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Redakční práce je trvalý souboj s časem. Jed−
nou chybí příspěvky, jindy zase čas na jejich
zpracování. Obojí přináší redaktoru časovou tí−
seň a obavu ze zklamání čtenářů. Dlouhá léta se
v tom opakujícím se vydavatelském stresu pohy−
buji, jsem na něj připraven, ale tentokrát jsem –
přiznávám – situaci nezvládl!
Redakční práce je totiž více než jiné pracovní
úkoly o přesném plnění sjednaných termínů. Ne−
jen výrobních, ale také například očekávání ob−
čanů. Nic není platno, že se mi to zatím stávalo
jen mimořádně. Za více než dvacet let mého půso−
bení v pozici redaktora nebo šéfredaktora různých
časopisů snad jen dvakrát, třikrát, a způsobil jsem
tím zpoždění vydání.
V případě tohoto jarního čísla Zpravodaje
Svatobořic−Mistřína se tomu tak stalo. Přispěla
k tomu celá řada objektivních i subjektivních
skutečností. Mimo jiné to bylo nejen zpoždění do−
dání některých zásadních příspěvků, ale možná
i pozdní termín Velikonoc, k němuž jsem – jakoby
východisko z kritické situace, sám sebe chlácho−
líc – vydání (ovšem již po ohlášeném termínu) smě−
řoval. Ani toto datum nevyšlo! Byla již narušena
termínová sladěnost při návazných činnostech –
studiové zpracování a tisk, a tak se zpoždění ještě
protáhlo. Toto konstatování nemá být omluvou
mnou způsobeného stavu, ale spíše osobním smut−
ným konstatováním…
Děkuji všem přispívatelům, kteří své příspěvky
poslali v termínu a současně se omlouvám jim
i všem občanům za to, že zprávy a obecní zpravo−
daj tentokrát přichází s tímto až měsíčním zpož−
děním.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Milí spoluobčané
a čtenáři Zpravodaje
Podle kalendáře bychom mohli tvrdit, že jaro je tady.
Zkušenost z minulých let nás několikrát pře−
svědčila, jako by na nás jaro někdy zapomnělo
a nastalo hned léto. Doufejme, že tomu tak v le−
tošním roce nebude. Jednou bychom si nejenom
my, ale i celá příroda mohli jara užít a vychutnat
všechny jeho projevy. Zvláště když máme za se−
bou zimu také se vše−
mi projevy, nejenom
počasí, ale také všech
společenských udá−
lostí a zvyklostí, tý−
kajících se tohoto ob−
dobí. Mám na mysli
zimní sportování, ple−
sovou sezonu a fašaň−
kem konče. Teď už
nás čekají skutečně
svátky jara – Veliko−
noce.
Práce v zahradách
a na polích jsou už
dávno v plném tempu.
Ani stavební práce
nezůstaly pozadu.
Ulici Mutěnskou
máme téměř hoto−
vou. Panelová ko− Úprava ulice Mutěnská.
munikace je nahra−
zována komunikací
s živičným povrchem opatřenou obrubníky a deš−
ťovými vpustěmi. Vyrostl zde úplně nový chodník
ze zámkové dlažby. Je to propojení obce pro mo−
torová vozidla i pro chodce až na Ořechovku.
Demontované panely jsme použili ke zpevnění
pokračování místní komunikace U Trati k propo−
jení přes trať až po ulici Farskou. Věříme, že to
bude sloužit k pozitivnímu využití.
Následuje obnova chodníků v okolí kostela
a hřbitova. Je to část obce navštěvovaná ne−
jenom našimi občany, ale také ze sousedních
obcí a širokého okolí. Určitě nás potěší jejich po−
chvala.
Zahájili jsme odstranění nepěkného koloritu
naší obce – bývalého statku. Ve dvou interneto−
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vých dražbách jsme objekty získali. V současné
době probíhá výkup pozemků, na kterých budovy
prasečí farmy stojí. Tento proces není jednoduchý,
ale věřme, že i u těch posledních se setkáme s po−
chopením. Cílem tohoto záměru je odstranění ška−
redícího pohledu, šíření hlodavců, ale hlavně za−

bránit zájmu cizích „podnikatelů“ využít prostor
k likvidaci pneumatik a odpadů. Na jedné straně
vynakládáme prostředky a úsilí pro efektivní li−
kvidaci odpadů a na druhé straně bychom dopus−
tili jejich invazi do intravilánu obce. Rada obce
i zastupitelstvo obce rázně a jednohlasně roz−
hodli. Vykoupit, provést demolici a prostor pře−
měnit v produktivní část obce. O záměru není za−
tím rozhodnuto. Až na výjimky jsme se setkali
s kladným hodnocením rozhodnutí.
Jak vidíte, čeká nás perné čtvrtletí. Při dobré
vůli a porozumění občanů je všechno splnitelné.
Přeji nám všem, aby se nám ve zdraví dařilo
s cílem být spokojeni ze společně vykonané práce.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Od II. veřejného zasedání ZO proběhlo III. a IV. veřejné zasedání ZO.
III. veřejné zasedání zastupitelstva obce pro−
běhlo 17. února 2011.
Program byl jednoduchý, ale o to více důležitý
a závažný.
Proběhlo schválení koupě budov a pozemků
bývalého statku získaných v internetové dražbě
7. února 2011.
Dále bylo schváleno zahájení výkupu pozemků
od vlastníků v prostoru prasečí farmy.
IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce pro−
běhlo 16. března 2011.
Stěžejním bodem programu bylo schválení roz−
počtu obce na rok 2011 v tomto složení:
2011
Příjmy
z rozpočtu
z minulých období
očekávané dotace
Celkem
Výdaje
běžné
kapitálové
splátky
Celkem

Vyrovnaný rozpočet
Kč
37 423 800,—
14 744 100,—
52 167 900,—

Dále byl projednán a schválen:
 jednací řád ZO
 jednací řád finančního výboru
 záměr změny výstavby Malovaného domu na vý−
stavbu Domu služeb a MŠ
Dále byly projednány tyto nejdůležitější body:
 plnění rozpočtu za rok 2010
 rozpočtový výhled na léta 2012 a 2013
 zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2010 pracovníky KÚ JmK s výrokem bez výhrad
 působení Policie ČR a Městské policie Kyjov v naší
obci a další.
Podrobné znění Usnesení je vyvěšeno na úřední
desce OÚ.
Přebytek
Kč

Finanční prostředky
celkem Kč
37 423 800,—
19 575 471,—

4 831 371,—
5 800 000,—
10 631 371,—

56 999 271,—

30 720 700,—
21 283 200,—
164 000,—
52 167 900,—

Přebytek
Očekávané dotace
Přebytek celkem

30 720 700,—
21 283 200,—
164 000,—
52 167 900,—
4 831 371,—
5 800 000,—
10 631 371,—

4 831 371,—
5 800 000,—
10 631 371,—

František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce

Poděkování...
Vážení spoluobčané, můj příspěvek měl být už v minulém Zpravodaji, ale jak to bývá,
čas je rychlejší než my, tak na něj přišlo až tentokrát, doufám, že ne pozdě.
V minulých 20 letech, tedy v patero volbách jste
mi dali svůj hlas, a tak jsem působila v ZO, RO
a kulturní a sociální komisi. Za tu dobu jsem se
setkala s mnoha příjemnými a ochotnými lidmi.
Chtěla bych tímto poděkovat všem za příkladnou
spolupráci a obětavost, bez které by to vůbec ne−
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šlo. I když na poli kulturním a sportovním je to
spíš zábava, jestliže se má dělat poctivě a po−
řádně, je v tom kus zodpovědnosti.
Děkuji všem za tuto příležitost a přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů, ať se nám všem daří.
Anna Pešová
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

