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Vážení spoluobčané,
přiznám se, že se mi tento úvodník píše
velmi špatně. Naše společnost má za sebou
složité období koronavirové zdravotní krize.
Je pravdou, že naše obec byla v počátku druhé vlny epidemie jednou z nejhůře postižených nejen na okrese, ale i v rámci celého
kraje. Nechci zjišťovat nebo polemizovat,
proč tomu tak bylo. Většina onemocnění
měla mírný průběh, ale někteří občané skutečně poznali, jak může být toto onemocnění
vážné a že není radno je podceňovat.
Díky zvýšené zodpovědnosti všech občanů
a také skutečně obětavému přístupu naší
obvodní lékařky a jejího zdravotnického personálu se podařilo nejhorší vlnu epidemie
zvládnout. I když pandemie covidu 19 pomalu ustupuje, nemáme vyhráno. Proto znovu
vyzývám všechny občany k zodpovědnému
přístupu před, během i po vánočních svátcích.
Protože jsem svým zaměřením optimista,
věřím, že již během prvních měsíců nastávajícího roku 2021 a zvláště na jaře se vrátí náš
život do starých kolejí a znovu ožije bohatý
společenský život.
Přeji Vám všem klidné a příjemné prožití
vánočních svátků, do nového roku v první
řadě hodně zdraví a ať se Vám všem splní
přání.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vrátím se ještě k úvodníku tohoto zpravodaje, ve kterém jsem popsal současnou situaci
ve společenském životě obce.
Epidemie měla samozřejmě neblahý vliv především na společenský a sportovní život během
minulých měsíců. Namátkou připomenu zrušení
tradičních hodových slavností, což se od doby jejich obnovy v 60. letech minulého století nestalo.
Uzavření výuky na základní škole, zastavení fotbalových soutěží, soutěží ve stolním tenisu, boxu,
cvičení žen jak v Sokole, tak i v ostatních pohybových aktivitách má negativní vliv na zdraví našich
dětí i sportovců. Svou činnost přerušily dětské
i dospělé národopisné spolky, nekonalo se tradiční vinobraní ani hojně navštěvovaná beseda se se-.
niory. V rámci mikroregionu oblíbené trhy místních produktů ani hojně navštěvovaný silvestrovský pochod se v letošním roce neuskuteční. Dlouhodobě připravovaná Mezinárodní konference
k 75. výročí osvobození České republiky a internačního tábora byla odložena na neurčito. Věřící
nemohou navštěvovat bohoslužby a je silně omezena účast na pohřbech. Už dnes víme, že se nebude
konat tradiční zpívání u vánočního stromu a bude
omezen i průběh vánočních svátků. To je jen část
aktivit, které tvoří společenský život obce a které
nám samozřejmě chybí. Musíme si však uvědomit,
že zdraví nás a našich nejbližších je důležitější.
Přes všechna opatření se průběh prací omezil
jen velmi nepatrně. Nejvýznamnější akcí letošního
roku je zateplení a rekuperace základní školy. Tato
akce za 27 milionů korun se v nasmlouvaném termínu dokončuje a firma Hrušecká stavební dokázala i ve složitém období předat stavbu v požadovaném termínu a kvalitě. Stejně tak byla společností
MSO servis Kyjov řádně a kvalitně dokončena stavba nové kanalizace v ulici Hliník. Tato bude sloužit
pro nově připravovanou výstavbu v této ulici.
V druhé polovině roku byla dokončena výstavba
veřejného osvětlení v ulici Hlavní od benzinky po ulici Šardická. Pokračovala demolice budov na statku
v Mistříně, kterou bychom chtěli v příštím roce dokončit. Probíhala také příprava na parkovou úpravu pozemku u rybníku v Mistříně, kterou bychom
měli během příštího roku celou dokončit.
Významně se do vzhledu obce zapsala výsadba
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stovky nových stromů, které jsme vysázeli v říjnu
a listopadu po celé obci. V příštím roce budeme
ve výsadbě pokračovat.
Hlavně v zimním období jistě oceníme nákup
nového multifunkčního automobilu DURSO, který nahradil zastaralý Multicar. Je vybaven radlicí
na sníh a rozmetadlem na posyp chodníků i cest.
V listopadu jsme rozšířili vánoční osvětlení
na nově budované sloupy veřejného osvětlení.
Nejen děti jistě ocení nový betlém před obecním
úřadem, který doplní výzdobu vedle vánočního
stromu. Jeho autorem je mladý řezbář z naší obce
pan Václav Kolářík.
V rámci příprav na rok 2021 se dokončují projekty a stavební povolení na stavební akce, které
chceme v příštím roce uskutečnit. Jen stručně:
• Rekonstrukce místní komunikace a kanalizace
v ulici K Vinohradům.
• Výstavba místní komunikace s infrastrukturou
v nové ulici Přední Díly.
• Protipovodňová opatření – rekonstrukce místního rozhlasu.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení v Mistříně
z dotačního programu EFEKT.
• Oprava veřejného osvětlení v ulici Na Chmelnici.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hlavní
od kulturního domu po ul. Na Hraničkách.
• Výměna kotle a vzduchotechniky ve školní.
jídelně.
• Dokončení beachvolejbalového hřiště Na Dolině.
• Doplnění cvičebních prvků pro seniory na hřišti.
u nádraží.
• Výstavba zelené plochy u rybníku v Mistříně.
• Demolice bývalého statku Mistřín.
• Mlýn Svatobořice.
Všechny tyto investiční akce jsou ve fázi příprav
a jsou na ně připraveny, nebo se připravují projekty a stavební povolení.
Samozřejmě pečlivě sledujeme vývoj veřejných
financí státu a jejich vliv na rozpočet obce. Podle
toho budeme investiční akce během příštího roku
upravovat.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, rodáci i návštěvníci naší obce
Většina z nás ještě začátkem léta věřila, že se
život vrací do starých kolejí, ale úvod podzimu
nás z toho rychle vyvedl. Koronavirová pandemie
nám všem změnila dosavadní život a všichni se
netrpělivě těšíme na ukončení povinných restrikcí. Já doufám, že díky naší vzájemné spolupráci
tomu bude brzy. Opět bych chtěl tímto poděkovat
opravdu VŠEM, kteří se v takto nesmírně obtíž-

ném období snažili pomoci občanům v naší obci
a VŠEM občanům naší obce za dodržování a respektování nařízení. Nyní nás čekají velmi pěkné
vánoční svátky a já věřím, že si to všichni užijete v poklidu v rodinném kruhu s Vašimi blízkými. Hlavně užívejte příjemných chvil adventních
a myslete jen na to dobré.

Zimní období v obci
Čeká nás zimní čas a s ním spojené úklidové
práce v obci – sníh, ledovka. Prosím spoluobčany o jistou trpělivost s úklidem sněhu (pokud
nějaký napadne). Opět budu velmi vděčný všem
lidem, kteří zvládnou před svým obydlím sníh odklízet. Pevně věřím, že zimní období v naší obci
bude klidné a vše bude v pořádku. Mohli jste si
již všimnout, že v listopadu došlo k výsadbě 100
stromů v intravilánu naší obce. Listnaté stromy
byly vysázeny v parku pod kostelem, pod benzinkou, kolem zvonice, na dětských hřištích v obci
a dále ovocné stromy před domy žadatelů, kde
nám to možnosti dovolily. Náklady na výsadbu
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byly přes 500 000 Kč. Podařilo se nám získat
dotaci 200 000 Kč ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Mám z výsadby velkou radost a doufám, že stromy budou mít dlouhý život.
V Mistříně Na Dolině, je tam pěkný rybníček…
doufám, že i ti největší kritici uznají, že se rybníček krásně naplnil povrchovou vodou a 1. etapa
revitalizace se povedla. Ve spolupráci s rybářským svazem se do rybníčku vrátil i život. Ve 2.
etapě, která již úpravami zeminy byla zahájena,
bychom rádi upravili okolí a vytvořili příjemné
prostředí kolem vody. Věřím, že se nám to podaří
uskutečnit do konce roku 2021. Situace kolem
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rybníku ve Svatobořicích není dobrá. Bohužel
po odbahnění a vyčištění rybníku přišlo několik
po sobě suchých let a přívodní Sobůlský potok.
vyschl, tudíž hlavní zdroj vody není. Jedním z hlavních důvodů je i to, že obec Sobůlky vybudovala
kanalizaci a nyní do potoka nic již nepouští. Bylo
zde několik myšlenek, jak situaci vyřešit, ale ani
jedna nebyla průchozí v rámci zachování daných
regulí a povolení. Pokud se v budoucnu naskytne
přípustná varianta, jak vodu do rybníku dopravit,
určitě o tom budeme uvažovat.

Platební terminál, bankomat
Doufám, že většině z Vás udělám tímto oznámením radost. Již od ledna bude k dispozici v informační kanceláři obecního úřadu možnost platby
platební kartou. Tudíž budete moci poplatky
za svoz odpadů, za psí miláčky a jiné služby platit
bezhotovostně. Dále také po dlouhých jednáních
se nám podařilo pro naši obec získat do nájmu
bankomat k výběru finanční hotovosti, který by
měl být po Novém roce k dispozici ve venkovních
prostorách kulturního domu. Bankomat od společnosti Euronet bude mít obec v pronájmu na roční zkoušku a za rok se vyhodnotí, zda občané bankomat využívají či nikoli. Výši poplatku za výběr
z bankomatu Euronet stanovuje a klientovi účtuje
výhradně jeho banka, která debetní/kreditní kartu vydala.

Komunální odpad, třídění odpadu
Rád bych opět poděkoval za vzorné třídění odpadu v naší obci a správného využívání sběrného
dvora v roce 2020. Společnost Ekor, která zajišťuje v naší obci svoz odpadu, musí razantně zvýšit
poplatky od roku 2021 z důvodu celkového zdražení skládkovného. Zastupitelstvo obce Svatobořice-Mistřín rozhodlo, že jako poděkování občanům
za vzorné třídění odpadu doplatí danou částku
z obecního rozpočtu a poplatek pro rok 2021 zůstane stejný, a to 450,- Kč na osobu. Osvobozeni
od poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu jsou děti do 3 let a 4. a další dítě v rodině.
Ještě jednou děkuji, že máte snahu třídit odpad
a správně využíváte sběrný dvůr.
Přeji Vám všem ve zdraví prožité zimní období
a krásné sváteční dny.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis X. zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém X. zasedání dne 25. 6. 2020 v 18.00 hod. Přítomní byli
seznámeni s činností rady obce, finančního a kontrolního výboru za minulé období. Byl schválen
závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019.
V průběhu jednání byla schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ke spolufinancování sociálních služeb, dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů a bylo
schváleno vyúčtování poskytnutých prostředků
z rozpočtu obce v roce 2019. Byla projednána výroční zpráva o hospodaření základní školy, obecního kulturního domu, závěrečný účet DSO ČOV

Mistřín, závěrečný účet DSO Mutěnka, závěrečný
účet DSO Severovýchod a závěrečný účet Mikroregionu Nový Dvůr.
Zastupitelé zamítli žádost Společenství vlastníků (11) bytovky a podrobně projednali další
postup k rekonstrukci Mlýnu Svatobořice. Neschválili prodej pozemků 496 a 495/1 v k. ú,
Svatobořice a podpořili výkup pozemku p. č. 1784
v k. ú. Mistřín.
Po informaci o postupu prací na investicích
obce proběhla věcná diskuse.
Závěr jednání ukončil starosta ve 21.25 hodin.

