varmužová. Odměny
a organizaci zajistil ředitel kulturního domu pan
Rostislav Marada. Každý zpěvák obdržel malý dá−
rek a zaslouženou medaili, kterou vyrobila paní
učitelka Jarmila Strýčková.
Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích.
I. kategorie (MŠ, 1. roč.):
1. místo – Karolína Řiháková; 2. místo – Tomáš
Šeda, Václav Varmuža; 3. místo – Jiří Divácký,
Veronika Horáková.
II. kategorie (2. a 3. roč.):
1. místo – Kateřina Martykánová, Adéla Řihá−
ková; 2. místo – Marie Varmužová; 3. místo –
Jovanka Bužková, Marie Hajná.

Každoročně si mohou naši žáci osmého a devá−
tého ročníku ověřit své znalosti při olympiádě
z českého jazyka a dějepisu. Dějepisná olympiáda
byla letos na téma Od pohanských zvyků ke křes−
ťanským tradicím a ze šesti soutěžících skončil
na prvním místě Lukáš Randis z IX.A. O olym−
piádu v českém jazyce projevilo zájem 17 žáků
a nejúspěšnější byla Nikol Nováková z IX.A.
Oba vítězové reprezentovali naši školu v okresním
kole těchto soutěží. Zajímavé bylo pořadí na dal−
ších místech – stejné příčky obsadili stejní soutě−
žící. Dvakrát druhý byl Daniel Teplý z VIII.A, dva−
krát třetí skončila Martina Valášková z VIII.A.
Každá zkušenost je dobrá, i tato se určitě bude
soutěžícím při dalším studiu hodit.
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Zápis dětí do prvního ročníku
V letošním roce se zápis dětí do 1. ročníku ko−
nal ve dnech 5. a 7. února. Děti a jejich rodiče byli
na tento důležitý krok připraveni již ze společ−
ného setkání v obou školkách, kdy budoucí prv−
ňáci ukázali své dovednosti a připravenost na školu,
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Malí žáčci naší školy

tedy i na zápis. Rodiče zase obdrželi informace
k průběhu zápisu. Do příštího školního roku se při−
šlo zapsat 51 budoucích prvňáků. Přejeme jim, aby
se jim ve škole líbilo a dařilo.
Okresní kolo soutěže
dětských recitátorů
Naši vítězové školního kola v recitaci básní a před−
nesu mluveného slova si jeli 26. února poměřit
své síly do okresního kola v Hodoníně. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích podle věku žáků. Matěj
Grmolec ze 3. A, Matěj Výlet z 5. B, Markéta Var−
mužová z VI. A a Iva Gajdošová z VIII. A se roz−
hodně v konkurenci neztratili a dobře reprezento−
vali naši školu.
Žáci objevují královský nástroj
Paní učitelka ZUŠ Dubňany a vystudovaná var−
hanice paní Kateřina Martykánová nabídla našim
žákům a učitelům zážitkovou hodinu v rámci hu−
dební výchovy, kdy seznámila všechny přítomné
s královským nástrojem v místním kostele. Jako
odbornice zmínila vznik a historii varhan, jejich
obsluhu, údržbu a předvedla vynikající varhanní
umění. Vyzvedla též originalitu a vzácnost tohoto
nástroje. Touto cestou jí velmi děkujeme.

Navštívili jsme men−
ší, ale velmi hezké
divadelní prostory a
zhlédli výborné diva−
delní představení Pe−
pek námořník. Bě−
hem děje nás herci
hravou formou sezná−
mili se vznikem po−
stavy Pepka. Děj pro−
bíhal několika styly –
činohra, černé divadlo,
stínové divadlo, v zá−
věru s ukázkou dabin−
gu. Hudební dopro−
vod na trombón, basu,
housle, kytaru prove−
dený samotnými her−
ci celý děj oživil. Děti
své zážitky ztvární
v hodinách do pra−
covních listů.
Recitační soutěž žáků I. stupně ZŠ
V měsíci lednu proběhla v jednotlivých třídách
výběrová kola, kde si žáci sami vybrali svého zá−
stupce do školního finále. Již začátkem měsíce
února změřilo své síly 32 soutěžících. Porota měla
velmi těžký úkol, vybrat ty nejlepší recitátory. Vy−
stoupení jednotlivých účastníků byla velmi vyrov−
naná.
1. ročník
1. místo Šmíd Lukáš, 2. místo Buštíková Soňa,
3. místo Bábíčková Adéla a Řihák Adam
2. ročník
1. místo Juřičková Tereza, 2. místo Kundrata
Libor, 3. místo Klimešová Marcela
3. ročník
1. místo Grmolec Matěj, 2. místo Randis Nikolas,
3. místo Slížová Kateřina
4. ročník
1. místo Půček Vilém, 2. místo Varmužová Eliška,
3. místo Selucká Petra
5. ročník
1. místo Výlet Matěj, 2. místo Lesovská Ellen,
3. místo Dimitrovová Nikol
Cena poroty:
Maradová Nela z 3. A

Divadelní představení

Na okresní soutěži v Hodoníně nás budou repre−
zentovat: Grmolec Matěj a Výlet Matěj.

Po půlročním školním snažení se žáci prvního
stupně naší školy pobavili v divadle Radost v Brně.

Všem soutěžícím děkujeme za krásné výkony a ví−
tězům blahopřejeme.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Turnaj ve vybíjené
V měsíci lednu se
v tělocvičně základní
školy konal turnaj ve
vybíjené žáků 1. stupně.
V rámci dvoukolového
sportovního klání si žáci
nejdříve poměřili své
síly v jednotlivých roč−
nících. Vítěz pak po−
stoupil do dalšího kola −
meziročníkového.
Všichni žáci bojovali
s velkým nasazením
a nutno říci, že i čestně.
Na prvních místech se
umístila družstva ze
tříd 1. B, 3. A , 4. A. Bla−
hopřejeme vítězům.
Lyžařský vzdělávací a výcvikový kurz
Letošní kurz se konal, jako již tradičně, ve Ski−
areálu Kunčice v oblasti Králického Sněžníku.
Kurz proběhl v termínu od 4. – 9. 2. 2013 a zúčast−
nilo se ho celkem 35 žáků převážně ze sedmého
ročníku. Letos nás na sjezdovce čekalo překva−
pení, neboť areál byl zmodernizován čtyřsedačko−
vou lanovkou, která výrazně napomohla plynulosti
kurzu.
Pod vedením zkušených instruktorů Libora Alt−
manna a Romana Klimka se žáci seznámili se zá−
klady sjezdového lyžování a slečna Lenka Bendí−

Momentka z turnaje ve vybíjené

ková se věnovala dětem při nácviku jízdy na snow−
boardu. Získané dovednosti a své pokroky si všichni
ověřili v závěrečných závodech ve slalomu na ly−
žích i na snowboardu. Kromě praktického výcviku
byly pro děti připraveny přednášky o technice ly−
žování a snowboardingu a o pobytu a bezpečnosti
na horách. Večerní program si děti zpříjemnily
třeba diskotékou, scénkami a také karnevalem.
Poděkování patří instruktorům, lékařce pobytu
MUDr. Věře Benedíkové a také SRPŠ za poskyt−
nuté prostředky na zakoupení nových snowboardů
a odměn pro žáky.
Učitelé ZŠ

Účastníci lyžařského kurzu
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Okresní kolo zeměpisné olympiády
14. března uvítala naše škola hned šedesátku
soutěžících, které přilákalo konání okresního kola
zeměpisné olympiády.
Olympiáda se skládala ze tří částí: práce s at−
lasem, teoretické části a praktické části, kde žáci
mohli využít i poznatky a zkušenosti z běžného
života. Žáci byli rozděleni dle věku do tří katego−
rií a dva nejlepší z každé kategorie postupují
do krajského kola do Brna.

V naší škole se akce podobného rozměru neko−
ná denně a myslím, že jsme ji organizačně zvládli
se ctí.
Doprovodu i členům kabinetu zeměpisu bylo
poskytnuto nejen příjemné zázemí informačního
centra, ale i občerstvení a všichni účastníci olym−
piády si odvezli upomínkové předměty a kalen−
dáře s tématy ze života naší obce.
Roman Klimek, Mgr.

