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Vážení spoluobčané. Přichází k vám čtvrté číslo
místního zpravodaje. Opět přináší především
zprávy, jež jsou určitým ohlédnutím za uplynulým
letním obdobím a událostmi, které se v naší obci
udály. Leč z obsahu vyplývá, že jsou to zprávy pří−
znivé, dobré a pohodové, ne vždy ve veřejném životě
jde vše tak hladce. Jsme jen lidé, máme vlastní
názory či zájmy a ty je třeba vhodně skloubit s po−
třebami celé obecní pospolitosti. Kompromis je
třeba vždy u všech zainteresovaných stran.
Přiznám se, byť v naší obci trvale žiji, mnoho věcí
a jejích proměn mně uniká. Jako mnozí další domů
jen přijíždím po práci pozdě odpoledne a věnuji
se svým dalším povinnostem. Tím se stává, že dění
v obci sleduji opravdu jen z povzdálí, téměř jen z do−
slechu nebo na zasedáních obecního zastupitelstva
a proměny, radosti i bolesti obce příliš nevnímám.
Přesto vidím, že si nemusíme příliš (je−li vůbec dů−
vod) stěžovat. Naše obec se mění k lepšímu a vzkvétá;
po částech, každý rok na nějakém jiném místě, ale
trvale. Péčí představitelů obce se zlepšuje životní
prostředí, vybavenost obce, kulturní, sportovní,
duchovní i společenské vyžití občanů. Prosím, ne−
reptejte, že úprava vaší ulice, vašeho chodníku
přijde na řadu později po jiných. Nelze vše řešit
společně, musí se postupovat vyváženě a v určitém
nadhledu v různých částech obce.
A navíc. Díky vynikajícím výsledkům a úspěchům
kulturních a sportovních vyslanců či skvělých re−
prezentantům dalších odvětví je naše obec trvale
známá v celé naší republice, ba i v zahraničí.
Tedy, byť se nám někdy při bližším pohledu zdá,
že nám přijatá řešení přináší (dočasně) problémy
a nevýhody, důležité je, že se v naší obci děje stále
mnoho pozitivního především díky promyšlené,
koncepční a cílevědomé práci našich představi−
telů i díky pochopení a vstřícnosti vás, občanů
Svatobořic−Mistřína.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Slovo starosty
Poslední čtvrtletí letošního roku máme tady
Sklizeň úrody, krásně vybarvenou krajinu, řada kulturních akcí, k tomu také patří.

Nová silnice v Mistříně – Barákách.

Zemědělci sklízejí slunečnici, kukuřici a vinaři
hrozny. Vůbec není jednoduché uchránit vinice
před některými vetřelci. Bylo poznat, že karbi−
dová děla byla částečně nahrazena nějakou jinou
technologií a tím se zatěžování životního pro−
středí také snížilo. Byla to aktivní reakce na ak−
robatické létání sportovních letadel, které se také
podstatně snížilo.
Výstavba místní infrastruktury běžela naplno.
Opět jsme postoupili kupředu ke zkvalitnění ži−
votního prostředí v několika směrech, ulice Ba−
ráky a Farská. Dominantou stavebních prací je
zateplení obecního kulturního domu. Vyžádalo si
to snížení provozu tak, aby nedošlo ke snížení bez−
pečnosti jak dělníků na stavbě, tak kolemjdoucích
občanů. Doufejme, že na naše hody už se budeme
bavit v novém prostředí. Pokud nám to počasí do−
volí, chceme stihnout ještě rekonstrukci ulice Ná−
dražní, Za Stadionem a dokončit započatou rekon−
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strukci parkových ploch a přístupových chodníků
do kostela a na hřbitov. V provozu budou přístu−
pové cesty z ulice Svatováclavská, Hlavní a Pod
Kostelem. Musím se omluvit občanům na ulici
Šardická. Stavba chodníku se odkládá na příští
rok. Důvodem je rozhodnutí SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury), kterým je vyhlášena
výzva na finanční dotaci na stavbu chodníků při−
léhajících k silniční komunikaci II. třídy a to je
náš případ. Dnes je zpracovávána žádost a pro−
jektová dokumentace podle dotačních pravidel
a konečně také geometrické zaměření, což je nej−
větší problém. Prioritou je dosažení vyšší bezpeč−
nosti při pohybu na chodníku. A konečně přijde
na řadu i cyklostezka Milotická a odpočinková
zařízení u bývalého nádraží.
Tak jako letos bylo dominantou zateplení kul−
turního domu, příští rok to bude stavba mateřské
školky ve Svatobořicích vedle DPS. Zde je dotace
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Zateplování kulturního domu.

schválena, stojíme před podpisem smlouvy o po−
skytnutí dotace, realizaci výběrového řízení zho−
tovitele díla a konečná realizace.
Všichni občané využívají služeb zdravotního
střediska. Někdo více, někdo méně, samozřejmě
podle potřeby. Ve srovnání se zdravotními stře−
disky v jiných obcích mohou být spokojeni jak lé−

kaři, tak i pacienti.
Dnes už probíhá po−
slední stavební úpra−
va – zateplení a vý−
měna oken.
V neposlední řadě
je nutno se zmínit
a také poděkovat
všem občanům, kteří
se dovedou zapojit
do údržby a udržová−
ní čistoty v naší obci.
Vždyť je to naše obec,
my v ní žijeme, tak
si toho važme a ne−
dovolme, aby nám
tu práci někdo kazil
a ničil. Buďme po−
zorní a vždy zasáhně−
me v rámci svých
kompetencí daných
zákonem.
Přeji Vám všem hodně trpělivosti. Těšte se
na budoucí svátky, které nás čekají. Veselé slo−
vácké hody, zasněžené vánoce, dětem bohatou
mikulášskou nadílku a potom hodně pěkných
dárků pod stromečkem. Všem hodně štěstí a to je
tolik potřebné a očekávané zdraví.
František Měchura, Mgr., Ing., starosta

Podzimní barevnost − semafory.

strana 4

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Bourání schodů ke kostelu.

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, po mé delší odmlce se vám opět ozývám
se spoustou zajímavých informací z dění v naší obci.
Rekonstrukce, opravy a údržba nemovitostí
a další infrastruktury naší obce je neustálá
honba za finančními prostředky, spousta papí−
rování a jednání s úřady. To všechno podstou−
pit ale stojí za tu námahu, každá ušetřená ko−
runa z našeho rozpočtu je určitě dobrá a umožní
nám soustřeďovat finanční prostředky na další čin−
nosti a aktivity zvelebující naši obec a zkvalitňu−
jící naše žití zde.
Většina projektů naplánovaných realizačně již
do první poloviny roku se díky obrovské adminis−
traci přesunula do druhé poloviny a spíše do zá−
věru letošního roku. Příprava výběrových řízení
a jejich samotná realizace, čekání na uplynutí zá−
konem daných lhůt a kontroly dotačních úřadů,
to vše nám posunuje termíny realizace. Nakonec
sami vidíte, které akce se nám podařilo kdy roz−
běhnout – viz např. zateplení a výměna oken kul−
turního domu. Tato rekonstrukce se pomalu ale
jistě posunuje do závěru. Další již rozběhnutou akcí
je zateplení a výměna oken na zdravotním stře−
disku. Tuto rekonstrukci předcházela okamžitá
a rychlá reakce na vyhlášenou čtrnáctidenní výzvu
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

na jaře tohoto roku. Naše aktivita a několik pro−
bdělých nocí se vyplatila a my jsme získali dotaci
i na tuto akci. Ráda bych touto cestou poděkovala
Ing. Diváckému a Ing. Burovi, kteří mi pomohli
s přílohami žádosti o dotaci – s projektovou doku−
mentací a s energetickým auditem. Tohoto rych−
lého úkolu se zhostili opravdu skvěle. Jak vidíte,
tak pomalu ale jistě dáváme dohromady všechny
obecní budovy a snižujeme jejich energetickou
náročnost.
Další rozběhnutou akcí je rekonstrukce parku
u kostela včetně zbudování nových cest a upra−
vení vstupů do sklepů. V rámci zeleně jsme již té−
měř hotoví, poslední úpravy proběhnou až po zbu−
dování nových cestiček. Do parku budou nově
přidány také lavičky, koše a opraví se osvětlení.
Ve spolupráci s maminkami, především Lenkou
Novotnou – za což jí moc děkuji, jsme dali do−
hromady již po třetí žádost o dotaci na doplnění
parku o rehabilitační a posilovací stroje, na hrací
prvky pro děti i mládež a další doplňkové zaří−
zení. Doufejme, že do třetice to už snad vyjde. Ko−
nečně tak z dříve absolutně nevyužitého parku
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Průběh úprav parku u kostela.

uděláme místo vyhledávané všemi generacemi
občanů naší obce. To je cíl, kterého se snažím do−
sáhnout. Vytvářet místa pro zábavu, odpočinek,
propojování generací.
Se zelení souvisí i další kácení a následná vý−
sadba stromů v naší obci. Neustále nacházíme
spoustu stromů, které se staly buď životu nebez−
pečné, nebo se doba jejich životnosti chýlí ke kon−
ci. Postupně je tedy odstraňujeme. Problémy nám
nastávají spíše v případě nové výsadby. Ne všich−
ni jste rádi, že nám v obci přibývá zeleně. Dou−
fám, že si všichni uvědomíme, že ta trocha práce,
která kolem stromů a zeleně je, je v porovnání
s tím, co nám příroda přináší, opravdu zanedba−
telná.
Na to navážu s dalším projektem, do kterého
jsme zapojeni a to sběr a svoz biologicky rozlo−
žitelného odpadu. Bohužel Město Ždánice, které
má na starosti administraci dotace pro několik
obcí dohromady (patříme sem i my), doposud ne−
dotáhlo do konce všechny administrativní úkony
tak, abychom konečně i my mohli dostat kontej−
nery a popelnice na svoz biologicky rozložitel−
ného odpadu. Ostatní obce Kyjovska již mají vše
dořešené do konce, postupně začínají plnit hnědé
popelnice a vozit vše na nově vzniklou kompos−
tárnu do Těmic. Dle posledních zpráv od paní sta−
rostky Ždánic bychom se snad do konce roku také
mohli zapojit do systému. Tak snad tomu tak
opravdu bude. Pokud ano, určitě podrobnější in−
formace budou zveřejněny na internetových strán−
kách i na kabelovce a do domácností obdržíte le−
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táček se základními
informacemi.
V souvislosti s tří−
děním odpadů je dů−
ležité vás upozornit
na nové kontejnery,
které se v obci obje−
vily, a to jsou kon−
tejnery na oděvy. Na
zkoušku jsme je
umístili na již známá
sběrná místa, vedle
nádob na sklo a také
na sběrný dvůr. Na
všechna tato místa
můžete vyřazené ob−
lečení nosit.
Neméně důležitým
projektem je pořízení
kamerového systému
na sběrný dvůr za při−
spění finančních pro−
středků z Fondu Asekol. Kamerový systém je již
nainstalován a je plně funkční. Snad se nám díky
tomuto systému podaří zabezpečit dvůr nato−
lik, aby se nestávalo, tak jako tomu bylo dříve, že
nám budou ze dvora krást spotřebiče, monitory,
počítače apod. Kamerový systém byl namonto−
ván i na obecní úřad a v jeho okolí. Záběry z to−
hoto systému již byly, jak všichni víte, použity
při dopadení zloděje kola z prostoru kulturního
domu.
Postupně bychom tak chtěli namontovat kame−
rový systém i do obce, abychom tak co nejvíce
eliminovali krádeže a podobnou nepatřičnou akti−
vitu. Zejména na hřbitov, kde se pravidelně obje−
vují krádeže a občas i vandalismus.
Přejděme nyní na jiné, příjemnější téma a tím
je pokračující aktivita v rámci několika nastarto−
vaných aktivit prorodinné politiky obce a tou je
příměstský tábor. V tomto roce se tábora účast−
nilo 27 dětí, lektorkami byly Lenka Jurná a Mo−
nika Hajná, zdravotní dozor a také lektorskou
činnost zajistil Pavel Kůřil. Všem je potřeba po−
děkovat za skvěle odvedenou práci, která se pode−
psala na tom, že stále více rodičů má o tábor zá−
jem a dokonce by rádi své děti přihlásili i na delší
dobu, než je v současné době jeden týden. Případ−
nou delší dobu konání tábora zvážím, prodisku−
tuji, propočítám a včas podmínky pro další ročník
uveřejníme.
Konec roku se nám blíží a téměř za tradiční
akci již můžu považovat i předvánoční zdobení,
které se v loňském roce setkalo s velmi pozitiv−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

ními ohlasy. Bude tomu tedy i letos, kdy opět vy−
tvoříme další ozdoby pro dekorování obce, které
budou pak použity pro vytvoření příjemné před−
vánoční atmosféry. V rámci tohoto tvoření si bu−
dou moci účastníci pořídit i vlastní vánoční deko−
race.
Akce, která na úplný závěr roku nesmí chybět –
Silvestrovský pochod za prasátkem – se letos po−
nese v duchu pohádky a naše cesta povede do Mi−

lotic. Podrobnější informace budou včas zveřej−
něny na kabelovce i na webu.
Přijměte již nyní mé srdečné pozvání na tuto
akci, která je příjemným zpestřením silvestrov−
ského dne. Doufám tedy, že tak společně v hoj−
ném počtu uzavřeme letošní snad pro vás všechny
úspěšný, mnohdy hodně pracovně nabytý a zají−
mavý rok.
Terezie Čičáková, Ing., místostarostka

X. mezinárodní festival

Mistřín 2013
Pan starosta oceňuje zakladatele festivalu.