Zkrácený zápis XI. zastupitelstva obce
Jednání XI. zastupitelstva proběhlo 24. 9.
od 18.00 hodin z důvodu dodržení vládních epidemických opatření v sále obecního kulturního
domu. Po zprávě o činnosti rady obce a kontrolního výboru byla projednána a vzata na vědomí
rozpočtová opatření a plnění rozpočtu za předešlé
měsíce letošního roku.
Zastupitelé schválili žádosti Klubu vinařů, Rodinného centra Krteček, Dechové hudby Mistříňanka,
Mužského sboru Svatobořice-Mistřín, Myslivecko-lesnického kroužku Hubert, ženského sboru
Rezedky a SDH Mistřín o změnu využití dotace
z rozpočtu obce. Hlavním důvodem žádosti byla nemožnost pořádat předem naplánované akce spolků.
Byl schválen prodej pozemku p. č. 966/43 v k. ú..
Mistřín a zamítnut prodej pozemku 792/1 v k. ú.
Mistřín. Žádost T. J. Sokol Svatobořice o dotaci
byla po rozsáhlé diskusi odložena k projednání
na příštím jednání zastupitelstva.
Po podrobné informaci o postupu prací v obci
proběhla diskuse a zasedání zastupitelstva obce
bylo ve 21.45 hodin ukončeno.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Co se podařilo v obci
za první polovinu volebního období
1. Uvolnění ploch po demolicích a příprava na další využití obcí.
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2. Vybudovaná nová hřiště, oprava, výměna nebo doplnění stávajících prvků a nová oplocení hřišť.
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3. Důležité přestavby objektů a přilehlých ploch ve vlastnictví obce.
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4. Výstavba nových ulic a komunikací.
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5. Vybavení SDO vozovým parkem, probíhající výsadba a opravy obecního majetku.
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6. SK Spartak – nová budova a celková rekonstrukce tribun z velké části za finanční pomoci obce.
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7. Stavba kolumbária, revitalizace rybníku v Mistříně a přilehlého hřiště Jednoty Orel.
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8. Velká celková rekonstrukce základní školy včetně rekuperace, výměna veřejného osvětlení
a instalování bankomatu na ObKD.
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Rekonstrukce kapliček
Určitě si většina z Vás všimla, že během posledních let probíhala oprava místních kapliček.
Snahou obce je udržovat tyto sakrální památky v důstojném stavu. Proto ve všech čtyřech objektech
došlo k izolaci zdiva, opravě střechy a omítek. Nyní se snažíme ve spolupráci s duchovním správcem
ThLic. Bedřichem Horákem, členy pastorační rady a vedení obce o dovybavení jejich interiérů. Některé
zmíněné objekty byly částečně vykradeny, a proto byly doplněny různými soškami a obrázky, které
nekorespondovaly s původním historickým záměrem nebo vysvěcením. Postupně pak budeme doplňovat
inventář těchto objektů.
Kaplička pod zvonicí je vysvěcena ke cti sv.
Rocha a sv. Roziny. Oba svatí byli spojováni se zázračným uzdravením lidí nakažených morem. Proto byly v období morových epidemií stavěny stavby
zasvěcené těmto světcům. Zde se pak věřící scházeli a svými modlitbami prosili o uzdravení. Původní výzdobu kapličky tvořil romantický obraz,
kde byl vymalován společně s těmito světci také
sv. Šebestián. První písemná zmínka o objektu je
z roku 1719. Nyní je místnost vyzdobena křížkem
a obrazy sv. Rocha, sv. Roziny a sv. Korony. V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém
světě, je třeba si připomenout postavu mučednice
z prvních staletí křesťanství - sv. Koronu, která
byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před
epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným
svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo.
Obrazy jsou od malíře Bohumila Bortlíka ze Starého Poddvorova.
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Kaplička u Zmoly patří k nejstarším stavbám
v naší obci, je datována kolem roku 1700. Je o ní
zmínka v kronikách, kde se píše, že je postavena v místech starého svatoborského hřbitova, což
dokládá i hojnost kosterních nálezů v těchto místech. První písemná zmínka je však z roku 1820,
kdy byla vysvěcena ke cti Ukřižovaného spasitele.
Původní inventář se nedochoval. Později zde byly
instalovány sádrové sošky Panny Marie a obraz
ak. malíře Vl. Vašíčka, Ukřižovaný Ježíš z roku
2000, který bude pro svou uměleckou hodnotu
uložen do depozitáře OÚ a veřejnost jej bude vidět
při významných výročí a slavnostech obce (opatření proti zlodějům uměleckých děl). Nyní je v kapličce instalován ústřední obraz „Ukřižovaný Ježíš“
a v bočních výklencích zrestaurované sádrové sochy Srdce Ježíšovo a Srdce Panny Marie.
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Kaplička ve Vrbátkách je na místě, kde dříve
stávala českobratrská modlitebna. Připomíná se
již v letech 1550. Modlitebna zde byla vybudována
z podpory šlechtického rodu Zástřizlů, kteří byli
českobratrského vyznání a vlastnili Svatobořice.
Až Václav Morkovský ze Zástřizl (1606 – 1632)
byl pokřtěným katolíkem. Modlitebna zaniká
po bitvě na Bílé Hoře (1620), kdy Habsburkové
provádí důraznou rekatolizaci. Za jakým účelem
byla kaple zbudována, nevíme. Původní výzdoba
se nedochovala a pozdější byla několikrát vykradena. Po zvážení všech dostupných informací je
navrženo, aby byla kaplička zasvěcena patronům
vinařství, které má v naší obci dlouholetou tradici.
Můžeme se pouze domnívat, proč mělo duchovenstvo ve 14. stol. zájem o majetky ve Svatobořicích.
Byly to snad vinice, které dodávaly víno do klášterů benediktinek v Pustiměři, nebo augustiánům
v Brně? Jisté je, že vinice zde byly již v roce 1627,
kdy je Jan Amos Komenský zakreslil do své mapy.
Proto je na výzdobu kapličky navržený čelní obraz se sv. Urbanem, na bočních stěnách sv. Václav
a sv. Jan Evangelista.
Sv. Urban – patron vinařů, ochránce proti mrazu,
bouřkám, ale i proti opilství.
Sv. Václav – patron vinařů, v den jeho úmrtí začíná vinobraní.
Sv. Jan Evangelista – patron vinařů, neuškodilo
mu otrávené víno, v den jeho svátku se žehnají
nová vína.
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Kaplička v Mistříně je zasvěcena Navštívení
Panny Marie. Byla postavena v roce 1864 rodinou
Antonína a Barbory Maradových. V roce 1995 byl
ukraden oltářní obraz. Současnou výzdobu tvoří
obrázky svatých a několik sošek. Výzdoba kapličky zůstává prozatím stejná, případné nabídky
úprav můžeme v budoucnu zvážit a realizovat.
Touto cestou bych rád poděkoval rodinám i jednotlivcům, kteří se dlouhá desetiletí starali a starají o čistotu a výzdobu našich kapliček.
Kapličky jsou součástí naší historie a je naší
povinností je zachovat pro další generace.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
Kronika Mistřína – kronikář Martin Kundrata – rok 1933
Jak předkové naši světívali svátky
Předkové naši zbožní hned ten den před svátkem nebo o sobotu všecko tak sobě zařídili a přichystali,
aby ve svátek nebo v neděli ani tou nejmenší prací den sváteční nezneuctili, ve velké svátky ani se
nesmělo zametat, to muselo byt všecko tak zařízeno aby se ničím den sváteční nerušil, každý kdo jenom
mohl hleděl k tomu, aby šel do kostela, a kdo nemohl jet, ten doma se modlíl, nebo četl něco nábožného,
a také kdo do kostela nešel, ten se ani ven neukázál, zato se každý styděl kdo nebýl v kostele. Bohužel
dnešní dobu mnohým ani nenapadne jít do kostela – nemá třeba celý týdeň co na práci, ale o neděli,
jako na odiv jde do práce právě když jdou lidé do kostela.
Kolikráte vidět i jinak hodných lidí, jak jdou do práce, zvláště přes odpolední Bohoslužby, vzlášť
nekteří ti majetnější, nežliby sobě najál dělníka ve všední den, tak to chce všecko polapat sám ve svátek
nebo o neděli, (to jsou obzvlášť ti lepší křesťané). Mnozí zase na ranní Bohoslužby jdou ale odpoledne
až se vispějí po obědě tak jdou na pole se podívat (třeba tam byli v sobotu) a až jini přijdou z kostela pak
jdou do hospody do karet, tak světí sváteční den celý čas, lidé takový nemají zálibu jenom v kartách,
karban se u nás strašně rozmohl, tak že i děti hrají v karty na trávě nebo když pasou husi.
Tolik o svěcení neděli a svátku jindy a dnešní dobu.
Svátek Božího Těla
Ještě něco zapovšimnutí připomínám co všecko naše ženské dělají, když na svátek Božího Těla jdou
se průvodem ke 4. olt. pod širým nebem vystaveným, totiž když se u toho kterého oltáře obřady již
ukončili a má se odejíti dále, tu hned některé pověrčivé ženy oškubávají z těchto oltářů ozdoby, a nebo
aspoň nějaké halózky ku všelijakým pověrám, každá si toho nese domu náručí, že by to mnohý člověk
ani věřiti nechtěl že na našem venkově se najdou ještě lidé co věří těmto všelijakým pověrám.
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Ještě něco o křtinách a ůvodech
Za dřívějších dob když se narodilo manželum dítě, tak matka musela býti oddělená na lůžku se svým
dítětem a oponou nebo u nás zastřena plachtou od vrchu až po zem, a tam musela matka bydleti po šest
neděl * až do ůvodu, (což se dnes již neděje, neboť matka jde kolikráte hned za pár dní na ůvod) táto
opona nebo plachta byla krásně vyšívaná z plátna konopného nebo lněného. Výšivky tyto byly krásné
ornamentiky které uvidíme jenom v můseum.
* Proto se dodnes takové ženě říká šestinedělka – kůtnica – že ležela v kůtě slehla do kůta apod.
protože postel takové ženy byla vždy někde vzlášť v koutě na zvláštním místě, neboť se také věřilo tedy
kdyby taková žena se vzdálila, že by ji vzala divá žena dítě a dala by ji tam svoje dítě divé, a nebo by
se stalo nějaké neštěstí hrozné, krůpobytí ap. tomu ještě někteří lidé věří pevně do dnes, a takovou ženu
hned ženou z domu.
Text z kronik je přepsán přesně podle zápisu, včetně chyb.