Scholička zpívá
Uplynul rok a Scholička s asi dvaceti dívkami převážně z 1. stupně ZŠ stále zpívá
a nejen při liturgických obřadech v našem kostele, což je její hlavní náplní.
Loni jsme v květnu zpívali při májových pobož−
nostech několikrát týdně, v červnu pak při slav−
nosti dětí, které poprvé přistoupily k prvnímu sva−
tému přijímání (svátost eucha−
ristie). Začátkem prázdnin jsme
na farním dnu vystoupili s pro−
gramem Cesta Scholičky do Země
zaslíbené. Po prázdninách násle−
dovala děkovná mše za úrodu
a v říjnu jsme při mši svaté na
Misijní neděli zazpívali hymnu
PMDD Pošli mě, půjdu já.., která
je velmi emotivní, zvláště v po−
dání dětských hlásků – nese v so−
bě odhodlání stát se malým mi−
sionářem. Tento odkaz se snad
dětem podařil naplnit během Vá−
noc, kdy neúnavně zpívaly a tě−
šily staré lidi v domově důchodců
Po koncertě...
v Hodoníně, navštívily opuštěné
děti v Kojeneckém ústavu Kyjov,
rozveselily i rozplakaly pacienty v kyjovské nemoc−
nici a díky podpoře OÚ zajely do Rajhradu k ses−
trám Těšitelkám, aby potěšily vánoční písní ta−
mější farníky. Doma zpívaly spolužákům a učite−
lům ve škole u vánočního stromku, při dětské mši
svaté na Štědrý den a téměř celou adventní i vá−
noční dobu při liturgii v našem kostele. Na Hrom−
nice jsme přivítali nové prvokomunikanty (děti, které
se připravují na přijetí eucharistie) a velmi brzy na−
stala postní doba, kdy jsme mohli o víkendu 9. až
10. 3. 2013 přijet opět do Rajhradu k sestrám Těši−
telkám Nejsvětějšího srdce Ježíšova a prožít spolu
naplněný, radostný víkend: Zpívali jsme při mších,
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

adoraci, všem starým lidem v Domě matky Rosy,
prožili jsme dětskou křížovou cestu s místními far−
níky a ve chvílích volna si užili spoustu legrace.

Už se znovu těšíme na další návštěvu kláštera, sestry
tvrdí, že tam holky vnesly „svěží vítr“. Ještě proži−
jeme společně Dětskou křížovou cestu v naší far−
nosti a budeme se připravovat na Velikonoce. Dů−
ležitý pro nás bude květen, nejen kvůli májovým
pobožnostem, ale zazpíváme na Velehradě 8. 5.
při dětské pouti. Velmi děkuji za hudební dopro−
vod Hance Varmužové ml.(příčná flétna), p. uči−
telce Marušce Krakovičové za nesmírnou obětavost
a profesionální vedení, rodičům a o. Josefu Vyslou−
žilovi za podporu a pořízení kytary a kláves, hol−
kám za vytrvalost, ochotu a nadšení a Pánu Bohu
Markéta Varmužová
za dar hudby a zpěvu.
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Podkověnka
Nový rok jsme zahájili 10. ledna Novoročním turnajem v kuželkách.
Tento náš oblíbený sportovní svátek každoročně
můžeme uskutečňovat díky panu Ivanu Blahovi
a TJ Sokolu Mistřín. Všichni společně: členové sou−
boru, rodinní příslušníci, muzikanti i vedoucí si
užíváme toto netradiční odpoledne, na které se
těšíme několik týdnů dopředu. Dobrá nálada, spor−
tovní výkony i bohaté občerstvení – to vše přispívá
k sbližování našeho kolektivu.
Na měsíc březen jsme připravovali říkanky a ta−
neční hry ke zvykoslovnému odpoledni Smrtná
neděle, které se uskutečnilo v neděli 17. března
na Vyhnálově. I když bylo nepříznivé počasí, spolu
s ostatními soubory jsme, po úvodním vystoupení

s hudeckou muzikou, pod vedením pana učitele
Pavla Varmuži, vynesli Smrtku ke Kyjovce, kde
byla odstrojena a po zapálení vhozena do vody,
aby zima již odešla. Ale bohužel došlo k politová−
níhodné události, kdy vítr odfoukl zapálené snít−
ko na břeh, který se vznítil. Tak místo, abychom
přinesli do vesnice „létečko“ a s ním teplé počasí,
museli jsme zavolat na pomoc hasiče.
Však jsme to poznali hned v pondělí, kdy nás
překvapila sněhová nadílka. Věříme, že počasí se
umoudří a příští rok už proběhne ke spokojenosti
všech.
Jarmila Maradová, Mgr.

Podkověnka při hravém vystoupení

Lúčkařské jaro 2013
A zase se přiblížilo jaro, začátek března přinesl krásné předjarní dny
a všichni najednou vyrazili do ulic.
Maminky s kočárky objíždějí vesnici, kluci ob−
sadili všechna hřiště k prvním letošním fotbalo−
vým zápasům a na cyklostezce je možné zahléd−
nout první jezdce. I my se na něj hrozně těšili
a užíváme si jej, protože nás v něm zase čeká
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velká spousta práce. Začátek roku 2013 se nesl
ve znamení příprav plesů. Dvanáctého ledna jsme
se sdružením Patnáctka pro občany uspořádali
další ročník Taneční a módní show. Musím říct,
že se opravdu povedla. Ačkoli jsme se museli po−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Fašaňková obchůzka 2013

týkat s nějakými změnami oproti předchozím roč−
níkům, které nebyly přijaty vždy kladně, věříme,
že všichni návštěvníci odcházeli domů spokojeni
a také třeba i s nějakou hezkou výhrou z bohaté
tomboly. Povedlo se nám totiž shromáždit přes dvě
stě obyčejných a třicet hlavních cen. Kromě tra−
dičních předtančení a módní přehlídky si mohli
hosté zatančit se skupinou Vermona nebo ochut−
nat nějaký vzorek z našeho koštu vín. Už teď se
těšíme na další ročník a doufáme, že se spolu
s námi přijdete pobavit i Vy.
Naši další stopu jsme zanechali na místním
Dolňáckém plese, kde jsme spolu s ostatními
předvedli předtančení v podobě české besedy.
Následovala ještě řádka plesů, na kterých jsme
ale nevystupovali a naše další vystoupení bylo v Ho−
doníně v lázních, kde se naši kluci spolu s cim−
bálovou muzikou účastnili fašaňkové obchůzky.
I když tato byla hodně zkrácena, přesto se našlo
dost lidí, kteří se na pěkně připravený program
přišli podívat.
Další víkend jsme měli fašaňk v naší obci. Tady
musím říct, že mě trošku překvapily dvě věci. Až
nečekaně hezké zjištění bylo, když se na místě
srazu objevilo hned osm muzikantů, na druhou
stranu mě mrzí malá účast našich členů, přede−
vším chlapců. Proto jste nás někteří mohli vidět
ve velmi zajímavé sestavě. I v tomto zajímavém
seskupení jsme si fašaňk náležitě užili a spolu
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

s tanečníky Slováckého krúžku a s mužským sbo−
rem jsme prožili hezkou návštěvu u pana starosty
a pana faráře a večer jsme svorně pochovali basu
v sále pohostinství U Polášků.
Další významnou aktivitou byla výroční schůze,
při níž jsme bilancovali, hodnotiti uplynulý rok
a plánovali ten nadcházející. Letos nás po roční
přestávce čekalo zvolení nových stárků a stárek.
Možná až nečekaně se tato volba pořádně kom−
plikovala. Dnes však můžu říct, že se nám po−
vedlo zvolit za stárky Antonína Pavluše a Davida
Maradu, ale zatím si svoje stárky ještě nevy−
brali. Do hodů ještě musí v Kyjovce odtéct hodně
vody, přesto si snad kluci děvčata vyberou co nej−
dříve.
Čeká nás v nejbližší době pletení velikonočních
pomlázek, velikonoční obchůzka a po ní taneční
soustředění. V posledních měsících se potýkáme
s nedostatkem tanečníků, proto prosíme všechny,
kteří by měli zájem se třeba jen podívat nebo si
zkusit zatančit, aby přišli kterýkoli pátek ve 20 ho−
din na sál místního KD. Moc rádi Vás u nás přiví−
táme.
Děkujeme všem přátelům a sponzorům za je−
jich podporu a přejeme Vám všem krásné a slu−
nečné jaro, pěkné a malované Velikonoce, plno
pohody, zdraví a štěstí do dalších dnů.
Bc. Petr Šťastný
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Slovácký krúžek Svatobořice−Mistřín

Velikonoce za dveřmi
Říká se, že čím je člověk starší, tím rychleji mu čas ubíhá. A tak než se nadějeme,
je po Hodech, kolem prosviští Advent a už jsou tu Vánoce.

