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Vážení spoluobčané,
přiznám se, že tento úvodník se mi píše
velmi těžce. Po dvou letech, kdy jsme byli sužováni pandemií koronaviru, se zdálo, že se
doba vrací do normálu a že se budeme věnovat obyčejným starostem a radostem každodenního života. Surová agrese putinovského
Ruska proti Ukrajině nás opět nenechá žít
běžným životem. Nám, kteří si ještě pamatujeme obsazení Československa v srpnu roku
1968, se vrací neblahé vzpomínky. Válka
na nedaleké Ukrajině a prudké zdražování
všech životních potřeb je již bohužel skutečností. V době, kdy píši tento úvodník, se
Ukrajina statečně brání a první utečenci se
stěhují i do naší obce. Je naší morální povinností jim v této situaci podat pomocnou ruku
a nejen slovy jim pomoci.
Abych ale ukončil tento úvodník optimisticky. Začíná jaro, příroda se probouzí, a proto zapomeňme na všechny problémy a vyrazme ven do přírody. Někdo do sadu nebo
vinice a ostatní třeba jen na procházku se
svými dětmi nebo přáteli.
Věřme, bude líp.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Začíná jaro a nám začíná další rok k rozvoji a zkrášlení naší obce.
Začali jsme již s realizací připravených investičních akcí. Je dokončena přestavba obecního rozhlasu na digitální bezdrátový systém a rozhlas již
opět vysílá. Je třeba si uvědomit, že rozhlas není
jen informační kanál pro reklamy prodejců. Je
v této složité době také důležitým rychlým médiem.
pro informování o nenadálém nebezpečí, které
nám hrozí. Bude nyní následovat zkušební období,
během kterého rozhlas doladíme, aby všem občanům vyhovoval. Následně budou staré ampliony
demontovány.
Rozběhla se také dostavba infrastruktury nové
ulice Přední díly, která byla přes zimní měsíce zastavena a bude do konce května ukončena. Od té
doby bude možno zahájit individuální výstavbu
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rodinných domů v této lokalitě. Brzy bude zahájena výstavba autobusového zálivu na zastávce
od Hodonína, čímž se výrazně zvýší bezpečnost
silničního provozu v této části vozovky a také následně odlehčí provoz přes ulici Vyhnálov. Každým
dnem by měla být instalována nová digitální úřední deska před obecním úřadem a podařila se najít
stavební firma, která během dubna vybuduje část
vozovky k bytovému domu po staré škole ve Svatobořicích. Probíhá také další část výsadby stromů
v obci a bezprostředním okolí.
Samozřejmě, že pracujeme i na přípravě dalších
akcí pro letošní rok. Budu Vás o nich v dalším čísle zpravodaje informovat.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Dlouhá zima se snad pomalu chýlí ke svému konci
a čeká nás velmi příjemné období roku.
Věřím, že sluneční paprsky ocení každý z Vás.
Průběh zimy se nám dařil z pohledu údržby obce
a úklidu velmi dobře korigovat, protože bylo velmi málo sněžných dnů. Prořezávky stromů, dřevin
a různých keřů se nám podařilo uskutečnit v jistém předstihu. Pořádek v obci je naší devizou,
a proto se snažíme v maximální možné míře držet
celou obec v čistotě. Samozřejmě je to také vaše
zásluha, že využíváte maximálně služeb sběrného
dvora, kontejnerů na sklo, textil a celkově udržujete před svým obydlím pořádek. Tímto bych chtěl
všem občanům velmi poděkovat. V jarní části roku
je opět plánována výsadba okrasných i ovocných
stromků v obci. Jsou stále ještě místa, kde vidíme
rezervy a budeme rádi, když si před svůj dům necháte zasadit trošku více zeleně. V plánu máme
celkem cca 70 ks ovocných a okrasných stromků
v katastru obce. Výsadba probíhá v takové rychlosti, v jaké jsme schopni dané stromky zalévat.
Rád bych tímto apeloval na všechny občany, kteří
mají před svým domem zasazený jakýkoliv mladý
stromek, aby jej pravidelně zavlažovali. Jak se
stromy ozelení, tak hned si všimnete, kolik v naší
obci přibylo zeleně. Krásné jarní období je před
námi, tak bych chtěl všem občanům popřát jen to
dobré a užívejte si každé světlé chvilky.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Hlášení rozhlasu
Jak jste si již mnozí všimli, tak se v naší obci Musím pouze upozornit, že rozhlasy nemohou být
po více jak roce spustil nový bezdrátový rozhlas. vypnuty, ale mohou být pouze ztlumeny či upraven
Celá realizace si prošla cestou trnitou, ale dospěli směr tlampače.
jsme ke zdárnému cíli. Nový rozhlasový systém byl
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
realizován společností Empemont s. r. o. v rámci
dotačního programu – Protipovodňová opatření.
Jedná se o jednotný systém varování a vyrozumění. Nyní bude probíhat zkušební provoz do konce
měsíce dubna. Prosíme všechny občany o jistou
trpělivost. Každé rozhlasové hnízdo má své identifikační číslo, které můžete v případě potřeby nahlásit spolu s ulicí v informační kanceláři na OÚ.
Budeme postupně vyhodnocovat kvalitu, hlasitost a umístění jednotlivých rozhlasových hnízd..
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Elektronická úřední deska, webové stránky
V průběhu jarních dnů bude nainstalována před
budovu obecního úřadu nová elektronická úřední
deska. Interaktivní úřední deska Vám nabídne intuitivní ovládání a čerstvé informace z dění naší
obce budete mít přímo na dlani. Také probíhá inovace a kompletní rekonstrukce webových stránek
naší obce. Budou přehlednější, na mobilním telefonu čitelnější a hlavně reprezentativní pro naši
obec. Elektronickou úřední desku a nové webové

stránky pro nás připravuje společnost Galileo corporation. Pevně věřím,
že dané inovace oceníte,
zjednoduší Vám přehled
o naší obci a poskytnou
vyhledávané informace.
Adam Pavel Špaček,
místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 16. prosince
2021 od 18.00 hod. na sále obecního kulturního
domu za dodržení vládních nařízení ohledně šíření nemoci COVID-19. Přítomno bylo čtrnáct členů
z 15 členného zastupitelstva. Po kontrole usnesení, zprávě o činnosti rady obce a zprávě z finančního výboru probrali zastupitelé plnění rozpočtu
obce za leden až listopad 2021 a rozpočtová opatření č. 13 a 14, která byla schválena na jednáních
rady obce. Diskuze se vedla nad návrhem rozpočtu
na rok 2022 a střednědobým výhledem na roky
2023 a 2024. Po konstruktivní debatě byl rozpočet
na rok 2022 i střednědobý výhled schválen.
Dalším bodem byly žádosti o dotace místních
organizací a spolků. Jednotlivě byly žádosti posouzeny na radě obce a doporučeny částky ke schválení. Dohromady schválili 28 veřejnoprávních
smluv s celkovou částkou 3 352 699 Kč. Příspěvek
na provoz ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a obecnímu kulturnímu domu dělá 7 400 000 Kč. Také byla
schválena smlouva o poskytnutí vratné dotace pro

SDH Mistřín ve výši 400 000 Kč na pořízení sportovní mašiny.
Každoročně obce přispívají MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu částkou 20 Kč na občana, celkem 69 860 Kč. Také tato darovací smlouva byla
schválena.
Z důvodu nedávného nabytí budovy Muzea internačního tábora Svatobořice do vlastnictví obce
byla radou obce uzavřena nová nájemní smlouva
s ObKD. Tomu je potřeba přizpůsobit i znění zřizovací listiny této příspěvkové organizace obce. Následovalo schválení rozpočtového opatření č. 15,.
ve kterém se jednalo o narovnání rozpočtu na skutečný stav.
Místostarosta seznámil přítomné s postupem
prací v obci. Posledními body bylo projednání příspěvku na financování systému IDS JMK, kde jsme
mezi posledními, kteří nepřispívají na provoz autobusové dopravy, a seznámení s množstvím a cenou
za uložení komunálního odpadu na skládce v Těmicích.

Zkrácený zápis z XIX. zasedání ZO dne 24. 2. 2022
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §93
odst. 1 zák. 128/2000 Sb. o obcích a přítomno
bylo 11 členů. Po úvodním slově starosty obce,
ve kterém odsoudil napadení Ukrajiny Ruskou
armádou a vyjádřil podporu ukrajinskému lidu,
následovala kontrola usnesení, zpráva o činnosti
rady obce a celkové plnění rozpočtu za rok 2021.
Dalším bodem bylo schválení aktualizovaného Programu rozvoje obce na roky 2022 – 2027
a také navýšení hodnoty stravenky na 120 Kč
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

pro zaměstnance obce. Následující bod se týkal
vzájemného převodu pozemků s JMK. Jednalo se
o malé pozemky, které jsou většinou podél průtahu obcí.
Úpravy rozpočtu obce byly řešeny v následujícím bodu a také bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2. Místostarosta obce seznámil přítomné
s postupem prací v obci a na konci programu zazněly ještě dotazy na nedořešené investiční akce.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
Pastva a pastýři
• Kronika Mistřína – kronikář Martin Kundrata – rok 1932

Zprávy místní a obecní

Stařeček Němčanský podává zprávy d.p. Dr. Janu Halouzkovi a píše následujíci. Jak pásávali dobytek chlapci
na pastvě a kde Pastýř hnál stádo přes dědinu krávy a hříbata, druhý Pastýř hnál přes dědinu vepřovy dobytek
a kozi (ještě do nedávna). Pastyř hovězího dobytka mněl troubu z vrbové kůry 1 ½ metru dlouhou. Pastyř od vepřového dobytka ten mněl troubu rohovou, a tak troubyl každý svoji notou - posledně hnali koně na pastvisko pod
vinohrady pod starou horou, druzí hnali dobytek pod úzké u hranic Dubňanských, které tenkráte ještě nebylo rozděleno, pak na zarybniči od Milotska, a na bařinu u mlýna. Na panských lůkách bylo dovoleno pást do konce dubna
pak zas po otavách. Koně se vodívali i v noci na pastvu a tam pasák tež ponocovál. Pastýři hnali ráno, i odpoledne
vzlášť kravák časně takže dívky museli skoro vstávat jestli nechtěli z hanbou dohánět za pastýřem. Také býl pastýř
zvláštní který pásl voli a jalovy (dobytek mladši) také se tu pasavali i ovce pokud se zde chovali, pak to přestalo
(nevím proč! pisatel) mívali je rolníci sedláci.
Tehdy se chodívalo na trávu do poli a na meze, obvzláště krávám k dójení. Dívka i hospodyň nosívali do práce
plachtu „měchovicu“ i kluci chodili na trávu z měchama (1) a někdy sebrali děvčatům natrhanou trávu a potichu
se vitratili, děvčata až přišél čas chtěla jíti domu, a tráva tentam pryč, tenkráte se nestyděli děvčata zazelenit šaty
a po práci nesli noše trávi dom.
(1) na trávu ještě chodiju všecí jako jindy i tež tí nedobří kluci z měchama, ale více pro krádež než na trávu. Mnozi
lidé chodí na trávu jen na oko, ve skutečnosti chodiju krast, co jen na oči přijde, a potom mají zboží kolikrát více jako
ti majetníci. (ze své skušenosti píše M.K.)

Jaké mněli služby ti pastýři?