Lenka Gajdová

◾O KOM MOŽNÁ NEVÍTE◾

Vojta Krakovič, Michal Bábíček a Ema Hajná
Motto: Lidem nechybí síla, ale vůle
„Aroo! Aroo! „ zní na Spartan race před startem, což byl pokřik spartanských bojovníků ...
Zima, vítr, chlad, horko, pot, únava, silná vůle
vydržet, přežít .... Když bojovníka v Česku nic nezastaví a srdce vítězí. Vítejte v soutěží OCR.
Dvacetiletý student VUT v Brně Vojta Krakovič.
se rozhodl pro neobvyklý sport s názvem OCR, to
je zkratka z anglického Obstacle Course Racing,
což se dá jednoduše nazvat jako překážkové závody. Jedná se o běh v terénu, kde na závodníka
čekají různé překážky, např. ručkování, šplhání
na laně, přelézání vysokých zdí, plazení v blátě
pod ostnatým drátem, plavání, nošení různých
břemen (pneumatiky nebo dřevěné klády) atd.
Za nesplnění překážky se většinou dělá nějaký
handicap - angličáci, běh navíc, chůze „na raka“
apod. OCR je u nás ve větším měřítku teprve.
od r. 2013, kdy se konal první Spartan. Předtím
tady byl pouze „Bahňák“. Tento sport se pořád
posouvá vpřed. Věnují se mu všechny generace.
Světová federace by ho ráda alespoň z nějaké části dostala na olympiádu. „Nejznámější je závod
Spartan Race,“ říká Vojta. „Tak jsem se k tomu
dostal i já. Chtěl jsem si to vyzkoušet, abych měl
super zážitek a úplně mě to pohltilo! Zkusit si to
může každý, většina závodníků jsou lidé, kteří se
neženou za vítězstvím, ale chtějí si to prostě a jen
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

užít ...“ V ČR je spousta závodů, kdy si každý podle sebe vybere podle vzdálenosti nebo obtížnosti
překážek závod, který mu vyhovuje. „S těmi nejlepšími závodníky se v ČR v žádném případě porovnávat nemůžu,“ pokračuje Vojta, „ale většinou
končím v prvních 20% výsledkové listiny. Největší
úspěchy, kterých jsem dosáhl, je teď čerstvě 3.
místo na Mistrovství České republiky v OCR kategorie muži 18 -19 let na trase 12 km a 11. místo
celkově ze 153 závodníků na Beton Race ...“
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Další, 35ti letý technik Michal Bábíček, se tomuto sportu věnuje již od r. 2016. S kamarádem
se „hecli“, že vyzkouší závod Army run ve Vyškově a od té doby ho to nepustilo. Baví ho všechny
druhy sportů, ale v těchto závodech si najdete
od každého sportu něco. „Je to skvělá motivace se
zlepšovat a makat na sobě, snažím se hledat stále
větší výzvy“, říká Michal. „Moje nejlepší umístění
bylo 8. místo na Wine Race Lužice ze 160 účastníků. Za svůj osobní úspěch určitě považuji dokončení všech 3 závodů Spartan Race v jednom roce
a také dokončení 2 závodů Army run v jeden den.
První měl 16 km a 60 překážek, tam jsem skončil
33. z 300 účastníků a druhý měl 14 km a přes 40
překážek.“ Co láká závodníky na tomto sportu,
je příroda a lokality, kde se tyto běhy odehrávají.
Pro Michala byl nezapomenutelný zážitek Spartan Race v Liberci na Ještědu (28 km, 35 překážek
a hlavně přes 5 hodin běhu v dešti), dále pak Spartan Race v Koutech nad Desnou, kde se běželo
ve sněhu a největším překvapením bylo plazení se
pod ostnatým drátem v ledové řece Desně. Zajímavé.
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lokality byly Taxis Gladiator race v Pardubicích
na dostihové dráze nebo Gladiator race ve westernovém městečku Šiklův mlýn. Pokud by si někdo
chtěl vyzkoušet tento sport, tak v okolí nejlepší
OCR závody jsou určitě Wine race Lužice, Geroy
Přerov, Excalibur race Vranov u Brna ...
Našim místním gladiátorům Vojtovi a Michalovi k jejich úspěchům gratulujeme a jsme rádi, že
máme ve vesnici reprezentanty tohoto náročného
a netradičního sportu. Jak mi prozradili, nejsou
v obci sami. Tento sport si vyzkoušel už i Adam
Vašulka, Dominik Hajný, Martin Kopřiva, Jan Veselý, Broněk Měchura, Zuzka Tesaříková, Míša
Krakovičová nebo Ema Hajná, která skončila druhá na Spartan Kids.
Všem držím palce ve zdolávání těžkých překážek, v překonávání sebe sama a cvičení se v pevné
vůli. Věřím, že i když tato covidová doba soutěžím
moc nepřeje, jistě o našich sportovcích ještě uslyšíme. A nejen o nich.
Aroo, Aroo, Aroo!
Markéta Varmužová
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Běž, Emo, běž
I když se letos do hodonínského běžeckého poháru mládeže, který odstartoval až v prázdninových měsících, Ema nezapojila, rozhodně se nedá
říct, že by nějak běžecky zahálela.
Trénovala samozřejmě i v době jarní karantény
a následně v červnu podpořila na závodech svou
účastí družstvo starších žákyň Atletického klubu
Kyjov. Jejich družstvo i přes malé složení zaznamenalo úspěchy jak ve Znojmě na štafetě 4x300
metrů, kde holky dosáhly na stupeň nejvyšší
a odvážely si domů zlaté medaile, tak ve Vyškově
na trase 4x60 metrů. Během závodů si Ema také
zaběhla nové osobní rekordy na tratích 300 i 150
metrů.
O prázdninách přijala výzvu kamarádky a vyzkoušela si pro ni zcela novou disciplínu – Spartan
Race. A protože je Ema velká bojovnice, která se
nevzdává, nemohlo to dopadnout jinak než umístěním na stupni vítězů. V kategorii 13-14 let tak
na trati dlouhé 3,5 kilometru s 20 různými překážkami obsadila krásné 2. místo.
Úspěšně s dalšími mladými hasiči, mezi něž patří Patrik Klement a Eliška Špirudová, Ema reprezentovala naši obec na krajském kole soutěže TFA
dne 16. srpna 2020 v Brně, kde v kategorii jednotlivců opět dosáhla nejlepšího výsledku a právem
stanula na nejvyšším stupni vítězů.
V září na Evropských atletických dnech poměřila své síly s dalšími 130 atlety z 12 zemí a na trase
150 metrů obsadila krásné 11. místo.
Přestože se běžecký stadion uzavřel, Ema poctivě trénovala i nadále a vyplatilo se jí to. Svým
časem na 300 metrů se nominovala na Mistrovství
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Moravy a Slezska v Olomouci, kde se umístila
na stříbrné příčce.
Ke všem dosaženým úspěchům se sluší pogratulovat a v neposlední řadě také poděkovat za reprezentaci naší obce: „Blahopřejeme a děkujeme,
Emo! A do dalších závodů přejeme hodně sil.“
Dana Karská
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Malíř Josef Korejz Blatinský 1909 - 1989
V letním červnovém ránu roku 1954 přijel v ranních hodinách na nádraží do Svatobořic
osobní vláček od Kyjova.
Vystoupilo z něj několik cestujících, mezi nimi
i muž v omšelém obleku, rumcajzovském kloboučku, s velkými složkami na papír, které nesl pod
paží a baťůžkem na zádech. Se zájmem si prohlížel
místo, kam přijel a od výpravčí získával informace, kdy se v místě pořádají slavnosti, na kterých se
chodí v lidovém kroji. Ten den byl svátek „Božího
Těla“ a pracovnice vlakového nádraží jej poslala
ke kostelu. Najít dominantu obce již nebylo těžké,
byl vidět z dálky. Kdo byl tento záhadný člověk?
Jednalo se o naivního malíře, sběratele folklóru,
kronikáře a řezbáře Josefa Korejze Blatinského.
Narodil se a žil v Javornici. Rodný kraj, podhůří
Orlických hor, oblast velmi malebná a bohatá lidovou kulturou, mu učaroval již v dětství. Přál si
být malířem a také se jím stal, přestože se narodil
do chudé rodiny a na akademické vzdělání neměl
prostředky. Malovat se učil v příležitostných kurzech pod odborným vedením a rychle našel vlastní
výraz, kterým podával své svědectví o životě venkova. Rodný kraj prošel křížem krážem s batohem
a kreslířskými a malířskými potřebami. S otevřeným srdcem a vnímavou duší putoval za lidovým
uměním i do jiných krajů republiky. Stal se spolupracovníkem Ústavu etnografie v Praze, katedry
etnografie a folkloristiky Univerzity Karlovy, etnografického oddělení Moravského muzea v Brně,
muzea ve Strážnici, spolupracoval také s Ústavem pro jazyk český a od poloviny šedesátých let
s Okresním muzeem Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou. Všechny tyto instituce vlastní od Josefa Korejze množství obrazového i slovesného
materiálu - dokumentaci zanikajícího života a lidových tradic starého venkova. Několikatisícová
sbírka prací Josefa Korejze Blatinského, kterou
spravuje rychnovské muzeum, představuje téměř
dokonalou národopisnou dokumentaci Orlických
hor a Podorlicka, ale i široké oblasti naší vlasti.
Na tvorbu tohoto lidového malíře mě upozornil
Šardičák Pavel Foltýn, který objevil zlomek jeho
bohaté fotodokumentační pozůstalosti a především folklórní obrázky z našeho kraje.
V krátkém čase jsem se vydal na cestu, abych
zdokumentoval období a práci malíře, který do naší
obce zajížděl podle pozdějšího zjištění několik let..
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Podle datací na obrázcích se jednalo o dobu od roku
1957 do 1963 (možná se najdou ještě další materiály,
které období prodlouží, kreslil i do rodinných kronik).
Navštívil jsem Muzea v Rychnově nad Kněžnou
a Javornici. Pak jsem zajel za majitelkou pozůstalosti malíře. Zde se mi podařilo zakoupit několik
obrázků, které pan Korejz namaloval v naší obci.
Jedná se o významnou dokumentaci té doby. Obrázky byly pečlivě popsány, tak nebylo těžké najít
místní občany, kteří mu stáli modelem. Při setkání

