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Vážení spoluobčané, možná Vás to překvapilo,
ale tentokrát v řádném termínu k Vám do domovů
dorazilo třetí číslo našeho zpravodaje. Obsahuje
další zprávy z bohatého a proměnlivého života
naší obce, vztahující se k nedávnému období jar−
ních měsíců letošního roku.
Nastaly letní prázdniny, čas dovolených a odpo−
činku.
Nastala současně také druhá polovina tohoto
roku. Po významných dnech duchovních s vazbou
na církevní rok dostávají se na pořad a do centra
našeho zájmu akce kulturní. Mnozí z Vás se na je−
jich přípravě a následném uspořádání velmi za−
sadili a já (i po osobních zkušenostech z let ne−
dávných) jim velmi přeji, aby dle jejich přání vše
dobře dopadlo a k nejlepší spokojenosti pořada−
telů i Vás návštěvníků, vítaných domácích i přes−
polních hostů.
Stane se tak i díky tomu, že tyto pořady hojně
navštívíte a účinkující i organizátory v jejich ne−
změrném úsilí svou účastí podpoříte. Správně
tušíte, že na úspěchu akcí se výrazně podepíše
dostatek finančních prostředků, ale bez Vás, bez
diváků, zůstane pořadatelům i účinkujícím jen po−
cit zmaru, beznaděje a často i zbytečně vynalože−
ného času na úkor vlastní rodiny. U nás, naštěstí,
zatím vždy pořadatelé ohlas a odezvu u diváků
měli. Věřím, že tomu bude i nadále. Nejen při ju−
bilejním X. ročníku Mezinárodního folklorního fes−
tivalu Mistřín, ale také později při dalších náro−
dopisných pořadech, ať už to bude vinobraní, hody
nebo výroční obyčeje adventního a vánočního času.
Synek František, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Léto budiž pozdraveno!
Minulý týden, tj. první týden v červnu, jsem se mimo úřední den setkal s názorem
jednoho našeho občana, že: „Čas starosty a místostarostky se krátí“.
Má pravdu a skutečně je tomu tak. Volební ob−
dobí končí na podzim roku 2014. Osobně jsem si
toho plně vědom. Byl to pro mě podnět, abych si
v duchu provedl takovou předběžnou rekapitulaci
práce starosty za období 2006–2010 a následně
2010–2013.
Všichni dobře víte, jak jsem do toho jako sta−
robní důchodce vstoupil. Po těžkém onemocnění
svého předchůdce Ing. Jana Němčanského mě ZO
vyhrabalo ze starého železa a kooptovalo do funkce
starosty obce. Přijal jsem a pustil se, mně vlastním
a fixním přístupem k práci ve prospěch obce, do toho.
Pustil jsem se do práce s přestávkami sám. Paní
Ing. Libuše Jedovnická se ze zdravotních důvodů
vzdala funkce místostarosty a následně nově zvo−
lený místostarosta Josef Varmuža udělal totéž.
„Sám voják v poli“ s rýčem na silnici, jsem po−
kračoval v realizaci už jenom svých záměrů.

V realizaci průtahu II/422 Svatobořice a řadě ji−
ných místních komunikací a občanské vybavenosti,
se kterými mám problémy dodnes, jak ze strany
občanů, tak ze strany orgánů, které nám po−
skytly finanční dotaci, a ne v malé výši. Někteří
občané určitou část svým přístupem zmařili.
Škoda přeškoda. Tak to dopadne, když někdo své
osobní zájmy povýší nad zájmy celé obce. Lidé
už jsou takoví a i s tím se musí počítat. Umís−
tění památníku IT Svatobořice, jako příklad v sou−
časné době, je toho jasným a přesvědčivým důka−
zem.
Jednání s italskou ambasádou o účasti na fi−
nancování a na postavení nového památníku
na místě ve Vrbátkách je toho jasným důkazem.
Chci tím ubezpečit majitele pozemků na Barákách
ve Svatobořicích, že tam obec žádná jatka, nebo

Přivítání starosty s italským velvyslancem.
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Schody do kostela jsou z roku 1927.

něco jiného stavět nebude, pokud oni sami tam
něco podobného nezřídí. Předpokládám, že obec
jim k něčemu podobnému, po mém odchodu, ni−
kdy souhlasné stanovisko nedá. Pokládám to za
svoje „Krédo“, tedy „Věřím“.
Jsem prakticista, matematik, fyzik, ekonom, věk
69 let. To je informace, kterou by měli inženýři,
architekti brát v potaz.
Na rozdíl od nich dovedu skutečný stav i zá−
měry do budoucna hodnotit s určitým nadhle−
dem. Přesto každý postoj konzultuji s odborníky.
Buďme soudní. O vývoji naší obce by měli roz−
hodovat lidé, kteří by měli o obci něco vědět, nejen
z nějakých záznamů, ale také z vlastních pro−
žitků, tedy pamětníků. Vůbec nechci mluvit o těch,
kteří tady téměř nic neprožili, a není u nich něja−
ký racionální předpoklad, že tady budou trvale žít.
Proto se jich musíme zeptat, a chceme slyšet ano
– ne. Pak jim svěříme úkol rozvoje obce. Vidíte, že
rozhodnutí není pro mě jednoduché, pokud se chci
chovat odpovědně a to chci, a je to moje povinnost,

té se nemohu na základě svého slibu nikdy zříct.
Doufám, že tento můj požadavek není ani pro RO,
ani pro ZO žádnou velkou překážkou.
Rozhodování ZO, jako svrchovaného orgánu
obce, má nejvyšší pravomoc. Současný stav je ta−
kový, že ani tento orgán se není schopen v urči−
tých kauzách rozhodnout. Ba co dím, někdy i ne−
dobře, bez ohledu na schválený rozpočet a výhledy
do dvou budoucích let. Dokonce bez projednání
výchozích podkladů, např. ve formě projektu, který
obsahuje všechny části od technické počínaje, roz−
počtovou, realizační, způsobem a rozsahem využití
konče. Z hlediska hospodaření s finančními pro−
středky, řízení schváleným rozpočtem, je to bez−
podmínečně nutné a odpovědné.
Je to jeden z jevů, který se na XIV. veřejném za−
sedání ZO vyskytl. Jistě, že musí být uveden do sou−
ladu s pravidly rozpočtové kázně.
Přeji nám všem pěkné léto.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce

Navštivte www.svatoborice−mistrin.cz
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Informace k MFF Mistřín 2013
Vážení spoluobčané, v nedávno vyšlém Zpravodaji jsme Vás informovali
o blížícím se Mezinárodním folklorním festivalu Mistřín 2013.
Letošní X. ročník bude přelomovým. Festival je
totiž prvně organizován s jedním programovým
a tématickým rámcem, který se promítne téměř
do všech jeho pořadů. Tímto festivalovým téma−
tem je vojna, odvody a války, které se regionu jiho−
východní Moravy bezprostředně dotýkaly. Ředitel
festivalu Rostislav Marada glosuje tento záměr.
„Nápad vznikl, když jsme si uvědomili, že vlivem
profesionalizace armády a celkové změny společ−
nosti zanikla tradice odvodů na vojnu, která byla
v tomto regionu dříve velice živá. Dříve se k od−
vodům jezdilo na nazdobených vozech a za zvuku
legrútských písní, pamětníků ubývá a tradice
takřka zmizela. Festival si klade tématickým za−
měřením tyto tradice když už ne oživit, tak ales−
poň připomenout ve vší jejich kráse, včetně s ní
spojených odvedeneckých písní, které již také upa−
dají pomalu do zapomnění“.
Šéf programové rady festivalu Jiří Martykán jej
doplňuje. „Monotématicky zaměřený festival dává
prostor, dokonce nutí autory podívat se na daný
materiál komplexně, nevyužívat schematických po−
stupů, nevěnovat se jen divácky nejatraktivnějším
částem. Je to náročnější práce, protože autoři musí
hledat tam, kde obrazně „leží spousta prachu“, ale
na druhou stranu když se ten „prach“ smete, možná
znovu ožije nějaká píseň. Odraz vojenské tématiky

byl v ústní lidové slovesnosti již opakovaně vyu−
žíván, nicméně téma nebylo zobrazováno komp−
lexně. Zejména oblast života v zázemí nebo osudy
rodinných příslušníků bojujících či odvedených
nebyly (patrně pro svou zdánlivou neatraktivnost)
dosud významněji zpracovány“.
Program festivalu byl krátce představen v pře−
dešlém čísle, v tomto příspěvku bychom Vám jej
rádi představili poněkud obšírněji. Čtvrteční ve−
čer bude již tradičně ve znamení country a folku.
„Snahou festivalu bylo vždy být do jisté míry mul−
tižánrovým, a tak přitáhnout širší spektrum di−
váků, proto čtvrteční večer patří country a folku.
Tento druh hudby se těší stálé přízni a je součástí
festivalu v podstatě od jeho počátků. V rámci le−
tošního ročníku se nám povedlo zajistit známá
jména českého folk−rocku, folku i country, takže
doufáme v adekvátní diváckou kulisu, nehraje se
totiž jen k poslechu, nýbrž i tanci“, uvedl ředitel
festivalu Rostislav Marada.
Konkrétně se představí v areálu Jednoty Orel
populární kapela Dance Ranch se svými hosty,
dále Jiří Zonyga, vítěz známé pěvecké soutěže
X Factor, a další známá skupina Neřež, která do−
provázela třeba Jaromíra Nohavicu.
Páteční program již bude patřit folklornímu
ztvárnění vojny a odvodů, o čemž se můžete pře−

Legrúti.
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Dříve jezdili legrúti k odvodu na voze.