Ocenění zakladatelů festivalu Mistřín
Vážení diváci, posluchači, vážení hosté a v tom−
to okamžiku vážený pane Petře Neduchale a vá−
žený pane PhDr. Františku Synku!
Dovolte mně, abych Vám u příležitosti jubilej−
ního X. ročníku MFF Mistřín 2013 jménem všech
občanů obce Svatobořice−Mistřín, jménem vedení
obecního úřadu jakožto i jménem svým upřímně
a srdečně poděkoval za Váš nápad takový festival
založit a programově naplnit.
Psal se rok 1996, kdy se Petr Neduchal jako
vedoucí Slováckého souboru Mistřín rozhodl
uspořádat MFF Mistřín. No a tak to začalo. Hned
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

napodruhé se jim nezadařilo – byly povodně. Ná−
sledně už ve spolupráci s PhDr. Františkem Syn−
kem rok po roce organizovali MFF Mistřín 1998
a pokračovali až do roku 2005, kdy byl VIII. MFF
Mistřín. Od té doby probíhá ve čtyřletých perio−
dách, až k tomu současnému X. ročníku.
Je to už kus historie, kterou napsali tito dva
pánové − Petr Neduchal a PhDr. František Synek.
Oběma jim jménem Vás všech upřímně děkuji,
přeji jim hodně tvůrčího elánu v pokračování his−
torie a budoucnosti ve folklorním životě obce.
František Měchura, Mgr., Ing., starosta obce
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Poděkování oceněných
Vážený pane starosto, vážení představitelé obce,
vážení spoluobčané, dámy a pánové. Jménem svým
i jménem hlavního zakladatele a iniciátora festi−
valu Mistřín pana Petra Neduchala mně dovolte,
poděkovat vám všem za udělené ocenění u příleži−
tosti X. ročníku festivalu. Velmi si toho vážíme.
Přesto bych rád za nás za oba vyjádřil osobní po−
děkování všem spolupracovníkům a kamarádům,
kteří s P. Neduchalem v roce 1996 a s námi obě−
ma v letech 1998 – 2005 každý rok festival při−
pravovali a realizovali. Bez jejich pomoci bychom
myšlenku mezinárodního kulturního setkání v naší
obci nebyli schopni realizovat. Naše velké poděko−
vání patří také tehdejším představitelům obce, pře−
devším panu Jiřímu Kyněrovi, který festival podpo−
roval z pozice starosty, vedoucím kulturního domu,
členům místních souborů a desítkám ochotných
sponzorů i donátorů.
Osobně jsem rád, že myšlenka festivalu nezapadla
a je dále rozvíjena (byť jednou za 4 roky) novými
organizátory a jejich nadšenými pomocníky z řad
místních folkloristů. Právě skutečnost, že věci a myš−
lenky, které jsem spolu s dalšími (nejen v naší obci)
inicioval, zakládal, rozvíjel i dlouhá léta vytvářel, nyní
i bez mého osobního zapojení dále žijí, tvůrčím způ−
sobem se rozvíjejí i dle potřeb a možností doby pře−
tváří a mění. Je to pro mne velké zadostiučinění
a všem svým následovníkům za to velmi děkuji.

Ilustrační foto − udělená cena.

S přáním mnoha úspěchů současným pořadate−
lům, účinkujícím i spokojenosti návštěvníkům
František Synek, PhDr.,
programový ředitel MFF Mistřín 1998 − 2005

MFF Mistřín – průvod obcí.
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Ohlédnutí za X. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu
Téměř dva měsíce uplynuly od konání 10. roč−
níku MFF Mistřín. Některé vzpomínky jsou čers−
tvé, jiné byly vytlačeny těmi aktuálnějšími. Není
to o věcech dobrých a horších, i když, přiznejme
si, že na ty první se vzpomíná lépe.
Mistřínští regruti.

Není sporu o tom, že festival je možné s úspě−
chem řadit k významným akcím regionu, což je
na jednu stranu potěšující, ale zároveň i zavazu−
jící. Při přípravě minulého ročníku jsme se roz−
hodli podřídit programovou skladbu jedinému
tématu – vojně a všemu, co s ní, v souvislosti s na−
ším krajem, souvisí. Myslím, že úmysl se podařilo
realizovat – komu by v paměti neutkvěly vozy
s odvedenci nebo verbuňky strážnických „medai−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

listů“. Za to se sluší poděkovat autorům pořadů
a všem vystupujícím.
Když jsme výše psali o monotematickém za−
měření, musím přiznat, že jsme přece jen hlavní
téma rozšířili o další polohy – ať už to byl čtvr−
teční dvojkoncert s country
zábavou, páteční divadla nebo
nedělní „dechový blok“. Duchov−
ním koncertem jsme si také při−
pomněli významné výročí pří−
chodu věrozvěstů Konstantina
a Metoděje, kterému byla věno−
vána i jedna z doprovodných vý−
stav.
Vedle prací dětí ze základní
školy mohli návštěvníci obdi−
vovat i bohatství lidové výšivky
a malby, ale i konkrétních tvůr−
ců těchto skvostů. Zajímavou
byla jistě možnost srovnání
s pracemi našich slovenských
přátel z obce Boleráz, kteří
nám přivezli, ale také předvedli
tvorbu svých maleb a výšivek.
Rádi jsme je také přivítali na na−
šem festivalovém pódiu.
Z věcí méně příjemných je tře−
ba zmínit problematiku finan−
cování, která je alfou i omegou
každé větší akce. Nedostatek
peněz je mantrou či jakýmsi
zaklínadlem dnešní doby a nám
se stalo, že jsme v určitém po−
kročilém termínu stáli před roz−
hodnutím, jak vybudovat pro−
gram, který není zcela finančně
pokryt. Je třeba velmi poděko−
vat všem sponzorům, kteří se
zasloužili o to, že festival mohl
proběhnout. Není to dnes již
tak obvyklé. Zdaleka také není
obvyklým „mateřský“ přístup
obecního úřadu, který nejen finančně, ale i mate−
riálně a dalšími způsoby vlídně přispíval k orga−
nizaci festivalu.
Na začátku byl zmíněn jakýsi závazek. Komu?
Jde o závazek lidem kolem nás i našemu kraji,
závazek nejen uchovávat a rozvíjet, ale i hájit bo−
hatství naší kultury, které jsme součástí a záro−
veň jejími tvůrci.
Jiří Martykán, Mgr., za štáb festivalu
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Úspěšné družstvo hasičů z Mistřína.

Vynikající reprezentace obce i kraje
Jménem vedení obce i všech zastupitelů bych ráda poděkovala družstvu
mužů i dorostenců za skvělé výsledky, které se jim podařilo dosáhnout
na Mistrovství České republiky v požárním sportu.
Mít v obci vícemistry je obrovská čest a my si toho opravdu vážíme. Přejeme všem klukům hodně sil
a také kupu štěstí do dalších sportovních klání a těšíme se na čas, kdy budeme v naší obci vítat
Terezie Čičáková, Ing., místostarostka
absolutní mistry ČR v požárním sportu.

Ocenění dělostřelce Ludvíka Bůžka
Za iniciativní práci pro Českou a slovenskou obec
dělostřeleckou (ČaSOD) předal její prezident Ja−
roslav Stojan bronzové medaile této profesní a vý−
běrové organizace jihomoravským důstojníkům
artileristické branže.

Dělostřelec Ludvík Bůžek s dalšími oceněnými.

Nositelé ocenění Rytíř dělostřelectva a předsta−
vitelé ČaSOD Jaroslav Stojan s Jiřím Bílským
předali medaile na návrh OV Českého svazu bo−
jovníků za svobodu okresu Brno−venkov zaslouži−
lým kanonýrům Tiboru Dávidovi z Brna, Ludvíku
Bůžkovi ze Svatobořic−Mistřína, Vítu Do−
rinovi z Čs. obce legionářské Brno 2 a Lud−
víku Horčicovi ze Sentic na Brněnsku.
Na Krajském vojenském velitelství
v Brně prezident J. Stojan při této příle−
žitosti řekl, že myšlenka ustavit českou
a slovenskou zájmovou organizaci dělo−
střelců vznikla v roce 2005 při udílení
Křížů dělostřelectva ve slovenském Mar−
tině, kde sídlí pro tuto vojenskou odbor−
nost vzdělávací organizace.
ČaSOD má na půl tisíce členů v ČR
a další stovku na Slovensku. Ocenění obce
dělostřelecké si vysloužila třetina z nich.
Václav Žalud
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BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Základní škola
na prahu nového školního roku
Vážení spoluobčané, rodiče a milé děti, škola jako instituce byla vždy
součástí sociálního a kulturního života v obci.
Opět jsme připraveni se zapojit do činností vlasti, dopravní výchovy, problematika korupce
a podpořit svojí prací kulturní a společenské dění. a ochrany člověka za mimořádných událostí. Do škol−
Naše škola připravuje v tomto školním roce tra− ních vzdělávacích programů byly také zapracovány
diční akce – školu v přírodě, lyžařské kurzy, ples standardy a další se ještě budou zapracovávat tak,
SRPŠ, Mikulášskou besídkou, Den matek, umě− jak je bude ministerstvo školství publikovat.
lecké soutěže, cyklový−
lety apod. Na jaře nás
čeká projekt Veliko− Žák Neduchal přebírá Cenu ředitele školy.
noce, který bude spojen
s prodejní a výstavní
akcí v prostorách ško−
ly. Při realizaci tohoto
projektu budeme spolu−
pracovat také se širo−
kou veřejností.
Hlavním posláním
školy je však výchovně−
−vzdělávací činnost.
Jsme si vědomi, že nám
je svěřováno to nejcen−
nější, co v rodinách
máte, tj. Vaše děti.
Jsme jako každý rok
připraveni poskytnout
jim kvalitní péči a vzdě−
lávání. Tento proces
učení klade však ná−
roky nejen na děti samotné a učitele, ale také
Další významnou změnou v chodu školy je, že
na rodinu a rodiče. Pouze kvalitní spolupráce na prvním stupni byla zřízena pozice asistenta
se zákonnými zástupci žáků může vést u dítěte pedagoga, kterou bude vykonávat v I.B třídě Iva
k jeho spokojenosti a úspěšnému zvládnutí čin− Polášková. Byl také připraven speciální vzdělá−
ností a úkolů, které jsou na něj nejen ve škole kla− vací program podle upraveného Rámcového vzdělá−
deny. V současné době jsou na školy kladeny stále vacího programu pro žáky s mentálním postižením.
větší nároky a zodpovědnost za výchovu dětí. Přes− V tomto školním roce jsme pro velký zájem ote−
tože děti tráví někdy až 8 hodin denně ve škole, vřeli druhé oddělení školní družiny. Jako vy−
převážná část zodpovědnosti za výchovu dětí leží chovatelka byla přijata Mgr. Hana Horáková,
právě na rodinách. Právě rodinné prostředí velmi která povede v naší škole také zájmový útvar Les−
silně ovlivňuje to, jaké úspěchy dosáhne žák něnka.
ve škole, jak je připraven na výuku.
Jako každoročně, tak i v tomto školním roce se
Ve školním vzdělávacím programu školy došlo o čisté a uspořádané pracovní prostředí ve škol−
opět k inovacím, neboť bylo potřeba zapracovat ních budovách postará tým provozních pracov−
změny, které byly provedeny v rámcových vzdělá− níků. Svačiny a obědy budou připravovat zaměst−
vacích programech. Byla doplněna témata obrany nanci školní jídelny v čele s vedoucí paní Helenou
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

strana 11

Slavnost pasování prvňáčků.

Zbořilovou, kteří se snaží o pestrou a vyváženou
stravu žáků.
Všem pracovníkům patří velké poděkování
za přípravu školních budov na začátek školního
roku. Díky jejich pracovnímu nasazení mohla škola
s čistými, renovovanými a vyzdobenými prosto−
rami přivítat své žáky.
V mateřských školách přivítaly naše nejmenší
děti paní učitelky. Jsou připraveny poskytnout jim
láskyplnou a trpělivostí naplněnou péči, aby je při−
pravily na vstup do základní školy. Pomáhat jim
v tom budou spousty hraček, skládaček, omalo−
vánek, ale také prolézačky a pískoviště na dět−
ských hřištích. V tomto roce byla kapacita mateř−
ské školy naplněna tak, že byly přijaty také děti,
které teprve dosáhnou v průběhu školního roku
tří let.
Škola také v tomto roce realizuje různé pro−
jekty, které jsou financovány s evropských zdrojů.
Jde hlavně o projekt Peníze do škol, který je spíše
znám jako Šablony. Od února 2013 probíhá na naší
škole Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti
EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím fik−
tivní firmy a praktických manuálních i jiných čin−
ností přispívajících k výběru vhodného typu ná−
sledné školy u žáků ZŠ a MŠ Svatobořice−Mistřín.
V rámci tohoto projektu vytvoří nebo inovuje naše
škola následující produkty: Fiktivní firma, volno−
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časová aktivita (produkt s ICT komponentou),
Dětská školní televize, volnočasová aktivita (pro−
dukt s ICT komponentou), Mladý ekolog, volno−
časová aktivita (produkt s komponentou ŽP),
Včelařský kroužek, volnočasová aktivita (produkt
s komponentou ŽP), Hurá za přírodou, volnoča−
sová aktivita (produkt s komponentou ŽP), Publi−
kace o EVVO na škole, dokument (produkt s kom−
ponentou ŽP), Keramika, volnočasová aktivita, Do−
vedné ruce, volnočasová aktivita, Folklorní krou−
žek, volnočasová aktivita, Dokument o podpoře
žáků v kariérním růstu/systému na škole, Před−
mět Dílny, zapracovaný do ŠVP jako součást Pra−
covních činností. Celková čerpaná částka v rámci
projektu je 1,933.786,00 Kč. Na podzim roku 2013
uskutečníme projekt v rozvojovém programu Pod−
pora logopedické prevence na mateřských školách
a základní škole, která je dotována MŠMT ČR.
Tuto dotaci získala naše škola díky mimořádně
úspěšně zpracovanému projektu na jaře v roce
2013. Poděkování patří především panu učiteli
Mgr. Miroslavu Horňákovi, který je projektovým
manažerem naší školy.
Před námi je tedy deset měsíců, které přinesou
mnohá očekávání a cíle. Přejme si, aby všech sta−
novených cílů bylo s úspěchem dosaženo.
Zbyněk Mašek, Mgr.,
za vedení a všechny pracovníky ředitel školy
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Trhy Mikroregionu
V polovině září proběhly již tradiční Trhy Mikroregionu Nový Dvůr v Miloticích na zámku.
I tentokrát se zde mohli prezentovat naši lidoví
řemeslníci a umělci. V letošním roce se za naši
obec představili: M. Raušová – dírkované kras−
lice, V. Střížová – háčkování, H. Střížová – malo−

vání mašlí, V. Mrázová – drátkování, K. Knápek
– včelařství. Všichni jmenovaní se předvádění
zhostili velice pěkně a zodpovědně.
V kulturním bloku se za naši obec představil:
Žesťový soubor pod vedením Milo−
slava Procházky, latinsko−americké
tance nám zatančil taneční pár Vero−
nika Padalíková a Tomáš Hromek
a závěr našeho kulturního bloku udě−
laly tanečnice WAKE UP pod vede−
ním Antonína Koplíka a Veroniky Pa−
dalíkové. Všem jmenovaným za jejich
vzornou reprezentaci naší obce děku−
jeme. Poděkování také patří Vinařství
Josefa Dufka, které přispělo vzorky
vín do zámecké degustace, pracovní−
kům obecního úřadu a také hasičům,
kteří se na přípravě a průběhu této
akce podíleli.
Řezbář Václav Kolářík
Rostislav Marada,
vedoucí kulturního domu

Zateplování kulturního domu
Po mnohaletém snažení o získání finančních dotací na zateplení
našeho kulturního domu se náš sen stal skutkem.
Doufáme, že po rekonstrukci
KD nebudeme již doplácet ho−
rentní sumy za vytápění kultur−
ního domu! Navíc jej oblečeme
do pěkného slušivého kabátu.
Tetičky, které přijdou na „čú−
hačku“, se nebudou drkotat zi−
mou u velkého okna.
Tohoto odstavení KD jsme
využili k vymalování knihovny
a položení nové podlahy. Ta se
také obnoví v šatně a v míst−
nosti pokladny. Celá akce by
měla skončit do hodů. Věřím,
že i úklidové práce stihneme
a společně to pak na hodové slav−
nosti oslavíme.