s nimi jsem se dověděl i různé zajímavosti, které
se staly při malování. V již zmíněných muzeích je
také velké množství fotografického materiálu. Pan
Foltýn se snaží o částečnou digitalizaci odkazu
tohoto pracovitého malíře, což je velmi záslužná
práce. Ve spolupráci s ním připravujeme výstavu
s názvem „Nežít nadarmo“ v příštím roce, pokud
nám to situace okolo pandemie umožní.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Ocenění dobrovolníků roku
Dobrovolníci nezištně konají dobro okolo sebe a rozdávají radost
V září ocenila kyjovská radnice spolu s organizací Krok dobrovolníky, kteří svůj volný čas věnují
práci s dětmi a mládeží, a tak je motivují a inspirují ke správnému postoji k životu. Mezi desítkou
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oceněných byli i dlouholetí vedoucí kroužků pro
děti v naší obci: Jarmila Maradová, Markéta Varmužová, Kateřina Martykánová a Oto Svora.
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Pozdrav ze školy
Dobrý den vážení rodiče, vážení kolegové, přátelé školy a milé děti!
Nacházíme se ve velmi složité a komplikované
situaci. Na začátku školního roku jsme nastoupili
do školy, která byla stále ještě stavbou. Přestože
se stavební firmy i Obec jako investor snažily vše
urychlit, tak třídní kolektivy obsadily třídy, které nebyly jejich kmenovými učebnami. Také jsme
neměli k dispozici sportovní zázemí, počítačovou
učebnu ani odbornou učebnu pro výuku anglického jazyka.
Začátek školního roku jsme všichni očekávali
s nadějí, že se po klidném létě vrátíme k normálu,
bez protiepidemických omezení. Školní rok jsme
zahájili ve spolupráci s místním kulturním domem
v jeho prostorách, neboť naše školní jídelna v té
době sloužila jako úložiště pro didaktickou techniku. Sál kulturního domu byl tak více než důstojnou náhradou. Tímto bychom rádi poděkovali jeho
vedení, že nám toto zázemí poskytl.
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V průběhu podzimu se sice dávala škola po stavební stránce do pořádku, zato se postupně zhoršovala epidemická situace a po měsíci a půl došlo
k uzavření činnosti základní školy. Signály se
objevovaly již v průběhu, kdy nám v karanténě
skončily i celé třídní kolektivy. Byli jsme tedy nuceni přejít na distanční výuku, ve které již měsíc
jedeme. Naše situace byla o to složitější, že jsme
po celé dva měsíce neměli k dispozici plně vybavenou a funkční školu. Chybějící učebna informatiky
nám udělala velký škrt v našich plánech o proškolení žáků v systému Office365 a DM. Škola však
stihla nakoupit didaktickou techniku – počítače.
Byla tak nápomocna tím, že je mohla zapůjčit bezplatně k užívání tam, kde to bylo potřeba. Celkem
jsme takto podpořili 10 žáků naší školy. Nyní mi
však dovolte poděkovat Vám, vážení rodiče, Vám,
vážení pedagogové, a také Vám, milí žáci, za to,
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jakým způsobem většina z Vás k distanční výuce
přistupuje, jak velké úsilí a péči jí věnujete a jak
celou situaci zvládáte. Děkuji Vám za Vaši trpělivost, tolerantnost i podporu, kterou škole dáváte
najevo.
Distanční vzdělávání naznalo změn oproti jarnímu období. První a důležitou změnou je to, že se
změnou legislativy se stalo povinným. Již to není
na dobrovolné bázi. Někdy je to boj se přinutit sednout k počítači a pracovat v domácím prostředí.
Ani komunikace přes online prostředí není stejná
jako ve třídním kolektivu. Všichni jsme se za pochodu tomu museli učit. Někomu se daří lépe a někomu méně, ale důležité je, že se stále snažíme
posunout dopředu a objevovat nové možnosti.
Mateřské školy jsou pilířem naší vzdělávací
soustavy, základním stavebním kamenem. Proto
se i stavebně spěchalo tak, aby chod mateřských
škol nebyl nijak omezen. Mateřské školy tak
i v tomto období jedou zcela bez omezení. Tedy
až na uzavření z důvodu karanténních opatření,
neboť ani mateřské škole se ten bacil nevyhnul.
Nyní jsou však obě pracoviště opět plně v provozu.
Velké poděkování tak patří všem zaměstnancům
mateřské školy, kteří fungují v tomto čase i bez
osobních ochranných prostředků.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

V současné době se již i základní škola postupně vrací k prezenčnímu vzdělávání. Sice za přísných epidemických podmínek, ale i tak se opět
můžeme setkávat. Postupně se budou uvolňovat
i další opatření a žáků ve škole bude přibývat.
Proto mi na závěr dovolte vyslovit prosbu či přání, abychom se všichni snažili dodržovat státem
určená opatření, zbytečně neriskovali své zdraví
a chránili i zdraví ostatních. Pouze ohleduplností,
tolerancí, trpělivostí a dodržováním pravidel a daných opatření můžeme snížit riziko opětovného
uzavírání škol a přechodu na distanční vzdělávání.
S přáním hodně zdraví a klidného adventního
času i vánočních svátků
Zbyněk Mašek, ředitel školy
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Historie obce - exkurze 6. A a 6. B
V rámci hodin občanské výchovy se žáci šestých ročníků na začátku října vydali na exkurzi
o historii obce.
Skvělým průvodcem nám byl pan Rostislav
Marada, který nás provedl Mistřínem, ukázal
důležitá historická místa a své vyprávění doplnil
spoustou obrázků a fotografií. Výklad obohatila
dějepisnými poznatky i paní učitelka Jana Brhelová. Žáci se dověděli spoustu zajímavostí, viděli i vzácné mince z pokladu, který se na území
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Mistřína našel. Druhá polovina exkurze – Svatobořice – se musela, bohužel, kvůli uzavření škol
zrušit, nicméně šikovní šesťáci se pustili do zpracovávání projektu o své obci, její historii a památkách na distanční výuce. Posloužil jim internet,
knižní zdroje i ústní vyprávění jejich rodičů či
prarodičů. Snad si již brzy společně ve třídách
naše vytvořené projekty ukážeme.
Ivana Hanáčková, učitelka
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Farnost
Jak je všeobecně známo, na přelomu jara a léta se šíření covidu zbrzdilo a opatření se uvolnila.
Proto se mohly uskutečnit některé akce, kde
je možné setkání většího počtu lidí. I když se
ještě nemohlo konat 1. sv. přijímání na začátku
června, jak bylo plánováno, venkovní akce už byly
dovoleny, a tak se i liturgický průvod na Boží
Tělo uskutečnil v nezkrácené podobě, se čtyřmi
obvyklými oltáři. Další venkovní akcí byla první
červencovou neděli poutní mše sv., konaná již
tradičně venku na hřišti pod kostelem. Odpoled-.
ne proběhl na stejném místě Den farnosti, kdy
kromě obvyklých soutěží pro děti a vystoupení
Varmužovy cimbálové muziky byl program obohacen o koncert mladého bandu ZUŠ Dubňany,
který hraje pod vedením Janka Gašpárka. I když
bývá zvykem, že přijede cizí kazatel na mši sv.,
tentokrát nás navštívil neformálně na odpoledním
setkání P. Milan Palkovič z farnosti Velké Losiny,
který některé z našich farníků provázel na pouti
v únoru ve Svaté zemi.
I když se epidemická situace začala na konci
prázdnin a začátkem září opět zhoršovat, odložené první sv. přijímání se ještě uskutečnilo první
zářijovou neděli, kdy přijalo svátost eucharistie a den předtím smíření osm dětí. Následující
víkend proběhla v Žarošicích hlavní pouť, Zlatá
sobota, kdy bylo možné vnímat v menším počtu
účastníků obavy ze zhoršeného stavu v šíření pandemie. I přesto se z naší farnosti vypravila pěší
skupina poutníků. Hlavním celebrantem měl být
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brněnský sídelní biskup, místo něj však přijel
a vedl hlavní bohoslužbu pomocný biskup z Brna,
Pavel Konzbul.
Následující vývoj je nám dobře znám. Postupně se opatření proti šíření covidu zpřísňovala, až
omezila kulturní, ale i náboženské akce téměř
na nulu. Během tohoto období odešel na věčnost
i dlouholetý obětavý kostelník, pan Jaroslav Červenka. Ať mu Bůh dá věčné odpočinutí!
V období před adventem, kdy se budou postupně zapalovat svíce na věnci a bude takto přibývat
světla, nám svítá i naděje na zlepšování epidemické situace.
Přeji nám všem, abychom mohli prožít Vánoce
bez větších obav a s opravdovou radostí a pokojem, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří.
P. Bedřich Horák, farář