Momentka z krojového plesu

Těsně před svátky klidu a pokoje nás čekala, teď
už snad opravdu poslední, bitka. Jednalo se o der−
niéru pořadu 100 korun na sirotky. Místem konání
byl Kulturní dům v Dambořicích. Oblékli jsme
kostýmy a na jevišti jsme si užili trochu vzrušení
z lovu i z tance. Jak prohlásil režisér a hlavní
„mozek“ tohoto pořadu Ladik Šimeček, je rád, že
všechno dopadlo dobře a že v našem vystoupení
viděl pokaždé něco nového.
Přes svátky jsme si dali malou pauzu a věnovali
se rodinným záležitostem. Bohužel se letos poprvé
nekonala tradiční Štědrovečerní koleda. Ale Sil−
vestr je nutno pořádně oslavit a tradiční Pochod
za prasátkem měl svou závěrečnou zastávku u nás.
Umělecko−kulturní program dostal na svá bedra
Mužský sbor a my jsme byli požádáni o spolupráci.
Počasí vyšlo nádherně, lidí přišlo mraky a program
se, aspoň podle Agentury JPP, velmi líbil. Kdo
neměl tu příležitost se přijít podívat, měl možnost
zhlédnout záznam na Infokanálu obce.
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S přáním všeho nejlepšího do nového roku a mi−
lých vzpomínek na rok uplynulý jsme se přehoupli
do roku 2013. A hned v lednu nás čekal jubilejní
30. dolňácký ples. Plesová sezóna nepočká a ně−
kde ty vánoční dobrůtky vytančit musíme. Zpest−
řením plesu se kromě tomboly letos stal kyjov−
ský soubor Matýsek, který si pro účastníky plesu
připravil překvapení v podobě půlnočního vystou−
pení.
A po plesech je tu fašaňk... Obchůzka proběhla
v sobotu za účasti cimbálové muziky, členů Muž−
ského sboru, fašančárů a masek. Závěrečný smu−
teční ceremoniál proběhl na sále u Polášků a byl
spolu s litaniemi završením plesové sezóny a za−
čátkem půstu. Velikonoce už jsou na dohled.
A co výhled do budoucnosti? Jednoznačně v létě
MFF Mistřín. A do té doby spousta dalších udá−
lostí, ta nejbližší velikonoční obchůzka a po ní sta−
vění máje.
Petra Píšová, Ing.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Sdružení dobrovolných hasičů...
Zásahová jednotka SDH
V poslední době nemá jednotka naštěstí mnoho práce.
Za období od 15. 9. 2012 až 24. 2. 2013 vyjela
jen ke dvěma událostem. První byla požár Moto−
servisu v Šardicích dne 10. 11. 2012 a ke druhé
jsme vyjížděli dne 8. 11. 2012 do obce Čeložnice
do domu s pečovatelskou službou, kdy se naštěstí
jednalo jen o taktické cvičení jednotek a procvi−
čení evakuace osob z objektu za pomoci zaměst−
nanců domu.
Rád bych Vás touto cestou uvedl do problematiky
chodu jednotky SDH obce Svatobořice−Mistřín.
Jednotku SDH zřizuje obec. V naší obci byly
ještě do roku 2010 dvě jednotky, které vyjížděly
každá ze své zbrojnice, což bylo v rámci celé re−
publiky raritou. Ve Svatobořicích to byla jednotka
JPO III, což znamenalo, že jednotka vyjížděla k zá−
sahům jak v katastru obce, tak i mimo něj, v Mis−
tříně pak byla jednotka JPO V, což byla jednotka
působící jen v katastru obce. Každou tvořil jeden
velitel jednotky, několik velitelů družstva, stroj−
níci a hasiči.
Od 1. 1. 2010 se po domluvě obce a HZS JmK
obě jednotky spojily v jednu jednotku JPO III/2,
což znamená, že jednotka zasahuje jak v katastru
obce, tak i mimo něj a zároveň by měla mít dva

plně hodnotné výjezdy, které vyjíždí stále ze dvou
zbrojnic (může zasahovat na dvou místech nezá−
visle na sobě). I toto řešení, kdy dobrovolní hasiči
mají dvě výjezdová místa, není v rámci naší re−
publiky obvyklé.
V současnosti tvoří jednotku 40 členů, z toho
jeden velitel jednotky, velitelé družstva, strojníci,
dva technici a hasiči. Skoro všichni mají kurz no−
sitelů dýchací techniky a od tohoto roku mají dva
členové jednotky i kurz obsluhy motorových pil.
Jednotka je vybavena jednou cisternovou automo−
bilovou stříkačkou, jedním dopravním automobi−
lem a různými technickými prostředky pro zdolá−
vání požáru, čerpání vody, záchranu osob, zvířat,
majetku aj. Ke svolání k mimořádné události
nám slouží nejen sirény a rozhlas, ale také chodí
členům jednotky sms, ve kterých se dozvíme, kde
a co se stalo.
K zdokonalování, správnému ovládání techniky
a chování při mimořádných událostech slouží každý
měsíc školení a výcviky na hasičských zbrojnicích
a v katastru obce.
Také se podílíme na pořádání různých akcí
Dušan Novák, zástupce velitele JSDHO
v obci.

SDH Mistřín
Naši nejmenší členové neotáleli ani v zimě.
Každou středu se scházeli v tělocvičně zá−
kladní školy, aby nacvičovali na halové soutěže.
Těch se zúčastnili opět v Havířově, Velké nad
Veličkou a Dubňanech s následujícími umístě−
ními; starší žáci získali 6., 7. a 2. místo, mladší
pak byli 13., 11. a 7.
Členové zásahové jednotky: Svora Radim a Vý−
let Martin zvládli kurz na motorovou pilu, což je
pro náš sbor velký přínos a kvalita činnosti ZJ se
tím náležitě zvýší.
V únoru proběhlo v sále Pohostinství U Po−
lášků shromáždění starostů Sdružení dobrovol−
ných hasičů okresu Hodonín.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dne 8. března slavila sestra Nováková Jar−
mila významné životní jubileum a stejné oslavy
se 15. 5. dočká také bratr Šťastný Radek. Oběma
oslavencům všichni členové našeho SDH blahopřejí
a přejí mnoho úspěchů a hodně zdraví.
Týden po Velikonocích, v sobotu 6. 4., jsme uspo−
řádali sběr starého železa. Za věnovaný odpad
všem spoluobčanům děkujeme.
Do dalšího období plánujeme:
19. 5. dětskou soutěž, 15. 6. soutěž mužů a 16. 6.
soutěž okrsku. Přijďte se podívat a povzbudit naše
soutěžící.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
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SDH Svatobořice
Dříve než začnu psát o činnosti sboru, chtěla bych popřát k významnému
životnímu jubileu panu Josefu Ingrovi, který v březnu oslaví 75. narozeniny.
Jménem sboru mu přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
Pan Ingr je členem sboru od roku 1955. V roce
1965 se stal jeho velitelem a od roku 1967 půso−
bil v okresní radě, od roku 1975 byl členem kraj−
ského výboru SH ČMS. V letech 1990–2009 byl
starostou SDH Svatobořice. Dlouhá léta se věno−
val práci s mládeží a dodnes
slyšíme věty od jeho odcho−
vanců:“ To jsme za pana
Ingra dělali tak..., To bylo
tak…, Pan Ingr udělal to...“.
Je toho mnoho, co pan Ingr
vykonal pro sbor a za to mu
patří veliké Dík. Za svou čin−
nost a příkladnou práci ve
sboru získal nejedno vyzna−
menání, nejvyšší ocenění je
Řád svatého Floriána. Pan
Ingr je také jediným Čechem,
kterému byl udělen Řád sva−
tého Floriána Slovenské re−
publiky. Ještě jednou mu pře−
jeme hodně zdraví do dalších
let.
Po úspěšném ukončení
roku Silvestrovským pocho−
dem za prasátkem, který se
konal v naší obci, jsme se
v sobotu 5. ledna sešli na ha−
sičce na Výroční valné hro−
madě. Pozvání přijal staros−
ta obce pan Ing. František
Měchura a hasiči z DHZ Ra−
došovce a SDH Koryčany. Zhodnotili jsme svou
činnost za rok 2012 a schválili plán práce a fi−
nanční plán na rok 2013. V letošním roce nás
mimo jiné čeká i oprava garáže pro požární auto−
mobil.
V pátek 15. února jsme se příjemně pobavili
na hasičském plese. Děkujeme všem sponzorům,
občanům a členům za dary do tomboly. K tanci
a poslechu zahráli Popuďané.
V březnu čekají mladé hasiče halové soutěže.
První se uskuteční v sobotu 16. 3. ve Sportcentru
Želva v Dubňanech. a druhá, o týden později,
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ve Velké nad Veličkou. Uvidíme, jak se našim mla−
dým hasičům povede v letošním roce. V roce 2012
skončili ve Velké ceně hry Plamen okresu Hodo−
nín na 9. místě v kategorii mladších a na 6. místě
v kategorii starších.

