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Vážení spoluobčané,
V době, kdy píši tento úvodník, nachází
se svět v období vzrůstající epidemie onemocnění koronavirem. V naší obci, ani
v nejbližším okolí, zatím toto onemocnění
nebylo prokázáno, ale vzhledem k rychlosti
šíření se pravděpodobně této nákaze také
nevyhneme. Nikdo z nás podobnou situaci
nezažil. Od doby španělské chřipky, která
postihla svět po I. světové válce, se taková pandemie ve světě nevyskytla. Z tohoto
důvodu Vás žádám o důsledné dodržování
všech organizačních a hygienických nařízení, které směřují k maximálnímu snížení
dopadů současné zdravotní krize. Není to
však důvod k všeobecné panice. Díky všem
opatřením a rozvinutému systému lékařství
věřím, že i tuto zkoušku zvládneme.
Veškerá nařízení, která jsou v současnosti ukládána vládou, samozřejmě postihnou
výrazně život obce a dotknou se hlavně
místních obchodníků, provozovatelů pohostinství a drobných živnostníků. Vedení
obce ve spolupráci se zastupitelstvem obce
vyhodnotí situaci a podle finančních a legislativních možností bude pomáhat místním
živnostníkům krizi překonat.
V obci žije ještě mnoho pamětníků, kteří
zažili výskyt choroby slintavky a kulhavky
prasat, přenosné a nebezpečné i pro člověka. V té době byla celá obec Svatobořice-Mistřín na 14 dnů neprodyšně uzavřena
v karanténě a byl nám znemožněn pohyb
a veškerá činnost. Doufám, že i ze současné
karantény, byť je nesrovnatelně rozsáhlejší,
vyjdeme bez větší újmy a ztrát na životech.
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Prosím omluvte neaktuálnost v některých
článcích. V době psaní nikdo netušil, jaká
se u nás vyvine celostátní situace.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v této složité době bych Vás chtěl informovat
o pracích, které jsme v první čtvrtině roku uskutečnili.
Dokončuje se přestavba části nákupního střediska na obecní knihovnu a dům služeb. Do konce
března bude ukončena stavební část a v dubnu
bychom chtěli dodělat vnitřní vybavení a otevřít. Přesunem knihovny i provozoven holičství
a kadeřnictví se výrazně zlepší komfort v těchto
službách pro občany. Pro zlepšení prostředí při
akcích na kulturním domě jsme dokončili instalaci klimatizace.
Ještě během března začne rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hlavní, od ulice Příční
po křižovatku s ulicí Nádražní. V rámci této stavby uloží EON elektrické vedení do země a obec vybuduje nové veřejné osvětlení, které je úspornější
a kvalitněji osvětlí veřejný prostor.
Pokračujeme s demolicí budov na statku
v Mistříně. Materiál ze stavby bude následně podrcen a vzniklý recyklát použijeme na další zpevnění polních cest v katastrech obce.
Povětrnostně příznivých zimních měsíců jsme
využili k zlepšení stavu zeleně a veřejných prostranství. Odborná firma provedla ořez stromů
v parku u hřbitova a před školou, nemocné a po-
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škozené stromy se odstranily. Na podzim samozřejmě dojde k jejich náhradě. Díky iniciativě
a hlavně práci mistřínských hasičů se podařilo
dočistit mistřínský potok. V ulici Baráky jsme
opravili propadlou vozovku a parkoviště.
Samozřejmě dále pracujeme na rozběhu dalších akcí připravených pro letošní rok. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele zateplení
základní školy, výběrové řízení na dodavatele
stavby veřejného osvětlení od benzínové čerpací
stanice po křižovatku v Mistříně. Dokončuje se
projektová dokumentace pro výstavbu komunikace s infrastrukturou v trati Přední. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele komunálního vozidla,
které nahradí již téměř neopravitelnou multikáru,
a stejně tak bude nahrazena stará Octavie novým
osobním vozem. Stále počítáme s možností dotace
na rekonstrukci mlýna.
Přestože se občanský život v současné době
úplně zastavil, věřím, že díky zodpovědnosti a občanské uvědomělosti krizi překonáme posíleni
o velkou životní zkušenost.
Přeji Vám hodně zdraví.
Miroslav Veselý
starosta obce
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„Za dobrotu na žebrotu“
Když se v roce 2018 projednávala oprava silnice
II/422 mezi Kyjovem a Svatobořicemi–Mistřínem
bylo jasné, že to výrazně omezí řidiče nejenom
z naší obce. Správně jsme předpokládali, že si
budou, kromě oficiální objížďky, hledat možnost
zkrácení po polních cestách. Abychom zamezili zapadání vozidel na jediné možné zkratce na
Kyjov, která bývá po dešti bahnitá a nesjízdná,
přistoupili jsme ke zpevnění této polní cesty recyklátem. Hrubý materiál jsme zhutnili těžkým vibračním válcem a stejně tak horní vrstvu jemného
recyklátu. Toho jsme však neměli na celou plochu.
I tak je cesta při omezené rychlosti provizorně
sjízdná.
V okamžiku uzavírky silnice II/422 se ukázalo, jak jsou řidiči bezohlední. Místo občasného

nouzového projetí začali řidiči používat tuto cestu
jako objížďku, i když nikdy nebyla tak plánována.
Řady vozidel, včetně těžkých nákladních, nerespektovaly cestu a jezdily po zasetých porostech
zemědělců, čímž jim způsobili značnou materiální
škodu. Proto muselo dojít k uzavření této cesty.
V současné době je provizorní polní cesta oboraná hlubokou brázdou a je možno ji výjimečně při
ohleduplném provozu používat.
Na závěr upozorňuji, že tato polní cesta není
oficiální objížďkou (ta je přes Milotice) a že na
hloupé a nenávistné komentáře na facebooku
nebudu odpovídat.
Miroslav Veselý
starosta obce

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme před sebou období svátků velikonočních. Zima utekla tak rychle,
že jsme někteří z nás ani nestačili postřehnout,
že nějaká zima byla. Vypadá to, že ladovské zimy
už budou v našich končinách jen v mysli pamětníků. Doufám, že jste všichni zvládli zimní čas ve
zdraví a těšíte se na krásné jarní chvíle a sluneční paprsky, které nám dodají mnoho energie do
dalších dnů. Velké poděkování patří pracovníkům
technických služeb v obci, kteří pracovali od ran-
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ních hodin na údržbě naší obce. Díky příjemnému počasí jsme získali náskok v úpravě stromů
a keřů. Děkuji všem občanům obce, kteří se podílí
na úklidu před domy a udržují pořádek.
Přeji všem příjemné prožití jarních dnů, ať odpočíváte při práci na zahradě, ve vinohradě nebo
jen tak doma s knížkou v ruce. Užijte si to!
Adam Pavel Špaček
místostarosta
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Postup prací v obci
Počasí nám přálo od měsíce ledna, a tak jsme
se mohli pustit do nezbytných úprav naší dědiny.
Pracovníci obce již na začátku měsíce února začali s pravidelnou údržbou keřů a zeleně v naší
obci. Proběhlo pravidelné prořezávání suchých
větví stromů, ale také i nezbytné kácení vzrostlých stromů, které již měly svůj život za sebou
a bude třeba je nahradit novými. Kácení proběhlo
zkušenými arboristy dle dendrologického posudku v parku pod kostelem, před základní školou
a také na dětském hřišti pod kostelem. K nové
výsadbě stromů po domluvě s odborníky dojde na
podzim, protože z důvodu velmi suchých letních
měsíců v minulých letech by jarní výsadba pravděpodobně mohla uschnout. Mohli jste si všimnout,
že nahrazujeme poslední staré koše a lavičky novými. Stále se však najdou takoví jedinci, kteří
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dokáží zničit i měsíc nový koš. Pozorným řidičům
určitě neunikla zóna 30km/h v ulicích Vyhnálov,
Pod Kostelem, Svatováclavská a Farská. Snížení
rychlosti v těchto ulicích má svá opodstatnění
a byla konzultována s dopravním inspektorátem.
Nadále se může v ulicích obce objevit policejní
hlídka, která dbá zvýšené bezpečnosti v naší obci.
V neposlední řadě došlo k osazení 1000 ks keříků do truhlíků podél hlavní silnice na místech,
kde již nebyly. Podařilo se nám získat s podporou Úřadu práce jednoho pracovníka na veřejně
prospěšné práce, který nám bude nápomocen od
jarních měsíců až do konce podzimu se sezonními
pracemi v obci.
Adam Pavel Špaček
místostarosta
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Volně pobíhající psi
Velmi často se stane, že se po naší obci potulují čtyřnozí mazlíčci. Dříve velmi normální jev,
v dnešní době se zdá poněkud problémovým stavem. V minulém roce bylo odchyceno 6 psů, kteří
byli nahlášeni občany obce. Všech šest se podařilo po nějaké době předat majitelům zpět nebo
najít nového pána. Bohužel vážný problém je, že
ani jeden z daných pejsků neměl známku s číslem domu, tetování, obojek či dnes již povinný čip.
Někdy se stane, že pes pouze čeká před domem
svého majitele nebo se jen potuluje kolem domu,
kde pobývá. Problém nastává tehdy, pokud jsme
kontaktováni a musíme daného pejska odchytit.
Naše možnosti odchytu nejsou veliké. Pokud je
zvíře agresivní, veliké či ohrožuje okolí, tak kontaktujeme odchytovou službu v Hodoníně. Náklady na odchyt budou později vymáhány na majiteli

daného zvířete. V maximální možné míře se snažíme vypátrat majitele a zvíře předat původnímu
majiteli. Od letošního roku je povinnost majitelů
psů nechat při očkování psa opatřit čipem. Od
15. 1. 2020 hrozí za neočipování psa pokuta až
50 000 Kč.
Prosím tedy všechny majitele psů, aby si
hlídali své miláčky a v případě, že pes uteče,
aby nás kontaktovali s tím, že se může jednat
o jejich psa, který se toulá po obci. Vyhnete se
případným dalším komplikacím s odchytem zvířete.
Děkuji.

Adam Pavel Špaček
místostarosta

◾O KOM MOŽNÁ NEVÍTE◾

PaedDr. Jindřiška Faiglová
V letošním roce se dožívá významného jubilea 80 let naše paní knihovnice PaedDr. Jindřiška Faiglová.
Od roku 1985 pracovala na zdejší základní škole jako učitelka a později na pozici zástupkyně
ředitele školy. V roce 1989 navíc přijala funkci
knihovnice v naší obci, kterou vykonává dodnes.
To znamená kus prožitého života mezi knihovními
regály (31 let) a mnoho životních zkušeností. Při
této příležitosti jsme ji položili několik otázek.
Tvá cesta k vedoucí knihovny
V letech 1988 - 1989 byla knihovnicí paní
Hana Šnajdrová. Odcházela na mateřskou dovolenou a bylo potřeba najít zástup. Jako češtinářka
jsem měla ke knihám blízko a navíc jsem bydlela
v Mistříně. Zástup byl domluven na určitou dobu.
Půjčovalo se třikrát týdně. Dva dny jsem byla
v knihovně já, v pátek dcera Monika, která v té
době studovala v Brně. Paní Šnajdrová se vrátila
z mateřské dovolené v květnu 1992 a vykonávala funkci knihovnice do konce srpna 1993. Byla
jsem požádána, zda bych se mohla do knihovny
vrátit. Musím přiznat, že jsem se vrátila ráda, tato
práce mě bavila a baví dodnes.
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Vzpomínky na první seznámení s naší
knihovnou
Knihovna vypadala zcela jinak, než ji známe
dnes. Byla menší, poněvadž chodba nebyla součástí knihovny. Teprve později se skleněná přepážka odstranila a prostor knihovny se zvětšil.
Všechny regály byly staré, přesto to byla knihovna, kde jsem byla ráda.
Co se za Tvého působení v knihovně změnilo?
Čtenáři dostávali papírové průkazky, evidence
byla vedena ručně na výpůjčních lístcích, upomínky se většinou neposílaly z důvodu nedostatku
financí. Knihovna patřila původně pod kyjovskou
knihovnu, nyní pod Městskou knihovnu Hodonín.
Od 1. ledna 2003 přešla knihovna pod Obec Svatobořice-Mistřín a knihy byly bezplatně převedeny
do vlastnictví obce. Za dobu mého působení se změnilo mnoho věcí. Od 15. června 2009 bylo zahájeno
půjčování podle programu Clavius. Splnilo se to, co
jsme chtěli. Práce se zjednodušila, počítač nám hlídá upomínky, označí knihy, které již měl čtenář vypůjčeny, vytiskne průkazky a mnoho dalších věcí.
Pro veřejnost byly pořízeny počítače. Dnes již většina domácností počítač má, ale v těch začátcích
byly počítače v knihovně plně využity.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Jak se změnili po dobu Tvého vedení knihovny čtenáři?
Nepociťuji, že by se změnili čtenáři, spíše jejich skladba. Hodně čtenářů je mezi důchodci,
pak malí čtenáři díky návštěvám tříd v knihovně
a pasování prvňáčků a pak je skupina skalních
čtenářů, kteří bez knížky nebudou.

dostí sednout si doma s knihou. Chci poděkovat
vedení obce, že je knihovně nakloněno. Svědčí
o tom 250 - 300 nových knih ročně a nové vybavení. V tom má zase velkou zásluhu pan Rostislav
Marada, který věnuje knihovně velkou pozornost,
máme štěstí, že je milovníkem knih a bez odkladu
zařizuje potřebné věci.

V čem vidíš úskalí u čtenářů do budoucna?
V dnešním přetechnizovaném světě je spousta
možností, jak získat informace a jak se zabavit.
Projevuje se to hlavně u žáků 2. stupně. Kniha je
něco jiného. Je to příběh, který čtenář prožívá, je
to vůně knihy, je to očekávání, jak bude příběh pokračovat, prostě chuť držet knihu v ruce. Mám pocit, že se lidé ke knize vracejí. Máme úplně nové
čtenáře, ale i ty, kteří přicházejí po delší době.

V druhém čtvrtletí tohoto roku se stěhuje
knihovna do nových prostor.
Ano, stěhování už připravujeme a plánujeme,
jakým způsobem přesuneme 10 000 knih do nových prostor. Knihovna bude větší, bude více místa pro knihy, budou se lépe brát z regálů. Nová
okna, nová podlaha, nový výpůjční pult, ale hlavně
všechny regály nové. Pro knihovníka kuchyňka
a samostatné WC. Už teď místnost voní novotou.
Pokud se nám podaří knihovnu pěkně vyzdobit, může se stát důležitým kulturním stánkem,
kam budou lidé rádi chodit nejen pro knihy, ale
i na různé akce, které knihovna organizuje, nebo
si jen posedět a odpočívat.

Čím může knihovna obohatit čtenáře v době
internetu?
Jednak knihami, kterých je v současné době
vydáváno velké množství, jednak prostředím
knihovny, kde je klid, pohoda, kde si čtenáři
mohou sednout, popovídat si s paní knihovnicí
a na chvíli zapomenout na běžné starosti.
Jak Tebe naplňuje práce v knihovně a práce
se čtenáři?
Pro mě je práce v knihovně vším. Zvláště v době,
kdy jsem v důchodu. Těším se na dny strávené
mezi knihami. Moc dobře vím, že každý by si měl
v důchodu najít něco, co ho bude bavit, těšit, z čeho
bude mít radost, co ho bude naplňovat. Jinak může
prožít období klidné, ale nudné. A to není o co stát.
Toho se držím a dny v knihovně si užívám.
Co Tě trápí/zlobí na čtenářích?
Se čtenáři máme vypěstovaný pěkný vztah, oceňují množství nových knih, uspořádání knihovny.
Stává se, že někdo nereaguje na upomínky a pak
zbytečně platí penále. Oni však většinou říkají, že
přispívají na knihovnu. Což je chválihodné.