Jiný pohled kulturní dům při zateplování.

Rostislav Marada,
vedoucí kulturního domu
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Co se děje v naší škole
Škola nových informací
Naše škola se pomalu mění, jsou to změny, které možná nejsou
na první pohled vidět, ale jsou o to podstatnější.
Před čtyřmi roky jsme poprvé žádali o peníze
z evropských fondů prostřednictvím našeho pro−
jektu. Uspěli jsme... A naše anabáze s evropskými
fondy začala. Po dvou letech jsme využili programu
Evropské peníze do škol. Tento program minis−
terstva, kdy školy pomocí předem připravených
„šablon“ žádají o evropské dotace, stále na naší
škole běží.
Vzhledem k blížícímu se konci dotačního období
OP VK, který je pro školu nejvhodnější, jsme za−
žádali prostřednictvím nového (v pořadí třetího)
projektu o další finanční příspěvek pro naši školu
z evropských fondů. Bylo těžké připravit znovu
kvalitní projekt, který by se neopakoval a přitom
byl naší škole ku prospěchu. Připravit projekt,
který by měl šanci ve stále větší konkurenci pro−
jektů uspět. Podařilo se. Dohromady tak naše škola
čerpala, čerpá a čerpat do roku 2015 bude cca
6 milionů korun.
Toto čerpání se ovšem řídí přísnými pravidly
EU a každý halíř je řídícími orgány pečlivě kont−
rolován, nemůžeme tedy utrácet, jak se nám zlíbí.
Část se investovala do hmotného majetku, část
slouží k pořízení služeb, materiálu a část k hra−
zení lidských zdrojů. A jsem u těch změn, které
jsem na začátku zmínil. Projděte si naši školu
a uvidíte nové učebny jazyků, nově vybavené info−
centrum (knihovnu), nově zařízenou učebnu ICT,
moderní interaktivní tabule a mnohé další věci.
Škola nakupuje také pomůcky; věřili byste, že
kalkulačky z roku 1986 jsme mohli vyřadit až
letos?! Dále škola hradí z peněz EU třeba ná−
kup některých kancelářských potřeb, autobusy
a vstupné na ekologické exkurze a mnohé další
výdaje, které by jinak šly na vrub rozpočtu školy,

potažmo naší obce. Šetříme tak i peníze, které by
jinak museli hradit rodiče z vlastní kapsy, která
určitě není bezedná. Jsou to výdaje nutné pro
provoz školy a podporují její aktivity (například
jen školní dílna si letos polepší nářadím v celkové
hodnotě 60 000 Kč). A mohl bych jmenovat další
a další „drobnosti“.
V době, kdy nám z ministerstva přichází každý
rok méně a méně peněz, je to částka nezanedba−
telná. Jsou to výdaje, které si běžně ani neuvě−
domíme, ale bez kterých by výuka byla o mnoho
horší, neřkuli nemožná. Naše obec se perfektně
snaží škole všemožně vycházet vstříc a pomáhat
nám, kde se dá. Chtěl bych vedení obce za tento
její postoj poděkovat, ne všude obec tak dobře pod−
poruje místní školu.
Zároveň můžu říct, že naše škola není jen v roli
prosebníka, který stojí, nečinně čekajíc, kdo
mu co dá. Aktivně se staráme a starat budeme.
Snad to jde vidět i v podobě našich projektů,
které pomáhají zavádět tu nejpodstatnější změnu
v naší škole. Tato změna je nenápadná, ale o to
více je důležitá, do výuky zavádíme nové metody,
způsoby práce s dětmi, které se od těch dříve běž−
ných liší. Jsou to změny, jejichž výsledek nepo−
cítíme hned, tyto změny se dějí v hlavách na−
šich dětí, učíme je přemýšlet a pracovat jinak, tak,
aby mohly ne v dnešní době, ale v časech, které
teprve přijdou, obstát. Je to investice do budouc−
nosti, která má horizont návratnosti dosti da−
leko, ale nám všem se bohatě vyplatí v našich
dětech. A to je snad tou největší změnou, která
se i díky prostředkům EU v naší obci a v naší
škole děje.
Miroslav Horňák, Mgr.

Více podrobností o dění ve škole
a další zajímavé informace najdete na vebových stránkách

www.zssvatoborice−mistrin.cz
strana 14

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Zájmové útvary a kroužky 2013/2014
 Logopedický – MŠ, 1. roč.
 Anglický jazyk – 1., 2. ročník
 Anglický jazyk – II. stupeň
 Skokánek – 1.−3. roč.
 Environmentální – 6.−9. třída
 Informatika pro II. stupeň
 Fiktivní firma – 7.−9. ročník
 Keramický – 2. roč.
 Keramický – 3.−4. ročník
 Zdravotnický – 1. a 2. stupeň
 Podkověnka – MŠ + I. st.
 Krušpánek – 5.−9. ročník
 Hasičský Mistřín
 Hasičský Svatobořice – mladší
 Dovedné ruce – 1.−3. roč.
 Taneční „Wake up“
 Lesnicko−myslivecký „Lesněnka“
 Včelařský – 5.−9. ročník
 Aerobik – mladší, starší
 Lidové ornamenty – 3.−9. roč.

Mgr. Pavlína Štelciková ................ St 12:30−16:00, Pá 12:00−16:00
p. Jan Petrlák ....................................... St 12:00−12:50, 13:00−13:50
Mgr. Oldřiška Bimková ................................................. dle domluvy
Mgr. Lenka Horáčková, Iva Polášková .................... St 13:30−14:20
Mgr. Roman Klimek ....................................................... dle domluvy
Mgr. Zbyněk Mašek ........................................................ dle domluvy
Mgr. Sabina Helísková .................................................. dle domluvy
Mgr. Jarmila Strýčková .................................... Po (LT) 12:45−14:15
p. Hana Šparglová (1 x za 14 dní) ............................ St 13:00−14:45
Mgr. Ivana Handschkeová .................................................. průběžně
Mgr. J. Maradová, Mgr. M. Varmužová ................... Čt 15:30−17:00
MDDr. Kristýna Vašíčková, Iveta Fröhlichová ................. Pá 17:00
Oto Svora, mladší − starší .................. St 15:30 − St 17:00, Pá 15:00
Pavla Kulhavá ............................................................ St 16:00−18:00
Hana Šparglová .................................. (1x za 14 dní) St 13:00−14:45
Antonín Koplík ............................................................... dle domluvy
Mgr. H. Horáková, p. Lípová .................................... Út 15:30−17:00
p. Karel Knápek ........................................................ Út 14:00−16:00
Lucie Kuchaříková, .............................................. Út 14:00, St 14:00
p. Petra Bužková ............................................................ dle domluvy
Jarmila Maradová, Mgr., za vedení školy

Mateřské centrum Krteček
Po poklidných letních prázdninách jsme opět
zahájili provoz centra v plném rozsahu a může ro−
dičům a jejich dětem nabídnout zázemí poskytu−
jící prostor jak pro hru, tvoření, vzdělávání se, po−

Momentka z realizované dětské akce.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

znávání nových přátel, tak prostor pro odpoči−
nek od každodenních stereotypů rodičů na rodi−
čovské dovolené.
V letošním školním roce bude otevřeno pon−
dělí, středa a čtvrtek od 9
do 11 hodin a v nabídce,
kromě volné zábavy v her−
ně, budou v pondělí vý−
tvarné hrátky mrňousků,
ve středu říkanky pro ba−
tolata a veršované roz−
cvičky pro kluky a holčič−
ky a ve čtvrtek hudební
notička. Dále pak větši−
nou třetí čtvrtek v měsíci
věnujeme večernímu tvo−
ření pro dospělé a jejich
dětí od 10 let.
Program mateřského
centra je pravidelně ak−
tualizován na www.mckr−
tecek.eu, kde můžete sle−
dovat nabídku programu.
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Díky dotaci, kterou jsme obdrželi od naší obce
a dotaci, kterou jsme získali od Jihomoravského
kraje, jsme mohli centrum dovybavit novými hrač−
kami, molitanovými prolézačkami, výtvarnými
potřebami, novými knihami do naší knihovničky
a spoustou jiných věcí, které mají zpříjemnit ro−
dičům a jejich dětem pobyt v centru. Nezabýváme
se ale jen zabezpečením materiálním. Aby mateř−
ské centrum mohlo poskytovat celistvou službu
druhým, využívají některé maminky zajišťující
chod centra možnost vzdělávat se v kurzech a se−

minářích pořádaných Sítí mateřských center, jiné
maminky objevují v sobě nové skryté dovednosti
a odvahu dávat do centra kus sebe. Za což jim patří
velký dík. Odměnou nám všem je úsměv dětí a přá−
telská atmosféra v centru.
Závěrem bych ráda pozvala nové maminky, ta−
tínky, babičky, dědečky… Přijďte mezi nás strá−
vit s dětmi, vnoučaty příjemné dopoledne a jakou
aktivitu si v centru vyberete, záleží už jen na vás,
vše je dobrovolné.
Lenka Novotná, za MC Krteček

Misijní neděle 2013
Aby se člověk dozvěděl, kolik štěstí může v životě přijmout,
stačí, aby zjistil, kolik může dát.
Arthur Schopenhauer

Letos připadla misijní neděle na 20. října a tak
jako každý rok se rodiče s dětmi z naší farnosti
aktivně zapojili pečením, zdobením a balením
misijních perníčků, aby je v tomto týdnu mohli

ních projektů a pomáhají vždy v nejchudších ob−
lastech světa. Misijní neděli vnímáme ve farnosti
jako svátek, protože mše svatá se nese v misijním
duchu, kdy děti přináší obětní dary ve znamení
všech kontinentů a zároveň prosíme o po−
žehnání pro celý svět, misionáře i chudé,
kterým právě dnes chceme společně pomo−
ci nejen hmotně, ale i modlitbou. Součástí
výzdoby v tento den jsou i misijní perníčky
a děti zpívají hymnu Papežského misij−
ního díla dětí Pošli mě, půjdu já… Součástí
mše svaté je pochopitelně sbírka na misie
a po skončení se před kostelem prodávají
perníky, jejichž výtěžek putuje právě dětem
do míst, kde misionáři nasazují život pro
dobro nejpotřebnějších.
Krásným zakončením této neděle byl be−
nefiční koncert místního chrámového sboru
AMA, spolu s Varmužovou CM a sborečkem
Prodej perníčků
při Misijní neděli. při ZUŠ Dubňany v Rajhradě na podporu
nových varhan v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Vše bylo zorganizováno řádovými
prodávat a utržit tak nějaké peníze pro děti v chu− sestrami z kongregace Těšitelek Božského Srdce
dých oblastech. Díky podpoře a aktivitě spousty lidí Ježíšova, které o své varhany přišly při bombardo−
bylo nabaleno 660 balíčků a získáno neuvěřitelných vání za 2. světové války. V 50. letech byly sestry vy−
20 550 Kč, které byly odeslány na konto Papežského hnány a až do r. 1991 obsadila klášter Čsl. armáda.
misijního díla dětí (více na www. misijnidila.cz). Klášter i kostel získaly zpět v dezolátním stavu
Akci podpořila i ZŠ a perníky jsme prodávali o pře− a nyní po všech náročných opravách se konečně do−
stávkách žákům a učitelům, kteří si rádi osladili čkají i svých nových varhan. Po uvedení koncertu
Bratři ze Soluně sestry děkovaly účinkujícím, že přišli
den a ještě tak pomohli dobré věci.
Papežská misijní díla mají za sebou téměř 200le− jako misionáři, kteří chtějí pomoct, přesně ve sto−
tou historii a podporují 42 000 škol, 1 600 nemoc− pách Cyrila a Metoděje. Všichni jsme byli dojati,
nic, přes 6 000 dispensárií, 780 leprostředisek, zvlášť když jsme se loučili se sestrou Heřmanou,
sirotky a staré lidi, 12 000 charitativních a sociál− která druhý den odlétala na misie do Argentiny.
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A tak na závěr chci jako
každý rok poděkovat
všem, kteří se jakkoli
zapojili a podpořili dob−
rou věc, která má velký
vý−znam nejen pro děti
v Africe, ale i pro naše
srdce, které bude, dou−
fejme po této misijní
neděli zase o trošku vět−
ší a otevřenější pro po−
třeby druhých. Uvědo−
mila jsem si, kolik je
okolo nás dobrých a štěd−
rých lidí, kteří nechtějí
být jmenováni, ale žijí Závěr koncertu v Rajhradě.
denně jako skrytí misio−
náři a utváří náš všední
život snesitelnější a krásnější. Za to Vám děkuji. kdo půjde rád, kdo půjde rád? Pošli mě, půjdu já,
„Vyslancem mým, kdo se může stát, kdo utiší pošli mě, půjdu já...“ (hymna PMDD).
Markéta Varmužová
po mém slovu hlad? Kdo půjde rád, světu pokoj dát,

Krušpánek nezahálel
ani o prázdninách
Škola skončila, začaly prázdniny, ale i tak děti z Krušpánku stále pilně nacvičovaly
na vystoupení, která nás čekala v letních měsících.
I když čas rodinných dovolených, táborů a dal−
ších prázdninových aktivit nám nácviky na blížící
se festivaly dost zkomplikoval, nakonec jsme se

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

úspěšně zúčastnili jubilejního X. mezinárodního
folklorního festivalu u nás doma, v Mistříně, v dět−
ském programu Já husárek malý. Kluci z Kruš−
pánku se předvedli
s krákými divadel−
ními vstupy s vojen−
skou tématikou, které
spojovala jednotlivá
vystoupení hostují−
cích dětských souborů.
V podání děvčat za−
zněla písnička Vojáci
jedú s duetem Mar−
kétky Varmužové a Te−
rezky Varmužové a ja−
ko třešnička na dortu
vystoupil celý soubor
s číslem skočných a ver−
buňků na závěr pořa−
du. Další festivalové
Společné foto
dny i přes tropické tep−
členů souboru.
loty jsme se zapojili
do sobotního krojového
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průvodu a v neděli se představili s krátkým vy−
stoupením glckavých v Galavečeru na úplný zá−
věr celého festivalu.
Prázdninová aktivita Krušpánku však mistřín−
ským festivalem neskončila a museli jsme inten−
zivně nacvičovat dál. Nyní jsme se připravovali
na folklorní festival v sousedních Miloticích. Zde
jsme vystoupili s novým číslem, kde jsme ztvár−

nili tanečně i divadelně první dětské lásky, a to
v dětském pořadu Šak ste tací také byli.
Začal nový školní rok a další činnost dětí Kruš−
pánku. Ráda bych touto formou povzbudila nové
členy, zejména chlapce, aby se nebáli, přišli k nám
a naučili se něco nového. Pro každého mladého
tanečníka i tanečnici máme dveře dokořán.
Kristýna Vašíčková, MDDr.