Vítězné družstvo
malých hasičů

Týden před Velikonocemi, na sobotu 23. března,
jsme si naplánovali sběr železa.
V dubnu již začínáme trénovat venku a přípra−
vou na soutěže hry Plamen je jarní soustředění.
To plánujeme od 18. do 21. dubna společně se spor−
tovním družstvem mužů.
Závěrem Vás chci pozvat na 7. slet čarodějnic,
který bude v sobotu 27. dubna na hřišti u ha−
sičské zbrojnice. Těšíme se na malé čaroděje a ča−
rodějky a všechny ostatní příznivce sboru.
Iveta Lungová, Ing.,
jednatelka sboru
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

TJ Sokol Svatobořice
Přátelství je to nejcennější, co může člověk získat.
I když jaro zaklepalo dáv−
no na dveře, dovolte mi, aby−
ch se vrátila do posledních
dnů roku 2012, a tak navá−
zala na ty akce, u kterých
jsem skončila v posledním
čísle Zpravodaje naší obce.
Dne 15. prosince se kona−
la společná oslava 80. výročí
vzniku boxu v Mistříně
a 150. výročí založení Soko−
la. Oslava proběhla v pros−
torách kulturního domu
ve Svatobořicích. Slavilo se,
vzpomínalo. A bylo na co.
Historie mistřínského od−
dílu boxu je bohatá, za těch
80 let se toho událo mnoho.
Celé vzpomínání bylo pod−
trženo brožurkou, která byla
u této příležitosti vydaná.
Hlavní oslavou založení
Sokola byl 15. všesokolský
slet, kterého jsme se také
zúčastnili, tentokrát na úrovni tělovýchovné jed−
noty. Program byl bohatý, ukázky boxu byly pro−
loženy vystoupeními mažoretek, ukázkami spole−
čenského tance, my jsme oprášily cvičení s mašlemi
a náš sbor zazpíval několik písní.
Slavnostní atmosféru jsme si navodili u vánoč−
ního stromku 23. prosince. Zazněly koledy a po−
tom se u výborné slovenské kyselice besedovalo
a zpívalo. O den později, na Štěpána 26. prosince,
se konal na naší Sokolovně turnaj ve stolním te−
nise.
Účast byla hojná. Hlavní aktérka Jarka Buští−
ková mohla být spokojená. Při této příležitosti bych
chtěla Jarce také poděkovat za nastudování po−
hádky o Popelce, která proběhla na Mikulášské
besídce. My ostatní na zkoušky nechodíme, stačí
nám asistování při představení, abychom zjistili,
že s těmi malými neposedy to není vůbec jedno−
duché.
Jako příklad uvedu následující historku. Před−
stavení na jevišti probíhá v klidu, vzadu, kde princ
s princeznou čekají na výstup, stačí vyřešit spor
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

(Winchel Walter)

Členky Sokola na maškarním plese

mezi sebou, my je musíme usměrnit a poslat na je−
viště. A kdyby ten pomyslný kámen, který spadne
z nás všech a nejvíce právě z režisérky, byl sku−
tečný, Sokolovna by se na konci představení otřásla
ve svých základech. Co k tomu všemu můžeme
dodat? Snad jen: „Vydrž, Jary, vydrž!“
Loučení nebývá veselé, výjimku tvoří rozloučení
se starým rokem. Dne 28. prosince jsme se loučili
při hudbě, bohatém občerstvení, za přítomnosti
všech členů (i těch méně aktivních) a na Sokolovně
bylo opět veselo.
Poslední dva dny v roce žila vesnice akcí „Po−
chod za prasátkem“. Každá organizace dostala
nějaký úkol. My jsme napekly koláče z neuvěřitel−
ných 60 kg. Ten, kdo není věci znalý, tomu to nic
neříká, jenom hospodyňky ví, co to obnáší. A tak
jsme válely, plnily, pekly, válely… až bylo hotovo.
Některé z nás vyslovily obavu, že se nám bude o ko−
láčích i zdát.
Nezdálo. Na druhý den jsme si je rozdaly a tě−
šilo nás, že všem chutnaly. Naši boxeři přispěli
do programu vtipnou scénkou. Celá silvestrovská
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Maškarní ples – Indiáni meditují před bojem

akce se vydařila a nutno říct, že k tomu přispělo i
pěkné počasí, které ten den bylo.
Nový rok, 1. ledna 2013, jsme již pochodovali
kolem dědiny a nakonec výšlap ukončili na Soko−
lovně.
Začátkem ledna jsme začaly nacvičovat novou
skladbu s názvem Waldemariáva, se kterou poje−
deme nyní v květnu do Roudnice nad Labem na
tzv. malý slet. Skladbu cvičíme s tyčemi na písně Wal−
demara Matušky. Taktovky se ujala opět Majka
Antošová, takže každé úterý a pátek se na Soko−
lovně ozývají buď písně W. Matušky, nebo povely
„raz, dva, tři, dva dva tři…, hlavu otočíme vpravo,
pravou rukou připažíme, levou nohou unožíme.“
Abychom všechny tyto úkony dokonale zvládly, jez−
díme na secvičné, 2x jsme byly v Holešově, jednou
v Hodoníně.
Naši dva členové se také dožili krásných polo−
kulatých narozenin. My jim přejeme, aby jim to
nejcennější, co člověk v životě má, tj. zdraví, co
nejdéle vydrželo.
Plesový maraton byl zahájen župním plesem ve Vel−
kých Bílovicích 16. ledna. Jelo nás celkem dva−
náct. Ples byl pěkný, jenom špatně zorganizovaná
doprava nám trochu pokazila náladu.
O měsíc později (17. února) se konala valná hro−
mada, která byla volební. Novou starostkou se stala
Anička Výletová, které přejeme hodně úspěchů
v nové funkci a dokládáme slibem, že jí budeme
ve všem nápomocni. Výbor pokračuje ve starono−
vém složení.
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Účastníci hasičského plesu měli možnost otes−
tovat nově zrekonstruované sociální zařízení naší
Sokolovny, které bylo těsně před plesem dokon−
čeno! Výsledkem všeho bourání, stavění a obklá−
dání jsou nové toalety a sprchy pro boxery, obno−
vené sociální zařízení pro veřejnost a zvětšené
prostory kuchyňky. Veškerá starost o toto dílo
spadla do klína naší jednatelce Majce Změlíkové,
protože starosta Jarek Bůžek byl v té době těžce
nemocen. A tak zajištění finančních prostředků,
stavebních projektů a jednání s firmami absolvo−
vala sama. Hlavním pomocníkem jí byl Jenda
Martínek, my ostatní jsme byli tzv. k ruce. Teď si
trochu odpočine, ale ne na dlouho, protože v dubnu
se budou měnit na Sokolovně okna. Ale potom už
se bude věnovat „jenom“ svým povinnostem jedna−
telky. A odměna za to všechno? Uspokojení a od nás
všech poděkování nejenom za tu rekonstrukci, ale
také za to, co pro Sokol a tím i pro nás všechny
dělá.
Začátkem března (2.) se konal maškarní ples,
ale protože mě tlačí termín odevzdání příspěvku
o tom, jaké to tam bylo, více až příště, i když foto−
grafie z jeho průběhu již odesílám s tímto povídá−
ním.
Jak skončit, možná úvahou… Semínka máme
nakoupená, muškáty v truhlících zasazené a teď
už jenom, aby se otevřelo to dlouho očekávané jaro,
na které se tak dlouho tolik těšíme.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dobrodružná cesta
za Dračím pokladem a hra na špiony
V sobotu 23. února nás milotičtí skauti pozvali na dobrodružnou hru
s názvem Cesta za dračím pokladem.
Již název napověděl, že námět hry je převzat
z knihy Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. Cel−
kem se nás na akci sjelo 30. V úvodu proběhlo
několik her na seznámení, protože jsme se
všichni neznali a byli zde přítomni nejen
skauti ze Svatobořic−Mistřína a Milotic, ale
i kyjovští, dubňanští a kostelečtí. Pak při−
šel čaroděj a vyzval nás k výpravě za po−
kladem, což však nebude bez nebezpečí,
neboť na cestě číhají Skřeti, Zlobři, divoká
zvěř a na konci tříhlavý drak. Největší pře−
kážkou však nakonec byly závěje mokrého
sněhu, který neponechal žádnou botu su−
chou. Poklad byl po několika bojích – ku−
lovačkách dobyt a vyzvednut. Po návratu
do klubovny si všichni dali horký čaj a zhod−
notila se výprava. Poté následovala hra
ze zcela jiného soudku. Čtyřčlenné týmy
pomocí navigačního přístroje GPS hledaly uscho−
vané zašifrované zprávy, z nichž bylo potřeba zís−
kat určitou informaci. Pátrání však znepříjem−
ňoval nepřátelský agent, kterému bylo dobré se
vyhýbat. V každém týmu ale byla vysílačka, a tak se

mohly skupiny vzájemně varovat, tedy informovat,
na kterých místech agent zrovna číhá. Necelou ho−
dinu trvalo, než se prvnímu týmu podařilo nalézt

Zimní procházka malých skautů

všechny zprávy a vyluštit je. To už se ale nachýlil
čas konce celé akce. Zbýval už jen závěrečný oddí−
lový pokřik a čekání na odvoz. Výpravu si všichni
užili a navíc získali nové kamarády z několika
Olda Polášek
dalších obcí.