svědčit v dětském a v klenotnicovém pořadu. Dět−
ský pořad krátce shrnuje jeho spoluautorka Iveta
Fröhichová.
„Ačkoliv se tématika války a vojny dotýkala a do−
týká vždy primárně světa dospělých, neunikne ani
bystrému dětskému oku, jenž ji však vnímá docela
odlišně. V tomto pořadu Vám však chceme ukázat
válku, jak ji vnímají naši chlapci a děvčata – jako
spíše bezstarostnou hru, která je však svými pro−
tagonisty brána smrtelně vážně.“
Jisté odlehčení pátečnímu večeru přinese pořad
tanečního divadelního humoru, který budou pre−
zentovat bratislavští Všetečníci, v okolí velmi po−
pulární soubor Matýsek a divadelní skupina V ka−
ranténě. Páteční program pak bude završen noční
taneční zábavou s Varmužovou cimbálovou mu−
zikou.
Stěžejním festivalovým dnem je sobota, kdy po
slavnostním průvodu, v němž se objeví také vozy
s legrúty (odvedenci), budou následovat hlavní
festivalové pořady a to jak taneční, tak i muzi−
kantské. „Cílem sobotního programu a průvodu
je diváka vnést do odvedenecké atmosféry se vším
všudy, proto jsme se rozhodli zapojit i koňské vozy,
které legrúty přivezou takřka přes celou obec až
do areálu.“ komentuje záměr Jiří Martykán. Mů−
žete očekávat vystoupení jak domácích souborů,
tak i hostů ze Strážnice, Dambořic či Dubňan.
Vzhledem k tomu, že se jedná o festival meziná−
rodní, tak zahraniční prvek bude zastupovat ně−
kolik slovenských souborů (například Trnafčan,
Brezina, Brezinka, Májovanka) a také taneční
kolektiv z Rumunska. Ty ve svých programech
taktéž představí vojenskou tématiku vycházející
z vlastních tradic. Sobotní večer pak bude opět
strana 6

zakončen volnou taneční zá−
bavou, tentokráte s Dechovou
hudbou Svatobořáci.
Oblast vojny a odvodů však
není jedinou náplní programu
(ačkoliv je stěžejní). Dalším
„mimo folklorním“ progra−
mem je nedělní koncert míst−
ního chrámového sboru AMA,
letos věnovaný tématice sva−
tých Cyrila a Metoděje. „Kon−
certy chrámové duchovní
hudby měly své místo v pro−
gramu festivalu takřka
od jeho začátků, jen jejich
obsahová náplň se různila.
Pro tento ročník se přímo na−
bízel program o svatých Cy−
rilu a Metoději, neboť tento rok uplyne 1150 let
od jejich příchodu. Věřím, že lidé si po sobotním
folklorním vyžití přijdou poslechnout krásnou,
a rozjímavou sakrální hudbu“, prozradil nám
autor pořadu a sbormistr Petr Varmuža.
Na své si dále přijdou i posluchači dechových
hudeb, v nedělním programu se představí hned
tři, duo DH Mistříňanka a DH Svatobořáci doplní
DH Májovanka ze Slovenska. Závěr festivalu pak
bude patřit koncertu BROLNu, který k této příle−
žitosti připravuje speciální koncert korespondující
s vojenskou tématikou, který si bezesporu nemů−
žete nechat ujít! Celý festival pak zakončí gala−
program festivalových hostitelů a hostů.
Součástí festivalu budou také sobotní lidový jar−
mark a doprovodné výstavy – např. o historii MFF
Mistřín či o vojenských konfliktech na jihovýchodní
Moravě, to si však můžete blíže přečíst na www.
mffmistrin.cz. Další informace naleznete na www.
facebook.com/mffmistrin nebo na www.youtube.com/
mffmistrin, kde můžete zhlédnout videa z posled−
ního ročníku.
Vážení spoluobčané, mimo svátek folkloru se
jedná také o svátek celé naší obce. Program je
opravdu velmi pestrý a má potenciál oslovit i ne−
folklorně založené návštěvníky. Proto na termín
25. až 28. července pozvěte své přátele a známé
z daleka i blízka a zavítejte na NÁŠ SPOLEČNÝ
festival. Není to totiž festival pořádaný folklo−
risty pro folkloristy, nicméně právě pro Vás, drazí
spoluobčané!
Pevně věříme, že se díky Vaší hojné účasti po−
vede vytvořit krásné festivalové klima, aby se tak
o naší obci mluvilo nejen v blízkém okolí pouze
v superlativech, rozhodně si to totiž zaslouží!
Tomáš Kellner, Bc. et Bc., za přípravný výbor
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

X. Mezinárodní
folklorní festival
Mistřín 2013
Svatobořice−Mistřín
od 25. do 28. července 2013
Čtvrtek 25. 7.
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 ZUŠ Dubňany, Detská ľudová hudba Brezinka,
Ľudovo−výtvarný krúžok Maderánek a Ľudová hudba Brezina z Bolerázu.
Sportovní areál TJ Orel
18:00 Dance Ranch
19:00 Jiří Zonyga a Větry z jihu
20:30 NEŘEŽ – folková skupina
22:00 Dance Ranch a jeho hosté – taneční zábava
Pátek 26. 7.
Sportovní areál TJ Orel
17:30 Já husárek malý – pořad dětských souborů a cimbálových muzik
19:45 Boleráz, Boleráz – přátelé v písni
20:00 Pošlu ti, milá, psaní – klenotnicový pořad
21:30 Mašírujú na Francúza – divadlo V Karanténě
22:15 Pozvánka na pořad zahraničních souborů
22:30 Lidové úsměvy – Všetečníci Bratislava – pořad tanečně−divadelního humoru
23:30 Beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou
Sobota 27. 7.
14:00 Jarmark lidových řemesel, sportovní areál TJ Orel
14:00 Roztančená náves – volná vystoupení souborů (u radnice)
15:00 Krojovaný průvod účastníků festivalu
16:00 Slavnostní zahájení festivalu, sportovní areál TJ Orel
16:15 Sólo RE! – verbování, odvody, láska, rukování
18:15 Od Turka zajatá – muzikantský pořad
20:30 Byla vojna, byla, byla patálija – hudebně taneční pořad
22:15 Pořad zahraničních souborů
24:00 Taneční zábava při dechové hudbě Svatobořáci
Neděle 28. 7.
09:30 Slavnostní mše svatá, kostel Navštívení Panny Marie
10:30 Vyhrává DH Májovanka, u kostela
11:00 Bratři ze Soluně (koncert k poctě sv. Cyrila a Metoděje), kostel
Sportovní areál TJ Orel
15:00 Koncert dechových hudeb (DH Svatobořáci, DH Májovanka, DH Mistříňanka)
17:45 Koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů – BROLNu
19:00 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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BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Budování silnice v části obce Baráky Mistřín.

Problematika odpadů
V mediích je to téma stále se opakující. Odezva, řekl bych
problémová z principu, je složitě řešitelná.
lem je DSO Severovýchod Kyjov. Naše zkušenosti
nejsou zrovna nejlepší. V roce 2009 jsme se roz−
hodli jít cestou maximálního snížení skládkování
komunálních odpadů.
Postavili jsme si vlastní linku na třídění odpadů
– plasty, papír. Firma Ekor se okamžitě postavila
na odpor a začala stavět překážky v rea−
lizaci. Ať to byly technické podmínky tří−
dící linky, nebo v odběratelských vztazích
vytříděných odpadů a konče umístěním
třídící linky. Tam jsme se setkali s pocho−
pením. Legislativní orgány trvaly na svém
(na podnět Ekoru) zastavit a zrušit pro−
voz. Nedali jsme se a provozovali jsme
dál. Třídíme dodnes, lisujeme, balíkujeme
a prodáváme. To dříve dělal Ekor, my
jsme jenom platili a oni inkasovali. To se
změnilo, do obráceného gardu. Kdyby to
udělali ostatní obce, Ekor by existoval
v podstatně zúženém rozsahu.
Obcím by se snížily výdaje, což mů−
žeme doložit. Podstatné je snížení sklád−
kování komunálních odpadů. To dnes
Napojení nové silnice na ulici Dolina. čteme a slyšíme ze všech stran.

Princip spočívá v kauzálním a potom v reali−
začním postupu jejích řešení. Tímto tématem je
zbytečné se zabývat, neboť její řešení je po legis−
lativní stránce od počátku špatné.
V naší obci zajišťuje svoz a likvidaci komunál−
ního odpadu firma EKOR s.r.o, jehož zřizovate−

František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
strana 8

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Dětská pouť na Velehrad
Dne 8. 5. 2013 v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí se vydalo
na Velehrad téměř 40 dětí a 20 dospělých z naší farnosti.

Skupina našich dětí na Velehradě.

Katecheté kyjovského děkanátu nazvali tuto
pouť „Růžencové perličky svatých Cyrila a Meto−
děje“, aby tak připomněli svým žáčkům z nábo−
ženství 1150. výročí příchodu soluňských bratří
na Velkou Moravu.
Spolu s ostatními poutníky z různých obcí okolo
Kyjova jsme přijeli do Starého Města, odkud
vedla pěší cesta přímo na Velehrad, a tak jsme
mohli s růžencem a zpěvem doputovat ke koře−
nům naší víry. Velehrad byl plný lidí a poutníků
z různých koutů republiky, ale i z jiných zemí.
Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli v klidu
prohlédnout okolí kostela, kláštera, gymnázia
i poutního domu Stojanov a nakouknout do nově
otevřené prodejny plné knih, svíček, sošek, křížků
a jiných suvenýrů. Vše je krásně spravené a byli
jsme na toto naše moravské centrum právem
hrdi.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

V bazilice od rána probíhaly mše a na tu naši,
kterou sloužil kyjovský děkan Svatopluk Pavlica
spolu s ostatními kněžími, jsme se těšili v půl
čtvrté. Když Scholička spustila hymnu Papežs−
kého misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já, nebo
staroslověnskou Bogorodici, měli jsme všichni husí
kůži i slzy v očích, protože na tomto svatém místě
je zvláštní atmosféra, která k člověku promlouvá
do hloubky srdce. Rozloučili jsme se písní: ...svatí
Cyrile a Metoději, národ český k vám dnes hledí,
zachovejte víry Velehrad!
Po mši svaté a dobrém občerstvení v místní cuk−
rárně měli katecheté připraven pro děti zábavný
program s cyrilometodějskou tématikou. Ještě jsme
stihli závěrečnou fotku před opravující se bazili−
kou a rozloučili se s krásným pocitem naplněného
dne a s prosbou za náš národ: Svatí Cyrile a Meto−
Markéta Varmužová
ději, orodujte za nás!
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Po necelé hodince v autobusu jsme
vystoupili za Starým Městem a vydali
jsme se pěšky s poutnickými kříži cyk−
lostezkou na Velehrad. A že nás z ky−
jovského děkanátu bylo – 4 plné auto−
busy. Cesta byla příjemná, sluníčko se
sice schovalo, i pár kapek nás smáčelo,
ale děti byly plné elánu a nikomu to
nevadilo. Během cesty jsme si poví−
dali, seznamovali se, zpívali, modlili se
breviář, růženec či Korunku... Po ho−
dině putování jsme dorazili do Vele−
hradu... je to krásný zážitek – nikdy
jsem zde nebyla a ta atmosféra se nedá
slovy popsat – bazilika je nádherná. Mši
celebroval kyjovský děkan Svatopluk
Pavlica (mimochodem – před jedenácti
lety křtil v Kyjově mého staršího syna),
naše mistřínská schola podala úžasný
výkon, běhal mi z toho mráz po zádech...
Po mši jsme se sešli na nádvoří před
basilikou, společně jsme zazpívali ně−
kolik písní a pak proběhlo soutěžní od−
poledne pro děti – luštily cyrilici, vá−
zaly růženec, jiné se v horkém pozd−
ním odpoledni chladily ve vodě kašny
na nádvoří... a už byl večer, svátostné
Momentka z návštěvy baziliky na Velehradě. požehnání a pak už jsme se rozešli
do svých autobusů, cesta zpět utekla
rychle a my jsme příjemně unaveni do−
V poledne jsme se shromáždili před kostelem razili zase zpátky do Mistřína... Já osobně sklá−
v Mistříně. Překvapilo mě velké množství dětí, byly dám díky všem organizátorům, schole svůj obdiv
nadšené, pobíhaly kolem dokola a nic si nedělaly za nádherný pěvecký výkon...
Pavla Vandíková
z počínajícího deště.