Podkověnka
s novými členy opět mládne
Nejmladší tanečníci a tanečnice se po prázdninách opět sešli, aby společně trávili
všechna čtvrteční odpoledne hrami, říkankami, zpěvem a tanečky.
Nejstarší členové opustili naše řady a přestou−
pili do folklorního souboru Krušpánek, kde budou
rozvíjet základy, které si od nás odnesli. Každo−
ročně se díváme, jak se noví členové zapojují
do činnosti v soubo−
ru, a máme radost,
že obohatí naše
řady. To není jenom
práce na zkouš−
kách, kdy se musí
srovnat s novým
prostředím, náplní
práce, kamarády
a vedoucími, ale
také odvaha vy−
stoupit před veřej−
ností při různých
programech a vy−
stoupeních. Děti
mají oblečeny míst−
ní kroj, čímž se od
malička učí, že pat−
ří do určité vesnice,
k určité společnosti
lidí. Je to takový ko−
loběh každé práce s dětmi – my se je snažíme roz−
víjet po všech stránkách v rámci aktivit, na které
je náš soubor zaměřený, ony obohacují nás tím,
jak se snaží, jak jsou úspěšné.
Dobrou vizitkou naší činnosti byl prázdninový
Mezinárodní festival Mistřín 2013. Nejen, že jsme
vystupovali v dětském pořadu Já husárek malý,
ale také jako soubor z pořádající vesnice jsme se
podíleli na dramatických vsuvkách mezi jednot−
livými účinkujícími soubory v tomto pořadu. Po−
těšující byla výborná spolupráce s ostatními našimi
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folklorními soubory a s jejich vedoucími nebo zá−
stupci. Naši tanečníci se i přes velké horko, které
nás během festivalu sužovalo, velmi snažili nejen
při vystoupení, ale zvládli také v tomto náročném
Záběr z vystoupení na našem festivalu.

počasí průvod – a to s úsměvem. O tom, že se líbili,
svědčí zájem rodičů a jejich dětí o práci v Podko−
věnce nejen z naší vesnice, ale také z okolí.
Už s novými členy, kteří pilně nacvičují od za−
čátku září, se představíme na zvykoslovném od−
poledni Vinobraní ve Svatobořicích. Společně
s dětskou cimbálovou muzikou pod vedením
pana Pavla Varmuži jsme připravili nové pásmo
o podzimu a škole s názvem Měla babka čtyři
jabka.
Jarmila Maradová, Mgr., za vedoucí souboru
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Slovácký krúžek při vinobraní.

Slovácký krúžek:
„Tento způsob trávení léta zdá se mi
poněkud folklorním...“
Ano, i tak by se dala za použití klasikovy parafráze provokativně glosovat
letní činnost Slováckého krúžku.
Pro osvěžení a navrácení vzpomínek na příjemné
letní dny si ji lehce zrekapitulujme. Stěžejní akcí
celého roku i léta byl pro nás Mezinárodní fol−
klorní festival Mistřín 2013. Řada našich členů se
na jeho přípravách aktivně podílela. Chystání la−
viček, stavění stanů, přivážení nezbytného ma−
teriálu, to vše za horkého počasí. Nicméně pro
folklor a obzvláště ten domácí je něco vykonat
a obětovat (spálená záda či namožené svalstvo
za ten výsledek ostatně stála).
V průběhu festivalu jsme se představili ve slav−
nostním průvodu, který byl ve znamení tropických
teplot. Smekám před zúčastněnými děvčaty odě−
ných do parádních krojů. Jde vidět, že holky jsou
již zocelené. Naše mužská část se pak objevila
v hlavním pořadu, jehož autorem byl náš choreo−
graf Jirka Martykán. V jeho rámci jsme předvedli
divácky úspěšné číslo „Pod Slavkovem pod tú
horú“, které tanečně představuje vzbouřenou vo−
jenskou jednotku při bitvě tří císařů. Svůj zápal
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

pro folklor předvedl i Peťa Vašulka, který si při
závěru čísla nepříjemně poranil koleno, které si
bude ještě dlouho doléčovat. Inu, stálo by za zvá−
žení, zda nezavést speciální pojištění pro folklo−
risty. Přejeme ti brzké zahojení kolena, Peťo! Ji−
nak věříme, že festival jste si užili podobně jako
my a zase za 4 roky…
Ani ne týden po festivalu jsme svým zpěvem
a tancem (byť co do počtu spíše v komornějším
obsazení) potěšili lázeňské hosty v Hodoníně. To
už na dveře ťukala další vyznaná letní akce, které
se pravidelně zúčastňujeme, a to Národopisný fes−
tival kyjovského Dolňácka, jenž se uskutečnil
v srpnu v Miloticích. Náš program byl oproti le−
tům minulým spíše volnější, a tak naše jediné ofi−
ciální vystoupení bylo v pátek, konkrétně s pás−
mem šlahačky opět v pořadu Jirky Martykána.
Část členů vypomohla v rámci téhož pořadu ka−
marádům z Dúbravy při jejich čísle Hody, kde jsme
předvedli, jak se přespolní baví na hodové zábavě.
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Klíčová se stala krádež věnce, při které se vášně
příliš nekrotily, když dubňanští byli pro konfron−
taci nevybíravě zapálení! Inu počkejte, vše Vám
na hodech oplatíme. V sobotu se náš tým zúčast−
nil také festivalové Olynpiády, kde jsme náš krú−
žek důstojně reprezentovali pod heslem „Není dů−
ležité vyhrát, ale pobavit sa“; troufám si tvrdit, že
to jsme splnili na 120 %.
Pofestivalovou aktivitu jsme si zpestřili grilo−
váním a společně stráveným večerem mimo tanec
či folklor. Inu nejen folklorem živ je krúžkař, a tak
grilovaná krkovice přišla víc než vhod. To už se
nám rok přesunul do babího léta a s tím přišla
i další již tradiční akce – Vinobraní. Na ní jsme
mimo účasti na zvykoslovném pásmu zatančili
také nové číslo rychlých vířivých tanců.
O další týden později jsme byli pozváni na slav−
nosti do Tovačova, kde jsme se představili v rámci
bloku Varmužovy CM. Předvedli jsme v parádních
krojích, nad jejichž krásou se řada diváků rozplý−
vala, což pro nás bylo velmi lichotivé. Vystoupení
to bylo velmi příjemné, v prostředí tamějšího zám−
ku, který jsme si pak také prohlédli. Navázali jsme

přátelské vztahy s tamějším souborem, věříme,
že na oplátku přijmou naše pozvání na některou
z námi pořádaných akcí. Tato akce symbolicky za−
vršila naši letní aktivitu.
Nyní však nezahálíme, nacvičujeme nová taneční
čísla. A pomalu se také připravujeme na hody,
které letos pořádají kamarádi z Lúčky a kterým
s přípravami rádi vypomůžeme, je to přeci fol−
klorní a krojový svátek celé obce. Ve výhledu dal−
ších akcí nás čeká pak XXXI. dolňácký krojový ples,
který se uskuteční 25. ledna 2014 a na který Vás
již teď srdečně zveme!
Velice rádi mezi nás přijmeme také nové členy.
Koho nebaví páteční večery trávit u počítače či
při jiných, méně šlechetných aktivitách, je mezi
nás srdečně zván! Nejde jen o tanec, ale i o zá−
bavu, radost a o smysluplné využití volného času
v kolektivu mladých lidí. Zkoušíme každý pátek
od 20:00 ve Svatobořicích na Sokolovně a za podí−
vání nic nedáte, nebojte J. A Vám, spoluobčané,
přejeme co nejpříjemnější podzimní dny a vina−
řům bohatou úrodu!
Tomáš Kellner, Bc. et Bc.

Lúčka letní i podzimní
A zase jsme o kus dál. Léto obulo sedmimílové boty a uteklo tempem přímo závratným.
Stojíme na prahu podzimu, kdy jsou dny už chlad−
né, sychravé a promáčené dešťovými kapkami. Ani
to babí léto se letos moc nevytáhlo. Možná jsme rádi,
že po horkém létě přišlo ochlazení, ale možná nám
právě to teplo chybí. Tak jako tak, čeká nás období
protkané chladnějšími dny, přesto právě tyto bu−
dou protkané barevnou nití opadávajícího listí. Tak
jako příroda i my se chystáme na období zimy.
Naše léto bylo poměrně bohaté a plodné. V polo−
vině horkého července jsme jeli na čtyřdenní zá−
jezd do podtatranského města Kežmaroku, abychom
svým vystoupením obohatili již tak dost krásné,
dokonce nádherné slavnosti Evropského lidového ře−
mesla. Vystupovali jsme spolu se soubory z Ruska,
Litvy, Německa i domácího Slovenska. Během tří
dnů jsme uskutečnili čtyři hodinová vystoupení,
ve kterých jsme se snažili ukázat nám vlastní tance,
hudbu i atmosféru. Celá akce se odehrávala v histo−
rickém centru města a s velmi bohatou diváckou ku−
lisou, která i nám vyjadřovala svou náklonnost a pod−
poru, za což jsme byli velmi rádi. Podle slov samot−
ného primátora města se nám naše umění povedlo
představit v plné kráse, což nás těší o to víc. Tento zá−
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jezd byl opravdu na vysoké úrovni a byli bychom moc
rádi, kdybychom se tam mohli ještě někdy podívat.
Čtrnáct dnů nato nás čekal program nejočekáva−
nější. Spolu se soubory z okolních vesnic jsme v so−
botu vystupovali v programu nazvaném „Solo RE!“.
S regrútským pásmem jsme předvedli odvod chlapců
na vojnu a věříme, že se nám jeho dlouhý nácvik
povedl ke spokojenosti co nejvíce diváků. V neděli
jsme spolu se Slováckým krúžkem, mužským sbo−
rem a Varmužovou cimbálovou muzikou celý fes−
tival zakončili. Rád bych na tomto místě zmínil,
že minimálně našemu souboru se celý festival lí−
bil a chtěl bych všem jeho organizátorům a účin−
kujícím poděkovat za krásný folklorní zážitek.
Další vystoupení bylo již tradičně na festivalu
v Miloticích, kde jsme předvedli pásmo Nětčických
skočných v pásmu „Z pramínku řeka, z děvčátka
žena.“ I tady se atmosféra letos velmi povedla.
Úplně nejčerstvější stopu jsme zanechali 21. září
na bzeneckém vinobraní. Po účasti v průvodu
jsme se na celém podniku účastnili také svým
čtyřiceti−minutovým vystoupením, které sledo−
vala, k na− šemu potěšení, velká spousta diváků.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Současný kolektiv
souboru Lúčka.

V polovině listopadu nás čeká událost nejoče−
kávanější – hody. Dá se říct, že veškerá naše čin−
nost směřuje teď k této akci. Věříme, že nám
i letos bude přát počasí a hody budou, jak se sluší
a patří. Rádi bychom Vás na ně srdečně pozvali,
abyste přišli a poveselili se s námi u sklenky dob−
rého vína a při pěkné slovácké písničce. A co až
hody skončí? Ani pak nebudeme zahálet. Po ho−

dech přijdou vánoční obchůzky a pak hned další
ročník Taneční a módní show, Dolňácký ples aj.
A my se připravujeme na každou akci tak, aby−
chom vždy zanechali v srdcích diváků co nejkrás−
nější zážitky. Přejeme Vám krásný podzim, boha−
tou úrodu na poli i ve vinohradě a hlavně zdraví
a pohodu ve Vašich domovech.
Petr Šťastný, Bc.