SK Spartak
se připravuje na jarní odvety
Nejtěžší mrazy pominuly a první jarní sluníčko rozpustilo sněhovou nadílku
na hřištích našeho stadionu.
Vůně trávy slibuje všem hráčům i fanouškům, že
se pomalu přiblížila první mistrovská utkání. Zima
je vždycky dlouhá a běhání nemá žádný fotbalista
v lásce, ale přesto se i toto absolvovat musí, když
chceme na jaře uspět v těžkých bojích o každý
bod.
Už od poloviny ledna se pod vedením trenéra
Bobota připravují hráči A a B mužstva. Kromě
běhání po vesnici a některých přípravných zápa−
sech se A družstvo účastní zimního turnaje v Ky−
jově, kde soupeří s týmy Nížkovic, Hovoran, Mo−
ravan, Vracova B a kyjovského dorostu. Vedou si
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zatím velmi dobře, po čtyřech odehraných zápa−
sech drží první příčku své skupiny.
Co se týká B mužstva, to teprve začne hrát svá přá−
telská utkání podobně jako dorost. Naopak starší žáci
mají za sebou dvě vysoká vítězství v hale. Ostatní
mládež na své první herní testy teprve čeká. Ale
všechna naše družstva od základen až po muže se
těší, až budou moct vyběhnout na přírodní trávu
a změřit své síly se svými protivníky.
Kromě trénování jsme se ale přes zimu věnovali
i jiným aktivitám. Devátého února jsme připravili
třetí ročník Sportovního plesu s bohatou tombo−
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lou, dechovou hudbou a DJ. Myslím, že účast
na plese a spokojenost hostů byly na vysoké úrov−
ni. Všichni se bavili a všem se snad u nás líbilo.
Za několik málo dní pak připravujeme druhý
ročník Koštu pálenek, likérů a pomazánek. Máme
přislíbeno kolem dvou set druhů destilátů a jistě
se sejde i velké množství pomazánek, aby všichni
návštěvníci mohli odejít domů spokojeni. K po−
slechu bude hrát cimbálová muzika, takže o zá−
bavu by mělo být postaráno. Přejeme všem, kteří
se k nám přijdou pobavit, aby se jim u nás líbilo
a našli svého osobního favorita či přímo svého šam−
piona.
Pak už nás bude čekat posledních pár týdnů
do začátku jarní sezony. Budou naplněny posled−

ními změnami, přátelskými zápasy a tréninky.
Moc bychom si přáli, abychom všichni do zápasů
vstoupili pravou nohou a s vítězným duchem, pro−
tože chceme pro Vás, diváky a příznivce předvá−
dět co nejpohlednější hru. Budeme moc rádi,
když se na nás budete chodit dívat a když budete
fandit, protože bez Vás by to rozhodně nešlo.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům, příz−
nivcům za Váš zájem, Vaši podporu a přejeme
Vám, abyste s námi byli i nadále spokojeni a rádi
se mezi nás vraceli. Budeme se snažit, abyste
na nás mohli být hrdi. Přejeme Vám také
hezké Velikonoce a plno krásných všedních i ne−
všedních zážitků.
Petr Šťastný, Bc.

Po letech zdraví občany
včelaři a jejich včely
Ty včely zdraví hlavně jejich zahrady, ovocné stromy, okrasné dřeviny, květiny
a všechno, co Vám v okolí Vašeho domu nebo Vašeho vinohradu a na poli kvete.
Bez včel to zůstane všechno mrtvé. Potvrzují to
informace, dokonce i stížnosti občanů, že nemají
pořádné ovoce, protože se na jejich zahradě v době
kvetení neobjeví ani včelička.
Vím, oni přijdou za starostou, za kým jiným.
Moje starosti jsou asi nedozírné. Zrovna v této
oblasti dovedu zodpovědně a také odpovědně od−
povědět.
Hlavní příčinou je důvod přiznání finančního
příspěvku obce včelařům. O jeho výši se může
každý občan přesvědčit na obecní desce v listinné
i elektronické podobě – není to tajemství. Odů−
vodnění: Téměř všechna o. s. slouží k využití ur−
čité skupiny občanů. Nedovedu vyčíslit kolika.
Dovedu ale naprosto všem říct, že včely (včelaři)
slouží všem, zdůrazňuji všem občanům bez ohledu
na cokoliv. Žádné o. s. nemá celoplošný rozsah pů−
sobnosti. Ať to zkusí některý občan vyvrátit. Od−
tud je ta stížnost občanů.
Před 22 lety bylo v naší obci 650 včelstev. Dnes
290. Nedivte se, že zavčelení našeho katastru je
přibližně poloviční. Projevem tohoto stavu je ne−
dostatečné opylení ovocných stromů. Každý sadař
nebo jenom zahrádkář by si měl uvědomit při koupi
stromků, že dřeviny jsou větrosnubné a hmyzo−
snubné. Těch hmyzosnubných přibývá a těch větro−
snubných ubývá. Co to znamená? Dříve byly od−
růdy neprošlechtěné, byly větrosnubné. Dnešní
výpěstky jsou jedny samičí a druhé samčí. Pokud
strana 22

se nenajde někdo – a to jsou včely – kdo přinese
ten samčí pyl na tu samičí bliznu, strom nepři−
nese téměř žádné ovoce. Pokud, tak zdeformo−
vané. Tak co? Co je důležitější? Fotbal, kuželky
a všechna o. s. než včely? Odpovězte si sami. Proč
finanční prostředky, které vstupují do SR, vystu−
pují někam jinam, hospodaří s nimi někdo jiný
podle svých představ. O to se musí i naše sportovní
o. s. zajímat a tam se obracet. Jestliže dostane
obec od SR prostředky na sport, má jistotu, že je
alikvótně dostane. Nemůže ale chtít prostředky,
které z rozpočtu patří jinam, podle důležitosti
a významu pro všechny občany obce.
Na zasedání ZO byl vysloven názor, že odpo−
vědnost za to, zda se v naší obci bude či nebude
rozvíjet sport, nese odpovědnost obec. Kdo pak
nese odpovědnost za rozvoj a vývoj přírody? To
víme všichni jednoznačně – ti, co se o ni starají,
kteří jí vracejí, co jim civilizace bere a čím jí civi−
lizace škodí. Máte pravdu, odpady, ti kteří je pro−
dukují a nejsou ochotni se na jejich likvidaci bez
úhrady nákladů podílet, naopak, chtějí na tom
vydělávat. Pro některé občany je svět naruby, ti,
co dříve obchodovali, dnes válčí, ti, co dříve vál−
čili, dnes obchodují. Nedivme se, že se v tom vět−
šina lidí nedovede vyznat. Asi jsou to ti významní
občané, co si dovedli nakrást.
František Měchura, Ing. Mgr.,
jednatel ZO
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Kulturní infoservis
z uspořádaných akcí
Vánoční koncert
Poslední prosincovou neděli minulého roku nás
potěšilo vystoupení chrámového sboru Amatores
Musicae Antiquae, který nastudoval Českou mši
vánoční od Jakuba Jana Ryby.
V sólových partech se nám představili členové
Sboru filharmonie Brno za hudebního doprovodu
Komorního orchestru ZUŠ Dubňany a jeho hostů.

