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Významným mezníkem v našem životě jsou
změny letopočtů. S nimi často přijímáme nové
výzvy, přání či si vytváříme nové vize či cíle. Na−
příklad v mém životě právě začíná šestý rok re−
dakční přípravy tohoto obecního zpravodaje. Při−
znám se, že tato zajímavá a podnětná práce mne
stále v mnohém obohacuje a naplňuje. Snažím se
ve spolupráci s mnohými z Vás, spoluobčanů, vy−
tvářet zpravodaj zajímavý a obsahově pestrý. Zda
se mně tato práce daří, to pravidelně posoudíte
nejlépe Vy, čtenáři a spoluobčané, tím, že se k zpra−
vodaji rádi vracíte a že v něm rádi hledáte zají−
mavé zprávy, články a informace.
Jednotlivé rubriky zpravodaje jsou dány dří−
vější praxí. Rád je však alespoň částečně obmě−
ňuji a doplňuji. Pro tento rok plánuji zařadit
novou rubriku s názvem Poslední mistři svých
řemesel… V jejím rámci bych během roku rád
představil vybrané mistry starých, mizejících ře−
mesel. Věřím, že životní zkušenosti a poznatky
těchto osobností Vás zaujmou. Tento příspěvek
(a další nejméně tři pokračování) budou zařazeny
v rubrice Naši rodáci a přátelé…
Z mnoha dřívějších redaktorských působení
velmi dobře vím, že kvalitně zpracované noviny,
časopis či zpravodaj jsou pro dokumentaci roz−
voje obce a jejího duchovního, společenského, kul−
turního, sportovního i občanského života velmi
důležité. Vím také, že připravit zajímavý text je
náročné, a to nejen časově. Velmi rád proto dě−
kuji všem, kteří k tomuto úkolu pravidelně a od−
povědně přistupují a příspěvky připravují. Jim
i dalším novým tvůrcům přeji odvahu a chuť po−
dělit se se svými zkušenostmi, názory i poznatky
také náročnou formou psaného textu.
S přáním všeho dobrého do nového roku
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vánoce – to je pokora a naděje,
ve světle hvězd k nám přichází štěstí,
do domovů vstupuje teplo a přátelství,
přináší lásku, rozdává dárky,
všichni jsme k sobě nejblíže.
Nový rok – to jsou třpytivé vločky sněhu,
duha krystalků v ranním slunci,
to vše je výkřik nového života, zdraví,
nových předsevzetí, touhy a přání.
Oči nemluvňat v postýlce jsou zrcadlem
naší budoucnosti, ať je šťastná a bohatá.

PF 2012

To Vám přejeme všichni z Obecního úřadu
Svatobořice−Mistřín

Milí spoluobčané
a čtenáři Zpravodaje
Co je lidstvo lidstvem je vstup do dalšího roku spojován a provázen na jedné straně
s rekapitulací roku minulého a na druhé straně s vyslovováním přání
a záměrů v roce následujícím.
Hodně akcí se nám podařilo uskutečnit. Nebyly
to věci velké svým rozsahem, ale dohromady to
velká věc je. Jsou to místní komunikace Mutěn−
ská, U Zvonice, Vrbátky, Pod Kostelem. Vesměs
šlo o modernizaci spočívající v odstranění pane−
lového povrchu, opravu kanalizace a stavby při−
lehlých chodníků. Vytěžené panely byly využity
na zpevnění cesty navazující na ulici U Trati a na−
pojení na uličku Farskou. Bylo postaveno dětské
hřiště za DPS a dvě hřiště byla opravena včetně
nového oplocení. Velmi důležitými akcemi byly
stavby sdružených kanalizačních přípojek v uli−
cích Na Chmelnici, Nádražní a Na Dolině.
V roce 2012 nás čekají 2 velké akce – průtah
silnice II/422 v části obce Mistřín včetně chod−
níků a cyklostezek. V současné době probíhá vý−
běrové řízení dodavatele stavby tak, aby mohla
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

být stavba na jaře zahájena a na podzim dokon−
čena. Investorem stavby je Jihomoravský kraj.
Chodníky, cyklostezky, přechody pro chodce, je−
jich osvětlení a ozelenění bude financovat naše
obec. Druhou velkou akcí bude zahájení stavby
mateřské školy a domu služeb v části obce Svato−
bořice v lokalitě vedle DPS. Je vypracována pro−
jektová dokumentace, podána žádost o dotaci
v operačním programu přeshraniční spolupráce SR
– ČR. V řízení jsou žádosti o dotaci na zateplení
obecního kulturního domu a dále ozelenění obce,
jehož stěžejní částí je úprava parku u kostela.
Zbývá mně popřát Vám všem pevné zdraví,
hodně elánu, odvahy do úspěšného zrealizování
toho, co jsme si předsevzali. V neposlední řadě
štěstí a spokojenost v osobním životě.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
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Slovo z radnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět informovala o aktuálním dění v naší obci.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala o ně−
kolika podaných žádostech o dotaci, kdy u někte−
rých již dnes známe výsledek.
Bohužel ne všechny žádosti o dotaci jsou úspěšné
a tentokrát i jedna z našich žádostí neuspěla. Ne−
byla získána dotace na vybavení komunitního
centra – prostoru bývalé mateřské školky v Mis−
tříně. Moje aktivita ve vybavení tohoto centra
však neustává, rýsují se další dotační možnosti,
pokusím se získat prostředky na toto centrum
z jiných zdrojů.
Mám pro vás ale i dobré zprávy.
První skvělá zpráva nebo spíše naprosto ohromu−
jící zpráva je vítězství v soutěži Obec přátelská
celé rodině. Možná jste se o výsledku této soutěže
dočetli v novinách, zde však byly informace abso−
lutně nesprávné. Novináři se opět vyznamenali.
Mým úkolem je vše napravit, uvést vše na pravou
míru a podat vám správné informace.

Naše obec se stala vítězem této soutěže v rámci
celé ČR v kategorii 2000−5000 obyvatel. Hodno−
cení probíhalo ve dvou úrovních, kdy se nejdříve
hodnotil zaslaný projekt – zaměřený na popis celé
obce – bezbariérovost veřejných budov, naplněnost
základní i mateřské školy, dopravní obslužnost
obce, stavy chodníků a přístupových komunikací,
dětská hřiště atd. Je zřejmé, že hodnotící škála
byla opravdu široká a nestačilo mít jenom dům
s pečovatelskou službou a mateřské centrum. Celá
soutěž je totiž postavena na hodnocení vybavenosti
a postoje k celé rodině, jak k mladým, tak i k seni−
orům. Druhé hodnocení spočívalo v kontrole v te−
rénu. Přijeli k nám dva hodnotitelé, kdy jejich
úkolem bylo zkontrolovat, zda jsme si v projektu
nevymýšleli, zda je to všechno skutečně tak, jak
jsme napsali. Ve spolupráci s paní Prchalovou jsme
je dokázali o všem přesvědčit natolik, že jsme sou−
těž vyhráli.

Převzetí ceny v Parlamentu ČR
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Pochodníci jdou za prasátkem…

V Poslanecké sněmovně v Praze pan starosta
i s paní Prchalovou a panem Maradou převzali
ocenění a také příslib získání neinvestiční dotace
v hodnotě 500 000 Kč určené na prorodinné akti−
vity. Na co bude částka určena, ještě zřejmé není,
musí být nejdříve vypracován projekt, který bude
následně schválen poskytovatelem dotace. Již dnes
je však jisté, že v rámci realizace projektu vznikne
pracovní skupina, která se bude zabývat proro−
dinnou politikou obce a vůbec komunitním pláno−
váním.
Další významné ocenění jsme získali ze Sítě
mateřských center Jihomoravského kraje, kdy byla
naše obec vyhlášena jako Společnost přátelská
rodině. Nominaci do tohoto hodnocení provedli
maminky z našeho MC Krteček.
Neméně významná zpráva se týká projektu
Mikroregionu Nový Dvůr, kdy se podařilo získat
dotaci na rekonstrukci studní. Pro nás to tedy zna−
mená, že v roce 2012 proběhne rekonstrukce
studny u zdravotního střediska a úprava přileh−
lého prostranství. Podrobnější popis tohoto pro−
jektu i návrh celé rekonstrukce jsem vám již po−
psala v předchozím zpravodaji.
Následující zprávyz mikroregionuse týkají tra−
dičního silvestrovského pochodu za prasátkem.
Tohoto pochodu se účastnilo 170 občanů z naší
Informujte se
na stránkách obce

obce. Účast to byla velmi pěkná, ale i tak nás
z ostatních obcí trumfli. Z Vacenovic dokonce
dorazilo 350 osob. Snad se to příští rok podaří
a ostatní obce v počtu našich účastníků překva−
píme. Příští silvestrovský pochod organizujeme
totiž u nás, tak doufám, že se do plánování a orga−
nizace celé akce zapojí co nejvíce občanů a všichni
se skvěle pobavíme. Letošní silvestr se nesl v du−
chu olympijských her mikroregionu, kdy všichni
pochodníci reprezentovali svou obec v dané barvě.
Naše barva byla červená a společným prvkem byla
červená šála s názvem i logem naší obce. Akce to
byla opravdu skvělá a troufám si říct, že jsme se
všichni dobře bavili. Fotografie z této akce nalez−
nete v brzké době na nově spuštěných webových
stránkách naší obce.
Další zprávy a aktuální informace budete tedy
dostávat v nejbližší době i prostřednictvím webo−
vých stránek. Informace ve zpravodaji ale opět ne−
budou chybět.
Milí spoluobčané, dovolte mi ještě na závěr,
abych vám všem popřála v novém roce hodně
zdraví, rodinné pohody, pracovních úspěchů a v ne−
poslední řadě také spokojené žití v naší obci.
Terezie Čičáková, Ing., místostarostka obce

www.svatoborice−mistrin.cz

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Zábava při besedě s důchodci

Beseda s důchodci
V neděli 11. prosince 2011 od 15.00 se uskutečnila v obecním kulturním domě
tradiční předvánoční beseda s důchodci.
Bylo pozváno 366 občanů ve věku nad 70 let,
setkání se zúčastnilo asi 120 občanů. Přítomné spo−
luobčany přivítala paní Anna Pešová, pan starosta
Ing. Mgr. František Měchura je pozdravil svým
projevem a paní MUDr. Miroslava Neduchalová
podala svou přednáškou informace o problémech
žilního onemocnění dolních končetin. Členky kul−
turní komise připravily chutné pohoštění a milé
dárečky, o kulturní program se postarala mladá
DH Svatobořáci s kapelníkem Přemkem Doleža−
lem. Jejich umělecký vedoucí p. Antonín Pavluš je
nejen dobře vede, ale postaral se i o vtipné poví−
dání mezi jednotlivými skladbami.
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Všichni se dobře bavili, snad i na chvíli zapo−
mněli na své různé problémy a to je důkaz toho,
že pěkná písnička, přátelé a smích je velmi dobrý
lék. Bylo to vskutku příjemné odpoledne a když
se schylovalo k večeru, ani se nikomu nechtělo
domů.
Slova uznání, díků a přání, aby se příště všichni
sešli zase, byla organizátorům od zúčastněných
důchodců odměnou.
Tak hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a ná−
lady všem po celý nový rok, ať se všem jejich
přání splní.
Anna Pešová
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Charita Kyjov informuje
Vážení a milí spoluobčané blížící se konec roku
je dobrou příležitostí poděkovat zástupcům samo−
správ, sponzorům, dárcům a všem dobrovolníkům
na všech úrovních, kteří nám pomáhají zvládat
velké množství úkolů, kterých v oblasti sociální
a zdravotní každoročně přibývá. Vám všem, kdo
činnost charity jakýmkoliv způsobem podporujete,
upřímně děkujeme.
Přejeme Vám požehnané, radostné a pokojné pro−
žití vánočních svátků a uživatelům našich služeb aby
i v novém roce 2012 byli šťastni a s naší prací spo−
kojeni. „Ať nejen vánoční svátky nám dávají do−
statek prostoru k zastavení každodennosti; ale ať
i v novém roce najdeme čas a odvahu k obdarování
toho, kdo naši pomoc, přítomnost a podanou ruku
právě teď potřebuje.“

jich přirozeném sociálním prostředí a zachovat si
vlastní životní styl.
Jedná se o terénní službu, která je poskytována
přímo v domácnostech uživatelů na základě je−
jich potřeby. Pečovatelská služba zahrnuje tyto zá−
kladní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskyt−
nutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, fakultativní
služby (pedikúra).
Charita Kyjov má tři střediska pečovatelské
služby: Pečovatelská služba Kyjov, Pečovatelská
služba Vracov a Pečovatelská služba Svatobořice−
−Mistřín.

Tříkrálová sbírka

 Osobní asistence
Posláním osobní asistence je podpora osob se
sníženou soběstačností, které ke svému životu po−
třebují pomoc druhého člověka. Podstatou služby
je pomoc osobního asistenta se zvládnutím běž−
ných každodenních dovedností a úkonů, které by
uživatel dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdra−
votní postižení nebo stáří. Služba je určena dětem
i dospělým.

Milí rodiče a děti! Blíží se Tříkrálová sbírka, která
proběhne v našem děkanátu ve dnech 7.−8. ledna
2012. Rodiče, chceme Vás opět poprosit o Vaši milou
a vstřícnou spolupráci a motivaci dětí k této akci,
protože úspěch této sbírky velkou měrou záleží
i na nich. Aktivně se můžete zúčastnit i Vy, Vaši
příbuzní a přátelé (již od patnácti let věku), ať už
jako vedoucí skupinek nebo při organizaci pří−
pravy – vítána je zkrátka jakákoliv Vaše pomoc.
Poslání Charity
Základním posláním Charity je milosrdná po−
moc potřebným lidem, jejich podpora a doprová−
zení v duchu křesťanské lásky. Charitní služba je
založena na respektování, ochraně a rozvíjení při−
rozených práv každého člověka. Charita poskytuje
pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy,
vyznání a národní či sociální příslušnosti. Naše
organizace usiluje o profesionální přístup. Odbor−
ně a spolehlivě provedená péče je pro nás prvo−
řadá, nezapomínáme však na pochopení různosti
každého člověka, na jeho důstojnost a svobodné
rozhodování. Usilujeme o komplexnost péče vedle
fyzické, psychické a sociální stránky nepřehlížíme
taky duchovní rozměr člověka.
Charita Kyjov poskytuje tyto služby
 Charitní pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem
se sníženou soběstačností vést důstojný život v je−
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 Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba (tzv. home care)
je zdravotní péče poskytována zdravotními ses−
trami v domácnosti pacienta. Jedná se zejména
o tyto zdravotní výkony – odběry biologického
materiálu (krev, moč), aplikace injekcí a inzulinu,
měření krevního tlaku, převazy ran a defektů kůže,
ošetřování stomií, výměny katetrů a také reha−
bilitační cvičení.
Zdravotní péče je indikována ošetřujícími lé−
kaři. Je hrazena z prostředků veřejného zdravot−
ního pojištění.
 Domácí hospicová služba
Domácí hospic David poskytuje individuální kom−
plexní a dostupnou péči těžce nemocným a umíra−
jícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Nabízí
odborné poradenství a lidskou blízkost, pomoc při
doprovázení těžce nemocného, odbornou zdra−
votní péči, společenství v posledních chvílích ži−
vota. Služba je určena pro pacienty v pokroči−
lých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.
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 Charitní dům pokojného stáří Čeložnice
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slou−
ží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo
sociálních důvodů pobývat sami v domácím pro−
středí a jejich potřeby nemohou být zajištěny ani
jejich rodinou ani terénními sociálními službami.
Kapacita domova je 26 míst. Naším cílem je vy−
tvořit prostředí pro důstojné dožití uživatele – co
nejvíce podobné domácímu prostředí – a udržet
nejvyšší možnou míru soběstačnosti. Cílem je také
nabídka pravidelných duchovních aktivit. Věkový
průměr obyvatel je 82 let.
 Kontaktní centrum – víceúčelová drogová
služba a Terénní programy
Základní ideou programu je pomoc lidem zasa−
ženým drogovou závislostí, lidem, kteří jsou vzni−
kem a rozvojem drogové závislosti ohroženi, jejich
příbuzným a blízkým a zvýšení informovanosti
a orientace veřejnosti v této problematice. Te−
rénní práce je specifická forma služby, poskyto−
vána přímo na ulici. Cílem je minimalizace ná−
sledků drogové závislosti.
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
klub Wu−Wej
Posláním Nízkoprahového klubu Wu−Wej je po−
skytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mlá−
deži od 11 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
nebo způsobem svého života jsou touto situací ohro−
ženi. Vést je k pozitivní změně v životním způ−

sobu a k sociálnímu začlenění do jejich přiroze−
ného prostředí.
 Občanská Poradna
Občanská poradna nabízí pomoc, radu obyvate−
lům Kyjova a jeho okolí, kteří prožívají náročné ži−
votní období, zažívají krizi, a nemusí to být zrovna
„velká“ krize. Můžeme společně hledat řešení vzniklé
situace, zprostředkovat následnou pomoc, předat in−
formace o jiných institucích, pomoci se sepsáním např.
odvolání, žádosti o splátkový kalendář apod. Momen−
tálně nejvíce řešíme problémy s exekucemi a dluhy.
 C−klub
C−klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro
onkologicky nemocné. Jejím posláním je vzájemná
podpora lidí prožívajících podobné problémy. Člo−
věk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen při−
jímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje po−
citů bezmoci. Toto je pro členy zdrojem naděje
a usnadňuje to zvládání těžké životní situace.
 Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charita Kyjov zprostředkovává uživatelům svých
služeb a také ostatním zájemcům zapůjčení kom−
penzačních a rehabilitačních pomůcek. Naše or−
ganizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně
doplňovat a rozšiřovat dle poptávky uživatelů slu−
žeb. Nabízíme např. tyto pomůcky: polohovací
lůžka, stolky k lůžku, antidekubitní matrace, in−
validní vozíky, WC židle, chodítka apod.
Pracovníci Charity Kyjov

BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Mateřské centrum Krteček
Čas, kdy se loučíme se starým rokem a vítáme rok nový, vybízí k ohlédnutí se
a zhodnocení všeho, co se událo.
Mateřské centrum prožilo hezký, plodný rok se
spoustou aktivit, besed, výtvarných tvoření. Tým
maminek, který se o chod centra stará, se rozlou−
čil s maminkami, které se navracely z rodičovské
dovolené zpět do zaměstnání a přivítal maminky
nové, ochotné věnovat čas centru, přinášet nové
nápady a nadšení tolik potřebné k tomu, aby člo−
věk mohl vykonávat vše pro Krtečka jako dobro−
volník, bez jakéhokoliv nároku na mzdu. Myslím,
že mohu za všechny maminky v týmu říct, že více
než finanční ohodnocení naší práce je nám odmě−
nou úsměv a rozzářené oči našich dětí a spokoje−
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nost maminek. Velkou odměnou nám je sledovat
rodící se nová přátelství mezi maminkami a děti,
které se již od narození učí být v kolektivu s jiný−
mi dětmi, čímž mají v budoucnosti například
usnadněný vstup do mateřské školy.
Z aktualit našeho mateřského centra bych ráda
zmínila rozšíření otevírací doby, kdy kromě pon−
dělí a středy máme otevřeno i ve čtvrtek a to opět
od nového roku v době od 9.00 do 11.00. Novinkou
v novém roce bude cvičení pro děti s maminkami,
které bude každé liché pondělí v 15.30 pro děti od tří
let a každý sudý čtvrtek v 9.00 pro děti s mamin−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Momentka z pracovních aktivit maminek

kami od 0 let. Cvičení povede maminka, která má
certifikát potřebný ke cvičení s dětmi. Otevírací
doba odpoledne je prozatím pro nízký zájem ma−
minek zrušena. Příjemnou aktivitou je tvoření či
besedy jen pro dospělé bez doprovodu dětí, a to
každý třetí čtvrtek v měsíci od 18.00 do 21.00.
Takže všichni plnoletí jste zváni – v lednu nás čeká
drátování.
Jsme rády, že v našem mateřském centru mů−
žeme hostit kurz efektivního rodičovství, jenž za−
štiťuje a sponzoruje z dotace Jihomoravského kraje
obecní úřad Svatobořice−Mistřín. Kurz absolvuje
14 maminek a 1 tatínek. Je o tom, jak porozumět
dětem, jak s nimi vycházet bez křiku a hádek.
O tom jak začít sám od sebe, abych mohl někoho
vychovávat. Moc děkujeme obci za zprostředko−
vání tohoto kurzu.
V prosinci se zástupkyně našeho mateřského
centra, maminky Monika Hajná, Terezie Urub−
ková a Kamila Kundratová, účastnily slavnost−
ního vyhodnocení soutěže Společnost přátelská
rodině. Maminky z této akce přivezly pro naše ma−
Další a podrobné informace najdete
na webových stránkách našeho centra:
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

teřské centrum certifikát Společnost přátelská
rodině, který bude zdobit mateřské centrum.
A na co se těšíme do nového roku?
V roce 2012 nás čeká otevření nového dětského
hřiště s odpočinkovou a užitkovou zónou pro se−
niory, přímo za DPS, na což se moc těšíme a je to
náš uskutečněný sen z předchozích let.
Těšíme se na náš tradiční karneval, který v roce
2012 poprvé uspořádáme pro velký zájem veřej−
nosti na kulturním domě. Jen málo prozradím –
možná přijde i kouzelník. Už teď se na vás všechny
moc těšíme. Karneval spojíme s oslavou 4. naroze−
nin Krtečka a bude se konat 14. 4. 2012. Takže
diáře do ruky a červeně si vyznačit tento termín.
Na závěr bych chtěla napsat slova díků a přání.
Velké díky naší obci, která nás podporuje, díky
všem našim sponzorům a díky všem maminkám,
kterým mateřské centrum není lhostejné. Všem
nám přeji, abychom dokázali žít ve vzájemné sym−
bióze, která bude ku prospěchu nám všem.
Za mateřské centrum Krteček

Lenka Novotná

www.mckrtecek.eu
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Vánoce ve škole byly o týden dříve
I v sobotním dni muže být v naší škole živo...
Důkazem toho byl 17. prosinec 2011, kdy se v od−
poledních hodinách uskutečnil v prostorách školy
a před školou projekt „Vánoce 2011“, který škola rea−
lizovala ve spolupráci s Obcí Svatobořice−Mistřín,
Obecním kulturním domem ve Svatobořicích−Mis−
tříně a Mateřským centrem „Krteček“. Projekto−
vému dni předcházela dlouhodobá příprava a plá−
nování. Škola tímto projektem chtěla veřejnosti
prezentovat dovednost a šikovnost svých dětí
a žáků v mnoha oblastech, ukázat inovativní, mo−
derní formy a metody práce, modernizaci vyba−
vení školy. Celý projektový den byl výsledkem vzá−
jemné spolupráce, kooperace a týmové práce dětí,
žáků, pedagogických pracovníků, vedoucích zájmo−
vých útvarů, organizací a obecního úřadu.
Když se v pravé poledne otevřely vstupní dveře
školy, čekalo na návštěvníky ve vestibulu milé
překvapení v podobě dárečku a přehledného pro−
gramu s popisem, co mohou v prostorách školy
zhlédnout. Na stěnách školy byly umístěny uka−
zatele a v celé budově na hosty dýchala vánoční
atmosféra v podobě výzdoby školy a vůně vánoč−
ního cukroví, které žáci pod dohledem a vedením

paní učitelky pekli v našem cvičném bytě s ku−
chyňkou. V jednotlivých třídách bylo k vidění
a vyzkoušení mnoho aktivit. V keramické dílně
probíhala výroba vánočních ozdob, v dílnách tech−
nické výchovy byla ukázka prací žáků v jednotli−
vých ročnících a hudba v suterénu zněla z hudeb−
ního sálu, kde se prezentovala Základní umělecká
škola Dubňany se svými žáky. V přízemí školy pro−
bíhaly ukázky výroby ozdob z drátů, korálků a vý−
roba ozdob technikou zvanou patchwork. Ve školní
družině si mohli účastníci vyrobit marcipánový
dárek nebo si již zakoupit hotový produkt. V pro−
storách školky probíhala výstava výrobků nejen
prací dětí z MŠ Mistřín, ale také výrobky dětí MŠ
Svatobořice.
Ve 13 hodin vystoupily děti z místní mateřské
školy v představení na téma „Živý betlém“, za které
sklidily velký úspěch. Ve školní jídelně byla na−
chystána výstava a ochutnávka vánočního cukroví.
V prvním patře probíhaly tvořivé dílny ve třídách
prvního stupně, kde si mohli hosté vyrobit vánoční
prostírání, andělíčka, kapříka nebo hvězdičku.
V učebně s interaktivní tabulí probíhala ukázka

Účastníky oslav vítaly děti
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Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Slavnostní zahájení školních oslav

inovativních metod práce v anglickém jazyce s po−
čítačovými programy, které žáci běžně při výuce
používají. V informačním centru se konala pre−
zentace prací realizovaných v rámci ruského a čes−
kého jazyka a sportovních aktivit školy. Stěžej−
ním prvkem v rámci projektu je spolupráce školy
s nadací „Na kole dětem“, jejímž patronem je pan
Josef Zimovčák, který je také dlouholetým a jedi−
ným sportovním garantem a partnerem naší školy.
Propagace projektu byla uskutečněna promítáním
filmů, které dokumentovaly nejen činnost nadace,
ale také aktivity a závody pana Josefa Zimov−
čáka. Ve vedlejší učebně jsme mohli poznat, že
i učení se matematice může být zábavné, když se
použijí zajímavé inovativní metody práce. Ukáz−
kou šikovných rukou byla dílnička, ve které se
tvořila díla z korálků. Učebnu fyziky vyplňovala
výstava pomůcek a vybavení, jenž se používají při
výuce tohoto předmětu. Také zde probíhala pro−
jekce filmů dokumentujících život školy. Velké
poděkování patří VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, které
nabídlo ukázku vánočních vazeb a dekorací.
V nejvyšší části přístavby školy návštěvníci viděli
ukázky inovativních forem práce v anglickém ja−
zyce, zeměpise, dějepise s použitím přenosné in−
teraktivní tabule a ukázky pomůcek použitých při
výuce přírodopisu a chemie. V počítačové učebně
probíhala prezentace projektu OPVK „Inovace
ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s dů−
razem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučo−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

vacích metod, organizačních forem, výukových čin−
ností na ZŠ a MŠ Svatoboříce−Mistřín“ a prací žáků
v informatice. Dalším lákadlem byla ukázka vy−
bavení včelařů, kterou zde vystavovali členové
Českého svazu včelařů Svatobořice−Mistřín spo−
lečně s projekcí v televizi.
Ve 14 hodin začal hlavní program ve vestibulu
školy, kdy všechny přítomné pozdravil a přivítal
ředitel školy Mgr. Zbyněk Mašek. Po přivítání
významných hostů Ing. Mgr. Františka Měchury,
starosty obce, Mgr. Miroslava Mendla, bývalého
ředitele školy, pana Jiřího Kyněry, bývalého sta−
rosty obce a Josefa Zimovčáka patrona školy, bylo
předáno slovo panu starostovi Ing. Mgr. Fran−
tišku Měchurovi a panu Josefu Zimovčákovi.
Po jejich zdravicích proběhlo kulturní vystoupení
žáků 1. až 9. tříd a folklorních souborů a muziky,
které pracují při naší škole.
Ve venkovních prostorách probíhal po celou dobu
vánoční jarmark a v 15 hodin začal kulturní pro−
gram „Zpívání u stromu“, kde vystoupili DH Sva−
tobořáci, Lúčka, Slovácký krúžek a Mužský sbor.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje
výrobků, které si mohl každý návštěvník ve škole
zakoupit, bude věnován nadaci „Na kole dě−
tem“, jejímž garantem je pan Josef Zimovčák dne
13. června 2012 na Akademii školy v prostorách
Obecního kulturního domu ve Svatobořicích−
−Mistříně. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Vedení školy
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Ohlédnutí za vinařským rokem
Jaký byl rok 2011 z hlediska kvality vín a z pohledu Josefa Dufka, majitele
velmi úspěšného vinařství, jehož vína dosáhla v minulých letech
významných úspěchů doma i v zahraničí:
Co se úrody týče, na rok 2010 nebude většina
vinařů vzpomínat ráda. Trvalé deště, které trvaly
takřka měsíc v době kvetení, způsobily napadení
květenství plísní šedou, což způsobilo jejich opad
a následně také významnou redukci celkové sklizně.
Podle statistiky byla průměrná sklizeň na území
Moravy sotva třetinová oproti průměrným rokům.
A aby toho nebylo málo, tak mošty z hroznů, které
se sice povedlo dopěstovat k přívlastkům, vykazo−
valy vyšší podíl kyselin. Tady musely nastoupit
získané dlouholeté zkušenosti a za využití moder−
ních technologií se podařilo jejich obsah snížit tak,
aby daly naději na výrobu harmonických vín. V je−
jich vinařství vsadili především na použití metod
battonage a sur−lie, kterými dosáhli u většiny vín
požadovaných hodnot. Bohužel u některých odrůd
zůstaly kyselinky v takové výši, že byť by se vý−
sledná vína dala pít, nebyla by harmonická podle
jejich představ. Tady se rozhodli využít řízeného
kvašení, které umožňuje zastavit proces fermen−

Výstava vín Vinařství Dufek
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tace a ponechat tak ve víně takové množství pří−
rodního cukru, aby harmonizovalo právě s proble−
matickou vyšší kyselinkou. O tom, že toto rozhod−
nutí bylo správně, se přesvědčili v poměrně krátké
době, vyrobená vína jsou vyvážená, harmonická,
perzistentní s krásnou aromatičností. Nicméně
kyseliny nejsou vždy jen na škodu. Mimo jiné pod−
porují primární buketnost vína a jelikož v ústech
způsobují větší slinivost, zdají se vína šťavna−
tější. V neposlední řadě to, že nenechali prokvasit
celé množství cukru v alkohol z výše uvedených
důvodů, mělo dopad na to, že vína mají v průměru
jen 11° alkoholu a tím jsou lehká a ovocitá. Tak−
že z pohledu vinařství i jejich přátel se v rámci
možností vína povedla, ale přece jen hlavní a nej−
důležitější je názor a pohled odborné veřejnosti,
a to pokud možno na více místech.
Prvním testem byla největší soutěž mladých vín
České republiky Vinum Juvenale, kde dvě jejich
vína získala titul Vítěz kategorie a jedno pak
zlatou medaili. Ná−
sledovala historicky
velmi prestižní vý−
stava Vinallies In−
ternationales Paris,
kde se se ziskem
dvou zlatých a dvou
stříbrných stali nej−
úspěšnějším vinař−
stvím z České repub−
liky. Další v pořadí
byla největší česká
soutěž Vinařské Li−
toměřice, v níž zís−
kali mimo další me−
daile celkového šam−
piona, což se jim
povedlo již potřetí
za sebou! Z nejpres−
tižnější výstavy Slo−
venska Vinné trhy
Pezinok přivezli ze
čtrnácti vín čtrnáct
medailí včetně šam−
pióna této výstavy,
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

v tomto případě podruhé za sebou! Úspěšnými
byly i Valtické vinné trhy ve Valticích, kde se
umístili na základě získaných ocenění na třetím
místě ze 47 zúčastněných vinařství a mimo jiné
po loňském zisku šampiona této soutěžě i letos
byl jejich Portugal v rozstřelu o letošního šampi−
ona, aby nakonec skončil druhý. V červnu proběhla
na americkém kontinentu největší výstava vín
USA – San Francisco Internetional Wine Competi−
tion, kde získali dvě zlaté a dvě bronzové medaile.
Z výstavy Weinparade Poysdorf v Rakousku při−
vezli tři zlaté medaile a následně v říjnu roku 2011
na největší výstavě Evropy AWC Wienna získali
čtyři stříbrné medaile v konkurenci více než 9500
různých vín.
A že tyto výsledky nebyly náhodné, dokazuje
čerstvá zpráva, že jejich čtyři vína byla mezi−
národními odborníky zařazena do prestižní fran−
couzské publikace 1000 Vins du Monde (1000 vín
světa) pro rok 2012. V této knize hledají inspiraci

milovníci vína z celého světa. Být na jedněch strán−
kách vedle nejvyhlášenějších vinařských domů
světa je pro vinařství Dufek tím největším oceně−
ním jejich práce.
Na závěr nezbývá než se zmínit o sklizni roč−
níku 2011, který jako by chtěl vynahradit rok
předchozí. Kvetení proběhlo ideálně a v době na−
lévání bobulí bylo dost vláhy. Pak přišel tropický
srpen s nádherným babím létem, kdy skoro ne−
přetržitě pět týdnů svítilo sluníčko. Výborné
podmínky se projevily také tím, že hrozny sbírané
ve druhé polovině září měly vyšší cukernatost
než hrozny sbírané vloni koncem října. Ze všech
vinařských koutů Moravy se ozývá, že by to měl
být rok minimálně dobrý ne−li výjimečný. Důka−
zem jsou letošní výtečná Svatomartinská vína.
Ve Svatobořicích za sokolovnou se může hrdě
zpívat: „Pijme vínečko, dobré je…“
A u Dufků dobré opravdu je.
Petr Šťastný, Bc.