HISTORIE, BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Pohled do rodinného života
Závěť z roku 1729
Koncem 17. století (roku 1692) se Svatobořice staly majetkem rodiny Serenyiů
a v rámci milotického panství byly pomyslně spojeny také s nedalekou vsí Mistřín.
Počátkem 18. století byl svatobořický zámek,
němž byl hraběcí pokoj, horní a spodní jídelna,
kaple, pokoj pro mnicha, pokoje pro fraucimor,
olejová lisovna a pivovar, přestavěn na zámeček.
Pro poddané trvaly stále robotní povinnosti a mi−
střínští farníci žádali vrchnost roku 1717 o posta−
vení vlastního kostela na návrší (196 m n. m.) mezi
osadami Mistřín a Svatobořice na místě staré dře−
věné zvonice v sousedství osmi starých líp. Mis−
třín byl po vypálení během Třicetileté války ob−
noven roku 1656 již potřetí a počátkem 18. století
v něm stálo 42 gruntů, panský dvůr s ovčírnou
pro 571 ovcí, stodolou, kamennými stájemi pro
6 volů, 31 dojnic, 1 býka, 2 staré krávy a 7 telat,
poblíž stála lisovna, palírna a čeledník. Podobně
rozlehlé byly i Svatobořice, jak to vidíme na sche−
matickém obraze obou obcí dle map z roku 1780.
Kresba naznačuje určité zjednodušení, ale věrná
podoba kostela, systém cest, stavba původního
kostela, svatobořický mlýn, zámeček i poloha obou
rybníků, to vše dává záruku, že se příliš od sku−
tečnosti nelišila.
V rakouském císařství vládl Karel VI., otec Ma−
rie Terezie, která byla císařovnou v letech 1740
až 1780. Již tehdy byly užívány dodnes užívané
zásady rodinného i vesnického soužití, mezi které
patřilo také sepsání závěti. Opis jedné takové lis−
tiny přinášíme pro představu vztahů a rodinného
života.
Ve jménu nejsvětější a nerozdílnéj Trojice sva−
té Boha, Otce i Syna i Ducha svatého amen.
Jsou já od Boha všemohoucího Prajsků nemocí
navštívený, rozvažujíce sobě nestálost a proměnu
tohoto bídného světa a že všechno to, co se narodí
umříti musí, umínil sem sobě ještě že při dobrém
rozumu a paměti postavení nejaký malý pořádek
neb poslední vůli učiniti, by po smrti mej, jak se
mnohokráte stává, mezi dítkami mýma žádné
nedorozumění nepovstalo.
Tak k tomu cíli a konci požádal jsem se schválně
a úmyslně pana Jana Zelinky a pana Ondřeje Při−
byla, ku kterým moji obzvláštní důvěrnost mám,
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by takový testament nebo poslední vůli na papír
uvedli a svoje jména vedla – jakožto dožádáni
svědkové podepsali a obyčejnými pečátkami po−
tvrdili.
Předně a předevšíma svědkama věcmi duši moji
Ježíše pána a spasitele mého předrahéj krvi vy−
koupenů v ruce Boha, syna i ducha svatého ne−
rozdílné Trojice svaté jsem ji přijal, odporučím pak
tělo mé hříšné, by při farním chrámě páně všech
svatých milockém dle obyčeje a řádu církve svatéj
vedle nebožky manželky méj pochováno bylo,
avšak bez veliké nádhernosti nebo slavnosti žá−
dám.
Poněvadž jak jednoho každého testamentu neb
poslední vůle „Justitio Tvaredis basis“ neb funda−
ment jest (…), za druhé moje milé dítky a to jme−
novitě; Jozefa syna, Annu, Julianu, Kateřinu,
Madlenu a Joannu za (…) neb erbi moje na chatr−
ným statečkem mým, který jsem s požehnání Bo−
žího a prací mojí získal nabyl a zachoval a takový
jak na dluzích tak (…) po smrti mej, a to následu−
jící ustanovuji a jmenuji.
Synovi Josefovi synovi mému odporučím jednos−
topadesáte rinských idest (150 R).
Anně dceři méj provdanej Lorencovej poněvadž
ona při provdaní svém na hotovosti jedno sto rin−
ských přijala a dostala počež ji takové zde odpo−
ručím a s tyma jak jiné dcery spokojena býti má
a musí idest (100 R).
Julianě dceři méj jednostorinských říšských
odporůčám to jest (100 R).
Kateřině provdanej Fialovéj podobně jedno sto
Rinských odporučám to jest (100 R) a k tomu co
sem na obdělíní jejich vinohradu dvaceti šesti pra−
vim (26 R) vynaložil. tak daruji
Tak daruji Madleně, dceři méj nyní provdané
Formanovéj podobným způsobem jednosto rin−
ských odporučím (100 R).
Johanii, nejmladší ceři méj tým způsobem jed−
no sto rinských odporučám to jest (100 R).
Vyšej za dušu moji odporučam na mše svaté
a to jmenovitě do farního chrámu Páně milotic−
kého kde tělo nebožky Juliany manželky méj
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v pánu odpočívá a mi odpočívati bude padesáte
rinských to jest (50 R).
Dále Panum (…) do Kyjova na mše svaté to jest
(…) privilegirovaného notáře vždycky jedna mše
svatá za duši mou, druhá pak za duši nebožky méj
slůžena byla, odporučím padesáte rinských to jest
(50 R).
K tomu na chrám Pany mistřínskéj, který se
stavěti bude odporučím na takové stavení třicet
rinských idest (30 R).
Pánům Patrom Františkánům do Skalice poně−
vadž vyhořeli, odporučám na stavení chrámu páně
dvacet rinských, pak deset rinských na mše svaté
za moji a méj nebožky ženy duši, kteréžto obojí
činí třicet rinských to jest (30 R).
Přesto všechno odporučám do Žarošic k Matičce
Boží na ornát dvacet rinských, druhých pak dva−
cet rinských na mše svaté což obojí činí čtyřicet
rinských říšských to jest (40 R).
Ostatně a posledně cokoliv se v majetnosti, neb
nemovitosti po smrti mojej nacházeti bude, neb
jakým koliv jmenované býti mohlo, buď na hotově
neb na dluzích, má dokonalá a neproměnitelná
vůle jest i s tou (…) místě mající (…) jak (…) uka−
zovati bude. To všechno ničeho nic toho nevyji−
majuž má se všechno odprodat, aneb mezi mýma
dětma obšancovat skrz pána Zelinku a pana
Ondřeje Přibyla. Páni měšťani a spolu radní Ky−
jovski, ku kterým obzvláštěji důvěrnost mám,
strana 6

a jich za Eventori tohoto mího testamentu právně
ustanovuji potom pak rovnými díly mezi budú−
cími rozdělit čemuž oni všemi dle dobrého svého
svědomí zadosti učinili, a rovnost mezi mýma dít−
kama jak učiniti věděti budů.
Přitom mého milostpána hraběte, pana pána
mého milostivého poddaně a poníženě žádám
i pana inspektora poslušně prosím, by nad tímto
testamentem nebo poslední vůlí mojí milostivě
držeti svoji ochranlivů a vrchnostensků ruků dr−
žeti ráčil, a proti tomuto testamentu nic protiv−
ního dopůštěti jakožto na milostivů vrchnost a (…)
pan nedopustí, jakož také, by ty dva z vrchu jme−
nované Pány Exekutory milostivě Confirmirovati
ráčil, kterejžto vrchnostenskej milosti když se tě−
ším, mám poslední vůli, ve jménu toho v kterym
jsem ji začal zavírám pro zjevnost a stálost toho
všeho nezměnitelná vůle má jest, netoliko jsem se
vlatsní rukou mojí podepsal a moji pečeť přitis−
knouti dal, nýbrž i také tych z vrchu schválně k tomu
požádaných panu svědku a respektive panu Exek−
toru /však jim a jejich bez škody a úhony nezadal/
by netoliko se vedle podepsali a své pečeti po−
dobně pro lepší víru a stálost toho všeho přitiskli,
jenž se stalo dne 26. (…) Anno 1729 v městyse
Svatobořicích.
Letovský, Jan Zelinka a dožádaný svědek
Ondřej Přibyl.
Připravil

Oldřich Krejčí
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Ohlédnutí
pracovníků kulturního domu za rokem 2010
Činnost kulturního domu můžete sledovat pomocí každého čísla Zpravodaje,
v kabelové televizi, rozhlasu a nástěnce před kulturním domem.
Pro lepší přehled jsme pro vás připravili roční
sumarizaci.
Kurzy
 taneční pro začátečníky
 taneční pro základní školu
 taneční pro tanec ZUMBA
Semináře
 Verbuňk na jižním Kyjovsku, ukázky nejlepších
verbířů v regionu na dataprojektoru, odborný vý−
klad, co je to verbuňk, odborná výuka verbuňku
od vítězů celostátní soutěže tohoto mužského
tance
Divadla
 Divadlo „Don Quijote de la Ancha“, Divadlo klau−
niky Brno, pro ZŠ i občany
 Zatoulané pohádky, VUS Brno – pro MŠ a první
stupeň ZŠ
 Rande naslepo, VUS Brno – pro druhý stupeň
ZŠ – ObKD
Koncerty
 Vojenský umělecký soubor Ondráš, koncert
„Z kraje do kraje“
 Hudebně zábavný pořad – „Láska brány otevírá“
 Travesti show, Divoké kočky
 Koncert komorního orchestru Czech Virtuosi
 Dětská pěvecká soutěž (koncert našich mladých
zpěváčků)
Besedy
 Haiti očima lékaře MUDr. Josefa Marady
 Beseda o lidovém kroji a jeho údržba, praní, žeh−
lení a škrobení
 Beseda o lidovém kroji, úprava hlavy, rejdění,
drúžení a vázání šátků
 Beseda o lidovém kroji, oblékání a druhy míst−
ního kroje
 Beseda o lidovém kroji, ošetřování a údržba zim−
ního lid. oděvu
Besedy zaměřeny pro občany, kteří nemají o údrž−
bě krojů znalosti a vzájemné předávání zkuše−
ností. Besedu natáčela i Česká televize.
 Beseda s advokátem a spisovatelem Josefem
Holmanem (měsíc knihy), čtení z jeho poslední
vydané knihy „Cena facky“ a dramatizace jedné
povídky zlínskými herci
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 Beseda o jižní Číně, čaji, kuchyni a lidech, ukázky
cvičení tajči a čikung
 Beseda – Zelená úsporám o zateplování domů
a získávání dotací na tento projekt
 Beseda se seniory
 Besedy se žáky ZŠ s malířem P. Přikrylem a spo−
lečné malování
Výstavy
 Vernisáž výstavy fotografa Zdeňka Kučery, člena
foto skupiny Kontakt Hodonín
 Vernisáž výstavy malíře a sochaře Borka Bayera
z Brna
 Výstava a vernisáž malíře Petra Přikryla z Ho−
donína
 Výstava Betlémů a vánočních dekorací s kul−
turním programem
 Výstava k výročí osvobození obce (sokolovna)
(součástí výstav jsou také kulturní programy,
vážná hudba – malé formy, sborové zpěvy,
CM)
Taneční zábavy
 Dolňácký krojový ples
 Reprezentační ples obce, Mikroregionu Nový Dvůr
a kulturního domu
 Taneční prodloužená žáků základní školy
 Taneční podvečer Nivničky a Podkověnky, výuka
lidových tanců
 Čaj o páté aneb swingová tančírna
Spolupořadatelé
 Trh místních produktů, Mikroregion Nový Dvůr
Tradiční výroční lidové zvyky:
(KD jako spolupořadatel, zajišťoval propagace,
reklamu, technické zajištění)
 Fašaňk
 Vinobraní
 Hody
 Mikulášská
 Zpívání u Vánočního stromu
Ostatní
 Pietní akt k 65. výročí osvobození naší obce ve spo−
lupráci s Obcí Svatobořice−Mistřín a Sokolem
(program, realizaci expozice)
 Organizace focení pro připravovanou knihu krojů
„Kyjovsko“: hody, dožínky, svatba, křtiny, krá−
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lovničky, smrtná neděle, regrúti, zimní kroje
a místní muziky.
Nové pořady
 Čaj o páté – aneb swingová tančírna
 Koncerty vážné hudby – Czech Virtuosi
 Taneční Zumba – každé pondělí
Knihovna
Součástí kulturního domu je také knihovna, která
má 247 registrovaných čtenářů, kteří navštívili kni−
hovnu za účelem zapůjčení knih celkem 3912krát
a vypůjčili si 7 085 knih. Knihovna, to nejsou je−
nom knihy, ale také internet. Za tímto účelem na−
vštívilo internetové pracoviště 1658 spoluobčanů.
Naše webové stránky mají 1628 návštěvníků a on–
line katalogu využívá 554 zájemců. A jedna zajíma−
vost nakonec. Celostátním průzkumem se zjistilo,
že opadává zájem o půjčování knih v knihovnách
po zavedení internetu. V naší obci je tomu naopak,
čtenářský zájem stoupá. Pro přehled: rok 2006 –
170 čtenářů, 2007 – 178, 2008 – 202, 2009 – 209,
2010 – 247. Nejsou to velká čísla, ale podle staré−
ho přísloví „nemusí téci, stačí když kape“.
Opravy a jiné práce
pracovníků kulturního domu
 Úprava interiéru knihovny (minigalerie akade−
mického malíře V. Vašíčka)