SDH Mistřín: Máme zlatý útok!
Po vítězství na krajském kole 3. srpna v Blansku se naši muži dostali na Mistrovství
České republiky do Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo 23. až 25. srpna 2013.
Na tomto mistrovství se našemu družstvu ne−
smírně dařilo a celkově naši borci skončili na 2. mís−
tě. Ve štafetě 4x100 metrů získali 3. místo a v krá−
lovské disciplíně – požárním útoku – jsou nejlepší
z republiky, neboť získali 1. místo! V týmu, jehož ve−
doucím byl Dušan Novák, skvěle reprezentovali Mi−
chal Vašulka, Vojtěch Marada, David Výlet, Petr
Vašulka, Dušan Hradský, Petr Marada, Dominik
Hajný, Radim Svora, Tomáš Urbánek a Martin
Gruber. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou re−
prezentaci našeho SDH a zároveň celé naší obce.
V sledovaném období jsme dále uspořádali:
 17. srpna – zábavu Letní noc
s hudební skupinou Generace.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

 30. srpna až 1. září – soustředění
nejmenších členů v Uhřicích, spojenou
s účastí na dětských soutěžích.
A co plánujeme na nejbližší období?
 V sobotu 12. října uskutečníme u Vinařství
U Dufků Setkání zasloužilých hasičů,
na němž předá hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek ocenění členům našeho družstva
za reprezentaci Jihomoravského kraje.
 Tentýž den se zúčastníme branného závodu
v Radějově.
 A podzimní sběr železa plánujeme na sobotu
19. října.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
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Zpráva z mistrovství ČR
v požárním sportu
Nejmladší tanečníci a tanečnice se po prázdninách opět sešli, aby společně trávili
všechna čtvrteční odpoledne hrami, říkankami, zpěvem a tanečky.
Ve dnech 23. – 25. srpna 2013 se na atletickém
stadionu v Mladé Boleslavi uskutečnilo Mistrov−
ství České republiky profesionálních a dobrovol−
ných hasičů v požárním sportu. Jihomoravský kraj
zde reprezentovali muži SDH Mistřín a ženy z Iva−
novic na Hané.
Mistřínští dokázali postoupit na mistrovství ČR
již potřetí v řadě, předchozí mistrovství se jim však
i přes medailové ambice příliš nevyvedla. V roce

2011 v Ostravě se umístili na 10. místě a o rok
později v Uherském Hradišti skončili 8. I proto se
letos rozhodli změnit taktiku, a přestože patřili
k týmům, se kterými se musí počítat, nechtěli se
nechat svazovat žádnými cíli a ambicemi a od−
jížděli si do Mladé Boleslavi „zaběhat, užít si to
a ono to nějak dopadne“.
V pátek brzy ráno se soutěžní družstvo a část
fanoušků vydalo na cestu do dějiště mistrovství.
Po příjezdu a nezbytných for−
malitách s prezencí závodní−
Naši borci (družstvo vlevo) na stupních vítězů.
ků a ubytováním mělo každé
družstvo vyměřený prostor
pro trénink požárního útoku
a běhu na 100 m s překáž−
kami. Disciplína požárního
útoku je na mistrovství ČR
oproti jiným závodům speci−
fická tím, že se běží s jednot−
ným čerpadlem, které se při
běžných soutěžích nepoužívá,
a proto s ním také většina
týmů nemá žádné zkušenos−
ti. Vyhrazených 25 minut tré−
ninku proto týmy věnovaly
především seznámení se stro−
jem a nácviku změn prove−
dení této disciplíny, které
byly nutné kvůli odlišnému
způsobu startování stroje. Na−
rychlo se také vymýšlely co
nejefektivnější a nejrychlejší
způsoby použití tohoto nového
čerpadla.
V podvečer po trénincích
následovalo slavnostní zahá−
jení mistrovství ČR, jehož
součástí bylo vyhlášení vý−
sledků disciplíny výstup do
4. podlaží cvičné věže, kterou
však provádí pouze profesi−
onální hasiči.
Momentka z mistrovských bojů o posty nejvyšší.
V sobotu v 8:00 začalo mi−
strovství i pro dobrovolné ha−
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siče, a to disciplínou běh na 100 m překážek.
V této disciplíně závodník po startu překonává
2 m vysokou bariéru, sbírá hadice, které po pře−
konání 8 m dlouhé a 1,2 m vysoké kladiny zapojí
a dobíhá do cíle. Do celkového hodnocení se sčítá
6 nejlepších časů z 8 závod−
níků.
Soutěž se pro Mistřín vy−
víjela od začátku poměrně
dobře. V prvních pokusech
všichni závodníci zodpovědně
zapisovali potřebné časy, nej−
rychlejší byl Tomáš Urbánek
s časem 17.69. Úsměv mis−
třínským strnul, když nej−
větší tahoun týmu Michal Va−
šulka, který v běhu na 100 m
s překážkami patří k abso−
lutní republikové špičce, zce−
la nezvládl napojení hadic na
rozdělovač a zaběhl podprů−
měrný čas 18.17 s. Náladu
však hned zvedli Petr Ma−
rada a Dušan Hradský, kteří
v druhých pokusech zlepšili
své časy pod hranici 18 s.
Dušan Hradský byl s časem
17.48 s. vůbec nejrychlejším závodníkem SDH Mi−
střín, protože Michal Vašulka nezvládl ani svůj
druhý pokus. Pod hranici 18 s. svůj čas ve dru−
hých pokusech vylepšil ještě Vojtěch Marada, čas
17.23 s. Tomáše Urbánka byl bohužel vyhodnocen
jako neplatný, když se mu po proběhnutí cílem
odpojila hadice. Po sečtení 6 nejlepších časů se
mistřínští ocitli na 6. místě, které bylo trochu zkla−
máním, ale i přesto neznamenalo propastnou
ztrátu na čelní příčky. Soutěž jednotlivců ovládlo
s více než třísekundovým náskokem družstvo Ši−
roký Důl v čele s mistrem světa z loňského roku
Martinem Lidmilou, který mezi jednotlivci zvítě−
zil časem 15.97 s.
Další disciplínou na programu byla v sobotu
odpoledne štafeta 4 x 100 m. První štafeta ve slo−
žení Tomáš Urbánek, Dominik Hajný, David Vý−
let a Petr Marada zaběhla kvalitní čas 61.88 s.,
který po prvních pokusech znamenal průběžné
3. místo a především kvalitní základ pro druhou
štafetu, která chtěla útočit na medailové příčky.
Druhou štafetu rozbíhal Michal Vašulka, který bez
problémů překonával domeček, Dušan Hradský
na druhém úseku před bariérou sice trochu za−
váhal, ale rychle dohnal a předával štafetovou
proudnici na třetí úsek Vojtěchu Maradovi, který
se vypořádal s kladinou a hadicemi. Finišmen šta−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

fety Martin Gruber na posledním úseku s jistotou
přenesl hasicí přístroj a zastavil časomíru na hod−
notě 59.62 s. a poslal mistřínskou štafetu do čela!
Největší konkurenti však měli jít teprve na start…
Tento čas nakonec dokázalo o pár setin pokořit
Úspěšné družstvo s cenami.

družstvo Hněvošic a opět suverénní Široký Důl,
který zvítězil v novém republikovém rekordu
56.68 s. Konečným 3. místem ve štafetě si Mistřín
pořádně spravil náladu a 4. místo v součtu disci−
plín prvního dne, se ztrátou pouhého jednoho bodu
na medailové příčky, znamenalo dobrou výchozí
pozici před poslední disciplínou.
Tou byla v neděli od rána královská disciplína
– požární útok, na který si mistřínští věřili nejvíc,
i když vzhledem k odlišným podmínkám na mis−
trovství ČR je tato disciplína vždy tak trochu lo−
terie. Dva ze tří nejlepších časů byly k vidění
hned na samém začátku soutěže… Jako první si
základnu chystalo družstvo Pěnčína, reprezentu−
jící Olomoucký kraj, které dokázalo naplnit terče
v čase 26.75 s., který nakonec stačil na celkové
3. místo. Druzí na start se připravovali dobře na−
ladění Mistříňáci. Na koši to byl David Výlet, ná−
běr vody Radim Svora, strojník Miroslav Kyněra,
roztažení hadicového vedení Dušan Hradský, roz−
dělovač Michal Vašulka a na proudech Petr a Voj−
těch Maradovi. Od startovního výstřelu vše šla−
palo jako po másle, až na levého proudaře, který
si šlapal po hadicích, ale drobné klopýtnutí do−
kázal snadno dohnat. Rychle nabraná voda, na−
startování čerpadla, roztažení hadicového vedení,
nástřik 10 l vody do terčů a čas lepšího terče se
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zastavuje na hodnotě 24.82 s, prostřik na pra−
Během slavnostního vyhlášení nezůstávají mi−
vém proudu však znamená výsledný čas 25.76 s. střínští nic dlužni své pověsti šoumenů a při pře−
Žádná velká euforie nepanuje, všechny týmy mají bírání trofejí pro mistry ČR v požárním útoku dají
ještě své pokusy před sebou a nikdo neví, jaké vzpomenout na svůj rodný kraj a s chutí si na nej−
časy vlastně očekávat. Každopádně čas Mistřína vyšším stupínku zanotují „Ta jižní Morava je jistě
znamená dobrý základ pro zlepšení v druhých po− krásná zem…“. Na své reprezentanty na jižní
kusech. Po odběhnutí všech týmů v prvním kole Moravě nezapomněli a po příjezdu jim fanoušci
však hodnota 25.76 s. stále svítí na průběžném připravili vřelé uvítání, kde šampaňské teklo prou−
prvním místě. Přiblížit se jí dokázal pouze tým dem.
Lhenic, který zaběhl
25.93 s.
Jde se tedy na dru−
hé kolo… Průběžně
3. Pěnčín kazí a od−
chází s neplatným
pokusem. Na základ−
nu se po nich chystá
Mistřín a v rozverné
náladě při přípravě
baví rozhodčí i všech−
ny okolo. Provedení
útoku už bohužel
tak veselé není. Za−
váhání při starto−
vání stroje a chyba
levého proudaře na−
konec znamenají, že
čas z prvního kola ne−
zlepší a nezbývá než
čekat na výsledky Družstvo vicemistrů ČR s místostarostou obce.
ostatních týmů.
Jak však odbíhá
Úspěšný tým soutěžil ve složení Dušan Hrad−
své pokusy jeden tým za druhým a žádný se ve−
doucímu času Mistřína nedokáže ani přiblížit, za− ský, Petr Marada, David Výlet, Tomáš Urbánek,
číná atmosféra na tribuně vřít! Když 3. tým prů− Vojtěch Marada, Martin Gruber, Michal Vašulka,
běžného pořadí, reprezentanti Královéhradeckého Dominik Hajný, Miroslav Kyněra, Radim Svora,
kraje z Tuře, kazí i svůj druhý pokus, je jasné, vedoucím družstva byl Dušan Novák a zdravot−
že se Jihomoravané dostávají v celkovém pořadí ník Eva Trefilíková. Dalšími členy, kteří k úspě−
na medailové příčky. Po nepovedeném pokusu chu přispěli, jsou Petr Kyněra, který v Mladé
dalšího konkurenta z Hněvošic už je jasné, že Mi− Boleslavi soutěžil v kategorii profesionálních
střín bude celkově nejhůře druhý, čeká se na zby− hasičů za svého zaměstnavatele HZS Zlínského
kraje a pomohl svému týmu vybojovat celkové
tek startovního pole.
Dosavadní suveréni ze Širokého Dolu se po zpac− 3. místo. Dále Petr Vašulka, který nemohl na−
kaném první pokusu příliš nepředvádí ani ve dru− stoupit v krajském a republikovém kole kvůli
hém kole a soutěž už nemají ve svých rukách. zranění kolena a David Vodička, který za něj
Pokud se mezi ně a vedoucí Mistřín dostanou v krajském kole dokázal rychle zastoupit a po−
ještě 2 družstva, titul mistrů ČR poputuje na jih mohl vybojovat postup na mistroství České repub−
Moravy. To se ale nestane… Široký Důl nakonec liky.
Těmto všem patří velký dík! Velké poděkování
svůj náskok uhájil a zaslouženě získal titul
mistrů ČR. Mnohem větší radost však propuká patří také fanouškům za psychickou podporu
mezi závodníky a fanoušky Mistřína! Titul mis− a SDH Mistřín, OSH Hodonín, KSH Jihomorav−
trů ČR v požárním útoku a celkové 2. místo ského kraje a všem sponzorům za podporu při za−
na mistrovství ČR v požárním sportu je pro černé jišťování reprezentační výpravy.
Vojtěch Marada, člen družstva
koně letošního mistrovství historickým úspěchem!
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SDH Svatobořice hlásí
Tak jako jsme se všichni těšili na léto a prázdniny, že si odpočineme
a načerpáme nové síly, tak nám ten čas neskutečně rychle uběhl
a máme tu nový ročník hry Plamen 2013/2014.
Práce s mládeží patří mezi jeden z nejdůleži−
tějších úkolů SDH. V celkovém hodnocení roč−
níku 2012/2013 Velké ceny okresu Hodonín ve hře
Plamen se naši mladší žáci umístili na třetím
místě.
Dne 28. června jsme se podíleli na ukončení škol−
ního roku, které pořádala jednota Sokol na hřišti
u hasičky. Do sportovního odpoledne jsme zařa−
dili tyto disciplíny: střelba ze vzduchovky, gumo−
lano a běh přes kladinu. Po splnění všech úkolů
čekala děti odměna. Na závěr byl táborák s opé−
káním špekáčků.
Hned druhý den, v sobotu 29. června, se mladší
žáci zúčastnili mezinárodní soutěže v Miloticích.
Krásné chvíle jsme pak prožili na letním tá−
boře Pod Templštýnem. Tentokrát jsme se vydali
do doby vlády faraónů ve starém Egyptě. Děti si
mohly vyzkoušet výrobu papyru, dále si pak vyro−
bily kartuše, poznaly a vyzkoušely si napsat své
jméno v egyptské abecedě, byly na exkurzi v pře−
čerpávající vodní elektrárně v Dalešicích. Mys−
líme si, že velkým zážitkem bylo i odpoledne s od−
dílem vodních záchranářů ČČK Brna−města. Děti

měly možnost seznámit se s prací vodních záchra−
nářů a také si to vyzkoušet.
Ani sportovní družstvo mužů o prázdninách neza−
hálelo. V letních měsících je čekala série soutěží
Velké ceny okresu Hodonín. V konečném pořadí
GP 2013 se sportovní družstvo mužů umístilo
na 7. místě s počtem 42 bodů a jsou pátým postu−
pujícím družstvem do soutěže Slovácký džbánek.
Ve dnech 30. 8.−1. 9. se uskutečnil poznávací
zájezd pro členy sboru. Navštívili jsme hrad Bys−
třice nad Pernštejnem, rozhlednu Karasín, japon−
skou zahradu ve Sněžném, jeskyni Blanických
rytířů, pražírnu kávy Hofr. Ubytováni jsme byli
v krásném selském stavení.
V neděli 8. září se mladší žáci zúčastnili sou−
těže v Hrubé Vrbce. I když se soutěž nepočítá
do celkového hodnocení, jeli jsme. Chtěli jsme si
po prázdninách porovnat své dovednosti. Naši žáci
se umístili na 1. místě. Blahopřejeme a přejeme
jim vytrvalost a píli do další práce. Tréninky mlad−
ších žáků (6−11 let) jsou pravidelně každé úterý
od 16−18 hodin.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka SDH Svatobořice