Kravák mněl z každé kravy čtvrt rži z prvního másla jednu čtvrtku posleze se dávalo zato maslo 20 Kr. a z každého kůsu dobytka 2 Kr. Posud bral z každé krávy půl pecna, z jalového půl čtvrti, z vepřového dobytka z jednoho
kusu čtvrtku chleba a pul čtvrti rži a chléb a 2 Kr. také ještě každý snopek konopí, když se trhaly na kocar že to
stačilo na šaty. Každý mívál na seto, také dostávali tito poslez v hody a na vánoční svátky, šli ženy těchto po domech
s putnama, a sbýrali ty koláče a búchty rozličného druhu: makové, trnkové, tvarohové. Ty peníze si vybirali na službu obyčejně před jarmakem, který býl v září, v prosinci, a to se sešli slavnostně oblečení ozdobnými čagany a kabelami roztodivnými knoflíčky vykládanými. Pak se dobře počastovali přátelsky, a někdy i stěmi čagany na hřbet
se některa přilepila. (1)
Jaké se dělali žerty na té pastvě v noci musím vám také pověděti, jaka tam byla postel? Oblekla se halena, a na nějaky krtčí kopec se položila hlava, a do haleny jsem se zamotál celý a leželo se to dobře. Začaloli pršet skrývali se
pod vrbami nekde u mlýna nebo u hajovny, takové bylo přenocování a pak těm starším museli ti mladší znašet palivo
na oheň, zemáky, turkyňové klásky na pečení, pak býl společný stůl na zemy a jak to všem chutnalo. Na pastvu se
vodilo a hónilo, jako nejaké přilepšení dobytku hospodáři říkávali, že když je dobytek vnoci doma, že ho néni možná
ani dokrmit, ale když ho přivede z pastvy, že celý den trvá sité, a že je při práci veselejší. (2)
(1) P astýře pamatujeme donedávna unas ještě, a nebo snáď v některých obcích dosavad mají pastýře a pastviny ale už jich
velmi ubývá.
(2) Dobytek z pastvi jest veselejší a čilejší, a až dosavad někteří lide dobytek pásívají, poněvadž to vidět na dobytku že mu to
jde k duhu.
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• Kronika Svatobořic – kronikář František Bimka – rok 1930

Svéráz Vánoc – zvyky jindy

S rozmnožením hudebníků (3kapely zdejší) obživnul zase zvyk troubení koled na Štědrý večer. Jindy je troubíval
obecní pastýř a práskal „kocarem“ (dlouhý bič) na krávy. Jeho žena a děti chodili s ním a lidé jim vynášeli koláče.
Také nosíval „na Štěpána“ o Vánocích pastýř těm co pásli dobytek „pastyřáky“ (spletené březové pruty) přál šťastných svátků a za to dostal zase koláče. „Pastyřák“ se dal obyčejně za rošt v „jizbě“ abychom jej malé děti nedosáhli
a když jsme zasloužili tak byla s ním výplata. Proto také „pastyřáky“ jsme v lásce neměli a hleděli jsme jej vždy brzo
sprovodit se světa což se nám obyčejně podařilo. V r. 1905 stavbou Viktorinovy továrny na obec. pastvisku zaniklo
pásání dobytka u nás přestalo nošení „pastyřáků“ a také štědrovečerní troubení.

rok 1931

První větší průlom do zdejšího svérázu byl učiněn postavením zdejší továrny v r. 1906. Zrušeno pastvisko, přestalo
každého dne práskání pastýře a symbolické troubení: „Vyžeňte děvčata, vyžeňte telataáá, vy staré babyýý, vyžeňte
krávyýý.“ Za ním syn neb pomocník volským rohem svolával kozy a prasata a všecko se to ubíralo na pastvu. Krávy
šli po silnici a dolním řádku a protože při trkání okna byla ohrožená měli všichni „plaňky“ u domů (ohradu).
Donedávna jich ještě bylo mnoho dosud asi 3. Za pastýřem odjeli na pole panští koňáci a volaři a za nimi dvorští
dělníci a ostatní z vesnice. To byl už jakýsi ustálený pořádek který se držel. Nyní už většina chodí a jezdí na pole
později a i taky jak kdo chce. Jindy by to byla veliká hanba. Také se tu dříve pásávál dobytek po žních na strmisku.
Za tím účelem se selo obilí vždy v jedné trati všichni stejné. Dosud jsem toto setí viděl ve Vacenovicích a Ratiškovicích.
Postavením továrny nastal větší příliv cizích lidí založeny tu spolky různé, lidé odcházeli více za výdělkem i dále
z domova, kde se jim z kroje smáli i z nářečí a také i větším vzděláním se kterým přichází více pohodlí a rozumářství, kroj upadal. Kroj vyžaduje opatrnost, strojení a opravdu není moc pohodlný. Také ještě dosud hodně rozšířená
mínění hlavně v městech, považovat člověka v kroji jen za „hloupého Slováka“ k zániku kroje jen přispělo. Také vlivem
školy zaniká naše nářečí, hlavně tvrdé „uo“, které už z mládeže málokdo mluví.
• Kronika Svatobořic – kronikář František Ingr – rok 1936

Obnovení staré tradice

Na Štědrý večer byla zase zavedena půlnoční mše jako v dřívějších letech a tím zase něco z vánoční poesie. Jindy
troubíval i pastýř na Štědrý večer a lidé říkali, že pastýři už ženů. Na Štěpána a Nový rok vybíral pastýř svůj deputát
za pasení dobytka; chodil od domu k domu kde měl co dostat a rozdával svoje pastyřáky (březová spletená větev),
je to jakási pastýřská trofej a vinšoval: „Vinšuju Vám šťastné a veselé svátky, Krista Pána narození, štěstí, zdraví,
pokoj svatý a po smrti království nebeské Amen. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“. Zrušením obecních pastvin i tato
tak stará tradice zanikla.
Text z kronik je přepsán doslovně, včetně chyb.
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Lenka Gajdová
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◾O ČEM MOŽNÁ NEVÍTE◾

Zastavme se u DV-4
Letos uplyne 30 let od ukončení těžby lignitu v kyjovské sloji,
která zde probíhala více než 170 let. Po ukončení těžby následovala
likvidace dolů a rekultivace míst zasažených těžbou,
přesto se několik pozůstatků zachovalo i v naší obci.
Tím nejviditelnějším je areál DV-4. Toto důlní
dílo patřilo k poslednímu vybudovanému lignitovému dolu v kyjovské sloji, k Dolu Dukla v Šardicích. Důl Dukla byl uveden do provozu v roce
1964. S postupem dolování směrem na Mistřín,
v tzv. Mistřínské kře, bylo třeba s narůstající
vzdáleností a hloubkou řešit odvoz hlušiny, větrání, odvodnění, čerpání vod a dopravu materiálu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vybudování.
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pomocné jámy pod názvem DV-4.
Důl Dukla patřil k nejzavodněnějším dolům
v Evropě, možná i na světě. Složité hydrogeologické podmínky si vynutily použití zvláštních
a zároveň nových metod hloubení, při kterých
bylo využito zkušeností s hloubením jam na Šardicku. Jáma DV-4 byla hloubena s pomocí metody
zmrazování okolní horniny, která je univerzální pro všechny nesoudržné horniny obsahující
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volnou vodu. Podstatou zmrazování je vytvoření
zmrazeného prstence, který tím vytvoří dočasnou
výztuž pro vlastní hloubení. Byla to novinka a zároveň tvrdý oříšek pro všechny, kteří museli volit
metody postupu a i pro ty, kteří zvolené postupy
realizovali. Jáma byla téměř laboratoří od samého
počátku až do konce vypnutí mrazící techniky.
Hloubení začalo v polovině roku 1967 sejmutím
ornice a vyhloubením prvních 4 m o průměru 5 m.
Kolem ohlubně jámy byl výlom rozšířen pro vytvoření betonové patky, která ústí jámy zpevňovala.
V hloubce 5 m se narazilo na spodní vodu, hloubící
práce se zastavily a vše se soustředilo na dokončení montáže zmrazovací jednotky. V první fázi
se kopalo jen lopatami a rýči. Později při promrznutí jádra se používalo sbíjecích kladiv. Na dně
jámy pracovali 4 havíři. Dva jako hlubiči a dva
nakládali do okovů o objemu 0,4 m3. Jeden postup
(1,33 m) ve zmrazené hornině trval 4 směny. Jáma
byla vyztužena dvěma plášti z betonových panelů
tvořících věnec. Vnější plášť byl kladen z vrchu
dolů, druhý zespod nahoru. V jámě bylo použito
zvláštní úpravy lezného oddělení, které sloužilo
pro následné vybavování potrubím na čerpanou
vodu a kabelovým vedením. Na dně jámy byla ponorná čerpadla pro odvodňování okolí při předpokládaném přítoku 3000 l/min. Dokončena
koncem roku 1968 v hloubce 105 m, průměru 4 m,
nákladem 6 864 807 Kč čekala na postup horníků
podzemím od Šardic.
I do jejího osudu zasáhl 9. červen roku 1970,
kdy se modrá obloha začala ztrácet s přicházející větrnou smrští, průtrží mračen a krupobitím.
Na Dole Dukla v Šardicích si povodňová vlna
na více místech našla cestu do podzemí, kde se
nepodařilo uniknout 34 horníkům a zároveň napáchala obrovské materiální škody. Při této situaci se stala DV-4 jednou ze základen pro záchranné práce, kde se díky fungující infrastruktuře
stala zdrojem vody pro záchranné vrty požárními
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

hadicemi na vzdálenost téměř 1800 m, na kterou
byly dočasně převezeny některé z obětí této důlní
katastrofy. Díky namáhavým obnovovacím pracím
v podzemí i na povrchu bylo propojení s Dolem
Dukla pozdrženo o několik let.
15. 4. 1976 byla propojena s otvírkovými důlními chodbami a přispěla tak k větrání a odvodňování dolu. Provoz jámy byl zahájen po uvedení
těžního zařízení pro dopravu materiálu a odvozu
hlušiny těžním zařízením do trvalého provozu.
5. 11. 1981. Hlušina byla po naložení u odvalu vyvážena po nově zřízené panelové cestě ke složišti
na Příčkách. Takto fungovala do roku 1992, kdy
se v rámci plánovaného útlumu těžby uhlí jednalo
o uzavření dolu. K tomu mělo dojít i přesto, že důl
měl nejlepší báňsko-technické podmínky, byl rozfárán a z velké části odvodněn. Uhlí mělo nejlepší
výhřevnost ze všech dolů v revíru Jihomoravských
lignitových dolů. Jako hlavní důvod k uzavření posloužilo to, že je důl nejstarší a hlavně, že uhlí
obsahovalo kolem 3,5 % síry. Čerpaná důlní voda
měla také zásadní vliv na říčku Kyjovku, ze které
se od ukončení čerpání v září 1993 až do výstavby
čistíren odpadních vod stala odpadní stoka.
S ohledem na budoucí využití nebyla jáma zlikvidována zasypáním, ale ponechána jako vodní
zdroj. Likvidace a zabezpečení spočívala ve vybudování filtračních hrází v přístupových chodbách
v podzemí, odstranění lanových průvodnic, elektrických kabelů a čerpadel. V jámě bylo ponecháno lezné oddělení, čerpací potrubí a ústí jámy bylo
zabezpečeno pomocí ocelového roštu a dalších zabezpečení.
Dne 1. 1. 1995 došlo k prodeji povrchových objektů DV-4 soukromému majiteli. Tím se přenesly
povinnosti na dodržování podmínek pro zajištění
jámy na nabyvatele. V současnosti je objekt velmi
zchátralý a budova nad důlním dílem zbořena. Její
využití jako vodního zdroje je tak nejisté.
Filip Gajda
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
ČAS LETÍ JAKO BLÁZNIVÝ…
Se zpívá v jedné písničce. A každý den se o tom
přesvědčujeme nejenom v naší mateřské škole.
Další tři měsíce jsou za námi a ve školce jsme
toho hodně stihli.
V prosinci nás navštívil sv. Mikuláš se svojí
družinou, čertem a andílkem. Pochválil hodné
děti. Ty, co někdy zazlobí, upozornil na svůj pytel
čertík, ale nakonec všechny děti dostaly od andílka bohatou nadílku.
Adventní čas nám rychle utíkal, děti si vyzdobily s učitelkami svoje třídy a celou školku
sněhuláky a vánočními ozdobami. V každé třídě
svítil krásný vánoční stromeček a už i ti nejmenší
zvládli vyrobit krásná vánoční přáníčka pro maminku a tatínka. I do naší školky přišel JEŽÍŠEK.
Nadělil dětem pod stromeček spousty dárků. Nové
stavebnice, skládačky a letadýlka, s kterými si
děti rády hrají.
Do nového roku 2022 jsme vykročili zvesela.
Zavítal k nám i kouzelník, který vyčaroval na dětských tvářičkách úsměv a radost z toho, že je
naučil nějaké tajné triky a kouzla, aby je mohly
ukázat svým rodičům.
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Ale i nás dostihl covid a museli jsme zavřít naši
mateřskou školu a jít do karantény. Byla to nepříjemná situace jak pro nás, tak i pro rodiče a děti.
Vše jsme ale zvládli a děkujeme rodičům za velkou podporu a pochopení.
I přes nelehkou situaci s covidem jsme si spolu s dětmi užili karneval. Vyzdobili jsme si třídy
klauny a balonky a poslední pátek v únoru přišly do naší školičky princezny, Batmani, kočičky,
víly, čarodějnice a tlapková patrola. Masky byly
krásné a děti si užily dopoledne plné her a písniček, zakončené bohatým občerstvením, které
připravily maminky.
Zima odchází a my věříme, že s příchodem jara
a sluníčka nám bude ve školce dobře. Zaplní se třídy dětmi a budeme se připravovat na Velikonoce.
Předškoláky čeká zápis do školy, na který se
pečlivě připravují s učitelkami. Ale i ti naši nejmenší budou mít svůj velký den, kdy se přijdou
zapsat do mateřské školy a začne jim nová etapa
v životě.
Přejeme Vám jaro plné sluníčka a veselé Velikonoce.
Kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Letošní zima nás sněhem skoro vůbec neobdařila, jen na začátku
prosince se zahrada oblékla do bílého kabátku a toho jsme hned
využili na bobování, sáňkování, stavění sněhuláků i iglú.
Přesto jsme se ve školce v Mistříně nenudili.
Plno zábavy bylo hlavně v únoru. MEDVÍDEK VÝLETNÍČEK tráví víkendy s dětmi a jejich rodiči už
čtvrtý rok, a to jsme museli oslavit. Děti připravily dort, malovaly, modelovaly, soutěžily, ale hlavně si nejvíce užily v SOKOLÍČKU v Kyjově. Pak
nás čekal tradiční karneval s hostinou, létacími
balonky a diskotékou. A protože k únoru patří
i VALENTÝNEK, zábava plná srdíček pokračovala. A to jsme ještě stihli šikovného kouzelníka
z Uherského Hradiště a dvě maňásková divadla.
Jedno O NEPOSLUŠNÉM MEDVÍDKOVI zahrály
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paní učitelky a pravidelně navštěvující divadélko
ROLNIČKY nás pobavilo akční pohádkou o ČARODĚJCE ŠINKABŘINCE.
V březnu nás čeká návštěva místní knihovny
a také se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči, kterým nabídneme čtenářský deník. Po dvou
letech se také setkáme na velikonočním tvoření
ve školce. Společně si vyrobíme něco hezkého
na Velikonoce a tím se definitivně rozloučíme se
zimou a budeme se jen těšit z krásných jarních
dnů.
Kolektiv MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
Návštěva sv. Mikuláše
V den svátku svatého Mikuláše 6. 12. 2021
navštívil všechny třídy na prvním stupni svatý
Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil
a obdaroval, zlobivé pokáral a dovolil čertům, aby
trochu zařinčeli řetězy. Všechny děti slíbily, že

se polepší a budou ještě pilnější než dosud. Svatý
Mikuláš s anděly a čerty se rozloučili a prý už se
do naší školy těší příští rok. A my samozřejmě
také!
Markéta Varmužová, učitelka