27

Charitní pečovatelská služba
Vážení a milí spoluobčané, uživatelé našich služeb a příznivci charitního díla!
Letošní rok byl i pro Charitu a její pracovníky
zcela odlišný. Uplynulé období bylo bezpochyby
velmi složité a náročné. Celá společnost čelila
a nadále i čelí riziku nákazy novým typem koronaviru Covid-19 a ani Charitě Kyjov se nákaza
nevyhnula; zasažena nákazou byla již všechna
střediska s výjimkou jediného – NZDM, klubu
Bárka. Všechna nařízená opatření byla a stále
jsou ze strany personálu respektována a striktně
dodržována, všechny závazky vůči všem klientům
Charity Kyjov se nám doposud daří bez omezení
plnit. Jarní měsíce nás této nákazy ještě ušetřily, o podzimu už se tak mluvit nedá. První vlna
byla sice ve znamení „seznamování se“ s novou
situací, ale potýkali jsme se se značným úbytkem
pracovních sil. Především uzavření škol a přechod
žáků a studentů na distanční výuku nám zkomplikovalo práci. Poslední měsíce se nijak zvlášť
od těch jarních neliší; snad jen tím, že jsme se
doposud nedočkali jediného týdne, kdy by nikdo
z pracovníků Charity nebyl nakažen. Charitní dům
pokojného stáří v Čeložnicích neměl v jednu chvíli
k dispozici žádnou kuchařku; nákaza se rozšířila
jak mezi personálem, tak mezi klienty. Díky přijatým opatřením jsme, zaplať Pán Bůh, překonali
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i toto období; pro vedoucího zařízení to byla příležitost předvést své kuchařské umění a vše zvládli
na výbornou. Se značnými problémy se potýkala
i pečovatelská a ošetřovatelská služba a personální situace na těchto střediscích není ideální ještě
ani teď, v předvánočním čase.
Upřímné poděkování patří čtyřem dobrovolnicím, které se v řádu několika týdnů průběžně
stávaly nedílnou součástí týmu pečovatelek a bez
jejichž nezištné pomoci bychom to skutečně nezvládli. Uznání a upřímné poděkování patří rovněž
vedení Charity Kyjov, všem spolupracovníkům, vedoucím středisek i jim podřízeným pracovníkům,
kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí; zvláště pak za vysoké pracovní nasazení
v této nelehké době.
Přeji všem, abychom se pokusili čas adventního očekávání strávit skutečnou vnitřní obnovou
a vzájemnou podporou. V čase vánočním ať nás
všechny narození Dítěte Spasitele naplní pokojem a radostí; ať tento pokoj a radost dokážeme
přinášet do domovů těm nejpotřebnějším i svým
blízkým.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
Jitka Rybová, PR, Charita Kyjov
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Život v obci
Den sousedů v ulici Pod Sokolovnou
Když se po roce blížil datum konání Dne sousedů, nebylo jisté, jestli se díky nejisté situaci vůbec
sejdeme. Co platilo včera, druhý den nemuselo
být pravdou. Nakonec všechno vyšlo a my jsme se
sešli v termínu, kdy bylo ještě všechno dovoleno.
A tak se na silnici /bez provozu/ objevily stoly,
na kterých byla spousta dobrého jídla i pití. Nálada byla víc než dobrá, protože sezení se zúčastnili
všichni Ti, kdo se chtěli pobavit a popovídat si.
Dnešní doba plná shonu sousedským vztahům
příliš nepřeje. Dříve narození si dobře vzpomínají na sousedská posezení, ať to bylo draní peří,.
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vyšustování turkyně, vaření povidel nebo jen tak
posezení na lavičce před domem. Útěchou nám
může být skutečnost, že mezi stoly pobíhala
spousta dětí, které měly dovoleno jít v tento den
spát později a ony toho využily v plné míře. Každá
doba je jiná. My vzpomínáme na tu naši a oni budou jednou vzpomínat na Den sousedů, na který
jsme se všichni těšili.
Vždycky, když se rozcházíme /ať je náš krok
jistý nebo trochu vratký/, tak se pozdravíme „tak
zase za rok“.
Sousedé z ulice Pod Sokolovnou
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Naše činnost během podzimu
Velmi ráda bych se za náš spolek RC Krteček
rozepsala o aktivitách a akcích konajících se
za podzimního období, avšak tak jako všem spolkům a dalším organizacím, tak i nám pozastavilo
další opatření vzniklé druhé vlny koronavirové
pandemie samotnou činnost. Herna pro děti byla
otevřena krátce a pochod Sv. Martina byl zrušen.
Ovšem v září byl Krteček užitečný na vynikající benefiční akci, kterou pořádal spolek Rezedky
a která se opravdu vydařila. Ještě jednou touto
cestou chválím organizátory a ostatní, kteří se podíleli na zajištění programu pro účastníky štafety
a běhu na delší trať, a taktéž všechny podporující
kolem. Děkujeme za možnost naší účasti formou
nabídky dětského koutku. Děti se vyřádily, ať již
na skákacích hradech nebo překážkové dráze, kde
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v cíli po doběhnutí obdržely malou odměnu. Bylo
to povedené odpoledne, jehož cílem byla podpora
pro dobrou věc - sportování, překonání svých sil,
benefice a zajištění finančních prostředků na výpomoc léčby proti rakovině prsu.
Nastává vánoční období a pevně věřím, že pandemie koronaviru zásadně neovlivní průběh adventního času a prožitek samotných svátků. Přeji
za sebe a náš tým krásné a poklidné prožití vánočních svátků. Ať Vám tento čas přinese radost,
úsměv a pohodu se svými blízkými. Novým rokem
všichni proplujte s lehkostí, bez starostí a ve zdraví si užijte každý den, který naplno vytváří hodnotu Vašeho života.
Jitka Janošťáková, členka RC Krteček
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Krušpánek
Vánoce se nám opět blíží a rok 2020 bude brzy pryč
Ten letošní byl v některých ohledech trochu
nešťastný. Opatření udeřila týden před naším
soustředěním, nakonec se tedy neuskutečnilo.
Dalším vlivem karantény, bohužel, při našem počtu nebylo možné mít ani běžné páteční zkoušky.
V již rozvolněnějším červnovém odpoledni jsme se
na ukončení tohoto netradičního školního roku
rozhodli si užít alespoň společné odpoledne při bojovce po obci, se kterou nám organizačně pomohli někteří starší kamarádi z Lúčky a Slováckého
krúžku. Plnění úkolů v bojovce spočívalo v řešení
fyzických aktivit až po skládání básniček. Kvůli
deštivému počasí se zrušil navazující táborák, nicméně i v pláštěnkách jsme si bojovku moc užili.
V červenci nás měl čekat festival ve Francii, který
byl, bohužel, nakonec zrušen.
Po prázdninách jsme doufali, že se vše vrátí
do normálu, přivítáme nové členy z mladší Podkověnky a pilně začneme cvičit nová pásma, Moravskou besedu a především chystat hodové voničky,
ostatně jako každý rok. Situace se však prozatím
nezmírnila a kvůli dění v obci do konce pololetí
zkoušky zůstávají zrušeny.
Ani v této době jsme však úplně nezaháleli a rozhodli se pro radost a rozveselení natočit
krátká videa jako vzpomínku na hody, které by se
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uskutečnily 14. - 16. 11. 2020. Vedoucí také pracují na programu a pásmech do budoucna, jelikož
v roce 2021 nás čeká 20. výročí souboru, domácí
Folklorní festival v Mistříně a Slovácký rok v Kyjově. Mimo účast na těchto akcích chystáme focení
pro výrobu propagačních materiálů. Za tento náročný rok jsme si toho moc neužili, těšíme se však
a doufáme, že vstupem do roku 2021 se situace
zlepší a budeme se moci opět setkávat na zkouškách a folklorních akcích nejen v naší obci.
Všem přejeme krásné prožití Vánoc a také vše
nejlepší v novém roce. Především hodně zdraví.
Zuzana Tesaříková,
DFS Krušpánek s vedoucími
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Slovácký krúžek
Slovácký krúžek ve stínu doby kovidové...
Ano, letošní rok byl a je extrémně poznamenán
pandemií COVID-19 a s tím spojenými opatřeními, která utlumila i náš krúžkařský život. Letní
rozvolnění, byť mělo život jepičí, přineslo jisté
osvěžení naší činnosti. Krom toho, že naši členové
užili folklór na přespolních hodech, jsme v srpnu
rovněž vystoupili v rámci Soutěže o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku na kyjovském
Dolňácku. V příjemném prostředí Parku hrdinů u kyjovského gymnázia jsme zpestřili soutěž
dvěma tanečními vstupy. Nicméně naše účast se
neomezila jen na to. Soutěže se totiž za krúžek
zúčastnili Ondra Výlet a Tomáš Kellner. A že má
verbuňk u nás v obci solidní základnu, dokládá,
že kromě nich cifrovali za „barvy obce“ také Kuba
a Dominik Hajní. Svými výkony v soutěži rozhodně neztratili a verbovalo jim to náramně! Příjemným bonusem pro náš verbuňk bylo, že Tomáš
a Kuba postoupili do finále ve Strážnici, kterého
se začátkem září důstojně zúčastnili. Všem verbířům za jejich výkony, odvahu a reprezentaci patří
upřímné poděkování!
Nevěnovali jsme se však jen folklórní činnosti, rádi jsme vypomohli Rezedkám při organizaci skvělé a bohulibé benefiční akce Rozhýbejme
prsa. Další plánované akce však již zhoršující
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se epidemická situace znemožnila. To se týkalo
zejména listopadových Slováckých hodů s věncem. Ještě v říjnu jsme počítali s tím, že by se
uskutečnil alespoň krojovaný průvod, nicméně
ani to bohužel nebylo možné. Jsem nesmírně rád,
že místní folkloristé nepropadli apatii a hody si
třeba i jen symbolicky připomněli rozličnými aktivitami. V tomto ohledu musím zmínit organizaci
a prodej upomínkových předmětů. Výtěžek z této
„online volenky“ putoval na výrobu pomůcek pro
zdravotníky nemocnice Kyjov. Na tuto aktivitu
a iniciativu zapojených jednotlivců jsem upřímně
hrdý a velmi za ni děkuji. Jak vidno, slovácké folklórní srdce je srdcem dobrým. „Lepší hody bez
opice, než přeplnit nemocnice“, věříme, že za rok
si hodové veselí v čele se stárkovskými páry, které do letošních příprav investovaly nemálo úsilí,
s o to větší chutí vynahradíme.
A naše další činnost? Plány máme, otázkou
však je, zda je bude možné naplnit, inu, „člověk
míní, COVID mění“.
Vážení spoluobčané, jménem Slováckého krúžku Vám i Vašim nejbližším upřímně přeji, aby koronavirus Vaše životy poznamenal a měnil pokud
možno co nejméně!
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku
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Slovácký soubor Lúčka
O čem psát do zpravodaje
V minulém čísle obecního zpravodaje náš článek chyběl, neboť když jsem začala psát, zjistila
jsem, že opravdu není o čem. Doba koronavirová
nás uzavřela doma a v létě jsme neabsolvovali žádné vystoupení, žádný festival. Následně jsme se
museli ve druhé vlně kovidové vzdát i zkoušek. Tatam bylo plánování výroby hodových volenek a zpívání hodových písní. Musím říct, že čím déle jsme
jako soubor nebyli aktivní, tím horší jsem z toho
měla pocit. Mé myšlenky přerušil Kuba Hajný, který mi zavolal, že by rád vyrobil ochranné pomůcky
pro zdravotníky Nemocnice Kyjov. Potřeboval ale
sehnat finance. Já si pro změnu vzpomněla opět
nostalgicky na výrobu volenek. A tak se rozjela
parádní akce, která v době, kdy píši tento článek,
stále běží. Spolu se členy Slováckého krúžku jsme
začali vyrábět hodové volenky, prodávat je elektronicky a následně jejich prodej rozšířit i do místních a okolních obchodů.
A jak celá tato dobročinná akce dopadla?
Vybralo se krásných 27 000,- Kč, které jsem
předala spolu s Jakubem Hajným řediteli nemocnice Ing. Mgr. Lubomíru Wenzlovi. Cítím pocit
zadostiučinění, že i v této době, která není folklórně aktivní, jsme se dokázali spojit pro dobrou věc
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a organizovaně společně pracovat. Chci za sebe
poděkovat všem členům Lúčky a krúžku, že se
do této akce zapojili a pomáhali, jak se dalo. DÍKY!
Nebyla to však jediná akce, která se uskutečnila. Jelikož hody proběhnout nemohly, zůstávají ve stárkovském kralování stále Kuba Hajný
s Aničkou Výletovou a Adam Vašulka s Terezkou
Varmužovou. Ti na pomyslnou hodovou neděli
natočili velmi vtipné a vydařené video o současné
„nehodové“ situaci. Nápomocný byl také pan farář a Jarek Řihák. Vše se odehrávalo v imaginární.
Televizi Habeš.
A co dále? To nám ukáže epidemická situace.
Pokud to stav dovolí a bude moci proběhnout
plesová sezóna, přijďte se pobavit na náš ples.
Taneční a módní show, který proběhne (doufejme).
16. 1. 2021.
Závěrem Vám, milí spoluobčané, přeji klidné
dny, hlavně zdraví a ať – pokud možno co nejdříve –.
tato kovidová doba přejde. V poklidu a ve zdraví si
užijte svátky vánoční a v novém roce jen to dobré
– ať se brzy můžeme sejít u sklenky dobrého vína
a společně si zazpívat.
Za Slovácký soubor Lúčka,
Iveta Gongalová, ředitelka spolku
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Ženský sbor REZEDKY
Ačkoliv by se mohlo zdát, že v době lockdownu a karantény není prostor
pro kulturní či jiné akce, u Rezedek tomu tak není!
V květnu, při prvním rozvolnění vládních opatření, jsme se usilovně pustily do práce, abychom
mohly všem našim příznivcům ukázat to, co jsme
si usmyslely a dotáhly naše plány do zdárného
konce. Tento rok jsme pojaly trochu jinak, než jak
by se od nás čekalo. Rozhodly jsme se podpořit
Neziskovou organizaci Bellis, která pomáhá mladým ženám s rakovinou prsu.
A proč právě Bellis? Tři děvčata z našeho sboru
si léčbou rakoviny prsou prošla nebo se s ní právě
potýká. Takže bylo rozhodnuto.
Na zkouškách, které jsme dělily na pěvecké
a informační jsme se snažily vymyslet, čím bychom zaujaly, jak nejlépe ukázat potřebu prevence
a jak být prospěšné. Celá akce byla dílem Rezedek, a dirigentskou taktovku pevně svírala Kristýnka Gazdová, která byla její tváří. Padaly nápady, návrhy, někdy se schylovalo i k hádkám, ale to
k tomu všemu patří a 13. 9. 2020 na Spartaku jste
se mohli přesvědčit, jak se nám to povedlo.
Na událost „Rozhýbejme prsa“ – benefiční běh
za zdravá prsa – se sešli běžci i lidé, kteří chtěli
podpořit správnou věc a přispět libovolnou částkou.
Jak jste mohli přispět?
1) Startovné - startovné bylo dobrovolné. Částka
46 655 Kč byla dorovnána panem Karimem Ponticelli a Nadaci Bellis bylo nakonec předáno rovných
50 tisíc korun.
Běhu se zúčastnilo 34 štafet (trasa 4x1,35km)
a 246 jednotlivců (trasa 5,7km). Bylo skvělé vidět,
kolik lidí se zapojilo a jak houževnatě trénovali.
Svůj štafetový tým tu měl i Masarykův onkolo-
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gický ústav v čele s panem ředitelem, profesorem
MUDr. Markem Svobodou, Ph.D.
2) Uběhnuté kilometry = „vyběhaná“ částka –
za každý kilometr, který jako jednotlivci uběhli,
jsme získali od TOP centrum car finanční částku
50 412,- Kč pro MOU Brno na léčbu rakoviny prsu.