Společné foto z letošního letního tábora.
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Spartak zahájil
novou sezonu 2013/2014
Každá letní přestávka mezi jednotlivými soutěžemi je krátká – naštěstí!
Na jedné straně se fanoušci vždy těší na nová
mistrovská utkání, která mají úplně jiný náboj než
přátelská, na druhé straně neznám fotbalistu,
který by miloval tréninky zaměřené na nabírání
fyzické kondice. Naštěstí počasí přes léto přeje ale−
spoň přátelským utkáním, kterých naše mužstva
sehrála poměrně dost. Do začátku nové sezony tak
všichni vstoupili alespoň částečně rozehraní.
Do druhé sezony po sestupu z I. B třídy vstou−
pilo naše A mužstvo. Po osmi odehraných kolech
okupuje desátou příčku se ziskem osmi bodů za dvě
vítězství a dvě remízy. I nadále zde pokračuje
budování týmu, obnova hráčského kádru a to
s sebou nese vždy o něco horší výsledky. Ačkoli
herní stránka je povětšinou líbivá a dobrá, nedo−
vede se často přeměnit v příznivější výsledky. Vě−
říme, že je jen otázkou času, než nový trenér To−
máš Bradáč dokáže s týmem přetavit herní pohodu
do tříbodových úspěchů.
Co se týče rezervního týmu neboli juniorky, ta se
opět účastní III. A třídy a jako tradičně se už od po−
čátku pohybuje u dna tabulky. Po osmi kolech se zis−
kem pouhých čtyř bodů uzavírá tabulku celé sou−
těže. Dá se říct, že letošní sezona je asi tou nejhorší
v posledních letech, a to jak výsledkově, tak kvůli pří−
stupu některých hráčů. Kdyby si připustili aspoň ma−
linkou míru zodpovědnosti, jsme přesvědčeni, že by
postavení v tabulce bylo mnohem lepší. Rozhodně
tu nejsou tak špatní hráči, jak prozatím ukazují vý−
sledky. Doufejme, že se nakonec celá situace zlepší
a spolu s ní i předvedená hra, která přinese úspěchy.
Poměrně dobře si v okresním přeboru vedou naši
dorostenci. Po sedmi zápasech drží pátou příčku

se ziskem deseti bodů. Na jejich výsledcích se po−
dílí skvělá parta i vysoká účast na trénincích a máme
z nich všichni radost. Snad se kluci u fotbalu udrží
i nadále a všichni přejdou se stejnou chutí do muž−
ské kategorie. Teď jim ale přejeme do dalších zá−
pasů hodně zdaru a štěstí.
Starší žáci bojují také v okresním přeboru a pro−
zatím se umísťují na čtvrté příčce. Mladší žáci v to−
tožné soutěži svou kategorii zatím vedou, a to po−
měrně suverénně, když po pěti zápasech mají
impozantní skóre 50:5. Tady je velmi dobře vidět,
jak moc prospívá svatoborskému fotbalu péče
o mládež již od základen. Kluci získávají fotba−
lové dovednosti již v časném mládí a přenášejí je
dál do vyšších kategorií, kde sbírají úspěchy.
Okresní soutěž starších i mladších přípravek je
pro naše nejmenší teprve na samotném začátku.
Tady nejde ani tak o výsledky jako o získávání
herních dovedností a návyků. Naši trenéři i kluci
mají fotbal velmi rádi a poctivě se mu věnují. Je−
jich činnost není tak sledována jako hra dospě−
lých družstev, ale o to více je pro náš klub klíčová,
protože právě tady leží naše budoucnost. Právě
tady se rodí hráči, na které se budeme za 15−20 let
chodit dívat a fandit.
Přejeme všem, aby do zbytku podzimu odváděli
co nejlepší výkony a pozvedávali laťku svatobor−
ské kopané co nejvýše. Děkujeme všem trenérům,
hospodářům, sponzorům a divákům za přízeň
a přejeme i Vám, abyste byli zdraví, spokojení,
úspěšní a užívali si spolu s námi krásná odpoledne
a skvělý fotbal na našem stadionu.
Petr Šťastný, Bc.

TJ Sokol Svatobořice naplno
Léto budiž pochváleno, období dovolených, prázdnin a odpočinku.
Také naše činnost v posledním období se nesla
v tomto duchu. Sokolovna utichla, boxeři netréno−
vali,
my jsmefoto
necvičili, žáci netrénovali stolní te−
Ilustrační
nis. Ale přece jenom se něco dělo.
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Dne 30. června na závěr školního roku se konal
u hasičské zbrojnice táborák. Počasí nás trochu
postrašilo deštěm, ale nakonec se obloha vyjas−
nila, a tak se závodilo, soutěžilo, odměňovalo a na−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Opékání špekáčků u táboráku
na konci školného roku.

posledy se opékaly špekáčky, které k takovéto akci
vždy patří.
O týden později, 6. července, jsme jeli do Vel−
kých Bílovic, kde se konala oslava výročí upálení
Mistra Jana Husa. Bílovčané celou oslavu pojali
ve slavnostním duchu, možná z toho důvodu,
že chtěli představit svůj nový sokolský prapor.
Tak se cvičily sletové skladby, my jsme přispěli
skladbou Waldemariána, kterou jsme cvičili
v Roudnici nad Labem, a že je aerobic pěkné cvi−
čení, ukázala děvčata ve svém vystoupení. Na zá−
věr ve fotbalovém utkání nastoupily ženy proti
mužům, zapálila se vatra a zpívaly se sokolské
písně. Počasí nám přálo a toto všechno se ode−
hrávalo v přírodním areálu mezi vinohrady, kde
nám bylo všem dobře. Do Velkých Bílovic jezdíme
rádi.
Protože jsme byli, stejně jako všechny ostatní
organizace, požádáni o pomoc při zajištění Mezi−
národního folklorního festivalu, který se už tra−
dičně konal v naší obci, přítomní hosté si pochut−
návali na námi napečených koláčcích a pomohli
jsme při výběru vstupného.
Na Slovácko zavítalo pěvecké duo Eva a Vašek
Ševčíkovi a i my jsme byli mezi pozvanými, kteří
se zúčastnili posezení s nimi u Dufků. A tak spolu
s kyjovskými Tetkami jsme zpívali a zajímavé
na celé akci bylo, že my jsme byli účinkující a oni
diváci. A opět bylo veselo.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dne 6. srpna jsme odjeli do Chorvatska, které
nás uvítalo otevřenou náručí. Jak jsem slíbila
v jednom ze svých příspěvků – moře průzračné,
krásné počasí, dobrá nálada, to všechno na nás
čekalo. Jenom zmrzlinář „Kečup“ nebyl už v Bio−
grafu, ale s radostí se nás ujal jiný; nevím jestli to
bylo proto, že jsme mu byli sympatičtí, nebo z ra−
dosti, že jsme nešli ke konkurenci. To nebudeme
raději rozebírat. Jenom ta zmrzlina byla bez ke−
čupu (rozuměj čokoládové polevy). A že tam nála−
da byla skutečně, dá se říci až rodinná, o tom svědčí
fakt, že jedna naše členka nasmažila 70 krásných
koblížků a že nás nemusela moc pobízet, svědčí
fakt, že si za chvíli odnášela prázdné táce.
Příští rok se pojede znovu. Už teď je sjednán
s CK termín. Vy, kteří jste tam byli a líbilo
se vám, i vy, kteří se k nám chcete přidat, zač−
něte pomalu přemýšlet.
Jestli máme pocit, že naše činnost byla v tomto
období oddechová, tak když se podíváme před sebe,
kolik nás čeká akcí, naše obava bude zažehnána.
A závěrem malá úvaha: když se podíváme do ka−
lendáře, vidíme, že rok 2013 se řítí do poslední fáze.
My jenom konstatujeme, jak to všechno uběhlo,
a víme, že naše tichá prosba „životě postůj!“ ne−
bude vyslyšena, protože čas je neúprosný, neú−
platný a nejspravedlivější. Všem naděluje rovným
dílem. A to je skutečnost, která nejde zvrátit.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice
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Lesněnka za poznáním
mysliveckých zvyků a tradic
Kamarádka a kolegyně z kulturní komise při Okresním mysliveckém spolku
nás pozvala na Myslivecké odpoledne do Šardic.
Mám za to, že taková akce by měla být co nej− die mysliveckých slavností i honů. Troubení jelenů
více využita pro poznání a nové zážitky dětí. Velmi předvedl „Mistr ČR“ v této disciplíně. Všichni jsme
narychlo jsme se domluvily − já i Hanka Horáková − odcházeli nadšeně domů.
se stávajícími členy
našeho kroužku,
kteří přišli na první
setkání po prázd−
ninách. Neodradilo
nás ani sobotní špat−
né počasí, od rána
stále poprchalo a by−
lo i dost zima, ale
pak se celkem vyča−
silo. Děti přišly na
zastávku a jelo se.
Na myslivně nás
již vítali pořadatelé.
Připravili pro děti
7 stanovišť s ukáz−
kou mimo jiné mys−
liveckých zvyků a tra−
dic – střelbu se vzdu−
chovky, ukázku vý−
cviku loveckých psů,
výcvik a prolet soko−
la se kvůli velkému Členové kroužku při jedné z četných akcí.
větru nakonec neko−
nal, trubači – ukázka
povelů na honech, ukázka troubení jelenů v říji, DESATERO ZÁSAD OCHRANY PŘÍRODY
1. Uč se přírodu znát a porozumět
myslivecké zbraně a střelivo, seznámení s keři
jejím zákonům.
a stromy v blízkém okolí a myslivecké hudební
2. Chovej se v přírodě tiše a nenápadně.
nástroje. Výstavu trofejí ulovené srnčí zvěře a di−
3. Choď co nejvíce pěšky.
vokých prasat připravili rovnou v interiéru mys−
4. Raduj se z přírodních krás, ale nenič je.
livny.
5. Buď přítelem všech živočichů.
Děti byly nadšené dravci, se kterými se mohly
6. Střež čistotu vody, pečuj o prameny
i vyfotit. Všichni si vyzkoušeli troubení na borlici,
a studánky.
zastříleli si na terč ze vzduchovky. U táborového
7. S ohněm zacházej opatrně,
ohně si děti opékaly špekáčky.
aby se ti nevymkl z ruky.
Kdyby nic jiného, děti si osvěžily v paměti to, co
8. Pečuj o čistotu přírodního prostředí kolem sebe.
jsme se v minulém školním roce naučili, částečně
9. Táboř jen tam, kde to není zakázáno.
i to, co jsme absolvovali na soutěži „Zlatá srnčí tro−
fej“ a také získaly nové kamarády a cenné poznatky. 10. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu
vykonal něco prospěšného.
Trubači na této akci byli profesionálové ve svém
Lenka Lípová, za vedoucí „Lesněnky“
oboru, velmi pěkně zahráli povely i uvítací melo−
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Skautský oddíl informuje
O letošních prázdninách pořádal skautský oddíl tři tábory.
První tábor se uskutečnil tradičně na Smraďavce.
Třetí tábor, který jsme uspořádali, byl pří−
Zúčastnili se jej mladší skauti a skautky z celého městský, kterého se zúčastnilo 23 dětí. Každý den
Kyjovska. Celkem 50 dětí, z toho 10 ze Svatobořic− byl program podle určitého námětu. Jednou byli
Mistřína. Hlavním cílem tábora je učit
děti samostatnosti. Pod dohledem ve−
doucích si účastníci ve skupinách sami
chystali dřevo na vaření, umývali ná−
dobí, mívali služby v kuchyni, noční
hlídky. Skautský tábor ale není jen
práce. Každý den probíhala celotábo−
rová hra, letos na námět pirátů z Ka−
ribiku, takže jsme si hráli na piráty
a hledali poklad. To vše pak bylo pro−
loženo spoustou dalších her a aktivit,
jako např. plavba na kánoích po pře−
hradě, koupání, návštěva ranče s jíz−
dou na koních, nízké lanové aktivity...
Druhý tábor se uskutečnil v Ruprech−
ticích na Broumovsku. Tento tábor
byl na 18 dní a byl určen pro skauty
Děti si na táborech užily spoustu aktivit a her.
a skautky starší 10 let. Blízkosti pol−
ských hranic naši vedoucí využili, a tak
nás vyslali do nejbližšího polského městečka účastníci rytíři, další den indiány, jiný zase de−
splnit několik úkolů, jako třeba vyptat si spínací tektivy. Příměstský tábor jsme pořádali poprvé
špendlík, dopisní známku aj. což bylo za situace, a vzhledem k jeho úspěšnému průběhu jej plánu−
kdy nikdo z nás neuměl polsky ani slovo, velmi jeme i na příští rok.
Fotografie ze všech táborů si můžete prohléd−
vtipné. Největším zážitkem však byla týdenní ná−
vštěva dvaceti skautů z Francie, se kterými jsme nout na: www.skautkyjov.cz
si tábor opravdu skvěle užili i přes značnou ko−
Od září opět začaly schůzky, takže rádi uví−
munikační bariéru. Poznali jsme skautování fran− táme mezi sebou zájemce o skautování. Schází−
couzských skautů, jejich zvyky, hry, naučili se pár váme se každou středu od 15.30 v komunitním
francouzských slovíček a na příští rok si domlu− centru v Mistříně ve Farské ul.
JosBor
vili návštěvu do Francie.
K ZAMYŠLENÍ