Co se děje v naší škole
Mateřská škola Mistřín
Ani se tomu nechce věřit a je tu konec školního
roku. Po Velikonocích bylo ve školce hodně rušno.
Nacvičovali jsme besídku ke Dni matek. Protože
Česká televize letos slaví 60 let svého vysílání,
bylo naše vystoupení celé televizní. Klapka, hla−
satelé i reklamy. Děti byly moc šikovné, vystou−
pení se podařilo a nejen maminky jistě potěšilo.
V květnu nás ještě čekal „ koníkový týden. „Touto
cestou chci moc poděkovat panu Krakovičovi,
který přijel se svým poníkem na školní zahradu
a všechny děti povozil. Za další dva dny jsme jeli
na výlet na ranč do Kostelan. I přes velké obavy,
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jak vyjde počasí, vše dopadlo dobře. Indiáni, kov−
bojové, dva westernové příběhy, soutěže, svezení
na velkém koni a další spousta zážitků. Na Den
dětí nám ale počasí nepřálo, grilování jsme pře−
ložili na konec školního roku a veselá zábava,
tanec, divadelní představení a rozdávání odměn,
to všechno muselo proběhnout ve třídě.
Během května se předškolní děti zapojily
do výtvarné soutěže BAREVNÉ ŠTĚTCE PRO
SOLUŇSKÉ SVĚTCE. Práce Marinky Urubkové
získala krásné druhé místo a z Brna si přivezla
diplom – blahopřejeme.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Vystoupení děti na Dnu matek.

Děti na výletě v Kostelanech.

V polovině června se konečně počasí umoud−
řilo a mohla být uskutečněna přátelská návštěva
k dětem do školky ve Svatobořicích.
Velkým zážitkem pro předškolní děti bylo
spaní ve školce. Bohatý zábavný program byl
ukončen diskotékou v pyžamkách a pak se spalo
až do rána.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Poslední dny se ve školce jen zpívalo: „ Léto hraje
na kamínky v potoce, děti mají prázdniny zas
po roce...“
Tak ať jsou ty prázdniny veselé, plné sluníčka
a neutíkají tak rychle.
Přeje
Milena Macháčková a celý kolektiv MŠ Mistřín
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Konec roku v naší svatobořické školičce
Je tady dlouho očekávané léto, na které se tě−
šíme už hodně dlouho. Hlavně proto, že se nemu−
síme oblékat, to je pro nás ztráta času, když máme
pořád tolik práce. Nejšťastnější jsme, když mů−
žeme na zahradě v písku stavět svá nadčasová díla,
někdy ani sami nevíme, co jsme to vytvořili. Písek
máme všude, nám to ale nevadí, vždyť s pískem
se dá zažít spousty legrace. A když už nás písečné
duny přestanou zajímat, honíme se za míčem nebo
za kamarádem. Máme slíbený i malý bazének
s vodou, abychom zchladili své tělo po naší neú−
navné činnosti.
Ale vraťme se kousek zpátky, na samotný začá−
tek roku. Věřte nebo ne, vyrostly z nás samostat−
né lidské bytosti, které díky novým podnětům
a spoustě zajímavých činností poznávají svět. Do−
kážeme se domluvit s kamarády, víme, kam pat−
říme, známe nové písničky, pohádky, které sami
vymýšlíme. Nebojíme se překážek, protože víme,
že je tady vždy někdo nablízku, který nás chytne
za ruku a pomůže nám. Vytváříme společně pro−
stor, ve kterém je nám dobře.

Vždy, když se něco nového naučíme, předvedeme
maminkám. A jejich úsměv je pro nás vším.
Léto je krásné, ale zároveň i smutné, protože se
musíme rozloučit se svými staršími kamarády,
kteří půjdou po prázdninách do školy, ve které se
jim bude určitě líbit.
Tak jim ještě naposled zazpíváme písničku:
„Školáčkům už zazvonily prázdniny,
zavřela své dveře škola za nimi,
popřejme jim, ať mají dost sluníčka,
čeká na ně dědeček i babička“.
A nakonec malá perlička:
Děti jedou autobusem na výlet, projíždějí lesem
a paní učitelka dětem říká: „Děti, tady je krásný,
skoro pohádkový les. Dívejte se pozorně kolem
a sledujte, jestli neuvidíte nějaké lesní zvířátko,
které známe.“ Na to Davidek bleskově odpoví:
„Tady je klacků, to by bylo dřeva na topení!“
Tak nemáme my se nádherně?
Krásné prázdniny všem přejí
děti a paní učitelky s paní kuchařkou
z Mateřské školy Svatobořice

Výlet se dětem velmi vydařil.
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Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dětský den

Věrozvěstové očima našich dětí

V měsíci červnu se již všichni těší na prázd−
niny. A právě tento měsíc si žáci prvního stupně
za pomoci žáků devátých ročníků a rodičů prožijí
krásné dopoledne při hrách a soutěžích. Úkoly,
které jsou pro ně připraveny na různých stano−
vištích, ohodnoceny „ penízky“, za které si v „ob−
chůdku“ vyberou odměnu.
Děkujeme za pomoc při této akci rodičům i star−
ším kamarádům. Rodičům děkujeme i za poskyt−
nuté „zboží do obchůdku“.

Na výzvu Ministerstva školství se naše škola
i školka zapojila do letošních oslav k 1150. výročí pří−
chodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Při této příležitosti můžete zhlédnout výstavu pra−
cí dětí na ZŠ v průběhu MFF Mistřín od 26.−28. 7.
2013. Některé z prací byly odeslány do soutěže
Barevné štětce pro soluňské světce na Cyrilome−
todějskou ZŠ v Brně, kde získal Jan Hasala (9. tř.)
3. místo a Marinka Urubková (MŠ) 2. místo ve své
kategorii. Jiné práce můžete také vidět v období
letních prázdnin na Stojanově gymnáziu na Vele−
hradě, kde probíhá výtvarná soutěž Cestou dvou
bratří, jejíž výsledky se dozvíme až 4. 7. v podvečer
oslav svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Cílem těchto výtvarných soutěží a výstav je přiblí−
žit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkla−
dem pro život v současnosti a připomínat si tak bo−
hatství předků, které bychom měli s úctou předávat
dalším generacím.

Závěr projektu –
S kolem v silničním provozu
Během školního roku žáci čtvrtých ročníků ab−
solvovali kurz Dopravní výchovy. Jeho závěrem
vyjedou žáci do družební školy v Šardicích. Zde
si na dopravním hřišti nanečisto vyzkouší po−
hyb v silničním provozu jako cyklisté. Prověří si
své vědomosti a znalosti dopravních značek,
chování na křižovatkách, na přechodech pro
chodce.
Všechny své nabyté vědomosti a zkušenosti
využijí při samostatných cestách na jízdním
kole, jelikož již dovršili věku 10 let.

Genetická metoda čtení

Žáci 4. A předvedli 24. 4. 2013 spolužákům
z prvních, druhých a třetích tříd maňáskové di−
vadlo.
Spolužákům se předvedli s pásmem pohádek
Červená karkulka, Šípková Růženka trochu ji−
nak, Perníková chaloupka a Sněhurka a dva tr−
paslíci, ke kterým si samostatně ve skupinách vy−
tvořili scénáře. ¨
Při nácviku pohádek vzájemně spolupracovali
a pomáhali si s výrobou kulis i jednotlivých posta−
viček z pohádek. Zúročili své dovednosti, které
získali v hodinách pracovní výchovy, kdy se věno−
vali základům šití. Naučili se základní a zadní steh
a své schopnosti využili při šití těla maňáska. Svou
zručnost rozšířili při práci s papírem, kdy pomocí
papíru, lepidla a vlny vytvářeli hlavu své pohád−
kové postavičky.
Za námahu a snahu byli žáci odměněni potles−
kem spolužáků při předvedení pohádek v hudeb−
ním sále naší školy. Děkujeme za krásný zážitek
a těšíme se na další ukázky pěkné práce našich
žáků.

Letošní školní rok se u nás poprvé prvňáci učili
číst tzv. genetickou metodou, jinak se jí také říká
„Kožíškova metoda“, protože vychází z myšlenek
Josefa Kožíška, který tímto způsobem učil žáky číst
ještě před 1. sv. válkou a čerpal z odkazu J. A. Ko−
menského. Čím se liší metoda genetická od „tra−
diční analyticko−syntetické“, tzv. slabikové? Děti
neslabikují, učí se číst po hláskách (čtou od začátku
s porozuměním) a hned od počátku děti zapisují
slova, později věty hůlkovým písmem (klasické psaní
písanek je odsunuto až na konec listopadu, kdy děti
zvládnou čtení všech velkých písmen abecedy). V pro−
sinci děti plynule přecházejí na čtení malými tis−
kacími písmeny. Pomocí pracovních sešitů a pomů−
cek určených ke genetické metodě nastupuje brzy
plynulé čtení s porozuměním, takže si někteří prv−
ňáci už v prosinci četli první knihu. Nástup ply−
nulého čtení je u každého žáka individuální a je
potřeba stejné vedení tř. učitele a rodiče. Genetická
metoda se nám osvědčila i u slabších dětí, protože
někteří nejsou schopni od září začít psát (nemají
uvolněnou ruku) a zapamatovat si najednou čtyři
typy písmen. Vše je postupné, plynulé a na konci
roku mají samozřejmě děti zvládnuto učivo první
třídy jako u metody slabikové. Díky dobrým vý−
sledkům bude naše škola v genetické metodě čtení
pokračovat i v příštích letech. Přejeme všem ra−
dost ze spousty přečtených knih!

Učitelé I. stupně ZŠ

Markéta Varmužová, Mgr., Jarmila Strýčková, Mgr.