Obraz svatobořické cigánské osady

Opsáno z obecní kroniky
Toto neštěstí se stalo ve Svatobořicích, v roce 1841
Místní mládež počátkem září pořádala dožínky
v přírodě a večer se chystali na zábavu v hostinci
u Jelenů. Této radostné zábavy se účastnili i bratři
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Cutákovi z čísla popisného 18. Po ukončení odpo−
lední zábavy se mládež rozešla domů za svou po−
vinností. I chlapci Cutákovi šli poklidit dobytek.
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Své oblíbené fajky odložili ve stodole v koutě
a zapomněli na ně. Začal foukat silný vítr, od fa−
jek se chytla sláma, začala hořet celá doškami
pokrytá stodola. Také celá dědina byla pod doš−
kami, a tak v krátkosti bylo všechno v jednom ohni.
Nebylo čím hasit, nebylo studní, nebyli ani hasiči.
Lidé se neměli jak bránit. V té době měly Svato−
bořice asi 110 čísel. Všechna obydlí i hospodářské
budovy vyhořely, jenom zůstal dvůr hraběcího
statku a na Zelničkách Malíškův dům s kovár−
nou. Tento byl postaven o samotě, za mlynářským
potokem, který byl hustě osázený topoly a tyto
topoly zachytily hořící došky, které letěly ze sta−
vení. Naši předkové přišli o hodně dobytka a drů−
beže. Příští den se na toto neštěstí přijela podívat
milocká hraběnka Marie Hardeková. Dala roz−
kaz, aby každý dostal zdarma dřevo na obnovení
domů. Bylo to na svátek Andělů strážných a od té
doby se nesměly pořádat žádné taneční zábavy až
do skončení první světové války, až se na tuto udá−
lost zapomnělo.
Cigáni na hraničkách
V roce 1804 se přechodně usadili mezi Kyjovem
a Svatobořicemi prapředci zdejších cigánů Jura
a Anna Holomkovi. Postavili si tam stan a žebrali
po dědině s děckama, kterých přibývalo. Při té
příležitosti se našim lidem tratilo domácí zví−
řectvo. Po větší krádeži se odstěhovali do další
dědiny v okolí a po čase se zase vrátili. Někdy je
opilá chasa s klacky vyhnala. Když se opět vrá−
tili, tak už jich bylo několik rodin. Tak to trvalo
až do roku 1885, bylo to za starosty Tobiáše Ingra
a prvního radního Marka Novotného. Vína bylo
tehdy hodně, chasa se za vedení stárků a radního
Novotného podnapila a s klacky šla vyhánět ci−
gány. Starší cigáni nebyli doma, byli na krádeži
v okolí, v táboře byly jenom ženy s dětmi a ty se
za tmy rozprchly do polí. Chasa jim stany a všec−
ko, co měli, zapálila a jednu cigánku, která byla
těhotná a nepodařilo se jí utéct, podrželi nad oh−
něm. Domů se vrátili jako vítězové z bitvy, ale ráno
bylo horší. Starší cigáni se hromadně odebrali
na okres do Kyjova. K nám, do Svatobořic, na je−
jich stížnost přijel okresní hejtman s četníky a obec
musela cigány ubytovat v obecní šopě u zvonice
a živit je bramborami. Na hraničkách jim me−
zitím musela vybudovat dřevěné stany, do kte−
rých se cigáni přestěhovali. Od té doby tam zůstali
trvale. Vedl se o ně a o mez spor s Kyjovem, pro−
tože hraniční meze byly ideálním vlastnictvím
obou obcí. Z vypálení cigánů byl velký proces.
První radní byl odsouzený na 1 roku vězení, stá−
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rek na 2 měsíce, protože drželi cigánku nad oh−
něm. První radní, až se vrátil z vězení, tak svou
usedlost ve Svatobořicích prodal a odstěhoval se
do Nenkovic. Zato cigáni se množili a zůstali na hra−
ničkách až do 2. světové války. Bylo jich na 100 osob.
Jenom rodina Pavla Holomka bývala v Hliníku,
kde obchodoval s koňmi. Měl 5 synů a 1 dceru.
Často ve vlaku nebo v hospodě hrávali skořápky
z ořechů. Nejdříve nechali spoluhráče vyhrát a pak
je obehráli o všechno. Když obchodoval s koňmi,
tak si občas vypůjčil peníze od obecního poklad−
níka Jana Podveského a vždy mu je i s úroky zase
vrátil. Obnos půjček se zvětšoval, až nakonec si vy−
půjčil 8500 Kč a od té doby mu prý nevrátil nic.
A tak měl pokladník hodně těžkostí.
Jen jeden z cigánů se živil poctivou prací, a to
kovář Šubrt. Jinak cigáni nemohli pochopit, proč
by měli pracovat. Za 1. světové války s nimi byla
velká svízel. Chodili po dědinách, ptali chleba
a mléko, a když lidé nemohli nebo neměli, tak
cigánka děcko na zádech štípala do zadku, aby
plakalo, aby s ní naši lidé měli soucit a dali jí něco
k jídlu. Také při mlácení obilí cepy nechávali naši
lidé oddělené snopy pro cigány. Snaha okresu
byla, aby cigánské děti chodily do naší školy, ale
cigánské děti byly velice zanedbané. Naši rodiče
si nepřáli, aby jejich děti dostaly nějaké nemoci.
Žádali město Kyjov, aby cigánské děti chodily
do školy do Kyjova. Protože mez, na které byl tá−
bor, patřila jak Svatobořicím, tak Kyjovu. Spor
s Kyjovem o tuto mez se vlekl, takže obecní úřed−
ník Tomáš Krejčí měl stále co řešit a obhajovat.
Tak tomu bylo až do roku 1941, kdy přišlo naří−
zení cigány rozdělit po dědinách, do každé obce
jednu rodinu a dát jim možnost práce, aby se ži−
vili z výdělku vlastních rukou. O rok později,
v roce 1942, dostaly obce rozkaz připravit cigány
k odsunu. Nevědělo se, kam je odsunuli, až po čase
se rozneslo, že je odvezli do Polska, do Osvětimi,
stavět lágry pro vězně. A jak píše obecní kroni−
kář, na stavbě nedostali ani jídlo, ani nocleh a tak
tam v ubohých podmínkách zahynuli. Už se nedá
zjistit, kolik se jich po válce vrátilo, snad 6 mla−
distvých. Zachránil se ale jeden, který dosáhl vy−
sokoškolského vzdělání, JUDr. Tomáš Holomek,
který se přiženil do Milotic, měl 2 děti. Zachránil
se tak, že se schovával po celou dobu války u pří−
buzných v Dubňanech. Když byli cigáni odvezeni
ze Svatobořic, tak vzkázali místním občanům –
nás odvezů, ale vy půjdete pěšky.
Toto je vzpomínka na cigány, kteří zahynuli před
70 roky v Osvětimi.
Jakub Šťastný
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

P. Vašíčková s účastníky konference

Z Mistřína do Singapuru
Na přímou otázku, kde přesně leží Singapur, by možná většina z nás neuměla
hned odpovědět, tušíce, že to bude určitě někde v Asii.
Podrobnou představu možná neměla zprvu ani
Mgr. Bc. Petra Vašíčková, která letos v září toto Lví
město (což Singapur v překladu znamená) navští−
vila.
Mezinárodní organizace ICPA (Světové asoci−
ace nápravných zařízení a věznic) tam pořádala
konferenci, která umožňuje sdílet informace a zku−
šenosti z oblasti vězeňství jak různých vězeňských
institucí, neziskových organizací, tak také výzkum−
níků a vědců. Petra sama tam měla v rámci své
akademické práce přednášku v angličtině na téma
„Potenciál neziskových organizací při reintegraci
osob po výkonu trestu odnětí svobody.“
O svých zážitcích mj. píše: Konference byla ne−
oficiálně zahájena v neděli večer společenským ve−
čerem, široká škála workshopů a seminářů, stejně
tak jako plenární zasedání byly programem od pon−
dělí až do čtvrtku. V pátek byla možnost účastnit
se exkurze do věznice hostitelské země a v neděli
pro zájemce bylo možné se účastnit běhu v rámci
projektu podporujícího návrat lidí po výkonu
trestu zpět do společnosti. Letošní program kon−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

ference byl organizátory považován za zatím nej−
lepší, co měli. Pravdou je, že byl vskutku bohatý
a nabízel širokou škálu přednášek, workshopů
a plenárních zasedání, kde bylo možné slyšet
odborníky z celého světa. Zúčastnilo se kolem
600 osob z asi 64 států světa ze všech kontinentů.
Bylo možné zde potkat politiky – ministry, také
ředitele věznic a jednotlivých státních institucí,
stejně jako pracovníky z neziskového sektoru a vý−
zkumníky. Plenární zasedání byla většinou prezen−
tací spíše vysokých představitelů zemí či organi−
zací, kteří hovořili o vizích, hodnotách a základních
myšlenkových konceptech problematiky reinteg−
race a rehabilitace vězňů…
Bylo mi velkou ctí mít zde také svou prezen−
taci, účast posluchačů na mém workshopu napl−
nila kapacitu místnosti a publikum bylo velmi po−
zorné a plné zájmu, který byl pro mě výrazem
porozumění mému tématu… Obrovským zážitkem
byl celý můj pobyt v Asii, který mi dal zakusit
novou kulturu, poznat krásná místa, zažít je−
dinečné zážitky a získat neocenitelné zkušenosti.
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Singapurské panorama

Je určitě potěšující slyšet o občanech naší obce,
kteří i na světové úrovni v tak mladém věku do−
káží předat ze svého umu a znalostí a obohatit
ostatní.

Je dobré se o nich dozvědět a být hrdí, že po−
chází z naší blízkosti. Přejeme Petře ještě hodně
příležitostí k podobným setkáním a k prezentaci
Vladimíra Křížková
její práce.

Poděkování za roky pomoci a podpory
Protože jsem se koncem minulého roku rozhodl
ukončit své dlouholeté působení v pozicích umělec−
kého vedoucího Slováckého souboru Lúčka a ředi−
tele Sdružení Lúčka Svatobořice−Mistřín, rád bych
touto cestou upřímně poděkoval všem členům sou−
boru (a jsou jich za ta léta téměř čtyři stovky) za mož−
nost prožít společně hezké dny, týdny, měsíce i roky
(bylo jich bezmála 35) dříve nejen v tělocvičně zá−
kladní školy a později na sále místního kulturního
domu, ale i při více než čtyřech desítkách uskuteč−

Dlouholetí spolupracovníci F. Synek a J. Rybová

něných zahraničních zájezdů po celé Evropě, při pat−
náctistovce domácích vystoupení a při nespočíta−
telném množství místních akcí. Současné členské
základně se omlouvám za skutečnost, že jsem ji
již více a důrazněji nedokázal motivovat k aktiv−
nější činnosti... Věřím, že můj odchod zavane do ko−
lektivu nejen více odpovědnosti, ale i proud no−
vých nápadů, myšlenek a cílů, ba i nových ambicí,
jichž se mně již (upřímně řečeno) nedostávalo.
Děkuji své rodině, představitelům obce, své kole−
gyni ve vedení souboru Jovance i všem
spoluobčanům a přátelům souboru
za dlouholetou významnou podporu mé
práce a umělecké, kulturní, osvětové
i reprezentační činnosti souboru Lúčka
a věřím, že kolektiv s novým vedením,
v jehož čele je i nadále J. Rybová, udrží
svoji úroveň, zachová kvalitu jména
a uměleckou tradici i v dalších létech,
ba přál bych si v desetiletích.
„Tož, chaso, držte sa! A z vesela!
Do tanca s úsměvem a rčením: Přá−
telé, kamarádi, my vám ty medaile...!“
Do nového roku Vám všem a čle−
nům souboru Lúčka do nových ob−
dobí činnosti vše nejlepší přeje
František Synek, PhDr.
odstupující vedoucí souboru Lúčka
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Misijní perníčky
Misijní neděle se na celém světě slaví již od r. 1926, je spojena
s modlitbami a finanční sbírkou.
Každoročně připadá na třetí neděli v říjnu. Pa−
pežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí od−
povídat na velké problémy dnešního světa, jako
je bída, hlad, lepra, negramotnost apod. tím, že
skrze spolupráci s misionáři a misijními pracov−
níky nabízí duchovní i hmotnou pomoc.
Díky šikovným maminkám i dětem z farnosti
a MC Krteček proběhl v neděli 23. října 2011 pro−
dej misijních perníčků. Bylo nabaleno necelých
600 balíčků, které se prodávaly po 30 korunách.
Utržená částka 16 700 Kč byla odeslána na Pa−
pežské misijní dílo dětí (PMDD). Projekty sponzo−
rované PMDD v ČR se týkaly v minulých letech
těchto zemí: Jamajka, Guyana, Uganda, Angola,
Nigérie, Súdán, Argentina, Togo, Mexiko, Indie,
Sierra Leone, Kamerun, Zimbabwe ad. PMDD po−
máhají ročně statisícům dětí, zejména sirotkům,
tělesně a duševně handicapovaným dětem, týra−

ným dětem, dětem s AIDS, na ulici a dětem z po−
válečných oblastí, uprchlických táborů a obětem
přírodních katastrof. Více na www.misijnidila.cz.
Princip činnosti misijního díla spočívá v tom,
že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, při−
spívá do „společné pokladnice“, ze které se potom
podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Ne−
záleží v první řadě na tom, kolik člověk dává, ale
že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se ja−
kýmkoliv způsobem podíleli na letošní misijní ne−
děli, ať už perníčky pekli, zdobili, balili, prodávali
či kupovali nebo zajistili krásný průběh misijní
mše svaté, kde se nesly dary ve znamení všech
kontinentů. Díky! Na stránkách PMMD najdete
citát od P. Dimitriu, který se jaksi do naší doby
nehodí: „Jestliže miluji svět, už jen tím ho mě−
Markéta Varmužová
ním.“

Prodej perníčků při misijní neděli

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Z činnosti dětí
v našich mateřských školách
Koleda v mistřínské mateřské školce
Koleda, koleda, děti, jak ten čas nám letí, ještě
včera tu byl podzim, dneska už je sníh.
Vánoce jsou ty nejkrásnější svátky v roce, ale
ve školce nám bylo dobře po celý rok – pořád
se něco dělo! V říjnu nás navštívila Mgr. Krýsová
a provedla depistáž u dětí s vadami řeči. Dále pro

Balónky s přáním Ježíškovi odlétají
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rodiče a jejich předškolní děti proběhla schůzka
s Mgr. Pelclovou o školní zralosti. Ani o zábavu
nebylo nouzi. Divadelní pohádka, výchovný kon−
cert a veselé Vánoční cinkání se dětem moc líbilo.
Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout
na webových stránkách ZŠ a MŠ v rubrice foto−
galerie, kde najdete
také fotky moc po−
vedených výtvorů
z brambor, které děti
vytvořily se svými
rodiči v rámci naší
akce Brambůrkov.
Ale nejkrásnější ze
všech oslav jsou ty
mikulášsko−vánoční.
A těch bylo opravdu
bohatě.
Navštívil nás Mi−
kuláš – i když tu ro−
hatou a chlupatou
část jeho družiny
jsme nejprve raději
nechali na chodbě.
Veselo bylo i při
vypouštění balonků
s přáníčkem Ježíš−
kovi a ještě veseleji
na Vánoční besídce
k příležitosti oslav
10. výročí otevření
přístavby ZŠ. Samo−
zřejmě nesměl chybět
ani vánoční strome−
ček s dárečky.
Dětem jsme přiblí−
žili některé vánoční
zvyky, jako je pouš−
tění ořechových lo−
diček, rozkrajování
jablíčka nebo házení
bačkorou. Děti se po−
dílely i na bohaté vá−
noční výzdobě. Za ce−
lou naši školičku
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Vám přejeme krásné a pohodové Vánoce plné
klidu, míru a lásky a úspěšný start do nového
Milena Macháčková
roku 2012.
a celý kolektiv Mateřské školy Mistřín

Mateřská škola Svatobořice
Děti se velmi rychle přizpůsobily novému pro−
středí, navázaly přátelské vztahy mezi kamarády
i paními učitelkami. Denně spolu prožíváme nová
dobrodružství, seznamujeme se s novými život−
ními zkušenostmi.
V naší školičce je letošní rok 22 předškolních
dětí, kterým se paní učitelky maximálně věnují.
Připravují se aktivně ve všech oblastech na vstup
do l. třídy základní školy. Co vše by mělo dítě
zvládnout, než půjde do školy, vysvětlila rodičům
Mgr. Pelclová z Pedagogicko−psychologické po−
radny na přednášce „Školní zralost“. Předvedla
i krátkou ukázku práce s dětmi. Vše bylo velmi
poučné.
Od začátku roku jsme udělali spousty práce. Na−
učili jsme se k sobě ohleduplně chovat, víme, že si

nemáme ubližovat, rádi pomáháme slabším ka−
marádům. Známe už spousty nových písniček,
umíme se i doprovodit na jednoduché rytmické ná−
stroje. I naše slovní zásoba se rozvinula díky bás−
ničkám a pohádkám. Náš každodenní pobyt v ma−
teřské škole zpříjemňují divadélka a výchovně
vzdělávací programy.
Na podzim jsme měli největší radost z pouštění
nádherných draků. Počasí k nám bylo vlídné
a příjemný vítr nám nabídl nevídanou podívanou.
Další radostí byl příchod Mikuláše s čerty a an−
dělem. I nějaká ta slzička se objevila, ale vše skon−
čilo vesele společnou písní a tanečkem.
Za pomoci paní Brucknerové jsme vytvořili malé
vánoční ozdoby z keramiky. Prostor pro ruční práci
dostaly i maminky, které si vyzkoušely techniku
pletení košíků z pedigu. V pátek 9. 12. jsme se
zúčastnili celostátní akce pořádané Radiem Im−
puls – vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Teď už jen čekáme na ty nejkrásnější svátky
v roce, které chceme všichni prožít v klidu, ro−
dinné pohodě a zdraví.
Dana Měchurová
Den s Mikulášem všechny potěšil

Navštivte
naše stránky

www.zssvatoborice−mistrin.cz

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

strana 19

Co se děje v naší škole
Projekt vzájemných setkání rodičů −
předškoláků − učitelů v roce 2011/12
Začátek školní docházky je důležitým mezníkem
v životě člověka. Klade na něj nové požadavky ne−
jen v učební látce, ale i poznávání obrovské školní
budovy, družiny, jídelny, pevného časového řádu
(hodiny, přestávky) a spousty nových pravidel. Je
také potřeba si zvyknout na nové děti, najít si mezi
nimi místo, vyhledat si kamarády, zvyknout si na
nové dospělé a jejich požadavky, být samostatněj−
ší, pamatovat si řadu věcí.
Pro usnadnění prvních kroků nových prvňáčků
ve škole realizujeme i letos seznamovací projekt vzá−
jemných setkání předškolních dětí, rodičů a učitelů.
První setkání proběhla 29. listopadu v MŠ Sva−
tobořice a 7. prosince v MŠ Mistřín. Rodičům a dě−
tem byly představeny jejich budoucí paní učitelky
první třídy a ty se prvně setkaly se svými budou−
cími žáky a jejich rodiči. Předškoláci ukázali, co
už dovedou, co se ve školce naučili. Za svoji snahu
byli odměněni dárkem vyrobeným školáky a byli
pozváni k zápisu do první třídy (termíny: úterý
17. ledna a čtvrtek 19. ledna 2012) v budově zá−
kladní školy.
V následujících měsících (březen, duben a květen)
bude projekt pokračovat prožitkovými odpoledni
ve škole, kdy se předškoláci společně s rodiči se−
známí s budovou školy a jejím vybavením, zacvičí
si v naší krásné tělocvičně a zkusí si práci školáků
ve třídách pod vedením budoucích paní učitelek.
Slavnostním dnem se stane 28. červen. Tento den
budou předškoláci na kulturním domě pasováni ře−
ditelem školy na prvňáky a od žáků 9. ročníků
přeberou pomyslnou štafetu.
Vyvrcholením celého projektu bude slavnostní
zahájení školního roku v pondělí 3. září v hudeb−
ním sále základní školy.
Jarmila Maradová, Mgr.

zdolalo trať dlouhou pět kilometrů štafetovým bě−
hem po dvousetmetrových úsecích ve výborném čase
a obsadilo druhé místo v kategorii vesnických škol.
7. 10. se štafetového maratonu Emila Zátopka zú−
častnilo dvaačtyřicet žáků druhého stupně a v kon−
kurenci štafet z jedenácti škol obsadili naši žáci cel−
kově třetí místo a ve vesnických školách se umístili
na výborném druhém místě. Všem žákům děkujeme
za reprezentaci školy a obce a výborný sportovní
výkon. Poděkování patří i paní místostarostce Te−
rezce Čičákové, která nás přijela do Hroznové Lhoty
podpořit a bývalému žáku naší školy Víťovi Haj−
nému, který pomáhal při přípravě běžců na startu.
Ivana Handschkeová, Mgr.