 Úprava zeleně před KD (vykácení nemocných
stromů, vysázení krušpánku a tisu červeného)
 Oprava vstupního schodiště na KD (vylámány
kameninové desky)
 Opravy polámaných stolů a židlí
 Oprava tanečního parketu – mobilního
 Dlouhodobé jednání s vlastníky o opravě soch
Boha Januse, tzv. Svatoborských opic
 Líčení a vymalování „Bimkového žůdra“, spolu−
práce s Františkem Bimkou, Petrou Bůžkovou,
Josefem Matějíčkem a obcí, (kopírování orna−
mentů a přenesení na nový podklad)
 Oprava rýn a svodů dešťové vody – soustavné
zatékání do prostor KD při dešti
 Úprava pódia na sále pro montáž různých se−
stav společně s mobilním pódiem
 Rekonstrukce vzduchotechniky restaurace kul−
turního domu ve spolupráci s obcí
Nový inventář
 Mobilní pódium včetně teleskopických nohou,
které jdou nastavit na výšky 60, 80, 100 cm
a zábradlí kolem celého pódia.
 DVD přehrávač pro potřeby pořadů a programů
na KD.
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Děti ve svatobořické MŠ se nenudí
Již páté zastavení našeho EKOVLÁČKU se neslo ve znamení hledání stop zvířátek.
Poznat, komu patří stopy ve sněhu, bylo pro děti
jednoduché. Ale zvířátka se před člověkem také
ukrývají nebo utečou. Po sobě zanechávají otisky
nejen tlapkami, ale zůstávají po nich i jiná zna−
mení. Jak tato znamení rozeznat a určit, byl pro
děti úkol téměř detektivní. Pak nastalo výtvarné
zpracování stop nejznámějších volně žijících zví−
řat. Nakonec děti přidaly
stopy vlastní.
V šestém zastavení na
nás netrpělivě čekali u své−
ho domečku Křemílek
s Vochomůrkou. Bylo to
právě v době, kdy všude řá−
dila chřipka, která nene−
chala nikoho napokoji. Také
veverka Čiperka byla ne−
mocná. Křemílek s Vocho−
můrkou hledali bylinku,
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která by ji vyléčila. V tom jim pomáhaly děti.
Z bylin jsme pak uvařili čaje, které jsme všichni
ochutnali. Ten nejlepší a nejchutnější veverku
uzdravil.
V březnovém zastavení jsme se vypravili na za−
hrádku, kde se již všechno začalo probouzet ze zim−
ního spánku.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z veselého karnevalu.

Během zimních měsíců se uskutečnily v MŠ
další zajímavé akce. Byla to prodejní výstava knih,
divadelní představení, natáčení TV Prima, velký

masopustní karneval. Poděkování patří mamin−
kám za přípravu masek a pohoštění.
Marie Hložková, Mateřská škola Svatobořice

Co se děje v naší škole
Den řemesel
Dne 4. 3. 2011 se žáci 8. ročníků zúčastnili Dne
řemesel na Integrované střední škole v Sokolnici
u Brna. Tuto exkurzi pro naši školu zajistila a za−
financovala Hospodářská ko−
mora Jihomoravského kraje
v rámci projektu „Posilování
technických kompetencí žáků
základních škol v Jihomorav−
ském kraji“, který je realizován
v rámci Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurence−
schopnost“ a jehož je naše ško−
la partnerem. Žáci osmého roč−
níku se po úvodní prezentaci,
která je seznámila se životem
školy, její tradicí a možnostmi
a výhodami, které škola nabízí,
rozdělili do 5 skupin. Pod vede−
ním studentů se přesouvali po−
stupně mezi pěti stanovišti,
kde se jich ujali další studenti
školy a také pedagogové. Žáci
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

si na stanovištích prakticky odzkoušeli pájení při
tvorbě obvodů, programování inteligentních domů
přes počítač, vyzkoušeli si práci silnoproudařů –

Zručnosti se učíme v dílně.
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spojování drátů, lezení na sloupy, funkci izolační
plošiny atd. Velmi zajímavou ukázkou byla pře−
hlídka robotů, kteří reagovali podle toho, jak je
programátoři naprogramovali. Žáci i my pedago−
gové jsme odjížděli z exkurze plni dojmů a zážitků.
Případným zájemcům o budoucí studium přineslo
dopoledne jistě mnoho podnětných informací, které
jim mohou pomoci při jejich rozhodování.

Poutavě vzpomínaly a povídaly o svém mládí, jaká
byla těžká práce bez elektřiny, jak musely i malé
děti pracovat a pomáhat v domácnosti. Na závěr
jsme si poslechli staré písničky, které si stařenka
Svozilová pamatovala ze svého dětství. Z ohlasu
žáků: Bezva bylo, jaké hry děti tehdy hrávaly –
kuličky, semel, místo míče měly „pucák“. Místo
hraček – jen kousky dřívek. Celé dny běhaly venku
a skákaly školku. Moc se mi beseda líbila.

Co je ekologie?
Projekt „Jsme čtenáři“

Tento pojem znají děti v naší obci již od útlého
věku. V rodinách poznávají zásady správného cho−
vání k životnímu prostředí, šetrný způsob hospo−
daření s odpady. Ve škole prolíná ekologická výuka
učivem všech předmětů, a to na prvním i druhém
stupni. Výsledky naší práce jsou pravidelně zve−
řejňovány na nástěnkách a panelech v prosto−
rách školy. Děti se učí ekologicky myslet i pomocí
besed, vycházek a pokusů. Práci dětí zdokumen−
tovala televize Prima .
 Sledujeme čistotu vody – pokus o filtrování špi−
navé vody.
 Vzduch, který dýcháme, ovlivňuje naše zdraví
– jaká je čistota vzduchu u naší školy?
 Odpady v půdě – za jak dlouho se rozloží?
Svým zodpovědným přístupem k přírodě přispí−
váme k zachování života na Zemi.

Žáci 3. ročníku se zdokonalují ve svých čtenář−
ských dovednostech různými formami výuky. Za−
čali jsme návštěvou Městské knihovny v Kyjově,
kde si děti prohlédly kromě dětského oddělení
i velmi zajímavé oddělení pro slabozraké a nevi−
domé. Dozvěděly se tak nejen zajímavosti o ně−
kterých knihách a spisovatelích, ale také, jakým
způsobem píší a čtou nevidomí lidé.
V hodinách českého jazyka jsme se učili vyhle−
dávat informace o některých spisovatelích. Sezná−
mili jsme se s různými zdroji informací – školní
knihovnou i internetem. Mnohé pak už děti doká−
zaly najít i na webových stránkách. Kromě toho
žáci trénovali reprodukování děje přečtené knihy.
Na závěr si každý žák navrhl a namaloval pře−
bal své přečtené knihy.

Jak bylo dříve

Letem, světem – Afrika

Současné 21. století nám dává plno pomocníků
k ulehčení práce i života. V rámci hodin prvouky
a přírodovědy jsme se se žáky zamýšleli nad tím,
jak to bylo v dřívějších dobách. Jak těžce museli
pracovat naši prarodiče, praprarodiče. V rámci
inovativních forem výuky jsme ve skupinách lis−
tovali v knihách a vyhledávali údaje o způsobu
učení ve škole, o zábavě dětí, sportování, hraní,
užívání volného času, ale i o práci.
V hodinách jazyka českého jsme zjišťovali v kro−
nikách zajímavosti, informace, příhody a skuteč−
nosti ze života žáků i učitelů. Udivilo nás, jaký
počet žáků byl ve třídách, jak chodívali oblečeni
i co se učili. Při čtení s porozuměním jsme si uvědo−
movali rozdíly mezi dnešním a dřívějším způsobem
života. Své poznatky jsme si procvičili na vědomost−
ních kvízech, soutěžích. Při výuce jsme využili i pro−
mítání starých fotografií na interaktivní tabuli
i krátký film. Prolínáním učiva prvouky, českého
jazyka, výtvarné a hudební výchovy jsme posilo−
vali mezipředmětové vztahy.
Vyvrcholením byla návštěva pamětnic. Pozvání
přijaly paní Svozilová a paní učitelka Šumberová.

V měsíci únoru probíhala na naší škole příprava
na karnevalové veselí. V letošním roce jsme zkou−
mali a objevovali další kontinent – Afriku. K tomu
bylo přizpůsobeno učivo jednotlivých ročníků.
V rámci posilování mezipředmětových vztahů děti
v hodinách matematiky, jazyků i výchov zjišťovaly
základní informace o rostlinách, zvířatech, pod−
nebí i životě lidí této části Země. Vyhledávaly
v encyklopediích, na internetu, DVD, v časopisech
údaje o bydlení, oblečení, obživě, rituálech i zá−
bavě domorodých kmenů. Při porovnávání jejich
způsobu života si naše děti uvědomily výhody mo−
derní společnosti. Získané poznatky následně vý−
tvarně zpracovaly a použily jako výzdobu tříd,
chodeb a tělocvičny, kde proběhlo vyvrcholení na−
šeho snažení – karneval.
Slavnostní den zahájila promenáda masek
za zvuků africké hudby a jednotlivé ročníky před−
vedly svá nacvičená taneční čísla. Hudba přilá−
kala do tanečního reje i všechny ostatní děti, aby
následně vyzkoušely svou dovednost, bystrost a ob−
ratnost při soutěžích, které si pro ně připravili žáci
9. A třídy. Hodnotná tombola přispěla k veselému
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dni, díky štědrosti rodičů si každé
z dětí odneslo svou výhru.
Těšíme se na příští ročník puto−
vání světem – tentokrát do Asie.
Plavecký výcvik
Jak se již stalo tradicí, i naše ško−
la zajišťuje pro žáky druhých a tře−
tích ročníků plavecký výcvik. Za vý−
razné finanční podpory Obecního
úřadu Svatobořice−Mistřín se může
70 žáků učit plavat či zdokonalovat
v plaveckých stylech. V letošním
školním roce jezdíme na bazén
v Hodoníně, kde žáci v 6 skupinách,
dle plaveckých dovedností, potlačují
strach z vody.
Prvotní obavy již odezněly a děti
se vždy těší na naše plavecké úterky.
Určitě k tomu přispívá milý a pří−
jemný přístup učitelů a učitelek pla−
vání a mnoho pomůcek a hravých
předmětů pro výuku.
Vyjádření dětí: Plavání je super,
už jsem se potopil až na dno. Pře−
plavala jsem celý bazén. Jezdili jsme
na skluzavce a šup do vody…

U vody je vždy plno radosti.