Na varhany doprovázela Kateřina Martykánová.
Nastudování a dirigentské taktovky se ujal Petr
Varmuža.
Kostel Navštívení Panny Marie byl zaplněn nad−
šenými posluchači, kteří velkým aplausem ocenili
výkony sboru, orchestru i sólistů. Poetickou dobu
Vánoc tak umocnil nevšední kulturní zážitek.

Ples obce

Momentka z obecního plesu

Poslední sobotu v lednu se uskutečnil 5. Repre−
zentační ples obce. K tanci i poslechu nám hrála
Dechová hudba Svatobořáci a hudební skupina
Ferrum. Netradičním kulturním zážitkem bylo
zhlédnutí exhibice trojnásobné mistryně světa
v krasojízdě Martiny Štěpánové.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Vystoupení
krasojezdkyně
na obecním plese

Předtančení standardních a latinskoamerických
tanců předvedl taneční pár Tomáš Mikulička a Šárka
Vaculíková ze sportovního tanečního klubu Swing
Kroměříž.
Návštěvníci odcházeli z plesu spokojeni. Příští Re−
prezentační ples obce se uskuteční 1. února 2014.
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Divadelní představení

Záběr z divadelního představení

Mezi tradiční divadelní soubory, které navště−
vují naši obec, patří Hroznolhotský ochotnický spo−
lek Hrozen. Tentokrát si pro nás připravili diva−
delní představení Koníčky z prostředí nám všem
velmi blízkého. Děj se odehrával v hostinci, v do−
mácnostech, u kartářky a ve vlaku.

Zpracování i podání bylo v lidovém stylu, veselé
a velmi zábavné. Humorné příběhy nabízely divá−
kům možnost najít sami sebe v každodenním ko−
loběhu života.
Scénář napsala a etýdu zrežírovala Jitka Pavli−
Marada Rostislav, vedoucí ObKD
cová.

Společenský ples Sdružení rodičů a přátel školy

Záběr ze školního plesu

V sobotu 2. února 2013 se již tradičně uskuteč−
nil Společenský ples pořádaný Sdružením rodičů
a přátel školy. Úvodního slova se ujal ředitel zá−
kladní školy pan Mgr. Zbyněk Mašek, o hudební
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doprovod se postarala brněnská hudební skupina
SW Band.
Všechny přítomné potěšilo vystoupení žáků
osmých a devátých tříd, kteří předvedli sérii stan−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

dardních a latinskoamarických tanců. Začátek
patřil jako obvykle polonéze, po které následo−
valo sólo rodičů a žáků devátých tříd. Závěr patřil
odvážným soutěžním párům s následným vyhlá−
šením vítěze, kterým se stal pár Robert Čechál
a Kristýna Kholová. Po celou dobu taneční sou−
těž provázel pan Antonín Koplík. Zpestřením
bylo i vystoupení tanečního páru Tomáš Hromek
– Veronika Padalíková, jenž zazářil v ukázkách

latinskoamerických tanců, zejména pak v Paso−
doble.
Jako každoročně i letos poputuje výtěžek z plesu
ve prospěch dětí Základní školy Svatobořice−
Mistřín, za což patří velké poděkování všem, kteří
se na přípravě a realizaci plesu podíleli.
Věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň
a již teď se na vás těšíme v příští plesové sezoně.
pořadatelé

Vernisáž fotografa Pavla Popelky

Beseda s autorem fotografií P. Popelkou

9. ledna t. r. jste mohli v galerii kulturního domu
navštívit výstavu fotografií pana Pavla Popelky.
PhDr. Pavel Popelka, CSc. je člověk nesmírně
činorodý a aktivní. Je etnografem, sběratelem li−
dových písní, autorem folklorních pořadů, publi−
cistou. Od roku 1989 působí jako ředitel Muzea
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Re−
alizoval řadu komplexních výzkumů lidové kultury
Uherskobrodska a Moravských Kopanic, ze kte−
rých čerpá ve své publikační práci, při realizaci
výstav atp. Sesbíral a do muzejního archivu po−
řídil kolem jednoho tisíce záznamů lidových písní
z oblasti Bílých Karpat. (Vydal je i knižně – např.
Řečeno písní, Příběhy v písních vyzpívané). Je
zakladatelem a organizátorem Festivalu maso−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

pustních tradic ve Strání, je členem Programové
rady Mezinárodního folklorního festivalu Stráž−
nice…
Pan Popelka nás nadchl svým vyprávěním o dva−
cetidenním pracovním putování po Etiopii. Foto−
grafiemi a také svým cestovním deníkem s humo−
rem a nevšedním nadhledem zaznamenal tuto pro
nás kulturně naprosto odlišnou zemi. Hovořil ne−
jen o tom, jak se se svým pracovním týmem potý−
kal se zdravotními problémy, jak neustále řešili
nedostatek pitné vody, byli v ohrožení života… Ale
především s obdivem a úctou nás svým povídá−
ním zanesl do země vyprahlé a chudé, a přesto
tolik bohaté na tradice dodržované již po staletí.
Jitka Maradová, kulturní dům
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K ZAMYŠLENÍ

Hanička
naše sluníčko jde do školy
Naše dcera Hanička se nám narodila s Downovým syndromem.
Byl to pro nás neskutečný šok. Pocity smutku
vystřídalo přesvědčení, že musíme bojovat, protože
je naše. I přes její nepříznivý zdravotní stav se
pere se životem jako drak. Má úspěšně operované
srdíčko, vyhrála boj s leukémií a je stále pozitivní
a plná slunce. Abychom podpořili její fyzický vý−
voj, třetím rokem jezdí na hypoterapii do Vyškova,
pravidelně dochází na rehabilitace. Od tří let jez−
díme k báječné paní logopedce do Brna.
Hanička oslavila sedmé narozeniny. Od čtyř let
navštěvuje speciální třídu v běžné mateřské škole.
Se zdravými dětmi se setkává na zahradě, na spo−
lečných akcích, na spaní a odpolední provoz. Dru−
hým rokem cvičí aerobik v DDM Kyjov. Naše dcerka
je právoplatným členem dětského kolektivu.
V mnoha ohledech je život s Haničkou normální.
Jako jiné děti potřebuje lásku, podporu, podnětné
prostředí, ale také pravidla a důslednost. V ničem
nás neomezuje, jen některé aktivity musíme při−
způsobit jejím možnostem. Je zvídavá a trpělivá.
Umí rozesmát, potěšit, ale i pozlobit. Má ráda děti,
hudbu, knihy, vodu, puzzle, prohlížení fotografií
a cestování. Snažíme se jí nabízet pestré činnosti,
které by ji bavily a rozvíjely.
Narození dcerky vedlo k rozhodnutí vyměnit byt
za domeček. V místní škole jsme byli u zápisu do ZŠ.
Díky vstřícnosti a ochotě pana ředitele bylo rozhod−
nuto o integraci do běžné třídy.
Proč integrace? Děti s DS se nejlépe učí nové věci
napodobováním svého okolí. Jsou velmi vnímavé
a mají silně vyvinutou citovou stránku osobnosti.
Proto je pro ně tak důležitá společnost zdravých
kamarádů, začlenění do jejich kolektivu a pozitivní

přístup. Zdravé děti se takto v přirozeném pro−
středí seznamují s handicapovaným dítětem, po−
važují ho za součást běžné společnosti. Chovají se
k němu bezprostředně, učí se ho přijímat a ocenit
jeho klady. Pomoc postiženému dítěti se pro ně
stává samozřejmostí. Tohle všechno jsou princi−
py, které v dnešní době fungují ve světě a začínají
fungovat i u nás. Český stát integraci právně pod−
poruje, je zakotvena v mnoha zákonech.
Hanička bude mít učivo upravené individuál−
ním vzdělávacím plánem, který se přizpůsobí je−
jímu pomalejšímu tempu. Už dlouho se na školu
připravuje. Zná písmena, čísla, učí se číst, psát a po−
čítat. Paní učitelka bude mít k dispozici asistenta
pedagoga. Vím, že děti mají spoustu otázek, na−
příklad: proč Hanička špatně mluví, proč běží tak
pomalu, proč si neumí zapnout knoflík, zavázat
tkaničku? Vysvětlovat, co je to svalová hypotonie
nebo řečové centrum se dětem nedá, ale říct, že
takto se narodila, potřebuje pomoct a není to její
vina, to už jde lépe. Doufáme, že složitý proces
příprav na integraci dobře dopadne a dcerka v září
s úsměvem půjde do naší školy.
I když je to obtížnější, chceme v sobě nacházet
sílu jít stále dál. Věříme, že tohle všechno má
smysl, protože máme doma šťastné dítě. Život nás
naučil žít více přítomností, hledat nové cesty
a radovat se z malých pokroků. I když si člověk
plánuje spoustu věcí jinak a s takovými těžkostmi
v životě nepočítá, zjistí, že to není konec světa.
Dcerku bereme takovou, jaká je, máme z ní ohrom−
nou radost.
Veronika Bartoňová