Projekty v anglickém jazyce
Jako v minulém školním roce, tak i v letošním
pokračujeme s dětmi ve zpracovávání projektů.
Žáci si jejich prostřednictvím opakují jak slovní
zásobu, tak gramatiku, posilují si tím pádem jazy−
kovou gramotnost, fungují mezipředmětové vazby
a především děti práce velmi baví a nenásilnou
formou dochází k upevňování učiva. I slabší žáci,
ne tak šikovní na jazyky, si mohou vylepšit pro−
spěch díky jejich snaze. Děti pracují jak samostat−
ně, tak ve dvojicích i ve skupinkách, učí se mani−
pulaci se slovníky. Posilují si při tom kompetence
k učení, k řešení problémů, komunikativní, soci−
ální a personální a pracovní.
Zatím jsme v 5. A zvládli projekt „My Things“
(Moje věci). Třídy 6. A a 6. B vytvářely projekty
„At the restaurant“ (V restauraci), „Must“ (Mu−
set) a Description“ (Popis). V 7.A se děti zabývaly
projekty „An Illness“ (Nemoc) a „The Past“ (Mi−
nulost). Třída 8. B zpracovala projekt „Family
Tree“. A ve třídě 9. A žáci psali projekt s názvem
„My Future“ (Moje budoucnost). Projekty se v ho−
dinách anglického jazyka budeme samozřejmě
zabývat i nadále.
Oldřiška Bimková

Úspěchy naší školy v Zátopkově pětce
a ve štafetovém maratonu Emila Zátopka

Projekt třídění odpadků

Začátkem října měli naši žáci z obou stupňů zá−
kladní školy možnost zúčastnit se hned dvou šta−
fetových závodů. Tyto se jako již tradičně konaly
v Hroznové Lhotě a v obou bězích byly zastoupeny
i naše štafety. Pětadvacet žáků z prvního stupně

Stejně jako předchozí roky i tento rok se na naší
škole koná projekt třídění odpadků. Cílem je nau−
čit děti třídit odpad, který samy vytvoří.
V každé třídě jsou připraveny tři druhy nádob,
které jsou pečlivě popsány – nádoba na papír, ná−
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Děti se učí i v přírodě

doba na smíšený odpad a nádoba na plasty. V hodi−
nách klademe důraz na ochranu přírody a inovativ−
ními metodami, např. prezentacemi na interaktivní
tabuli, seznamujeme s druhy odpadů a jejich tří−
děním. Každý měsíc dochází ke kontrole a hodno−
cení, jak si žáci stojí při třídění. V důsledku několi−
kaleté tradice tohoto projektu jsou žáci na třídění
již zvyklí a berou to jako samozřejmost, proto je
dosti obtížně objektivní hodnocení. Na konci škol−
ního roku dojde k celkovému vyhodnocení.

Žáci jsou motivováni i možností získání odměny
pro třídu v podobě příspěvku 1000 Kč na školní
výlet. Tímto projektem zvyšujeme enviromentální
cítění dětí a věříme, že stejně se chovají i doma.
Roman Mikliš

Beseda se starostou naší obce
Dne 3. listopadu 2011 navštívily třetí třídy Obecní
úřad ve Svatobořicích−Mistříně. Pan starosta Fran−
tišek Měchura děti přivítal a obdržel znak obce,
který žáci zhotovili v rámci pracovní výchovy a pr−
vouky.
Poté jim v zasedací místnosti nadšeně vyprávěl
o historii obce, o budově OU i plánech do budoucna.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Žáci se o rozvoj a údržbu obce zajímali, kladli do−
tazy, zaujatě naslouchali.
Nejvíce však sledovali výklad o třídění odpadu,
neboť toto téma je pro ně aktuální v souvislosti
s projektem Ekostrážci planety Země.
Beseda byla ukončena prohlídkou celé budovy
i sladkou odměnou za vzorné chování.
Ekostrážci planety Země
Již druhým rokem probíhá na naší škole pro−
jekt směřující k výchově dětí ke správnému a zdra−
vému životnímu stylu. Při praktických činnostech
jsou žáci vedeni k chápání vztahu člověka, přírody
a jejich vzájemné součinnosti.
Práce je zaměřena nejen na vyučovací hodiny, be−
sedy, vycházky, projektové dny a vůbec pobyt žáků
ve škole, ale také se přenáší mimo rámec školy,
na ekologické vzdělávání a výchovu ke zdravému
životnímu stylu v rodinách, zájmových skupinách,
v celé společnosti.
Činnosti, uskutečňované v průběhu celoročního
projektu, jsou zaměřeny převážně na ekologickou
výchovu (poznání podmínek života, sběr a třídění
odpadů, zdravé životní prostředí a péče o něho),
na využití znalostí o člověku (péče o zdraví, správ−
ná výživa, zuby a péče o chrup), o přírodě (zna−
losti rostlinných a živočišných druhů, chování
v přírodě, péče o zvířata), výtvarné práce s pří−
rodninami.
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V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivity:
 cvičení v přírodě spojené s pozorováním změn
v přírodě, rostlin, zvěře
 sběr kaštanů a žaludů
pro dokrmování lesní zvěře
 založení pokusu „Co se v přírodě rozloží“
 celoroční soutěž o čistotu ve třídách
a třídění odpadu
 beseda s p. Svorou „Ochrana při používání
elektrických spotřebičů“
 zubní hygiena, nácvik správné péče o chrup
 besedy o životním stylu
a zdravém způsobu stravování
Co dále? Těšíme se na
 návštěvu Kovosteelu ve Starém Městě
u Uherského Hradiště
 jarní úklid obce
 Vítejte na palubě – beseda
o zdravém životním stylu
 zábavné dopoledne v hipocentru
Návštěva divadelního představení
V rámci výuky na naší škole navštěvujeme kaž−
doročně divadelní představení.
V letošním školním roce jsme si vybrali nepříliš
známé divadlo Jezerka v Brně. Zaujal nás námět

„Bitva u Lipan“, neboť žáci čtvrtých a pátých tříd
se ve vlastivědě již s tímto učivem seznamují.
Děti se prostřednictvím představení ocitly v době
husitských válek a seznámily se s životem pro−
stých lidí. Děj i neobvyklá výprava děti velmi za−
ujaly a již se těší na další kulturní zážitky.
Projekt: Putování za sluníčkem
pro žáky 1. ročníků
Začátek školní docházky je výrazným mezníkem
v životě každého dítěte. A tak využíváme různé
možnosti, jak zpříjemnit a ozvláštnit výuku, jak
zajímavým způsobem rozšířit vědomosti dětí.
Projekt Putování za sluníčkem začíná sezna−
mováním s novými spolužáky, s budovou školy,
budování přátelských vztahů ke spolužákům i za−
městnancům školy. Poznáváme naši obec, po−
znáváme zákonitosti přírody, proměny našeho
okolí, život zvířat. Zlepšujeme svou tělesnou zdat−
nost a zaměřujeme se na zdraví a všestranný ži−
vot.
Práce na projektu také pomáhá k rozvoji jemné
motoriky, tvořivosti, koncentraci pozornosti, roz−
víjí hudební a pohybové schopnosti, trénink pa−
měti, zvyšování fyzické zdatnosti, finanční gramot−
nosti a kamarádských vazeb.

Děti poznávají svět kolem sebe
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Působí na všestranný rozvoj
dovedností školáka.
V rámci práce na projektu
Putování za sluníčkem se žáci
seznámí s jednotlivými tématy,
povedou si portfolio, výsledky
své práce zhodnotí na besídce
před rodiči a vystaví v učebně
a na chodbách školy.

Děti se cítily ve vodě jako doma

Plavecký výcvik
2. a 3. ročníků
Motto: Plavem jako rybičky,
nebojme se vodičky. Prsa, kraul
i znak zvládnem hravě – je to
tak!
I v letošním školním roce
se žáci 2. a 3. tříd zúčastňují
plavecké výuky. Tentokrát
jezdíme každou středu na kry−
tý bazén do Ratíškovic. Děti
si paní učitelky plavání rozdě−
lily na skupinky – družstva, a to podle jejich
schopností. Cílem 20 vyučovacích hodin je naučit
se a zdokonalit v plavání různých plaveckých
stylů. Využívá se k tomu spousta pomůcek, které
jsou dětem oporou a jistotou při pobytu ve vodě.
V hodinách mají možnost se i vydovádět na sklu−
zavce, při skocích do vody, při lezení po opičí
dráze.
Poslední dvouhodinovka je tradičně věnována
závodům, při kterých si „žáčci – plaváčci“ změří
svoje síly. Všechny nabyté dovednosti budou ur−
čitě hojně využívat v létě na dovolených a tábo−
rech. Tak plavme jako rybičky!
Prevence nežádoucích projevů chování
Součástí výchovně vzdělávacího procesu, kdy
se žáci seznamují se základními znalostmi z jed−
notlivých předmětů, je také výchova ke zdraví
a zdravému životnímu stylu. V jednotlivých ho−
dinách děti poznávají, co je pro zdravý život důle−
žité, jak o sebe pečovat nejen po stránce fyzické,
ale i psychické. Učí se, jak reagovat v různých
situacích, jak je řešit, popř. kam se obrátit o po−
moc a radu.
V rámci rozvíjení zdravého životního stylu
a prevence sociálně nežádoucích projevů cho−
vání, jako je např. záškoláctví, poruchy příjmu
potravy, šikany nebo užívání návykových látek,
jsou v naší škole jednotlivá témata začleňována
do výuky a pro doplnění informací a získání vět−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

šího rozhledu v dané problematice jsou zváni
do školy odborníci specializovaných pracovišť, kteří
formou besed, interaktivních cvičení a přednášek
s žáky pracují a předávají jim potřebné informace
a kontakty.
Jednou z těchto aktivit byla i beseda, která se
uskutečnila 1. prosince na téma „Zdravý životní
styl a poruchy příjmu potravy“. Děti se dověděly
mnoho zajímavého o tom, co by správně měl obsa−
hovat zdravý jídelníček, kolikrát denně a jaké
množství a složení potravy by měly jíst. Sezná−
mily se také s problematikou poruch příjmu po−
travy a jaké nebezpečí se za touto nemocí ukrývá.
Žákům se beseda líbila a aktivně se zapojovali
do diskuze.
Z dalších plánovaných programů prevence ne−
žádoucích projevů chování nás čeká cyklus před−
nášek pro 2. a 4. ročník – Dopravní výchova, beseda
pro 9. ročník – Právní vědomí, právní odpověd−
nost, pro I. stupeň je to zážitkové divadlo „Na pa−
lubě“ řešící problém zdravého způsobu života,
6. a 7. ročník – programy Pedagogického centra
Hodonín zabývající se problematikou návykových
látek, kouření a vzájemných vztahů, objasnění
pojmů „šikana“.
Pro žáky jsou tyto besedy přínosem nejen tím,
že získají potřebné, důležité a zajímavé infor−
mace, ale i tím, že se osobně seznámí s odbor−
níky, kteří se tou problematikou zabývají a mohou
jim s jejich „problémy“ účinně a odborně pomoci.
Ivana Handschkeová, Mgr.
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Basketbalový turnaj
V listopadu probíhal v hodinách tělesné vý−
chovy basketbalový turnaj žáků šestého až de−
vátého ročníku. Turnaj probíhal systémem každý
s každým a v základních kolech bylo odehráno
šedesát zápasů. Do turnaje se zapojil celý druhý
stupeň a celkem se ho zúčastnilo sto dvacet dětí.
Vítězné týmy z jednotlivých ročníků se pak 14. 12.
2011 utkaly v celoškolním finále.
Po vyrovnaných soubojích se na třetím místě
umístil tým ze šestého ročníku, druzí skončili os−
máci a vítězství si vybojovali žáci z 9. A. Desátý
ročník tohoto turnaje proběhl v duchu fair play
a všem účastníkům patří poděkování za dobré spor−
tovní výkony i sportovní chování.
Roman Klimek, Mgr.

Z činnosti environmentálního kroužku
V listopadu jsme absolvovali poslední letošní
vycházku z cyklu návštěv bažantnice. Díky těmto
opakovaným návštěvám jsme mohli poznat ži−
votní cyklus jednoho z obyvatel polí – bažanta obec−
ného. Na jaře jsme viděli slepičky a kohouty,
jejich vajíčka v líhni, kuřata a při naší poslední
návštěvě již několikaměsíční bažanty připravené

k vypuštění do volné přírody. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat panu bažantníkovi Martinu
Měchurovi, který nám všechno ukázal, vysvětlil
a hlavně s velkou trpělivostí odpovídal na naše
všetečné otázky.
Roman Klimek, Mgr.

Z naší minigalerie
V září a říjnu letošního školního roku byly vý−
stavní prostory školní minigalerie k dispozici
našim žákům a jejich dílkům z hodin výtvarné
výchovy. V listopadu jsme několik dnů měli
možnost vystavit díla dětí, které se zapojily do pro−
jektu Malujeme barvami země, který vyhlašuje
pro děti s výtvarným nadáním Masarykovo mu−
zeum v Hodoníně a organizují, včetně slavnost−
ního vyhlášení, pracovníci památníku Staré
a Velké Moravy – Slovanského hradiště v Mikul−
čicích.
U příležitosti pořádání akce Vánoce 2011 jsme
oslovili pana Františka Synka, který nám při−
pravil fotografie tematicky zaměřené na právě
probíhající roční období – zimu. Tuto výstavu
ve školní minigalerii si budete moci prohlédnout
do konce ledna. V únoru se k nám vrátí část vý−
stavy Malujeme barvami země.
Ivana Handschkeová, Mgr.