Jak vnímáš budoucnost knihoven v tomto
přetechnizovaném světě?
Jsem přesvědčena, že se lidé ke knihám vrátí.
Na závěr prosím o radu pro naše čtenáře. Jak
to děláš, že máš ve svém věku tak skvělou kondici?
Rada je velmi jednoduchá. Práce a pohyb, neustále zaměstnávat mozek. Neumím odpočívat,
19 roků chodím se psem, nevadí mi žádná práce.
Kopání, hrabání, stříhání, pěstování a všechny
práce, u kterých na rozdíl od kantořiny vidím
hned výsledek. Práce musí bavit, člověk musí mít
pevnou vůli a práci vykonávat s chutí a radostí.

Význam knihovny pro naši obec
Význam knihovny je nezastupitelný. Jednak je
místem hledání informací, jednak je možností trávení volného času. Knihy jsou zdrojem moudrosti,
čtení zlepšuje paměť a udržuje mozek v činnosti.
Ale to hlavní tkví v tom, že lidé mají možnost výběru mezi mnoha kulturními akcemi v naší obci.
Někdo si rád za kulturou zajde, pro jiného je raJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Vážení paní Faiglová,
dovolte nám, abychom se i my, zaměstnanci obce, připojili ke gratulantům a popřáli Vám
hlavně pevné zdraví, optimismus, dobrou náladu,
neutuchající lásku ke knihám a radost ze všech
čtenářů vaší knihovny. Velké poděkování patří
také za spolupráci při tvoření a jazykovou úpravu
článků do zpravodaje.

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
těch osmdesát let vůbec není znát!
Vše nejlepší!

Denisa Walterová
Denisa Walterová – kadeřnice tělem i duší
Možná ji znáte, možná ji potkáváte a možná se
u ní stříháte. Ale dost možná je tu ještě něco, co
o ní nevíte… Denisa žije v Mistříně. Poté, co dokončila místní základní školu, vystudovala kadeřnický obor v Hodoníně. Kadeřnictví si zamilovala,
a tak se mu začala ihned po studiu věnovat plně
profesionálně s vášní a nadšením, které ji neopouštějí ani po deseti letech v oboru.
Neustále sleduje nejnovější trendy a styly a pravidelně absolvuje spoustu školení a workshopů,
mj. se účastnila také stáže ve Vidal Sassoon academy v Londýně a ve studiu Wella v Praze. Ráda
přijímá nové výzvy, a (nejen) proto se účastní různých soutěží. Byla dvojnásobnou finalistkou soutěže Art image change internacional, finalistkou
soutěže Wella Trend vision award a především
pak vítězkou kadeřnické soutěže o nejlepší proměnu AICHI 2018.
V současnosti pracuje v Hodoníně v salonu Younique, a i když sama přiznává, že práce kadeřnice
je náročná a možná už je na ní znát profesní deformace, tak by neměnila. Práce ji zcela naplňuje,
protože v ní uplatní svoji kreativitu a denně se

8

setkává s nejrůznějšími lidmi, se kterými často
naváže více než jen pracovní vztah.
Dana Karská - Sedláčková
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Kateřina Podveská
Jak si zamilovat pejska podle Káti Podveské
Katuška Podveská navštěvuje 3. třídu naší ZŠ.
Kdo znáte její maminku Katku, víte, že vlastní
„Psí hotel“, kde je spousta pejsků, o které Káťa
už odmalička pečuje, stříhá je, koupe, cvičí s nimi,
a tak z toho logicky vyplývá, že si své pejskařské umění nenechává pro sebe: Loni v říjnu se
Káťa poprvé zúčastnila soutěže Junior handling
v mladší kategorii od 9 - 13 let. Soutěžící předvádí pejska v postoji a pohybu. Rozhodčí posuzuje
eleganci, předvedení, zvolení správného oblečení,
aby pejsek vynikl, a celkovou souhru dítěte a psa.
V pohybu se pes předvádí v tzv. figurách. Rozhodčí také posuzuje znalosti o plemeni a anatomii
psa. Velká část se ale odehrává doma a spočívá
ve starostlivosti, venčení, cvičení, aby pes zůstal
stát v postoji a v pohybu netahal. A u Kátina plemene Portugalský pes je důležitá velká starostlivost o srst: každých 14 dnů koupání a důkladné vyčesávání. Káťa už pomáhá ve všech těchto
činnostech, koupání zvládá sama. Na rozčesávání pracuje zatím společně s maminkou. Musí si
s pejskem vybudovat vztah, nechá si od ní sahat
na zuby a musí jí věřit natolik, že se nechá pod jejím vedením osahat na výstavě od cizího člověka.
Výstavy psů spočívají v získávání titulu. První
se získávají v rámci plemene, které se dělí do jednotlivých tříd a na fenky a psy. Ve třídě pejsek získává titul CAC (čekatel na šampionát), když získá
4 na různých výstavách, získá Šampionát České
republiky, pokud zvítězí ve třídě, postupuje bojovat mezi ostatní psy, kteří zvítězili ve své třídě
stále ve stejném plemeni o titul CACIB. A vítězové
titulu CACIB (pes a fenka) bojují o titul BOB (vítěz
plemene). A ten potom postupuje do závěrečných
soutěží, které jsou rozděleny do 10 FCI skupin.
Portugalský pes patří do 8. skupiny mezi slídiče
a vodní psy. Zde se bojuje o titul BIG, který získala Káťa. A tím postoupila mezi 10 nejlepších psů
na výstavě, což je krásný úspěch, protože hodně
lidí si své psy nechává předvádět profihandlery.
Na soutěži v Českých Budějovicích byla Káťa
se svým pejskem 12. 10. poprvé a hned se probojovala mezi 6 nejlepších a získala 59 bodů ze
60. V Bratislavě se postavila velké výzvě, a to,
když si se Sidem sama vyběhala titul BOB a postoupila tak do závěrečných soutěží. Mezi zkušenými vystavovateli získala titul nejvyšší BIG 1,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

a to od Belgického rozhodčího. V prosinci 2019
se zúčastnila opět soutěže Junior handling v Praze. V sobotu se probojovala mezi 10 nejlepších ze
47 dětí. Neděle patřila Káti a Sidovi. Souhra Káti
a Sida byla úžasná a zaujala i paní rozhodčí. Získali 1. místo! Sid je portugalský vodní pes a je
celkem velký. Přestože to má Káťa těžší, zvládá
vše skvěle! V letošním roce se zúčastnila soutěže v Brně 1. 2. 2020, kde na Mezinárodní výstavě získala krásné 3. místo ve velké konkurenci.
Říká, že to byl zatím nejhezčí zážitek se psem
v jejím životě. Rodiče jsou na ni velmi hrdí! Děkuji
mamince Katce za poskytnuté odborné informace, gratulujeme k úspěšné reprezentaci a přejeme
Katušce další velké úspěchy s pejsky. A co říci
závěrem ústy milovnice psů? „ Se psem je život
krásnější a zábavnější, lidi by si měli pořídit psa,
protože je to kamarád do života…“
Markéta Varmužová
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
Svatoborská kronika – rok 1927 – Odvody a odvedenci
Z jara odvedeni byli k vojsku od nás Bimka Karel,
Cuták Jaroslav, Buštík Jan, Kosík Benedikt, Křen
Oldřich, Pluháček Frant. Šťastný Frant. Zemánek
Frant. Zemánek Jaroslav. Jsou to právě mladíci
z nichž už ani jeden nenosí slovácký kroj. Proto také
už nejezdí teď „legrúti“ k odvodu v bílých „třaslavicích“ (široké plátěné kalhoty se třapcemi u spodu) vyšitých košulách a kordulách, kabátkách lastinových
a širúchách s krepinami (hůsenkami) a kosárkami, ač
i po válce ještě několikrát tak byli. Co to bylo jindy
slávy hlavně před válkou ještě, neboť „legrút“, co byl
jako jiný člověk ten si mohl více dovolit. Tvořili vždy
v chase zvláštní kastu, neustále pospolu a všichni
za jednoho víc než bratři. Vzpomínám jak těsně před
válkou nedaleko našeho domu obléhali „legrúti“ dům
jednoho občana celou noc, posměšně o něm zpívali,
na vrata dvéře a okna tloukli ač už napřed v podvečer nabili jeho synovi a toto vše zcela beztrestně.
A jedině proto, že nesměla dcerka toho občana jednoho z „legrútů“ chtít, proto všichni se mstili jsouce
rozjařeni pitím.
Byla to už jak uvedeno jakási shovívavost k rekrutům, že se jim ledacos prominulo a pak obava před
jejich pomstou. A kdo by si s nimi co začal však až
přijdou na vojnu zkrotnou, to byl obyčejně závěr
řeči. A rekruti užívali svobody jak náleží. Už dávno před odvodem chodili se zpěvem po dědině (nyní
obyčejně několik dní) a v „ostatky“ (fašaňk) to bylo
zvláště slavné. V „třaslavicích“ a bílých kožichách
zpívali po dědině okrášleni kosárky všech chasníků
z obce které jim na to půjčili takže některý jich měl
i 20 a pak večer u muziky to byla jen „sóla“ „legrúti“. Zvláště v ostatkové úterý. Běda ale kdyby jim
do toho někdo vlezl. Neboť rvaček bývalo u rekrutů
vždycky dost; snad se už tím tužili pro tu vojnu.
A zvláště u odvodu kde často ani policajti a četníci
nic nesvedli. Pracovaly nejednou i křiváky, ba někdy i menší součástky z vozů. A všichni chtěli být
vojáky protože to byla velká hanba být „kriplem“ jak
se říkalo. I děvčata na vojáky mnohem více „braly“
zvláště „dragúny“. Však také bývalo mnoho vojáků
před válkou kdy Rakousko už asi počítalo s vojnou.
Pokud vím někdy i ku 20ti přijelo jich ověnčených až
hrůza (to se naplatili „kripli“, ti měli povinnost vojákům koupit voničky) A my kluci měli jsme největší
radost, že je jich více než z Mistřína se kterým jsouce
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tam přifařeni, odjakživa byli jsme ve válečném stavu.
Pak až do narukování nosil každý odvedenec voničku i ve všední dny; k zábavám, - i v neděli a svátky
nosívali pak vojenské čepice i při slováckém kroji.
A skoro všichni červené „dragúnky“ neboť na ty jak
vzpomenuto děvčata „braly“ třebaže až přišel na dovolenou vyklubal se z mnohého „lantfer“. Že však
je odveden k „landferům“ (25tý zeměbran. pluk) to
se nikdo nepřiznal, neboť na ty se volávalo „Utečte
landfeři, trkne Vás kráva“. Proč to nevím, byli to prý
ale poslední vojáci. Za to třeťáci třebaže pěší, to už
byla garda. Ještě dosud zpívávají u zábav mnozí staří
třeťáci „My třetáci my jsme kavalíři v Kroměříži naše
sídlo jest…“ Při rukování na vojnu loučili se rekruti
s rodinou a známými kteří jim dávali na cestu peníze
a viržinky. Tyto si dávaly na hlavu za vojenské čepice
a některý už jich měl tolik, že dokola čepice i dvěma řádky je měl nastrkány. Na vojně je pak dávaly
starým vojákům aby u nich měli dobré oko. Také je
někdy provázela za vesnici kapela muzikantů hráli
jim pochody a píseň „Loučení, loučení …“ na vozech
však a za doprovodu a zpěvu chasníků z celé vesnice
kteří je provázeli až do Kyjova na vlak s harmonikou,
odjížděli vždycky. Toto loučení bylo vždy odpoledne
k večeru a celá dědině brala na tom účast. V Kyjově
ještě se zastavili v některém hostinci před odjezdem
vlaku; obyčejně jedna neb víc vesnic mělo hostinec
svůj. Naši se stavěli vždy u „Hýsků“. Od obce dostával rekrut když šel na vojnu 2 zlaté (4 koruny)
když šli k odvodu všichni po 1 zl. (Též povozy byly
placeny z obce). Toto bylo před válkou. Za války kdy
odvodů a rekrutů bylo mnoho neboť šli i 18ti letí dávalo se po 1 Koruně 2 Kr. i 5 Kr. a po válce ještě
bylo asi 4 neb 5 let. Pak přísnějším dohledem úřadů
na hospodaření obcí zaniklo i toto u nás, neboť v rozpočtu položky na to nebylo a fingovat to šlo těžko.
Nyní až na něco toho zpěvu, některé to sólo u zábavy
a rvačku někdy nezbylo z celé tradice nic. Ovšem jest
to i většinou tím, že mládež politicky rozdělena jako
nyní nesejde se všecka ani u té zábavy které pořádají
teď jen spolky a strany, na rozdíl před válkou kdy je
pořádaly „stárci“ chasou zvolení.
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Mistřínská kronika – r. 1933 zapsal Martin Kundrata
Ještě take něco o odvodech (asendách)
Za starých dob se neodvádělo jako dnes, nýbrž
chytali chasu na vojáky, a kdo utekl třeba do Uher
mněl vyhráno, odvody pak nastali později a sice, ze
všech bližších okresů museli jeti k odvodu do Uh.
Hradiště, později zase do Kyjova, tam se odbývali
odvody z Kyjovska, Ždánska, Hodonska, Břeclavska,
ze všech bližších krajů. Za těch dob kdo býl odveden
pak hned musel nastoupit cestu ku svému pluku, kolikrát se ani se svími rodiči nerozloučil.
(Muj strýc vyprávěl, že hned z Kyjova jak  býl odveden, tak všichni museli nastoupit hned cestu každý
ku svému pluku, a on i také i někteří s ním hned
do Vídně, z Vídně do Terstu, a na moře do Dalmácie
kdež pobýl celých 15 let, v jednom tahu, a když potom konečně přece přišel dom, tak mladší sourozenci,
co se zrodili později nechtěli se ani k němu hlásit,
a báli se ho, jako nějakého hrozného cizince, taková
to bývala vojna.)
Pak přijda tam k vojsku, tam býl mnohy za těch
dob 15 až 20 let, kdež za těch tolik let, ani jednou
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nepřišel mnohý na dovolenou to byla krutá vojenština, později to šlo dolu na 12 let, a 10 let, pak 8 let
(a pak na 5 let což ještě dobře pamatuji, a nýni to
přišlo sníženo už na několik měsícu, (a přitom mnozí
se chlubí že jsou staří vojáci).
Staří lidé také vypravují o tak zvaném verbování
na tou vojnu totiž, chodilo po dědinách několik trubačů z bubny a tak oznamovali, kdo se chce dat na tou
vojnu dobrovolně, a také se vždycky někteří mladíci
našli, a dali se skutečně pak na tou vojnu, to dělávali
nejvíce takový, co nechtěli chodit na robotu, a nebo
ze vzdoru rodičům když dali grunt jinému synovi,
nebo když rodiči bránili jeho sňatku s děvčetem co se
jím nelíbylo pak raděj šel na tou vojnu, a než přišél
z vojny pak se všelicos změnilo k dobru k jeho plánu.
Text z kronik je přepsán přesně podle zápisu,
včetně chyb.
Lenka Gajdová
členka redakční rady
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Pohádky, kouzelník i masopust – všechno zvládnem
Tak jako začátek nového roku byl tradičně spojen se svátkem Tří králů, tak i v naší mateřské
škole jsme si připomněli tuto tradici prostřednictvím výchovně-vzdělávacích činností a her. V prvních lednových týdnech nás také hned dvakrát přijela potěšit milá návštěva. Jednou to bylo divadlo
s veselými pohádkami a pak zábavný kouzelník se
svými triky. Paní zima nám moc sněhu nepřinesla, přesto jsme si tohoto ročního období a všeho,
co s ním souvisí, užili alespoň prostřednictvím
her, písniček, básniček a výtvarného tvoření.
Bohužel s ním byla spojena i zvýšená nemocnost
dětí, ale to nás neodradilo v přípravách na každoroční masopustní karneval s bohatou tombolou,
veselými maskami dětí i učitelek a malým pohoštěním, za které můžeme poděkovat zejména rodi-
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čům dětí. Karneval jsme si užili, děti si odnesly
nejen drobné dárečky, ale hlavně radostné zážitky. Koncem února proběhlo v naší mateřské škole
vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix a přijel
nás pobavit a roztančit Hudební kolotoč. V nadcházejícím období se budeme těšit na divadlo Rolničky a s přicházejícím jarem a svátky Velikonoc
se zúčastníme projektového dne Velikonoce 2020
na ZŠ. Naše předškoláky čeká v dubnu zápis do 1.
ročníku ZŠ, tak jim všem přejeme mnoho úspěchů
a pozitivních prvních dojmů z nového prostředí.
A my se budeme zase moc těšit na nová školčátka, která přijdou v květnu k zápisu do MŠ.
S přáním krásného a voňavého jara
kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
U nás ve školce se pořád něco děje
I když letošní zima nebyla ani zimou a na zahradě jsme ani jednou nebobovali a sněhuláky
jsme stavěli jenom z plastelíny, stále se u nás něco
dělo. V lednu si předškoláci vyzkoušeli pracovat
u ponku s opravdovým nářadím. Pod vedením
pana ing. Mihaloviče z technických škol z Brna
byl u dětí hravou formou rozvíjen zájem o techniku, tvořivost a manuální zručnost. Odměnou byla
pro každého vlastnoručně vyrobená lodička.
V únoru bylo obzvlášť veselo. Slavili jsme druhé narozeniny medvídka Výletníčka, tancovali
a soutěžili na valentýnském karnevalu a o zábavu
se postaralo i hudební divadlo, které k nám přijelo. Hezkou a poučnou akci o dentální hygieně
u dětí předvedla studentka medicíny, která nás
navštívila koncem února. Na velkém modelu úst
jsme si společně zoubky pojmenovali, spočítali
a povyprávěli, jak má správný zoubek vypadat, ale
hlavně jak se o zoubky starat, jaký má být nejen
kartáček, ale i strava.
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A už jsme měli březen – MĚSÍC KNIHY. Každoročně nabídneme rodinám náš již pětiletý čtenářský deník, ve kterém nás rodiče se svými dětmi
potěší slovem i obrázkem o hezké knížce, kterou
si doma společně četli. Ve třídách pak máme výstavu knih, které děti přinesly z domu a před spaním si z každé knihy přečteme pohádku, příběh
nebo si jen tak povídáme nad obrázky. Chodíme
se podívat i do místní knihovny, ale letos z důvodu
stěhování do nových prostorů je návštěva odložena na později. V březnu jsme zvládli i návštěvu
Sokolíčka v Kyjově, užili si zábavy na průlezkách,
tobogánech a trampolíně, když ta letošní zima
nám nepřála vydovádět se na kopcích a závějích.
A tak se pomalu ale jistě přiblížily Velikonoce
a s nimi rozkvetla celá naše školka. Maminky nás
zásobovaly vyfouklými vajíčky, které jsme společně zdobili, z květináčů a kelímků vznikla kuřátka
a slepičky a zajíček se usmíval z ozdobeného věnečku. No prostě JARO JE TADY!
Kolektiv MŠ Mistřín
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„Technické školky“ v Mistříně
V závěru loňského roku přinesl dětem do MŠ
Mistřín Ježíšek nářadí a pracovní ponk. Nejde
však o hračky nebo napodobeniny, ale skutečné
nářadí ve velikosti vhodné pro děti. Tím Ježíškem
byla ve skutečnosti Evropská unie v podobě MAP
(místního akčního plánu) rozvoje vzdělávání.
MAP rozvoje vzdělávání je projekt financovaný
z fondů Evropského strukturálního a investičního fondu, určený pro předškolní a základní školní
vzdělávání. To v našem regionu zastřešuje Kyjovské Slovácko v pohybu. Jednou z řady jejích aktivit jsou i „Technické školky“.
Cílem programu „Technické školky“ je podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost a manuální zručnost dětí již od předškolního věku.
Tím si od útlého věku budují vztah k řemeslům
a manuální práci. Autorem celého projektu je
Ing. Jiří Michele, který se tímto tématem začal
zabývat v době, kdy vyrůstaly jeho děti.
V Mistřínské školce si každé z předškolních
dětí vyrobilo svůj model. Postupně si vystříhaly
šablony jednotlivých dílů, pak díly vyřezaly z bal-