Recitační soutěž žáků I. stupně
Již od útlého věku si děti rády zpívají a veršují
různé rýmovačky.
A tak i ve škole je recitace básniček přirozenou
součástí výuky čtení. Jako každý rok i letos jsme
vybírali v třídních kolektivech ty nejšikovnější
a nejvýraznější recitátory, kteří danou třídu mají
reprezentovat ve školním kole recitace.
V úterý 1. února v hudebním sále se sešli žáci
prvního stupně a při slavnostní náladě před zra−
ky spolužáků bojovali vítězové třídních kol o co
nejlepší výsledek. Skvělé výkony soutěžících byly
odměněny silným potleskem.
Na prvních místech se umístili:
 I. ročník:
3. místo PĚNČA DALIBOR
2. místo GRMOLEC MATĚJ
1. místo ŘIHÁKOVÁ ADÉLA
 II. ročník:
3. místo DIVÁCKÝ ONDŘEJ
2. místo HORŇÁKOVÁ ANETA
1. místo PEKÁRKOVÁ ZUZANA
 III. ročník:
3. místo VÝLET MATĚJ
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

2. místo DIMITROVOVÁ NIKOL
1. místo MARADOVÁ ZUZANA
 IV. a V. ročníky:
3. místo DVOŘÁKOVÁ ADÉLA,
VAVERKA ONDŘEJ
2. místo BIMKA FILIP
1. místo LESOVSKÁ VIKTORIE,
VARMUŽOVÁ MARKÉTA
Všem vítězům blahopřejeme.
Do okresního kola v Hodoníně postupují: Zuzana
Pekárková, Viktorie Lesovská a Markéta Varmu−
žová.
Škola kosmonautů – Člověk,
jedinečný tvor sluneční soustavy
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny
a také my, druháci, v celoročním projektu Škola
kosmonautů, jsme pokročili od vzniku vesmíru,
planet, Slunce a Země ke vzniku života na Zemi.
Pro nás nejvýznamnější planeta – planeta Země
zaujala všechny od samého začátku. S nadšením
jsme vyhledávali informace o jejím vzniku, o za−
čátku života. Nejvyšší formou života je člověk,
a tak nás zajímá, z čeho se skládá jeho tělo,
k čemu slouží jednotlivé části.
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V hodinách TV zkoušíme sílu, obratnost, rych−
lost, ohebnost, v prvouce testujeme smyslové vní−
mání a procvičujeme manipulační činnosti, pa−
měťové dovednosti a vyjadřování. Posilujeme
mezipředmětové vztahy i klíčové kompetence
učení, kompetence pracovní, komunikativní a k ře−
šení problémů.
To vše musí praví kosmonauté zvládnout. A my
to zvládneme.

bilo. Bylo to poučné a byli bychom rádi, kdyby
se takové „varovné“ besedy opakovaly vícekrát
do roka.
Celoroční třídní soutěžní projekt
„ZDRAVÁ 5. A“

Dne 27. ledna 2011 proběhl turnaj ve vybíjené
žáků 1.– 5. ročníků.
V rámci hodin tělesné výchovy žáci pilně tré−
novali základy vybíjené a zdokonalovali si práci
s míčem. Procvičovali přihrávky, chytání, mršt−
nost, pohotovost i postřeh. Učili se základním pra−
vidlům sportovních her, ale i vzájemné spolupráci,
ohleduplnosti a kolektivnímu myšlení. Výsledky
svého snažení završili meziročníkovým turnajem,
kde se proti sobě postavila družstva: Kategorie I.
družstva 1. ročníku – skupina A a B. Kategorie II.
družstva 2. a 3. ročníku. Kategorie III. družstva
4. ročníku – skupina A a B, 5. ročníku – skupina
A a B. Po urputném zápolení a za ohlasu povzbu−
zujících spolužáků nakonec zvítězilo v I. kategorii
družstvo skupiny 1. B, v II. kategorii družstvo 3. B
a ve III. kategorii družstvo skupiny 5. B. Všichni
žáci předvedli skvělé sportovní výkony. Vítězům
blahopřejeme.

Žáci letošní 5. A se od podzimu zapojili do tříd−
ního projektu, který nás bude provázet celým škol−
ním rokem a na jeho konci nejlepší žáci – tedy ti,
kteří nasbírají nejvíce bodů – budou odměněni.
Projekt jsme nazvali „Zdravá 5. A“, protože se zdra−
vím souvisí v mnoha ohledech. Postupně se za−
býváme různými tématy, plníme různé úkoly, kří−
žovky, osmisměrky, vytváříme výtvarné práce,
dramatizujeme různé situace, máme prožitkové
vyučování a výchovu. Zatím máme za sebou tato
témata: relaxace a odpočinek; dospívání, přátel−
ství a vztahy; pohyb a úrazy při sportu; osobní
hygiena a prevence nemocí, kouření, drogy a alko−
hol; zdravý životní styl (strava a pohyb). Témata
nám umožňují pracovat v předmětech jako je Přv,
Vv, Tv, ale i v M; skvěle se naplňují mezipřed−
mětové vztahy, klíčové kompetence. Postupně
zapisujeme body do hodnotícího přehledu, který
máme vyvěšen v naší třídě. Naší poslední aktivi−
tou byla tvorba „Pyramidy výživy“, kterou ještě po−
zději využijeme v Přv – učivo o trávicí soustavě. Přeji
všem žákům, aby získali co možná nejvíce bodů, ale
hlavně, aby je to všechno, co provádíme, obohatilo
a pomohlo jim v jejich dalších životních krocích.

Co je to kyberšikana

Taneční kurz

2. 3. 2011 se žáci 7.–9. ročníků zúčastnili be−
sedy zabývající se kyberšikanou, která proběhla
v rámci projektu Nadace O2 „Minimalizace ši−
kany“.
Tématem programu bylo vysvětlení pojmu ky−
beršikana, který se v dnešní době skloňuje ve všech
pádech. Děti se zajímavým způsobem sezná−
mily s informacemi, že do kyberšikany patří na−
příklad urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím
SMS, MMS, po internetu, zesměšňující obrázky,
videa posílané e− mailem nebo vyvěšené na webo−
vé stránce, ale také zneužití identity, rozesílá−
ním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jiným jmé−
nem.
Žáci se dozvěděli, jakým způsobem se takovým
útokům bránit, jak jim předcházet nebo na koho
se obrátit s žádostí o pomoc. Získané informace
byly zajímavé a poučné. Z ohlasu žáků 8. ročníků:
Přednáška se mi líbila, byla zajímavá a myslím,
že v dnešní době dost aktuální. Moc se mi to lí−

V období od října 2010 do ledna 2011 se žáci
devátého a z části osmého ročníku základní školy
zúčastňovali tanečního kurzu, který se konal vždy
v úterý od 17.00 do 19.00 hodin. Ve spolupráci
s kulturním domem a tanečním lektorem Libo−
rem Brožíkem. Náplní kurzu bylo seznámení mlá−
deže se společenským chováním, ale zejména na−
učit je základy standardních a latinskoamerických
tanců. Vyvrcholením tanečního kurzu bylo před−
tančení na Plese SRPŠ
5. února 2011, kde žáci předvedli nejen králov−
skou polonézu, ale novinkou se stala taneční sou−
těž, u které nechyběly hmotné odměny pro vítěze.
Pro všechny to byl výjimečný zážitek, na který se
bude dlouho vzpomínat.
Financováno z prostředků OPVK

Vybíjená I. stupeň
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Školní taneční kurz.

Josef Zimovčák beseduje se žáky
své patronátní školy
Začátkem prosince přijel do naší základní školy
ve Svatobořicích−Mistříně pan Josef Zimovčák.
Přednáška byla zaměřena nejen na jeho spor−
tovní výkony a propagaci sportu a zdravého život−
ního stylu vůbec, ale přijel nám představit hlavně
projekt „Na kole dětem“. Tento projekt je zaměřen
na podporu onkologicky nemocných dětí v České
a Slovenské republice. Hlavním cílem akce, kterou
zaštítil pan Josef Zimovčák, je získat finanční pro−
středky a tyto poukázat dětem s onkologickým one−
mocněním. Finanční prostředky se získávaly také
prodejem propagačních ná−
ramků a naši žáci a zejmé−
na jejich rodiče touto formou
přispěli částkou převyšující
tři tisíce korun. Jsme rádi,
že můžeme alespoň takto
pomoci a doufáme, že se
z naší strany nebude jednat
o pomoc poslední, ale že se
staneme pravidelnými při−
spěvateli v této kampani
a můžeme slíbit, že pro−
jekty pana Josefa Zimov−
čáka u nás budou vždy mít
podporu.

Lyžařský zájezd
3. 3. 2011 uspořádal kabinet tělesné výchovy
pro žáky naší školy lyžařský zájezd. Místem ko−
nání lyžařského zájezdu byl svah v Osvětimanech.
Pedagogický doprovod zajišťoval Libor Altmann,
Ivana Handschkeová a Roman Klimek, což jsou
instruktoři školního lyžování a snowboardingu.
Zájezdu se zúčastnily více než tři desítky žáků
ze sedmých, osmých a devátých tříd, kteří v tomto
nebo v minulých letech absolvovali LVVZ. Pro−
středí areálu U Srubu je velmi pěkné a pro tuto
aktivitu vhodné, neboť je zde možno využít zá−
zemí srubu, jako je například teplé občerstvení,
Lyžařské družstvo žáků naší školy.

Roman Klimek, Mgr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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pitný režim a v neposlední řadě i toalety. Lyžařský
zájezd se vydařil, počasí nám přálo a sněhové pod−
mínky byly výborné. Žáci si zde zdokonalili tech−
niku jízdy na lyžích i na snowboardu a společně
strávili příjemné sportovní dopoledne. Poděkování
patří nejen dětem za vzorné chování a dodržování
pokynů pedagodů, ale také vedení školy za vstříc−
nost a SRPŠ za uhrazení nákladů na dopravu.
Závěrečné hodnocení
LVVZ ZŠ Svatobořice−Mistřín
Lyžařský kurz se konal ve dnech 7. 2. až 12. 2.
2011 v Kunčicích nedaleko Starého Města pod
Sněžníkem. K ubytování a stravování bylo využito
rekreační středisko U Smrku. Lyžařský výcvik
probíhal v Kunčicích na svazích s technickým sně−
hem. Dolní stanice vleku jsou vzdáleny 200 metrů
od chaty. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků.
Vedoucím kurzu byl p. uč. Klimek Roman, in−
struktory p. uč. Altmann Libor a jako externí in−
struktor sl. Kluďáková Markéta, lékařkou byla
paní MUDr. Benedíková Věra.
Dopravu zajišťoval autobus ČSAD Kyjov, který
byl po celou dobu na místě pobytu. Doprava tam
i zpět probíhala bez problémů a byla i cenově vý−
hodná. Ubytování a stravu lze hodnotit za výbor−
nou. Stravování probíhalo pět krát za den a pitný
režim byl realizován formou čaje. Kurz byl ubyto−
ván v chatě, která má pokoje po dvou až šesti lůž−
kách, jídelna a společenská místnost byly oddě−

leny. Sociální zařízení je na chodbách. Chlapci
a děvčata bydleli odděleně. K dispozici byla i kul−
turní místnost s televizí, videem a DVD přehrá−
vačem. Žáci mohli navštěvovat i místní bar vždy
hodinu po obědě a večeři. Výcvik žáků proběhl jak
ve sjezdovém lyžování, tak ve snowboardu podle
daných osnov a předpisů. Všichni žáci zvládli zá−
klady lyžování sjezdového a jízdy na snowboardu.
Podvečerní čas byl věnován k rozšíření vědomostí
žáků. Pravidelně se konaly přednášky a besedy,
které vedl p. uč. Altmann. A to na téma: Zásady
pobytu na horách, Základy lyžování, Lyžařská vý−
stroj a výzbroj, Historie lyžování, Závodní lyžo−
vání, Lyžařské terény a zařízení. Večery byly věno−
vány společné zábavě, na kterou si žáci připravili
program po oddílech.V pátek dopoledne proběhly
závody ve slalomu na lyžích, ve čtvrtek odpoledne
ve slalomu na snowboardu. Oba tyto závody se
počítaly i do kombinace. V pátek večer proběhl
karneval a zhodnocení lyžařského kurzu. Po zdra−
votní stránce kurz proběhl bez vážnějších onemoc−
nění. Během kurzu probíhalo bodování pořádku
a čistoty na pokojích. Závěrem lze konstatovat, že
kurz se vydařil. Poděkování patří všem, kteří se po−
díleli na přípravě a samotné realizaci lyžařského
kurzu. Zvláště bych chtěl poděkovat SRPŠ za po−
skytnutí finančních prostředků na lyžařskou
výzbroj a věcné ceny. Příjemné bylo i hodnocení
majitele chaty pana Soukupa, který pochválil naše
žáky za vzorné a ukázněné chování.
Roman Klimek, Mgr.