Vyjádření pana ředitele
Po zápisu do 1. tříd se škola připravuje na bu−
doucí prvňáčky. Letošní příprava je trochu výji−
mečná. Od první třídy bude naši školu navštěvo−
vat žákyně, která bude potřebovat pedagogickou
asistenci. S tím samozřejmě souvisí kromě ofici−
álních aktivit, jako je podání žádosti na Krajský
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úřad Jihomoravského kraje o pedagogickou asis−
tenci, také příprava a seznámení se budoucích pe−
dagogů s problematikou vzdělávání dětí se speci−
álními potřebami. Pro školu to bude výzva, ale
věřím, že společným úsilím ji zvládneme.
Zbyněk Mašek, Mgr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ DOMA I VE SVĚTĚ

Z redakční pošty…

Ze vzpomínek Květoslava Hány
Všem ve Svatobořicích−Mistříně posílám moc srdečných pozdravů,
začíná dopis psaný obdivuhodně úhledným písmem K. Hány.
Skončíl rok 2012, pro mě nekdy úspěšný a ne−
kdy né! Zúčastnil sem sa 63 závodů u nás aj
v zahraničí. Tady je přehled nekerých mojích vý−
sledků: Brněnský běžecký pohár zimní aj letní
(2. místo), Mistrovství světa v běhu do vrchu (Büh−
lertal, Německo, 13.), Mistrovství České republiky
(Ostravice – Lysá hora, 1.), Světové hry (Zitau/
Německo – Zgorelec/Polsko – Hrádek nad Nisou /
Česká republika, 10 km, 7. a tamtéž 2000 m steple
2., zde zvítězil Portugalec, třetí byl Španěl), Mis−
trovství České republiky na 10 km silnice (Boře−
tice, 1.) a Grand prix okr. Hodonín a okr. Skalica
2. místo.
V tomto novém roce běhám už zimní pohár
a bude pokračovat letní. Dále potom pohár okr.
Hodonín a Skalica – marathon hejtmana S. Ju−
ránka, následovat bude Mistrovství světa v běhu

do vrchu a Světové mistrovství na dráze a silnici
(Turín, Itálie).
Ináč mám letos zatím tři závody, ale těžké zá−
vody v těžkém kopcovitém terénu:
5. ledna – Kuřim cross (sníh/blato/led, 10 km,
2°C, čas: 54:37, 1. místo)
19. ledna – Radostice (20 cm sněhu, velké kopce,
10 km, − 8°C, čas: 1:11:21, 2. místo)
2. února – Ráječko (sníh/bláto/velké kopce, 10 km,
4°C, čas: 1:00:04, 2. místo)
Další závod nás čeká 23. února (Prusinovice,
12,5 km v kopcách) a potom už každý týdeň, ne−
kdy aj dva starty.
Přesto, že bývám ve Veselí, tak myšlenkama sem
pořád doma ve Svatobořicích, všude, kde možu,
dělám propapaci svojéj obce.
Květoslav Hána
S pozdravem všem

INFOSERVIS

Kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
v I. čtvrtletí 2013 na KD
9. 1.  Vernisáž fotografa Pavla Popelky
„Etiopie“
12. 1.  Ples Lúčky a sdružení
Patnáctky pro občany
19. 1.  Dolňácký krojový ples
20. 1.  Benefiční beseda s doktory
Josefem a Eliškou Maradovými
„Na pomoc Africe“
26. 1.  Reprezentační ples obce
2. 2.  Ples SRPŠ
3. 2.  Dětský karneval, Orel
9. 2.  Discoples – Spartak
13. 2.  Vernisáž výstavy fotografií
studia Kontakt
23. 2.  Divadlo „Koníčky“,
Hroznolhotský Hrozen
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

2.
3.
9.
21.
21.

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

Degustace slivovice
Dětská pěvecká soutěž
Košt slivovice
Divadlo, Tetiny na jaře, mateřské školky
Pracovní schůzka „Kyjovské Slovácko“

Členové skupiny Kontakt
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Kulturní akce ve II. čtvrtletí 2012
7. 4.  Setkání mužských sborů,
pořádá mužský sbor
12. 4.  Koncert žáků základní umělecké školy
14. 4.  Karneval, pořádá MC Krteček
19. 4.  Svatobořice−Mistřín připomenou
své hrdiny, beseda, videoprojekce,
internační tábor
20. 4.  Seminář verbířů kyjovského Dolňácka,
pořadatel KD
27. 4.  Košt vína, areál
Svatoborského sklípku
28. 4.  Lidová řemesla, zámek Milotice,
Mikroregion Nový Dvůr
30. 4.  Stavění máje, národopisné soubory

Květen
1. 5.  Otevření petangového hřiště
12. 5.  Den matek, pořádá ZŠ a KD
26. 5.  Královničky, tradiční lidový zvyk,
dětské soubory
31. 5.  Kácení máje,
místní národopisné soubory
Červen
23. 6.  Mikrošek, Děti – dětem, Ratíškovice,
pořádá Mikroregion Nový Dvůr
29. 6.  Farní den s poutí, pořádá
římskokatolická farnost obce
Červenec
25.–28. 7.
 Mezinárodní folklorní festival
„Mistřín 2013“

Zveme všechny spoluobčany na 10. ročník

Mezinárodního folklorního festivalu

„Mistřín 2013“
Uskuteční se 25. až 28. července 2013 ve sportovním a kulturním areálu Jednoty Orel.
Programová skladba bude velmi pestrá.
Ve čtvrtek se mohou příznivci těšit na folk a country muziku
v čele s Jiřím Zonygou a Větry z jihu.
Pátek bude patřit dětem, muzikantským nadějím
i dospělým cimbálovým muzikám v klenotnicovém
pořadu, ale také veselým i vážnějším divadelníkům.
Sobotní krojovaný průvod účastníků a hostů je již
samozřejmostí. Zajímavostí bude přičlenění vozů s odvedenci,
kteří nám v následujícím dvojprogramu připomenou jeden
zaniklý fenomén „vojenskou službu“. Dále se nám představí
zahraniční soubory.
V nedělním dopoledním programu si připomeneme výročí příchodu byzantské mise na Velkou
Moravu, a to koncertem duchovní hudby k poctě sv. Cyrila a Metoděje. Odpolední program zahájí
místní dechové hudby a jejich hosté. Následně je vystřídá Brněnský rozhlasový orchestr BROLN.
O závěr festivalu se postarají zahraniční a místní soubory v galaprogramu.
Součástí této folklorní slavnosti budou také výstavy: Lidová výšivka a malba našeho regionu,
Desáté výročí trvání festivalu a Vojenská služba. Na kulturním domě si ve fotografiích
připomeneme poslední IX. ročník MFF.
Věříme, že si každý najde v této bohaté programové nabídce svůj „šálek kávy“.
Všichni jste srdečně zváni.
Za štáb a programovou radu
strana 28

Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Děti narozené v roce 2012
Leden
Eliška Horáková
Fabián Ošťádal
Adam Prchal
Josef Herman
David Buštík

Červenec
Nikola Nesvadbová

Říjen
David Slezáček
Valérie Kůřilová
Lukáš Kasan
Teodor Plachý
Viktorie Řiháková

Srpen
Stela Chmelková
Vojtěch Lunga

Únor
Klára Mikésková
Šárka Švadlenková
Robert Štepník
Březen
Matouš Ryba
Duben
Pavla Duhajská
Květen
Matěj Kozák
Alice Pozdníčková
Matěj Vítek
David Pěnčík

Ilustrační foto

Září
Adam Smetana
Daniel Smrček
Ema Lukešová
Tomáš Drábek
Ondřej Bouda
Sára Pěčková
David Černoch

Červen
Tereza Koplíková
Anna Kundratová
Sylvie Dolanská
Lucie Šumberová
Adam Vašek

Listopad
Linda Pekaříková
Veronika Medunová
Matyáš Výlet
Prosinec
Natálie Neckařová

Svatby v roce 2012
V roce 2012 bylo v naší obci uzavřeno 10 církevních sňatků, 3 občanské sňatky.
Mimo obec bylo uzavřeno 9 sňatků. Rozvedeno bylo 13 manželství.