Hrajeme si pohádky

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Exkurze žáků
čtvrtých ročníků
po památkách
města Brna
V časných ranních hodi−
nách jsme se vlakem vypra−
vili do Brna, abychom na−
vštívili zajímavá místa.
Nejdříve jsme prozkoumali
muzeum Anthropos a podi−
vovali jsme se velikosti ma−
muta. Při procházení tem−
nými chodbami kasemat
na hradě Špilberku nejed−
noho z nás zamrazilo, když
jsme si prohlíželi ukázky
těžkého života vězněných.
Nadchl nás výhled z ochozu
věže Staré radnice a pro−
hlídka náměstí Svobody. Delší čas jsme strávili
v Moravském zemském muzeu, abychom si mohli
z blízkosti prohlédnout zvířata žijící ve volné pří−
rodě kolem nás.
Z poznatků některých žáků:
Byl to krásný zážitek. Viděli jsme různé ptáky.
Mně se nejvíc líbili vodní ptáci, kteří seděli na stro−
mech kolem rybníku, na vajíčkách. A také dravci
byli super.
Lesní zvířata byla v horním poschodí. Já a Anetka
s Vendou jsme některá zvířata popsali myslivec−
kou mluvou. Učíme se to v Lesněnce.
Jsem rybář a tady byly veliké živé ryby v obrov−
ském akváriu – a tak jsem pro ostatní všechny
pojmenoval.
Život ve volné přírodě je ohrožován činností
lidí. Musíme se snažit přírodě neubližovat, ale po−
máhat jí. Čistou a živou přírodu přece potřebu−
jeme i my ke svému životu.
red. (ze zápisků žáků čtvrtých ročníků)

Cyklovýlet šestých a sedmých ročníků
V květnu se uskutečnily cyklovýlety po okolí
Svatobořic–Mistřína. Celkem se zúčastnila pade−
sátka dětí, které se podívaly na Rudník v oblasti
vátých písků Moravské Sahary.
V tomto roce byly cyklovýlety obohaceny o ekoak−
tivity směřující k lepšímu poznání přírody a k vý−
chově dětí k získání potřeby přírodu chránit. Ces−
tou jsme navštívili například biocentrum U Jezera
v povodí řeky Kyjovky, kde se žáci dozvěděli infor−
mace o hnízdících ptácích. Trasa měřila třicet dva
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Žáci u mamuta
v Antroposu.

kilometrů a pod vedením Libora Altmanna a Ro−
mana Klimka se všichni bezpečně vrátili zpět.
Těšíme se na příští školní rok, kdy na podobný
cyklovýlet vyrazí osmé a deváté ročníky.
Roman Klimek, Mgr.

Turistický kurz v Bílých Karpatech
V pondělí 27. 5. 2013 jsme se vydali s jedna−
čtyřiceti dětmi do hotelu Filipov, který nám až
do 31. 5. 2013 poskytoval zázemí pro naše jedno−
denní výpravy. V průběhu týdne jsme navštívili
například Velkou Javořinu, naučnou stezku Ko−
pánky v Javorníku, prameniště Veličky a oblast
Čachtického hradu na Slovensku.
Hlavním cílem kurzu byly kromě turistiky i eko−
aktivity spojené s danou oblastí. Žáci mohli vidět
a prakticky si i ověřit, jak důležité je zachovávat
v přírodě tzv. bezzásahové zóny, které slouží na−
příklad jako přirozená hmyziště pro značné množ−
ství vzácného hmyzu. Po celou dobu jsme se po−
hybovali v chráněné krajinné oblasti a v rámci en−
vironmentální výchovy si žáci prožili nezbytnost
vytváření takovýchto celků v České republice.
Kurz se po všech stránkách vydařil, což vy−
plynulo i z dotazníků dětí. Spokojeny byly nejen
s programem, vybranou lokalitou i náplní kurzu,
ale třeba i s hotelovým zázemím, které umožňo−
valo navštívit přímo v hotelu posilovnu a krytý
bazén s vířivou vanou.
Příští kurz plánujeme uskutečnit ve školním
roce 2014/2015 a zřejmě v lokalitě Beskyd.
Roman Klimek, Mgr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Krušpánek akční
První jarní akcí pro náš soubor bylo již tradiční Vynášení Smrtky,
na němž se podílíme se souborem Lúčka a Podkověnka.
Vlivem silného větru se pálení Moreny neoče−
kávaně změnilo v boj s ohněm, který musel zkro−
tit až zásah hasičů. Při hašení meze potoka
padlo za oběť i Létéčko, které se nedoneslo do obce,
a tak jsme nepřímo zapříčinili dosti nevlídné
zimní počasí v nadcházejících dnech. Tímto se
všem dotčeným omlouváme za pozdní příchod
jara.
Následující jarní týdny byly vyplněny intenziv−
ním nácvikem, neboť jsme do našich řad uvítali
několik nových členů. Tento pilný nácvik vyvrcho−
lil víkendovým tanečním soustředěním, které se
uskutečnilo v rekreačním středisku Dopravák
Buchlovice. Náplní celého soustředění bylo opako−
vání starých čísel a nácvik zcela nových programů.
Nejen tancem je živ člen Krušpánku, a tak jsme
čas mezi nácvikem trávili hraním nejrůznějších
her, výletem do zámku Buchlovice a také akční
noční bojovkou, která utužila vazby mezi jednotli−
vými členy (především z důvodu strachu).

Týden poté jsme se zapojili do další tradiční
akce, a to Královničky. Krále a královnu ztvár−
nily Markéta Varmužová a Regina Urubková.
Naše krásné a pestré kroje rozzářily jinak šedivé
nedělní počasí.
A co nás čeká v týdnech a měsících budou−
cích? Především pak intenzivní taneční a pěvecké
zkoušky. S novými čísly se totiž představíme
na letošním Mezinárodním folklorním festivalu
Mistřín, a to konkrétně v dětském pořadu Já hu−
sárek malý. Po této akci si však moc odpočinku ne−
užijeme, neboť v srpnu vystoupíme taktéž v dět−
ském pořadu na Národopisném festivalu kyjovského
Dolňácka v Miloticích. Věříme, že naše vystoupení
přijdete zhlédnout a podpořit nás!
Závěrem článku bychom rády chtěly poděkovat ro−
dičům našich členů za maximální podporu a ochotu
při všech našich akcích. Poděkování patří také To−
movi Kellnerovi a Martinu Gazdovi za pomoc při
Iveta Fröhlichová, Bc.
soustředění.

Krušpánek při návštěvě zámku Buchlovice.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Slovácký krúžek
na přelomu jara a léta
Ačkoliv zima se tento rok rozhodla protáhnout
své panování až takřka do března, Slovácký krú−
žek zimní spánek ukončil mnohem dříve, respek−
tive, pokud se poohlédnu důkladně, tak ani v pod−

Vzpomínka na letošní Velikonoce.

statě žádný neměl. Mimo zkoušky naše zvykoslov−
ná činnost započala velikonoční obchůzkou. Ačko−
liv velikonoční pondělí přišlo v zimním kabátu a
ledovkou, přesto se větší část našich chlapců ne−
nechala počasím odradit a k příležitosti obchůzky
si oblékli kroje, a tak jsme tuto tradici mohli umoc−
nit i krásou nohavic, košilí či lajblů. Děvčata nao−
pak oblékla kroje k příležitosti místní výstavy vín,
kde se ujala nalévání. To už se přibližoval konec
dubna a s tím i jedna krásná tradice, kterou náš
krúžek pomáhá udržovat – stavění máje. Pro kmen
na máj jsme se vypravili do Chřibů. Na stárky a
chasu mohu být právem hrdý, neboť po dlouhé době
byla jáma pro kmen vykopána ručně, bez použití
moderní techniky. Posledního května jsme tak
mohli pod zkušeným vedením Vítka Gajdy vztyčit
27 metrů vysoký kmen, jenž se stal po měsíc kvě−
ten dominantou obce. Je smutným jevem, že této
akce se účastní čím dál méně místních mužů a
chlapců. Pokud tento negativní trend bude pokra−
čovat, bude nutno z velikosti ustupovat, a tak se
připravíme o jednu z nejvyšších májí v okolí. Po
úspěšném postavení jsme uspořádali spolu s ka−
marády z Lúčky na klubovně již pomalu tradiční
táborák a vajíčkovou párty. Všem, kteří se na ob−
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starání a stavbě máje jakkoliv podíleli, upřímně
děkujeme.
Na pátek 10. května jsme pozvali všechny své
kamarády z okolních souborů do hospody U Žúdra,
kde jsme uspořádali výuku tanců
s následnou besedou u cimbálu.
Vyučovány byly tance z Hradišť−
ska, následnou besedu odehrála
CM z Milotic. Byli jsme velmi mile
překvapeni, že akce měla u přes−
polních členů souborů takovou ná−
vštěvnost a úspěch. Z výuky jsme
si tak mohli odnést rozšířené ta−
neční obzory, ale i nová přátelství.
Ze srdce děkujeme Jirkovi Marty−
kánovi a jeho ženě Katce za vede−
ní výuky, stejně tak i naší „krúž−
kařské cimbálce“, bez níž bychom
si snad naše akce ani nedokázali
představit. Naopak mne trochu
rmoutí, že se na této akci mimo
krúžkařů či lúčkařů neobjevil tak−
řka nikdo z místních. Je to o to smutnější, když
člověk zaznamená hlasy stěžující si na absenci
besed u cimbálů, ale v momentu lámání chleba
nastane metaforické ticho po pěšině.
Na konci května se také uskutečnilo kácení
máje. Vše proběhlo ve zdraví, opět za odborného
vedení Vítka Gajdy. Kmen jsme využili na lavičky
pro táborák a užší horní část prodali za symbolic−
kou tekutou cenu, inu nic nesmí přijít nazmar!
A co nás čeká na letní měsíce? Naše půvabnější
polovina (děvčata) právě pilně nacvičuje zpěvy, aby
se mohla předvést na MFF Strážnice v nedělním
pořadu „Zpívajte děvčice“. Stěžejní akcí však pro
celý náš kolektiv bude Mezinárodní folklorní fes−
tival Mistřín, který se uskuteční 25. – 28. červen−
ce, kdy se mimo příprav budeme podílet samo se−
bou i na programu – konkrétně na sobotním ve−
černím a na nedělním závěrečném galaprogramu.
Věříme, že se na festival těšíte minimálně stejně
jako my – jedná se totiž o událost celé obce, niko−
liv pouze folklorních souborů! Po festivalu nás však
moc oddychu nečeká − je třeba pilně nacvičovat na
NF Milotice, festival kyjovského Dolňácka, na
němž vystoupíme v pátečním programu. Že by snad
pak chvíle odpočinku? Možná jen trochu, 28. září
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

totiž jedeme prezentovat naše krásné kroje a folk−
lór do Tovačova u Olomouce, kde proběhnou ta−
mější slavnosti. Poté jsou za dveřmi hody, ale…jak
říká klasik – „Nač zdvihat kalhoty, když brod je
ještě daleko“.

Milí spoluobčané, přejeme Vám pohodové a pří−
jemné léto a věříme, že se s Vámi během letních
měsíců setkáme v řadách obecenstva na některé
z výše uvedených akcí.
Tomáš Kellner, Bc. et Bc.

Lúčka se chystá na prázdniny
Pomalu se přiblížily dny tolik očekávané především dětmi.
Prázdniny ťukají na dveře a i my se na ně při−
pravujeme s radostí. Lúčkařské léto se většinou
nese ve znamení festivalů, zájezdů a rozličných
celosouborových aktivit.
Rád bych se ale ohlédl za uplynulým obdobím
v našem souboru. První velkou jarní akcí bývají
tradičně Velikonoce a s nimi spojená obchůzka
chlapců s pomlázkami. Ačkoli se letošní svátky
jara ocitly docela nečekaně pod sněhovou po−
krývkou, musím říct, že se nám naše zpívání
a „šlahání“ opět povedlo.