zového dřeva, vrtačkou vyvrtaly díry na stěžně
a následně vše slepily a spojily. Odměnou byla každému krásná plachetnice.
Dětem přejeme mnoho radosti z práce a tvoření!
MAP rozvoje vzdělávání
Marcela Ingrová

Co se děje v naší škole
Akce II. stupně
6. prosince 2019		
11. prosince 2019		
17. prosince 2019		
20. prosince 2019		
11. ledna 2020		
14. ledna 2020		
23. ledna 2020		
4. února 2020		
7. února 2020		
9. – 14. února 2020		
5. března 2020		
17. března 2020		
18. března 2020		
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Mikuláš ve školce a na prvním stupni
Setkání sedmých tříd a Podkověnky s klienty v Domově pro seniory
Adventně-vánoční koncert
Zpívání u stromečku
Závěrečná taneční kurzu
Sběr papíru
Divadlo s literární tématikou
Školní kolo recitační soutěže III. a IV. kategorie
Prevence 7. A, 7. B - Jak chránit sám sebe
LVVK - 7. ročník
Přednáška Kouzelná planeta - Chile
Okresní kolo recitační soutěže
Divadlo - II. stupeň – Zlín, Ze života hmyzu
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Závěrečná
V sobotu 11. ledna 2020 se konala závěrečná již
tradičního tanečního kurzu žáků 9. a 8. ročníku.
Tento kurz probíhal od října do ledna pod vedením
tanečního mistra pana Brožíka a jeho asistentky
slečny Adély Mrkůsové. Žáci se naučili základy
různých tanců, zásady slušného chování a etikety.
Celý večer byl výborně zorganizován týmem SRPŠ
pod vedením MUDr. Šárky Kasardové, který měl
nelehkou úlohu - přichystat sál, pohoštění, výzdobu a mnoho dalšího. Samotná závěrečná se nesla
ve velmi příjemné atmosféře, rodiče a hosté drželi
palce párům v taneční soutěži, všichni si s chutí zatancovali s výbornou kapelou Velvet. Velké
poděkování patří všem zainteresovaným, kteří se
podíleli na tomto večeru.
A jak svou závěrečnou a celý taneční kurz
hodnotili samotní žáci?

„Ze začátku mě to nebavilo, ale potom mě to začalo bavit. Všichni jsme se tam mnohem víc sblížili. První jsme se učili blues, potom waltz, foxtrot,
cha-chu a jive.“
„Nebylo to jen tancování, ale i výchova slušného
chování. Museli jsme nosit košili, kalhoty, boty
na tančení.“
„Celé taneční byly úžasné, myslím, že nás to
spojilo jako kolektiv.“
„Na závěrečnou jsme se moc těšili, ale byli jsme
všichni nervózní, protože některé prvky polonézy
jsme se učili na poslední chvíli.“
„Hrála nám úžasná kapela.... Děkuji celé třídě
za ty měsíce, které jsem s nimi zažila!“
„Prostě to bylo super!“
„Moc jsme si to všichni užili a myslím, že na
to dlouho nezapomeneme! Čeká nás ještě ples
SRPŠ, tak snad si to taky užijeme.“
Ivana Hanáčková

Lyžařský výchovně-výcvikový kurz
V termínu 9. - 14. 2. 2020 se uskutečnil lyžařský výchovně-výcvikový kurz. Účastnili se ho žáci
ze 7. ročníků. Z celkového počtu žáků 40 (7. A - 23
žáků a 7. B - 17 žáků) se na kurz nepřihlásili tři
a jeden, bohužel, neodjel z důvodu nemoci. I tak
ale zůstával počet velmi vysoký, a proto se letos
kurz nedoplňoval z řad vyšších ročníků. Hlavním
vedoucím, stejně jako každý rok, se stal Libor
Altmann, který tuto úlohu zvládnul na výbornou,
dalšími vedoucími byli Oldřiška Výletová a Roman Mikliš. V roli zdravotníka opět nezklamal
Jonáš Zbožínek, který se pečlivě staral o všechny nemocné a nemohoucí. A velká pochvala patří
i našemu velmi ochotnému panu řidiči Martinu
Mikulkovi. Zároveň bych tímto ráda poděkovala
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

SRPŠ za zajištění dopravy, sportovního vybavení
a sladkých odměn pro děti.
Letos se změnil den odjezdu na neděli (místo
pondělí) a určitě tomu tak bude i příští rok, protože se daná změna osvědčila. V neděli odpoledne, kdy už se lyžuje, není při rozřazování žáků
do skupin na svahu tolik lyžařů. Návrat byl tím
pádem určen už na pátek, takže v sobotu děti
mohly odjet se svými rodiči na zimní dovolenou,
hned poté totiž následovaly jarní prázdniny. A pokud by ne, měli by alespoň žáci více času na odpočinek před návratem do školy. A opět jsme se
vyhnuli víkendovému nakumulování lyžařů.
V neděli ráno jsme tedy kolem 12. hodiny byli
na místě, děti se mohly najíst a vybalit se a už se
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těšily na svah. Hned to odpoledne po rozdělení
žáků do 3 skupin podle pokročilosti s nimi začali
profesionální instruktoři z lyžařské školy SUNSKI pracovat. Samozřejmě si je mohli v průběhu
výcviku ve skupinách vyměňovat podle toho, jak
děti zvládaly. Pokroky šly vidět po pár hodinách
výcviku a všichni žáci zaslouží za svoji snahu
pochvalu. Kromě jízdy na lyžích si mohly děti
vyzkoušet i snowboard, snowblades a sněžnice.
A procvičily si jízdu jak na pomě, tak i na kotvě a sedačkové lanovce. Na úterý odpoledne byl
naplánován odpočinkový program v aquaparku
ve Frýdku-Místku, kde se dětem moc líbilo. Každý den před večeří nebo po ní si pak žáci vyslechli
přednášku od pana učitele Altmanna o místě Bílá
a daném regionu a také o lyžařském vybavení
a bezpečnosti pohybu po horách. Večery patřily
dětem, každý den měla na starosti program jiná
skupina a žáci se naučili spoustu nových her. Poslední večer se pak vyhlašovaly výsledky slalomu,
vyhodnocovala se čistota pokojů a hodnotily se
u diskotéky masky, které si děti předem připravily. V pátek dopoledne jsme ještě mohli lyžovat
a po obědě jsme unaveni, ale plni zážitků vyrazili
na cestu domů.
Postřehy od dětí:
„Lyžák byl skvělý. Začala jsem se víc bavit se spolužáky. Mám pocit, že po lyžáku jsme se stali jednou
velkou partou. Poprvé lyžovat bylo vážně skvělé,
sice tam nějaký ten pád byl, ale po několika dnech
já a moje skupinka jsme lyžovali celkem dobře.“
„Mně se na lyžáku líbil přístup učitelů, zdravotníka a instruktorů. Moc se mi líbilo, že instruktoři vždy jeli před námi a ukázali nám, jak máme
udělat to, co nám zadali.“
„Moc se mně tam líbil náš instruktor, je to pohodář. Na sjezdovce jsme zpívali Vysokého jalovca.“
„Na lyžařském kurzu se mi líbilo, jak
tam vařili a že pokoje byly obyvatelné.“
„Lyžák jsem si velmi užil, začalo to
u chaty, kde jsme byli ubytováni, vcelku
se to tam dalo, vařili tam docela dobře.“
„Poslední večer byl karneval. Ale
já měl jeden zásadní problém. Neměl
jsem kostým. Tak jsem to rychle začal se všemi probírat. Holky napadlo,
že by mně mohly půjčit oblečení a já
bych mohl jít za holku. Tak jsem na to
kývnul, ale nevěděl jsem, že to bude
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obnášet patlání make-upu na ksicht přes hodinu.
Karneval jsem si užil a kostým byl špica.“
„Večerní programy mě bavily, aj jsem se naučila
lyžovat.“
„Na karnevalu jsme si užili spoustu legrace a naučili se některé nové tance. Taky se mi líbilo, jak kluci
šli za námi anebo my k nim.“
„Za můj kostým jsem vyhrál čokoládu. Další čokoládu jsem vyhrál za úklid pokojů.“
„Já jsem byl na pokoji se 3. skupinou a vymýšleli
jsme program na večer. Jak jsme ho vymysleli, tak
jsem šel za klukama a náhodou po cestě do společenské místnosti jsem našel moje rukavice.“
„Zážitků jsem měl dost. Nejvíc se mně líbilo, že
jsem tam mohl hrát na počítači a že jsme po večerech dělali kraviny. A taky se mi moc líbilo, jak
jsme jezdili na snowboardu.“
„Po prvním dnu jsem si myslela, že se na druhý
den nepostavím na své nohy, ale bylo to lepší, než
jsem čekala.“
„Největší zážitek byl asi karneval a náš divočák Pepa, který visel nad gaučem, kde jsem spala
s Anetů.“
„Můj nejlepší zážitek byl, když jsem byl poprvé na jihu. Ten nádhernej výhled. Pak jsme byli
v aquaparku - pohoda. Celkově to tam bylo úžasné, moc jsem si to užil.“
„Jak jsme dojeli do aquaparku, tak jsem si párkrát sjela tobogán, ale moc mě to nebavilo, tak
jsem šla za klukama do víru, a to byla dobrá volba,
užili jsme si kopec zábavy.“
„Moc se mi tam líbilo a chtěl bych tam jet znovu.“
Tuhle poslední větu psali téměř všichni žáci,
tak doufáme, že příští rok se bude lyžařský kurz
líbit stejně.
Oldřiška Výletová
vedoucí kurzu
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Kouzelník ve školní družině
V pondělí 27. 1. 2020 nás ve školní družině navštívil pan kouzelník. Předvedl nám kouzelnické
umění. Společně jsme vykouzlili bílého králíčka.
Vystoupení se nám všem líbilo.
Vychovatelky ŠD

Vybíjená 1. stupně
V měsíci únoru se uskutečnilo adrenalinové
sportovní klání ve vybíjené pro 1. stupeň. Žáci
soupeřili mezi sebou v družstvech za jednotlivé
třídy, museli týmově spolupracovat, hrát fair-play
a také přijat skutečnost, že soupeř byl dnes přece

jen o trošku lepší. Přesto jsme prožili den plný zábavy a všem soutěžícím patří velký pokřik: Sportu
zdar!
Učitelé 1. stupně

Recitační soutěž
V únoru proběhlo na naší ZŠ školní kolo recitační soutěže, kterému předchází kola třídní.
Žáci soutěží v mluveném projevu ve 4. kategoriích
a hodnotící porota se skládá z kantorů, vyučující český jazyk. Na nižším stupni převládají spíše básně, starší děti si vybírají prózu. Všichni
zúčastnění byli moc šikovní, patří jim obdiv za
odvahu, kterou musí prokázat, když předstoupí

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

před své kamarády a spolužáky. V okresním kole
v Hodoníně nás budou reprezentovat Ema Kuřilová
(2. B), Lucie Varmužová (4. B), Václav Varmuža
(7. A) a Jovanka Bužková (9. A). Mladým recitátorům přejeme silný hlas a přesvědčivý projev!
Držíme palce!
Markéta Varmužová
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Kouzelná planeta
Ve čtvrtek 5. 3. měli žáci ZŠ Svatobořice-Mistřín možnost cestovat po světě. První stupeň
zavítal do Brazílie a 2. do Chile. Tedy alespoň prostřednictvím promítání v rámci programu Kouzelná planeta. A opravdu se bylo na co dívat. Exotická fauna i flora, krásná a civilizací ne tak dotčená
příroda, socha Ježíše Krista v Riu, karneval, ... to
vše a mnoho dalšího se zatajeným dechem žáci
v kulturním domě zhlédli. Na závěr nechyběl ani
menší kvíz, který ověřil jejich pozornost v průběhu promítání. Celý program žáky velmi zaujal
a odcházeli zpět do lavic s krásným zážitkem.
Organizátorům velmi děkujeme.
Alice Kršová