Vlastivědné muzeum Kyjov a lidový jarmark
Na začátku Adventu jsme navštívili s žáky.
1. – 3. ročníků Vlastivědné muzeum v Kyjově, kde
probíhal vánoční jarmark. Mohli jsme si vyrobit
i koupit svíčky ze včelího vosku, vyřezat ozdobu,
nazdobit perníček, zkusit si vyčesat vlnu a obdivovat práci s kolovratem, koupit si skleněný Betlém,
anděla, figurky z šustí či lidově malovanou keramiku. Průvodkyně nás ještě provedla muzeem, kde
jsme ocenili národopisnou, archeologickou a přírodovědnou kompozici. Domů jsme přijeli nadšeni
a vánočně naladěni.
Markéta Varmužová, učitelka
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Ve zdravém těle zdravý duch
Naše škola se i nadále řídí
heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“, a tak se i letos pořádala akce s názvem Novoroční
laťka a Turnaj ve vybíjené.
Navzdory vyšší nemocnosti
se zúčastnil dostatečný počet dětí, které i přes loňskou
covidovou pauzu dokázaly,
že skákání se nezapomíná
a chuť vyhrát vybíjenou je stále veliká. Všem zúčastněným
děkujeme a výhercům blahopřejeme. Doufejme, že příští
rok proběhnou zmiňované
akce bez omezení a v plném
počtu žáků.
Učitelé 1. stupně

Druháci v knihovně
V lednu jsme s žáky druhých tříd navštívili místní knihovnu, kde nám paní knihovnice.
Jindra Faiglová připravila opět úžasný program
plný říkadel, hádanek, zajímavého a poutavého
čtení. Cílem návštěvy bylo znovu namotivovat

druháky k půjčování a čtení knížek. Věříme, že
se záměr vydařil, zvlášť když paní knihovnice
za pěkné zpívání obdarovala děti sladkou odměnou. Děkujeme.
Učitelky 2. tříd

Den TŘÍKRÁLOVÝ
Na slavnost Tří králů chodíme s dětmi navštívit
místní kostel Navštívení Panny Marie v Mistříně, abychom naposledy do sebe „nasáli“ pravou
vánoční atmosféru, obdivovali krásnou výzdobu
a zazpívali Ježíškovi v jesličkách nějakou koledu.

Celé setkání v kostele provází připomínka vánočního příběhu a loučení se s dobou vánoční. Každoročně se na toto setkání těšíme a děkujeme otci
Bedřichu Horákovi za vstřícnost.
Učitelé 1. stupně

Plavání 2. – 4. ročníků
Od října až do prosince jezdili žáci 2., 3. a 4.
ročníků plavat na krytý
bazén do Hodonína, kde
zdokonalovali plavecké
styly pod vedením zkušených lektorek, někteří se teprve s vodou seznamovali. Děti plavání
moc bavilo, vyvrcholením byla závěrečná lekce, kde proběhly závody
a následná volná zábava
za odměnu.
Učitelé 1. stupně
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Život on-line
Dne 24. 2. 2022 absolvovali žáci 4. ročníku
preventivní program s názvem Život on-line. Pod
vedením zkušených lektorek se žáci seznamovali
s riziky v prostředí sociálních sítí, zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, sdíleli své vlastní
zážitky a zkušenosti, vyslechli si příběh kyberšikany, zamýšleli se ve skupinách nad možnostmi

pomoci a plnili úkoly do připravených pracovních
listů. Na závěr si společně vše shrnuli a vyhodnotili. Program hodnotím jako velmi přínosný, citlivý a dobře připravený i prezentovaný vzhledem
k věku žáků.
Martina Hálová, učitelka

Preventivní aktivity ve škole
V rámci prevence nežádoucích projevů chování
se ve škole uskutečňují preventivní aktivity zaměřené na zdravý životní styl a péči o zdraví. Jednotlivé programy probíhají podle naplánovaného Preventivního programu školy a prolínají se učivem
v jednotlivých ročnících.
Specifická prevence, která je zaměřena na urči-.
tý jev, se uskutečňuje v jednotlivých třídách
ve spolupráci se specializovanými pracovišti nebo
školní psycholožkou. Jedná se zejména o programy zaměřené na vztahy, vzájemnou komunikaci
dětí ve třídě a dalšími možnými nežádoucími projevy chování dětí.
Ve druhých ročnících proběhl program – Můj
kamarád, zabývající se kamarádskými vztahy
a vzájemnou pomocí a spoluprací.
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Ve spolupráci s Policií ČR se uskutečnil program zaměřený na nebezpečí zneužívání internetu v 8. ročnících a nebezpečí šikany a kyberšikany v 7. ročnících.
OS Krok Kyjov k nám zavítalo s programem pro
4. ročníky – Život on-line a 5. ročníky – Peníze
nerostou.
Další programy se budou průběžně uskutečňovat podle časových a organizačních možností
školy.
Naším cílem je, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně a dokázaly si uvědomit důležitost
zdravého životního stylu, péče o své zdraví a dodržování pravidel slušného a bezpečného chování.
Pavlína Štelciková, učitelka
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Projekt VESMÍR
Během prvního pololetí školního roku
2021/2022 pracovala třída 5. A na projektu, který se týkal vesmíru. Žáci pracovali ve dvou týmech a sami si zvolili téma,
ke kterému si vyhledali mnoho informací
z různých knih a na internetu. Výsledkem
projektu byly dvě knihy s názvem Vesmír,
do kterých každý člen týmu vložil své dvě
zpracované stránky.
Nyní jsou knihy vystaveny v ZŠ Svatobořice-Mistřín a žáci ostatních ročníků si
v nich mohou číst.
Kateřina Peclová, učitelka

Projektová hodina vlastivědy v 5. B
Ve vlastivědě jsme zdárně dokončili kraje České republiky. Jak jinak to oslavit než tím, že si
uděláme projektový den?
Děti dostaly za úkol připravit si na hodinu referát o kraji, který navštívily. Popsat nám kraj,
navštívená města, zajímavé kulturní či turistické
cíle.
Musím třídu velice pochválit. Nebyl nikdo, kdo
by úkol nesplnil. Nebyl nikdo, kdo by neměl referát nachystaný. A že je měly krásné, se můžete
přesvědčit ve fotogalerii ☺.
Některé děti dokonce přinesly ochutnávku tradičních pokrmů daného kraje jako třeba salám
Vysočina, Romadur, lázeňské oplatky nebo Lipo.
Nechyběly ani pohlednice či krásné suvenýry.
Děkuji dětem za to, jak se na hodinu připravily
a jak krásně jsme si to užili!
Naděžda Vašková, učitelka

Peníze nerostou na stromě
Žáci pátého ročníku se zúčastnili preventivního
programu zabývajícího se finanční gramotností.
Tři lektorky z Agentury pro občany Krok Kyjov
přijely do školy velmi zajímavou formou děti informovat o základních pojmech týkajících se finanční gramotnosti. Dvouhodinový program byl
rozdělen do dvou částí. V první části se děti seznámily s teoretickou oblastí. Zjistily, jak vznikly
peníze, jaká je jejich historie, čím se v historii platilo. V komunitním kruhu se žáci snažili uvést co
nejrychlejší asociace na slovo PENÍZE a co by dělali, kdyby měli k dispozici 2 mil. korun. Většina
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dětí reagovala stylem, že by dala část na charitu
a něco by si nechala. Když se však lektorky zeptaly, na co by si peníze děti nechaly, málokdo věděl,
jak by s nimi naložil. Byli mezi dětmi ale i takoví
žáci, kteří se zmínili o investicích, kryptoměnách
a zvyšování hodnoty svých peněz.
Málo dětí mělo povědomí o půjčkách, úrocích
a problémech, které mohou nastat v případě, že

si někdo půjčí víc peněz, než je schopen splácet.
Druhá část byla zaměřena prakticky. Děti dostaly simultánní rozpočet, který měly prakticky
využít tak, aby ještě ušetřily. Pracovaly ve skupinách a zkusily si, jaké to je vyjít i s malým příjmem a zjistily, co vše musí rodiče zaplatit, aby
jim nic nechybělo.
Naděžda Vašková, učitelka

Hudební chvilky v naší škole
Máme velkou radost, že po dlouhé covidové
době, kdy byla utlumena kultura a různé koncerty a divadla, které vždy naše žáky formovaly, vychovávaly a zušlechťovaly, se podařilo opět navázat spolupráci mezi ZUŠ Dubňany a naší školou..
Obnovili jsme tzv. HUDEBNÍ CHVILKY, kdy si
žáci ZUŠ přehrávají či přezpívávají repertoár před
svými spolužáky a učiteli. Letos to bylo z důvodu přijímaček na konzervatoř či okresní soutěže
ve zpěvu nebo v dechových nástrojích. V lednu
a únoru jsme tak slyšeli houslový koncert, koncert pro trumpetu, sólové zpěvy, duet i trio, flétny,
saxofony a klarinet. Tyto hudební chvilky bývají
krásným zážitkem pro posluchače a účinkující se
tak učí vystupovat před publikem a pracovat s trémou. Velké poděkování patří především učitelům
ZUŠ, kteří se úžasně svým žákům věnují. Těšíme

se na společný velký výchovný koncert, který je
již dlouhodobě naplánován. Věříme, že se brzy
uskuteční.
Markéta Varmužová, učitelka

Návštěva místní knihovny
V únorových hodinách literatury navštívili žáci
šestého ročníku obecní knihovnu ve Svatobořicích-Mistříně. Jako vždy nás čekala příjemná
hodina provázená výkladem PaedDr. Jindřišky
Faiglové. Dětem připomněla pravidla knihovny,

ukázala jim nové prostory a rozdělení knih. Dále
pro ně měla připravený poutavý příběh – pověst
ze Svatobořic – a následný kvíz. Děkujeme za příjemnou hodinu českého jazyka.
Jana Brhelová, učitelka

Dějepis – 8. a 9. ročník
Žáci 8. ročníku se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. S výborným výsledkem budou
naši školu reprezentovat v okresním kole – Štěpán
Šťastný a Šimon Krakovič. Nyní žáci zpracovávají
projekt „Život v 18. století ☺. V hodinách studují
předložené materiály a ve skupinách si připravují
prezentaci, prostřednictvím které ostatní spolužáky seznámí se svými poznatky.
U tříd devátých ročníků se objevila neobvyklá výstava. V rámci projektu Příběhy bezpráví,
do kterého se naše škola zapojuje již řadu let, nám
byly zaslány plakáty srovnávající hrdinské činy
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

mladých lidí v minulosti a pro srovnání uvedeny
podobné činy mladých lidí v současné době v nedemokratických režimech. Žáci tak mají možnost
poučit se v historii pro současnost.
Jana Brhelová, učitelka
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Bruslení Kyjov
V rámci hodin tělesné výchovy se žáci devátých
ročníků vydali bruslit na Městský stadion v Kyjově. Kluziště měli celé jen pro sebe, počasí vyšlo
na jedničku. Ti, kteří nebruslili, využili workout
hřiště, kde si pořádně zaposilovali. Dopoledne
v Kyjově si všichni parádně užili.
Monika Pinterová, učitelka

Sběr papíru
25. února proběhl již tradiční sběr papíru. Tři
chlapci z devátého ročníku, kteří ochotně přišli
na 7. hodinu ráno pomoci s vážením a uložením
starého papíru, nanosili za hodinu z aut na váhu
téměř 800 kg toho, co přiváželi rodiče a prarodiče
žáků základní školy Svatobořice-Mistřín. Váha
odevzdaného papíru byla napsána vždy na jméno žáka a na konci školního roku budou nejlepší
„sběrači“ odměněni. Byl to zatím největší letošní
úlovek. Další sběr proběhne 29. dubna 2022.
Roman Mikliš, učitel