Skupina děvčat Slováckého souboru Lúčka.

Nedlouho poté jsme zamířili do čeložnického
centra Relaxxx, abychom utužili kolektiv a věno−
vali se pilnému a opravdu zodpovědnému nácviku
našich starých i nových čísel.
Na konci dubna pomáhala naše děvčata nalé−
vat na koštu vín ve Svatoborském sklípku U Dufků
a pár dní poté jsme se všichni spolu se Svatobor−
ským krúžkem dali do každoročního podniku sta−
vění máje na místě za kulturním domem. Tato
naše květnová ozdoba opravdu i letos splnila svůj
účel a díky pečlivému strážení i letos odolala lou−
peživým úmyslům kluků z okolních vesnic.
Desátého května proběhla v hospodě U Žúdra
výuka tanců z oblasti Hradišťska a Uherského
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Brodu pod vedením Mgr. Jiřího Martykána a jeho
manželky. Kromě souborů z naší vesnice se při−
jely něčemu přiučit i soubory z Dambořic, Vaceno−
vic, Milotic či Dubňan.
Týden nato jsme uspořádali souborové focení
na nové propagační materiály v parčíku u kostela
a ještě o týden později podpořily naše tanečnice
průvod královniček. Na konci měsíce musel být
pokácen máj a po tomto slavnostním zakončení
měsíce lásky jsme společně se svatoborským krúž−
kem uspořádali příjemné posezení u naší klubov−
ny na bývalém vlakovém
nádraží ve Svatobořicích.
Červen se nesl už ve skoro
letním duchu, a to nejen vy−
sokými teplotami a kvůli blí−
žícímu se konci školy. Nic−
méně i v tomto měsíci jsme
nezaháleli. I když jedenác−
tého června odjela malá
část na vystoupení do Zlí−
na, přesto jsme se snažili
celý měsíc se připravovat
na naše blížící se léto,
v němž nás opět čeká něko−
lik významných podniků.
V polovině července od−
jíždíme na festival do slo−
venského Kežmaroku a týden nato se zúčast−
níme Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín.
Na obě tyto akce se velmi těšíme a moc bychom
si přáli, kdyby se nám naše vystoupení na těchto
festivalech povedla. Uděláme maximum pro to,
abychom náš lúčkařský i moravský folklor, po−
tažmo Ćeskou republiku, reprezentovali co nejlépe.
V srpnu pak pojedeme na festival do Milotic
a potom? Už zase začne podzim a s ním i sklí−
zení úrody, začne škola, pomalu bude padat listí
ze stromů, přijdou naše hody a sotva zmizí řin−
čení čertovských řetězů o svatém Mikuláši, budou
tu zase Vánoce.
Petr Šťastný, Bc.
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Úspěšné družstvo dorostenců SDH Mistřín.

SDH Mistřín
Práce + aktivita = úspěchy
Rád začnu tím, že jsme se v sobotu 27. dubna zúčastnili
již 20. pouti hasičů na sv. Hostýně.
A hned po této duchovní pouti se rozjel kolotoč
se soustředěními jak dětí mladších a starších, tak
dorostenců a mužů.
Po úspěších z loňského a předloňského roku se
naši mladší žáci umístili i v celkovém okres−
ním kole na krásném 2. místě. A starší žáci?
Ti okresní kolo vyhráli, čímž postoupili do Kraj−
ského kola Jihomoravského kraje. Zde se umístili
na 4. místě.
Dorostenci taktéž vyhráli okres a na krajské
soutěži v Přísnoticích suverénně vyhráli! Tím
postoupili na Mistrovství České republiky do Jab−
lonce nad Nisou, které se bude konat 6.−8. čer−
vence 2013. Držme našim borcům pěsti a věřme
v úspěch.
A nakonec naši muži. Ti se ještě zúčastní kraj−
ského kola, které proběhne 3. srpna v Blansku.
Také jim přejeme úspěch s postupem na repub−
liku!
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Mimo tyto velmi dobré soutěžní výsledky máme
také u naší zbrojnice velmi živo!
Uspořádali jsme:
 11. května dětskou soutěž o pohár starosty SDH,
 9. června končil u naší zbrojnice
Den otců pořádaný Krtečkem,
 15. června se zde uskutečnil 1. ročník
Soutěže mužů v požárním útoku
o pohár starosty naší obce,
o němž podrobně uvádíme zprávu dále,
 na konec školního roku jsme našim žákům
uspořádali dětské hry s táborákem.
Po všech těchto úspěších, našich aktivitách, tré−
nincích, nemluvě o využívání sportovní dráhy žáky
základní školy jsme byli požádáni, abychom vy−
klidili a vrátili sportovní dráhu majiteli. Najdeme
nový prostor na trénování a probíhání soutěžních
úkolů?
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Pohár starosty obce
V parnou červnovou sobotu 15. 6. se vůbec poprvé vydaly týmy požárních sportovců
a sportovkyň soutěžit o ligové body do Mistřína.
Jako první „pokřtili“ mistřínskou dráhu hasiči
z Vacenovic, kteří ale po kuriózním zaseknutí ko−
šaře v kádi brali za čas 21.77 s. pouze poslední
bodovanou 10. příčku. O poznání lépe si vedl další
tým na startu a zároveň jeden z horkých favoritů
soutěže – družstvo Pasohlávek. Pěkně rozběhnu−
tým útokem atakovali hranici 17 sekund, avšak
kvůli prostřiku na levém proudu byl výsledný čas
17.61 s., což stačilo „pouze“ na stříbrné umístění.
Radost z úspěchu v podání mistřínských hasičů.

Hned po slušném výkonu Pasohlávek se zraky
všech diváků soustředily na základnu, kde se již
chystalo domácí družstvo Mistřín „A“. Obhájci ti−
tulu jistě chtěli před domácím publikem předvést
co nejlepší výkon a také prolomit sérii nevýraz−
ných výsledků z posledních ligových závodů.
A povedlo se jim to náramně! Domácí parádně
rozběhnutým útokem zvedali diváky ze sedadel
a vyrovnané sestřiky proudařů zastavily časo−
míru v novém rekordu Grand Prix Hodonín 16.79 s.!
Rychlá mistřínská dráha viděla toho odpoledne
ještě jednu 16ku, na svědomí ji měl levý proudař
Vřesovic, který první vodou trefil krásných 16.90 s..
Výsledný čas Vřesovic se ale vinou „zahrádkáře“
na pravém proudu zastavil až na hodnotě 18.00 s.,
což stačilo pouze na bronzovou příčku.
Ještě před nimi na dráhu vlétli dosavadní lídři
GP Hodonín Vésky „B“, přibrzdila je ovšem chyba
při nabírání a prostřik levého proudaře. To posu−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

nulo kluky z Vések až na 5. místo s časem 18.80 s.,
těsně za Velkou nad Veličkou „A“, která brala po−
myslné bramborové medaile za čas 18.71 s..
Aby se mistřínská dráha krásně zelenala, tak
se ji nechtěně rozhodli zvlažit domácí proudaři
Mistřína „B“ – nezapojená proudnice na levém
proudu znamenala neplatný pokus. Následoval
tým skorodomácích Svatobořic, kteří po sekundo−
vém prostřiku brali 7. místo za čas 19.46 s..
Následovala krátká přestávka
na přestavbu dráhy a soutěž po−
kračovala kategorií žen. Jako
první se na start chystalo vedoucí
družstvo ligy žen – hasičky z Ho−
voran. I přes drobné zaváhání
na rozdělovači holky potvrdily
dobrou formu časem 19.16 s..
Po neplatném pokusu týmu
z Velké nad Veličkou, způsobe−
ném neodpovídající délkou hadic,
si základnu připravovaly loňské
vítězky Autorenova Grand Prix –
ženy z Lipova. Děvčata ukázala,
že hovorankám letos nedají nic
zadarmo a časem 18.08 s. suve−
rénně ovládla kategorii žen.
Více než sekundový prostřik jistě mrzel ha−
sičky z Kuželova, pro které čas 20.12 s. znamenal
nepopulární 4. místo. Bronzovým časem 19.55 s.
pak soutěž žen uzavřel další tým z Horňácka –
Hrubá Vrbka.
Díky vítězství na domácí půdě a zaváhání dosa−
vadních lídrů z Vések se po 6 závodech dostal do čela
kategorie mužů tým Mistřín „A“. V ženské kate−
gorii zatím hájí první příčku hasičky z Hovoran.
V obou soutěžích je ovšem situace velmi vyrovnaná,
vedoucí týmy mají k dobru pouze pár bodů a do kon−
ce sezony se jistě můžeme těšit na spoustu krás−
ných výkonů a tvrdý boj o přední příčky.
Grand Prix Hodonín nyní čeká třítýdenní pauza,
po které bude soutěž pokračovat v sobotu 6. 7.
v Petrově. Právě petrovská trať byla v loňském roce
svědkem rekordu v kategorii mužů. Dočkáme se
vylepšení rekordního zápisu i letos?
Vojtěch Marada
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SDH Svatobořice
Po zimních měsících jsme se pustili do jarního úklidu okolí hasičky, uspořádali sběr
starého železa, ale především jsme začali trénovat venku.

Mladší žáci svatoborských hasičů.

Dobrou přípravou na soutěže hry PLAMEN bylo
soustředění mladých hasičů. Také letos jsme jej
uspořádali společně se sportovním družstvem
mužů. Mladí hasiči trénovali požární útok, šta−
fety požárních dvojic, 4x60 m a štafetu CTIF.
Sportovní družstvo mužů v průběžném pořadí
GP 2013 po páté soutěži se ziskem 23 bodů je
na 5. místě.
Mladší žáci mají velmi dobré výsledky. Na okres−
ním kole hry PLAMEN získali 2. místo a v celko−
vém pořadí Velké ceny hry PLAMEN okresu Ho−
donín mají šanci na umístění.
Protože se v termínu konání 7. sletu čarodějnic
uskutečnilo více akcí, rozhodli jsme se jej neuspořá−
dat. Omlouváme se všem čarodějkám a čarodějům,
kteří se těšili, a doufáme, že se setkáme na dal−
ším sletu.
V měsíci květnu oslavil své životní jubileum pan
Kortiš. Za obětavost a práci pro sbor mu děkujeme
a přejeme hodně zdraví a šťastných kilometrů.
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4. května se 9 členů sboru zúčastnilo mše za sva−
tého Floriánka v Radošovcích, v neděli pak mše
svaté v Miloticích u příležitosti 115. výročí založení
SDH.
V sobotu 25. května jsme se se žáky mladých
hasičů zúčastnili Bambiriády v Kyjově. Bambiri−
áda je celorepubliková akce. Cílem je seznámit
veřejnost se zájmovými kroužky v regionu a jak
aktivně využít volný čas dětí a mládeže. Také
s dětmi z přípravky (věk 3–6 let) jsme si připravo−
vali požární útok, bohužel pro chladné a deštivé
počasí nakonec nevystupovaly.
V neděli 23. června uspořádáme dětskou sou−
těž hry PLAMEN. S přípravou soutěže byla spo−
jena i brigáda na úklid hasičky a jejího okolí, ze−
jména pak hřiště.
Od 11.–18. srpna připravujeme letní tábor.
Závěrem bych chtěla jménem sboru popřát všem
občanům krásné a pohodové léto.
Iveta Lungová, Ing.,
jednatelka SDH Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Sokol Svatobořice
Dojmy a zážitky z akcí
Ve svém posledním příspěvku jsem skončila u termínu maškarního plesu.
Maškarní ples se konal 2. března na Sokolovně.
Ples byl pěkný, hudba svižná, tombola bohatá, ma−
sek bylo plno, my jsme poprvé předvedly skladbu
Waldemariana v kostýmech, které jsme si samy
zhotovily. Ale účast nebyla taková, jak jsme oče−
kávaly, takže výsledek ani nebyl pro nás uspoko−
jivý. Ale moje maminka říkávala: „Vždycky nemo−
hou být hody, někdy musí být i hodky!“
A hody byly za týden, kdy se konal turnaj v boxu.
Sokolovna praskala ve švech, borci bodovali v rin−
gu a my opět se svými koláčky, které jsme napek−
ly. A co jsme nevydělaly na maškarním plese, to
jsme dohonily na turnaji. Spokojenost na všech
stranách.
Tak jsme slavili Den dětí.