Spolupráce se ZUŠ
Již několik let funguje na naší škole hudební pobočka ZUŠ Dubňany, kde se učí hře na
hudební nástroje či sólovému zpěvu převážně
děti z naší obce. V rámci hodin hudební výchovy
probíhají občas koncerty v hudebním sále, kde si
žáci přehrávají svůj repertoár před svými spolužáky. Za tuto spolupráci jsme velmi rádi, neboť
má oboustranný výchovně-umělecký efekt. Není
jednoduché vystoupit před různými kamarády,

překonat trému a něco předvést a zároveň publikum, složené z žáků, se musí umět chovat jako
na koncertě a náležitě ocenit snahu účinkujících.
V těchto naučných hodinách a příjemné spolupráci mezi ZŠ a ZUŠ hodláme pokračovat i nadále
a těšíme se na další menší i větší vystoupení. Dík
patří všem kantorům, kteří podporují, umožňují
a uskutečňují tuto důležitou „výchovu uměním“.
Markéta Varmužová

Sběr papíru
Připomínáme: I tento školní rok probíhá soutěž
ve sběru papíru. Díky vybranému papíru v minulém roce žáci získali velké množství cen. Sbírá
se na stejném místě jako každý rok, v plechové
budově vedle školy, a to vždy v úterý od 7:00 do
7:45 hod.
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Zároveň probíhá sběr sušené pomerančové
a citronové kůry.
V souvislosti s mimořádným opatřením a nouzovým stavem v ČR je sběr do odvolání pozastaven.
Roman Mikliš
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Činnost Spolku rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Svatobořice–Mistřín
Tak jako ve většině škol v Česku i na naší škole
působí organizace sdružující rodiče dětí v zájmu
podpory školní i mimoškolní činnosti žáků.
Členy spolku jsou rodiče a další zákonní zástupci dětí navštěvujících základní školu. Každoročně se scházíme na plenární schůzi, kde je
podávána zpráva o činnosti, hospodaření a volí
se vedení organizace. Smyslem existence spolku
je finanční podpora akcí, které organizuje samotná škola nebo SRPŠ společně se školou. Peněžní
prostředky jsou získávány od zákonných zástupců v podobě členských příspěvků, kdy rodina platí
vždy za jedno dítě, bez ohledu na to, kolik dětí
školu navštěvuje. Finance spolek získává i z výtěžku pořádaných akcí.
SRPŠ se opět podílelo na pořádání tanečního kurzu pro žáky devátých ročníků. Kurz byl
ukončen v měsíci lednu tohoto roku závěrečnou
– tedy tanečním večerem pro žáky a jejich rodinné
příslušníky. Svoje nově získané dovednosti pak
absolventi tanečních předvedli i širší veřejnosti
na společném plese obce a základní školy v úno-
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ru. V měsíci březnu se budeme podílet na velké
akci základní školy Velikonoce 2020.
V průběhu celého školního roku jdou pro žáky
všech ročníků příspěvky na divadelní představení, koncerty, výukové projekty a jiné aktivity.
Pro žáky 7. ročníků byl připraven příspěvek na lyžařský výcvik, dále žáci 2. stupně mohou počítat
s příspěvkem na zájezd do Anglie.
Soupis akcí a projektů, které se ve škole za podpory SRPŠ konají, je opravdu dlouhý a není cílem
tohoto příspěvku je všechny jmenovat. Důvodem
bylo podat širší veřejnosti informaci o organizaci, která ve škole působí a pomáhá škole zpestřit
a obohatit žákům běžnou výuku.
Děkuji Vám za Vaši podporu pro naše děti tím,
že pořádané akce navštěvujete a přispíváte na jejich školní aktivity.
Za SRPŠ
Šárka Kasardová
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Farnost
Pouť do Izraele a Jordánska (1. část)
Drazí přátelé,
v náročné době, kterou nyní prožíváme, se snad
můžeme trochu odreagovat tím, že i když jsou
omezené cesty do mnoha zemí, zabrousíme aspoň
duchem do vzdálenějších míst, zvláště do těch,
které jsou vzácné a důležité pro křesťany, ale
i pro židy a muslimy. V únoru jsem navštívil já
a několik našich farníků Izrael a Jordánsko. Odletěli jsme z vídeňského letiště v neděli 9. února
večer a v Tel Avivu jsme byli před půlnocí. Vše
probíhalo bez problémů, řidič autobusu, jeruzalémský Palestinec Ahmed, už na nás čekal a zavezl
nás na ubytování do Nazaretu. Po snídani jsme
vyrazili na prohlídku města, byli jsme v bazilice
Zvěstování Páně, kde se uctívá jeskyně, ve které
Panna Maria přijala od anděla, že má být matkou
Božího Syna. V nedalekém kostele sv. Josefa jsme
slavili mši sv. Pak jsme jeli do Kány Galilejské,
kde se konala v Ježíšově době svatba, při které
učinil první zázrak – proměnil vodu ve víno. Tam
si manželé obnovili své manželské sliby. Další
naše cesta směřovala na horu Tábor, kam nás
od parkoviště úzkými serpentinami vyvezly taxíky. Na tomto místě se připomíná především proměnění Ježíše před třemi apoštoly, kdy se ukázal
ve slávě spolu s velikány Starého zákona, Mojžíšem a Eliášem, aby je povzbudil ve víře při jeho
dalším následování.
Další den bylo na programu okolí Genezaretského jezera, kde Ježíš nejvíce působil při svém
veřejném vystupování. Byli jsme u kostela Primátu sv. Petra, tedy místa, kde se připomíná Ježíšovo potvrzení prvenství sv. Petra mezi ostatními apoštoly. Tam jsme také v krásném prostředí
na prostranství u jezera slavili mši sv. Pak jsme
se jeli projet lodí po jezeře, a tak jsme zakusili
pocit apoštolů, kteří na loďce s Ježíšem se takto
plavili. Dále jsme navštívili Kafarnaum, kde Ježíš
u rodiny sv. Petra přebýval a kde také v místní
synagoze učil. Pak jsme jeli více na sever, až k libanonským hranicím, kde jsme navštívili Tel Dan
– místo, které bylo spojeno se svatyní severního
království Izraele po rozdělení. Je to místo bohaté na vodu – je zde jeden z pramenů řeky Jordán.
Další pramen, opravdu s hojným množstvím vody,

20

se nachází v lokalitě Banyas, kde se nacházelo
v době Ježíšově město Caesarea Filipova. Na tomto místě Ježíš ustanovil Petra prvním papežem,
je-li možné to tak anachronicky říci. U mohutně
se tyčící skály ho nazval právě Petrem – Skálou,
na kterém chtěl zbudovat svou církev. Pak jsme
jeli kolem syrských hranic přes Golanské výšiny,
kde jsme viděli sněhovou pokrývku, když jsme si
ji neužili u nás.
Přespali jsme tentokrát v Tiberiadě u Genezaretského jezera a další den jsme ještě navštívili
kousek dále místo, kde se připomíná Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů. Pak jsme objeli jezero
a na jih od něj jsme překročili hranice do Jordánska. Vystoupili jsme z izraelského autobusu, který
nás vozil, prošli jsme celní a pasovou kontrolou,
přejeli jsme hranice jiným autobusem na jordánskou stranu, opět jsme prošli úřední procedurou
a nastoupili do jordánského autobusu, který nás
vozil na území tohoto státu. Dostali jsme i jordánského průvodce, který s námi pobýval po celou tu
dobu. První místo, kde jsme se zastavili v tomto
hášimovském království, byl Jerash, česky Gerasa. Z bible toto město odkazuje na gerasenský
kraj v Desetiměstí, kde i Ježíš působil, ale jinak
nemá přímo nic společného s Ježíšovou činností.
Je to jen krásně zachovalé město z římské doby,
dalo by se přirovnat k Pompejím – jsou zde divadla, hippodrom, ulice s původním dlážděním, pohanské chrámy i kostely z byzantského období...
Večer jsme dorazili do Ammánu, hlavního města,
kde jsme v hotelu přespali.
Další den jsme zahájili prohlídkou města z autobusu, kterou jsme částečně absolvovali i předchozí den při dojezdu. Pak jsme odjeli na horu
Nebo, odkud Mojžíš při putování do zaslíbené
země zhlédl tuto zemi, ale do ní vstoupit nemohl
a na této hoře také zemřel. Dále jsme navštívili město Madaba, kde se nacházely v byzantské
době křesťanské kostely, v jednom z nich se zachovala nejstarší, téměř ucelená mapa Svaté země
ze 6. století, provedená jako mozaika na podlaze.
Dále jsme jeli do Machairúsu, místa poblíž Mrtvého moře, kde stával jeden z význačných paláců
Heroda Velikého, ale který proslavil hlavně jeho
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

syn tetrarcha Herodes Antipas. Ten zde věznil
Jana Křtitele a po oslavě svých narozenin, kde
tancovala dcera jeho nelegitimní manželky, ho nechal na její přání stít. Pak jsme ještě přejeli do Al
Keraku, což byl mohutný křižácký hrad z 12.
století, který byl ale dobyt sultánem Saladinem
a padl do muslimských rukou. Večer jsme dojeli
do Petry, respektive Wádí Músa, a tam jsme se
ubytovali v hotelu.
Další den byl určen na návštěvu památky zapsané do světového kulturního dědictví UNESCO,
slavné Petry. Bylo to centrum nabatejské říše,
které prožívalo svůj největší rozkvět v 1. století př.
Kr. a 1. stol. po Kristu. Město je známé především
úchvatnými hrobkami, často určenými pro krále,
a jinými útvary, vytesanými do skály různé škály
barev, kde převládají odstíny červené. Nachází se
zde amfiteátr, jehož kapacita byla 6 tisíc diváků.
Jsou zde ale i různě postavené monumenty, jako

jsou chrámy, paláce a jiné stavby, např. i kostely
z byzantské doby. V jedné z hrobek, která později
sloužila jako křesťanský chrám pro svůj vnitřní
prostor a která má uvnitř úžasnou akustiku, tam
jsme si zazpívali některé slovácké písně, za což
jsme byli oceněni potleskem jiných návštěvníků
i zástupci místní agentury cestovního ruchu. Je to
opravdu obdivuhodné místo s nádhernými sceneriemi, které stojí i za několikadenní návštěvu.
Není divu, že sloužilo i jako přírodní kulisa některých filmů, jako např. Indiana Jones a poslední
křížová výprava.
Na druhý den jsme Petru opustili a směřovali
na jih k Akabskému zálivu Rudého moře, kde
jsme opět překročili hranice do Izraele.
P. Bedřich Horák
farář
Fotografie poskytl Jan Toman

Charitní pečovatelská služba
Střípky z Charitní pečovatelské služby
Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín (CHPS S-M) působila v obci od ledna 2004
jako samostatná registrovaná služba dle Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od 1. ledna 2020 je však součástí Charitní pečovatelské
služby Kyjov. Vedoucím celé velké služby zůstává
i nadále Bc. Martin Boček a tým pracovnic střediska Svatobořice-Mistřín se také nemění.
Statistika za rok 2019:
Abych promluvila za loňský rok také v číslech.
Počet uživatelů: 41, z toho 26 na DPS a 16 v obci.
2 uživatelé během loňského roku zemřeli. Během ledna a února 2020 máme 4 nové uživatele.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Službu jsme poskytovali celých 365 dní. Počet
pracovníků v přímé péči: celkem 5, z toho 4 pracovnice přímé péče ve službě a 1 sociální pracovnice.
Nejčastější úkony péče: pomoc při prostorové
orientaci - péče o svoji osobu, pomoc při úkonech
osobní hygieny, pomoc při přípravě a podání stravy, běžné nákupy a pochůzky. Významným úkonem naší péče bylo doprovázení uživatelů k lékaři
a na jiné instituce. Tento úkon využilo 21 klientů.
Pracovnice (pečovatelky) pomáhají tak, že zajišťují základní životní potřeby našich uživatelů:
udržení potřebné osobní hygieny, poskytnutí stravy a pití, obstarání běžných záležitostí (vyřizování
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pošty, objednávání obědů, lékařských prohlídek,
zajišťování pochůzek a nákupů). Poskytují doprovod uživatelů k lékařům a na jiné instituce služebním autem. Naším cílem je spokojený uživatel,
který má zajištěny základní životní potřeby.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci?
Jedincům, kteří potřebují pomoc nebo podporu ve
své tíživé životní situaci, kdy bez pomoci druhé
osoby již nedokáží zvládnout péči o sebe nebo
domácnost. Můžeme poskytnout službu také rodinám v tíživé životní situaci, které např. pečují
samy o dítě se specifickými potřebami (zdravotní
či mentální hendikep, následky po úrazu). Nabídka péče platí též pro osoby - nejen seniory - které vlivem zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc,
úraz, pooperační stav) nebo vlivem ztráty blízké
osoby nemohou obstarat své základní potřeby.
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a zejména Obec Svatobořice-Mistřín, která přispěla
mimo jiné částkou 150 000,- Kč na zakoupení
nového vozidla pro potřeby Charitní pečovatelské
služby v obci Svatobořice-Mistřín. Pořízení nového vozidla pro službu už bylo nezbytné; staré vozidlo Dacia Logan po cca 16 ti letech každodenního
provozu nemá vzhledem k technickému stavu na

silnici co dělat, a tak pořízení nového pro nás bylo
velkou prioritou.
Proto tímto srdečně děkujeme vedení obce, zejména panu starostovi, za finanční podporu!
Jsme rádi za nové auto také z důvodu plánovaného uzavření silnice z Kyjova do Svatobořic,
při kterém budeme muset s našimi uživateli při
doprovodech k lékařům objíždět trasu z nemocnice přes Milotice. V tomto případě je spolehlivé
vozidlo každodenní nutností.
Poděkování patří také pracovnicím služby za
každodenní náročnou práci u našich uživatelů,
která mnohdy přináší starosti, ale také radosti
z pomoci potřebnému člověku.
Helena Valčíková
sociální pracovnice

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
JARO JE TU
Oslavující konec zimy, jarní slavnosti, obdělávání půdy, obnova života v přírodě a začátek vegetativní aktivity rostlin a živočichů. Ano, každý
z nás se těší z toho, že se prodlužují dny, otepluje
se a zahřívají nás jarní sluneční paprsky. Tak si
jej náležitě užijme dle svých představ a přání.
V době, kdy je mnou psán tento článek, se žáci
a všichni zaměstnanci Základní školy ve Svatobořicích-Mistříně pilně připravují na projekt Velikonoce 2020 se Smrtnou nedělí. I náš spolek RC
Krteček přispěje svojí účastí na tvořivých dílničkách a hracím koutku pro nejmenší. Věřím, že se
všichni, kteří navštíví tuto akci základní školy,
budou bavit a že prožijí velmi příjemné odpoledne.
Rodinné centrum v rámci mezigeneračního sou-
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žití připraví pro Vás v měsíci červnu tohoto roku
venkovní akci s názvem „pikniková pohoda“. Cílem této aktivity je, abyste si oddychli, pobavili se
s přáteli, povinnosti na chvíli vypustili a odsunuli
je stranou, abyste děti mohli nechat vyřádit se na
venkovním prostranství i mimo to s nově pořízenými skákacími hrady a prostě jen tak se všichni
bavili, smáli se a užívali si bezprostřední pohody.
O přesném termínu a místě Vás budeme náležitě
dopředu informovat.
Přeji Vám všem za náš tým krásné a teplé jarní
měsíce.
Jitka Janošťáková
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Nové skupinky v prostorách RC Krteček
Prostory Rodinného centra Krteček navštěvují
maminky se svými dětmi v dopoledních hodinách
každé pondělí a středu od 9 - 11 hodin.
Každé druhé úterý v měsíci se zde pravidelně
schází Podpůrná skupina pro kojící maminky. Vítány jsou i těhotné ženy. Cílem je sdílení zkušeností, podpora a odborné poradenství.
Nově zde své setkání zrealizovali také pěstouni,
adoptivní rodiče a hostitelské rodiny.