Projekt 9. ročníků Vytvořme si místo šetrné k životnímu prostředí
S žáky 9. tříd jsme se
v posledních několika
hodinách angličtiny soustředili na témata ochrany životního prostředí,
udržitelnost a soběstačnost. Abychom si tak
připomněli, jak můžeme
být více nápomocni, co
se ekologie týče. Děti
si v týmech vytvořily
projekty vlastních míst,
která jsou pro naši zemi
šetrná. Musely si tak
samy vymyslet fungující
struktury daných míst
tak, aby nezatěžovaly
planetu. Samozřejmě to
všechno v angličtině.
Ode mě za to mají velkou
pochvalu.
Jana Lanžhotská,
učitelka
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Farnost
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám opět přiblížil krátce
dění v naší římskokatolické farnosti. Ve srovnání
s Vánocemi v roce 2020, kdy na samotné svátky
byl z protiepidemických důvodů omezen počet lidí
na bohoslužbách a těsně po svátcích se restrikce
ještě více zpřísnily, ty loňské proběhly bez omezení počtu účastníků. I tříkrálová sbírka se uskutečnila v běžném formátu a opět se vybrala slušná
částka: přes 150 tisíc korun. V neděli 23. ledna
byly představeny děti, které mají letos přistoupit
k prvnímu svatému přijímání – jejich počet je 16.
U tabla s jejich fotografiemi si tentokrát každé
z nich zapaluje svou svíci při účasti na bohoslužbě. Následující neděli blízko svátku Hromnic byla
opět mše svatá za ženy a matky z farnosti. I letos
se jich dost zúčastnilo v krojích.
V tomto roce farnost plánuje významnou rekonstrukci v budově kostela – bude zavedena nová
elektroinstalace a zároveň proběhne výmalba interiéru. Dojde k tomu po velikonočních svátcích.
Kostel bude patrně uzavřen zhruba na dva měsíce

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

pro veřejnost a bohoslužby budou probíhat v provizorních podmínkách – v sále kulturního domu
či ve společenské místnosti na faře. Po upřesnění
situace Vás budeme informovat.
V době, kdy tento článek píši, probíhá houževnatě válka na Ukrajině. Zapojme se na podporu.
lidem trpícím touto válkou ať už příspěvkem
na humanitární pomoc či modlitbou za mír.
P. Bedřich Horák, farář
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Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci:
z celkového počtu 23 pokladniček (+ vhozeno do jesliček u obecního úřadu) .
bylo vybráno 156 858 Kč, na účet Charity posláno 300 Kč.
Všem dárcům patří velký dík.

Bílý kruh bezpečí
Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi.
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého
kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým
i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázána na prostory brněnské poradny.
Díky tomu, že pro svou činnost získala vozidlo,
mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své
domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací
pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu
bezpečí, žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé,
že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo
je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít,
zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši
bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta
Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání,
znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže,
podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných
činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou
diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem
může klient prakticky na jakémkoli místě, a to
i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby
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konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient
tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého
kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace.
Díky mobilní poradně již není domluva vázána
pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky,
tzn. čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně,
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě
je však lepší se objednat na uvedeném mobilním
telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh
bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Lidská tragédie na Ukrajině
V tomto čase, kdy se snažím do našeho obecního zpravodaje napsat pár slov o činnosti spolku RC Krteček, běsní na Ukrajině válka – ruská
invaze, která nemá žádné soudné ospravedlnění.
Jde o brutální, ohavný, nenávistný a promyšlený
čin vrcholového státníka s cílem zlomit a ovládnout celou Ukrajinu a neoprávněně si ji podmanit
za každou cenu – za cenu lidských životů.
Boje, evakuace, obklíčení, nebezpečí, duševní a fyzická bolest, pláč, vyčerpání, hlad, žízeň,
nálety, vybombardovaná města, vesnice, zranění,
smrt, ztracené a zničené životy. PROČ? To Putin
a jeho drzá, neomluvitelně uskutečněná představa speciální vojenské operace je zrodem toho
všeho. Jeho tzv. operace, jež je drastická a krvavě
reálná vůči Ukrajině.

Celý svět se upírá k Ukrajině, k hrdinským činům ukrajinského prezidenta, jeho lidu, vlastenců, kteří svoji zem statečně a odhodlaně brání.
Civilizovaný svět pomáhá Ukrajině přežít nejtěžší chvíle. Humanitární a vojenská pomoc
a podpora se line ze všech možných stran. Péče
o uprchlíky, starší, nemocné, hendikepované lidi,
o ženy a jejich děti je potřebou, která všem zajistí bezpečí a ochranu. Lidskost, solidarita a úsilí
různých organizací a dobrovolníků je a bude stále
nutná.
Přeji si a pevně věřím, že v době čtení zpravodaje se již nebude válčit na Ukrajině, protože boj vyhrála a způsobené zločiny proti lidskosti ze strany
Ruska budou řádně potrestány.

PODĚKOVÁNÍ SLUŽEBNÍM MAMINKÁM
Ze srdce děkuji současným služebním maminkám, které se starají o činnost herny a věnují se
jak svým, tak dalším navštěvujícím dětem, jež si
v Krtečku radostně hrají, rozvíjejí se a hledají
si mezi sebou nové kamarády. Děkuji Kristýně,
Hance, Ditě, Gábině, Petře.
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Rodiče, přijďte se svými dětmi navštívit rodinné centrum Krteček a užít si prostředí a pohodu
herny, která je pro Vás otevřena v pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hodin.
Za RC Krteček
Jitka Janošťáková
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Podkověnka
Po novém roce se covidová situace uklidnila.
Zrušila se přísná hygienická opatření a my jsme
se mohli začít scházet na pravidelných čtvrtečních
zkouškách ve škole. Určitě nám budete věřit, že
jsme se opět všichni rádi viděli. Děti přišly v hojném počtu, a ještě se nám přihlásili i noví členové
z řad mladších dětí - ale moc šikovných! Naše radost byla o to větší, když se k nám připojily i dvě
nové vedoucí: Jana Bognárová a Gabriela Kolaříková, které nám s tou „drobotinou“ začaly pomáhat.
A to není ještě všechno, protože nácvik chlapců
ve verbuňku si vzal za své vedoucí z Krušpánku
Dominik Hajný. Je to pro nás velká pomoc a pro
kluky obrovská pocta, když mají na zkoušce
„chlapa“! A naši kluci, až vyrostou, to Dominikovi

v Krušpánku všechno jednou vrátí! Pokud nemůže
Dominik, máme i šikovného náhradníka, bývalého
člena Václava Varmužu.
A co na zkouškách děláme? Vždycky se na začátku proběhneme v tělocvičně, zazávodíme si,
zkusíme rytmická cvičení i taneční kroky. Poté
se přestěhujeme do gymnastického sálu, kde
po pěvecké rozcvičce zpíváme a tančíme. Nejbližší
akce, které nás čekají, jsou Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury a Smrtná neděle.
Co říci závěrem? Když slyšíme na konci zkoušky:
„Už je konec? Už ideme dom? To bylo dneska jakési
krátké!“, tak víme, že zkouška splnila svůj účel.
Jarmila Maradová, vedoucí

P. S. Letos slavíme na začátku prázdnin 40. výročí založení Podkověnky. Těšíme se na Vás 2. července
2022 v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Všechny Vás srdečně zveme!
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Krušpánek
Do nového roku jsme po delší pauze vkročili plni odhodlání
a chuti přiučit se něčemu novému.
Svědčí o tom i počet dětí, které náš soubor navštěvují. Proto jsme se rozhodly dětem pár zkoušek rozdělit na dívčí a chlapeckou část a s pomocí
kluků z dospěláckých souborů projet především
verbuňk a náročnější otočky. Tímto klukům patří
velké díky!
Plesy se kvůli covidovým opatřením pořádat
stále nemohly, proto jsme místo nácviku České
besedy začali rovnou s opakováním základních
kroků, které se nám budou jistě hodit.
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26. února proběhla fašaňková obchůzka obcí,
které jsme se zúčastnili se Slováckým souborem
Lúčka a Slováckým krúžkem. Pár našich členů se
zapojilo v nápaditých a velice povedených kostýmech.
Dále chystáme jarní soustředění, na které se
s dětmi po delší odmlce těšíme. Na závěr chceme
opravdu poděkovat starší části Krušpánku za jejich píli a ochotu při zkouškách.
Za DFS Krušpánek
Anna Hajná a Zuzana Tesaříková
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Scholička
Scholička opět v Rajhradě
Letošní Vánoce byly oproti těm minulým opravdu prozpívané a prokoledované, za což jsme
vděčni. Ve vánoční době nás potěšilo pozvání
do Rajhradu od sestry Františky, kde jsme zazpívali především pro seniory z Domu Matky Rosy.
Koncert z kostela se přenášel do všech pokojů
a radost byla na obou stranách. Od ledna zpíváme
na dětských mších, pravidelně v neděli na hrubé

při liturgii a doprovodili jsme také mši, kde pan
farář představoval prvokomunikanty.
Letos připravujeme nové CD s názvem „Uzdrav
svou zem“ – jak příhodný název pro tuto dobu. Pokud situace dovolí a Pán požehná, brzy Vám naše
CD představíme.
Za Scholičku
Markéta Varmužová