Začátek basketbalového turnaje
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Před vystoupením na Vinobraní

Podkověnka v novém školním roce
Při pravidelných čtvrtečních zkouškách začala nacvičovat na tradiční vinobraní,
které se uskutečnilo v neděli 25. září i s novými členy.
Protože se nám snížil věkový průměr malých
tanečníků a tanečnic, zařadili jsme do pásma mimo
říkanky, písničky a tanečky také pěkné dřevěné
hračky, kterými jsme se snažili děti upoutat
a zpestřit nácvik programu tak, aby to pro ně byla
činnost přirozená jejich věku.
O víkendu 14.−16. října nás navštívil folklorní
soubor Děcka z Buchlovic. Na uvítanou jsme v pá−
tek uspořádali sportovní turnaj v kuželkách, na který
byl rovněž pozván Krušpánek a Mladá cimbálová
muzika. Zde je na místě poděkovat za ochotu a pod−
poru činnosti dětí místnímu oddílu kuželkářů
v čele s panem Bláhou a jejich sponzorské pomoci
při organizaci této akce.
První část sobotního odpoledne patřila tanečním
ukázkám obou souborů. Hosté měli zájem o naše
obřadní pásmo Královničky a na oplátku nám
předvedli své oblíbené taneční hry a tance, které
u nás na soustředění nacvičili. A protože k nám buch−
lovjáci přijeli poznávat „Slovácko“, dalším bodem
společného odpoledne bylo seznamování se s jiho−
kyjovským parádním krojem, jeho součástmi a zhléd−
nutí ukázky oblékání kroje ženského. No a jaké by
to bylo seznámení folklorního souboru se Slovác−
kem, kdybychom vynechali náš typický tanec skoč−
nou. Po promítnutí filmového dokumentu ÚLK
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ve Strážnici, kde je tento tanec zaznamenám, se
naši hosté rozdělili: mladší si zkusili vymalovat
a obléct papírovou panenku do předkresleného
kroje a starší se věnovali praktické výuce tance.
I když největší podíl organizování programu pade−
sátičlenného souboru Děcek z Buchlovic ležel na kul−
turním domě a Podkověnce, s pomocí přispěchal také
Krušpánek a Slovácký krúžek se svými vedoucími.
Pěknými vzájemnými vztahy a ochotou si společně
pomáhat při reprezentaci naší obce vychováváme
budoucí generaci a ukazujeme cestu dalšího vývoje
folklorních aktivit u nás. Pochvalou pro nás byla spo−
kojenost našich hostů s pobytem ve Svatobořicích−
−Mistříně a pozvání na návštěvu zase k nim.
Listopad patřil hodům a přípravě na besídku
věnovanou mikulášské nadílce, která proběhla v ne−
děli 4. prosince. Naše děti v rozverném pásmu
přijely na konících až do Betléma, kde Ježíškovi
zazpívaly koledu. Advent dále již patřil klidnější
činnosti – nácviku koled na společné vystoupení
s Krušpánkem a Mladou cimbálovou muzikou při
Vánocích ve škole.
Děkujeme za podporu v naší činnosti a v novém
roce přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a spokojenost.
vedoucí souboru
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Krušpánek oslavil
desáté narozeniny
Dětský folklorní soubor Krušpánek slaví letos desáté výročí od založení
a Mladá cimbálová muzika výročí páté.
Proto jsme se domluvili a připravili společný
program pod názvem Tajemství kabinetu. Oslo−
vili jsme i bývalé členy Krušpánku a začaly týdny
pilného nacvičování. Vystoupení se odehrálo
29. října v prostorách KD, který se na chvíli pro−
měnil ve školní kabinet. Celým představením
nás provázel v herecké roli pana učitele Tomáš
Kellner, v roli školníka Vítek Hajný a tělocvikář
Vojta Marada. Vystoupení zahrnovalo několik
tanečně−divadelních vstupů složených jak z tanců
našeho regionu, tak blízkého okolí a děvčata
z Krušpánku nacvičila i slovenský dívčí tanec
„karičky“. Celý program měl za úkol diváky potě−
šit, rozveselit a zpříjemnit jim sobotní odpoledne.
Doufám, že se nám to podařilo.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem účin−
kujícím a zejména bývalým členům za pomoc a čas

věnovaný nácviku a všem, kteří se jakkoliv na vy−
stoupení podíleli.
Další zkoušky jsme věnovali hodové přípravě.
Zopakovali jsme nejčastější hodové tance – polku
a valčík a vyrobili voničky do hodového průvodu.
V prosinci tradičně přišel Mikuláš s andělským
sborem a kupou hrozivých čertů nadělit dětem
dárečky na Mikulášské besídce na KD a 17. 12.
jsme společně s Podkověnkou zazpívali několik
koled na vánoční akci k 10. výročí otevření pří−
stavby školy. Nyní nás už čeká plesová sezóna
a nácvik besedy a také připravujeme předtančení
na některý z místních plesů.
Doufám, že i přes malý počet členů se budeme
v novém roce nadále scházet na pravidelných
zkouškách, připravovat nová pásma a vystoupení.
Kristýna Vašíčková

Momentka ze slavnostního koncertu
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Lúčka v zrcadle roku 2011
Ohlédnutí za rokem 2011 musíme začít hned v lednu, kdy jsme se v polovině ledna
vydali do Zubří na Valašsku, abychom se tam zúčastnili tamní veselice
a podpořili ji svým vystoupením.
O čtrnáct dní později se nám spolu se sdruže−
ním Patnáctka pro občany povedlo uspořádat Ta−
neční a módní show, která se těšila u návštěvníků
velké oblibě. Účastnili jsme se pak i předtančení
na domácím Dolňáckém plese a fašaňkové obchůzky.
V březnu ani v dubnu se nám nepovedlo usku−
tečnit každoroční soustředění, což
se pak ukázalo jako zásadní problém
pro naši další činnost, protože se
nám z vystoupení vytratila jistota
a lehkost. Alespoň následná Veli−
konoční pomlázka se v hojném poč−
tu chlapců i děvčat zdárně povedla
a pomalu jsme se chystali na zájezd
do německého Riebnitzu. Ještě před
tím jsme ale absolvovali více i méně
zdařilá vystoupení v lázních Hodo−
nín, kam jezdíme pravidelně v po−
sledních letech. Na západ od našich
hranic jsme se vydali začátkem čer−
vence na svátek upálení Mistra Jana
Husa. V týdenním pobytu jsme odtan−
čili především dlouhá vystoupení,
která nás v zápolení souborů, díky
oblibě tamních diváků, vynesla na
druhou příčku za vítěznou Kolumbii. Na tomto
místě bych taky chtěl zmínit vítězství naší cimbá−
lové muziky pod vedením Jarka Panáka v soutěži
doprovodných kapel. Tito kluci s námi hrají již
několik let a myslím, že vzájemná spolupráce do−
vedla obohatit nejen náš kolektiv ale taky jejich
muziku. V polovině srpna jsme se zúčastnili kro−
jové přehlídky i vystoupení na Slováckém roce v Ky−
jově a se vstupem do podzimu jsme začali inten−
zivně pracovat na chystání hodové slavnosti. Po−
malu už od února, po zvolení stárků a stárek, jsme
se pečlivě připravovali na listopadové veselí. Nutno
poznamenat, že hlavní penzum práce jsme museli
vynaložit právě na podzim. Ať už to bylo chystání
sálu, shánění vína, krušpánku nebo drobností
do volenky, všechno jsme dovedli dobře a opravdu
včas zařídit, za což bych chtěl všem našim členům
a také rodičům poděkovat.
Nicméně hody utekly rychleji než voda v potoce
a další hody se našeho souboru budou blížeji týkat
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

až za dva roky, kdy si opět z našeho středu zvo−
líme dva stárky a dvě stárky. Ačkoli se podzim
pomalu přehoupl do zimního období, souborová
činnost pokračovala dále a je na místě napsat,
že nám toto období nikdy příliš nesvědčilo. Potý−
kali jsme se se slabou účastí členů na zkouškách,

Stárci a stárky hodové slavnosti roku 2011

která je díky naší malé členské základně velmi ci−
telná, a také s odchodem několika děvčat z našeho
středu. Přesto se zdravé jádro pořád drží a schází
se tak, aby bylo možno trénovat tance, zpěvy, opa−
kovat besedu, která nás čeká na letošním plese.
Věříme, že nový rok 2012 vlije do našich žil no−
vou a dravou krev tak, abychom se dokázali zno−
vu a s chutí pustit do všeho, co jsme si předsevzali
a co bychom rádi splnili. Čeká nás kromě folklorní
činnosti v obci, dalších zájezdů a vystoupení také
hodně důležité 35. výročí od založení souboru. Rádi
bychom jej někdy v podzimních měsících spolu
s Vámi oslavili.
Na přelomu let 2011/2012 bychom Vám chtěli
poděkovat za podporu a přízeň, kterou nám vě−
nujete. Všem členům, jejich příbuzným, příz−
nivcům, obecnímu úřadu i sdružení Patnáctka
pro občany a Vám všem ostatním přejeme na pra−
hu nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a po−
Petr Šťastný, Bc.
hody.
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Slovácký krúžek

Adventní poohlédnutí
Na podzim se sklízí plodiny Matky přírody z polí a naši předkové oslavovali
toto období hojnosti před nadcházející zimou mnoha způsoby.
Za jeden z nich se dá počítat i „Zarážení hory“.
To letošní se konalo v prostorách Svatoborského
sklípku a my se na něm podíleli dvěma tanečními
vstupy (Skočné a Hlucké) a účastí v hraných scén−
kách. Počasí se vydařilo a diváků bylo nepočítaně.
Nádherné babí léto a nedělní odpoledne úplně vy−
zývalo k procházce a pobytu venku.
Další zásadní akcí jsou hodové slavnosti. Le−
tošní organizace se ujal soubor Lúčka. Stárci
a stárky se zhostili svých povinností se ctí a jedi−
nou kaňkou byla malá účast na nedělní a pon−
dělní muzice. Jako účastník všech tří zábav můžu
jenom říct, že litovat může každý, kdo nepřišel.
Hlavně pondělní maškara se vydařila.
Od nápadu na volenku přes Hojačky až k závě−
rečným scénkám. Jednu lze pochválit za aktuál−
nost a polemizovat nad podílem improvizace
a předem připraveného scénáře. U druhé... no,
kdy se po Svatobořicích budou zase prohánět kov−
bojové a indiáni.

Hody utekly jak voda z řešeta, nezbývá než zase
rok počkat na další.
Před Vánocemi nás čekalo vystoupení v Trnavě
u Zlína. Už druhý rok po sobě ve spolupráci
s Mužským sborem tady vystupujeme s vánočním
pásmem a tanečním vystoupením. Letos jsme za−
tančili Skočné, Svatoborské Danaje, Slovenské
z Milotic a Strání. Kluci předvedli Pastýřskou hru.
Hudebně nás doprovázela CM z Milotic.
A tak vánočně naladěni vyrazili jsme hned
v neděli na Mikulášskou obchůzku. Vánoce už
jsou přece za dveřmi. Před koncem roku budeme
vystupovat ve vánočním pásmu u základní
školy. Tam poladíme koledy a Vánoce můžou při−
jít.
Všem přeji za sebe i členy slováckého krúžku
příjemné prožití svátků vánočních a veselé oslavy
příchodu Nového roku. Ať vstoupíme do něj tou
správnou nohou a zdraví. Nashledanou v příštím
roce…
Petra Píšová, Ing.

Chasa krúžku na slavnosti Vinobraní
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Zprávy od našich

dobrovolných hašičů
Zprávy z deníku naší Zásahové jednotky hasičů
V naší obci dobře pracují a o naše majetky i bez−
pečnost pečují dva sbory dobrovolných hasičů. Jejich
veřejně prospěšná, kulturní, sportovní i osvětová čin−
nost je široká a velmi důležitá. I na stránkách na−
šeho zpravodaje jsou o ní podávány pravidelně
informace. K nim nyní přibývá samostatná zpra−
vodajská činnost, která bude informovat o činnosti
utvořené společné zásahové jednotky, jejíž oficiální
název je Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Svatobořice−Mistřín a zkratka JSDHO Svatobořice−
−Mistřín. Jednotka v počtu 35 hasičů vznikla slou−
čením dvou samostatně působících jednotek sborů
dobrovolných hasičů v naší obci z rozhodnutí kraj−
ského ředitelství HZS v Brně. Sloučená jednotka
začala působit v naší obci v roce 2010.
V posledním čtvrtletí roku 2011 jednotka vyjíž−
děla ke čtyřem událostem. 4. 10. k požáru slámy
(planý poplach) – tímto bych chtěl apelovat na ob−
čany, že vypalování porostů je dle zákona č. 133/1985
sb. zakázáno a pokud chtějí pálit větší množství
větví apod., aby toto nahlašovali na linku 150 nebo
112 nebo na internetové adrese www.firebrno.cz).
Další zásahy byly dne 13. 11. v Kostelci (požár
boudy), 24. 11. v Čeložnicích (požár RD), 30. 11. Ky−
jov (taktické cvičení jednotek PO). Dále probíhá
každý měsíc školení členů jednotky SDH.
V zimním období jsou nejčastější požáry RD od ko−
mínů, krbů... Proto byste měli mít všichni v po−
řádku a zkontrolované spalinové cesty. Komín ve
špatném technickém stavu je časovaná bomba
uprostřed Vašeho obydlí!!!
Komíny na tuhá paliva – uhlí či dřevo jsou nej−
rizikovější.
Hlavním znečišťovatelem komínů je nekvalitní
palivo – vlhké dřevo nebo navlhlé uhlí. Vlhké dřevo
má nejen špatnou výhřevnost, ale i velmi dehtuje
a rychle zanáší komín sazemi. Pokud je vrstva sil−
nější než 3 cm, jedná se o vysoce hořlavý povrch
a může velmi snadno vzniknout tzv. komínový po−
žár. Při tomto skrytém požáru dosahují teploty
až do 1200 stupňů Celsia. Komínové zdivo praská
a unikající žár snadno podpálí vyschlé krovy nebo
třeba staré noviny na půdě domu. Nejeden komí−
nový požár končí tragicky nejenom na majetku,
ale bohužel i na životech spících obyvatel domů.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Komíny k plynovým kotlům nejsou tak „zatížené“
zplodinami jako ty na tuhá paliva, ale i u nich platí,
že jste ze zákona povinni jednou ročně nechat
zkontrolovat a vyčistit komín odborníkem.
Jsou to rozumně investované peníze, pokud tak
neučiníte, čeká Vás pokuta a pokud vyhoříte a ne−
doložíte pojišťovně doklady o řádných revizích ko−
mína, nebudete mít zhola nic.
Pamatujte!!!
1. Komíny se musí pravidelně kontrolovat a čistit.
2. Vadný komín se již dále nesmí používat.
3. Komíny udržujte v bezvadném stavu.
4. Na půdě těsně u komína neskladujte
hořlavé předměty.
5. Dbejte na řádné napojení kouřovodu
do komínového tělesa.
6. Komín musí být uvnitř domu omítnut
a bez prasklin.
7. Do komína nesmí nikde zasahovat trámy.
8. Dvířka do komína důkladně zajistěte.
9. Dodržujte návody a podmínky
stanovené výrobcem kotlů a krbů.
Dušan Novák, zástupce velitele jednotky JSDHO

SDH Mistřín – bilance a plánování
Na sklonku loňského roku se náš sbor zúčastnil
kulturního i sportovního dění v obci i okolí.
 Dne 5. listopadu jsme uskutečnili sběr starého
železa.
 Při hodové slavnosti jsme vypomáhali se za−
bezpečením dopravy během hodového průvodu
a o měsíc později jsme pomáhali s organizací
Zpívání u vánočního stromu.
 10. prosince jsme se zúčastnili soutěže v hasič−
ské sálové kopané ve Strážnici. Zde náš tým
obhájil loňskou druhou příčku z devíti zúčast−
něných družstev.
 29. prosince si nejprve zahráli kuželky naši
nejmenší a po nich také dospělí členové sboru.
 31. prosince jsme se zúčastnili pochodu do Ra−
tíškovic „za prasátkem“, který pořádá Mikro−
region Nový Dvůr.
Jako každoročně začátkem roku se uskuteční
dne 15. ledna 2012 valná hromada, na které na−
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Záběr ze zasedání zasloužilých hasičů okresu

plánujeme činnost, tzn. soutěže, kulturní akce,
sběry železa apod.
A na závěr bych Vám rád za celý mistřínský
Sbor dobrovolných hasičů poděkoval za Vaši pří−
zeň a do celého roku popřál hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín

SDH Svatobořice – ukončení roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem celého
Sboru dobrovolných hasičů Svatobořice popřát
Vám v novém roce 2012 hodně zdraví a osobní
pohody.
S blížícím se koncem roku nastává i čas hodno−
cení naší celoroční činnosti. To provedeme na vý−
roční valné hromadě, která se uskuteční 7. ledna
na hasičské zbrojnici.
V měsíci prosinci se členové výboru zúčastnili
výročních valných hromad v Radošovcích a Kory−
čanech.
15. prosince jsme připravili na naší zbrojnici
pohoštění pro setkání Zasloužilých hasičů okresu
Hodonín.
Na začátku listopadu jsme uspořádali pod−
zimní sběr železa. Za věnovaný železný odpad
děkujeme. Před našimi hody ženy společně s dět−
mi z kategorie mladších uklidily okolí hasičky,
děti pomohly při vyhrabování opadaného listí.
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Na začátku měsíce října se družstva mladých ha−
sičů zúčastnila závodu požární všestrannosti v Ra−
tíškovicích. Za chladného slunného počasí se na−
šim dětem dařilo. V obou kategoriích se umístili
na 2. místě. Od listopadu se tréninky mladých
hasičů uskutečňují na sokolovně. Zaměřili jsme
se na uzlování, štafety požárních dvojic a 4 x 40 m.
Poprvé se nám podařilo přihlásit na halovou sou−
těž v Havířově, která se uskuteční 25. února. Účast
na této soutěži je pro mladé hasiče motivací pro
tréninky, neboť se jedná o neoficiální mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Také opět jez−
díme na plavání do Ratíškovic. Před Vánocemi
připravujeme pro děti na hasičské zbrojnici vá−
noční diskotéku.
Ani sportovní družstvo mužů během roku ne−
zahálelo. Zúčastnilo se soutěží GP, podílelo se
na výkopu kanalizace v časti obce Svatobořice.
V dnešní nelehké době, kdy je časově náročné
skloubit pracovní povinnosti s rodinou a k tomu si
najít čas na své zájmy, ke kterým patří i hasičský
sport, lze jen poděkovat všem, kteří se činnosti
ve Sboru dobrovolných hasičů plně věnují.
Také představitelům naší obce děkujeme
za vstřícnost a podporu v naší práci.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na tradiční
hasičský ples, který bude v pátek 17. února na so−
kolovně. K tanci a poslechu zahrají POPUĎANÉ.
Těšíme se na Vás.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka SDH Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Spartak
se k zimnímu spánku neukládá
Ačkoli nastalo po dlouhém fotbalovém zápolení období odpočinku,
tedy zimní přestávky, SK Spartak ve své činnosti pokračuje dál.
I když do vánočních svátků si všichni hráči, tre−
néři i funkcionáři můžou od náročného roku odpoči−
nout, ihned na začátku ledna se vrhnou opět do díla.
Čeká nás především dlouhé a tvrdé nabírání fyzické
kondice, pro které je právě zimní obdo−
bí typické. Týkat se bude všech našich
mužstev bez rozdílu. Žákovský kolek−
tiv a mužstvo „A“ by měly odjet v tom−
to období na plánovaná soustředění,
aby tak zvýšily intenzitu své činnosti.
Velkou připravovanou událostí bude
18. února ples Spartaku, který se usku−
teční stejně jako v loňském roce na kul−
turním domě a jeho součástí bude velká
tombola a dobrá zábava. Na tento ples
jste všichni srdečně zváni a budeme
moc rádi, pokud mezi nás zavítáte
a s námi se dobře pobavíte.
Jak možná někteří také víte, v roce
2012 oslaví náš oddíl své kulaté 80. na−
rozeniny. Výbor Spartaku a všichni čle−
nové chtějí po skončení sezony 2011/
/2012 uspořádat oslavy, na které by se naše muž−
stva měla střetnout s atraktivními soupeři. O které
půjde, se v tuto chvíli zatím jedná, ale včas o nich
budete informováni.
Mimo oslavy a zábavné akce je však v plánu v na−
šem areálu uskutečnit také spoustu prací, které
nám pomohou ještě o něco více zvelebit, abyste se
u nás cítili ještě více jako doma. Budou prováděny
brigádnicky a potrvají minimálně napříč celým
jarním pokračováním této sezony.
Ve své první sezoně v krajské I. B třídě se naše
A mužstvo mužů umístilo na osmém místě, což je
na nováčka jistě slušný výsledek a to i přesto, že
celá soutěž je nesmírně vyrovnaná a bez některých
zbytečných ztrát bodů se mohl ocitnout na vyšších
místech. Přesto se předváděná hra líbí fanouškům,
kterých jezdí na zápasy venku až neočekávaně
mnoho. Věříme, že v jarní části sezony dovedou zú−
ročit na podzim získané zkušenosti a posunou se
tabulkou vzhůru. Naopak předváděná hra kluků
B mužstva není z těch nejoblíbenějších. Ale to ni−
kterak nevadí, protože se tu zapracovávají mladí
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

hráči, kteří právě vyšli z dorostu, a taky se tu roze−
hrávají po zranění. Ve III. A třídě obsadili po pod−
zimu dvanácté místo s náskokem čtyř bodů na se−
stupovou příčku. Velmi dobře se dařilo dorostencům,