Navzájem sdílejí své radosti i starosti, které
s sebou různé formy náhradní rodinné péče přináší. Zatímco si náhradní rodiče předávají své zkušenosti, jejich děti si hrají a vesele v herně dovádí.
Věříme, že všechny děti mají právo vyrůstat v rodině. Mají právo na stabilní láskyplné prostředí,
přečtení pohádky před spaním a pusu na dobrou
noc.
Veronika Bartoňová

Scholička
Scholička na přelomu roku
Předvánoční období strávila Scholička z Mistřína přípravou na vánoční zpívání v našem kostele a také intenzivními zkouškami na VI. vánoční setkání schol v Kyjově, které se uskutečnilo
29. 12. 2019. Společně se scholičkami z Kyjova
a z Milotic jsme zazpívali u jesliček v kyjovském
kostele za hojné účasti posluchačů. Atmosféra
byla opět plná radosti, veselí a dojemných chvil.
Všichni zpěváci i zpěvačky podali maximální výkon. Všichni byli naplněni radostí a spokojeností.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Po Vánocích si naše děti užívaly zaslouženého
odpočinku bez zkoušek. A nyní již se plně připravujeme na období postní a velikonoční. Čeká nás
Dětská křížová cesta, velikonoční hodování a čas
plyne jako voda, přijde květen a my budeme zpívat litanie na májových pobožnostech. Už se moc
těšíme na jaro!
Alžběta Látalová

23

Podkověnka
Činnost Podkověnky hodnotíme všichni spolu
Novoroční turnaj v kuželkách, kterým jsme 16.
ledna zahájili letošní činnost, byl velmi úspěšný
z několika důvodů. Děti se celý rok těší do naší
nové kuželny na soutěž družstev, kdy se sejdeme
i s rodinnými příslušníky, zasportujeme si, něco
dobrého sníme a vypijeme. Také si připomínáme
akce a vystoupení, která jsme v průběhu roku absolvovali, kde všude a komu jsme udělali alespoň
trošku radosti i co nás čeká v roce nastávajícím.
Turnajem se také rozšiřují naše řady o nové členy,
kteří mají zájem o práci v Podkověnce. V lednu
mezi nás přišlo dalších sedm dětí a dvě vedoucí.
A v neposlední řadě jsme utužovali výbornou spolupráci naší školy s vstřícnými členy oddílu kuželek Sokola Mistřín (Ivanem Blahou a Radkem
Horákem), kteří se starají o hladký průběh odpoledne po stránce technické.

24

Zábavu jsme měli za sebou a nastala doba nacvičování v oblasti pohybové, pěvecké i taneční.
Vzhledem k vysokému počtu členů (47) při zkouškách jsme museli přistoupit k rozdělení dětí na
dvě skupiny. Pokud s námi pracuje lektor verbuňku (Jiří Martykán, Petr nebo Václav Varmužovi), nacvičujeme zvlášť kluci a zvlášť děvčata.
V případě, že potřebujeme nacvičit části programu, je lepší rozdělit děti podle věku. Proto jsme
velmi rády uvítaly nové vedoucí, paní učitelky
Martinu Hermanovou a Marcelu Prchalovou.
Věříme, že jim bude s námi dobře a práce se
souborem se jim bude líbit.
Jarmila Maradová
vedoucí souboru
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Krušpánek
Začínáme rok poctivou přípravou
Jako pokaždé jsme do nového roku vykročili
pravou nohou v rytmu Moravské besedy, se kterou jsme se zúčastnili místního Dolňáckého plesu, který se konal 25. ledna. Místní i přespolní
soubory jsme podpořili dvěma kolečky, a abychom
využili všechny členy souboru, střídala nejen
děvčata, ale tentokrát i několik chlapců. Na plese jsme si užili jak tančení Moravské besedy, tak
procvičení jiných tanců, které poctivě trénujeme
na zkouškách. Dalším plesem, který jsme měli
zpestřit svou účastí, byl Dětský krojový ples Žádovice. Zdraví nám ale nepřálo, proto jsme museli
tuto přespolní událost zrušit.
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V únoru se odehrála v naší obci fašaňková obchůzka místních folklorních souborů. Tu některé členky také podpořily svou účastí a předvedly
krásné masky.
V polovině března se chystáme na souborové
soustředění v Buchlovicích, kde procvičíme jak
starší, tak nová pásma. Konec března se ponese
ve znamení předvelikonočního vystoupení v ZŠ
Svatobořice-Mistřín a vynášením smrtky.
Krásné jaro přeje DFS Krušpánek s jeho vedoucími
Zuzana Tesaříková
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Slovácký krúžek
Slovácký krúžek v zimních měsících
V zimě náš kolektiv tradičně nezahálel. Hned
zpočátku roku jsme se jali intenzivně připravovat
již XXXVII. Dolňácký krojovaný ples. A že toho
k přípravám nebylo málo. Pozvat kamarády z přespolních chas, zajistit dary do tomboly, secvičit besedu, nažehlit kroj, natáhnout víno a veselo ples!
Přirozeně, vše tak rychle a jednoduše neprobíhalo, avšak jsem přesvědčen, že investované úsilí se
nám vrátilo v podobě vydařeného plesu. Bylo potěšující vidět pestrou mozaiku nejen krojovaných
dospělých, ale zejména mládeže z různých obcí,
kterak se spontánně baví a nasává plesové veselí
plnými doušky. Děkuji všem, kteří ať už darem
do tomboly či přiloženou rukou k dílu přispěli ke
zdařilé akci.
V únoru jsme také (již tradičně) zajeli do Hodonína, abychom tamějším lázeňským hostům
předvedli písně a tance našeho regionu a „nanečisto“ zatančili podšable. Týden nato následovala
domácí fašaňková obchůzka. Jsem rád, že s ostatními skupinami se dokážeme spojit ke společným
návštěvám a vytvořit vskutku bujarou a bohatýrskou masopustní atmosféru. Obchůzku jsme
zakončili v Pivnici U Bukysa besedou u cimbálu
s pochováváním basy. Dle ohlasů vydařená, „do-
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mácká“ akce. Stávající formát obchůzky a zábavy
„sami pro sebe“ považuji za příjemný, ještě teď mi
v uších zní „Ej hora hora“ a „Odpusť mu baso“.
Fašaňkové veselí bylo doslova tučnou tečkou za
dlouhou plesovou sezonou a vystřídal jej pomyslný půst. Příležitost se (i přes stále hektičtější
dobu) zastavit, zamyslet, sebezpytovat a očistit
tělo i mysl. Ideální doba uspořádat výroční členskou schůzi, kdy jsme se takto „zastavili“ - ohlédli se za uplynulým „krúžkařským“ rokem a naplánovali aktivity pro rok 2020. Plánů je dost, snad
se všechny vydaří dle našich představ, neb jak se
říká, člověk míní, Pán Bůh mění.
V postním období se zaměřujeme v rámci zkoušek na zlepšování tanečních dovednosti. Kromě
toho jsme vypomohli spolku Mankyz při nalévání
na jejich koštu a také oplatili předtančení moravské besedy vracovské chase, zkrátka ani nás doba
postní nenechá dlouho zastavit a neúprosný čas
nás vede směrem k času velikonočnímu...
Drazí spoluobčané, přeji Vám příjemné jarní
dny!
Tomáš Kellner
starosta spolku
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Slovácký soubor Lúčka
Lúčka na přelomu zimy a jara
S prvními náznaky příchodu jara cítím, že i soubor prahne po závanu nového a svěžího. Po zimním čase je to více než nutné. Plesová sezona byla
pro nás tento rok, co se týče tanečního angažmá,
chudší. Hlavní činnost jsme zaměřili na přípravu
Taneční a módní show. Ples se velmi vydařil. Bylo
příjemné i z mého pohledu vidět, jak jednotliví
členové maximálně zapojeni systematicky pracují, každý měl své místo, a to si obstarával. Velmi
dobře hodnocené bylo vystoupení mistrů světa
v Pole dance. V čem stále trochu bádáme a snažíme se zavděčit všem, je výběr muziky. Ovšem zde
platí asi dvojnásob pořekadlo, že nikdy není možné zalíbit se úplně každému. Ale i to k přípravě
plesu a následnému kritickému hodnocení patří
a díky tomu se můžeme posunout dále a každý
rok se snažit o určitou obměnu.
Plesovou sezonu jsme zakončili vydařenou fašaňkovou obchůzkou s následným pochováváním
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basy U Bukysa. S dobou postní jsme se uskromnili, co se zábav týče, ale v tanečním nácviku jsme
rozhodně neubrali. Jelikož momentálně nejsem
plně schopna zaopatřit intenzivní nácviky, bylo
nutné poohlédnout se po dalším vedoucím nácviku. A jsem velmi nadšena, že na tuto funkci kývla
Denisa Macháčková, výborná tanečnice, svědomitá členka s maximálním zapálením. Proto páteční
večery zavládly náročnějším drylem a je to super.
Teď už se připravujeme na jarní každoroční soustředění, abychom se nejen v letních festivalových
měsících mohli ukázat v tom nejlepším světle.
Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné jarní
dny plné pohody. K tomu také veselou a klidnou
mysl, neboť jak říká jedna kolegyně ze zdravotnictví… ,,každá nemoc začíná první v hlavě“.
Iveta Gongalová
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Ženský sbor REZEDKY
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas rychle plyne.
Sotva jsme dozpívaly adventní písničky a koledy u vánočních stromečků ve Vlkoši v restauraci
Ve Dvoře a v Mistříně u školy, oslavily příchod
Nového roku, tak už máme jasno, jak Vás potěšit
a překvapit v roce 2020.
Rok 2020, co nám asi přinese? Budeme doufat,
že jen to dobré a i Vám všem přejeme, ať se Vám
v novém roce daří.
Co v roce 2020 přinesou Rezedky Vám?
Máme spoustu plánů a nápadů, tak snad se
nám je všechny podaří zrealizovat.
V únoru jsme spolu s ostatními folklorními
spolky obešly pana starostu, pana faráře a stárky
s masopustním průvodem a basu jsme pochovaly
až do Velikonoc v Pivnici u Bukysa.
Ve středu 11. března jsme v kostele, již potřetí,
vedly křížovou cestu.
Poslední březnovou neděli jsme měly zazpí-
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vat na zážitkovém odpoledni zvaném Velikonoce
se Smrtnou nedělí. Zaznět měly lidové písničky
upravené pro trojhlas. Součástí této akce měl být
prodej koláčků, které jsme chtěly vlastnoručně
upéct. Utržené peníze z prodeje měly být věnovány dětem ze ZŠ. Proč se odpoledne nekonalo,
všichni víme. Škoda. Možná, že škola najde jiný
vhodný termín.
Můžete se začít těšit na událost, která se sice
bude konat až v říjnu, ale už teď začínají přípravy
a padají nápady, čím vším Vás na ní překvapíme.
Ale už Vám víc neprozradím. Takže nenechávejte
nic náhodě, pozorně sledujte náš profil na Facebooku, ať Vám nic neuteče. Bude to velmi zajímavá a poutavá akce.
Krásné jaro, dobrou náladu a pevné zdraví Vám
za Rezedky přeje
Marcela Hasalová
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Soubor Mistřín
První měsíce nového roku bývají i pro nás poměrně klidné
a nejinak tomu bylo i letos.
Přesto se něco málo událo, takže se alespoň
stručně pokusím poreferovat. Hned na začátku
ledna se konala řádná výroční schůze souboru,
kde jsme zhodnotili rok 2019 a především naplánovali činnost na tento rok.
V polovině ledna pak část našich členů vyrazila
na tradiční návštěvu valašského bálu na Hovězí.
Především ti, kteří pamatují začátky Slováckého
souboru Mistřín, tam mají mnoho přátel a vždy
nás tam čeká vřelé přivítání. Snad se zase v příštích letech budeme zúčastňovat ve větším počtu.
Konec února přinesl tradiční fašaňkovou obchůzku a my jsme samozřejmě byli u toho. Je dobře, že se v posledních letech dokážeme dohodnout
s ostatními soubory a u stárek, pana starosty
a před farou tančíme společně. Tuto krásnou tradici to zvedá o úroveň výše a já věřím, že v ní budeme i nadále pokračovat. Letos jsme se při šavlovém tanci pořádně zapotili, protože bylo krásné,
téměř jarní počasí. Až jsme si říkali, že by to
sneslo nějaký ten stupínek dolů, ale to asi celá
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letošní zima, o které i pamětníci říkají, že něco
takového nezažili. Věřme, že nejenom fašaňk, ale
i zima si udrží svoji tradiční podobu.
Na koci března začneme s přípravami na Pálení
čarodějnic, které se tento rok, pokud nám počasí
dovolí, uskuteční v sobotu 25. dubna od 15 hodin,
opět v areálu vedle Kuželny v Mistříně. Snad nebudeme muset akci přesunovat na konec prázdnin
jako v minulém roce. Jako vždy bude připravené
zábavné odpoledne pro děti s táborákem a opékáním špekáčků, na čepu dobré pivečko, něco na
grilu a živá hudba. Sledujte náš facebook a taky
plakáty, kde budeme o akci informovat. Těšíme
se na Vás.
Užívejte plnými doušky příchod jara, když už
nám zima nedopřála, a buďte zdrávi. Snad se naší
krásné obci viry vyhnou obloukem.
Za Soubor Mistřín
Petr Hajný
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Mankyz
V sobotu 7. března uspořádal spolek MANKYZ na kulturním domě již IX. ročník MANKYZ
KOŠTU, mezinárodního festivalu pálenek, likérů
a domácích pomazánek. V letošním roce nás vystavovatelé obdařili neskutečným počtem 2469
vzorků. Pálenky a likéry byly sesbírány z blízkého
i vzdálenějšího okolí, celkem z 207 měst a obcí.
V regálech vlastní výroby se nacházely láhve s
rozličnými specialitami, které určitě nikde jinde
k ochutnání běžně nebývají, např. z aronie, dřínu, dřišťálu, dýní, hlohu, hřibu pravého, jeřabin,
kdoulovce, mahonie cesmín, maracuje, mateřídoušky, meruzalky černé, rakytníku, střemchy,
šípkového květu, zázvoru, zimolezu kamčatského
(293 likérů, 100 ořechovek a 64 višňovek) nebo
142 vzorků netradiční pálenky z ananasů, banánů,
borůvek, citronů, datlí, dýní, kdoulí, grepů, jahod,
kaki, kiwi, malin, mandlí, manga, mišpulí, mrkve,
oskeruší, rybízu, řepy, šípků atd. Z tradičně páleného ovoce bylo shromážděno 150 durancií, 91
hroznovic, 174 hruškovic, 155 jablkovic, 409 meruňkovic, 522 slivovic, 114 třešňovic a višňovic.
Věříme, že si všichni přišli na své a každý objevil v tak široké škále lahodného pití svého osobního vítěze koštu.
Šampionem koštu se stala slivovice Karlátka
ročníku 2018 od Josefa Buchlovského ze Svatobořic-Mistřína.
Prvenství v kategorii Nejlepší kolekce koštu získal Maszczyk Czeslav z Polska s 46,33
bodu.