Z lyžařského zimního kurzu.
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Lúčka v novém roce
Nový rok jsme tradičně v dopoledních hodinách přivítali trochu nevyspalí, ale to nic
mnohým z nás nebránilo v tom, pokračovat ještě odpoledne 1. 1. na naší klubovně
dokončením opravdu kvalitní oslavy prvních hodin roku 2011.

Zahájení valašského bálu v Zubří.

Leč brzy začala naše pravidelná činnost a práce.
Když se nyní v polovině dubna dívám zpětně jako
do zrcadla do svého kalendáře, již leden byl napl−
něn řadou kvalitních akcí a bohatou aktivitou.
Měli jsme nejen zkoušky, ale hlavně: podívali jsme
se po létech na krojový bál do valašského Zubří
u Rožnova pod Radhoštěm (15. ledna) a v neděli
16. jsme před cestou domů zavítali na nedaleké
Pustevny. Bohužel, čas nebyl vybrán dobře. Na vr−
cholu nebylo vidět na krok a stěží jsme našli míst−
ní horskou osvěžovnu, kde jsme (snad proto, aby−
chom se v tom bílém oparu navzájem neztratili)
prožili čas určený k prohlídce skrytých krás to−
hoto známého valašského vrcholu.
O týden později (22. ledna) jsme se zúčastnili
místního Dolňáckého krojového plesu, ale naše
mysl již byla zatížena starostmi o zdar našeho
jubilejního X. společenského plesu Taneční a módní
show 2011. I letos jsme ples připravili společně se
sdružením Patnáctka pro občany, tentokrát na so−
botu 29. ledna. Již předprodej lístků potvrdil, že
bude opět vyprodáno! Plánovaný počet míst k se−
zení určený k prodeji, byl prodán či zarezervován
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

již týden dopředu, v neděli 23. ledna odpoledne!
A tak již týden předem mohl být plesový plakát
v naší souborové vitríně označen výrazným nápi−
sem: Vyprodáno! Samotný ples byl opět na velmi
vysoké společenské úrovni a přinesl kvalitní zá−
bavu, která trvala do časných ranních hodin. Spo−
kojeni byli hosté, účinkující i pořadatelé. I touto
cestou ještě děkujeme všem, kteří nám jakkoliv
s uspořádáním jubilejního X. společenského plesu
pomohli.
Ani další týden nám však nedal vydechnout.
Téměř z chodu, tedy bez pořádné zkoušky, jsme
v neděli 6. února podvečer vystoupili v Hodoníně
a tento koncert (i s nevelkou konkrétní přípra−
vou) jsme si po dvou měsících zopakovali ještě
1. dubna.
Jinak jsme se v měsíci únoru plně věnovali práci
a zkoušení, a v neděli 27. jsme při výroční členské
schůzi našeho sdružení vyhodnotili v mnoha ohle−
dech úspěšný rok 2010. Při této příležitosti jsme
také volili nové stárky pro rok 2011. Stali se jimi
Petr Šťastný a David Výlet. Noví stárci se pak
do poloviny měsíce března vybrali stárky, jimiž
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Ples Lúčky: závěr vystoupení Swing teamu Dubňany.

pro letošní rok budou Iveta Frölichová a Lucie
Neduchalová. V této souvislosti musím uvést, že
v jiné části tohoto čísla zpravodaje najdete upo−
zornění na změnu termínu hodové slavnosti. Oproti
minule oznámenému datu, byl během března při
poradě kulturních pracovníků a za účasti pana
starosty sjednán z podnětu pana faráře J. Vyslou−
žila termín nový. Ten byl přítomnými, po ne−
dlouhé diskuzi k důvodům změny, akceptován.
Oznamujeme, že hodová slavnost se – ve vazbě
na termín vysvěcení kostela 17. listopadu 1940 –
letos uskuteční ve dnech 19. až 21. listopadu
2011.
Leč vraťme se k činnosti našeho souboru.
Na řadě byla fašaňková koleda. Připadla na ne−
děli 6. března a po úvodní společné návštěvě domu
pana starosty a pana faráře ji absolvovala chasa
Lúčky i Slováckého krúžku za spoluúčasti členů
Mužského sboru již po svých trasách. Závěr slu−
nečného, ale chladného březnového odpoledne
byl při veselé večerní Fašaňkové besedě u cim−
bálu v Hospodě U žúdra. Vykoledovaná slanina
byla dobře uložena a naše činnost se vrátila
na zkoušky do sálu kulturního domu. V druhé po−
lovině března a počátkem dubna ji však do určité
míry omezily páteční přípravy degustace a koštu
vín (25. 3. a 2. 4.) i některé plánované aktivity
kulturního domu. I proto jsme uskutečnili z pod−
nětu členů společnou krátkou poradu, která vyús−
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tila v cílenou snahu ztracené zkoušky nahrazovat
a nadále pracovat pravidelně.
A protože naše spolupráce a kamarádství se
odbývá nejen ve zkušebně či při vystoupeních, ale
také při řadě různých akcí, bylo rozhodnuto, uspo−
řádat nejen tradiční jarní souborový košt slivovic
(byl v pátek 8. dubna), ale také velký jarní úklid
naší „nádražní“ klubovny a jejího okolí. Tato ne
moc oblíbená pracovní činnost se uskutečnila po
celou sobotu 16. března za účasti většiny členů
souboru.
Naše jarní veřejná činnost pak vyvrcholila
v neděli 10. dubna pomocí s přípravou a při prů−
běhu tradiční dětské koledy s Vynášením smrtky
a Přinášením létečka, kterou zrealizovali pře−
devším děti souborů Podkověnka a Krušpánek.
A nedávno jsme o Velikonočním pondělí ukončili
Velikonoce tradiční šlahačkou, při které naši
chlapci navštívili všechny své kamarádky nejen
v naší obci, ale také členky v Dubňanech a v Ky−
jově.
Nyní už nás čekají další plánované akce a pří−
prava důležitých vystoupení. Ty budou při zahra−
ničním zájezdu do Německa počátkem července
a během Slováckého roku v Kyjově… a kdo ví,
třeba ještě i na jiných zajímavých místech bě−
hem letošního léta. Tak nám držte pěsti, aby nám
vše dle plánu vycházelo.
František Synek, PhDr., ředitel sdružení Lúčka
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Slovácký krúžek
v zimě a v předjaří
Předivo času je neúprosné. Před chvilkou jsme zdobili vánoční stromeček,
chystali sváteční večeři… a teď začínáme s vítáním jara.

Chasa na pohřbu kamaráda J. Kyněry.

Příchod nového roku a rozloučení se starým jsme
letos pojali v hollywoodském stylu. Přímo z velkých
pláten se na oslavu po udílení cen dostavily zná−
mé postavy filmového průmyslu. Část z nich do−
volila zvědavých bulvárním fotografům, aby je
zvěčnil, a tak se záznam o jejich návštěvě objevil
i na informačních tabulích v naší obci.
Letošní plesová sezona byla neobvykle dlouhá.
Možností, kde protančit botky a provětrat sváteční
oblečení, bylo mnoho. Ale i přes její délku se stalo,
že se na jeden termín sešlo několik krojových plesů.
Vznikalo pak nepříjemné dilema, kam se vypra−
vit a koho bohužel odmítnout. V této pozici jsme
byli i my. I díky těmto zmatkům se letos na Dol−
ňáckém plese neobjevilo tolik přespolních koleček
tančících besedu, jako tomu bylo minulé roky. Nic−
méně i přes tuto nepříjemnost jsme si ples užili.
Konec plesové sezony přináší s sebou popěvky
fašančářů, bláznění masek a půlnoční pohřbívání
basy. I tahle událost je už za námi. Průvod fašan−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

čářů a masek už obešel dědinu. Na šavle se napíchl
poslední kousek slaniny a špeku, naposledy se za−
cifrovalo před cimbálkou, děvčata se zatočila v ko−
lečku a basa... Basa zabrnkala na struny. Na dlou−
hých čtyřicet dní bude odpočívat. Tak pěkně
v klidu ať na Velikonoce si čilá a brzo se neunavíš!
Po této malé rekapitulaci naší činnosti mi ne−
zbývá než se vrátit ještě ke dvěma událostem,
které ovlivnily toto uplynulé období.
V lednu jsme byli doprovodit na poslední cestě
našeho bývalého člena, Jendu Kyněru. Po dlou−
hém boji podlehl zákeřné nemoci. Až tváří v tvář
něčemu takovému si člověk uvědomí křehkost lid−
ského života a nutnost prožít život a každou jeho
minutu naplno.
Přání všeho nejlepšího a dlouhého spokojeného
života jsme pogratulovali v únoru našemu vedou−
címu, Jirkovi Markytánovi. Nepřáli jsme přímo
jemu, ale jeho nově narozenému synkovi.
Petra Píšová, Ing.
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Fašaňkové zpěvy u domu pana starosty.