Slovácký krúžek
Slovácký krúžek v zimním období
Období po hodech pro nás bylo ve znamení útlumu, ještě umocněné pandemickou situací. Nicméně bez aktivity jsme rozhodně nebyli. Vypomohli
jsme svatému Mikuláši při mikulášské obchůzce,
abychom do nebe (či pekla?) podali report, jak
si na tom stojí naše dětské ratolesti. Zimní kroje jsme mohli opět po delší době vyvětrat u příležitosti předvánočního zpívání a slavnostní mše
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k Božímu hodu vánočnímu. Možná rozvolnění
umožnila v obezřetné míře obnovit i vánoční koledování mezi členy. Příjemná vzpomínka.
Novoroční období jsme léta zahajovali intenzivní
přípravou na krojový ples. Bohužel, ve stínu covid
pandemie jsme nuceni ples již druhým rokem odkládat. Velmi nás to mrzí. Krásná rozvzpomenutí
na plesové veselí mě vždy rozehřejí, o to více chybí.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Ale co naplat, není vhodné a žádoucí lamentovati
nad rozlitým mlékem. Zkusme věřit v zítřky světlejší.
Mnozí z Vás, kteří se zajímají o folklorní/kulturní dění v naší obci, mohli zaznamenat informaci, že spolu se členy Slováckého souboru Lúčka
realizujeme společné aktivity (zejména pak nácvik). Je tomu tak. Po interním vyhodnocení se
všemi členy jsme se rozhodli přistoupit ke sbližování a realizaci společných činností. Přeci jen,
většinu členů obou kolektivů pojí letitá přátelství
a ve dvou se to zkrátka lépe táhne, zejména pokud
dva dělají takřka totéž. Nalejme si čistého vína,
rozhodně je lépe, pokud funguje jeden silný kolektiv než dva skomírající. Toto „zkušební období“,
které neznamená definitivní a právní slučování,
bezesporu nějakou dobu potrvá, počkejme, co přinese následující rok. Toto, ale i další aspekty naší
činnosti jsme si v únoru zhodnotili na naší valné
hromadě a naplánovali aktivity na rok 2022.
V únoru jsme si rovněž plnohodnotně připomenuli fašaňk. Oprášit podšable, nachystat masky,
nasmažit milostě a veselo! Obchůzkou jsme prošli
společně s domácími soubory Svatobořice aj Mistřín a věřím, že jsme připomněli všem masopustní
veselí. Basu jsme pochovali v rámci besedy u cimbálu na Lidovém domě. Velmi příjemná akce. Byť
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je již doba postní, stále slyším fašaňkové písně
a litanie „Odpusť mu baso“. Toš snad zase za rok.
Poděkování všem, díky kterým bylo možné fašaňk
v plné parádě uspořádat.
A jaké máme další plány? Kromě menších
zvykoslovných akcí, jako jsou Velikonoce, stavění a kácení máje vzhlížíme ke 2. červenci, kdy
bychom si spolu s dalšími domácími folklorními
kolektivy chtěli připomenout uplynuvší výročí.
Věřím, že to bude hodnotný a pěkný program.
Drazí spoluobčané, přeji pokud možno poklidné
a příjemné jarní období.
Tomáš Kellner, starosta krúžku
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Ženský sbor REZEDKY
Máme tady rok 2022 a…?
A já bych byla strašně ráda, aby to byl rok bezcovidní, nabitý písničkami, akcemi a aby jedinou
naší starostí byly v pořádku nažehlené spodničky.
Bohužel ☺. Zatím, co se mořím u PC a snažím
se napsat pár řádek do zpravodaje, celý svět sleduje dění na Ukrajině. Je mně z toho smutno. Pevně věřím, že vše brzy skončí a z televizních obrazovek budeme slyšet zase jen pozitivní informace.
Konec roku 2021 jsme ukončily opět společnou
procházkou do Kukel. Po cestě jsme zazpívaly
i panu starostovi a popřály vše dobré do nového
roku. V búdečce, pod dohledem svatého Floriána,
jsme si udělaly skvělé beleše. Těsto připravila
Anička Pešová a my je potom společnými silami
upekly na šporheltě (kdo by nevěděl: šporhelt = sporák našich babiček). Byly vynikající. Ještě teď cítím
tu vůni a chuť.
Výroční schůze proběhla v sobotu 15. 1. 2022.
Probraly jsme další činnost Rezedek, nastínily
jsme si plán na letošní rok, připomněly nové akce
a začaly se těšit na společné zpívání.
Rezedky mají dvě vedoucí. Uměleckou, tou je
Klárka Strýčková a organizační vedoucí je Jana Bognárová. Když je potřeba udělat si dělenou zkoušku
a vypilovat druhý a třetí hlas, tak se vedení ujímá
Martina Hermanová. Všem třem patří velké díky!
Také se těšíme a radujeme z narození krásných
chlapečků našim dvěma členkám. Maminky i mi-
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minka jsou v pořádku a Rezedky jim zazpívaly
na mši svaté při jejich křtu.
Na jednom „křtu“ jsme vystupovaly, a to 24. 2.
2022 na KD ve Svatobořicích-Mistříně při příležitosti představení knížky autorek Markéty Vašulkové a Petry Hrbáčové LIDOVÝ ODĚV NA KYJOVSKU. Na titulní straně této krásné knížky je naše
členka Kristýnka Gazdová. Publikace seznamuje
se základními prvky lidového oděvu na Kyjovsku
a podává přehled hlavních oděvních součástí, jejich.
kombinování a pravidel pro údržbu. Součástí je
doprovodný filmový materiál na DVD doplněný popisem, který slouží jako návod při přípravě, škro-.
bení, žehlení, kombinování a oblékání lidového
oděvu na severním i jižním Kyjovsku v několika
variantách. Byla to po dlouhé době velmi příjemná
akce. Další pěknou akcí bylo Jarní zpívání v Kyjově v neděli 20. 3. před radnicí.
Začíná se nám plnit Rezedkovský kalendář a my
jsme tomu moc rády. A co nás v nejbližší době čeká
a kde nás můžete slyšet? Ve čtvrtek 7. 4. na vernisáži Radka Severy na KD a 11. 6. v Šardicích se uskuteční Zpívání sborů. Do toho máme nějaké ty narozeniny a svatbičky, takže se určitě nudit nebudeme.
Na všechny akce jste srdečně zváni. Přeji Vám
příjemné skoro jarní dny a užívejte si každý den.
Za Rezedky
Marcela Hasalová
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Klub vinařů
Ohlédnutí za vinařským rokem 2021
Další rok uběhl a je tu opět tradiční hodnocení
minulého ročníku z pohledu jak vinařského, tak
vinohradnického, tentokrát už pojedenácté. Bohužel přetrvávající pandemie Covid-19 se opět negativně promítla, tak jako v roce předcházejícím
především do společenské činnosti spolku.
I v letošním roce zhodnotím jako první vína
z předcházejícího ročníku 2020. Tento ročník byl
celkově lepší pro bílá vína, hlavně pro aromatické odrůdy typu Pálava, Irsai Oliver, Muškát moravský, Tramín a Hibernal. Vyšší obsah kyseliny
jablečné způsobil, že vína jsou šťavnatá a s výraznou primární aromatikou. Samozřejmě bylo nutno
hlídat ph faktor, zdraví kvasnic a další. U odrůd
pozdějších jako Ryzlink rýnský, vlašský, Rulandy, Neuburské, které se sklízely až koncem října
většinou za trvalého deště, byly obavy z výsledku.
Mimo vyšší obsah kyselin se u některých odrůd
objevovalo zahnívání hroznů. Byla nutná zvýšená
hygiena při zpracování těchto hroznů. Na druhé
straně obavy z vyšších kyselin se ukázaly jako
liché, v podstatě se odbouraly samovolně. Výsledkem jsou vína víceméně suchá a polosuchá,
výrazně odrůdová, se střední až delší dochutí.
U některých výrazně pomohlo uplatňování nových
technologií, jako je metoda sur-lie, používání speciálních sudů a další.
Pro červená vína byl ročník spíše horší. Prakticky celý říjen až začátek listopadu, v době hlavní sklizně odrůd pro červená vína, pršelo. Takže
i ten cukr, který si hrozny do té doby nashromáždily, se vlivem nadbytku vláhy naředil. Navíc začaly hrozny zahnívat a o nějaké fyziologické zralosti
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by bylo zbytečné hovořit. V tom nejhorším případě došlo u náchylných odrůd (Dornfelder, Vavřinecké) k takovému stupni nahnívání, že se je nevyplatilo ani sbírat. To všechno mělo za následek,
že vinaři museli vynaložit veškerý svůj um, aby
vína byla aspoň dobrá. Každopádně budou chtít
delší čas, než ukáží svou pravou tvář. Bohužel ani
v roce 2019 - 2020 neproběhly tradiční sirkovky,
opět to řešily individuální návštěvy. Tradiční košt
2020 se rovněž nekonal, takže už dva dlouhé roky
jsme nemohli široké veřejnosti představit výsledky své práce.
Bývá zvykem, že rovněž uvádím, jak si vedla
vína ročníku 2020 z našeho vinařství. Především
bych chtěl uvést, že v tomto ročníku jsme zavedli
do výroby nové technologie. Novým počinem bylo
používání vlastních autochtonních kvasinek (kvasinky vyselektované specializovanou firmou přímo z daných odrůd z našich vinic). Dále to bylo
uvedení do provozu čtyř kryotanků. Technologie
kryomacerace (zchlazení a macerování při nízké teplotě) odzrněných hroznů má pozitivní vliv
na vnitřní změny v bobulích s následným pozitivním projevem při výrobě vína. Pokud se týká vlastních účastí na soutěžích, tak jako v roce 2021 se
spousta soutěží a výstav kvůli Covid-19 nekonala,
přesto jsme přivezli ze zahraničních soutěží 38
medailí včetně těch nejcennějších. Především to
byly soutěže v San Franciscu, Texasu, Londýně,
AWC Vienna. Za zmínku stojí Šampion červených
vín mezinárodní výstavy Vinoforum a dva Šampiony z mezinárodní výstavy Ryzlinku vlašského.
Dalších 80 medailí k nám doputovalo z Rakouska,
Slovenska, Polska a tuzemských soutěží. Soutěží
bylo méně, přesto si moravští vinaři přivezli ze
zahraničí bezmála 1000 medailí.
A nyní již k průběhu ročníku 2021 z pohledu
vinohradnického. Zima se nevykazovala žádnými
extrémy, pokud se týká nějakých enormních mrazů, takže vinice přezimovaly bez úhony. Leden byl
sice teplotně nadprůměrný, ale další dva následující měsíce byly zase chladnější, což způsobilo
zpožděné rašení révy o 2-3 týdny. V té době začaly obavy o úrodu. Vše ale změnily nadprůměrné
teploty v červnu a červenci, které kompenzovaly
zpoždění ze začátku vegetace. Vysoké teploty

27

urychlovaly dobu kvetení a zdálo se, že vše bude
v pořádku. Bohužel srpen byl teplotně chladnější
a deštivější a vinařům se opět začaly dělat vrásky
na čele. I zahájení vinobraní bylo posunuto o cca
2 až 3 týdny proti dlouhodobému normálu. A pak
se stalo něco, co už málokdo čekal. Září bylo celkem slunné s příznivými teplotami, ale následně
přišel říjen se svými až letními teplotami, což se
podepsalo na pozitivním vývoji hroznů, kdy cukernatost během několika dnů vyskočila na 23, 24
i 25 °NM. A nejen to, hrozny stačily fenologicky
dozrát, což zvláště u červených vín je nezbytné
k výrobě kvalitních vín. To nakonec dokazují už
první ochutnávky, které probíhají separátně, kdy
se členi našeho spolku navštěvují, vína chutnají
a diskutují o nich a tím suplují tradiční „sirkové“
komise, které nám Covid už druhý rok překazil.
A první dojmy. Bílá vína vykazovala vyšší kyseliny, v některých případech i přes 10gr/l, ale nebylo nutné provádět nějaké zásahy. Jak ukázal čas,
kyseliny samovolně odbouraly a výsledkem jsou
šťavnatá vína s pikantní kyselinkou a výraznou
primární aromatikou. Pozitivně se jeví i červená
vína, ale tady si budeme na výsledné hodnocení ještě nějaký měsíc počkat, ale určitě to bude
od roku 2018 nejlepší ročník. Pokud se srážek
týká, tak oproti předminulým suchým létům byl
ročník 2020 téměř v normálu, jen sněhové přikrývky mohlo být více.
Z hlediska výskytu škodlivých činitelů révy nebyly větší problémy s peronosporou ani padlím,
až na lokální výskyty. Stále častěji se ale vyskytují nová onemocnění, o kterých jsem se zmínil
již vloni. Především je to chřadnutí a odumírání
révy (Esca). Napadené keře náhle, hlavně v teplých letních měsících, hynou. Poslední poznatky doporučují neřezat révu za deštivého počasí,
omezit větší poranění a řezné rány ošetřit vhodným nátěrem. Dále je častější výskyt fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (stolbur).
U napadených keřů zasychají již v červenci, později zavadají i zrající hrozny. Původcem je křís
žilnatka virunosná. Hostitelskými rostlinami tohoto škůdce je svlačec a kopřiva, které je nutné
ve vinicích eliminovat. Vlastní prevence spočívá
v klučení napadených keřů, respektive jejich
hlubokém zmlazení. Poslední zákeřnou nemocí
je zlaté žloutnutí révy, které způsobuje Křísek
révový. Na Moravě byl zjištěn na třech lokalitách
a zatím jediný způsob je likvidace napadené vinice v okruhu 50 m. Tady je nutné, aby se vinaři
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s těmito problémy seznamovali, učili se je poznávat a v rámci možností proti nim bojovali.
Na závěr něco o klubové činnosti. Bohužel tak
jako předloni i vloni Covid poznamenal chod našeho spolku. Nekonaly se „sirkové komise“, neproběhlo ani tradiční žehnání mladých vín. Členové
spolku se samozřejmě dál scházeli na vzájemných
ochutnávkách, výbor pracoval na zabezpečení chodu klubu. Po jarním rozvolnění byla první společnou akcí v červnu výroční členská schůze, původně
plánovaná na únor. Další akcí byla v červnu návštěva Salonu vín ve Valticích. V témže měsíci úspěšně proběhl 1. ročník akce „Vinaři pod kostelem“..
V srpnu jsme podpořili našimi výpěstky akci Mikro-.
regionu v Miloticích. Rovněž jsme se aktivně podíleli na akci Kukelský duch 2021 – žehnání nové
úrodě. Poslední akcí, na které jsme se podíleli, byla
v září slavnost Vinobraní, kterou pořádal mužský
sbor. My jsme stihli zrealizovat v srpnu 2. ročník
„Den otevřených dveří Vinařství Dufek“ a už nyní
chystáme další pokračování této akce v termínu
20. 8. 2022. Bohužel následně za pár týdnů byla
opět zpřísněna vládní opatření, takže se opět nekonalo tradiční žehnání mladých vín a „sirkovky“ se
opět přesunuly do privátních setkávání.
V době, kdy píši tyto řádky, tak se ze všech
stran ozývá, že je pandemie na ústupu, hovoří se
o rozvolňování, takže se zdá, že se blýská na lepší
časy. Co to znamená? Především návrat do normálu jak v životě, tak v klubové činnosti. Prvním
počinem by mělo být konání už dvakrát odložené
tradiční výstavy vín, tentokrát už osmý ročník,
a to 7. 5. 2022 opět v areálu vinařství Dufek se
začátkem ve 13.00 hod. Přijměte pozvání na tuto
akci, přijďte se pobavit a ochutnat výsledky práce
našich členů, ale i dalších vinařů, ať už amatérů
nebo profesionálů. Za Vaši účast a tím podporu
naší práce děkujeme.
S přáním pevného zdraví Za Klub vinařů
Josef Dufek st.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