3) Neběžci – mohli na místě přispět do zapečetěné pokladny opět pro MOU BRNO. Bylo vybráno
18 332 Kč.
4) Občerstvení – díky sponzorům, kteří dodali
veškeré občerstvení zdarma, jste přispěli i touto
cestou na projekt MOU. Díky vám byla připsána
další skvělá částka, a to 42 668 Kč.
Ve zdravotnickém stánku byla možnost se zapsat do registru dárců kostní dřeně. Máme dalších
16 potenciálních dárců kostní dřeně. O zábavu pro
děti se postaralo Rodinné centrum Krteček. Také
organizace Bellis měla svůj stánek, kde jste mohli
získat informace, letáky a naučit se také samovyšetření prsu.
Určitě jste si také všimli, že zde byla možnost
zakoupit rezedkovský kalendář, jehož výtěžek
27 500 Kč šel na MOU Brno. Dvě stě kusů kalendářů nám sponzorsky vytisklo A studio Group
Kyjov a DH Mistříňanka nám přispěla k zaplacení
celé částky.
Tento kalendář vznikl velmi spontánně. Nechaly
jsme se zvěčnit polooděné fotografem Radkem Severou ne proto, abychom ukázaly nahotu, ale abychom upozornily na závažnost tohoto onemocnění
a v každé ženě vyvolaly potřebu prevence.
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Fotily jsme se v našem krásném Moravském Tos-.
kánsku a byla to pro nás nová zkušenost.
Křest kalendáře proběhl 10. 9. 2020 v Kuklách.
Za kmotry byli P. Bedřich, pan starosta Veselý
a náš dvorní fotograf Radek Severa. Při této příležitosti jsme natočily medailónek, na který se
můžete podívat na https://www.facebook.com/
rezedky/videos/736657590260119
Pro velký úspěch jsme nechaly dotisknout dalších dvě stě kusů. Náš kalendář zdobí stěny nejen
ve všech koutech České republiky, např. v Praze,
Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, ale také
v zahraničí. ☺
Výtěžek z těchto kalendářů půjde na oddělení
mamografie nemocnice Kyjov. Děkujeme, že jste
svou koupí podpořili boj za zdravá prsa. Zatím je
možné si kalendář zakoupit v informační kanceláři OÚ.

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Další charitativní a krásná akce Kavárna u růžového balónku měla být v říjnu, ale bohužel byla
zrušena z důvodu šíření epidemie. Věříme, že ji
uskutečníme co nejdříve.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravách samotné akce, všem sponzorům, všem, kteří přispěli a všem, kteří nás podporují. Nesmím zapomenout poděkovat našim rodinám, manželům a partnerům za jejich trpělivost
a pomoc. Doba není jednoduchá, ale zůstaňme
k sobě laskaví a ohleduplní.
Zpívat na veřejnosti sice nemůžeme, ale doma
notovat můžeme, jak je libo.
Nalejte si skleničku dobrého vína, pusťte si
naše CD, prohlížejte náš krásný kalendář a hlavně
buďte zdraví!
Za Rezedky, Marcela Hasalová
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Spolek Mankyz
V uplynulém období letošního roku spolek Mankyz rozhodně nezahálel
V červnu jsme se zúčastnili pravidelného místního fotbalového turnaje „O putovní pohár starosty obce“, po skvělých výkonech všech hráčů a dramatickém finále jsme nakonec získali 1. místo.
V letních měsících nám přibyla jedna velká starost o již sílící vysazené ovocné stromky, ale díky
pravidelné zálivce, odbornému ošetřování a pracné údržbě okolí jsme situaci zvládli. Stromky se
mají skvěle k světu. Na podzim jsme zrekultivovali
další obcí určené neobdělané pozemky a osadili je
dalšími dvaceti ovocnáčky dodanými obcí v rámci
akce „Zasaď strom“.
Poslední sobotu v srpnu jsme spolku Soubor.
Mistřín vypomohli s organizaci táboráku a dětského odpoledne u Kuželny v Mistříně.
Koncem srpna jsme se zúčastnili semináře a odborné degustace na 18. Jelínkově vizovickém koštu, kde jsme dodanými vzorky významně uspěli.
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V září ještě proběhl odborný seminář s degustací
„Mezinárodního Grand Prix ovocných destilátů
Flora koštu“ v Olomouci a slavné „Lubenské Šťopičky“ u Poličky. Naši zástupci se také zúčastnili
polské mezinárodní degustace ovocných likérů
„Polska Nalewka Roku 2020“ v Poznani, kde
úspěšně reprezentovali náš region.
Z hygienických důvodů jsme byli nuceni zrušit
prosincovou rockovou zábavu.
V tuto dobu se už plně věnujeme přípravě na jubilejní X. ročník koštu pálenek, likérů a domácích
pomazánek, který proběhne 6. března 2021 (degustace 26. - 27. února), výstavní vzorky budeme
vybírat do 14. února na tradičních místech.
Všem děkuji za přízeň v letošním roce a přeji
úspěšný start do příštího roku.
Miroslav Štilárek, předseda spolku
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Svaz tělesně postižených
Tak nám ten letošní zvláštní rok nějak rychle uběhl, aniž bychom si ho
užili a vychutnali
Proto i letošní bilance činnosti MO STP je mnohem chudší než jiné roky. Ale i tak jsme něco
málo stihli.
V únoru proběhla pečlivě připravená výroční
schůze s programem a pohoštěním.
Ze sportovních aktivit pravidelné pondělní cvičení a čtvrteční plavání také mělo pár lekcí. Proběhlo dle možností i několik tréninků kuželek.
Dokonce se 10 členů zúčastnilo i tradičního turnaje, který se tento rok pořádal ve Vracově.
Rekondičních lázeňských pobytů ve Slatinicích,
Sezimově Ústí a Smraďavce si užilo asi 20 členů.
Paměť jsme potrápili pouze dvakrát. Po prázdninách to byly dva opatrné tréninky petanque.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Vzhledem ke koronavirové situaci jsme se museli vzdát nejen spousty naplánovaných činností,
ale i oblíbených poznávacích zájezdů. Jen nepatrně jsme se zahojili malým výletem do hodonínské
ZOO, kde se tradičně 1. října na Den seniorů pořádají bezplatné komentované prohlídky. I když nám
počasí moc nepřálo, potěšili jsme se přírůstkem
čtyř koťat bílých lvů i ostatními zvířaty.
Jménem svým i celého výboru přeji všem našim
členům i spoluobčanům plné zdraví, životní pohodu bez obav, strachu a omezování a krásný zdravý
celý příští rok.
Alena Pacíková,
členka MO STP

37

SDH Svatobořice
Rok, kdy k nám přiletěl „čínský netopýr“
Na počátku jara, kdy se rušily všechny akce, nám
moc veselo nebylo. Přesto se při ohlédnutí za letošním rokem rozhodně nedá říct, že bychom zaháleli.
Omezení veškerých aktivit těžce nesly hlavně
děti, které se připravovaly celou zimu na start sezóny. Vynahradili jsme jim to alespoň posezením
s rodiči, které každoročně pořádáme na ukončení
jarní sezóny na naší hasičské zbrojnici. Sice nám
pršelo, ale opékat špekáček pod stánkem se jen
tak nepodaří.
Tradiční předvelikonoční sběr železa jsme přeložili na 23. května, za materiální pomoc našim
spoluobčanům moc děkujeme. Bohužel podzimní
sběr byl opět přeložen, tak snad uvidíme naše
„hasmeny“ odklízet železo z naší obce na jaře.
4. července byli vyslanci z našeho sboru pozváni na výjimečnou slavnost na Velehrad. Letošní den slovanských věrozvěstů byl ojedinělý jak
počtem osob, tak i samotným průběhem. Udílelo
se zde poděkování všem lidem dobré vůle, kteří se zapojili a pracovali v první linii proti viru.
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z Wu-chanu, tedy zdravotníkům, hasičům, policistům, armádě i dobrovolníkům. Bylo nám velkou
poctou reprezentovat náš sbor naším praporem.
8. srpna se náš bratr, sportovec a člen zásahové
jednotky, David Molák rozhodl vstoupit do manželství. Za zvuku jamajské hudby a vlnících se
boků našich sportovců jsme ho podpořili na svíci,
ve svatební den mu kluci ze zásahovky připravili
nezapomenutelný vstup do manželského života.
Za celý sbor přejeme Davidovi a Veronice zdraví,
štěstí, a aby se jim společné nitky nikdy nepřetrhaly. Ve stejný den se jiná delegace účastnila
oslavy 145. výročí založení sboru v Hovoranech se
slavnostním odhalením nově postavené kapličky
sv. Floriána.
Letos se mělo uskutečnit každoroční přátelské
posezení s našimi bratry ze slovenských Radošovců, avšak z obavy z nákazy nepřijeli. Příští rok si
to vynahradíme.
10. srpna jsme se rozloučili s naším bratrem
Petrem Maradou, který byl členem úctyhodných
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62 let a na chodu sboru měl nemalé zásluhy. Čest
jeho památce.
29. srpna proběhla okresní schůze s volbou
nového starosty v KD ve Svatobořicích a zároveň
žehnání nového záchranného vozidla v Koryčanech, kam jsme díky dlouholeté spolupráci sborů
byli také pozváni.
13. září se členové našeho sboru jak organizačně, tak i svou běžeckou účastí podíleli na benefiční akci „Rozhýbejme prsa“.
17. října v areálu bývalého statku v Mistříně
spálili kluci ze zásahové jednotky starý materiál
po zbourání domku pana Krejčího. Zároveň byly
jako polínka do ohně přiloženy staré lavice z tribuny SK Spartak, které se nahrazují novými.
Letos, jak jsem už psala, byly dětské soutěže
zrušeny, přesto se v době uvolnění opatření konalo 16. srpna krajské kolo TFA mladého hasiče
v Brně. Děti si poměřily své dovednosti a vynahradily si absenci soutěží, a to s krásnými výsledky.
Ema Hajná vybojovala 1. místo, Eliška Špirudová
4. místo, Patrik Klement 4. místo, Tomáš Duhajský 8. místo a Tomáš Šeda 9. místo. Děti jsou naše
budoucnost, moc jim fandíme a budeme je nadále
podporovat.
Když zaběhnu do řad dospělých sportovců,
máme se také čím chlubit. Naši členové Jakub
a Michal Rotreklovi se zúčastnili Beskydské sedmičky (B7). Jde o jeden z nejtěžších ultratrailových závodů v ČR, trasa je dlouhá 101 km, s celkovým stoupáním 5 387 m. Naši borci ji zvládli.
za 19 hodin 44 minut a tím vybojovali 2. místo
ve své kategorii. Tímto bratrům gratulujeme, přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za reprezentaci sboru.
Sportovní družstvo mužů se letos zúčastnilo
více než 20 soutěží v požárním sportu, což je nejspíš nejvíc z okresního týmu Hodonín. Byla z toho
2 pódiová místa. Tvrdá společná dřina jim začíná
přinášet ovoce. Tak ať vám to běhá a dobře stříká.
Posledních pět let probíhala u nás ve sboru
generační výměna. Někdy to i jiskřilo, nejčastěji
mezi ploty Ronkových – Kovalčíkových, kde se potkávají Marie – bývalá starostka a Jaromír – nový
starosta, sousedé s tvrdými hlavami. Přesto nebo
právě proto vždy až na drobnosti všechny akce
proběhly, jak měly. Jsme přece úžasně organizovaný tým, kde každý ví, co má dělat. Tímto bych
chtěla za celý sbor poděkovat naší „staré gardě“
za pomoc, vstřícnost, za kamarádství, za společné soužití více generací, protože bez Vás bychom
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