Fotbalový tým Wiki

v konkurenci silných celků obsadili druhé místo se
ztrátou osmi bodů na první Radějov, který určitě
budou na jaře prohánět. Jejich výsledky slibují pří−
tomnost kvalitních hráčů, proto doufáme, že se ne−
nechají zlákat jinými zábavami a postupně se zabu−
dují do kádrů mužů a posunou je třeba zase o stupí−
nek výš. Žákovský kolektiv v okresní soutěži skončil
předposlední, což je možná pro mnohé překvapení,
ale hodně trpí úbytkem hráčů. Věříme a fandíme,
aby se jarní část vyvedla lépe a bojovalo se o více
bodů a lepší umístění. Naopak dostatek chlapců
máme v základně. Starší kluci jsou na šestém místě
s vyrovnanou bilancí čtyř výher a pěti proher, za−
tímco mladší kluci jsou předposlední, protože se jím
povedlo zatím jen jednou vyhrát. Musíme říct, že
i když ve sportu jde o vítězství, tady jde hlavně
o pěstování lásky kluků ke sportu a učení základ−
ních návyků. Všechna práce s mládeží se nám pak
v budoucnu vrátí a budeme moc rádi, když se naši
kluci probojují od základny až do A mužstva a se−
hrají zde důležitou roli. Ještě malá zmínka o jedné
naší podzimní akci. Jak někteří víte, uspořádali jsme
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28. října hodový turnaj O pohár starosty obce. Akce
byla velmi zdařilá, zúčastnilo se jí devět týmů slo−
žených jak z hráčů našeho oddílu, tak místních či
přespolních občanů. Po celodenním zápolení pro−
kládaném svařákem nebo zabíjačkovými pochout−
kami si pro vítězství dokráčelo mužstvo Ocelitu.
Všem zúčastněným hráčům i divákům děkujeme
za podporu a věříme, že se jim turnaj líbil a rádi
bychom jej pořádali i v dalších letech.

Na závěr bych chtěl moc a moc poděkovat všem
fanouškům, sponzorům, hráčům a funkcionářům
za jejich podporu a snahu v roce minulém a po−
prosit je, aby nám byli věrní i v roce nastávajícím.
Přeji jim a Vám všem do nového roku hodně zdra−
ví, štěstí a pohody jak v osobním, tak v pracovním
životě a celému Spartaku, aby se mu v příštím
roce dařilo a přinášel nám co nejvíce radosti.
Petr Šťastný, Bc.

Skautské schůzky
Jádrem programu skautského oddílu jsou pravidelné schůzky konající se jednou týdně.

Skauting je účelné využití volného času pro děti

Skautský oddíl má v tomto regionu bohatou zá−
kladnu asi stovky dětí. Ty se pravidelně potkávají
v klubovnách rozesetých v jednotlivých obcích.
Jedna z nich slouží k setkávání Mistřínských Med−
vědů. Tak si totiž říkají místní skauti, kteří se
setkávají na středisku v Mistříně v počtu 15 dětí.
Na schůzkách nejde jen o zábavu, ale především
o systematickou práci s dětmi, které do skautu
vstupují často už v šesti letech a mnohdy se skau−
tingu věnují až do dospělosti.
Činnost se dá rozdělit na dvě základní složky.
První je výcvik v praktických dovednostech jako
poskytování první pomoci, práce s mapou a buzo−
lou, uzlování, poznávání přírody atp. Druhou slož−
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kou je výchova. Skauting je výchovné hnutí, které
spočívá ve vštěpování základních morálních hod−
not, ale vede děti i k rozvoji samostatnosti, navyk−
nutí na práci v kolektivu, spolupráci. Každé setkání
je ale také schůzkou plnou legrace, zábavy a dobro−
družství. Činnost oddílu je doplněna výlety a o let−
ních prázdninách stanovým táborem.
Pokud byste měli zájem své děti přihlásit do skau−
tu, stačí přijít na schůzku v uvedený čas a domluvit
se s vedoucím. Zájemce přijímáme po celý rok. Schůz−
ky bývají každou středu od 15.30 do 17.30 v klu−
bovně na středisku (v bývalé školce). Více informací
o činnosti oddílu naleznete na internetové adrese:
Olda Polášek
http://www.skautkyjov.cz.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Sokol Svatobořice−Mistřín
před koncem roku
Akce posledního čtvrtletí roku 2011 se nesly v duchu příprav
na Vánoce a oslav konce roku.
Dne 5. listopadu se uskutečnil turnaj mladých
boxerů, který jsme pomáhali spoluorganizovat
a zabezpečit. Jako každoročně jsme uspořádali
hodovou zábavu na sokolovně, při které k tanci
a poslechu hrála rocková skupina V.S.P Rock.
Mikulášská nadílka proběhla jak jinak než
s Mikulášem, čertem a anděly. Bez koše plného
dárků by se to neobešlo. V neděli 4. prosince děti
zhlédly pohádku o Zlatovlásce, kterou s dětmi na−
studovala naše členka Jarka Buštíková. Ta ji re−
žírovala a nachystala celý scénář. Každé přítomné
dítě dostalo balíček s perníčky námi upečenými
a nazdobenými.
V době, kdy píši tento článek, finišují přípravy
na prodejní výstavu vánočních dekorací. A opět
naše děvčata pohostí přítomné svými cukrářskými
výrobky.
Dne 8. prosince se sejdeme u stromečku před so−
kolovnou a zazpíváme si vánoční koledy, které bu−
dou dál znít i na sokolovně u dobrého vínka a sva−
řáku.
O víkendu 10. a 11. prosince pořádala naše Tělo−
výchovná jednota Sokol Svatobořice podobně jako
každý rok předvánoční
výstavu. Návštěvníci si
zde mohli prohlédnout
a také zakoupit různé
výrobky, ozdoby a vá−
noční zboží určené k vý−
zdobě domovů. Naši
hosté se tu mohli posa−
dit a v předvánočním
shonu si užít chvíli kli−
du a pohody. Přitom
mohli pobesedovat se
známými a okusit ně−
jaké pečivo, které při−
pravily členky Sokola,
např. bábovky, štrůdly,
záviny. Letos to byly
tlapky, rohlíčky a sme−
tanové cukroví. K tomu
si mohli vybrat kávu,
čaj, punč nebo svařák.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Akce to byla vydařená a již nyní se těšíme, že
i příští rok naši výstavu navštívíte.
Po Vánocích, na Štěpána 26. prosince, uskuteč−
níme turnaj ve stolním tenise. Proti sobě nastoupí
družstva, jejichž členové trénují každý čtvrtek pod
vedením Majky Jozéfkové a Jarky Buštíkové.
Starý rok ukončíme 29. prosince vesele. Vždyť
dobré nálady a smíchu není nikdy dost, neboť:
Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho.
Obohacuje ty, jimž platí a neubírá těm, kteří
jej dávají.
Trvá chvilku a někdy se na něj vzpomíná celý
život.
Je pojítkem přátelství, je odpočinkem unavenému.
Po výčtu všech akcí nesmím zapomenout na to,
že naše děvčata pod vedením Majky Antlové začala
nacvičovat skladbu na Všesokolský slet, který pro−
běhne v létě roku 2012.
A až budete číst tento příspěvek, bude už z ko−
láče roku 2012 ukrojen poměrný dílek, přesto mi
dovolte, abych Vám jménem nás všech popřála
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice−Mistřín

Momentka ze zpívání u stromečku
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Kuželkáři
Podzim na vítězné vlně...
Kuželkářský sport v Mistříně má v tomto ročníku vysoké ambice.
TJ Sokol Mistřín neměl tak výborně rozehra−
nou sezonu dlouhých 5 let. Naposled tomu tak bylo,
kdy družstvo „A“ postoupilo do 3. ligy a družstvo
„B“ do divize v jedné sezoně.

Práce v nové mistřínské kuželně

Po letní pauze, která nabídla spoustu zajíma−
vých turnajů napříč celým krajem, jsme zahájili
novou sezonu v září. V základních sestavách pro−
běhlo několik změn. Družstvo „A“, které reprezen−
tuje oddíl ve 3. lize mužů, vstoupilo do úvodu se−
zony poněkud rozpačitě. Hlavním důvodem byla
obtížnost hry na nedomácí kuželně ve Vracově, kde
se musí odehrát všechny domácí zápasy z důvodu
potřeby čtyřdráhy. Po správném rozehrání v sou−
těži, dokázalo družstvo vyhrát několik důležitých
zápasů po sobě jdoucích a na konci podzimu se
dostalo do vedení v třetiligové tabulce. Na konci
sezony by to znamenalo postup do 2. ligy mužů.
Taková událost od počátku kuželek v Mistříně ještě
nebyla. Družstvo „B“ vstoupilo do sezony s jasným
cílem a tím je postup do Jihomoravské divize.
Plán, který si družstvo předsevzalo, se daří plnit
na 100 %. Na konci podzimní části jsou zaslou−
ženě na prvním místě v Jihomoravském přeboru
1. Třídy, a to bez jediné prohry. Družstvo „C“ se−
hrává v Jihomoravském přeboru svou nejlepší
sezonu a daří se jim držet 6. místo v konkurenci
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14 oddílů. V listopadu se na domácí kuželně ode−
hrálo i velmi zajímavé utkání a tím bylo derby
domácích družstev. Vítězství si v emotivním utkání
odneslo družstvo „B“, které svým nejlepším pod−
zimním výkonem porazilo druž−
stvo „C“. Hlavním lídrem druž−
stva je pan Roman Macek, který
svým průměrem 460 poražených
kuželek na zápas drží první
příčku v tabulce jednotlivců Ji−
homoravského kraje. V uplynu−
lých měsících vstoupilo do od−
dílu mnoho mladých zájemců
o kuželkářský sport, kteří po−
stupně trénují styl a hru. Náš
dorost „A“ i „B“ sbírá zkušenos−
ti v Jihomoravské lize dorostu,
kde je velká konkurence naděj−
ných kuželkářů. Dorostenci, ale
i dorostenky pravidelně trénují
a chodí na utkání mužů, kde
sledují zkušené kuželkáře.
Jarní část začíná již v lednu.
Doufejme, že kvalitně rozehraný podzim bude po−
kračovat a můžeme se těšit na zajímavá utkání.
Nová kuželna stále stojí před hlavním bodem
a tím je položení nových čtyř drah. Snaha všech
o dostavbu je stále brzděna vlivem špatné ekono−
mické situace státu a není vůbec jasné, zda se nám
podaří kuželnu dostavět. Bylo by velmi smutné,
kdyby rok 2O12 nepřinesl jasný posun v dokon−
čení, protože stávající dvoudráha přestává plnit
podmínky pro soutěž. V kraji patří k nejstarším
kuželnám. Už spoustu let nepatří kuželky k „hos−
podské“ zábavě, ale řadí se k světově uznávaným
sportům. Kuželkáři Mistřín patří svojí kvalitou
a dobrým zázemím k těm lepším v České repub−
lice. Jen minimum oddílů má 5 pravidelně hrají−
cích družstev. Tak budeme věřit, že se k nám slí−
bená dotace dostane.
Děkujeme všem za podporu v podzimní části.
Rád bych pozval všechny bývalé hráče i přátele
kuželkářského sportu, aby nás přišli podpořit
na domácí zápasy. Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček, člen Sokola Mistřín
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Nástup před začátkem soutěže

Brokový přebor MS NIVA
o Putovní pohár
NMyslivecké sdružení NIVA Svatobořice−Mistřín uspořádalo 3. září 2011 na střelnici
v Mutěnicích II. ročník v brokovém přeboru jednotlivců, tedy členů společnosti s tím,
že vítěz obdrží „Putovní pohár MS NIVA“ a také nějaký ten věcný dar.
Závod se konal za velmi pěkného počasí, bylo
krásně teplo a celé odpoledne o sobě sluníčko
dávalo znát. Celkem soutěžilo 17 členů MS, za−
hájení proběhlo přesně ve stanovenou dobu,
všichni střelci při nástupu dostali instrukce,
jakým způsobem bude brokové klání na asfaltové
terče probíhat. Disciplína byla jasná, na tomto
ročníku jsme zkusili lovecké kolo.
Všichni zúčastnění si mohli před vlastním pře−
borem nazkoušet jednotlivá stanoviště.
Vysoká a nízká věž byla připravena, mohlo se
začít „soutěžit“.
Nálada mezi členy panovala veselá, horko nás
sice zaskočilo, ale tak nějak jsme to soutěživostí

a nadšením, že jsme se tak hezky všichni sešli,
potlačili. Rozstřel nebyl nutný.
Na prvním místě se umístil Dušan Hasala,
na druhém místě Filip Pohanka a na třetím místě
Zdeněk Jelen.
Vyhlášení přeboru a předání cen vítězům bylo
na KD ve Svatobořicích, také jsme připravili
malou tombolu a občerstvení pro všechny účast−
níky. Myslím, že se nám sobotní akce vyvedla,
všichni střelci se dobře bavili a určitě se těší
na další ročník.
Všem přeji mnoho krásných střeleckých zá−
žitků a hodně sil do III. ročníku!
Lenka Lípová, za MS NIVA

Podrobné informace o veškerém dění v naší obci najdete na webových stránkách

www.svatoborice−mistrin.cz
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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K ZAMYŠLENÍ

Činnost místního kulturního domu
Stále se vyskytují spoluobčané, kteří přes četnou snahu propagace nemají takřka
představu o činnosti místního kulturního domu.
Pokud mají něco málo zafixováno, pak je to pře−
devším způsobem negativním, zkostnatělým – na−
příklad kvůli propagaci jediného druhu kultury,
a to kultury folklorní. Nicméně tuto tezi si opova−
žuji označit až za hříšně nepravdivou. Jako de−
monstrativní příklady mohou sloužit některé akce
konané v měsíci listopadu 2011.
6. listopadu se v naší obci již podruhé předsta−
vil komorní orchestr Czech Virtuosi. Toto hudební
těleso, uznávané jak v České republice, tak i v za−
hraničí, vyprodává koncertní síně po větších měs−
tech naší vlasti. O to větší úspěch pro místní KD
je, že toto těleso koncertovalo právě v naší ves−
nici. Okolní města jako Hodonín či Kyjov mohla
pouze tiše závidět. Od této akce neuplynulo ani
14 dní a KD hostil vydařené Slovácké hody s věn−
cem, které se těší v blízkém okolí příznivým ohla−
sům. Mezi tyto dvě akce se pak 12. listopadu vklí−
nil koncert kapely Wohnout. Skupina Wohnout se
řadí mezi domácí špičku, vyprodává koncerty ve vel−
kých městech a po právu patří mezi hlavní „head−
linery“ tuzemských rockových festivalů. Ač KD
tento koncert nepořádal a poskytl jen své prostory,
bezesporu udělal fanouškům ze širého okolí ne−
smírnou radost. Tímto krátkým výčtem se dá všem
neznalým ukázat, že náš kulturní dům se může
klidně pyšnit i přídomkem multikulturní, jelikož

poskytuje opravdu široké vyžití, které je však často
devalvováno malým zájmem paradoxně ze strany
samotných občanů.
Nicméně rád bych těžiště svého příspěvku vrátil
ke koncertu kapely Wohnout. Vedoucímu KD patří
uznání za odvahu, když koncert povolil. Je totiž
zřejmé, že tyto prostory jsou pro podobný typ zá−
bavy naprosto nevhodné. Jinak podařená akce
měla tak hořkou pachuť způsobenou například
(ač pochopitelným) zákazem vnášení tekutého ob−
čerstvení na parketový sál anebo vlivem decibelů
padajících puklic od světel (dílem štěstěny nepři−
šel nikdo ku zdravotní ujmě), o pravděpodobném
rušení poklidného spánku občanů žijících v blíz−
kosti KD ani nemluvě.
Tímto zamyšlením bych rád rozproudil diskuzi
na téma, zda by nebylo od věci pro podobný druh
zábavy a hudby, která v obci až na skromné pří−
ležitosti naprosto absentuje, vytvořit adekvátnější
prostor. Nemusí se apriorně jednat o novou koncertní
místnost, může se jednat kupříkladu o podporu sub−
jektů, které mohou pro podobný typ zábavy vytvo−
řit příznivější podmínky. Nejen mládí naší obce, ale
i nemalé množství ostatních rockem odkojených
spoluobčanů, kteří se mohli doposud cítit svým způ−
sobem „diskriminováni“, by tento krok jistě přiví−
Tomáš Kellner
tali s otevřenou náručí.