SDH Svatobořice
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale vzpomínky.
Každý mně dá za pravdu, že si rádi zabrouzdáme do minulosti a vzpomínáme na krásné okamžiky štěstí. V posledních dvou letech jich bylo jako
šafránu. Snad se vše změní a budeme si opět ukládat vzpomínky prožité se svou rodinou a přáteli při
sportovních, kulturních a společenských akcích.
Jako jeden z mála sborů SDH se můžeme pochlubit tím, že tři naši členi jsou psovodi v Jihomoravské záchranné brigádě SZBK. V současné
době pracuje brigáda v Brně a Hodoníně. Stále se
postupně rozšiřují okruhy spolupráce se složkami
IZS, je kladen důraz na vycvičenost a specializaci
psů, ale také na odbornost, připravenost, psychickou a fyzickou odolnost psovoda jako záchranáře.
Udržet krok s vývojem záchranářské činnosti je
náročné, ale znamená to větší šanci na záchranu
lidských životů. Výcvik probíhá v prostorách Kynologického klubu Šlapanice, Kynologického klubu
Hodonín a ve výcvikovém trenažeru IZS Poštorná
u Břeclavi. Činnost je dobrovolnická a nevýdělečná. Psovodi musí se svými psy skládat speciální
zkoušky a jedné takové, přímo Mistrovství republiky záchranných psů 15. 10. 2021, se zúčastnil
náš člen Radek Polák se svojí fenkou německého
ovčáka Dixie. Získal první místo a stal se mistrem
ČR SZBK. Dodatečně gratulujeme a dokládá to jediné, naše práce hasičů i psovodů je možné dělat
jen s velkým dobrovolnickým srdcem.
26. 2. 2022 jsme se čtyřčlenný tým vydali do slovenských Radošovců. Celé dva roky nebyla možnost se navštívit, popovídat a dát si spolu dezinfekci na covid. To už je minulostí a za ní jsme udělali
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čáru v podobě účasti na volební schůzi. S našimi
slovenskými bratry začali spolupráci naši starší
hasiči a my mladší generace v tomto přátelství moc
rádi pokračujeme.
Nejmladší generace se pravidelně připravuje
na sezonu úterními tréninky. Od dubna začínají halové soutěže a pravidelné víkendové soutěže v požárním sportu. Poslední bude 19. 6. 2022 u svatoborské zbrojnice, na kterou Vás srdečně zveme.
Tým mužů má již ke konci února odběhaných
dvacet společných tréninků, které ve většině případů proběhly na atletickém stadioně. V prosinci
jsme se zúčastnili Adventního běhu v Hodoníně
a jako každý rok jsme se sešli na Štěpána u kyjovského gymnázia, abychom si mohli zaběhnout
Štěpánský běh. V únoru jsme se zúčastnili schůzí GPHO a BHL. Na jaře bychom se rádi zaměřili
na úpravu naší tréninkové dráhy.
Okamžiky, na které rádi vzpomínáme, jsou
spojeny s vůní. Já osobně mám špekáček a vůni
táboráku spojeny s dětstvím. A tam Vás všechny zveme. Přijďte za námi nasát se svými dětmi
vůni dětství, opéct obyčejný špekáček a uložit pár
vzpomínek při sletu čarodějnic 30. 4. 2022 u naší
hasičky.
Při dopisování posledních řádků visí ve vzduchu něco, co neznáme. Z dětství se mi vybavuje
slovo Mír, pro nás tenkrát jen slovo. Dnes je tohle
slovo to nejdůležitější, co si můžeme všichni přát.
ZDRAVÍ A MÍR NÁM VŠEM.
Monika Kovalčíková, kronikářka
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SDH Mistřín
Rok 2021 přešel a věříme v lepší rok 2022
Rok minulý jsme zakončili svátečním setkáním na kuželně v Mistříně. Ani jsme se nenadáli
a přišel nový rok a s ním Valná hromada sboru.
Po dvouleté odmlce bylo co dohánět a hodnotit.
Naši úspěšní sportovci převzali čestná uznání
sboru a okresu za skvělou reprezentaci při soutěžích v požárním sportu. Mnoho členů také bylo
vyznamenáno medailemi za zásluhy a za věrnost.
Pozvání na schůzi přijali také čestní hosté, starosta okresního sdružení hasičů Miroslav Kuchař
a místostarosta obce Adam Špaček. Během diskuze zhodnotili minulý rok, poděkovali za spolupráci s naším sborem a popřáli mnoho úspěchů
do dalších let. Během zimy nadále probíhají členské brigády na opravu dopravního automobilu
a na zvelebování hasičského hřiště a zbrojnice.
Na konci února se družstva našich žáků zúčastnila Halového mistrovství České republiky v Havířově a výprava to byla nadmíru úspěšná. Mladší
žáci dokázali ve třech disciplínách vybojovat celkové páté místo. Ještě lépe si vedlo družstvo starších
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žáků, které vyrovnanými výkony vybojovalo medaili
ve všech disciplínách a v celkovém součtu zvítězilo o 2 body před družstvem Bludova. Tento úspěch
navazuje na dlouhodobě skvělou práci s mládeží
a snad bude předzvěstí další úspěšné sezony. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho sboru a celé obce!
Dále naše družstva čekají halové soutěže
ve Velké nad Veličkou a Vracově. Poté už se naplno rozjede program soutěže Hry Plamen, která
letos doufejme, proběhne bez větších omezení.
V neděli 8. května plánujeme uspořádat soutěž
v běhu na 60 a 100 metrů překážek pro kategorie dětí a dorostu a také tradiční dětskou soutěž
zařazenou do kalendáře Hry Plamen mladých hasičů. Jarní sběr železného odpadu v obci Mistřín
proběhne 2. dubna.
Do dalších měsíců Vám přeji mnoho zdraví
a klidných dnů.
Petr Marada, jednatel SDH
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T. J. Sokol Svatobořice
Bude o čem psát?
Tuto otázku si kladu vždy, když chci psát pří- postů ve výboru naší 20. Jaro se pomalu blíží,
spěvek v této prapodivné době. Ale pořád se něco těšíme se na sluníčko, na kvetoucí zahrádky,
děje, některé příběhy píše sám život, ať jsou smut- na všechno, co s sebou jaro přináší. Už teď je poné nebo veselé. První smutná novina se k nám do- zitivní zpráva, že čísla nakažených osob klesají.
stala, když jsme se dozvěděli o smrti naší sestry Negativně na nás doléhá zvyšování cen a to, co
Jany Lungové, která zemřela náhle a nečekaně. se děje na Ukrajině. Zde je každá rada, která nás
navede, jak celou situaci zvládnout, drahá.
Její smrt všechny šokovala, inu takový je život.
Jednou, poněkud netradičním způsobem jsem
Teď se vrátím na konec roku k Vánocům. Za dodržení všech hygienických opatření jsme si zazpí- i já připravila básničku.
vali vánoční koledy u stromečku před Sokolovnou,
poseděli, konzumovali pohoštění a zelnačku, kte- Jaro se blíží, slunce začne hřát.
rou nás překvapila Tonička M. Ve stejném duchu My se ohřejeme, hodně peněz ušetříme.
se nesl i konec roku. Pohoštění, povídání, zpívání Ceny energií prudce stoupají.
u harmoniky a nechyběl ani tradiční novoroční Prázdné peněženky na nás zírají.
pochod kolem dědiny. Proběhl ve třech etapách. A jak to bude dál? Nikdo neví.
Ti nejzdatnější prošli celou trasu, další nese ná- Zelená tráva, květin plné záhony nás vzpruží.
zev „Kdo až kam dojde” a třetí část účastníků Muškáty si nasadíme, okna s nimi nazdobíme.
chystala pohoštění. Konec roku a tento pochod Na drahotu nemyslíme.
jsou vlastně degustací vánočního cukroví, které Brambor plné sklepy máme, to nás zachrání.
tam přineseme. Takže marné je naše předsevzetí, Jednou kaše, opečené ve slupce.
Uvařené, nemáme se čeho bát.
že něco zhubneme.
26. 2. 2022 se naše děvčata zúčastnila župní- Inflace nás neporazí, nemá na nás.
ho plesu ve Velkých Bílovicích. Předvedla svo- Vždyť EU je náš velký kamarád.
je vystoupení, které nacvičila na Senior dance.
Marie Mrkývková
do Vlkoše. A opět se velmi líbilo. Oživilo tak pročlenka T. J. Sokol Svatobořice
gram plesu. V břenu se bude konat výroční valná
hromada, která bude volební. Dojde k výměně
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Box Club Mistřín
Silný start
Novoroční nadšení a postupná rozvolnění měla
velmi pozitivní účinek pro mistřínský box. V současnosti chodí přibližně něco mezi 10 až 20 lidmi na trénink, mezi nimiž je asi polovina z nich
mládež. V měsíci lednu se konal společný sparing
pořádaný v Jihlavě, kterého jsme se nakonec bohužel nezúčastnili, i když to v plánu bylo. Začátek
roku i přes počáteční nadšení některých jedinců
byl slabší, avšak v únoru se účast na tréninku
rapidně zlepšila a to díky postupně zlepšující se
situaci s covidem. Uskutečnil se i společný trénink s BC Těmice, kdy naše Sokolovna doslova
praskala ve švech. Následně, v průběhu měsíce,
nás čekala Národní liga boxu v Kroměříži, kde
mistřínský dres oblékli čtyři hostující boxeři ze
Slovenska + náš odchovanec a nová naděje Igor

Kasala, který zde zvítězil. V březnu by se už konečně mělo konat kolo Národní ligy boxu u nás
doma a my doufáme, že tomu tak bude. Zde by
již dres mistřínského klubu mohlo obléci několik
mistřínských odchovanců, do kterých vkládáme
naděje. Jako poslední věc bych chtěl jen vytknout
nedávný individuální úspěch boxera a zároveň
trenéra Patrika Koblihy, který se na Mistrovství
České republiky konající se v Třeboni v prosinci
loňského roku umístil na 3. místě a získal bronzovou medaili. Tím pravděpodobně zakončil závodní
dráhu a věnuje se naplno trenérství, kdy se v současnosti ve velké míře podílí na přípravě nových
závodníků na březnové kolo.
S pozdravem
Box Club Mistřín

Stolní tenis
Sezona pokračuje plným proudem
Vánoční přestávku jsme si všichni užili se svými blízkými a čerpali nové síly do dobře rozjeté
sezony. Děti si během svátků zahrály Štěpánský
turnaj, který vyhrál Martin Nenička před Šimonem Kulheimem a Šimonem Fricem. Potom se
rozehrála soutěž rodinných družstev ve čtyřhře.
Po skončení turnaje byla ještě možnost hry
na všech stolech, kterou mnozí využili.
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Se starým rokem jsme se již tradičně rozloučili
posledním tréninkem s pohoštěním a volnou zábavou, která jako vždy proběhla v pohodě a příjemné
atmosféře. V novém roce se nám opět naplno rozběhly tréninky jak dospělých, tak i dětí.
Soutěžní utkání se rozjela plným proudem
a naše mužstva nám předvádí velmi pěkné výkony jak při venkovních, tak i domácích zápasech.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Utkání doma navštívilo mnoho naších fanoušků,
kteří naše hráče za předvedenou hru ocenili zaslouženým potleskem.
Družstvo dětí, které hrají pravidelnou soutěž,
získává cenné zápasové zkušenosti a hlavně začíná získávat vítězné body. Hlavně nám to předvedly
v domácím utkání 26. února s mužstvem dětí z Kyjova, zakončeném suverénním vítězstvím 15 : 3.
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Je pro nás povzbuzující, že k nám stále přicházejí nové děti mající zájem o stolní tenis. Jsme
rádi, že mají snahu se hýbat, zvláště v dnešní
době. Uděláme vše pro to, aby tréninky byly pro
ně zajímavé a atraktivní.
Za trenéry Dášu Synkovou, Jendu Krista a celý
oddíl stolního tenisu
František Zetocha
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T. J. Sokol Mistřín – kuželky
Jarní část v plném proudu
V průběhu zimních dnů patřila kuželna přeborům. Krajské přebory juniorů a dorostenek
se uskutečnily na domácí půdě. Nabídly mnoho
pěkných výkonů, ale také byly viděny nové kuželkářské naděje. Za T.J. Sokol Mistřín se na Mistrovství ČR juniorů do Vyškova probojoval Petr
Valášek, který využil výhodu domácího prostředí.
Tímto bych rád poděkoval všem zástupcům oddílu, kteří reprezentovali náš spolek a obec Svatobořice-Mistřín na Krajských přeborech 2022.
V únoru byla provedena digitalizace počítadel
a kompletní renovace zobrazovací techniky. Tím
se dnes naše kuželna posunula mezi nejmodernější kuželkářské sportoviště v ČR. Celá akce byla
spolufinancována za přispění Obce Svatobořice-Mistřín částkou 511 000 Kč. Tímto bych rád poděkoval zastupitelstvu obce, že má velkou snahu
o udržení kvalitních sportovišť v naší obci.
Družstvo „A“ hrající 3. kuželkářskou ligu skupiny „D“ postupně zvyšuje své výkony v průběhu
sezony. Početná marodka z úvodu sezony je pryč
a hráči byli v plném počtu. Ligová tabulka je velmi nabitá, kdy jsou od sebe družstva o pár bodů.
Áčko si momentálně drží šesté místo v tabulce.
Jarní část končí začátkem dubna, tak je ještě možnost posbírat nějaký ten bod k dobru.
Tým „B“ hrající Jihomoravskou divizi si stojí
nyní v tabulce na pěkném 7. místě. Divize je také
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velmi obtížná a vyrovnaná soutěž, kdy se hraje obdobný systém 120 Hs jako ve třetí lize, ale stále
je možnost hrát i na dvou-dráhové kuželně. Céčko
hrající Krajský přebor 1. třídy, které bylo do jarní
části posilněno o zkušenější hráče, nyní stále okupuje sestupové příčky tabulky. Výkony družstva
se rapidně zvedly, ale bohužel někdy chybělo to
pověstné štěstí na domácí kuželně, kdy si soupeři
vybrali svůj den a odehráli perfektní zápas. Stále
ještě věřím, že se „céčko“ podaří v KP1 udržet.
Družstvo „D“ hrající Krajský přebor 2. třídy je
na uspokojivém 10. místě. Hráči měli také horší vstup do jarní části, ale určitě nabírají čím dál
více zkušeností do další sezony.
Sezona se pomalu chýlí ke svému konci a jsme
moc rádi, že můžeme už bez větších omezení sportovat. 6. března také proběhl na domácí kuželně
turnaj nevidomých hráčů. Rád bych Vás pozval
na kvalifikaci k Mistrovství ČR neregistrovaných
hráčů, která proběhne 14. května. Jste všichni.
srdečně zváni.
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolku, kteří nás pravidelně při domácích, ale i venkovních zápasech podporují.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
předseda kuželkářského spolku
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SK Spartak
SK Spartak v polovině sezony 2021/2022
Po dlouhých zimních měsících se přiblížilo jaro
a s ním i další mistrovská utkání SK Spartak. První soutěžní zápasy jsou na programu už na konci
března. Vedly k nim dlouhé týdny plné poctivého tréninkového nasazení u všech našich hráčů,
a to od těch nejmenších až po ty nejzkušenější.
Zimní příprava je pro každého fotbalistu nejméně
oblíbená část roku. Náročné tréninky plné běhání
a nabírání kondice jsou ale nezbytnou součástí
sportovního cyklu. Naštěstí byla možnost sehrát
i řadu přípravných zápasů na umělých terénech,
což bylo pro naše týmy vítaným zpestřením.
Přestože muži hráli svá přátelská utkání od samého začátku zimní přípravy, střetli se především s kluby z vyšších soutěží. I přes obdržené
porážky však herně nepropadli. V polovině února
se skoro dvacítka hráčů zúčastnila zimního soustředění v Osvětimanech, kde pilovala především
fyzickou připravenost. Do jarních zápasů půjdou
v totožném kádru, kdy jedinou změnou je půlroční absence Pavla Měsíčka, místo něhož do kádru
přišel Pavel Nauš.
V mládežnických kategoriích pokračuje naše
úzká spolupráce s kluby Mutěnic a Dubňan. Díky
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ní můžou naši kluci hrát vyšší soutěže a plynuleji přecházet do vyšších kategorií, kde se mohou
snadněji stát plnohodnotnými členy jejich kádrů.
Rád bych tady hlavně zmínil poměrně velký úspěch
mladší přípravky, která v silně obsazeném zimním
turnaji (tzv. Halové lize) obsadila krásné 4. místo.
Pro letošní rok bychom rádi zase o něco víc
zlepšili náš areál. Plánujeme brigádnicky opravit
ochranné sítě kolem tréninkového hřiště a vykácet některé túje. Dále bychom rádi vylepšili dětské hřiště, k čemuž jsme podávali žádost o dotaci.
Rok 2022 je pro nás také jubilejní. Slavíme
v něm 90. výročí od založení fotbalového klubu
ve Svatobořicích. Náplně oslav i jejich přesný
termín je zatím v řešení, bude důležité, co nám
umožní momentální republiková situace. Přesnější informace se ale jistě všichni včas dozvíte.
Děkujeme všem fanouškům a sponzorům
za přízeň, kterou Spartaku věnují, přejeme Vám
všem hodně zdraví a těšíme se na setkání s Vámi
už brzy při fotbalových zápasech na našem krásném stadionu. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Za SK Spartak
Petr Šťastný
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Svaz tělesně postižených
S jarem chutě do práce
Dle ministra zdravotnictví končí 1. března omezení shromažďování, tak tedy vzhůru do akcí, které nám zase trochu obohatí a zpestří tu dlouhou
dobu odříkání.
Již od ledna malá skupinka členek cvičí pod vedením Ing. Lucie Foltýnové v místní škole každé
pondělí. První turnus plavání nám bohužel letos
na jaře nevyjde, v kyjovské nemocnici se bude
opravovat bazén. I z toho důvodu přibývá zájem
o zájezdy do Aqua parku v Pasohlávkách. Pořádáme je společně s organizací Kyjov. Jeden se skutečně stihl ještě před koncem roku. Nyní se jede
14. 3. 2022. Pro případné zájemce upozorňuji, že
je již plně obsazen.
Abychom zahájili naši činnost příjemným zážitkem, zakoupil výbor 30 lístků na divadelní
představení v Kyjově na titul „Kšanda“ na 24. 3.
2022. Početná skupina zájemců je již přihlášena