nebyli, kde jsme – ve Sboru dobrovolných hasičů
Svatobořice. DĚKUJEME!
Takže přesto, že ještě v červnu to vypadalo,
že slavnostní uniformy ze šatníků nevytáhneme,
opak byl pravdou. Letošní rok, který byl a je úplně jiný, než jak jsme zvyklí, pomalu končí. Byla
bych ráda, aby na tuto zem, která má letos smutný
závoj, napadl bílý sníh a na jaře místo „čínského
netopýra“ přiletěly naše vlaštovky, symbol štěstí
a pohody.
Přeji Vám všem, ať v novém roce voníte radostí
ze života.
A na úplný závěr – 15. ledna 2021, pokud nám
to okolnosti dovolí, bychom chtěli za zvuku tónů
DH Dambořanky uspořádat tradiční hasičský ples.
Přijměte naše srdečné pozvání.
Monika Kovalčíková, kronikářka
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SDH Mistřín
Letošní sportovní sezóna „nesezóna“ skončila a její hodnocení bude
kratší než obvykle
Pro dětská družstva byla většina soutěží z tradiční Hry Plamen zrušena, a tak jediným světlem
na konci tunelu byly soutěže v běhu na 60 a 100
metrů, které se díky rozvolnění opatření mohly v létě uspořádat. Jednu z těchto soutěží jsme
uspořádali i my a zájem o účast byl kvůli malému
množství soutěží v okolí opravdu obrovský. Na závodní dráhu postupně vyběhlo více než 150 dětí.
Dalšími soutěžemi v této lize byly Milotice, Petrov
a Vracov, kde si naši členové nevedli vůbec špatně.
V celkovém pořadí kategorie starší žačky obsadila
Karolína Vaňková 2. místo, Veronika Fricová 3.
místo a v kategorii starší žáci vybojoval Tadeáš
Pekárek 2. místo. Kde naši členové dominovali,
byly kategorie dorostenců a dorostenek, kdy z celkových šesti věkových skupin zvítězil zástupce
z Mistřína hned v pěti.
Kvůli zrušení Grand Prix Hodonín v požárním
útoku se družstva dospělých a dorostu musela
porozhlédnout po soutěžích v okolí. Nejvíce účastí
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nasbíraly týmy žen, dorostenců a dorostenek a dařilo se jim i na přespolních drahách. Družstvo žen
dokázalo získat druhé místo v Kobylí a v Šaraticích a zvítězit na pohárové soutěži ve Velké nad
Veličkou. Neztratila se ani družstva dorostenek
a smíšeného dorostu, která obsadila druhé místo
v Petrově, Poštorné, Velké nad Veličkou a Lanžhotě. Je dobře, že se tyto mladé týmy nenechaly odradit a vyrazily i na vzdálenější soutěže, kde mohly
nasbírat důležité zkušenosti a i v mladém věku
bojovat o přední umístění.
Na začátku prázdnin bylo díky částečně uvolněným opatřením možné uspořádat tradiční tábor
pro děti na Smraďavce. I přes zvýšené hygienické
nároky tábor proběhl bez problémů.
Většina členů z družstev mužů vzala tuto sezónu spíše jako odpočinkovou, kdy po minulých
náročných letech plných tréninků a soutěží mohli trávit víkendy i jinde než na závodní dráze. To
ovšem neplatí o bratrech Vašulkových, kteří se
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rozhodli v letošní sezóně přidat k týmu Vésky B
z Uherskohradišťska a zúčastnit se celého seriálu Extraligy ČR. Po dobrém startu jim brzy došel
dech, ale i tak je celkové 11. místo z nejprestižnější republikové ligy úspěchem.
I tým mužů ale nakonec nevydržel sedět doma
a ke konci prázdnin se vydal alespoň s jedním
družstvem na několik soutěží. Za zmínku stojí
čtvrté místo ze soutěže v Poštorné, která patří
do Břeclavské hasičské ligy a hlavně vítězství
z nové tratě v Hrubé Vrbce, která se pravidelně
počítá do Grand Prix Hodonín, letos uspořádané
pouze jako pohárová soutěž.
Kvůli zrušenému mistrovství ČR jsme se letos
neúčastnili ani závodů v disciplíně 100m překážek. Jediným výrazným úspěchem bylo 4. místo
Adama Vašulky na Českém poháru v Třebíči, pro
které si doběhl ve svém osobním rekordu 16:59.
I když jsme s organizací letošní Letní noci
dlouho váhali, nakonec jsme se rozhodli, že ji.

v původním červencovém termínu uspořádáme.
A když nepřijde koronavirus, uskutečníme ji
i přes nepříznivé počasí. Déšť a chladno provázelo skoro celou akci, ale i přes tuto nepřízeň počasí se díky včasnému zásahu pořadatelů a rozbalení stanů nakonec akce vydařila a přes sto
návštěvníků se i v dešti dobře bavilo až do ranních hodin. Tímto bych chtěl jménem sboru poděkovat bratrům z SDH Šardice za rychlé zapůjčení
stanů a jejich pomoc.
Co už jsme, bohužel, nestihli uspořádat, je podzimní sběr železa. Ten byl kvůli opět zpřísněným
vládním opatřením zrušen. Prozatím nevíme, jestli
bude zvolen náhradní termín nebo sběr proběhne
až na jaře. O případném novém termínu Vás budeme informovat.
Do dalších měsíců bych chtěl jménem celého
sboru popřát všem hlavně pevné zdraví, které je
v dnešní době to nejdůležitější.
Petr Marada, jednatel SDH Mistřín