Dušičky v naší lidové kultuře
Trvalé krásné a teplé dny pozdního babího léta jako by ani nedávaly tušit,
že nastal předposlední měsíc roku.
Nazývá se november a v textu Rady Evermoda
Jiřího Košetického (1639−1700, katolický kněz,
vychovatel, správce sbírek Strahovského kláštera
v Praze) z roku 1690 se o tomto měsíci praví: „Když
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

na ositou roli mráz přijde a na to brzy dobrý sníh
napadne, jest dobře pro osení. Leč radost člověka,
dílem i zdraví, v tomto měsíci se pozastaví. Listo−
pad medu, vína i koření nebrání užívati pro zahření,
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hořčice, citron, jídla teplého i ji−
ného k zdraví užitečného. Lázně,
zlé mlhy se vyvaruj, šetř hlavy,
srdce posilňuj, opravuj! Slunce
tehdáž jde na střelce, dne ubývá
příliš prudce. Lékařství a počiš−
tění nechce pomáhati nyní, zima
se k nám mocně valí, pozor na
sebe dáti velí.“
Měsíc listopad v našem pro−
středí začíná vzpomínkou na
naše blízké zemřelé. Slaví se dle
římskokatolického církevního ka−
lendáře 2. listopadu jako Památ−
ka zesnulých, lidově nazývané Du−
šičky (lat. In commemoratione
omnium fidelium defunctorum).
Z historie vážící se k tomuto svátku víme, že jej
„roku 998 ustanovil opat Odilo ve francouzském
Cluny k památce uctívání zemřelých významných
členů řádu sv. Benedikta.“ V tento den se konají
zádušní mše svaté (rekviem) a společné modlitby
na hřbitovech, který se takto snažil čelit přetrvá−
vajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se ten−
to zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii
začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé.
Zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. a roku 1748 roz−
šířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku
a Latinské Americe. V roce 1915 Svatý Otec Bene−
dikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev.
Zvyk slavit Dušičky je čistě historicky vzato po−
zůstatkem Keltů, kteří ve starověku obývali pod−
statnou část Evropy, včetně území dnešního Česka.
Podle keltského kmene Bojů, který osídlil Čechy
zřejmě ve 4. století př. n. l., dostaly české země
latinský název Boiohaemum – Bohemia, který se
objevil v pracích římského dějepisce Tacita na pře−
lomu 1. a 2. století n. l.
Svátek Dušiček byl v lidovém prostředí spojen
s obyčejovými projevy, odvozených ze starších
způsobů uctívání zemřelých předků. Jejich zá−
kladem byla víra v posmrtný život a představa
o ochranném nebo škodlivém vlivu zemřelých,
které je třeba si naklonit přinášením obětí. V před−
večer se svátek slavil v rodinném kruhu tichými
modlitbami za zemřelé členy rodiny a společným
vzpomínáním.
Podle lidové víry se právě v tuto noc duše ze−
mřelých vracely ke svým blízkým. Proto se pro ně
ponechávaly na stole zbytky dušičkové večeře, jíž
byly dříve nejrůznější kaše. Lidé k nim popíjeli
studené mléko nebo se jím postřikovali, aby zmír−
nili muka duší svých blízkých v očistci. Po celou
noc nechávali v oknech hořet svíce a později lampy,
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Ilustrační foto – hřbitov v čase Dušiček

místo oleje ale plněné máslem nebo sádlem. Obec−
ně rozšířeným obyčejem bylo rozdávání zvláštního
dušičkového pečiva žebrákům, dětem a sociálně
slabým. Nazývalo se dušičky, boží kosti, kosti sva−
tých, někde též caletky. Toto sváteční pečivo mělo
tvar zkřížených tyčinek a peklo se z bílé mouky.
Nejstarší pamětníci uvádí, že se toto pečivo jedlo
místo rohlíků na Dušičky ještě v období 1. repub−
liky, a to i ve velkých městech.
V minulosti byly na Dušičky organizovány hro−
madné modlitby žebráků za klid zemřelých v chrá−
mových předsíních, kam jim hospodyně přinášely
koledu za mrtvé; mouku, pečivo, kaši, slaninu,
sušené ovoce a později i peníze. O svátku Všech
svatých (1. listopadu) byla běžné ve větším roz−
sahu podávání almužny chudým, jejich pohoštění
a obdarování v tyto listopadové dny bylo projevem
Ilustrační
foto
křesťanského milosrdenství, ale souviselo
i s vše−
obecným povědomím, že chudí lidé − žebráci a děti
jsou poslové, schopní zprostředkovat kontakt mezi
pozemským a nebeským světem. V některých ob−
lastech se věřilo, že jsou přímo zosobněním duší
zemřelých.
Průvodním jevem svátku Dušiček je úprava
a zdobení hrobů spojená s pálením svíček. V mi−
nulosti bylo zdobení především na venkově velmi
prosté, hroby se například obkládaly jen hlině−
ným drnem. Výzdoba květinami a věnci se ve ves−
nickém prostředí významněji rozšířila až po 1. svě−
tové válce.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem bě−
hem tohoto dne či období navštívit hřbitov a ro−
dinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit
živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný
život a demonstrovat přesvědčení, že život smrtí
a hrobem nekončí.
František Synek, PhDr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Válečné ozvěny
z internačního lágru
Svatobořice mají mezi zajateckými, pracovními, uprchlickými, shromažďovacími,
vyhlazovacími, koncentračními či internačními tábory, dané doby v Československu,
nepochybně své specifikum determinované dobou jeho zřízení.
Lágr měl svá pravidla daná řádem (který vznikl
v rozporu se zákony nezákony?) a z toho i plynoucí
zákazy či tresty pro vězněné bez soudu atd. Bez−
práví, které zde bylo nacisty třetí říše pácháno, ne−
bylo dodnes ani fakticky, historicky či právně kla−
sifikováno, ba ani se za ně nikdo z tehdejších ně−
meckých nadlidí neomluvil. Vše po válce vlastně
zůstalo v rovině prostého verbálního odsouzení
Svazem bojovníků za svobodu, kterého se dostalo
těm, co zde byli nuceni nedobrovolně pobývat, těm,
co zde „získali“ vážné následky na svém zdraví.
Omluvy se ale nedostalo už těm, kteří zde nechali
své životy, ať už v průběhu války či krátce po ní,
když zemřeli v jejich důsledcích po „péči dozorců,
gestapáků, vyšetřovatelů“ a jiných pochopů teh−
dejšího hrůzovládného nacistického režimu. Na−
příklad hudební skladatel Václav Kaprál zemřel
v roce 1947, jelikož nebyl řádně vyléčen v době
internace atd., a jmenovat by se mohli i další bý−
valí heftlingové tohoto lágru.
V přímé souvislosti s válečnými událostmi v naší
republice byla po jejím ukončení i nezbytná něko−
likerá státní opatření, která sledovala zejména
v oblasti práva osobnostního – nápravu škod mo−
rálních, zavrženíhodných činů, zločinů, škod ma−
jetkových aj. Proto byl přijat i dekret presidenta
republiky č. 16/ 1945 Sb., o potrestání nacistic−
kých zločinů, zrádců a jejich pomahačů a o mimo−
řádných lidových soudech. Dekret byl vydán dne
19. června 1945, tzv. velký retribuční dekret a je
jedním z těch nejdůležitějších, které prezident
dr. E. Beneš podepsal. Tímto dekretem byly stano−
veny se zpětnou účinností přísné tresty za skutky
spáchané v době mimořádné nebezpečnosti při
ohrožení zachování republiky, a to více než za ob−
dobí 2. sv. války. Vedle trestných činů, které byly
trestné i podle stávajících zákonných předpisů –
například loupeže, zavedl i novou skutkovou pod−
statu, jíž bylo udavačství. Tohoto trestného činu
se dopustil ten, kdo v době zvýšeného ohrožení re−
publiky ve službách nebo v zájmu nepřítele… ji−
ného pro nějakou skutečnost i vymyšlenou, udal!
Za tento trestný čin mohl být uložen i trest smrti.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

V návaznosti na obsah tohoto dekretu byly zří−
zeny i Mimořádné lidové soudy, které tyto opovr−
ženíhodné činy posuzovaly za období, kdy byly
spáchány, a to od 21. 5. 1938 do 31. 12. 1946. Svou
činnost soudy zahájily 9. července 1945. Byly zří−
zeny a zpravidla zasedaly v sídlech a na úrovni
krajských soudů, ale mohly zasedat i jinde (např.
u okresních soudů).
Ty soudily jako tzv. stanné soudy s podstatným
omezením procesních práv obviněných, bez mož−
nosti podat odvolání a s vyloučením odkladného
účinku případné prezidentské milosti. Trest smrti
měl být vykonán do dvou hodin po vyhlášení roz−
sudku, poprava mohla být veřejná. Pokud šlo o vý−
značné osobnosti veřejného života, tyto soudil
za obdobných podmínek Národní soud. Soudy roz−
hodovaly v pětičlenných senátech jmenovaných
prezidentem a vládou. Účinnost těchto soudů byla
myšlena jen na rok, ale ukázalo se, že trestních
kauz bylo tolik, že tato lhůta byla pro praxi ně−
kolikráte prodloužena. Neukončené případy v zá−
věru roku 1948 pak převzaly krajské a okresní
soudy. Na základě retribučních dekretů bylo od−
souzeno celkem 33 tisíc osob, z toho bylo 730
k trestu smrti. Asi 50 % odsouzených byli Němci,
15 % Maďaři a zbytek tvořili Češi a Slováci.
Není bez zajímavosti, že tento soud zasedal
a soudil i v Kyjově. Například na svědeckých vý−
sleších byli i někteří občané z našich sloučených
obcí. Kauza, dotýkající se internačního tábora
ve Svatobořicích, která byla v předcházejícím
Zpravodaji avizována, byla souzena u MLS
v Uherském Hradišti. Poprvé však obžalovaní
stáli před soudem už v době válečné v druhém
pololetí roku 1944, tedy v době Protektorátu
Čechy a Morava, před justicí říšskou čili němec−
kou! Po válce nebylo ničím mimořádným, že byly
u těchto soudů vynášeny rozsudky za udavačství,
vydírání, vyhrožování, vraždy či za těžké ublížení
na zdraví, za podporu fašismu a nacismu a za je−
jich propagaci, za nebezpečné vyhrožování, za ne−
zákonné obohacování aj. Menší excesy spojené s vá−
lečnou dobou mj. zpracovávaly i trestní nalézací
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komise, jejichž verdiktem zpravidla bylo pokárání
vyvěšením trestního nálezu na veřejném úředním
místě.
Klíčovou osobou celé zavrženíhodné soudní kauzy
byl velitel tábora nadporučík Jan Schuster (1885),
který převzal velení v lágru dne 16. 11. 1943. Na zlo−
čin proti říšskému majetku páchaný v internač−

ním táboře upozornil svým trestním oznámením,
které podal na německou kriminální policii do Brna
dne 27. června 1944, když k tomu shromáždil přes
sto třicet stran důkazního materiálu. Zajišťovací
vazba byla uvalena na tři vyšetřované Čechy do týd−
ne po tomto podání!
− jax −
(pokračování příště)

Vinařská prognóza letošní sklizně
Novináři besedovali s odborníkem
na slovo vzatým
Ve čtvrtek 3. října besedoval ředitel a. s. Znovín ing. Pavel Vajčner
s novináři ve Znojmě Přímětcích, kde je známý Křížový sklep
a nedaleko i muzeum Prokopa Diviše.
Ing. Vajčner sdělil předním novinářům zabýva−
Mj. Ing. Vajčner prozradil, že letošní sklizeň
započala asi o 14 dnů později než v roce loňském jícím se tímto zajímavým tématem i řadu dalších
a první sebrané hrozny napovídají nižší cukerna− důležitých informací. Odpověděl i na řadu dotazů,
tost i nižší celkovou úrodu. Výhodou to−
hoto ročníku na Znojemsku byl nižší vý−
skyt chorob vinné révy. Letošní sklizeň
bude ve výsledcích jednotlivých odrůd vel−
mi rozmanitá, třeba Tramín červený si
udrží tradiční dobrou kvalitu. A dokonce
sdělil, že právě tuto odrůdu má rád prezi−
dent republiky, když ji zde na nedávné
návštěvě Znojemska ochutnal. Výnosnost
hroznů na Moravě z jednoho hektaru je
nižší než je průměr v zemích EU. U nás se
pohybuje v průměru kolem 60 q. Není bez
zajímavosti, že Znovínské odrůdy vín pu− Ilustrační foto − autor příspěvku.
tují až do daleké Číny, že Znovín a. s. zá−
sobuje řadu zahraničních ambasád atp.
Pro neznalé čtenáře jen připomínáme, že Znovín například ohledně produkce tzv. krabicového vína,
vlastní přes 400 ha vinic na Znojemsku i Husto− jímž se Znovín vůbec nezabývá, hovořil o slabé kon−
pečsku, čímž nepochybně pomáhá zaměstnanosti kurenci vín zahraniční provenience, ale taky při−
v regionech. Zajímavostí je, že firma jako první pomněl, že víno nemá oproti tvrdému alkoholu
v České republice vyrábí i olej z vylisovaných zr− metanol škodící zdraví a tedy jeho střídmou kon−
nek hroznů. Cena je 120 Kč na 2 dcl a olej je zumací nic zdraví nehrozí. Naopak 2−3 deci denně
v kvalitě lepší než olej olivový. Naopak jeho cena zdraví prospívá! Tuto skutečnost stále potvrzují
je ve srovnání se zahraniční produkcí na třeti− výzkumy i spolupráce s MUDr. Šamánkem, který
nové výši. Jeho využití je mj. i v kosmetickém je odborníkem nejen na výzkumy vín a je i spolu−
průmyslu. Jen pro srovnání trochu statistiky – pracovníkem akciové společnosti. A novinkou na le−
produkce vinných hroznů a následně vína v ČR tošním trhu bude vyrobené ledové želé, které v zá−
nestačí pokrýt celkovou spotřebu vína. Dosahuje věru tohoto roku dá Znovín do prodeje jako první
jen něco přes 40 procent – větší část tedy dová− v ČR. V závěru připomínáme, že Znovín a. s. v le−
žíme ze zahraničí. Z produkce vín u nás jsou nej− tošním roce získal titul Vinařství roku a též pres−
většími producenty Bohemia Sekt sdružující tižní titul Vinař roku za rok 2012, který souvisí
i např. Víno Mikulov a další, pak jsou to Templáři s vynikající kvalitou kolekcí vyrobených vín.
Za spokojené novináře Jan Kux
Čejkovice a následuje Znovín a. s., Bzenec atd.
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ NÁM PÍŠÍ