Pasport obyvatelstva 2008−2012
Počet obyvatel Počet
Počet
Počet přistěhovalých
k 1. 1.
narozených zemřelých v rámci okr. z jiných okr.
2008
2009
2010
2011
2012

3
3
3
3
3

540
547
557
551
571

42
40
39
44
38

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

37
40
34
34
36

42
48
37
58
37

16
11
18
20
10

Počet vystěhovaných
Počet obyv.
v rámci okr. do jiných okr. k 31. 12.
41
28
49
45
40

15
21
17
23
20

3
3
3
3
3

547
557
551
571
560
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Zemřelí občané v roce 2012
Únor
Jiří Junášek (55 let)
František Klimeš (64 let)
Jan Posolda (71 let)
Jarmila Boltnarová (82 let)

Květen
Marie Varmužová (70 let)
Libuše Kundratová (73 let)
Josef Čech (66 let)
Miloslav Vránek (61 let)

Březen
Růžena Ondrůšková (84 let)
Václav Urubek (82 let)
Jarmila Chytilová (76 let)

Červen
Josef Krakovič (78 let)

Duben
František Vašulka (72 let)
František Němčanský (79 let)
Miroslav Šeda (61 let)
Anna Kasanová (83 let)
Ludmila Šedíková (56 let)

Červenec
Karel Spěvák (60 let)
Anna Vašulková (55 let)
Josef Klimeš (69 let)
Srpen
Jozef Ivánka (80 let)

Říjen
Pavel Opavský (60 let)
Miroslav Kůřil (79 let)
Antonín Urubek (93 let)
Jaroslav Zbořil (86 let)
Jaroslav Bůžek (64 let)
Antonín Vašulka (92 let)
Vlasta Polášková (83 let)
Listopad
Marek Svozil (16 let)
Miroslav Měchura (61 let)
Prosinec
Josef Kalousek (83 let)
Přemysl Gazda (59 let)
Františka Neduchalová (90 let)
Jan Janoušek (63 let)
Anna Macková (88 let)
Marie Kouřilová (85 let)

Ilustrační foto
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Ilustrační foto

Naši jubilanti
Duben 2013
70 let Dagmar Urubková
Libuše Hajná
75 let Marie Srubianová
Jan Zaňát
Jaroslav Polášek
Ludmila Šimečková
80 let Libuše Špačková
85 let Marie Novotná
Františka Maradová
Jakub Šťastný
87 let RNDr. Mgr. Zdenka Poulová
88 let Rozalie Veselá
89 let Antonie Řiháková
Veronika Brhelová
93 let František Marada
96 let Ignác Železník
Květen 2013
70 let Květoslava Sklenářová
75 let Anežka Klvaňová
Jarmila Lungová
Josef Kolařík
80 let Marie Střížová
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Marie Maradová
85 let Františka Řiháková
87 let Jiřina Polášková
Jaroslav Polášek
88 let Růžena Ivičičová
Terezie Novotná
89 let Anna Šnejdarová
94 let Božena Železníková
Červen 2013
70 let Anna Maradová
Božena Švidroňová
Marie Šopáková
Františka Zbořilová
Martin Vaněk
75 let Marie Kundratová
Jarmila Polášková
Julie Kůřilová
Božena Střížová
80 let Alena Kaslová
50. výročí uzavření manželství
Červen 2013
manželé Stanislav a Helena Chludilovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
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Mezinárodní
folklorní festival
Mistřín 2013
od 25. do 28. července
Čtvrtek 25. července
ZŠ Svatobořice−Mistřín
17.00
Vernisáž výstav v základní škole
 Lidová výšivka a malba
 10. výročí MFF Mistřín
 Věrozvěstové očima našich dětí
(1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje)
 Válečné konflikty na jihovýchodní Moravě
(16. – poč. 20. stol.)
V kulturním programu vystoupí dětská CM LŠU Dubňany,
Ľudová hudba Brezinka, Ľuďovo−výtvarný krúžok
Maderánek a sbor Brezina z Bolerázu
Sportovní areál TJ Orel
19.00
Country music band Dance Ranch
20.00
Jiří Zonyga „Větry z jihu“
22.00
Dance Ranch a jeho hosté – taneční zábava

Pátek 26. července
Sportovní areál TJ Orel
17.00 – 19.00 Já husárek malý – pořad dětských souborů
a cimbálových muzik
19.00 – 20.30 Pošlu ti, milá, psaní − klenotnicový pořad
21.00 – 22.00 Lidové úsměvy – Všetečníci Bratislava –
pořad tanečně−divadelního humoru
22.00 – 2.00 Beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou
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Sobota 27. července
14.00 –
14.00 –
15.00 –
16.00 –
16.15 –
18,15 –
20.30 –
22.15 –
24.00 –

20.00
15.00
16.00
16.15
18.00
19.30
22.00
24.00
3.00

Jarmark lidových řemesel, sportovní areál TJ Orel
Roztančená náves – volná vystoupení souborů (u radnice)
Krojovaný průvod účastníků festivalu
Slavnostní zahájení festivalu, sportovní areál TJ Orel
Sólo RE! – verbování, odvody, láska, rukování
Od Turka zajatá − muzikantský pořad
Byla vojna, byla, byla patálija, hudebně taneční pořad
Pořad zahraničních souborů
Taneční zábava při dechové hudbě Svatobořáci

Neděle 28. července
9.30 – 10.30
Slavnostní mše svatá, kostel
10.30 – 11.00 Vyhrává DH Májovanka, u kostela
11.00 – 12.00 Bratři ze Soluně (koncert k poctě sv. Cyrila a Metoděje),
kostel
Sportovní areál TJ Orel
15.00 – 17.30 Koncert dechových hudeb
(DH Svatobořáci, Májovanka, Mistříňanka,)
17.45 – 19.00 Koncert Brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů – BROLN
19.00 – 19.45 Závěrečný koncert s ukončením festivalu
(rozloučení domácích s hosty)
Výstavy v ZŠ budou otevřeny:
Čtvrtek 17.00 – 20.00
Pátek
16.00 – 20.00
Sobota 14.00 – 20.00
Neděle
9.00 – 18.00

Změna programu vyhrazena
www.mffmistrin.cz
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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 FOTOGALERIE – Z DĚNÍ KOLEM NÁS 

Pozdně zimní motiv

Závěr zimy v Mistříně „na pekárně“
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Momentka z fašaňkové obchůzky

I letošní fašaňk se vydařil – děvčata Lúčky

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Proměnlivé počasí trvalo po celé jarní období

Předvelikonoční období – příroda stále pod sněhem
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Předtančení na plese Lúčky a Patnáctky

Předtančení na plese Lúčky a Patnáctky

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Vítězné družstvo v turnaji ve vybíjené

Účastníci lyžařského výcviku
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Vítězné družstvo v turnaji ve vybíjené

Záběr z návštěvy Folklorního sdružení v Praze

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

strana 39

Malí hasiči ze Svatobořic

… malí hasiči (s úsměvem)
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Pohled do naší mateřské školičky

Maškarní dovádění v naší školce

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Záběr ze slavnosti Vynášení Smrti

Podkověnka při vystoupení na Vyhnálově
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Děti Scholička zpívaly v kojeneckém ústavu

Momentka s malými dětmi

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Taneční skončily…

Vánoční koncert v kostele
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Z koncertu Scholičky pro babičky

Výuka práce s počítači

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Místostarostka při otevírání petanquového hřiště

Instruktáž pravidel petanquové hry
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Ilustrační foto

Jarní motiv z okolí naší obce

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Letošní bílé Velikonoce...

V editorialu tohoto čísla jsem glosoval proměny
přírody těchto měsíců, kdy se (snad, nebo málem)
střídají jen dvě roční období. K tomuto tématu se
vracím nejen ilustrační fotografií, ale i těmito
řádky.
Nejen, že nám zima začíná často již brzy po naší
hodové slavnosti, ale trvá až do dříve již vysloveně
jarních, teplých měsíců. Příkladem může být le−
tošní jaro/nejaro a Velikonoce se sněhovou nadíl−

kou. Pohledem do starších moudrých knih zvaných
kroniky se sice ujistíme, že i v dávné minulosti
byly také extrémy běžné, ale nám určitě přijdou
jako začátek změn, které nevítáme a které nám
komplikují léty odzkoušený a zaběhlý styl života.
Věřme, že se příroda „nezbláznila“ a že po něko−
lika těchto „změnách“ bude v blízkém budoucnu
opět vše ve shodě s našimi zvyklostmi a předsta−
redakce
vami o ročních obdobích.
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