Koncentrák Pod Kaštany v Brně
Po dlouhé řadě krušných dnů, kdy v Internačním táboře ve Svatobořicích řádil hlad
a vyšetřování, rozhodlo gestapo v březnu 1943, že odveze mladé muže do Brna.
Tam budou pro ně pracovat! – Tři transporty
novodobých otroků odjely autobusy už 15. března.
Dva z nich zastavily na ulici Veveří č. 112, byl to
tábor Pod kaštany ohraničený vysokým plotem,
Ilustrační foto
který „chránily ostnaté dráty“ a silné reflektory.
Nádherné stromy kaštanů kolem lágru však
vězni ani nevnímali…
Rozsáhlé zatýkací akce gestapa si v roce 1940
vynutily i vytvoření dalších vězeňských kapacit.
Tak vznikl i koncentrační tábor z vozatajských
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kasáren na ulici Veveří č. 112. Idylické zákoutí
pod stromy kaštanů, pod nimiž dříve cvičili naši
vojáci, poznamenal vzdor, vztek, nenávist, bezmoc,
bolest, utrpení, víra a žal Židů, zajatých ruských
vojáků či českých a moravských vězňů. Tábor byl
jakousi přestupní stanicí a náznakem pro další
cesty do jiných koncentračních a vyhlazovacích tá−
borů třetí říše. Svatobořičtí vězni byli na baráku
III, kde byli především političtí vězni, ale i jiní.
Zejména za prvního stanného práva zde spávalo
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

přes 220 vězňů i po dvou na jedné posteli, na zemi
či na stolech. Koncem září 1941 odsud odešel
na popraviště do nedalekých Kounicových kolejí
i Prof. dr. Vl. Groh. Za tuto dobu zde prošlo
na tisíce vězňů. Mnozí z nich skončili v Osvětimi
– dr. J. Kudela, prof. Jandásek,
E. Nop či dr. V. Neuman a další.
I druhé stanné právo si vybíralo
své oběti zejména v řadách inte−
ligence. Ubytovací prostory, ale
i stravování bylo žalostné. Vězeň
mnohdy neměl ani svůj ešus, lžíci,
prádlo, ručník, mýdlo a jiné denní
potřeby. Tábor střežilo 26 eses−
manů, kteří byli na noc ještě po−
četně posilováni. V rámci základ−
ních ubytovacích budov zde byly
ještě další objekty sloužící přede−
vším provozním a strážním účelům,
ale byly zde i dílny. Po táboře se
vězni museli pohybovat poklusem
a obzvláště Židé byli denně poni−
žováni. Strava sem byla přivážena
z Kounicových kolejí na nákladním
autě. Hlavním jídlem byla vždy
polévka z řepy. Kdo neklusal, byl
bit gumovými hadicemi, holemi, ko−
panci, musel běhat kolem budov,
dřepy a jiné tresty se nikomu nevyhýbaly. Mnohdy
museli vězni chodit kolem domů s nataženými
pažemi, na nichž byl kus dřeva, až vysílením padli
na zem. Výjimkou nebyla ani tzv. ulička, když
vězni museli projít mezi strážemi gestapa, kteří
je doslova mlátili. Denní režim v táboře upravo−
val Domácí řád policejní věznice na Veveří č. 112.
Za jeho nedodržování byl vězeň potrestán spoutá−
ním či použitím zbraně, ale i jinak. Zakázány byly
mj. i hovory mezi vězni.
Na tento řád dohlíželi zejména gestapáci Zimmer−
mann, R. Krisch, E. Otto, W. Schwabinger, J. Wag−
ner, J. Mátl, K. Hauser, Steinhauser a jiní.
V srpnu 1944, když válka zaznamenala podstat−
nou změnu na směru fronty jak na východě, tak
i na západě, byl koncentrační tábor na rozkaz vo−
jenského velitelství vyklizen. Část vězňů byla od−
transportována do jiných koncentračních táborů,
zbytek byl umístěn v barácích Kounicových kolejí.
Wehrmacht zde zřídil skladiště nafty a střeliva.
Těsně před vítěznou frontou byly objekty vyhozeny
do povětří. Trosky však žalovaly a potvrdily bez−
práví, které zde několik let vládlo!
I tábor Pod kaštany v Brně má nepřehlédnu−
telné místo mezi těmi osudovými vězeními, kte−
rými prošli a kde museli otrocky pracovat inter−
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novaní vězni ze Svatobořic. I tento koncentrační
tábor vystupuje v dějinách jako tvrdý a neúprosný
žalobce, i přesto, že dnes již neexistuje.
Na jeho místě stojí pylon z šedého mramoru
na žulovém podstavci.

Dnešní památník na místě tábora

Jeho autory jsou Fr. Navrátil a Z. a R. Makovští.
Pomník byl instalován v sadech Národního odboje.
Na jeho přední straně je v horní třetině reliéf ho−
lubice připoutané ostnatým drátem k mříži a pod
ním je nápis: V těchto místech stával v době na−
cistické okupace 1939−45 koncentrační tábor Pod
kaštany.
Na jeho zadní straně je úryvek z básně M. Kra−
tochvílové z cyklu Obráncům míru.
Dne 17. dubna 1945 německé vojsko obsadilo
již opuštěný Internační tábor ve Svatobořicích. Již
následující den ho však muselo pod tlakem fronty
ve zmatku opustit. Přesto wehrmacht stihl zapá−
lit správní lágrovou budovu s dokumenty a odvést
část inventáře vězňů … zničili tak podstatnou část
dokladů, které je později mohly usvědčit ze zloči−
nů, které zde napáchali … následující den byly
Svatobořice sovětskou armádou osvobozeny. Psal
se 19. duben 1945.
Strastiplná odysea více než 120 svatobořických
vězňů však tímto dnem ještě neskončila. Několik
autobusů je odvezlo před frontou dál do vnitrozemí.
Do konce války byli vězněni ještě nedaleko Plané
nad Lužnicí. Mezi nimi byli i vězni z tábora Pod
kaštany, které sem do Svatobořic gestapo vrátilo
Jan Kux
z brněnských Kouniček.
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ DOMA I VE SVĚTĚ

Poslední mistři svých řemesel (I.)
Mlynář Antonín Urubek, zvaný strýček Prášek
Navštívil jsem jej poslední den v roce, dopoledne na Silvestra 2011.
Přijal mne s úsměvem, připraven podělit se
o své životní zkušenosti a hned začal: „Mynář−
skému řemeslu sem se učíl najprv ve mlýně v Bře−
zolupech u Uh. Hradiště.
Tam býl nájemcem nej−
mladší z rodu mistřín−
ských mynářů Václav
Hudec. Učíl sem sa tady
1,5 roku, bylo to v letech
1936 a 1937. Pak byl
mlýn prodaný a Hudec
přestal byt nájemcem.
Mohl sem pokračovat
v učení ve Vlčnově, ale
nastúpíl sem na dalšího
1,5 roku do učení ve mlý−
ně v blízkém Vlkoši
u mynářa Klementa Vít−
ka. To bylo už době mo−
bilizace a nástupu němec−
kéj okupace, teda roku
1938 a 1939. V časech
učení, kdy sem dělál aj
15 hodin denně, sem měl
nárok na jídlo zadarmo
a plat 20 korun měsíčně.
Ale můj otec vartovál
ve firmě Viktorín 12 ho− Antonín Urubek
din přes noc a vydělál
týdně 100 korun, na díl−
ně měly ženské 35 korun týdně. Mynářský učeň,
říkalo sa mu prášek, měl k platu eště za rok za−
darmo jedny pracovní a jedny sváteční šaty. Enom
pro zajímavosť, pracovní boty tehdá stály 30 ko−
run. Po vyučení sem nastúpíl ve mlýně v Kyjově.
Tady sem byl přerušovaně zaměstnaný (tzv. na za−
pracování) dycky na šest neděl a moja týdenní
mzda byla 130 korun. Nakonec sem odešel roku
1940 dělat do vsetínskéj Zbrojovky.“
V roce 1941 mlynářskému vyučenci A. Urub−
kovi zemřel otec, a tak se vrátil do Mistřína. Za−
čal se starat o hospodářství a současně pracoval
až do konce války v mistřínském mlýně. Zde byl
nájemcem bývalý voják Múčka, který řemeslu mly−
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nářskému vůbec nerozuměl. V roce 1945 pak na−
stoupil jako mládek ve svatobořickém mlýně pana
Vodičky. Přestože přešel mlýn v roce 1948 do ná−
rodní správy, vedl zde
pravé mlynářské řemeslo
až do roku 1960. Poté zde
řídil nejprve míchárnu,
pak šrotovnu a po půlsto−
letí práce ve svatobořic−
kém mlýně odešel v roce
1995 do zaslouženého
důchodu.
Při zpracování obilí se
v průběhu několika tisí−
ciletí setkáváme s rozlič−
nými způsoby mělnění
a mletí zrna. Původní for−
mu představuje drcení
obilek na rovném kame−
ni malým kamenným dr−
tidlem, později převážily
ruční otáčivé kamenné
mlýnky (žerna), které se
dochovaly přes celá tisí−
ciletí mnohde až do polo−
viny tohoto století. Větší
obdobou ručních mlýnků
jsou tažné mlýny, uvádě−
ný do pohybu tažnými
zvířaty. Novou kvalitu
ve zpracování obilí na mouku znamenaly mlýny
vodní a větrné. Vodní mlýny jsou známé od 13. sto−
letí a podle své polohy je rozdělujeme na potoční,
poříční a říční. Větrné mlýny se podle konstrukce
dělí na typ německý (obvykle čtyřboká dřevěná
konstrukce celého mlýna se otáčí proti větru) a ka−
menný typ holandský, u něhož se otáčí proti větru
jen dřevěná kuželovitá střecha s lopatkami.
Na území naší obce se dle dostupných zpráv
nacházely dva vodní mlýny, jejichž nezaměni−
telné pozůstatky jsou dodnes zajímavými tech−
nickými a stavebními doklady umění a zručnosti
našich předků. První zmínky o vodních mlýnech
ve Svatobořicích a Mistříně jsou z roku 1554. Další
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Mlýn ve Vlkoši v době práška A. Urubka

informací o existenci mlýna ve Svatobořicích je
oficiální stížnost panského úředníka z roku 1567
na zadržování vod kyjovskými mlynáři a její ne−
dostatek pro mlýn svato−
borský. V Mistříně je uvá−
děn panský mlýn také
v roce 1667. Zmínka o exis−
tenci mlýnského náhonu
v naší obci je z roku 1780.
Náhon odváděl vodu z Ky−
jovky, vedl ji ku oběma
mlýnům a zase do Kyjov−
ky za mistřínským mlý−
nem vracel. Poslední části
mlýnského náhonu jsou
znatelné na katastru naší
obce ještě dnes, přestože
za Mistřínem byl odstraně−
n v roce 1967 a samotný
mistřínský mlýn byl v roce
1991 přestavěn na výrob−
ní objekty firmy Něva.
Na rozdíl od mistřínského
mlýna, jeho svatobořický protějšek, již na elek−
trický pohon, sloužil až do roku 1995 a právě zde
byl mistrem mlynářského řemesla dlouhá léta pan
Antonín Urubek (nar. roku 1919).
O mlynářích se obecně soudívalo, že „museli více
uměti, než jen obilí mlíti“. Mlynářskému řemeslu
se ukládalo mlýny nejen stavět, ale všechno v nich
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od nejmenšího zhotovit a mlýn až do zamletí při−
strojit. Ve spise z roku 1717 je mlynářské řemeslo
charakterizováno příznačně: „mlynářům náleží
stavěti mlejny, pily, všeliké
vodní nástroje k valcování
suken, koží a všeho, co by
voda zatáhnouti mohla, též
uvozovati vodu do domů,
zámků a zahrad, vyváděti
ji ze sklepů a studnic, dě−
lati jezy, břehy a mosty
přes vody…“
I toto potvrdil strýček
Prášek svými poznatky:
„Mynářská práca bylo
pěkné řemeslo. Mynář
opravdu mosél znat šecko
od dřeva, železa i kože,
mosél umět přes noc opra−
vit poškozené části mlý−
na, dělál práce šeckého
Mlynářský odznak
druhu. Třeba na nejjem−
nější múku, kerá sa dá−
vala na výrobu trubiček, byly sita tkaná z vláken
bource morušového a na centimetru jich bylo
natažených padesát. I tyto sita bylo třeba, aj dyž
sa čistila při mletí kartáči sama, čas od času zkon−
trolovat a vyměnit.“
Z povídání A. Urubka jsem se dozvěděl, že sva−
toborský mlýn v roce 1905 vyhořel. Jeho požár
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způsobily došky, které i s ohněm doplavaly mlýn−
ským náhonem od hořícího rodinného domu
ve Vrbátkách. Do dnešní vnější podoby byl po−
staven v roce 1906. Do roku 1928 pracoval jen
na spodní vodu, pak také na koks, příp. na naftu.
Stejně tomu bylo i v Mistříně. Důvodem byla re−
gulace potoků pod Kyjovem, při které svatoborský
a mistřínský mlynář nespolupracovali a tím ne−
byl do systému správně zanesen mlýnský náhon.
Ten pak měl málo vody, v době sucha téměř žád−
nou. I přesto mlynáři drželi také tzv. vodní právo.
Mohli rozhodnout, zda lze vodu z mlýnského ná−
honu použít třeba na stavební či jiné práce apod.
Ale to se stávalo jen ojediněle.
A jak se zrní ve mlýně mlelo? I to mně otec mly−
nář A. Urubek prozradil: „ Zrno sa mlelo na neko−
lik způsobů. Jedným z nich bylo tzv. samomletí.
Tak sa nemlelo často, ale jen tehdy, dyž sa dalo
dohromady třeba 10 sedláků. Každý dovézl aspoň
3 metráky zrna a to sa mlelo dohromady. Dyž do−
jél do mlýna nekdo z větší dálky, tak byly pro
jeho koně ve mlýně maštale. Zásyp 100 metráků
pšenice sa mlél 36 hodin. Pšenica sa před mle−
tím mosela ošpicovat, tzn. očistit v lúpačce. Poz−
ději sa taky prala a kropila, protože pak bylo
mletí jemnější. Samotné mletí začalo šrotová−
ním, po něm bylo třeba oddělit umletou krupicu
od šupek. Krupica sa potem třídila na hrubú
a jemnú. Každá z nich potem ešče na čistú a špi−
navú. Z 1 metráka pšenice bylo 30 kilo múky kru−
pičkovéj, 30 kilo múky hladkéj, 10 kilo múky čer−
nější – dvojky, 26 kilo otrub a 4 kila sa počítaly
tzv. rozprach. Ve mlýně sa dělaly taky krúpy.
Z 10 kila ječmeňa bylo 5 kilo krup. Kvalita múky
byla konstantní. Mynář sa o ňu velice dobře
starál, konkurence byla veliká, každá dědina
měla svůj mlýn. Mlelo sa za peníze, ale v době
války třeba aj za tzv. měřičné. To znamenalo, že
z metráku pšenice si mynář nechal podíl – 9 kilo –
za mletí.“
Mlynář pan Antonín Urubek připomenul také
několik zajímavostí z prostředí mlynářského. Při−
pomněl třeba, jak dobře byl s potřebným spádem
již v roce 1780 prokopán a upraven přes katastr
našich obcí mlýnský náhon. Na jeho zbudování
musely být vynaloženy nemalé prostředky. Na−
příklad u mistřínského mlýna bylo dno náhonu
1,5 metru výš než okolní pole a vysoké břehy mu−
sely být nasypány a do patřičné výšky vymode−
lovány nově navezenou hlínou, i když nebyly
stavební stroje. Nebo třeba v zimě zkušenost
otce mlynáře i jeho pomocníků (stárka, mládka,
práška a učně) velely, aby v mrazech nikdy
mlýnské kolo nezůstalo stát. „Voda v náhonu
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sa nechala napřed na povrchu zamrznút. Potem
ale mosela pod ledem voda celou zimu téct a kolo,
nad kerým byl obal s došků, zvaný bednění, sa
moselo pořád točit, aj tehdá, dyž sa nemlelo.
Jináč by jedna jeho část namrzla ledem a kolo
by sa polámalo!“, upozorňuje mne pan otec mly−
nář.
Taky zavzpomínal na dávné časy. Tehdy byl
majitelem svatobořického mlýna mlynář Ježek.
Jednou za bouřky opomněl správce stavidla
na mlýnském náhonu u svatobořického rybníka
toto vytáhnout a voda zaplavila okolní pole a lou−
ky. Mlynář musel uhradit škodu na úrodě a tak
musel mlýn prodat mlynáři Vránovi a nakonec jej
koupil již zmíněný pan Vodička. Ten však řemeslu
mlynářskému také příliš nerozuměl. Pantátům
pomáhali čerstvě vyučení mlynáři zvaní krajánci.
„Krajánci chodili po vandru aj nekolik rokú
od mlýna ke mlýnu. Hledali trvalé místo a prácu
nebo enom na čas pomáhali. Jejich úkolem byla
taky oprava mlýnských kameňů. To byly opraco−
vané pískovce ve tvaru kruhu o průměru 120 cm.
Krajánci jejich povrch, kterým sa mlelo zrní,
upravovali pomocí speciálních nástrojů zvaných
oškrt, špicák a premelica. Nástroje mosely byt
velice kvalitní a dobře ukované aj zakalené. To
mistři kováři dělali kalením v oleji. Vodní mlýny
měly stejnú velikosť a měly obvykle 3 stolice
(na réž, na pšenicu a na hladko) o šíři 60 cm“,
dokončil své vzpomínání na již zapomenuté ře−
meslo strýček Urubek.
Při těžké práci však byly i veselé chvilky. To
tehdy, když například tetka donesla reklamovat
mouku. Tak ji mlynář s porozuměním přijal a na−
oko vyhověl. Vzal pytlík do šalandy, tam ho
převázal jiným provázkem, ale mouka zůstala
stejná. Tetka byla spokojená a mlynáře ještě
dlouho chválila. Taky se dalo třeba pár kousků
tuhy z tužky inkoustky do zrní a pečivo z umleté
mouky bylo zbarvené do modrofialové barvy.
Silvestrovská návštěva u strýčka Tondy Urubka
uběhla rychle, přestože se povídání stočilo i na jiná
témata, ale o těch možná někdy později. A jak
je pro našeho mistra mlynářského příznačné,
nakonec si i zanotoval několik svých oblíbených
slováckých písniček. Ty ho provází po celý život
a dodávají mu dobrou mysl a spokojenost. Ná−
sledující z Provodova možná nezná, ale pro jeho
celoživotní mlynářské řemeslo je příznačná:
„Mlynář mele až se třese, voda mu užitek nese.
Voděnka mu kolem točí, sedláček mu žito vozí.
Jednym bere, druhym dává, tak ho Pán Bůh po−
žehnává.“
Připravil

František Synek, PhDr.
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Květoslav Hána
skvělý reprezentant naší obce
Podobně jako v minulých letech, i v tomto roce přišel brzy po hodech
na redakční stůl dopis od pana K. Hány, který své rodáky informuje
o jeho závodní běžecké činnosti v minulém roce 2011.