na květnový pobytový zájezd do termálních lázní
Harkány. Další pak na relaxační pobyty v lázních
Sezimovo ústí. Termíny jsou k nahlédnutí na nástěnce organizace.
Taktéž upozorňuji všechny členy i nečleny
na výměnu lektora pro procvičování paměti. Termíny budou opět na vývěsce a kabelovce.
Výbor pilně pracuje na skladbě plánu činnosti
pro tento rok. A hlavně pak na přípravě výroční
schůze, kterou jsme přeložili na 28. 4. Doufáme
v hojnou účast. Přihlašují se nám totiž stále noví
zájemci o členství a o akce, které pořádáme nebo
plánujeme.
Večer jsem načrtla těch pár řádek, jak se těšíme na lepší časy, a ráno se dozvídám, že na Ukrajině vypukla válka ...
S pozdravem, Alena Pacíková

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Co bylo a co bude
Všichni jsme se obávali, aby se neopakovala situace z roku 2021.
Nebylo to stejné, ale velmi podobné. Vládní
nařízení, která platila od začátku roku, byla tak
přísná, že se nevyplatilo pořádat jakoukoliv kulturní akci. Zkrátka plesová sezona se již druhým
rokem neuskutečnila. Proto se zaměstnanci KD
věnovali především údržbě a opravám kulturního
zařízení. Práci nám navíc komplikovalo testování
a nemoci včetně karantén zaměstnanců. Pokračovali jsme v dokončovacích pracích nové kulturně
společenské místnosti. Podařilo se nám získat
dotaci na vybavení těchto prostor. Rozeslali jsme
poptávky dodavatelům a nyní máme místnost
účelově vybavenou pro širokou škálu činností
našich spoluobčanů. Skládací a stohovací stoly a židle, počítač, audio video techniku, skříně
na uložení materiálu, šatnu a elektrické piano.
Proběhla jednání s místními spolky na využívání
této místnosti. Letos také vznikají nové kroužky:
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historicko-vlastivědný a fotokroužek. V současné
době využívají kulturní dům ke zkouškám: Soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Krušpánek, Dětská
cimbálová muzika, mužský sbor, DH Svatobořáci;
Podkověnka a ŽS Rezedky – nepravidelně. Pravidelné zkoušky má také část žesťové sekce ZUŠ
Dubňany. Ženy se na kulturním domě scházejí
každou středu na cvičení zumby.
Do muzea jsme za sponzorské dary pořídili
novou audivideo projekci a vitríny na vystavení
nových exponátů včetně úložných skříní. Začínaly nám chybět prostory na uskladnění exponátů
a propagačních materiálů.
V měsíci únoru za přísných hygienických nařízení probíhala výběrová kola mladých zpěváčků
do dětské pěvecké soutěže.
První větší akcí na kulturním domě byla beseda s autory knihy „Lidový oděv na Kyjovsku“, ale
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

o tom píšeme již v jiném článku. Jinak doufáme,
že už bude lépe. Věříme, že po uvolnění všech nařízení se budeme spolu zase pravidelně setkávat

na společných kulturních akcích.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Lidový oděv na Kyjovsku
První vlaštovkou po uvolnění přísných vládních nařízení byla v kulturním domě prezentace knihy.
Národní ústav lidové kultury Strážnice vydal
knihu „Lidový oděv na Kyjovsku“ od autorek Petry
Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Odborná publikace
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obsahuje více jak sto fotografií a několik nákresů.
Součástí je i filmová dokumentace, jak se o lidový
oděv starat a jak jej oblékat. K uvedení knihy se
odborně vyjádřil ředitel NÚLK
ve Strážnici PhDr. Martin Šimša a emeritní ředitel NÚLK
Strážnice Jan Krist. V rámci
besedy se promítaly ukázky
DVD, které je složkou publikace. Součástí akce byla také výstava fotografií lidového oděvu
od fotografů Richarda Horáka,
Jiřího Lacného a Davida Marady. Zpestřením i ozdobou kulturního programu byl ženský
sbor Rezedky. Pořadatelé byli
příjemně překvapeni hojnou
návštěvou ze širokého okolí.
Rostislav Marada
vedoucí ObKD
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Výročí otevření ObKD
V letošním roce si připomeneme 40. výročí od otevření kulturního domu.
Při tomto výročí bychom rádi zavzpomínali, co
bylo před jeho výstavbou, po otevření a současná činnost na kulturním domě. K tomuto výročí
připravujeme výstavu, besedu, koncert a vydání
publikace. Rádi se s vámi podělíme o vzpomínky
pamětníků a vedoucích KD. Za tímto účelem také
pročítáme archivní materiály kulturního domu.
Touto cestou chceme poprosit spoluobčany,
kteří mají nějaký materiál a fotografie vztahující
se ke kulturnímu dění v obci a na KD o jejich zapůjčení. Předem děkujeme.
V krátkosti Vás seznámíme, co předcházelo výstavbě kulturního domu.
V archivu KD jsme objevili první projekty na vybudování kulturního, společenského a tělovýchovného centra sloučených obcí Svatobořic a Mistřína (1964). Pozemek byl vybrán vedle obecního
úřadu a dá se říci, že se nacházel ve středu sloučených obcí. První studie byla zadána v roce 1974
Obchodní projektové kanceláři, Stř. 06 – Brno.
Návrh vypracoval Ing. arch. Kynčl. Projekt to byl
na tehdejší dobu velmi dobrý. Splňoval všechny
požadavky a potřeby obyvatel vesnice té doby.
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Co všechno mělo být v rámci stavby vybudováno.
1. ETAPA
•	Kulturní dům, knihovna, čítárna, šatna,
sociální zařízení
• Restaurace, kavárna, klubovna, výtah
2. ETAPA
• Kino a divadelní sál, jeviště
• Byt správce
3. ETAPA
• Tělocvična
• Klubovna
• Šatny, umývárny, sprchy, WC (ženy, muži)
• Kabinet cvičitelů
• Sklad nářadí
Bohužel k jeho celkové realizaci nikdy nedošlo.
Ve velmi okleštěné podobě se nakonec realizovala
pouze jedna čtvrtina. Důvodem byla finanční náročnost celé akce.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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Připravované akce na II. čtvrtletí 2022
Duben
2. – 3. 4. Jarní výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
3. 4.
Smrtná neděle, ul. Vyhnálov (Slovácký soubor Lúčka a dětské soubory)
7. 4.
Vernisáž výstavy skupiny KONTAKT, KD
8. – 10. 4. Ukliď si svou obec s účastí veřejnosti
19. 4.
77. výročí osvobození obce a internačního tábora, beseda
23. 4.
I. ročník Memoriálu dědy Pecháčka (T. J. Sokol Svatobořice)
24. 4.
Neformální setkání mužských sborů (Mužský sbor)
30. 4.
Pálení čarodějnic, dvůr vedle kuželny Mistřín (Soubor Mistřín)
30. 4.
Slet čarodějnic, hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4.
Stavění máje, ul. Nádražní za KD (chasa obce)
Květen
7. 5.
Výstava vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů)
8. 5.
Den matek, KD
22. 5.
Dětská hasičská soutěž o pohár starosty, u hasičské zbrojnice Mistřín, (SDH Mistřín)
27. – 29. 5. Den sousedů
28. 5.
Kácení máje, ul. Nádražní za KD
Červen
4. 6.
Dětský den (Mankyz ve spolupráci s ostatními organizacemi obce)
5. 6.
Královničky, park pod kostelem (dětské soubory)
14. 6.
Pasování čtenářů, knihovna
18. 6.
Vinaři pod kostelem (Klub vinařů)
26. 6.
Farní pouť k svátku Navštívení Panny Marie
26. 6.	Dětská hasičská soutěž o putovní pohár Josefa Muchy a Josefa Ingra, u hasičské .
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
29. 6.
Slavnostní ukončení školního roku, pasování nových prvňáků, KD (ZŠ)

Významné akce roku 2022
19. 9.	Trh místních produktů, zámek .
Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
2. 7.	Domácí slaví …, slavnostní koncert
k výročí místních souborů
16. 7.	Dožínky, park u dvora Svatobořice
(KD a chasa)
26. 8.	Senior Dance, park u dvora .
Svatobořice (obec a KD)
22. 9.	40. výročí otevření kulturního .
domu, beseda, výstava, KD
4. 11.
Koncert Czech Virtuosi, KD
18. – 21. 11. Hody, KD (chasa, obec)
26. 11.	Pavlušův Mistřín, KD .
(DH Mistříňanka)

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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Hajnova mistřínská muzika
Hajnova mistřínská muzika natočila své první CD!
Milí a vzácní spoluobčané, chtěl bych Vám tímto sdělit, že se nám letos v únoru podařilo nahrát
naše úplně první CD, ze kterého máme velkou
radost. Tento hudební nosič (věřím) Vás potěší
skladbami a písněmi jak od nás, tak ze Slovenska či Rumunska. Zpěváci a muzikanti na těchto
nahrávkách jsou Marek, Martin, Jenda, Maruška,
Pavlína a Jan – ti všichni Hajní a jako hosta jsme
si pozvali Mirka Kubálka na violu. Kdo bude mít
zájem, neváhejte u nás zazvonit! 	