Tvořil lidem pro radost
keramik Josef Levek (1905–1978)
Každá slovácká obec měla svá výrazná specifika a můžeme
ji charakterizovat z různých úhlů pohledů.
Bohužel dřívější odlišnosti ve vzhledu selských
stavení se moderní ulicovou zástavbou stírají, kro−
je, téměř po celé měsíce ukryté v truhlách a skří−
ních, se v ulicích rozzáří jen ně−
kolikrát do roka, písně a hud−
ba, přehlušeny lehce dostup−
nou moderní hudbou, znějí stá−
le v menší míře. I proto, aniž
bychom si to příliš uvědomo−
vali, nám původní a charakte−
ristické slovácké prostředí na−
šich domovů připomínají věci
spíše dekorativní než praktické.
Ty od nepaměti tvořili často
amatérští umělci, kteří pro ra−
dost sobě i druhým spíše než
užitkové a spotřební věci vyrá−
běli předměty dekorační. V ne−
dávné minulosti mezi ně patřili
nejen malérečky ornamentů,
vyšívačky nebo výrobci krojů Keramik J. Levek.
a mnoho dalších řemeslníků,
mezi nimi v malé míře také ke−
ramici. Ve Svatobořicích − Mistříně jím dlouhá léta
byl pan Josef Levek (1905 – 1978), který ve své
nevelké dílně na Šardické ulici č. 533 vyráběl
sošky šohajků a děvčic ve svátečních jihokyjov−
ských krojích.
A protože naše předky si máme často připomí−
nat, společně s pravnučkou J. Levka, paní Marti−
nou Bartošovou, jsme u příležitosti 35 let od jeho
úmrtí (zemřel 3. září 1978) na mistřínského kera−
mika a tvůrce zavzpomínali.
„Není ve Svatobořich−Mistříně moc domů, které
by neschovávaly doma v sekretáři, obývací stěně
či kredenci malebnou sošku slováckého šohaja
a slovácké děvčice, sošky, které už nikdy nikdo
krom mého pradědečka a jeho syna Vratislava
Levka, nedělal.
Josef Levek se narodil v Mistříně roku 1905
do dělnické rodiny jako druhé ze čtyř dětí. Po zá−
kladní škole tvrdě pracoval na melioracích, li−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

dově řečeno: vyhazoval potoky, kopal járky. S lo−
patou jezdívali na kole s partou spolupracov−
níků po okolních dědinách.“
Dnes již nelze přesně říci, co
pana J. Levka k výrobě sošek
„slováků v krojích“ motivovalo.
Možná jej v padesátých letech
po válce očarovala jeho tehdy
osmnáctiletá dcera Ludmila na−
strojená v překrásném kyjov−
ském kroji. Možná tehdy ho na−
padlo podle ní zhotovit sošku
slovácké děvčice. Snad si chtěl
tu krásu uchovat na každo−
denní dívání. Každopádně jej
tato myšlenka nepustila, tak se
s nezměrným úsilím, titěrnou
prací, avšak prací dělanou s lás−
kou, věnoval amatérské kera−
mice až do své smrti.
„Hlinu si vozil ze Skalky, re−
spektive nechal si vozit, proto−
že auto měl jen málokdo. Ucho−
vával ji ve sklépku ve svém malebném domku
ve velkých plechových bečkách. Stařenka Lev−
ková toto blato, jak tomu oba říkali, pečlivě přelé−
vala a cedila přes síto, aby v něm nebyly žádné
hrudky.
Jinak si vše stařeček dělal sám; formy i malou
pec, v níž své sošky pálil. Jeho postupy byly velmi
amatérské a dnešním profesionálům by se zdály
až úsměvné, ale když se zadíváte na tyto sošky,
uvidíte, kolik pokory a úcty k místnímu folkloru
a tradicím se v nich skrývá.“
Jednotlivé díly sošky, to znamená hlavu, ruce,
rukávce, nohy, podstavce, sukně – kanafasky, dě−
lal stařeček zvlášť a poté jednotlivé díly složil
a slepil hliněnou kašičkou, tzv. „šlikrem“ v jeden
celek. Finální postavu v peci vypálil při teplotě
kolem 1000° C.
Po vypálení Vše pak natřel základní bílou bar−
vou, pro acetonové barvy chodily stařenka Levková
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pěšky do Dubňan, a pak nanášel další barvy robky potom prodávala v další místnosti vedle,
do konečné krásy celého kroje. Jak ženského, ke které vedla cestička pod vinohradem s odrů−
tak mužského. Keramiku maloval nejprve sám, dou bago a její rozkvetlou zahrádkou plnou tuli−
poté v šedesátých, sedmdesá−
pánů, narcisek a macešek. Kro−
tých letech mu pomáhaly jeho
mě slováckého páru, hlavního
vnučky Marta a Ludmila Stra−
artiklu pradědovy tvorby, zkou−
tilovy, provdané Němčanská
šel slovácké domy s typickým
a Kopřivová.
žúdrem, různé trpaslíky, kera−
„Já sama už jako pravnučka
mické obrazy, hrady i Švejky!
si pamatuji, jak na kovadlině
Avšak šohaj a děvčica byly
roztloukal těžkým kladivem
v jeho tvorbě stěžejní.“
špice od kol, které představo−
Po jeho smrti pokračovali
valy u sošky šohaje kohútí péra
v jeho práci už profesionálně je−
za kloboukem. Koncem let še−
ho syn Vratislav a vnuci Vrati−
desátých a celá sedmdesátá šly
slav a Vladimír, kteří se soustře−
sošky dost na odbyt, takže je
dili na vlastní uměleckou tvorbu.
stařeček ani nestíhal dělat a už
Ojedinělé a velmi zdařilé soš−
měl pořadník s objednávkami.
ky slováckých šohajků a děvčic
Také si je lidé kupovali a posí−
v jihokyjovském kroji stojí na vý−
lali za velkou louži pro své pří−
znamných místech mnoha na−
Oblíbené sošky v našich
buzné – krajany do Ameriky,
šich domácností dodnes. Jsou
krásných krojích.
aby tak daleko od domova měli
připomínkou našich kořenů, klí−
kousek svého rodného kraje.
čem k našim vzpomínkám na ro−
Ateliér měl praděda v malé místnosti (tzv. verk− diče, spolužáky, na dětství i domovskou obec a rodný
štatě) na dvorku, kde se jeden člověk sotva otočil, kraj. Jsou vizitkou našeho já.
František Synek, Martina Bartošová
ale vždy v něm bylo teplo a útulno. Stařenka vý−
INFOSERVIS

Blahopřání…
Mezi členy SDH Mistřín je několik jubilantů, jimž
ostatní velmi rádi a srdečně k jejich významnému
životnímu jubileu blahopřejí. Krásného výročí 75 let
se dožívá nejstarší člen František Kyněra a neméně

významné datum 50 let oslavili Jaroslav Svora a Pa−
vel Hajný. Hasiči všem děkují za jejich dosavadní
činnost, pomoc, podporu i spolupráci a ze srdce
přejí mnoho zdraví, spokojenosti i radosti.

Zprávy a informace

z kulturního domu
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve III. čtvrtletí 2013 na KD
Červenec
25.−28. 7.  Mezinárodní festival
MISTŘÍN
Srpen
Zateplování kulturního domu
Září
Zateplování kulturního domu
strana 34

Připravované akce ve IV. čtvrtletí 2013
Říjen
Zateplování kulturního domu
Listopad
Zateplování kulturního domu
16.−18. 11.  HODY
Prosinec
 Beseda se seniory
8. 12.
 Vánoční koncert Mistříňanky
26. 12.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Stárci, stárky a chasa ze Svatobořic−Mistřína Vás srdečně zvou na

Slovácké hody s věncem
ve dnech 16., 17. a 18. listopadu 2013
Sobota 16. 11. 2013
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s dechovou hudbou Svatobořáci, KD
Neděle 17. 11. 2013
09:30 hodin – Slavnostní hodová mše svatá (kostel Navštívení P. Marie)
10:30 hodin – Hodové zastavení u fary, DH Svatoboráci
13:45 hodin – Řazení průvodu u svatoborské Sokolovny
14:00 hodin – Průvod pro stárky, DH Svatobořáci, ul. Hlavní, Vyhnálov,
Svatováclavská, Hlavní
16:30 hodin – Povolení hodů, čtení artikulí – u radnice
17:00 hodin – Po holénce – KD
17:30 hodin – Vitajte přespolní – sjíždění přespolní chasy, KD
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s dechovou hudbou Mistříňanka
a cimbálovou muzikou
Pondělí 18. 11. 2013
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s DH Mistříňanka, KD
24:00 hodin – Hojačky, maškara
02:00 hodin – Marš – Hody, milé hody, už sem dohodoval
Hody 2013 − stárci a stárky −
Veronika Maradová a Antonín Pavluš,
Jana Měchurová a David Marada.

Předprodej vstupenek s místenkou na hodové zábavy pořádané v obecním kulturním domě začne 4. 11.
2013 od 8 hodin v kanceláři kulturního domu. Telefon: 518 620 217, e−mail: kd@svatoborice−mistrin.cz
Hodová slavnost je připravena ve spolupráci všech národopisných souborů a sborů, kulturním domem
a Obcí Svatobořice−Mistřín.
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Ilustrační foto

Naši jubilanti
Říjen 2013
70 let Marta Blahová
Milada Vašíčková
75 let Ladislav Hajný
80 let Marie Valentová
Alena Kouřilová
85 let Anna Zelinková
86 let Ludmila Výletová
89 let Josef Brhel
Listopad 2013
75
80
87
92

let
let
let
let

Anna Nedvědová
Anna Šedíková
Marie Jurná
Růžena Kulheimová
Prosinec 2013

70 let Miloslav Ondříšek
75 let František Kyněra
Milan Miléř
Albína Schillerová
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85
86
87
88
90
91
92

let
let
let
let
let
let
let

Ludmila Keňová
Jan Němčanský
Štefan Mihálik
Marie Pekárková
Františka Vašulková
P. Bohumil Měchura
Drahomír Stara
50. výročí uzavření manželství

Říjen Ján a Marta Matlákovi
Jaroslav a Jarmila Červenkovi
60. výročí uzavření manželství
Říjen

manželé Ignác a Ludmila Vlachovští

Chtěli bychom touto cestou požádat občany, kteří
v roce 2014 oslaví 50. a 60. výročí sňatku a tento
nebyl uzavřen v obci Svatobořice−Mistřín, aby to
nahlásili na obecním úřadě (matrika) nebo na tel.
čísle 518 620 237 do 31. 12. 2013.
Gazdová Zdenka, matrikářka
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

 FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ 

MFF Mistřín – uvítání hostů a vedoucích souborů.

MFF Mistřín – jarmark.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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MFF Mistřín – soubor Trnafčan (Slovensko).

MFF Mistřín – taneční pár
souboru Všetečníci (Slovensko).
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MFF Mistřín – výstava výšivek a krojů.

MFF Mistřín – sbor Amatores Musicae Antiquae.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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MFF Mistřín – soubor Širiana (Rumunsko)

MFF Mistřín – místní a zahraniční účastníci.
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MFF Mistřín – soubor Krušpánek.

MFF Mistřín – soubory
Lúčka a Slovácký krúžek.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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MFF Mistřín – chlapci Slováckého krúžku.

MFF Mistřín – hráči DH Mistřínanka.
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MFF Mistřín – dětská cimbálová muzika.

MFF Mistřín – soubor Brezinka (Slovensko).

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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MFF Mistřín – závěrečné poděkování.

Foto před společnou
oslavou na Mistrovství ČR.
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Úspěšní hasiči
s hejtmanem M. Haškem
a ministrem F. Luklem.

Naši borci se starostou obce F. Měchurou.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Svatoborské děti
na hasičském táboře.

Účastníci poznávacího
zájezdu SDH Svatobořice.
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Terénní práce před úpravami okolí kostela.

Barevný podzim v našich ulicích.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Uvítání europoslance E. Kožušníka
(v červeném) a dětí.

Účastníci Běhu napříč ČR v naší obci.
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Z výstavy krásných starých věcí.

Přátelské posezení s pohoštěním při výstavě.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Děkovná mše
za úrodu.

Krojovaná skupina dětí
a mládeže po mši svaté.
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Zrcadlení kostela
na náhrobní desce
s vodou.

Barevné krásy podzimu – oheň.
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Výstava
starých předmětů

Atletické naděje
s mistrovskými tituly!

V neděli 13. října jsem podobně jako desítky
dalších spoluobčanů zavítal na výstavu starých
domácích předmětů, kterou v prostorách Soko−
lovny připravili členové TJ Sokol Svatobořice a je−
jich přátelé.
Mám rád staré věci. Nějaké mám ze starých
stavení uschované pro příhodné časy příští. I pro−
to mne výstava zaujala a vystavené předměty,
mnohé jedinečné, všechny s významnou historic−
kou a výpovědní hodnotou a dnes už neznámé, jsem
si s nadšením prohlédl a nakonec i zdokumen−
toval. Obdiv k starým (a stále krásným) věcem,
které usnadňovaly život a práci našich předkům,
umocnilo velmi příjemné a přátelské prostředí, vy−
tvořené přítomnými členkami TJ.
Pořadatelům za krásný zážitek a vyvolání vzpo−
mínek na dětství velmi děkuji.
František Synek, PhDr., šéfredaktor

Dne 21.−22. 9. bylo v Praze Mistrovství ČR
v atletice. S dvěmi dalšími běžkyněmi z AK Ky−
jov se akce zúčastnily Tereza Rybaříková a Anna
Výletová. Premiérově zaběhly štafetu 4 x 300 m
a staly se mistryněmi ČR s novým českým rekor−
dem a rekordem samotného mistrovství.
O týden později se obě děvčata zúčastnila
na Kladně za družstvo JAC Brno Mistrovství ČR
družstev. A. Výletová zaběhla 800 m trať a su−
verénně vyhrála a T. Rybaříková se v běhu
na 300 a 150 m umístila na 2. a 6. místě. Svými
výkony přispěla děvčata ke konečnému vítězství
JAC Brno a stala se tak dvojnásobnými mistry−
němi České republiky.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín  Ročník 19 číslo 4/2013  Čtvrtletně vydává Obec Svatobořice−Mistřín  Povoleno
Ministerstvem kultury ČR, č.j. MK ČR E 12431  Řídí redakční rada při OÚ  Šéfredaktor PhDr. František Synek
(e−mail: synek.fotofolklor@seznam.cz, tel. 604 384 410)  Grafický design a typografie KAM Studio Kyjov  Tisk
Antonín Horák Svatobořice  Internetová verze na adrese: www.svatoborice−mistrin.cz/zpravodaj  Uzávěrka tohoto čísla
byla 10. září 2013  Číslo 4/2013 vyšlo 10. listopadu 2013  Uzávěrka čísla 1/2014 bude mimořádně 10. prosince. Číslo
vyjde 15. ledna 2014  Příspěvky čtenářů neprocházejí jazykovou úpravou  Redakce si vyhrazuje právo na jejich krácení
 Redakční spolupráce: PaedDr. Jindřiška Faiglová  Uveřejněné názory a stanoviska nemusí být vždy totožné s názory
vydavatele  Materiály se přijímají v informační kanceláři na Obecním úřadě Svatobořice−Mistřín nebo na e−mailových
adresách: obec@svatoborice−mistrin.cz, synek.fotofolklor@seznam.cz  Náklad: 1300 ks  Neprodejné!
strana 52

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