Ocenění diplomem bylo uděleno přes 800 vystaveným destilátům ohodnocených 44 body a výše.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Broskev:............. Petr Neduchal ml., Svatobořice-Mistřín
Durancie:............ Marek Svozil, Svatobořice-Mistřín
Hrozny:............... Jakub Cizler, Svatobořice-Mistřín
Hruška:.............. Mia Ella Gibson, Townsville, AU
Jablko:................ Martin Benedik, Svatobořice-Mistřín
Likéry
a maceráty:........ Andrzej Nowocień, Wsola, PL
Meruňka:........... Zdeněk Rolenc, Svatobořice-Mistřín
Netradiční:......... Ladislav Gregorovič, Kyjov
Ořechovka:......... Mia Ella Gibson, Townsville, AU
Slivovice:............ Marek Svozil, Svatobořice-Mistřín
Slívy:................... Zdeněk Rolenc, Svatobořice-Mistřín
Směs ovoce: ...... Miroslav Vaculík, Vřesovice
Třešně a višně: .Patrik Drienik, Lysá pod Makyt.
Višňovka: . ....... Jana Neduchalová, Svatobořice-Mistřín
K náročné ochutnávce pálenek a likérů samozřejmě přišla vhod konzumace domácích pomazánek, které soutěžily o hlasy návštěvníků při již
tradičním souboji o nejlepší pomazánku koštu.
Vítězství získala sýrovošunková pomazánka od
Kateřiny Keňové.
K příjemné výstavní atmosféře a zábavě vesele
notovala cimbálová muzika Friška.
Košt přijeli podpořit svou účastí herec Jakub
Uličník a náměstek hejtmana JHK Marek
Šlapal.
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a výbornou atmosféru.
Velký dík patří všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky, degustátorům za objektivní hodnocení, sponzorům za věcné dary do tomboly, zejména
pak zaměstnancům obecního úřadu a Luďku Bukvaldovi za poskytnutí technického zázemí.
Srdečně Vás zveme na příští jubilejní X. ročník
koštu konaného 6. března 2021.
Miroslav Štilárek,
předseda spolku MANKYZ, z. s.
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Klub vinařů
JARO JE TADY
Překulil se Nový rok a pro naše členy i ostatní začala práce ve vinicích. Průběh letošní zimy
je nadprůměrně teplý, sníh jsme v podstatě neviděli, což je možná dobré pro pohodové stříhání a ostatní práce, ale to už nelze říct o vlastním
vinohradě. Keře neprodělaly ten pravý vegetační
klid, přezimující škůdci nevymrzli a i nový fenomén – hraboši se mají čile k světu. Takže se
dají očekávat zvýšené problémy s ochranou keřů.
Velké obavy panují i z toho, že se vinohrad probudí dříve k životu a pak i minimální mráz může
způsobit velké až fatální škody. Nemusíme chodit daleko do historie, vzpomeňme jarní mrazíky
v roce 2017 a 2018. Bohužel s postupným globálním oteplováním se dá očekávat tento problém
stále častěji, takže vinaři už hledají způsoby, jak
se bránit. Existuje více způsobů, ale je potřeba
vyhodnotit efektivitu a ekonomiku, aby ochrana
byla rentabilní. Další hrozbou je sucho, které se
zatím až tak nedotýká starších vinohradů, které
mají kořeny v takové hloubce, že si potřebnou vláhu natáhnou. Nejvíc se to týká nových výsadeb,
kde můžeme s jistotou potvrdit, že bez závlahy nepřežijí nebo v lepším případě budou živořit. To se
týká i vinic, které nastupují do plodnosti a kořenový systém ještě není v takové hloubce, takže dochází k zavadnutí hroznů a v konečném důsledku
i k úhynu celých keřů. Tady nezbývá, pokud není
možnost intenzivní závlahy, ostříhat včas celou
úrodu na zem. Nezbývá doufat, že přijde nějaká
jarní vláha v dešťové podobě, která vodní deficit
zmírní. Když jsem psal v posledním věstníku, že
se tento deficit zmírnil, tak jsme ještě nevěděli,
že nebude vůbec sníh. A to se netýká pouze nás
a jižní Moravy. Celorepubliková statistika říká, že
z letošního sněhu přijde vody do půdy pouze cca
10% průměru předešlých let.
A teď něco z vlastní klubové činnosti. Celý
leden až do půlky února probíhaly „sirkové“ komise, které potvrdily vesměs dobrou úroveň vín
ročníku 2019. V pátek 14. 2. 2020 se konala výroční členská schůze, která byla i schůzí volební.
Byl zvolen nový sedmičlenný výbor, který si mezi
sebou zvolí předsedu a další funkcionáře. Schůzi
přišel pozdravit starosta obce Ing. Veselý, jinak
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

čestný člen našeho spolku, a poděkoval za dobrou spolupráci při akcích pořádaných obcí. Popřál do další činnosti hodně úspěchů a pěkných
vín. Členové pak poděkovali dosavadnímu výboru
za obětavou práci ve prospěch klubu. Byl oznámen termín prvního poznávacího zájezdu, a to 11.
3. 2020 do věhlasného Zámeckého vinařství Bzenec. Rovněž je už znám termín návštěvy, a to 4. 6.
2020, Salonu vín ve Valticích. Zbytek večera pak
proběhl ve znamení dobré pohody, dobrého jídla
a ochutnávky vybraných špičkových vín.
S ubíhajícími dny se neúprosně blíží termín tradiční výstavy vín, konané tentokrát již po osmé
v pořadí. V letošním roce představíme zase spoustu profi vinařství napříč celou republikou. Tento
počin má u návštěvníků velký ohlas. Umožňuje
srovnávat nejen jednotlivá vinařství, ale i vlastní
vína malovinařů s profesionály. Přes všechnu práci spojenou s přípravou je tady jedna záležitost,
při které se neobejdeme bez Vaší pomoci, a to degustace přihlášených vín. Zveme proto odbornou
veřejnost – vinaře, aby nám přišli v pátek 24. 4.
2020 v 17.30 hod. na kulturní dům pomoci ohodnotit vína, za což předem děkujeme.
Vlastní výstava se koná v sobotu 2. 5. 2020 opět
v areálu vinařství Dufek. Začátek ve 13.00 hod.
Zveme všechny milovníky dobrých vín, aby přišli ochutnat produkty naší práce a tím nejlépe
podpoří činnost našeho klubu. Přijďte se pobavit,
pobesedovat, zazpívat, a to vše za doprovodu cimbálové muziky. K tomu všemu dobré jídlo, grilované a krajové speciality samozřejmostí.
Na Vaši návštěvu se těší
Za Klub vinařů
Josef Dufek st.
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Spolek Magnet
Učíme děti pro život
Sport dětí je stále více skloňované téma. Nepřeberné množství aktivit, sílící vliv internetu,
snižující se požadavky na sportovní výkony dětí
ve školách. To vše negativně ovlivňuje vůli dětí věnovat se sportu, získat si k němu pozitivní vztah
a vytvořit si tak životní styl, který by je provázel
i v dospělosti.
Právě ve svém útlém věku jsou děti schopny nejefektivněji rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti. Proto potřebují dostatečnou péči, trpělivost a také kvalitní zázemí a tréninkové metody.
Již v roce 2017 vznikla myšlenka založit organizaci, která by svou činností přivedla více dětí
ke sportu.
Mládežnický sport, fotbal, a především celoživotní láska ke zdravému pohybu spojil dohromady
čtyři dlouholeté kamarády, aby se postavili před
novou životní výzvu – zužitkovat své zkušenosti
a založit SPOLEK MAGNET. Organizaci, která
by právě vizi kvalitního pohybového rozvoje dětí
měla naplňovat.
Zakladateli spolku jsou Michal Drápal ze Sobůlek, Tomáš Synek ze Svatobořic–Mistřína, Petr
Vacula z Milotic a Oskar Sněhota ze Žarošic. Spolek svou činností působí v regionu Kyjovska a letos již oslavil své třetí narozeniny.
„Je to neuvěřitelné! Rád vzpomínám na naše
začátky, kdy jsme měli jen naši vizi a představu,
co bychom chtěli společnosti a především dětem
přinášet. Dnes již máme za sebou tři roky existence našeho spolku, desítky zorganizovaných
akcí a stovky dětí, kterým jsme věnovali svou pozornost,“ neskrývá své nadšení předseda spolku
Michal Drápal.
„Chceme dětem vytvářet ideální prostředí pro
jejich kvalitní pohybový rozvoj. Vytrhnout je z virtuální reality u počítačů a tabletů a ukázat jim
reálný život, skutečné zážitky a přátelství. Sport
je výborný výchovný prvek a my s jeho pomocí
učíme děti pro život a jejich budoucnost,“ dodal
k vizi spolku Drápal.
Letošní první akcí, díky které mohl spolek
svoji vizi naplnit, byl turnaj mladších přípravek
ve fotbale MAGNET CUP, který se uskutečnil
ve sportovní hale Želva v Dubňanech. Turnaje se
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zúčastnilo 9 týmů a přibližně 100 dětí. Zajímavostí byla účast dvou slovenských týmů ze Skalice
nebo také dívčího fotbalového týmu z Uherského
Hradiště.
Jeden z nových projektů spolku je florbalový
kroužek v Žarošicích. „Byli jsme osloveni, zda bychom nepomohli s organizací tohoto kroužku a jelikož se nám projekt líbil, vzali jsme ho pod svá
křídla. Je obdivuhodné, jak velký zájem mají lidé
v Žarošicích o sportovní vyžití a především o florbal,“ vyjádřil Drápal svůj obdiv obyvatelům Žarošic a jejich okolí. Kroužek každý týden navštěvuje
30 chlapců a dívek a kromě pravidelných tréninků
mají děti za sebou i několik přátelských utkání.
Největší a také nejoblíbenější akcí je příměstský tábor pořádaný ve Svatobořicích–Mistříně.
Tento tábor se těší velké oblibě jak u dětí, tak
i rodičů. Letos proběhne již čtvrtý ročník a opět
přinese spoustu neopakovatelných zážitků, navázání nových přátelství a spoustu sportovní radosti. Útočištěm pro tuto akci se stal fotbalový areál
Spartaku. „Svým zaměřením se jedná o sportovně–fotbalový tábor. Každý den probíhá jedna až
dvě tréninkové jednotky. Důraz je zde kladen
i na volný čas dětí, ve kterém se mohou věnovat
vlastním činnostem, bez vnějšího zásahu, ovšem
pod organizovaným dohledem. Součástí je i výlet
na zámek Milotice a pro děti velice záživná návštěva kyjovského koupaliště,“ popsal tábor Michal Drápal.
Novinkou je letos organizace příměstského táboru v Žarošicích, který bude zaměřen na fotbal
i florbal. Tábor naváže na tamní florbalový kroužek a děti tak budou mít možnost zdokonalovat
se ve svém oblíbeném sportu i o prázdninách formou uceleného pětidenního bloku plného pohybu,
skvělých zážitků a zábavy. Tábor převezme zažitý
formát ze Svatobořic a kromě tréninků čeká děti
návštěva koupaliště, turistický výlet a spousta
dalších aktivit.
Kapacity obou táborů jsou již z velké části zaplněny, ale stále je možnost přihlašovat své děti
na internetových stránkách spolku www.spolekmagnet.cz.
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Netradiční zážitek slibuje jednodenní kurz nazvaný Meditace
v ledu, který se svým zaměřením pro dospělé částečně vymyká standardní činnosti spolku. Účastníci se zde naučí meditační, relaxační,
dechové a pohybové techniky, které pravidelným používáním mohou
pomoci zkvalitnit jejich život. Vyvrcholením celého dne je ponoření
do ledové lázně po dobu dvou minut a účastníci tak mohou pocítit
sílu chladu na vlastní kůži.
Michal Drápal závěrem dodal: „Máme za sebou tři roky úsilí a stále jsme na začátku. Za tu dobu jsme svou činností vstoupili do života
několika stovkám dětí a připravili jim vhodné sportovní podmínky.
Naši aktivitu pohání naše láska ke sportu, kterou v nás kdysi jako
v malých dětech někdo probudil. O to samé se teď snažíme i my
prostřednictvím našeho spolku.“
SPOLEK MAGNET