…. vím, nedělá se to, ale nemohu nenapsat, že
jsem na své nejbližší, kteří si na tomto CD opravdu tvrdě mákli, upřímně pyšný.
S přáním dobrého zdraví Vám všem

Jan Hajný

P. S. Srdečně Vás zveme… „pojďte se zamilovat
do zvuku našeho nového cimbálu z dílny Ladislava Holiše z roku 2021“.

Památník IT
V sobotu dne 5. 3. 2022 jsme zahájili novou návštěvnickou sezonu.
V roce 2021 byla stávající expozice doplněna o figuríny a uniformy vojáků armád, které byly nějakým způsobem spjaty s internačním táborem.
Jedná se o uniformy: protektorátního četníka,
českého vojáka bojujícího v Anglii, vojáka Rudé.
armády, zbraně: Karabina M95 Steyr, Stengun
Mark a samopal PPSH41. V letošním roce jsme
expozici doplnili o vitríny s originály i replikami
zbraní a dalšími součástmi výstroje.
V letošním roce si připomeneme 80. výročí.
zřízení Internačního tábora Svatobořice. První.

40

besedu k tomuto výročí připravujeme již k „Osvobození“, a to na 19. dubna 2022 pod názvem – Tábor
ve Svatobořicích v letech 1945–1950. Přednášející
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., odborný pracovník
Technického muzea v Brně. S Technickým muzeem
v Brně jsme v předešlém roce navázali spolupráci
a připravujeme publikaci o táboře ve Svatobořicích
od roku 1914 do roku 1950.
Iva Fimbingerová
pracovnice ObKD
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Knihovna
Po dlouhé době pandemie a současném postupném uvolňování
covidových opatření se knihovna postupně dostává
na úroveň své dřívější činnosti.
Čtenáři a čtenářky přicházejí, vrací se zájem
o knihy a také se hlásí noví čtenáři. Rovněž se
uskutečňují společné návštěvy žáků mateřské
a základní školy.
V lednu jsme přivítali 1. a 2. oddělení školní družiny, která navštěvují knihovnu pravidelně v rámci
soutěže Roční období. 17. ledna přišli žáci 2. tříd
ZŠ v doprovodu svých paní učitelek – Mgr. Pavlíny
Štelcikové a Mgr. Markéty Varmužové. 21. ledna
spolu s paní učitelkou Mgr. Monikou Formánkovou navštívili knihovnu žáci 6. B třídy a 26. ledna
žáci 6. A třídy s paní učitelkou Mgr. Janou Brhelovou. Nahlášena je také návštěva dětí z mateřské
školy v Mistříně.
Jsem ráda, že paní učitelky vodí své žáky
do knihovny, pro jejich dobro je třeba, aby si knihy

zamilovali z mnoha důvodů. Rozšiřují obzor, slovní
zásobu a zároveň pomáhají rychlým čtením snadněji řešit testy v jednotlivých předmětech a při přijímacích zkouškách.
Na tomto místě chci připomenout, že se mohou.
registrovat žáci prvního ročníku na čtenáře knihovny. Průkazky jim budou předány při slavnostním
pasování čtenářů, které se uskuteční v červnu.
Ročně přibude v knihovně spousta nových knih
za více než 50 000 Kč. Máme velký výběr – romány
pro ženy, detektivky, dobrodružné knihy, válečné,
sci-fi, poezii, velké množství naučné literatury, dětské pohádkové knížky pro čtenáře do 10 let a příběhy pro mládež do 15 let.

Knihy, které stojí za pozornost:
Nikolai Maria – Čokoládovna – román pro ženy
Gillerová-Brezníková – Dívka v zrcadle – román pro ženy
Slaughter Karin – Falešná svědkyně – román pro ženy
Eben Marek – Myšlenky za volantem – fejetony
Brown Sandra – Letenka z džungle – román pro ženy
Vondruška Vlastimil – Královražda – historická detektivka
Keleová-Vasilková – Lži – román pro ženy
Klausner Uwe – Poslední cesta – historický román
Delaney J. P. – Slušní lidé – psychologický román
Vondruška Vlastimil – Smrt ve Vratislavi – detektivní román
Hartl Patrik – 15 roků lásky – román pro ženy
Peroutková Ivana – Anička na horách – příběhy o děvčatech
Mongredien Sue – Našlo se koťátko! – příběhy o zvířatech
Hagmar Pia – Klářina volba – dívčí román
Šlik Petr Hugo – Po stopách – příběhy pro děti
Belšán Michal – Zvědavá lištička – příběhy o zvířatech

Naším přáním je, aby do naší krásné knihovny přicházelo co nejvíce čtenářů.
Jindra Faiglová, knihovnice
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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JUBILANTI
„Život je jako divadelní hra: nezáleží na tom, jak dlouhé představení bylo,
ale jak dobře se zahrálo.“

Annaeus Lucius Seneca

Všem, kteří oslavili svá výročí během prvních měsíců roku, přejeme hlavně pevné zdraví,
milující rodinu a spokojený život v obci.

Marie Němčanská – 90 let

Božena Duhajská – 80 let

Helena a Bedřich Čajkovi – 50. výročí sňatku

Pavla a František Zetochovi – 50. výročí sňatku

„Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.“
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Friedrich Nietzsche
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Pasport obyvatelstva 2011 –  2021
Rok

Počet
obyvatel
k 1. 1. …

Počet
narozených

Počet
zemřelých

Počet
přistěhovaných

Počet
vystěhovaných

Počet
obyv.
k 31. 12. …

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562
3 524
3 541
3 531
3 522
3 484

44
39
37
34
27
25
35
33
21
19
28

34
36
31
27
29
41
27
31
33
45
42

78
47
78
54
68
54
67
54
66
68
51

68
60
75
61
74
76
58
66
63
80
51

3 571
3 561
3 570
3 570
3 562
3 524
3 541
3 531
3 522
3 484
3 470

V roce 2021 bylo v naší obci uzavřeno 5 církevních sňatků a 10 občanských sňatků.

Pranostiky
Duben:
• Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
• Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
• Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina. (6. 4.)
• Na svatého Lva papeže, travičky se už nařeže. (11. 4.)
• Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. (24. 4.)
Květen:
• Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
• Déšť svatého Floriána je ohňová rána. (4. 5.)
• Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven. (7. 5.)
• Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. (12. – 14. 5.)
• Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo. (23. 5.)
Červen:
• Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budeme mít řídko.
• Svatý Robert, Bonifác a Norbert jsou malí ledoví muži. (5. a 6. 6.)
• Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. (8. 6.)
• Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se. (21. 6.)
• Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. (29. 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.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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◾K ZAMYŠLENÍ◾
Jarní úklid zahrádek – vypalování porostu a pálení odpadu
Jaro je pro mnohé z nás krásné období roku.
Všechno kolem kvete a voní a lidé se s vervou
pouští do jarního úklidu na zahradách. Je však
třeba mít na paměti, že neopatrným jednáním při
pálení listí, trávy a jiného biologického odpadu
může vzniknout požár. Jeho zvýšené riziko bývá
v některých letech ještě umocněno suchou zimou.
Ze zákona o požární ochraně (zákon č.133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá všem fyzickým, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost počínat
si vždy takovým způsobem, aby nevznikl požár,
a v případě jeho vzniku učinit nezbytná opatření
proti jeho šíření. Dále je v tomto zákoně stanoveno, že fyzická osoba nesmí provádět vypalování
porostů, jinak se dopustí přestupku (lze uložit
pokutu do výše 25 000 Kč), právnická a podnikající fyzická osoba nesmí provádět vypalováni
porostů (lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč).
Vypalováním porostů rozumíme plošné ničení trávy, plevele či křovin např. rostoucí kolem plotu,
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křoví nebo rákosí u rybníka pomocí ohně a podobně.
Pálení biologického odpadu (např. větví, listí,
shrabané suché trávy či jiného rostlinného materiálu, nikoli však pneumatik, nebezpečných látek
atd.) je možné provádět na bezpečném místě.
Fyzické osoby nemusí pálení odpadu hlásit, podnikající fyzické a právnické osoby jsou povinny
pálení odpadu předem oznámit. Jelikož je kouř
zdaleka vidět, doporučujeme všem osobám, aby
pálení předem oznamovaly, a tím předešly zbytečnému výjezdu jednotky požární ochrany. Ohlásit pálení je nejvhodnější na webových stránkách
příslušného hasičského záchranného sboru kraje
nebo na webových stránkách obce. Tím je pálení
evidováno operačním a informačním střediskem,
které v případě oznámení požáru v čase a v blízkosti místa, kde bylo nahlášeno pálení, ověří
s kontaktní osobou uvedenou v oznámení, zda došlo opravdu k požáru či probíhá pouze nahlášené
pálení. Evidence na webových stránkách slouží
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jen pro možnost ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru, nikoli pro jeho povolení.
Pálení biologického odpadu lze provádět
za podmínek stanovených jednotlivými obcemi.
Každá obec může vlastním právním předpisem

stanovit podmínky pro spalování rostlinných
materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud
zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle
zvláštního právního předpisu (např. kompostování, hromadný svoz).

V zájmu bezpečnosti své, druhých osob, majetku a životního prostředí proto při pálení
biologického odpadu dodržujme tato pravidla:
• ověřme si, zda pálení biologického odpadu naše obec neomezuje, případně zcela nezakazuje,
• důsledně dbejme pokynů příslušného hasičského záchranného sboru kraje,
•	pro pálení vyberme bezpečné místo, v dostatečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských
objektů, lesa (alespoň 50 m od jeho kraje), stohů, seníků nebo polí,
•	velikost hromad biologického odpadu volme tak, aby vše shořelo během doby, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušme a oheň uhasme,
•	místo pro pálení důkladně ohraničme a oddělme od okolí například pomocí kamenů nebo ho izolujme pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
• místo spalování zabezpečme dostatečným množstvím hasebních látek,
•	oheň nerozdělávejme pomocí vysoce hořlavých látek typu benzin, nafta či líh, použijme k tomuto
účelu určené podpalovače, např. PE-PO, SOLO a jiné,
• místo pálení opusťme až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujme,
• zkontrolujme, zda nejsou příjezdové cesty vedoucí k místům spalování zataraseny,
•	osoba mladší 15 let nemůže biologický odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
spalováním pověřena,
• pálení nesmíme provádět za větrného počasí a v období dlouhotrvajícího sucha!

Mějme na paměti, že povinnosti občanů a firem
v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např.
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
V případě, že se oheň vymkne naší kontrole,
ihned bez zaváhání volejme hasiče prostřednictvím.
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tísňových linek 112 nebo 150. Sebemenší podcenění situace může vést nejen ke značným mate-.
riálním a ekologickým škodám, ale mnohdy bohužel i ke ztrátám na lidských životech.
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová
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Spoustu medvídků Výletníčků ve školce v Mistříně

MŠ Mistřín na návštěvě v kyjovském Sokolíčku
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MŠ Svatobořice – Hádej kdo jsem

Batmani v mateřské školce ve Svatobořicích
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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Hry maminek s dětmi v Krtečku

Děti milují tvoření z keramiky
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Na Silvestra si Rezedky vyšláply do Kukel

Gazdovi a Novákovi při křtu synů
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Roste nový primáš – Martin Hajný

Nová generace slováckých šohajů

50

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Podkověnka pilně nacvičuje

Památník IT – nová expozice
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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Malí zástupci králů při sbírce v obci

Projekt devátých ročníků v angličtině.
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Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku...
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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V tem Kyjově na rynečku... Rezedky v parádě

A já sem sa také díval, jak jí větr sukně zdvíhal...
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Lavička u křížku směrem k lesu lákající k posezení

V Mistříně na Dolině je tam pěkný rybníček...
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Organizace:

TextilEco a.s.

IČ:

PŘEHLED PŘÍJMU POUŽITÝCH ODĚVŮ ODĚVŮ PODLE ( MĚSTA , OBCE , SPOLEČNOSTI )
281 01 766

DIČ:

Provozovna:
IČZ - PROVOZOVNY

IČZUJ

CZB00891

Přijem od:

Datum

Adresa:

Palackého 715/15, Nové Město, Praha 1 , 110 00

Adresa zařízení:
Název zařízení :

Dřevařská 1418/7, Boskovice, 680 01
Třídírna oděvů, bot a použitých textilních výrobků
( Podle kódování o původu a způsobu nakládání s odpady " R3")
Datum zaslání:

CZ281011766

586 625

Kód odp.

10.02.2022

Název d města, obce, společnosti

SVATOBOŘICE - MISTŘÍN

Ktg.

Název odpadu

upřesnit

Způsob nakládání

Množství + ( kg )

Množství -(kg )

Název města/ obce

I.21
II.21
III.21
IV.21
V.21
VI.21
VII.21
VIII.21
IX.21
X.21
XI.21
XII.21

Vystavila:

200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110
200110

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy
Oděvy

B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
B00
SVATOBOŘICE - MISTŘÍN
Celkem

204
244
0
95
214
318
197
133
156
247
352
0
2 158

Kamila Skoupá

Každé vysbírané kilo textilu je velká pomoc přírodě. Za rok 2021 jsme společně ušetřili

41 836 kg CO2
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totožné s názory vydavatele • Materiály se přijímají u p. Gajdové na Obecním úřadě .
Svatobořice-Mistřín nebo na e-mailové adrese: fakturace@svatoborice-mistrin.cz
Děkujeme za každý Váš příspěvek•Náklad 1300 ks•Neprodejné!
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