Protože se chystalo opětovné bourání na Soko−
lovně, tradiční velikonoční výstava se nekonala.
Ale místo ní už nyní připravujeme na září výstavu
kuriozit a starožitností. V době, kdy se moderni−
zovaly domácnosti, všechny staré věci byly ozna−
čeny za „žgarby“ a houfně se likvidovaly. Zůstaly
jenom ty, ke kterým jsme měli citový vztah nebo
nás k nim vázaly nějaké vzpomínky. Např. ta dó−
zička, která stávala v kredenci vlevo nahoře a ma−
minka tam před námi schovávala turecký med
a kačení mýdlo, se přece nemohla vyhodit. A pro−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

tože takových věcí doma ještě určitě máte dost,
prosím, porozhlédněte se po svých domácnostech
a v září (přesné datum vám sdělíme) nám je zapůj−
číte. My starší si zavzpomínáme, mladí se budou
divit, v čem se pralo, mlela káva, na čem se vážilo.
V dubnu nám Sokolovna prohlédla novými okny
a dveřmi, kterými jsme nahradili stávající, a také
vybílení ji zkrášlilo. Takže kbelíky, lopatky a hadry
spolu s námi dostaly při úklidu zelenou.
Další dubnovou akcí bylo přátelské utkání žá−
kovského družstva ve stolním tenise, na které jsme
byli pozváni do Bzence. Věděli jsme všichni, že ne−
máme velkou šanci proti Bzenčanům, ale každá
získaná zkušenost je ku prospěchu, zvláště když
zohledníme skutečnost,
že v našem družstvu jsou
i takoví hráči, které není
za hracím stolem skoro
vidět, takže nejdříve vi−
díte pálku, potom míček
a nakonec hráče. Výsle−
dek přátelského utkání
nebyl nakonec úplně nej−
horší. Jak jsem přede−
slala, každá získaná zku−
šenost je dobrá.
A teď mi dovolte, abych
se podělila se svými do−
jmy ze sletu v Roudnici,
který se konal ve dnech
25.–26. května 2013 v kra−
ji pod horou Řípem. Po−
časí nám úplně nepřálo
(v neděli pršelo), ale zážitků bylo plno. Návštěva
Lidic, návštěva Muzea T. G. Masaryka v Lánech,
stejně jako místa posledního odpočinku rodiny
Masarykových. Když jsme stáli u soutoku Vltavy
s Labem, netušili jsme, že příští týden budou obě
řeky opět běsnit povodněmi. Také výstup na horu
Říp byl pěkný, i když pro mnohé dost namáhavý
(klouby prosily o slitování), ale zvládli jsme to.
A jaký je závěr? Příště pojedeme zas.
Dne 5. května obecní úřad slavnostně otevíral
v Mistříně petangové hřiště a hned se konal první
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zápas, do kterého jsme postavili i my dvě družstva.
A že hřiště bude sloužit dobré věci, o tom svědčí
fakt, že několikrát jsme si soutěž v petangu zo−
pakovali.
Den dětí se slavil pro nepřízeň počasí na So−
kolovně. Spolu s SDH Svatobořice a Krtečkem

jsme připravili pro děti soutěže, hry a i když to
bylo náhradní řešení, děti byly spokojeny. A že
u nás vládne dobrá nálada, dosvědčují také naše
společné výlety na kolech ukončené posezením.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

SK Spartak
hodnotí sezonu 2012−2013
A zase nastal čas hodnocení. Další sezona je za námi
a pomalu abychom se chystali na další.
Ale než se s chutí a elánem vrháme do něčeho
nového, je vždycky dobré se na chvíli pozastavit
a otočit se, abychom viděli, co se nám v nejbližší
minulosti povedlo a nepovedlo, na čem se dá sta−
vět a co se musí zbořit a začít budovat znovu. I my
se tak vždycky díváme na uplynulý ročník a sna−
žíme se z něj vzít to dobré a pozitivní a naopak to
horší zapomenout a vzít si z něj ponaučení.
Naše A mužstvo vstupovalo do již minulé se−
zony s velkým očekáváním, protože po sestupu
z nejnižší krajské soutěže muselo přebudovat
celý kádr. Mnoho hráčů odešlo jinam, někteří
ukončili kariéru a zbylé torzo bylo nutné doplnit
mladými odchovanci. A tak hlavním cílem bylo
hrát alespoň v klidném středu tabulky, aby se
mladí kluci trochu „otrkali“ a zvykli si na dospělý
fotbal. Ačkoli se několik kol před koncem soutěže
objevily dohady a spekulace, zda se u nás okresní
přebor udrží, tým zabojoval a několika trojbodo−
vými výsledky v samém závěru dokázali uhrát
9. místo. Velkým a pozitivním tohoto ročníku bylo
zjištění, že hráči, kteří ještě před rokem hráli
v dorostu, si dovedli poradit i s náročným přecho−
dem a byli leckdy velmi platní a úspěšní. Nic−
méně tým opouští trenér Zdeněk Bobot a na jeho
místo přichází Tomáš Bradáč. Přejeme mu a i ce−
lému týmu, aby se v příštím soutěžním ročníku
povedlo navázat na letošní výkony a posunout se
v tabulce zase o kus nebo alespoň kousek výš.
Náš B tým se už tradičně snažil vymanit se bo−
jům o záchranu. A i když se do nich zamotal i le−
tos, opět se mu díky zkušenostem s tímto zápo−
lením povedlo uspět. I tady se povedlo zapojit
několik mladých hráčů, a ačkoli by se mělo jednat
o tým hlavně mladých kluků, stává se z něj v po−
sledních letech spíše tým pro starší hráče, kteří
věkem nemají daleko ke starším pánům. Letos se
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jim povedlo skončit na 11. místě. I u nich věříme,
že snad konečně ten příští rok bude jiný, zlomový
a o nějaké ty body lepší.
Co se týká dorostu, ten už druhý rok bojoval
v okresním přeboru a velmi dobře si dovedl pora−
dit se ztrátou kluků, kteří odešli do mužů. V silné
konkurenci se umístil uprostřed tabulky a mnoho
jeho hráčů je příslibem pro budoucnost našeho fot−
balu. Podobně je tomu i u našich žáků, kteří vy−
hráli svou soutěž. Věříme, že nám z obou katego−
rií vyrostou šikovní a dobří hráči, kteří za pár let
budou bavit početný fanouškovský tábor na na−
šem stadionu.
Naopak se moc nevedlo našim nejmladším
chlapcům v přípravce. Ale ti teprve sbírají první
fotbalové zkušenosti a tudíž v tomto věku nejde
o výsledky, ale o chuť hrát tento krásný sport, zlep−
šovat se v něm a pomalu vyrůstat v dobré a per−
spektivní hráče.
Ročník 2012−2013 tak můžeme hodnotit jako
pozitivní, jako rok, v němž se nám povedlo zapra−
covat mladé nadějné hráče do sestav mužů, do−
rost i žáci se jeví velmi dobře a v bohatě hráčsky
zásobené základně nám vyrůstají naši nejmenší.
Myslím, že na tomto místě se sluší poděkovat úpl−
ně všem, kteří mají na svatoborském fotbalu svůj
podíl. Sponzorům a vedení obce za potřebné finanční
příspěvky, trenérům a hráčům za jejich píli a snahu
odevzdat maximum a být co nejlepší v duchu fair
play. Všem těm, kteří jsou nesmírně platní v udržo−
vání a vytváření zázemí. Ať už sekáním trávníků,
kropením nebo i praním dresů. A v neposlední řadě
také všem divákům a příznivcům našeho fotbalu.
Moc Vám všem děkujeme a těšíme se na Vás zase
v srpnu u prvních přípravných zápasů a startu
nového ročníku 2013−2014
Petr Šťastný, Bc.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Myslivecko−lesnický kroužek

Lesněnka
Zájmové činnosti pro děti školou povinné není nikdy dost, a proto vznikl
při ZŠ Svatobořice−Mistřín Myslivecko−lesnický kroužek Lesněnka.

Skupina dětí z kroužku Lesněnka s vedoucími.