Ohlédnutí Mužského sboru
do 4. čtvrtletí roku 2010
 19. 6. 2010 se MS účastnil zpívání mužských
a ženských sborů v Dolních Dunajovicích. Jako
hosté vystoupily i 2 soubory ze Slovenska.
 2. 7. jsme se tradičně účastnili zahájení Mezi−
národního folklorního festivalu v Dambořicích
se Slováckým krúžkem Svatobořice−Mistřín,
s Cimbálovou muzikou Petra Šrahulka z Milotic.
 9. 7. se MS podílel na focení pro knihu krojů
našeho Slovácka, která by měla vyjít na Slo−
vácký rok 2011.
 26. 9. MS ve spolupráci s Vinařstvím Dufek, Sva−
toborským sklípkem a obecním kulturním do−
mem pořádal již 3. vinobraní. V pořadu vinobraní
se představili Slovácký krúžek Svatobořice−
Mistřín, dětský soubor Podkověnka s Mladou
cimbálovou muzikou vedenou primášem Kryš−
tofem Nedůchalem a Mužský sbor. Jako host
vystoupil soubor Nivnička. Celý program dopro−
vázela cimbálová muzika Petra Šrahulka z Mi−
lotic. Děkujeme všem divákům za jejich přízeň
a také OÚ za jeho podporu.
 4. 12. – Po 5 letech MS spolu se Slováckým krúž−
kem předvedl taneční pásmo v malé vesničce Tr−
nava u Slušovic. Asi díky spokojenosti pořadatelů
s naším programem jsme byli pozvaní i letos.
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V obci Trnava jako duchovní správce slouží již
47 let rodák z Milotic, p. Jan Krist. Na podzim
roku 2009 slavil otec Krist 60 let od svého vy−
svěcení a na jaře 2010 oslavil své požehnané
90. narozeniny.
 19. 12. – MS zpíval při výstavě betlémů na obec−
ním KD.
 27. 12. se MS účastnil již tradičního zpívání
u vánočního stromu u místní základní školy.
Rok 2011
 15. 1. jsme zazpívali při posledním rozloučení
s členem Slováckého krúžku, pana Jendy Kyněry.
 22.1. se Slováckým krúžkem a Obecním KD jsme
spolupořádali Dolňácký ples.
 7. 2. – uspořádání valné hromady občanského
sdružení Mužský sbor.
 6. 3. jsme spolu se Slováckým krúžkem chodili
po fašaňku, které se ukončilo pochováním basy.
 Dále MS se účastnil 27. 3. otvírání sklepů
na Šištótě v Kyjově; neoficiální setkání MS 10.
4. a 15. 4. návštěva vinného sklípku v Popicích
a jako nejdůležitější akci, na kterou se musíme
nejlépe připravit, je Slovácký rok v Kyjově.
Za MS

Jaroslav Gajda

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

SDH Mistřín
představuje svou činnost
Pozor na vypalování mezí a pálení suché trávy!
Někteří spoluobčané jsou nepoučitelní, stále si
myslí, že se jim při této velmi nebezpečné práci
jim nemůže nic stát a podobně. Nebylo tomu tak
například 28. února v Bohuslavicích, 12. března
v Mistříně pod kostelem u Kyjovky. U těchto pří−
padů byla povolána zásahová jednotka a naštěstí
nedošlo k žádné újmě na zdraví či majetku. Toto
se nedá říct o případu v nedaleké obci Žeravice.
Pálení trávy se stalo osudným staršímu muži.
Možná by postačilo, kdyby dopředu nahlásil hasi−
čům, že bude provádět tuto činnost. Jediným tele−
fonickým hovorem se může zamezit i zbytečným
výjezdům.
VII. Okresní hasičský ples
Tento ples je pro náš sbor i celou veřejnost již mi−
nulostí. K dobré náladě pomohla výborná dechová
hudba Stříbrňanka, bohatá tombola a všichni zú−
častnění. Touto cestou bych rád poděkoval všem
sponzorům, příznivcům i organizátorům za zdárný
průběh plesu a nezapomenutelné okamžiky.
Z naší další činnosti
 Dne 26. února proběhla v Havířově halová dětská
soutěž, které jsme se letos bohužel nezúčast−
nili. Tato soutěž je první v kalendářním roce
a je o ni vždy nebývalý zájem. Havířovská hala

je velká, ale i přesto má soutěž jen určitou ka−
pacitu účastníků, do které jsme se nevešli. Snad
se nám to podaří příští rok. Náplastí za neu−
skutečněný Havířov budou halové soutěže při−
pravované ve Velké nad Veličkou a v Dubňanech.
V obou soutěžích starší žáci v loňském roce vy−
hráli a letos je budou tedy obhajovat. Přejeme
jim proto dobré výkony a držíme pěsti.
 Ve dnech 17. a 20. března jsme uspořádali sou−
středění a školení požárního sportu ve Vyškově.
Do Velikonoc se uskuteční ještě soustředění pro
naše dětské členy.
 Dne 30. března oslavil životní jubileum 70 let
svého života dlouholetý starosta a nynější čest−
ný starosta našeho sboru, bratr Josef Měchura.
K jeho narozeninám i do dalších let mu přeje
celé naše sdružení hodně zdraví, elánu a spoko−
jenosti.
 Dále 9. dubna jsme uskutečnili předvelikonoční
sběr starého železa. Za věnovaný odpad všem
děkujeme.
 30. dubna jsme se zúčastnili na sv. Hostýně již
18. pouti hasičů, na kterou již pravidelně jez−
díme s naším praporem.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín

Začátek nového roku

v SDH Svatobořice
...je vždy bilančním. V neděli 16. ledna jsme se sešli na výroční schůzi.
Zhodnotili jsme zde činnost sboru za rok 2010.
Připravili jsme si plán činnosti a finanční roz−
počet na rok 2011. Naší výroční schůze se zúčast−
nili starosta obce p. Fr. Měchura, starosta OSH
p. Kuchař a členové SDH Koryčany. Na této
schůzi byla řada našich členů oceněna a vyzna−
menána medailemi za věrnost, dlouholetou čin−
nost a nezištnou pomoc ve sboru.
Jednotka sboru obce zasahovala v 1. čtvrtletí
2011 třikrát. První výjezd byl na začátku ledna
v naší obci, kdy došlo k požáru rodinného domu.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dům byl po rekonstrukci, a tak zde vznikla značná
škoda.
Sportovní družstvo mužů si v sobotu 22. ledna
udělalo brigádu, kdy pomohlo poškozené rodině
s odstraněním následků po požáru a zabezpečili
tak místo, aby nedošlo k dalším úrazům.
V měsících leden a únor proběhla i řada školení
a konferencí. Shromáždění představitelů sborů
okresu Hodonín, konaného 29. 1. v sále u Polášků
v Mistříně, se za náš sbor zúčastnila starostka
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p. Ronková. V sále u Polášků se taktéž konala
11. února konference vedoucích mládeže mladých
hasičů. V únoru jsme si pěkně zatančili na ple−
sech, a že jich nebylo málo.
12. února jsme uspořádali náš hasičský ples,
hrála nám muzika ,,Popuďané“. Děkujeme všem
sponzorům, občanům i členům, kteří přispěli

do tomboly a přišli se pobavit
na ples. Několik našich členů se
zúčastnilo i hasičského plesu v Ko−
ryčanech, jiní se radovali na plese
v Radošovcích. Ten se bohužel
konal v sobotu 26. února, kdy
na místním kulturním domě pro−
bíhal i okresní ples hasičů. Mys−
lím si, že všichni zúčastnění se
dobře bavili a těšíme se na hoj−
nou účast i v příštím roce.
Družstva mladých hasičů pilně
trénovala na sokolovně a udržo−
vala si fyzičku ježděním na pla−
vání. Koncem března je totiž
čekají dvě halové soutěže, jedna
v Dubňanech (20. 3.) a druhá
ve Velké nad Veličkou (26. 3.). Tak
jim budeme držet palce, ať dobře
zhodnotí své dovednosti.
V dubnu od 14.–17. pak proběhlo jarní soustře−
dění mladých hasičů ve Slavkově.
Jarní sběr starého železa plánujeme na sobotu
9. dubna. Pokud bude špatné počasí, sběr se usku−
teční v náhradním termínu.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka SDH Svatobořice

Sokolovna se mění
TJ Sokol Svatobořice se už delší dobu snaží o opravu a vybudování
nového sociálního zařízení.
Stavební dokumentace a plány jsou už hotovy.
Koncem roku 2010 se konečně začalo také se sta−
vebními pracemi. Pracuje se zatím ve sklepě, kde
jsou již zbudovány odpady, provedeno částečné
zateplení stěn a vybetonované podlahy a budou
zde sprchy a záchody. V plánu je také jedno bez−
bariérové WC. Doufáme, že letos budeme pokra−
čovat, ale všechno záleží na výši získaných dotací.
Na valné hromadě, která se konala 20. 2. 2011,
nám byla nějaká finanční pomoc od Obecního úřadu
přislíbena. Za což jsme velmi vděční.
Rozvrh cvičení na sokolovně je stejný:
pondělí
17–19 hod. trénink boxu
úterý 16.30–17.30 hod. cvičení rodičů s dětmi
18–19 hod. cvičení ženy
19–20 hod. cvičení Zumba
středa
16–17 hod. mladí hasiči
17–19 hod. trénink boxu
19–21 hod. pěvecký kroužek Sokola
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čtvrtek
18–21 hod.
stolní tenis
pátek
17–19 hod.
trénink boxu
Naše sestry a bratři zpěváci pilně nacvičují
na oslavu 90. výročí založení Sokola v Hodoníně.
Zpěváci se již zúčastnili vystoupení ve Vacenovi−
cích, které oslavily 20. výročí vzniku Sokola.
Také proběhli přípravy a uskutečnil se Maškarní
ples v sobotu 12. března 2011. Dne 19. března 2011
proběhlo utkání ligy boxu. Byli jsme pozvaní
a zúčastnily jsme se vystoupení souboru VUS
Ondráš v Kyjově u příležitosti večera nazvaného
Vlčí máky válečným veteránům. Vstupné z tohoto
večera bylo určené na dovybavení domovů pro vá−
lečné veterány.
Na sobotu 9. a neděli 10. dubna 2011 připravu−
jeme předvelikonoční prodejní výstavu.
Na všechny akce Sokola jste všichni srdečně
zváni.
Jarka Buštíková, matrikářka TJ Sokol Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Skautská paralympiáda
Každý rok v zimě si pro sebe pořádáme něco jako olympijské hry.
Letos jsme si vyzkoušeli soutěžit s různými typy
handicapů. V pátek 25. února jsme vyjeli vlakem
do Bojkovic, kde jsme měli strávit celý následující
víkend v místní skautské klubovně. Večer, po uby−
tování, nás čekaly seznamovací hry, neboť se zde
setkali skauti z celého Kyjovska.
Po první noci jsme se probudili do krásného,
trochu mrazivého dne. Přes den se však oteplilo
natolik, že bylo možno být venku jen v mikině.

Starší skauti obsadili stanoviště v rolích rozhod−
čích, mladší je jako soutěžící obcházeli a snažili
se dosáhnou v nejrůznějších disciplínách nejlep−
ších výsledků. Každý si vyzkoušel, jaké to je mít ně−
jaký handicap a jak se asi žije lidem s podobným po−
stižením. Na jednom stanovišti plnili úkol poslepu,
na druhém jen s jednou rukou, na třetím závod na in−
validním vozíku, apod. Poté, co se všichni závodící
dostatečně vyřádili, následovalo vyhodnocení a pře−
dání medailí. Odpoledne jsme vyrazli na
prohlídku městečka a na dětském hřišti si
Momentka ze skautské schůzky.
zahráli několik kolektivních her. To už se
ale setmělo a po večeři následoval spole−
čenský večer plný veselých soutěží. Domů
jsme se vrátili v neděli v poledne.
Skautský oddíl Svatobořice−Mistřín
přijímá po celý rok. Scházíváme se každé
pondělí od 15:30 do 17:15 hodin v bývalé
školce v ulici Farská. Přijímáme děti již
od 5 let.
Více informací o oddíle na internetové
adrese: http://www.skautkyjov.cz
Olda Polášek

Absolventský koncert Hany Varmužové
Neobyčejný zážitek prožili někteří
naši spoluobčané a rodinní příslušníci
Hanky Varmužové, kteří nelitovali času
a delšího cestování a zúčastnili se
absolventského koncertu naší rodačky.
Koncert se uskutečnil ve čtvrtek 17. března 2011
v kongresovém sále ve Zlíně. V současnosti je to
nejmodernější koncertní sál v ČR.
Hanka Varmužová je absolventkou kroměřížské
Konzervatoře P. J. Vejvanovského.
V sólovém přednesu zahrála Koncert D dur pro
flétnu a orchestr op. 283 od C. Reineckeho. Dopro−
vázela ji zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů
s dirigentem Viktorem Kozánkem.
Byl to krásný kulturní zážitek, za který Hance
děkujeme, a přejeme jí mnoho hudebních úspěchů.