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané,
začátek roku 2020 jsme měli náročný, protože
jsme 11. ledna na valné hromadě hodnotili činnost
sboru za období 2015 – 2020 a volili si nové složení výboru a starostu. Starostou sboru byl zvolen
Jaromír Kovalčík. Odstupujícím členům děkujeme
za vzornou práci.
Na valné hromadě byla našemu sboru udělena
stuha k praporu. Ocenění za činnost sboru předal za Výkonný výbor SH ČMS první náměstek
starosty Lubomír Janeba. Dále se naší slavnostní
valné hromady zúčastnili starosta i místostarosta obce, starosta OSH Hodonín, bratři a sestry
z družebních sborů z Koryčan a DHZ Radošovce.
Novým členům výboru přejeme pevné nervy a vytrvalost ve své práci.
Týden nato jsme uspořádali tradiční ples. K tanci a poslechu hrála
DH Dambořanka. Kladné hodnocení zúčastněných nás těší, a tak
jsme se rozhodli, že i příští rok
nám na plese bude hrát DH Dambořanka. V tomto období se zástupci
sboru zúčastnili valných hromad
v SDH Koryčany a DHZ Radošovce. Také jsme podpořili svou účastí
jejich plesy.
Mladí hasiči ani sportovní družstva nezahálí. Sportovní družstva
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trénují na atletickém stadionu v Kyjově, mladí hasiči se připravují na halové soutěže ve Velké nad
Veličkou a Vracově. Trénují uzly a nyní i venku
štafety. V dubnu již opět začnou soutěže GP hry
Plamen. Sportovní družstvo se po poradě s výborem rozhodlo pořádat soutěž v požárním sportu
mužů i žen. Tato soutěž se uskuteční v sobotu
2. 5. 2020 na tréninkovém hřišti u betonárky.
Závěrem Vás chci pozvat na „Slet čarodějnic“,
který se bude konat 1. 5. na hřišti u hasičky. Těšíme se na Vás.
Iveta Lungová
vedoucí mládeže
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SDH Mistřín
Rok 2020 začal pro náš sbor v neděli 19. ledna tradiční výroční valnou hromadou.
Na ní jsme za účasti vedení obce zhodnotili
uplynulý rok, ocenili aktivní členy sboru, stanovili cíle do nového roku a především zvolili nový
výbor na následující pětileté volební období.
Složení výboru doznalo poměrně výrazné generační obměny. Z bývalých dlouholetých členů výboru se rozhodli znovu nekandidovat Petr Marada
a Vladimír Varmuža, ve volbách pak nebyly zvoleny Jarmila Brázdová, Milada Svorová a Terezie Čičáková. Dosavadní starosta Pavel Němčanský se
rozhodl kandidovat pouze na pozici místostarosty
a novým starostou sboru tak byl zvolen Vojtěch
Marada.
Všem bývalým členům výboru jménem celého
sboru děkuji za jejich dlouholetou aktivní práci
a pevně doufám, že se budou dění ve sboru aktivně účastnit i nadále!
Nově zvolenému výboru přeji do následujících
let, abychom dokázali minimálně udržet vysokou
úroveň, na kterou jsme dokázali náš sbor v posledních letech dostat. Ať už ve sportu, výchově
mládeže, kvalitě a spolehlivosti zásahové jednotky nebo spolupráci a vzájemnou podporu s obecním úřadem.
Dětská družstva se již tradičně zúčastnila neoficiálního Halového mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska v Havířově, které se letos
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uskutečnilo 1. března. Starší žáci chtěli navázat
na úspěchy z minulých let. V celorepublikové konkurenci bojovali statečně a umístili se na pěkném,
i když nepopulárním, 4. místě. Mladším žákům se
tak dobře nevedlo a umístili se na 21. místě.
Další halové soutěže čekají naši mládež 14.
března ve Velké nad Veličkou a o 3 týdny později
ve Vracově.
Nezahálí ani družstva dorostu, dorostenek,
mužů a žen, která se celou zimu poctivě připravují
v tělocvičně základní školy a netrpělivě už vyhlíží
předsezonní soustředění a také první závody sezony. Ani hasičským soutěžím se nevyhýbá panika kolem koronaviru a tradiční zahajovací závod
sezony v běhu na 100 m překážek Jablonecká hala
byl zrušen. První závody tak dorost a dospělé čekají až na konci dubna v Pardubicích a Praze.
V měsících únor a březen naši členové v rámci
několika brigád pomohli obci s demolicí bývalého
statku v Mistříně, jednalo se především o rozebírání stropní a střešní konstrukce.
Na začátku dubna, v sobotu 4. 4. provedeme
sběr starého železa v části obce Mistřín. Za věnovaný železný odpad předem děkujeme!
Vojtěch Marada
starosta SDH
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T. J. Sokol Svatobořice
Jaro se nám hlásí, příroda se probouzí.
Já se přesto vrátím do zimních měsíců a naváži na poslední akci, u které jsem skončila, a to
byla vánoční výstava. Potom následovalo zpívání
u stromečku před Sokolovnou a posezení na Sokolovně, jak jinak než také u stromku. Svařené
víno, pohoštění, koledy a dobrá nálada umocněná vánoční atmosférou. Se starým rokem jsme
rozloučili zase všichni dohromady hezky zvesela.
Dobrou náladu nám nezkazila ani skutečnost, že
jsme zase o rok starší. Nový rok jsme přivítali
jako každoročně pochodem okolo dědiny. Jedna
část pochodovala a byla to trasa pěkně dlouhá:
Svatobořice - cyklostezka, Mistřín - Ořechovka
a potom zpátky přes Mistřín část Baráky, která podle mě patří mezi nejstarší části Mistřína,
stejně jako ve Svatobořicích Zmola. Druhá část
chystala na Sokolovně pohoštění, které se po tom
vysilujícím pochodu konzumovalo.
Největší akcí byl maškarní ples, který se opravdu vydařil. Byl to ples maškarní dohromady s plesem župním. Přijela nám spousta hostů, masek
bylo také hodně, hudba navodila tu správnou atmosféru, bohatá tombola. Dva vstupy: břišní tanec
a naše vystoupení, které jsme nacvičily na senior
dance ve Skoronicích. Poslední zimní akcí bude
valná hromada, o které se zmíním příště. Bude se
hodnotit, plánovat, přesně tak, jak to bývá. Teď
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už aby se otevřelo to dlouho očekávané jaro, které
bude ve znamení zeleně, květin a slunce. A když
svítí sluníčko, je i dobrá nálada. A jak to u nás
chodí?
Ve Svatobořících, tam je dobře,
jsou tam šikovná děvčata na Sokolovně.
Napéct koláčky, přichystat ples,
není žádný problém, všechno zvládnou hravě.
Bohatá tombola, spousta masek, kdo pak
to letos vyhraje? Je to jasné, jako loni
Sedláčkovic partije.
Při tančení úkrok vlevo, doprava se zatočíme
na senior dance vše se daří, diváky tam oslníme.
Při cvičení vypnem prsa, protneme ruce,
že nám rupne v kříži, nevadí.
Tabletky to všechno spraví, na nohy nás postaví.
Všechny klouby namažeme, nejlepší je koňská mast,
zítra musíme být fit, protože jdem pinkat volejbal.
Příští rok vás rádi přivítáme, župní, maškarní ples
přichystáme.
Budeme se snažit ještě víc, vždyť jsme šikovná
děvčata,
Sokolky ze Svatobořic.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice
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Stolní tenis
Soutěže jsou v plném proudu.
Naše mužstva stolního tenisu se snaží o co nejlepší umístění ve svých skupinách. A mužstvo,
které hraje okresní ligu, si po postupu do nejvyšší
okresní soutěže drží v tabulce dobrou pozici a jen
zdravotní problémy některých členů brání jejich
lepšímu umístění. B mužstvo, to je parta okolo
Zbyňka Tomana, která chce postoupit ze své skupiny a zahrát si okresní přebor. Dělají pro to vše,
o jejich postupu se bude rozhodovat v nejdůležitějším zápase ve Strážnici. Držíme jim palce, aby
se to povedlo, protože si to za svou bojovnost plně
zaslouží. To nám předváděli ve svých domácích zápasech za velké podpory fanoušků, ale také venku. C mužstvo převážně složené z našich žáků,
které zatím získává zápasové zkušenosti, poznávají sami, že zápas a trénink je hodně velký rozdíl
ve hře. Přejeme jim, aby se rychle vyhráli a získali
potřebnou jistou ruku ve hře. Ti šikovnější budou
mít šanci si zahrát ve vyšších soutěžích.
Naše děti, které nám chodí na pohybovou činnost pod vedením paní Buštíkové a asistence několika maminek, se nám do tělocvičny rády vrací
a těší se na další cvičení. Před Vánocemi jsme
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udělali pro všechny děti rozloučení se starým rokem formou soutěží, zábavy a nechybělo nezbytné pohoštění. Na Štěpána jsme pořádali tradiční
turnaj dětí ve stolním tenise o pěkné ceny. Dospělí se rozloučili na Silvestra dopoledne pochodem za prasátkem a večer tradičním turnajem
čtyřher všech zúčastněných, spojený s oslavou
narozenin našeho hráče Radima Firtla a zakončený ohňostrojem. Zábava jako vždy byla výborná.
Nesmíme zapomenout ani na naši rozrůstající se
tenisovou rodinu.
Jako první se v loňském roce narodil malý Pavel Brukner, druhý byl Jožinek Toman a poslední slečna Timea Chimiáková. Všem jim přejeme
hlavně hodně zdraví. 18. dubna budeme pořádat
oblastní přebor čtyřher, který jsme již pořádali
v loňském roce a byl velmi úspěšný jak po sportovní, tak i po společenské stránce. Srdečně Vás
tímto zveme. Přijďte podpořit naše borce a vytvořit dobrou atmosféru pro všechny hráče. Občerstvení a dobrá nálada zajištěna.
Za stolní tenis
František Zetocha
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T. J. Sokol Mistřín - kuželkáři
Jarní část sezony se chýlí ke konci
Dostali jsme se za polovinu jarní části a pomalu
se nám vyjasňují konečné výsledky sezony.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu skupiny „D“ vstoupilo do jara z pátého místa v tabulce, ale průběh
jarní části se úplně nedaří dle představ. Jarní část
tedy vyžaduje větší úsilí a snahu od všech hráčů,
aby byla třetí liga v naší obci zachována. Áčko se
momentálně nachází na 9. místě v tabulce, což
by znamenalo udržení v soutěži. Musíme počkat
na konec sezony, jak se situace vyvine. Družstvo
„B“ bojuje v Jihomoravské divizi a snaží se také
udržet na rozumných pozicích, které zajišťují
pokračování i v dalším ročníku. Mužstva jsou výkonnostně vyrovnaná a kombinuje se hra 100hs
a 120hs dle typu kuželny. Momentálně se tým „B“
nachází na 5. místě v tabulce. V Krajském přeboru 1. třídy si udržuje stabilní výsledky družstvo
„C“, které je v jarní části sezony doplněno i o dorostence z důvodů indispozice několika hráčů.
Momentální 5. místo v tabulce je velmi pěkné. Návrat po letech do KP1 byl zasloužený a mužstvo
rozhodně nemá problémy se silnou konkurencí
v soutěži. Svoji úplně první sezonu v Krajském
přeboru 2. třídy odehrává družstvo „D“. Daná
soutěž se hraje pouze o čtyřech hráčích. Déčko
se momentálně nachází také na 5. místě v tabulce a bez větších problémů si udržuje lepší střed
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tabulky. Vypadá to, že letos jsou nám pátá místa
souzena. V Jihomoravském přeboru dorostu bojuje a sbírá nové zkušenosti smíšený dorost pod
vedením pana Ivana Blahy. Dorostencům patří
krásné 2. místo v tabulce a svojí hrou nám dokazují, že poctivé tréninky nesou ovoce. Měsíc leden
jako pravidelně patřil přeborům, kvalifikačním
a Krajským Mistrovstvím. Největší radost oddílu
a reprezentaci naší obci udělali za muže Martin
Fiala a za dorost Petr Valášek. Na Mistrovství
Jihomoravského kraje mužů v Blansku skončil
po napínavém boji při hře 2x 120 hodů sdružených Martin Fiala na krásném 4. místě s postupem na Mistrovství České republiky, které se
koná 2. - 3. května v Praze. Petr Valášek na Mistrovství Jihomoravského kraje dorostu, které se
odehrálo na kuželně ve Vracově, skončil celkově
na parádním 2. místě s postupem na Mistrovství
České republiky dorostu, které se bude konat
25. - 26. dubna v Přerově. Je to skvělý výsledek
pro náš kuželkářský spolek. Soupeříme s daleko
většími kluby, za kterými stojí města jako Brno,
Blansko, Vyškov, Rosice a díky naší píli se nám je
daří porážet. Nadále v novém roce 2020 je kuželna plně využívána mnoha domácími spolky a jsme
velmi potěšeni, že se jim na kuželně líbí. Snažíme se stále vylepšovat a neustále modernizovat
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prostředí. V průběhu jarní části došlo k instalaci
nové vzduchotechniky, která je pro sportoviště
daného typu velmi důležitá. Patří se také vzpomenout na minulou generaci sportovců Sokola Mistřín a kuželkářů, kteří před 45 lety v roce 1975
reprezentovali naši obec na celostátní Spartakiádě v Praze na Strahově. Sedmičlenné družstvo cvičenců za muže měli nacvičenou sestavu ve složení
Václav Bednařík, Jan Chludil, Jan Hajný, Jaroslav

Sedlář, Josef Výlet, Milan Špaček a Pavel Špaček.
Je třeba nezapomínat na generace před námi, které ve složitějších dobách minulých dokázaly bez
finanční podpory sportovat s chutí a pro radost.
Děkujeme za podporu Všem příznivcům kuželkářského sportu v obci Svatobořice-Mistřín.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
předseda kuželkářského spolku

SK Spartak
SK Spartak zahajuje jarní část sezony
Po poměrně mírné zimě se do našich končin pomalu vrátilo jaro a spolu s ním jsme se dočkali víkendových zápasů v areálu SK Spartak. Zima byla
i tentokrát ve jménu především fyzické přípravy
a neoblíbených kondičních tréninků. Ale jak ví
každý sportovec – bez dřiny to nejde. Letošní sezona je pro nás docela netradiční, protože z dříve
hojného počtu hráčů a mužstev zbyla jen tři družstva soutěžící pod hlavičkou samotného svatoborského klubu. Kluci, kteří ještě loni hráli za náš
B tým, posílili rezervní tým Dubňan, dorostenci
jsou spojeni s Mutěnicemi a Dubňany a žákovská
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mužstva letos nemáme vůbec…
A tým mužů začal trénovat v polovině ledna
a v únoru odjel na čtyřdenní soustředění do Osvětiman. Tvrdou část přípravy pak vystřídaly přípravné zápasy. Mužstvo do jarní části sezony
vstoupilo na 5. místě s tříbodovou ztrátou na druhý Hodonín, proto věříme, že během mistrovských
zápasů zkusíme zabojovat minimálně o umístění
„na bedně.“
Dorost se spolu s Dubňany dokázal v minulé
sezoně probojovat do krajského přeboru, kam
vstoupil od této sezony spolu s hráči z Mutěnic.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Posílení bylo určitě třeba nejen kvůli vyšší náročnosti, ale především kvůli rozdělení dorostu
na mladší a starší kategorii. Starší dorost se
po podzimu drží na čtvrtém místě jen tři body
za prvními Židenicemi a mladší je dokonce druhý
o pět bodů rovněž za týmem Židenic. Věříme, že
naši kluci posbírají v takto náročné soutěži cenné
zkušenosti a zúročí je o několik let později mezi
muži.
Žáci nám letos chybí především kvůli malému
počtu zájemců. Maličko tu doplácíme na nízký
počet kluků, kteří do žáků přecházeli z přípravky. Přesto ale doufáme, že se tato kategorie brzy
obnoví, protože mezi mladšími kategoriemi už
máme chlapců více.
Přípravka mladší i starší bojují od listopadu
v halové lize v silné konkurenci okolních týmů
i některých ze Slovenska. Starší kluci se v nadstavbové části umístili na krásném 5. místě z deseti týmů a mladší ve své skupině na 2. místě
z polovičního počtu účastníků. Máme velkou radost, že i v dnešní době, kdy mládež tráví volný
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čas především u počítačů, se najdou nejen kluci,
ale i rodiče a trenéři, kteří v dětech pěstují lásku
ke sportu a pohybu a probouzejí v nich soutěživého ducha.
Kromě fotbalového zápolení jsme ale činní
i na společenské úrovni. V únoru jsme uspořádali další ročník Discoplesu a moc nás potěšilo, že
i letos se těšil hojné účasti a příjemným ohlasům.
Pro letošní rok jsme žádali ve spolupráci s OÚ
o dotaci na opravu tribun, abychom pro Vás co
nejvíce zpříjemnili chvíle strávené při sledování
našich hráčů. Uvidíme, jestli uspějeme a budeme
se moct pustit do této poslední etapy rekonstrukce našeho zázemí. Moc děkujeme všem sponzorům, fanouškům, činovníkům, hráčům, trenérům
a všem, kteří jsou s fotbalem v naší obci spojeni.
Bez Vaší pomoci a podpory by to nešlo.
Přejeme Vám krásné Velikonoce, příjemné
jarní období a plno krásných, nejen sportovních
zážitků!
Za SK Spartak
Petr Šťastný

39

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Záhadná a drsná Namibie
Kouzelná planeta, beseda s cestovateli Kateřinou a Milošem MOTANI, která se uskutečnila
5. března v kulturním domě. Cestovatelé, kteří procestovali kus světa a k nám se po roční
přestávce zase vrátili s napínavým vyprávěním.
Připravili si pro nás tři samostatné besedy. Dvě
byly určeny pro základní školu a jedna pro naše
spoluobčany. Přednáška měla název „ZÁHADNÁ
A DRSNÁ NAMIBIE“.