Zájmem zakladatelů kroužku (Hanka Horáková
a Lenka Lípová) bylo oslovit především děti místní
základní školy a to hlavně ve věci získávání teo−
retických a praktických znalostí o přírodě, krajině
a také myslivosti. Konkrétně nám jde o to přiblížit
dětem formou krátkých přednášek a následných
vycházek do přírody a okolí Svatobořic−Mistřína
místní živočichy, rostliny, zvířata, keře a stromy,
vysvětlit jejich důležitost v přírodě a také přiblí−
žit pohled myslivcův. „Nezapomínejme na to, dě−
tem vysvětlovat význam jednotlivých zemědělských
a mysliveckých aktivit, které se v poznávané pří−
rodě provádějí.”
Do kroužku ve školním roce 2012−2013 se při−
hlásilo 20 dětí, pravidelně docházelo 12 dětí. Vý−
uka probíhala každé úterý. Seznámili jsme děti
s některými druhy zvěře, učili jsme se střílet
ze vzduchovky (disciplína na Zlaté srnčí trofeji),
poznávat stromy v lese, stopovat, pozorovali jsme
vodní toky v okolí a žijící ptactvo na nich.
Také jsme zábavnou formou dětem přiblížili
mysliveckou mluvu a myslivecké zvyky a tradice.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Zúčastnili jsme se „Okresní výstavy trofejí v Ho−
doníně”, děti měly možnost prezentovat již nabyté
znalosti na Okresním kole Zlaté srnčí trofeje”. Od−
měnou za skvělou reprezentaci našeho kroužku
bylo pro děti hledání pokladu.
Během vycházek do přírody jsme pečlivě zkou−
mali stopy žijící zvěře, krmná zařízení vybudována
myslivci a jejich využití pro zvěř. Děti byly postupně
seznámeny s důležitostí lovecky upotřebitelných
psů při honech, dohledávce a dosledu zvěře.
Každý člen kroužku, který pravidelně docházel,
dostal průkazku mladého myslivce a ochránce pří−
rody.
Všechny však pojí společná touha po poznání
přírody, krajiny, myslivost a kamarádský kolektiv.
Chtěla bych tímto za všechny členy kroužku
poděkovat MS NIVA Svatobořice−Mistřín, které
náš kroužek Lesněnka zabezpečilo psacími a kres−
lícími potřebami, i Obci Svatobořice−Mistřín, jež
dětem zaplatila mikrobus na soutěž a také za po−
skytnutí klubovny.
Lenka Lípová
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K ZAMYŠLENÍ

Box v Mistříně
U příležitosti oslav 80. výročí boxu v Mistříně byla vydána 36 stránková brožurka
Její autor (JUDr. Jan Kux) do ní vtěsnal nejen zá−
kladní informace o založení a historii místního boxer−
ského oddílu, ale především vzpomínky na tehdejší
nejvýraznější představitele mistřínského tělovýchov−
ného oddílu Cyrila Vavříka (1910–1943), Františka
Kopečka (1908 – 1998), Miloše Stehlíka (1924 − ?)
nebo vzpomínky Oldřicha Krejčího (1914), Miro−
slava Šopora (1931) nebo jeho syna Tibora (1958)
na činnost oddílu nebo vlastní úspěchy.
Autor si všímá, glosuje také dosavadní dostupné
zmínky o boxerském oddíle v místním tisku (např.

Odhalená pamětní deska.

Titulní stránka brožury
o mistřínském boxu.

různé brožury). Velmi ceněný je přehled borců,
kteří ve své době reprezentovali mistřínský box
i popis novodobé historie boxerského oddílu, po−
čínající v roce 2004 z podnětu Petra Vrbíka (1947
–2008).
Vydařená je také, sice ne příliš rozsáhlá, ale
velmi zajímavá fotografická příloha, přinášející
černobílé momentky se vztahem k činnosti oddílu
boxu v naší obci i v přílohách uvedené opisy dobo−
vých materiálů; protokol ustavující schůze SK
Mistřín a stanovy.
Z uvedené brožury cituji: „Z archivních
dokumentů je patrné, že Sportovní klub Mi−
střín učinil písemné podání Okresnímu úřa−
du v Kyjově, které má souvztažnost k boxu,
dne 24. února 1931. Za SK Mistřín je pode−
psán Cyril Vavřík. Následuje sdělení, které
je zpětně doručeno ze Zemského úřadu
v Brně ze dne 17. března 1931, které říká, že
nezakazuje zřízení nepolitického spolku
v duchu stanov, které byly předloženy. Nej−
důležitější dokument, který jednoznačně
říká, kdy zde byl box ustaven, nese datum
12. dubna 1931. V ten den proběhla usta−
vující schůze Sportovního klubu Mistřín.“
Musím uznat, že autor na zmíněných
nemnoha stránkách této nevelké brožury
uvedl mnoho zajímavých informací a snad
i stovku jmen místních i přespolních bor−
ců, činovníků a podporovatelů, kteří se
na činnosti mistřínského oddílu boxu podí−
leli. Tím se postaral o to, aby jejich jména
nezmizela z naší paměti. Tím se postaral
o to, abychom se (i na jeho přání) dále his−
torií boxerského oddílu podrobněji zabývali
a např. u příležitosti 100. výročí založení
klubu (za nedlouhých 18 let!) uvedli na svět
knihu o „zlatých i následujících časech“
mistřínského boxu. Moc bych ji nejen příz−
nivcům a borcům samotným, ale i nám,
občanům Mistřína i Svatobořic, přál; i pro−
to, aby vše důležité a související z činností
mistřínských boxerů bylo na vědomí všem
dáno a uvedeno.
František Synek, PhDr.
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ

Slavkovské memento 2013
Akce nesoucí tento název je zaměřena na autorské psaní z oboru literatury faktu,
zejména s válečnou a vojenskou tématikou.
Poprvé se uskutečnila v roce 2005 u příležitosti
200. výročí bitvy tří císařů u Slavkova v roce 1805.
Od samotného počátku je součástí literární a vý−
tvarná soutěž určená pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
Pravidelně se zúčastňují žáci a studenti ze Slav−
kova a okolí, dále také z Uherského Hradiště, Leto−
hradu, Jaroměře, ale i studenti Vojenské střední
školy z Moravské Třebové. Vedle hlavního organi−
zátora, kterým je Slavkovský zámek, se na orga−
nizaci soutěže podílí Klub autorů literatury faktu
a Československá obec legionářská Brno 2. Záštitu
přebírají město Slavkov, hejtman JMK, Vojenská
akademie Vyškov a v posledních ročnících také ge−
nerální konzul Ruské federace v Brně.
V letošním 9. ročníku porota, jejímž předse−
dou byl Jan Kux z Klubu autorů literatury faktu
Praha, hodnotila celkem 168 prací, z toho 136
literárních a 32 výtvarných, které předložilo
175 autorů. Vyhlášenými tématy byly „Války –
neválky“ a „Humor a satira ve válce“. 26. dubna,
kdy proběhlo slavnostní vyhodnocení, byla udě−
lena řada cen a čestných uznání. Za výtvarné
práce byli odměněni žáci ZŠ Tyršova i Komens−
kého Slavkov a ZŠ Šaratice a studenti Gymnázia
Bučovice. Za poezii byli oceněni žáci ZŠ Komen−
ského a Tyršova ze Slavkova, ISŠ Slavkov gym−
názií v Bučovicích a v Uherském Brodě. V katego−
rii prózy bodovaly žačky ZŠ Svatobořice−Mistřín,
ZŠ Komenského Letohrad, ZŠ Tyršova Slavkov a žáci
z víceletých Gymnázíí Bučovic a dokonce třikrát
z Vyškova. Za dlouhé prózy brali ceny studentky
a studenti Gymnázia Uherské Hradiště a Vyškov.
Obráceně dopadlo hodnocení kratších prozaic−
kých prací, kde bodovalo zejména gymnázium
Vyškov. Po jednom ocenění získali studenti z gym−
názií Uherské Hradiště, Pardubice a dvě ocenění
si převzali také studentka a student Vojenské
střední školy z Moravské Třebové. Generální kon−
zul Ruské federace Andrej Jevgenjevič Šaraškin
ocenil Barboru Kulihovou z Gymnázia Uherské
Hradiště. Zvláštní cena pak byla udělena Tadeáši
Kratochvílovi z Gymnázia a střední pedagogické
školy v Přerově za obsáhlou práci o Historii čs.
legií na Rusi. Ten shodou okolností přebíral za stej−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

nou práci 1. cenu v Moravském zemském muzeu
v Brně.

Úspěšná
Pavlína Kouřilová
z naší školy.

Základní školu Svatobořice−Mistřín soutěžní
práce reprezentovaly velmi dobře. Druhé místo
Pavlíny Kouřilové z 8. A bylo ve vysoké konku−
renci uznáním i pro její učitelky. Její zamyšlení
nad knihou o Internačním táboře s vyjádřením
svého názoru na krutou válečnou dobu, porotu
oslovilo. Další dvojice Adéla Mrkůsová a Marcela
Šubrtová ze 6. A si za svou práci přivezly Čestná
uznání. I proto jim přejeme i hodně zdaru v dal−
ším ročníku. Ocenění žáci a studenti vedle dip−
lomů obdrželi knižní dary z nakladatelství Dopl−
něk, JOTA, Akademického nakladatelství CERM
a Nakladatelství Moravská Bastei – MOBA. Vítě−
zové pak navíc získali poukázku na zájezd do Te−
rezína, kterého se také 19. května zúčastnili.
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Soutěž ukázala, že jsou−li žáci a studenti svými
pedagogy dobře vedeni, dovedou uchopit a zpraco−
vat na solidní, či dokonce vysoké úrovni témata,
která nejsou v současnosti zrovna na výsluní po−
pularity. Objevily se však také i nepříliš žádoucí
pokusy o idealizování vojáků nacistického Ně−
mecka. Snad je to i tím, že dnes ani řada učitelů

vlastně neví, jaký postoj mají k poměrně nedáv−
ným historickým událostem zaujmout, protože jsou
pod ahistorickým vlivem medií, natož je pak s his−
torickou zkušeností žákům interpretovat. Naopak
pozitivní je skutečnost, že oproti předchozímu roč−
níku počet soutěžících i přihlášených v každé ka−
jax
tegorii vzrostl.

Vzpomínka na cimbalistu

Miroslava Uřičáře (1947–2013)
Jsou okamžiky, které nás na celý život poznamenají.

Učitel Miroslav Uřičář.