H. Varmužová při absolventském koncertu.

Rostislav Marada
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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MS Niva Svatobořice−Mistřín
Ohlédnutí za zimou
Je za námi zimní období. Doba, kdy většina lidí tráví svůj volný čas
v teple domova u televizorů a horlivě ladí televizní programy.
Toto ale neplatí pro členy našeho mysliveckého
sdružení. Vydáváme se minimálně 2x týdně, a to
mnohdy i v nepříznivém počasí postarat se o ty,
co pomoc člověka právě v tomto mrazivém období
potřebují nejvíce, a tou je volně žijící zvěř v naší
přírodě.
I když tato zima nebyla tak tuhá jako před−
chozí, rozvezli jsme 250−300 q směsi jadrného kr−
miva a cca 60 q kvalitního sušeného jetele. Kon−
cem měsíce ledna bylo taky po celé naší honitbě
rozvezeno do zásypů krmivo obsahující ozdravnou
směs, aby se především srnčí populace udržovala
ve zdravé a silné kondici.
Pro zvěř a myslivce není jediným záporným
faktorem právě tuhá zima, ale především sám
člověk, který mnohdy svým chováním právě ovliv−
ňuje stresové reakce zvěře. Ať už pouštěním svých

čtyřnohých mazlíčků, kteří pak za doprovodu ště−
kotu ženou v polích zaječí či srnčí zvěř, dále mo−
torkáři a uživatelé čtyřkolek, kteří vyhledávají
polní a lesní cesty na zvednutí svého adrenalinu
a pletou si je s motokrosovou tratí.
Toto jsou jen některé z mála faktorů, které se
silně podepisují na fyzické kondici zvěře, která se
pak zbytečně vysiluje a ztrácí potřebnou energii
pro přežití zimního období. Je jen na nás, kterým
záleží na přírodě a životním prostředí, v jakém
stavu je předáme následujícím generacím.
Pomysleme tedy na příchod jara, kdy drobná
zvěř začne vrhnout první mláďata, abychom jim
ponechali právě tak potřebný klid a uvědomovali
si, že my jsme ti, kteří do přírody jdeme jen na pří−
jemnou „návštěvu“.
Zdeněk Jelen, člen MS Niva

Zimní přikrmování lesní a polí zveře.
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ DOMA I VE SVĚTĚ

Stále rozepsaná stránka historie

Tajemství odhaleno?
Je za námi zimní období. Doba, kdy většina lidí tráví svůj volný čas
v teple domova u televizorů a horlivě ladí televizní programy.
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem na− úkolem bylo spolupracovat s francouzskými
značil, že prapočátek jedné možné příčiny vzniku úřady až do posledního okamžiku.
Dne 9. června 1940 byl odeslán první sled.
svatoborského lágru je i varianta rychlé porážky
Dne 10. června odpo−
Francie fašistickým Ně−
ledne oznámil generál
meckem. Porážky, se kte−
Faucher, že francouzské
rou Francie ani ve snu ne−
ministerstvo války a ná−
počítala. A dokonce byla
rodní obrany odchází z Pa−
mj. poražena našimi tan−
říže a že Vojenská správa
ky, které nám wehrmacht
a francouzská vojenská
vzal paradoxně bez boje
mise mají odjet zároveň.
jako kořist, a k přepadu
To byl první a jediný vzkaz
Francie je cíleně proti
směrem k našim vojskům.
našemu spojenci použil.
Nebyla však auta, a tak
Bylo jich více než pět set
musela být sháněna své−
a k tomu nepočítaně děl Autor v námořním přístavu Dunkergue.
pomocí.
a další moderní vojenské
Před dům č. 52 na již
techniky. Našich vojáků
vylidněné Avenue de la
zde proti Němcům bojova−
Bourdonnais záhy před−
lo od května do 21. června
jely automobily seřazené
1940 více než 12 tisíc. Je−
v koloně. Nakládaly se pí−
jich stav evidovala Vojen−
semnosti a drobná kan−
ská správa se sídlem v Pa−
celářská zařízení … pálily
říži. Již 3. června 1940
se poznámky i další věci
bylo zřejmé, že se rychle
či papíry … odpoledne po
končí hrdinská episoda
15. hodině odejela krátká
britského vojska u fran−
kolona směrem kolem Eif−
couzského Dunkergue.
Vzápětí byla Paříž pře−
Pamětní deska u Dunkergue. felovy věže na Versailles.
Cestou již projížděly kolo−
kvapena leteckým útokem
nami uprchlíků – přes
a ofenzíva wehrmachtu
Marna, Romorautin, Bordeaux do Béziers.
se obrátila na jih země.
Kolem 16. června se všechny sledy čs. vojenské
Z našich styků s ministrem války bylo patrno,
že rozpaky z přepadu země spojené s evakuací správy shromáždily v sídle velitelství 1. divize
francouzských i jiných centrálních úřadů po− v Béziers. Všude v okolí ve městech i vesnicích
kračují. V této situaci rozhodl náčelník Vojenské vládl nepopsatelný zmatek, deorganizace umoc−
správy Československého národního výboru uleh− něná spoustou československých, francouzských
čit svému úřadu, aby evakuace, bude−li nařízena, či belgických vojáků, kteří se mísili s různými
způsobila co nejmenší potíže. K odeslání byly při− uprchlíky. (právě s touto situací vás čtenáře epi−
praveny veškeré písemnosti a složky vojenské sodicky seznámila stať publikovaná v minulém
správy a zároveň rozděleny na dva sledy, z nichž čísle Zpravodaje)
„Naši emigranti se ve Francii den co den pře−
první sled s písemnostmi měl být odsunut vlakem
do Agde. V druhém sledu zůstaly složky, jejichž svědčovali, že vlastně o jejich služby nikdo nestojí
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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a že jen pouhá zmínka o válce, která by mohla
zastavit útočníka a vést k obnově Československa,
působí ve francouzském prostředí jako něco
na hony vzdálené realitě. Zklamání bylo veliké!“,
je napsáno v knize o divizním generálovi O. Méz−
lovi.
Divizní generál Sergej Ingr (původem z Vlkoše)
jednal s generálem Frée s cílem zachránit naše
vojsko před německým zajetím, ale i před pomstou!
Dne 18. června 1940 přijel do Béziers generál
S. Ingr, aby shromáždil naše jednotky. Francou−
zům vyložil, že nás se jejich příměří netýká (že
všem hrozí zajetí) a že musíme pokračovat v boji
proti fašistům na jiné možné frontě. Generál Col−
son, ministr války, situaci pochopil a informoval
generála Weygenda. Druhého dne jednal S. Ingr
s generálem Medardem, který k tomu byl určen
ministrem války. Slíbil, že francouzská admira−
lita pomůže Čechoslovákům lodí Forbin a Condé,
což se i stalo a záhy přes Gibraltar připlula vojska
do Liverpoolu. Lodě celkem přepravily 750 osob.
Velkou zásluhu na této úspěšné akci měl i náš
velvyslanec v Paříži Štefan Osuský či plk. Václav
Kalina jako vojenský atašé. Tisíce našich vojáků
či civilistů však skončily v pracovních táborech
v Premol, v Lentiol nebo Židé v koncentračních
táborech Birkenau a Auschwitz nebo se probili
do Anglie či na jiná bojiště na vlastní pěst. Fran−
cie kapitulovala dne 21. června 1940.
V Kanadských listech v jejich pololetním pře−
hledu , který vyšel v Ontariu dne 1. července 2010,
píše Miky Janeček : „ Důležitým momentem byla
oslava narozenin TGM na Masaryktownu v březnu.“
Manželé Janečkovi si řekli, že pozvou všechny
dosud žijící válečné veterány, ale z 20 se dostavil
zcela neočekávaně jen jeden – plukovník Svatoň
(96). Ačkoliv byl nepřipraven vylíčil ústup své jed−
notky ve Francii v roce 1940. Z vyprávění vyšlo
najevo, že evakuaci našich vojáků do Anglie a zni−
čení registračních kartiček v Paříži řídili vojenští
zpravodajci, kterým velel pplk. generálního štábu
Václav Vlček (Vuk). Vypravěč měl na osudu těchto
kartiček osobní zájem, protože posloužily gestapu
v Protektorátu Čechy a Morava k zatčení jeho sta−
rých rodičů, které pak věznilo ve Svatobořicích.
Jejich zdraví natolik trýznivým lágrovým životem
utrpělo, že záhy po osvobození zesnuli. Studiem
archivu a díky synovi generála V. Vlčka v USA se
zjistilo vše, co bylo možné.
V 1997 dostal autor této stati dopis od Ing. Jana
Fráni z Las Palmas na Kanárských ostrovech,
o kterém ve stejném roce napsal v Rozmarýnu (li−
terárně společenský almanach). Bývalý legionář
Jan Fráňa v něm kritizoval dotazníky, které mu−
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seli naši vojáci vyplňovat v souvislosti se vstupem
a odvodem do naší armády ve Francii. Protože
velmi dobře hovořil francouzsky, byl záhy vybrán
a odeslán jako pobočník plukovníka dělostře−
lectva Ondřeje Vysloužila, který působil v Mar−
seille na vojenském konzulátu. Duplikáty, které
byly vyhotoveny k evidenčním kartám, se musely
odesílat do Paříže do tzv. Bourbonky, kde sídlila
Vojenská správa ČSNV. „Pud sebezáchovy,“ píše
Jan Fráňa, „zapracoval, a proto jsme spíše intui−
tivně několik transportovaných balíků kartiček ne−
odeslali, aniž jsme ještě tušili, co se stane a čemu
jsme zabránili.“ Tolik napsal J. Fráňa ve svém
dopise v roce 1997.
Jan Fráňa však později napsal i Miky Janeč−
kovi o tehdejší situaci v Paříži. Cituji: „Velmi
zmateně se odpoutali naši v Paříži a zanechali ges−
tapu „Tschechische Fundgrupe“ auf der Bourdon−
nais (Zlatý důl). Jak víš, spálil jsem já v Marseille
po zbabělém útěku pplk. děl. Jaroslava Vyslou−
žila do Bordeaux tisíce kartiček s údaji o našich
vojácích a letcích. Po mně tam zůstal jen popel.
Bylo to mé „Sprengkommando“. Zajímavé bylo, že
po mém příjezdu do Anglie zde již osazenstvo Bour−
bonky bylo a nikdo se mne na nic neptal!“ Tolik
J. Fráňa.
Po válce bývalý čs. vojenský atašé v Paříži Kalla
u výslechu doznal, že dostal příkaz zničit evi−
denční karty od generála S. Ingra. Zničením pově−
řil pplk. Jaroslava Vysloužila. Po válce měl být
postaven před soud i S. Ingr, právě za ty zapome−
nuté karty v Paříži. Intervenoval za něj však E. Be−
neš, a proto byl raději poslán jako čs. velvyslanec
do Holandska.
Tu by smutný příběh, který výrazně ovlivnil ži−
vot vesnice na Slovácku, mohl končit, avšak není
tomu tak…
Jan Kux, JUDr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