K. Hána při svých startech v roce 2011

Dopis velmi rád cituji...
Veselí nad Moravou, 23. 11. 2011
Vážený pane Synku! Posílám Vám moc srdeč−
ných pozdravů. Letos nemám tolik úspěšných zá−
vodů jako vloni. Na jaro jsem byl dva měsíce ne−
mocen, zánět na průduškách, dlúho sem sa z teho
dostávál. Včíl už su na tem dobře, ale mám méň
závodů; loni 77 a letos to bude celkem 63.
V měsíci září sem sa zúčastnil Evropského mis−
trovství v Sabiadoro v Itálii. Utěkál sem tam 2000 m
steple, byl sem pátý. Na druhý deň 1500 m – desátý.
Pak jsme přijeli do Palluze (též Itálie), kde sem
sa zúčastnil Mistrovství světa v běhu do vrchu.
Závod to byl moc těžký, bylo moc zima, veliký větr
a pršalo. V největším stůpání, kde sme udělali krok
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a dva sjeli zpátky, tak nám ve druhém okruhu na−
táhli lano a my sme rúčkováním vyšli hore. Důle
z kopca v blatě a v zatáčce sem přeletěl přes lano
a spadl na pravú ruku. Na ščestí žádná zlomenina.
S bolestí, ale s úsměvem, že už to mám za sebú, sem
doběhl do cíla. Dostál sem pěknú medailu. Ale ra−
meno mňa bolí dodnes. Z třiceti běžců v kategorii
nad 70 roků sem doběhl na 19. místě. Pro mňa to
byl veliký úspěch, protože to byli běžci, keří žijú
většinú v horách a běhajú enom samé kopce, ale
já mám tady věčinú enom rovinu. Itali aj Němci
sú moc dobří. Navíc su letos v kategorii 70−75 rokú
najstarší, takže súpeři sú většinú mladší.
V roku 2012 sa koná Světové mistrovství v běhu
do kopca v Německu. Bude 9,5 kilometru s převý−
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šením 776 metrú. A Evropské mistrovství v běhu
do kopca v Rakúsku; profil 8,4 km a převýšení
840 metrú. To bude ale dřina! Já sa na to, budu−li
zdravý, dobře připravím, abych mojím Svatoboři−
cám a Mistřínu neudělál ostudu, ale jenom radosť!
Přesto si myslím, že sem letos dobře reprezen−
továl svoju rodnú obec Svatobořice−Mistřín, kerú

mám moc rád a pořád sa vracám do děckých rokú,
kdy sem býval doma a hrával sem sa u svaté Anny,
na Dolině a na zahradě u mlýna. A tak ze svého
domova Vám přeju všem moc a moc zdraví, ščestí
a Božího požehnání!
S pozdravem Květoslav Hána
redakce

Sokol ocenil našeho rodáka
Ve dnech 23.−24. listopadu 2011 se v prostorách University obrany v Brně
konalo Mezinárodní vědecké sympozium na téma Přínos armády
pro vznik a rozvoj České republiky.

Fotografie ocenění

Mj. bylo v rámci slavnostního zahájení pře−
dáno několik ocenění hejtmana JMK dr. M. Haška
a předsedkyně České obce sokolské. Za obětavou
činnost ve prospěch sokolského hnutí a za uznání
jejich mezinárodní mise realizované v zahraničí
obdrželi Plaketu akademického sochaře J. Nálepy
Mgr. Vít Dorin a Dr. Jan Kux (organizátor sym−
pozia).
Oba jmenovaní v minulých letech absolvovali
cesty po stopách bojů našich legionářů v době
1. sv. války. Jistě není bez zajímavosti, že takto
absolvovali trasu delší než je délka zemského
rovníku.
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Předsednictvo Čes−
ké obce sokolské tak−
to ocenilo jejich mi−
mořádné zásluhy
v propagaci sokolské
myšlenky v praktic−
kém vojenském ži−
votě našich vojen−
ských legií na všech
evropských válečných
frontách té doby.
Ocenění tak vyzved−
lo i jejich mimořád−
ný sportovní výkon
na cestách od Verdu−
nu až po Ruský ost−
rov na Dálném vý−
chodě. Vyznamenání
předal JUDr. J. Man−
dát, jednatel ČOS
spolu s brigádním ge−
nerálem Prof. Ing. R.
Urbanem, CSc., rekto−
rem university obrany.
Na sympoziu vystoupilo více než třicet řečníků
k historii Sokola, k vlastenecké otázce vzniku
československých legií, ale i k historii 2. sv. války
a dalším aktuálním vojenským a odbojovým otáz−
kám. Na sympoziu vystoupila i řada zajímavých
osobností současného politického života.
Oba jmenovaní a ocenění
měli rovněž zajímavá vystou−
pení z badatelských cest jejich
legionářské anabáze.
(Kráceno z Listů UO Brno,
prosinec 2011)
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Obecní kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2011
2. 10.  Divadlo, Hroznolhotské etýdy –
kulturní dům
12. 10.  Beseda o archeologii
s Mgr. Martinem Hložkem
26. 10.  Galerie KD, Vernisáž fotografa Radka
Severy, krajiny Moravského Slovácka
30. 10.  Čaj o páté – kulturní dům
6. 11.  Koncert komorního orchestru
Czech Virtuosi – kulturní dům
19.−21. 11.
 Hody, místní soubory –
kulturní dům
4. 12.  Mikulášská besídka, ZŠ,
kulturní dům, obec
11. 12.  Beseda se seniory,
obec. kulturní dům
17. 12.  Inspirace s vůní Vánoc –
vánoční výstava k 10. výročí
otevření přístavby školy
s ukázkami lidového tvoření
a prací žáků ZŠ a MŠ
Koledování u vánočního
stromu u ZŠ
26. 12.  Vánoční koncert Mistříňanky
– kulturní dům
31. 12.  Pochod za prasátkem –
Mikroregion Nový Dvůr

Veselé představení spolku Hrozen
Smích a dobrá nálada provázela po celou dobu
představení Hroznolhotského ochotnického spol−
ku Hrozen, který k nám zavítal s divadelním před−
stavením „Taková léčivá romance“.
Komedie, která nám úplně vážně nabízela tip
na oslavu rodinného výročí. Kdo se poznal, vězte,
že to bylo proto, že jakákoliv podobnost s Vámi
a s Vaším životem je zcela čistě záměrná!!! Hrálo
se podle scénáře a režie Jitky Pavlicové a opravdu
se bylo na co dívat.
Momentka z představení

Výstava fotografií R. Severy
Po tříleté přestávce se opět vrátil
do naší galerie fotograf Radek Severa.
Jeho soubor fotografií nazvaných „Kra−
jinou Slovácka“ je jeho završením
a ukotvením určitého stylu a zpraco−
váním kompozice krajiny. V roce 2010
uspěl na dvou mezinárodních soutě−
žích. Na Fotouniverziádě v Českých
Budějovicích zvítězil, ale přesto si nej−
více cení třetího místa na bienále FIAP
salon Interfotoklub Vsetín 2010, kde
soutěžili fotografové z 31 zemí.
Místní výstavu věnoval jako podě−
kování své mamince k sedmdesátinám.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z vernisáže výstavy R. Severy
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Z odpolední taneční zábavy

Archeolog Mgr. M. Hložek

Čaj o páté
Pomalu se začíná na kulturním domě zabydlo−
vat nový typ pořadu „Čaj o páté“. Po úvodním roz−
pačitém začátku si našel tento druh zá−
bavy svůj okruh zájemců. Pravdou ale
také je, že na těchto akcích se netančí
jen swing a jazz, ale také polky, valčíky
či waltz. A kdo netančí, tak nevadí, je
i co poslouchat. Hudebníci Eager Swin−
grs s vedoucím Petrem Varmužou jsou
mistry svých nástrojů. Zazněly zde
skladby především z jejich nového pro−
filového CD, které nedávno uvedli na trh.
Bylo to příjemně strávené odpoledne při
pohodové hudbě i zábavě.

z obce je mohli přinést na přednášku a po skon−
čení programu jim byly odborně zhodnoceny.
Na závěr nám pan magistr přislíbil, pokud při−
topíme, že mezi nás zavítá i v letošním roce a poví

Beseda o práci archeologů
V polovině října se sešli přátelé ar−
cheologie v základní škole a pak i v kul−
turním domě na besedě, jejímž hostem
byl náš rodák archeolog z Masarykovy
univerzity v Brně Mgr. Martin Hložek.
Vyprávěl nám o práci archeologů, o ur−
čování stáří předmětů pomocí různých
technologií. Dále nám na dataprojek−
toru ukázal nejzajímavější a nedávné ar−
cheologické výzkumy na katastru obce
a blízkého okolí. Beseda byla poučná
a dověděli jsme se mnoho zajímavostí
z naší historie.
Občané vlastnící archeologické nále−
zy, mince a další historické zajímavosti
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nám něco o Keltech a prvních Slovanech v na−
šem regionu. Máme se nač těšit.
Jsme moc rádi, že si ve svém nabitém prog−
ramu udělal na nás čas, moc si toho vážíme.
Kulturní akce v I. čtvrtletí 2012
9. 1.  Tančíme Zumbu, každé pondělí
od 18:00 do 19:00 hodin – KD
11. 1.  Vernisáž malíře Zdeňka Chludila –
galerie KD
14. 1.  Společenský ples Lúčky a Patnáctky
pro občany – KD
20. 1.  Závěrečná tanečních,
zveme všechny bývalé absolventy
tanečních – KD

21. 1.  Dolňácký krojový ples, hraje
DH Liduška – KD
28. 1.  Společenský ples Obce – hraje skupina
FERRUM a DH Svatobořáci – KD
5. 2.  Dětský maškarní ples, Orel – KD
11. 2.  Ples SRPŠ, hraje Kombet
17. 2.  Ples SDH – Svatobořice, Sokolovna
18. 2.  Disko ples, Spartak Svatobořice−Mistřín
19. 2.  Fašaňk, U Žúdra
6. 3.  Beseda se spisovatelem L. Mülerem
13. 3.  Koncert orchestru Czech Virtuosi
23. 3.  Beseda se spisovatelem
J. Jilíkem a B. Žížlavským,
Chřiby záhadné a mýtické –
po stopách pátera Fr. Přikryla
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Zájmové útvary – kroužky
pracující v letošním roce na naší škole
Nápravy poruch učení Mgr. Lenka Horáčková

pondělí, úterý

Logopedický

MŠ, 1. a 2. roč., Mgr. Pavlína Štelciková

středa 12:00−16:00

Sportovní

1.−3. roč., Mgr. Lenka Horáčková, Iva Polášková středa 13:30−14:20

Kroužek EVVO

5.−9. třída, Mgr. Roman Klimek

průběžně – sobota

Informatika

pro II. stupeň, Mgr. Zbyněk Mašek

pátek 14:00−15:30

Anglický jazyk

II. stupeň, Mgr. Oldřiška Bimková

úterý 14:00−16:00

Zeměpisný

II. stupeň, Mgr. Roman Klimek

úterý (1x za 14 dní)

Keramický

4. B , Mgr. Jarmila Strýčková (1x za 14 dnů)

pondělí 12:45−14:30

Keramický

4. A a 5. ročník, Mgr. Jarmila Strýčková
(1x za 14 dnů)

pondělí 12:45−14:30

Keramický

3. ročník, Zuzana Brucknerová

úterý 13:00−14:30

Zdravotnický

5.−9. roč., Mgr. Ivana Handschkeová

pátek 7:15−7:45

Podkověnka

předškolní, I. stupeň, Mgr. Jarmila Maradová

čtvrtek 15:30−17:00

Krušpánek

5.−9. ročník, Kristýna Vašíčková, ObKD

pátek 17.00

Hasičský Mistřín

mladší, starší, Oto Svora

středa 15:30−19:00

Hasičský Svatobořice mladší, starší, Pavla Kulhavá

úterý, středa 16:00

Včelařský

6.−9. roč., Ing. Mgr. František Měchura

průběžně

Dovedné ruce

1.−2. roč., Hana Šparglová

úterý 12:30−14:30

Vaření

7.−9. roč., Oto Svora

čtvrtek 15:00−16:00

Basketbal

I. a II. stupeň, Mgr. Lenka Tvarogová

úterý, čtvrtek 14:30−16:00
Jarmila Maradová, Mgr.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Ilustrační foto

Jubilanti naší obce
Leden 2012
70 let

Marie Šnajdrová
Stanislav Marada
Valentin Navrátil

75 let

Božena Kristová
Růžena Vašulková

80 let

Ignác Vlachovský
Jarmila Zbořilová

86 let

Václav Blata
Jaroslav Zbořil

90 let
92 let
93 let

Alois Petřík
Slavomír Dobeš
Josefa Řiháková
Březen 2012

70 let

Marie Zelinková
Božena Duhajská
Drahomíra Sochorová

75 let

Mária Szúnyogová
Helena Netroufalová

80 let

Ludmila Němčanská
Ján Križan
Jozef Ivanka

Únor 2012
70 let

Jana Podveská

85 let

75 let

Miloslav Pecháček
Karel Forman

Drahomíra Varmužová
Marie Maradová

86 let

80 let

Marie Němčanská
Jarmila Neduchalová

Marie Šebestová
Karel Řihák

90 let

Františka Neduchalová

85 let

Ludmila Stratilová
Antonie Dokoupilová

86 let

Marie Votrubcová

87 let

Božena Krakovičová
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60. výročí uzavření manželství
Leden manželé Miroslav a Ludmila Němčanští
Zdenka Gazdová, matrikářka
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

 FOTOGALERIE 

Učíme se dopravní značky

Poznáváme naši obec

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Momentka ze závěru koncertu Krušpánku

Dětská cimbálová muzika slavila 5. výročí
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Naši zástupci při slavnosti v Parlamentu ČR

Dětská přání odnáší balónky Ježíškovi
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Žehnání nových vín

Z jednání zastupitelstva obce
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Naše děti v hodovém průvodu

Podkověnka při adventním vystoupení
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Ukázka umu rukou našich maminek

Vybavení sklepa Dufkova vinařství
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Zdařilá momentka z turnaje

Fotbalový tým Ocelit
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Hodoví stárci a stárky

Momentka z hodového průvodu
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Vítězové střelecké soutěže

Závěr vánočního koncertu Mistříňanky
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strana 55

ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Byly vysázeny nové stromy

Po kácení vzrostlých (mnohdy nemocných) stromů
při rekonstrukci silnice přes Svatobořice i na ně−
kterých jiných místech, například kolem kostela,
se snesla na představitele obce kritika. Uvítal jsem
proto, když koncem měsíce listopadu byly do ulic
naší obce vysázeny v počtu 30 ks nové stromy.
Odrůdově jde o dřeviny: 9x lípa srdčitá – Tilia
cordata, 9x javor mléč − Acer platanoides, 1x smu−
teční vrba Salix × sepulcralis, 6x javor babyka Acer
campestre a 5x dub letní Quercus robur. Kromě
toho bylo vysázeno s pomocí žáků ZŠ ještě 90 kve−
toucích keřů.

V Mistříně u dětských hřišť tak nově rostou lípa
srdčitá a javor mléč, u zastávky směrem na Dub−
ňany dub letní a vrba smuteční, u zastávky u kos−
tela stojí alej z lípy srdčité. Ve Svatobořicích pak
u dětského hřiště bude po létech příjemně stínit
dub letní a v ulici V. Vašíčka javor babyka. Zá−
měr zpracoval ing. Lukáš Lattenberg z firmy Za−
hradnictví Lattenberg Skoronice ve spolupráci
s místostarostkou ing. Terezií Čičákovou. Dotace
na projekt s názvem „Stromy 2011“ byla získána
z fondu Nadace ČEZ ve výši 131 700 Kč. Děku−
(red)
jeme!
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