Pro mne (aniž bych to tehdy býval tušil) bylo
takovým okamžikem první setkání s vzácným člo−
věkem, cimbalistou Miroslavem Uřičářem. Bylo to
někdy v roce 1979, kdy jsem již pracoval ve Stráž−
nici. Při jedné cestě stopem domů – z nejrůz−
nějších důvodů jsem tento způsob dopravy mezi
Strážnicí a Mistřínem využíval často – jsem za−
stavil služební dodávku plnou textilií a řízenou
právě M. Uřičářem. Myslím, že tehdy pracoval
jako nákupčí jedné z veselských firem, už jsme se
přece jen trošku znali z různých folklorních akcí
pořádaných v Kyjově. Slovo dalo slovo a po této
cestě i dalších setkáních vznikla moje desetiletá
spolupráce (jako uměleckého vedoucího souboru
Lúčka) s muzikou Jana Slaměny, ve které Mirek
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hrál na cimbál a později trvalá spolupráce s ním
a jeho dalšími muzikami.
Miroslav Uřičář byl v té době uznávaný hudeb−
ník a spolu s dalšími muzikanty kyjovské Sla−
měnovy muziky mně i kolektivu Lúčky velmi po−
mohl: „Byla to nekrásnější léta bohaté a plodné
spolupráce, při které jsme poznali nejen kus
Evropy, ale také krásná místa Čech, Moravy i Slez−
ska a nakonec prožili nejeden večer i noc v Mis−
tříně při jeho cimbálové muzice a našich hostech.
I on velmi rád na tato léta vzpomínal.“
„Můj manžel, Mirek Uřičář, se narodil 5. února
v roce 1947 ve Velkých Losinách“, vzpomíná man−
želka Jarka. „Jeho maminka byla svobodná a v tu
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dobu to na dědině v Kněždubě, odkud pocházela,
byla hrozná ostuda. Jeho kmotr byl zaměstnaný
jako adjunkt ve Vikanticích, tak tam maminku
vzal. Do 3 let žil u dědy a babičky v Kněždubě,
jeho maminka studovala v Brně. V roce 1950 při−
šli všichni i s dědou do Kyjova. Maminka pak pra−
covala jako porodní asistentka v nemocnici, děda
(pamatuji ho velmi dobře, zlatý člověk) Mirka
v podstatě vychoval, proto si myslím, že byl ta−
kový, po svém dědovi, rovný a čestný člověk.“
K hudbě získal vztah M. Uřičář již v dětství.
Velmi chtěl hrát na housle. Jeho maminka ho za−
vedla do hudební školy, ale pan učitel se podí−
val na jeho dětské ručky a prstíky a vyřkl ortel:
„Na housle nikdy!“ Mirek měl totiž po svém otci,
který o něho nikdy neprojevil zájem, krátké ma−
líčky, což by pro hru na housle nebylo dobré. Malý
chlapec proplakal snad celý týden.
Paní Jaroslava na toto období manželova ži−vota
dál vzpomíná: „Tehdy s jeho mamkou pracovala
v porodnici v Kyjově paní Heda Petrů a ta jí řekla,
ať ho přivede k nim, že se Jura na něho podívá.
No a tím to začalo. Za tři měsíce už jako 13tiletý
hrál v muzice strýca (tak mu až do konce života
říkal) Jury Petrů. S ním později přišel do Hodo−
nína do souboru Dubina, kde hrál mnoho let pod
primášem Dr. Peškem, doprovázel manžele Vavry−
sovy, sjezdil s nimi množství zájezdů. Účinkovali
doma i v cizině, což jim tehdy mnoho lidí závi−
dělo.“
Po dokončení základní školy studoval M. Uřičá−
ř na SVVŠ v Kyjově, kde maturoval v roce 1965.
Poté studoval v Brně na Pedagogické fakultě Uni−
versity J. E. Purkyně matematiku a hudbu. V tom
čase vysokoškolských studií hrál v cimbálové mu−
zice Antonína Jančíka. Někdy kolem roku 1967

ho pak z Hodonína přetáhl primáš Dr. Pešek
do tehdy začínající Horňácké cimbálové muziky
M. Hrbáče. Pak byla jeho hudecká pouť spjata
s Cimbálovou muzikou Jana Slaměny, která do−
provázela nejen kyjovský Slovácký soubor, ale
později Lúčku Svatobořice−Mistřín, Brozany Uher−
ský Brod, Konopu Ratíškovice a spolupracovala
s mnoha dalšími kolektivy i sólisty.
Syn M. Uřičáře, lékař Marek, na další roky ži−
vota svého otce vzpomíná: „Po roce 1990 si založil
soukromou hudební školu. Učil v Miloticích, Ždá−
nicích, Vracově a Svatobořicích−Mistříně. Tam
založil svoji cimbálovou muziku, v níž, kromě
mne, hráli Ladislavové Pavluš a Sedláček, Bed−
řich Čajka, Jana Kyselková i další mladí a pro
lidovou písničku nadšení muzikanti. Tehdy také
sólově doprovázel na cimbál Jožku Černého nebo
sourozence Baťkovy. To trvalo až do 2. května roku
2002, kdy ho postihla závažná nemoc.“
S Mirkem Uřičářem jsem prožil mnoho let!
Krásné vzpomínky zůstávají. Mnoho mne toho
také naučil; nejen v hudební sféře a o lidové kul−
tuře, písničce a tradicích, ale také o schopnos−
tech kompromisu, klidného jednání, pevného sta−
noviska i vstřícnosti a pochopení pro problémy
jiných. Děkuji za štěstí, že jsme se kdysi potkali
a mohli tak těsně mnoho let spolupracovat. Dě−
kuji i za své děti, které (podobně jako stovky
jiných) vedl k základům hudby a lidové přede−
vším.
Mirek Uřičář, s nímž se jeho nejbližší, přátelé
i muzikanti naposledy rozloučili v Kyjově 20. červ−
na odpoledne, zůstane navždy v mém životě jako
jeden z vynikajících a JEDINEČNÝCH lidí, muzi−
kantská OSOBNOST na slovo vzatá.
František Synek, PhDr.

INFOSERVIS

Válečné ozvěny
Při hledání podkladů k sestavení historie boxu
v Mistříně jsem procházel mj. i dobový tisk. Tak
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se mi dostala do rukou i tehdejší Rovnost roč−
ník 1948. V čísle 235 mne zaujala dvousloupcová
zpráva Na hříchy se nezapomíná s podtitul−
kem Poměry ve svatobořickém internačním
táboře před soud. Mimořádný lidový soud
v Uherském Hradišti v říjnu totiž projedná−
val na tehdejší poměry nepochybně důleži−
tou kauzu, jejíž ozvěny vycházely z válečných
poměrů v daném Němci zřízeném lágru.
Proces to byl obsáhlý a bylo v něm slyšeno
88 svědků… ale o tom více až v příštím čísle
našeho Zpravodaje.
jax
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Info z kulturního domu
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve II. čtvrtletí 2013 na KD
Duben
7. 4.  Setkání mužských sborů,
pořádal mužský sbor
12. 4.  Koncert žáků základní umělecké školy
14. 4.  Dětský karneval, pořádalo MC Krteček
20. 4.  Seminář verbířů kyjovského Dolňácka,
pořadatel KD
28. 4.  Lidová řemesla, zámek Milotice,
Mikroregion Nový Dvůr,
zahajovala naše obec
30. 4.  Stavění máje, národopisné soubory
Květen
5. 5.  Otevření petangového hřiště,
pořádala obec a kulturní dům
11. 5.  Otevření a posvěcení
zrestaurované studny
12. 5.  Den matek, pořádá ZŠ a KD
26. 5.  Královničky, tradiční lidový zvyk,
dětské soubory a Lúčka
31. 5.  Kácení máje, místní
národopisné soubory

Červen
14. 6.  Koncert žáků základní umělecké školy
27. 6.  Školní akademie, pořádala základní škola
23. 6.  Mikrošek, Děti – dětem, Ratíškovice,
pořádal Mikroregion Nový Dvůr
29. 6.  Farní den s poutí, pořádá
římskokatolická farnost obce
Připravované kulturní akce
ve III. čtvrtletí 2013
Červenec
25.−28. 7.
 Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN
Srpen až listopad – zateplování kulturního domu
Upozornění
Od začátku srpen až do poloviny listopad budou
na kulturním domě probíhat stavební práce spojené
s výměnou oken a zateplováním kulturního domu.
Kulturní činnost bude dle možností s přihlédnutím
k bezpečnosti návštěvníků omezena. Bude se to tý−
kat také návštěvních hodin knihovny.
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu

Svěcení studny v Mistříně na Vyhnálově.
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Ilustrační foto

Naši jubilanti
Ilustrační foto

Červenec 2013
70 let Ludmila Lužová
80 let Ludmila Měchurová
Miroslav Hynšt
85 let Ludvík Olšr
86 let Ludmila Bábíčková
87 let Milada Ždarská
Srpen 2013
70 let Vojtěch Šohaj
Ludmila Kluďáková
Božena Švecová
Marie Hajná
75 let Václav Javorský
Jaroslava Hajná
Miroslav Hnilica
Marie Lungová
Ludmila Šoporová
80 let Marie Vašulková
86 let Anna Raušová
87 let Anna Křížková
Marie Chytilová
91 let František Štěpánek
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

92 let Karolina Maradová
Terezie Svozilová

Ilustrační foto

Září 2013
70 let Miroslav Šnajdr
75 let Marie Sedláčková
80 let Jan Okůnek
Karel Butka
Helena Jedličková
Věroslava Zemánková
Ludmila Štěpánková
85 let Františka Čelková−Borišinová
86 let Marie Selucká
87 let Ján Horvát
88 let Marie Maradová
90 let Oldřich Marada
Božena Řiháková
97 let Maria Kasanová
50. výročí uzavření manželství
Červenec
manželé František a Božena Košuličovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
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 FOTOGALERIE − ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE 

Kladení věnců za účasti italského velvyslance.

V popředí italský velvyslanec Jeho Exc. Pasquale D´Avino.
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Zahájení prací na budování
komunikace ve Farské ulici.

Současný stav „Kundratovy uličky“ v Mistříně.
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Momentka z vystoupení
ve velehradské bazilice.

Scholička na Velehradě.
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Děti mistřínské mateřské školy.

Druhá dětská třída MŠ Mistřín.
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Děti Mateřské školy
Svatobořice na výletě.

Momentka z výletu do Kostelan.
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Dívčí koleda Královničky.

Dětský soubor Krušpánek.
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Muži SDH Svatobořice
při plnění soutěžního úkolu.

Mladí hasiči v Kyjově
na Bambiriádě.
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Členové Lesněnky při cestě za poznáním.

Odpočinek v lukách
se zkouškou míření
vzduchovkou.
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Hlavní pořadatelé
Slavkovského mementa.

Naše úspěšné soutěžící:
M. Šubrtová a A. Mrkůsová.
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Momentka z Dne matek.

Vystoupení malých žáčků umělecké školy.
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Momentka ze svěcení studny v Mistříně.

Účastníci svěcení studny
v Mistříně Na Pekárně.
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Ředitel školy oceňuje P. Neduchala.

Ředitel školy „pasuje“ prvňáčky.
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Léto budiž pochváleno...

...i jeho krásné dny a bohatá úroda!
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INZERCE

www.uver−na−bydleni.cz
Máte zájem o refinancování
stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat
své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám osobní pomoc
při výběru řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány
na míru pro Vás a ZDARMA
Osobní jednání přímo
u klienta doma!
Finanční poradce:
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Úspěch hasičů na Mistrovství ČR

Horní řada z leva – Petr Marada, Petr Vašulka (trenér), David Vodička, Radek Vít (Brno), Dušan Hradský, Adam Kříž,
Dominik Hajný. Spodní řada z leva – Adam Vašulka, David Pěnčík (Hlubočany), Jiří Varmuža, Josef Klvaň.

Ve dnech 6.−7. července se v Jablonci nad Nisou
pralo družstvo dorostenců SDH Mistřín o příčky
na Mistrovství ČR v požárním sportu. Překvapivě
o ty nejvyšší!
Tým složený převážně z mladých kluků, kteří
mají ještě celou dorosteneckou kariéru před
sebou, se stal vicemistry v požárním útoku.
Po započítání 6. místa v běhu na 100 m překážek

a 8. místa ze štafety 4 x 100 m, kde kluci podali
mimořádné výkony, se mohlo družstvo dorostu,
fanoušci na tribuně i mnoho diváků u obrazovek
hasičské televize radovat z celkového 3. místa.
Je to poprvé v historii, co družstvo SDH Mistřín
veze z Mistrovství ČR domů medaili! A to rov−
nou dvě; v podobě stříbrné a bronzové.
Petr Vašulka
Blahopřejeme!
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