INFOSERVIS

Obecní kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
v I. čtvrtletí 2011

Další plánované akce v roce 2011

19. 6.  Čaj o páté – KD
25. 9.  Vinobraní – MS
3. 1.  Tančíme Zumbu, každé pondělí
30. 10.  Podvečer při swingu – KD
od 18:00 hodin – KD
6. 11.  Czech Virtuosi, Armando Vivaldi – KD
9. 1.  Putovní výstava mateřských center,
pořádá mateřské centrum Krteček– KD 19.– 21. 11.
 Hody, místní soubory – KD
12. 1.  Vernisáž výstavy fotografa
Milana Havlíčka – skupina
(změna termínu!!!)
KONTAKT – KD
27. 11.  Dětská pěvecká soutěž, ZŠ – KD
26. 12.  Vánoční koncert Mistříňanka – KD
15. 1.  Ples Mikroregionu Nový Dvůr
a Obce Svatobořice–Mistřín
11.–14. srpna 2011
 Slovácký rok v Kyjově
22. 1.  Dolňácký krojový ples –
místní soubory
29. 1.  Společenský ples – Lúčky
a Patnáctky pro občany
1. 2. 17:00–22:00 hodin
 Taneční – začátečníci, KD
4. 2.  Taneční prodloužená – KD
5. 2.  Ples SRPŠ – ZŠ
20. 2.  Dětský maškarní ples – Orel
26. 2.  Okresní ples SDH
5. 3.  Disko ples – SK Spartak
6. 3.  Fašaňk – místní soubory
29. 3.  Den knihy, beseda
se spisovatelem Jiřím Jilíkem,
malířem Františkem Pavlicou
a básníkem Janem Pavlíkem – KD
Z vernisáže výstavy M. Havlíčka.
20. 3.  Ťažko mňa mamička vychovala,
KOŘENY nositelů tradic – KD
27. 3.  Degustace – svaz zahrádkářů
2. 4.  Košt vína –
Svaz zahrádkářů – KD
8. 4.  Divoké kočky –
Travesti schow – KD
10. 4.  Setkání mužských sborů – MS
10. 4.  Vynášení smrti, Přinášení
létečka – Podkověnka,
Krušpánek, Lúčka
30. 4.  Stavění máje – místní soubory
Akce realizované v měsíci květnu
7.
8.
28.
29.

5. 
5. 
5. 
5. 

Den matek, Sokol – sokolovna
Den matek, MŠ, ZŠ, obec – KD
Kácení máje – místní soubory
Královničky – Podkověnka,
Krušpánek, Lúčka
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Předjarní koleda vynášení Smrti.

Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu
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Březen – měsíc knihy
Obecní knihovna stejně jako v loňském roce připravila i letos v rámci akce
„Březen – měsíc knihy“ některé výhody pro naše čtenáře.

Děti při návštěvě knihovny.

První týden v měsíci březnu ve výpůjčních dnech
2. 4. a 7. byl týdnem amnestie upomínek.
Po dobu celého měsíce mohli čtenáři využít bez−
platné registrace nových čtenářů. V loňském roce
využilo této možnosti 15 nových členů.
Ve dnech 8. a 10. března navštívily knihovnu
děti z MŠ ve Svatobořicích i v Mistříně a jejich
paní učitelky. Prohlédly si prostory knihovny, re−
citovaly básničky, odpovídaly na různé otázky, vy−

slechly si pohádku a slíbily, že se svými rodiči či
babičkami nebo dědečky přijdou si do knihovny
pro svoji průkazku a budou si vybírat knížky podle
své chuti.
Očekáváme, že knihovnu navštíví i žáci základní
školy v hodinách českého jazyka a někteří z nich se
stanou novými čtenáři. Mohou si pak půjčit nejen
pěkné knihy, ale také využít bezplatný internet.
Jindra Faiglová, PaedDr.

Pasport obyvatelstva 2005–2010
Počet obyvatel Počet
Počet
Počet přistěhovalých
k 1. 1.
narozených zemřelých v rámci okr. z jiných okr.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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3
3
3
3
3
3

476
516
529
540
547
557

40
38
38
42
40
39

23
48
49
37
40
34

74
45
66
42
48
37

13
13
9
16
11
18

Počet vystěhovaných
Počet obyv.
v rámci okr. do jiných okr. k 31. 12.
50
19
28
41
28
49

14
16
25
15
21
17

3
3
3
3
3
3

516
529
540
547
557
551
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Zemřelí občané v roce 2010
Únor
Jaroslav Měchura (55 let)
Vladimír Felsinger (51 let)
Josef Marada (88 let)
Františka Jeřábková (86 let)
Březen
Pavel Červínek (53 let)
František Hajný (52 let)
Duben
Josef Valenta (78 let)
Milada Svozilová (64 let)
Bohumila Buštíková (89 let)
Květen
Anežka Procházková (69 let)
Františka Rybaříková (88 let)

Červen
Jan Mrkývka (65 let)
Jaroslav Rolenc (71 let)
František Halajčuk (89 let)
Ludvík Brhel (89 let)

Září
Ladislav Seďa (62 let)
Václav Řihák (82 let)
Luděk Vašíček (44 let)
Božena Havelová (84 let)

Červenec
Jarmila Urubková (60 let)
Ludmila Maradová (76 let)

Říjen
Ing. Mgr. Michael Strýček (63 let)
Kristina Seďová (75 let)
Anna Němčanská (87 let)

Srpen
Vladislav Nestrašil (85 let)
František Synek (78 let)
Jarmila Křemečková (78 let)
Ludmila Vašulková (88 let)
Jan Klimeš (69 let)
Ladislav Kyněra (80 let)

Listopad
František Kyselka (70 let)
Lubomír Šimeček (47 let)
Prosinec
Bohumila Vavříková (96 let)
Jan Cápek (89 let)

Svatby v roce 2010
V obci Svatobořice−Mistřín byly v roce 2010 uzavřeny 4 občanské sňatky a 4 církevní sňatky.

Děti narozené v roce 2010
Leden
Jakub Ivičič
Dominik Dočekal
Lukáš Strýček
Andrej Josef Bruckner
Zdeňka Klimešová
František Kašný
Tereza Medunová
Únor
Šimon Kulheim
Michal Gottfried
Michaela Pekaříková
Březen
David Bábíček
Sabina Vítková
Natálie Drábková
Šarlota Klementová
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Duben
Lukáš Filípek
Květen
Monika Hochmanová
Jakub Michna
Jakub Skřivánek
David Krist
Ester Novotná
Terezie Plachá
Červen
Daniela Chlubnová
Červenec
Kateřina Bernatíková
Srpen
Vendula Obrtlíková
Aneta Kuchaříková

Adam Stara
Filip Sklenář
Říjen
Jakub Karlík
Kateřina Podveská
Matěj Sedláček
Tereza Mikesková
Listopad
Šimon Zálešák
Robin Dekař
Evelína Surková
Prosinec
Filip Staňa
Vojtěch Měchura
Jan Kašný
Max Männl
Jakub Polcr
Zdenka Gazdová, matrikářka
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Ilustrační foto

Naši jubilanti
Duben 2011
70
75
80
85
86
87

let
let
let
let
let
let

90 let
91 let
94 let

Marie Hollerová
Jaroslav Přikryl
Ludmila Horáková
Zdenka Poulová
Rozalie Veselá
Antonie Řiháková
Marie Pekárková
Veronika Brhelová
Ludmila Mrnuštíková
Antonín Vašulka
František Marada
Ignác Železník
Květen 2011

70 let

80 let
85 let
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Marie Kyselková
Marie Kolaříková
Ludmila Křemečková
Stanislav Chludil
Anežka Klimešová
Bohumil Navrátil
Jan Pekárek
Jiřina Polášková
Jaroslav Polášek

86 let
91 let
92 let

Růžena Ivičičová
Terezie Novotná
Jan Koudela
Božena Železníková
Červen 2011

70 let
75 let
80 let
88 let

Anna Rolencová
Marie Okůnková
Vladimír Kostiha
Ludmila Podveská
Cecilie Měchurová
Anna Latíková
50. výročí uzavření manželství

Duben 2011
manželé Vladimír a Marie Rubečtí
Květen 2011
manželé Josef a Marie Kolaříkovi
60. výročí uzavření manželství
Květen 2011
manželé Dionýz a Ludmila Martonovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

 FOTOGALERIE – Z DĚNÍ KOLEM NÁS 

Z karnevalu svatobořické školky.

Dětem připravily masky maminky a babičky.
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Z karnevalu svatobořické školky.

Závěr předtančení na školním plese.
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Momentka z předtančení na Dolňáckém plese.

Dolňácký ples rozzářil sál krojovou nádherou.
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Z fašaňkové obchůzky.

Momentka z fašaňkové obchůzky.
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Záběr z maškarního veselí.
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Chasa souboru Lúčka během fašaňkové neděle.

Pokácená vrba, kterou kdysi
sázeli místní včelaři.

Poslední chvíle mistřínské vrby z roku 1934.
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Stařičký neduhy trápený kmen vrby.
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Momentka ze slavnosti Vynášení Smrti.

Děti v průvodu s Létečkem.
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Předzvěst nové úrody…

Opravený slovácký dům F. Bimky.
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Překvapení o Velikonoční neděli

O Velikonoční neděli po ránu se o určité zdě−
šení obsluhy a překvapení pro motoristy postarali
na místní benzínové stanici u základní školy dva
volně se procházející a volně pobíhající koně.
Ti se do centra naší obce dostali ze svého ustá−
jení na nedalekém statku a na svého hospodáře
zde čekali určitě celou půlhodinu. Přivolaným mu−
žům dalo dost námahy odvést pozornost hřebce

od klisny a oba koně bezpečně a v posléze klidu
dostat zpět do jejich stájí.
Teprve pak mohli informovat jejich majitele.
Jen náhodě lze poděkovat za to, že se vše obešlo
bez komplikací a možná i zranění. Koně se nedo−
stali na hlavní silnici a zasahovat nemusela ani
náhodně zde právě v tom čase projíždějící hlídka
(fs)
Policie ČR.
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