Pobřeží koster, diamantů a červených černochů
kmene Himba. Účastníci besedy zhlédli pěkný
cestopisný filmy a mnoho fotografií z namibské pouště se spoustou afrických zvířat. Veselé
a napínavé vyprávění Kateřiny Motani končilo detektivní zápletkou, kdy byli cestovatelé přepadeni
a oloupeni. Nakonec všechno dobře dopadlo a my
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o africkém
kontinentu.
Rostislav Marada

Malířka MUDr. Petra Jarošová
Poslední únorové pondělí se sešli příznivci umění na vernisáži výstavy
malířky MUDr. Petry Jarošové v místním kulturním domě.
Amatérská malířka, dříve členka výtvarné skupiny „Naše světy“, se narodila v roce 1972 v Uherském Hradišti, kde také doposud tvoří.
Nyní působí ve skupině amatérských výtvarníků pod vedením akad. malíře Kamila Mikela (uči-

40

tele na SUPŠ v Uh. Hradišti). Už na vysoké škole
medicíny ji zajímala arteterapie i jiné metody psychoterapií. V Bratislavě a také v Anglii absolvovala kurz praktikanta této metody. Tato metoda
léčení se řadí k „celostním“ terapiím a zabývá se
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

odstraněním nemocí a problémů vzniklých psychickou, duševní nebo mentální nerovnováhou
pomocí barev a psychikou člověka.
Pracuje jako lékařka Zdravotnické záchranné
služby JMK.
V kulturním programu se nám představili mladí houslisté Václav Varmuža a Václav Červínek ze
třídy pana učitele Petra Varmuži, ZUŠ Dubňany.
Na klavír je doprovázela Kateřina Martykánová.
Celý podvečer se nesl v poklidné atmosféře, kterou navíc umocňovaly obrazy vyzařující pohodu.
Rostislav Marada

Výběrové kolo zpěváčka
Určitě budeme pokračovat!
Ve čtvrtek 6. února 2020 se uskutečnilo Výběrové kolo DPS Jaromíra Měchury pro jižní Kyjovsko. Kromě místních dětí ze Svatobořic-Mistřína
k nám zavítali zpěváčci z Ratíškovic, Milotic,
Hovoran, Čejče, Terezína a Šardic. Porota vybrala z necelé sedmdesátky dětí 40 postupujících
do finále, které se mělo uskutečnit 14. 3. na KD.
Vzhledem k mimořádné situaci v ČR jsme soutěž
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odložili a budeme doufat, že si šikovní zpěváčci
zazpívají s Varmužovou CM v kroji a potěší lidovou písničkou nás všechny, kteří se na 18. ročník
DPS J. Měchury těšíme.
Za organizátory soutěže přejeme všem krásné
jaro a nezapomeňte zpívat!
Markéta Varmužová
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Baráky u Svatobořic
Edukační program - Baráky u Svatobořic – Pohled do dějin 1914-1950
Jedná se o projekt studentů brněnské muzeologie. Ti připravili výstavu, muzejní kufřík včetně edukačního programu a metodickou koncepci využití pro výuku na základních a středních
školách. Vedoucím projektu je prof. PhDr. Pavol
Tišliar, PhD. Výstavu na letní sezonu studenti
nainstalovali přímo do svatobořického muzea
a památníku a po dokončení muzejního kufříku
se s výstavou i edukačním programem poprvé vydali v polovině října mezi žáky brněnské základní
školy na Kotlářské ulici.
Dne 28. února 2020 jsme byli s vedoucím kulturního domu panem Maradou pozváni na edukační program do Hodonína, který se konal v ZŠ
na Mírovém nám. Jednalo se o vzorovou edukační
hodinu s muzejním kufříkem a panelovou výstavou Baráky u Svatobořic – Pohled do dějin 1914
- 1950.
Edukační program vedla lektorka Mgr. Monika
Mažárová, muzejní pedagog Jihomoravského muzea ve Znojmě (edukátor).
Během dvou vyučovacích hodin se žáci devátého ročníku vypravili s kufříkem do Svatobořic.
Měli možnost prohlédnout si repliky dochovaných
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předmětů, fotografií a listin. Pracovali ve čtyřech
badatelských skupinách, z nichž pak každá vytvořila koláž a seznámila spolužáky s určenou etapou svatobořických baráků.
Navzdory faktu, že na úvodní výzvu lektorek:
„Kdo zná Svatobořice, ať zvedne ruku“, nechali
všichni ruce složené na lavicích, byl závěr edukačního programu příjemným překvapením. Žáci byli
schopni za takovou krátkou dobu načerpat maximum informací skoro za 40 let historie tábora.
Od začátku roku 2021 bude edukační program
probíhat podle metodického konceptu na základních školách v našem regionu, a to ve Svatobořicích-Mistříně, Ratíškovicích a Kyjově Dr. Joklíka.
V neděli 1. března začala nová návštěvnická
sezona na Památníku Internačního tábora Svatobořice.
Otevírací doba březen, duben, květen + státní
svátky: SO, NE; 14:00 – 17:00 hodin, další termíny prohlídek podle kalendáře na www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor.
Iva Fimbingerová
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Co bylo a co bude
Akce, které se uskutečnily v obci v I. čtvrtletí 2020
Leden
11. 1.
17. 1.
18. 1.
25. 1.
Únor
1. 2.
2. 2.
6. 2.
8. 2.
15. 2.
16. 2.
22. 2.

Závěrečná tanečního kurzu žáků
9. ročníku, KD (ZŠ)
Hasičský ples, Sokolovna
(SDH Svatobořice)
Taneční a módní show, KD
(Soubor Lúčka)
Dolňácký ples, KD
(Slovácký krúžek)
Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
(Obec, SRPŠ, KD)
Hromnice, mše sv. za ženy a matky,
kostel Navštívení Panny Marie
Výběrové kolo „Dětské pěvecké soutěže
J. Měchury“, KD
Župní maškarní ples, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
Disco ples, KD (SK Spartak)
Žehnání snoubencům k svátku
sv. Valentýna, kostel Navštívení
Panny Marie
Fašaňková obchůzka obcí
(místní soubory)
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23. 2.

Dětský maškarní karneval, KD
(Orel Jednota)
25. 2.
Výstava obrazů, MUDr. Petra Jarošová,
KD
26. 2.
Popeleční středa, kostel Navštívení
Panny Marie
28. - 29. 2. Degustace ovocných pálenek,
KD (spolek Mankyz)
Březen
1. 3.
5. 3.

Otevření Muzea IT
Kouzelná planeta, Kateřina
a Miloš Matoni, KD
7. 3.
Košt ovocných pálenek, likérů
a pomazánek, KD (spolek Mankyz)
14. 3.
Dětská pěvecká soutěž, KD (Obec, ZŠ,
KD)- zrušeno/karanténa
14. – 15. 3. Jarní výstava, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice) – zrušeno
28. 3.
Okresní konference hasičů, KD (SDH)
28. 3.
Oblastní liga boxu, Sokolovna (T. J.
Sokol Svatobořice) - zrušeno
29. 3.
Projektový den ZŠ a MŠ - Velikonoce
2020 spojeny se Smrtnou nedělí - zrušeno
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Akce, které připravujeme na II. čtvrtletí 2020
(uskuteční se pouze za předpokladu, že bude zrušeno nařízení vlády o nouzovém stavu)
Duben
2. 4.

Beseda s výstavou, skladatel Václav
Kaprál, Muzeum (KD) - zrušeno
19. 4.
Setkání mužských sborů, Lidový dům
(Mužský sbor)
21. 4.
Svaz vinařů ČR, školení, KD
24. - 25. 4. Degustace vín, KD (Klub vinařů)
25. 4.
Pálení čarodějnic, dvůr u kuželny
v Mistříně (Soubor Mistřín a T. J. Sokol
Mistřín)
30. 4.
Slet čarodějnic, hřiště u hasičské
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4.
Stavění máje, ul. Nádražní za KD
(místní soubory)
Květen
2. 5.

Výstava vín, Vinařství Dufek
(Klub vinařů)
8. 5.
Soutěž žáků a dorostu - Běh na 60 m
a 100 m překážek, (SDH Mistřín)
10. 5.
Dětská hasičská soutěž o pohár starosty, u hasičské zbrojnice Mistřín, (SDH
Mistřín)
10. 5.
Den Matek, KD
13. 5.
Zápis dětí do MŠ
26. 5.
Pomoc obětem trestných činů,
přednáška s besedou, KD
29. - 31. 5. Den sousedů, pořádá uliční společenství
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30. 5.

Pohádkový les (spolek Mankyz
ve spolupráci s ostat. spolky obce)
Kácení máje (místní soubory)
Královničky, park pod kostelem
(dětské soubory)

31. 5.
31. 5.
Červen
7. 6.

Nejsvětější Trojice – První svaté přijímání dětí, kostel Navštívení Panny Marie
11. 6.
Boží Tělo, mše sv. v kostele s průvodem
po obci v 17.30 hod.
16. 6.
Pasování čtenářů, knihovna (KD)
21. 6.
Cimbály na ulici, park pod kostelem
(Soubor Mistřín)
21. 6.
Dětská hasičská soutěž u hasičské
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
28. 6.
Farní pouť k svátku Navštívení Panny
Marie, park pod kostelem (farní úřad,
farníci)
29. 6.
Slavnostní ukončení školního roku na
KD (ZŠ)
Zajímavé akce v roce 2020
20. 9.
Trh místních produktů, zámek Milotice
(Mikroregion Nový Dvůr)
27. 9.
Vinobraní, park pod kostelem
(Mužský sbor a Klub vinařů)
14. - 16. 11. Hody, KD (místní chasa)
28. 11. Pavlušův Mistřín, KD
(DH Mistříňanka)
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JUBILANTI
Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům, kteří se dožili v lednu
a únoru svých významných životních jubileí, hlavně pevné zdraví,
vzájemnou lásku, podporu a úctu v rodině a spokojený život v obci.

Souhlas s uveřejněním dali tito občané:

Daňková Marie 80 let

Ingr František 80 let

Růžena a Jiří Zajdákovi 50 výročí sňatku

Pekárková Marie 80 let

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Holler František 80 let
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Pasport obyvatelstva 2010 - 2019
Počet obyvatel
Počet
Počet
Počet
Počet
PPočet obyv.
k 1.1....
narozených
zemřelých přistěhovaných vystěhovaných k k 31.12. ….
2010
3 557
39
34
55
66
3 3 551
2011
3 551
44
34
78
68
3 3 571
2012
3 571
39
36
47
60
3 3 561
2013
3 561
37
31
78
75
3 3 570
2014
3 570
34
27
54
61
3 3 570
2015
3 570
27
29
68
74
3 3 562
2016
3 562
25
41
54
76
3 3 524
2017
3 524
35
27
67
58
3 3 541
2018
3 541
33
31
54
66
3 3 531
2019
3 531
21
33
66
63
3 3 522
					
V roce 2019 byly v naší obci uzavřeny 3 církevní sňatky a 2 občanské sňatky.

Pranostiky
Duben:
- Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
- Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
- V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí stromu.
- Bouřky před Vojtěchem – déšť o žních. (23. 4.)
- Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo. (25. 4.)
Květen:
- Deštivý květen – žíznivý říjen.
- Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
- Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst. (1. 5.)
- Pankrác, Servác, Bonifác – studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.
- Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. (26. 5.)
Červen:
- Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
- Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i příští zimu. (3. 6.)
- Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc potom bouřky souží. (8. 6.)
- Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. (16. 6.)
- O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká. (24. 6.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí.
Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky.
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
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◾K ZAMYŠLENÍ – PODVODY NA SENIORECH◾
Když víte, co vás může ohrozit, máte větší šanci se bránit.
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených
skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou
trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním
handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně
a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků
a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do
jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví
mnohdy o celoživotní úspory.
Důležité je si uvědomit, že výhodná koupě neexistuje a nic není zadarmo.

•

Jak se vyhnout podvodu
Podvodníci využívají různé záminky a lsti,
aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a ovládají řadu způsobů, jak vás okrást (zatelefonovat si ohledně
poruchy na vozidle, podání sklenice vody při
nevolnosti apod.).
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího
nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, když nevíte,
kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které
vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní
řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.

•

•

•

•
•

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných
služeb (odečet plynu, vody apod.) nechte
si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na
kterou se pracovník odvolává. V případě
jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte (také přeplatky
za energie – nikdy se nevyplácí v bytech!).
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo
výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si
jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá
jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných
příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů, např. k převedení bytu, domu
nebo chaty nebo k poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

Pachatelé mají velmi příjemné a důvěrné chování a vystupování. Bývají slušně oblečeni. Na první
pohled tedy nevypadají na někoho, kdo vás chce
okrást.

Jak se zachovat při telefonickém podvodu?
Telefonický podvod probíhá vždy podle podobného scénáře. K nejčastějším případům patří zavolání
seniorovi z neznámého čísla. Volající osoba se vydává za příbuzného, většinou za vnuka či blízkého
kamaráda vnoučete, které je v potížích. Osoba ve
smyšleném příběhu tvrdí, že je u advokáta, byla
účastníkem autohavárie či má jiný problém, který
nutně vyžaduje větší finanční hotovost. Finance ale
volající nemůže z důvodu zaneprázdnění vyzvednout osobně, proto si pro obálku s penězi přijede
kamarád, kurýr či dokonce taxikář! V celém příběhu je zdůrazňována naléhavost situace, která
vyžaduje rychlé a neodkladné vyřízení.
Odborníci z prevence kriminality radí při podobných telefonátech nikomu nedůvěřovat. A už
vůbec nepřistoupit na jejich podmínky. Nejlepším
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

řešením je hovor co nejdříve ukončit. A pokud
vaše svědomí nahlodává myšlenka, že by se opravdu něco vašim blízkým mohlo stát, pak zavolejte
vašim dětem nebo vnoučatům a informace si ověřte z více zdrojů.
Nejbližší rodina vám jistě vysvětlí, že jsou
všichni v pořádku a že se jednalo o pokus o podvod. Policejní experti zároveň nabádají, aby lidé
podvodné telefonáty nahlásili na nejbližší policejní služebně. Policie tyto případy eviduje, prověřuje a po podvodnících pátrá. Každá skutečnost tak
může dopomoci k odhalení pachatelů, kteří stojí
za podvody na seniorech.
Z dostupných materiálů
Lenka Gajdová
členka redakční rady
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Děvčata ze Souboru Lúčka

Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor v Izraeli
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Demolice statku v Mistříně

Odměna pro fašančáře
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Děti v RC Krteček

Výběrové kolo na zpěváčka proběhlo
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Současný stav rybníčku v Mistříně

Župní maškarní ples
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Cvičení v MŠ Svatobořice

Vánoční koncert Scholičky v Kyjově
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Rozrůstající se tenisová rodina.
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Soubor Mistřín - fašaňk

Projekt technické školky
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Poutníci v Petře
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Jsme všichni na jedné lodi!
Všichni jsme stejně ohroženi, ať jsme bezvěrci,
křesťané, muslimové, ať jsme běloši, černoši nebo
Asiaté. Náš organismus reaguje stejně.
Nařízení vlády známe. Proto i my se snažíme
dělat vše pro Vaši ochranu. Prosím, zachovejme
si chladnou hlavu, pozitivní myšlení, radost z pomoci spoluobčanům a hlavně buďme ohleduplní
k sobě a svým nejbližším.
V době, kdy píši tento článek, nemáme v obci
nakaženého člověka. Naši lékaři se snaží regulovat návštěvnost u nich proto, aby se zamezilo
kontaktu občanů mezi sebou. Prosím, dodržujte
jejich doporučení. Je to pro naše zdraví.
Určitě není hrdinství nedodržovat 14denní karanténu u těch, kteří se vrací z nebezpečných
lokalit. Hrozí pokuta, při vědomém šíření viru
i odnětí svobody. Toto porušení pravidel může být
vymáháno i zpětně. Vedle možného finančního postihu je zde i lidský rozměr. Apelujeme na všechny, aby zbytečně neriskovali své zdraví i zdraví
svých blízkých.
Co dělat, pokud by se u nás v obci objevil nakažený člověk? Určitě není důvod k panice, osočová-

ní a napadání. To nikomu nepomůže. Nezapomeňte na to, že poté, co tento stav odezní, všechny
činy zůstávají v paměti lidí. Proto bychom se měli
k sobě chovat lidsky. Samozřejmě platí, že nemocný jedinec musí dodržovat přísná pravidla, které
mu lékaři sdělí.
A teď z jiné stránky tohoto mimořádného stavu.
Děkujeme!!! Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhají potřebným, všem švadlenkám, které
šijí donekonečna roušky, všem prodavačkám a lékárníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s námi
a neutíkají. Také všem lékařům, hasičům, majitelům restaurací - že stále vaří a v neposlední řadě
i firmám, které darovali materiál k šití roušek.
A také Vám všem, kteří dodržujete nastavená pravidla. Velké díky!
Buďme optimisté. Tato situace jednou přejde
a budeme se moci vrátit k normálnímu životu.
Ať nás tato doba posílí a my si můžeme říct:
„Všechno špatné, bylo pro něco dobré“.
Vedení obce
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