TJ Sokol Mistřín - kuželky
Nadějný start nového ročníku
V průběhu letních dnů a předsezonního volna
jsme udělali několik brigád, které byly zaměřeny
na úklid kuželny a okolí areálu Sokola. Účast byla
vždy velmi vysoká, což je dobrá známka funkčnosti
celého oddílu. Tím děkuji všem členům kuželkářského spolku. Letní 7. ročník Memoriálu Josefa
Vinklára byl z důvodu epidemických opatření
zrušen a přesunut na srpen 2021. Všichni hráči
se nemohli po jarní kovidové anabázi dočkat startu nové sezony, která byla zahájena první víkend
v září. Bohužel opět do soutěže vstoupilo nařízení
Vlády ČR a soutěž byla po 5 odehraných kolech zastavena. Družstvo „A“ zahájilo již svoji 13. sezonu.
v 3. kuželkářské lize skupiny „D“. Začátek sezony se mužům nepovedl podle představ a po 4 odehraných zápasech mají na bodovém kontě 0 bodů.
Věřím, že jarní část může být veselejší a na body
příznivější. Tým „B“ hrající Jihomoravskou divizi si stojí nyní v tabulce na pěkném 4. místě.
V druhém soutěžním kole hráči „béčka“ vytvořili
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za družstvo nový rekord kuželny náhozem 3435
poražených kuželek. Byl to moc pěkný zápas. Hráli
proti sousednímu týmu z Dubňan, kdy domácí jim
zaslouženě nadělili 8:0, tzv. kanára. ☺ Céčko hrající Krajský přebor 1. třídy drží pěkné páté místo
v prozatímní tabulce. Družstvo „D“ hrající Krajský
přebor 2. třídy je na 8. místě. Dorost pod vedením
pana Ivana Blahy po třech odehraných kolech drží
9. místo. Do této chvíle Česká kuželkářská asociace nevydala žádné prohlášení o pokračování soutěže, takže je vše nejisté a nikdo z nás momentálně
neví, jak by vypadal rozjezd všech soutěží.
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolku,
kteří nás pravidelně při domácích, ale i venkovních zápasech podporují. Veselé svátky vánoční
vinšuju!
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček,
předseda kuželkářského spolku
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T. J. Sokol Svatobořice
Léto je období dovolených a odpočinku
8. března se konala valná hromada naší tělovýchovné jednoty. Starostka Anička Výletová nás
ve své zprávě seznámila s akcemi, které se během
roku uskutečnily. Stejně tak boxeři a členové oddílu
stolního tenisu zrekapitulovali svoji činnost. A že
je bohatá, to nám potvrdili přizvaní hosté, starosta
obce Ing. Miroslav Veselý a zástupkyně Župy slovácké sestra Řiháková, kteří nám poděkovali za aktivní
přístup ke všemu dění, týkajícímu se T. J. Sokol.
V tu dobu jsme ještě netušili, co nás čeká, jaké
těžké období máme před sebou.
Nebudu líčit, co všechno jsme museli překonat,
nevěděli jsme, že se zastaví život v celé republice.
Jenom z učebnic jsme znali, že v dávných dobách
v našich zemích řádil tyfus, cholera a jiné epidemie,
které zmařily spousty životů. My jsme si jenom říkali, že nás nemůže při tom, na jaké úrovni je lékařská věda, nic takového postihnout. A stalo se.
Také naše T. J. tento neblahý stav pocítila. Ztichla
Sokolovna, přestalo se trénovat, cvičit. Museli jsme
zrušit všechny naplánované akce.
A jak to za normálních okolností bývá a mělo
být, ale nebylo, s tím Vás v poněkud jiné podobě
seznámím.
Máme léto, venku je krásně, doma přece nebudeme.
Na kola si nasedneme, do přírody vyjedeme.
Kam to bude? Do Kyjova? Do Dubňan? Do Milotic!
Na zámku si zmrzku dáme, co nového v dědině, si povídáme.
Se známými se pozdravíme, politiku okrajově probereme.
Nazpět domů se vydáme, hezky lesem, cyklostezkou.
Příroda nás nabíjí, kolo naše svaly posílí.
U Dufků si pivko dáme, celou akci zhodnotíme,
všechno dobře dopadlo, nedošli jsme k úrazu, příští víkend
pojedeme znovu.
Tak to mělo být, ale nebylo.
Koronavirus naše plány zhatil, doma nás ten prevít uvěznil.
My jsme se však nedali, spousty roušek jsme si našili.
Až to všechno pomine, na Sokolku si zajdeme, písničku si
zazpíváme.
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Můj článeček pokračuje druhou částí. Tu první.
jsem napsala v době, kdy se zdálo, že je COVID19
na ústupu, že se blýská na lepší časy. Těšili jsme
se na akce, které uspořádáme. Opak se stal pravdou. Druhá vlna udeřila v plné síle. My jsme stačili uspořádat sokolské odpoledne, které proběhlo
na Sokolovně. Naše děvčata pod vedením Františka Sedláčka předvedla skladbu, kterou nacvičila na SENIORDANCE, který se taktéž nekonal.
Ing. Janča nám povyprávěl o svých cestách v zahraničí a nakonec jsme zhlédli pohádku nastudovanou členkami Sokola.
Teď, když dopisuji svůj příspěvek, jsme všichni
v plné karanténě, o nějakém setkání se nám může
jenom zdát. Komunikujeme jenom přes telefon.
Zákeřnému onemocnění podlehl i náš bratr Miloš
Pecháček.
Situace je neutěšená, to všichni víme, ale nemůžeme si zoufat a musíme věřit, že to všechno brzy
pomine. Jedno velké přání k Vánocům a do nového
roku nám všem – ať tato zákeřná epidemie brzy
skončí a my začneme žít svoje všední životy. Žít
všední život beze strachu z nemoci je to největší
štěstí, o tom nás přesvědčila právě tato nepěkná
doba a mnozí z nás to vlastně dosud nevěděli.
Karanténa naši činnost omezila natolik, že více
než tento neobvyklý příspěvek Vám nabídnout nemůžeme.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice.
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Stolní tenis
Jak jsme s elánem začali, tak jsme brzy skončili
Po jarním omezení pro nás sportovce začala příprava na další sezonu 2020 - 2021. V průběhu naší
přípravy jsme na Sokolovně dokončili rekonstrukci obložení na stávajícím topení. Pro Radka Maradu, který provedl zateplení stropu Sokolovny, jsme
i za pomoci našich žáků vyklidili celý prostor. Příprava na soutěž probíhala velmi intenzivně a našich tréninků se zúčastnilo mnoho hráčů z jiných
oddílů. Pro nás to byla velmi dobrá příprava, která se ukázala s krásným výsledkem na burčákovém turnaji 12. 9. 2020 v Dubňanech, kde naši
hráči v soutěži družstev vyhráli ve složení Dáša
Synková, Zbyněk Toman a Zdeněk Maděřič (hráč
Hodonína). V soutěži čtyřher vyhráli borci Zbyněk
Hála s Martinem Zlámalem. Blahopřejeme k pěknému úspěch našeho oddílu. Rozjezd soutěže našim družstvům vyšel na výbornou. V průběžném
hodnocení je mužstvo A v okresní lize na 1. místě, mužstvo B hrající okresní přebor na 2. místě..
C mužstvo, ve kterém naši žáci hrají okresní základ, je na pěkném 3. místě. K naší smůle soutěž
opět přerušila pandemie Covid19. Doufejme, že se
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situace zklidní a v dlouhodobé soutěži naše mužstva uspějí co nejlépe.
V životě nás všechny potkávají veselé a taky
smutné zprávy. Bohužel nás zasáhla zpráva smutná. Dne 5. listopadu zemřel náš nejstarší člen pan
Miloslav Pecháček, který byl zakladatelem stolního tenisu ve Svatobořicích a taky spoluzakladatel
nové éry našeho oddílu. Do svých 80 let hrál aktivně v soutěži do doby, než ho zdravotní problémy
donutily sportovní činnost ukončit. Pravidelně
navštěvoval naše domácí zápasy a snažil se nám
vždy poradit a vše okořenil tím svým nezapomenutelným humorem. Jeho houževnatost a vůle po vítězství nám bude všem moc chybět. Zůstane nám
ještě dlouho v paměti a s ním i ten jeho humor.
Odpočívej v pokoji, se zármutkem se loučí celý oddíl stolního tenisu.
Za chvíli budeme mít Vánoce a my Vám všem
přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Za oddíl stolního tenisu, František Zetocha
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Magnet Kemp 2020
Jsme jeden tým
Během prázdnin tohoto roku proběhly tři příměstské sportovně–pohybové tábory s názvem
MAGNET KEMP. Tyto tábory se mírně lišily svým
zaměřením, místem konání i náplní. Všechny ale
měly něco společné – týmového ducha a radost
dětí z pohybu.
Smyslem našich táborů je probudit a také dlouhodobě udržet v dětech pozitivní vztah k pohybu.
Jedním z faktorů, jak toho dosáhnout, je připravit
dětem takové podmínky, ve kterých se cítí přirozeně a bezpečně. Děti se tak dostávají do stavu
flow, kde je senzomotorické učení nejefektivnější.
Zábavnou a naprosto nenásilnou formou dostávají do sebe pohybové návyky, které poté uplatňují
ve všech pohybových aktivitách a sportech. Děti
jsou vedeny ke vzájemné úctě a fair play. Podporujeme spolupráci a týmového ducha.
Tábory byly celkem tři. Dva proběhly ve Svatobořicích–Mistříně a jeden v Žarošicích.
První turnus ve Svatobořicích letos proběhl již
počtvrté a jeho průběh byl zcela tradiční. Zúčastnilo se ho 49 dětí. Což je rekordní počet! V programu byly tréninkové jednotky ve sportovním areálu
Spartaku a dále také tradiční výlety do zámku Milotice a na kyjovské koupaliště. Zajímavou náplní
bylo balanční cvičení s pomůckami a také přátelské utkání s dívkami 1. FC Slovácko.
Letos poprvé jsme uskutečnili i druhý turnus
táboru ve Svatobořicích–Mistříně. Přihlašování jsme spustili až začátkem dubna tohoto roku.
I tak tento tábor navštívilo 20 dětí. Vlivem krásného počasí a vysokých teplot děti kromě klasických
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tréninkových jednotek strávily tři dny na koupališti v Dubňanech a Hodoníně.
Naprostou novinkou byl tábor uspořádaný v Žarošicích se zaměřením na florbal. Účast 24 dětí
na první ročník je více než uspokojující. K dispozici jsme měli celý areál základní školy i fotbalového hřiště. Florbalové tréninky v hale střídaly
venkovní aktivity. Děti si užily výlet na koupaliště
v Uhřicích, návštěvu žarošického muzea, opékání
špekáčků a mnoho dalšího.
„Letošní tábory a přípravy na ně pro nás byly velmi
specifické. V době, kdy celý svět řešil nošení roušek
a další preventivní opatření, jsme se rozhodli otevřít
druhý turnus ve Svatobořicích–Mistříně. Chtěli jsme
tak dětem dát další příležitost užít si sportu, o který byly během školního roku ochuzeny. Další velkou
výzvou pro nás bylo uspořádání táboru v Žarošicích.
Nové tam pro nás bylo prostředí a také zaměření
na florbal.
V minulém roce jsme měli jeden tábor, kterého se
zúčastnilo 44 dětí. Letos jsme uspořádali tábory tři
a celkový počet dětí byl 93! Během jednoho roku se
nám podařilo počet účastníků více než zdvojnásobit.
Díky tomu tak mohlo dvakrát více dětí prožít několik
dnů plných pohybu a radosti z něj. Na příští rok máme
již teď naplánováno táborů pět a počítáme s účastí
kolem 150 dětí.
Každý rok se snažíme, aby byl program táborů
stále atraktivnější a děti dostaly kvalitní sportovní
i společenské vyžití. Všechny tři tábory měly naprosto
hladký průběh a hodnotíme je velice pozitivně!
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Jsme nesmírně vděčni za Vaši přízeň. Spokojenost
všech dětí i rodičů je pro nás hnacím motorem pro
další práci a tou nejlepší zpětnou vazbou. Díky Vám
všem vidíme, že naše práce má smysl. Společně s dět-

mi a rodiči vytváříme komunitu podobně smýšlejících
lidí, kteří mají pozitivní vztah k aktivnímu prožití života. My všichni jsme jeden tým.“
Michal Drápal, předseda SPOLKU MAGNET

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT:
LETNÍ PRÁZDNINY 2021:
MAGNET KEMP 2021 – Svatobořice–Mistřín – 12. – 16. 7. 2021
• Příměstský pohybový tábor se zaměřením na fotbal
MAGNET KEMP 2021 – Žarošice – 19. – 23. 7. 2021
• Příměstský pohybový tábor se zaměřením na florbal a fotbal
MAGNET KEMP 2021 – Milotice – 26. – 30. 7. 2021
• Příměstský pohybový tábor se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a hry
Vize SPOLKU MAGNET:
Pohybové aktivity vnímáme jako prostředek ke zdravému rozvoji dítěte. Každé dítě považujeme za individualitu, rozvíjíme jeho emoce a radost z pohybu. Vlastními hodnotami inspirujeme děti k úctě a fair play. Vytváříme
prostor ke spolupráci a přátelství. Vnášíme do života fyzickou i duševní harmonii. Žijeme to, co děláme.
S úctou váš SPOLEK MAGNET .
a jeho zakládající členové:
Bc. Michal Drápal,
Bc. Tomáš Synek,
Ing. Petr Vacula,
Bc. Oskar Sněhota
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SK Spartak
SK Spartak na závěr roku 2020
Poněkud bláznivý rok 2020 s nesmazatelnou
stopou koronavirové pandemie se chýlí ke svému
konci. Covid19 se nedotkl jen nejzákladnějších
aspektů našeho života, ale citelně zasáhl i volnočasové aktivity. I my jsme se museli potýkat s následky této nemoci a čelit všem opatřením, která
na ni navazovala ve větší či menší míře. Nicméně
je potřeba říct, že i přes zákaz sportovních akcí
jsme se snažili být činní. Dobu, v níž se nemůžeme
scházet k tréninkům a zápasům, maximálně využíváme k rekonstrukcím a úpravám našeho areálu, aby byl co nejlépe připravený na dobu návratu
do starých kolejí.
Ještě před říjnovým zákazem fotbalových utkání
se stihla rozehrát sezona 2020 - 2021. Začala v polovině prázdnin a povedly se odehrát dva měsíce
plné zajímavých soubojů napříč všemi věkovými
kategoriemi.
Máme velkou radost, že pro tuto sezonu disponujeme poměrně velkým počtem těch nejmladších dětí. Pro jejich velký zápal do fotbalu a chuť
k pohybu jsme založili „minipřípravku“ pod vedením Martina Marady a Lukáše Řiháka. Jejich
tréninky navštěvuje na dvacet malých fotbalistů,
kteří pro svatoborský fotbal představují velkou
naději do budoucích let. O málo starší děti chodí do mladší a starší přípravky hrající okresní
soutěž. O jejich sportovní rozvoj se starají Jiří
Varmuža s Ondrou Koutným (u mladších) a Petr
Blaha s Petrem Staňou (u starších). Tým starší
přípravky je pak spojený s Mutěnicemi, které doplňují počtem silnější Svatobořice. U všech těchto
nejmladších kategorií se nevedou tabulky, aby se
kladl důraz hlavně na rozvoj pohybových a týmových vlastností každého hráče.
Žákovské týmy máme sloučené s Dubňany
a Mutěnicemi, a pokud byste nás hledali ve fotbalových soutěžích, najdete jen název právě našich
spolupracujících obcí. Je to kvůli fotbalovým předpisům, které umožňují mít v názvu maximálně dvě
místa. Navíc obě obce měly před spojením své žáky
ve vyšších kategoriích než my. Obě mužstva hrají
nejnižší krajskou soutěž, kde starší žáci jsou zatím poslední a mladší jsou šestí. Kvůli opravdu velkému počtu hráčů se založilo B družstvo mladších
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žáků hrající okresní soutěž a momentálně drží
třetí místo. Tento tým trénují Libor Neckař, Pavel.
Foltýn a Jiří Hostýnek. O kooperaci mládežnických
kategorií mezi Svatobořicemi, Dubňany a Mutěnicemi bylo rozhodnuto nejen kvůli nedávnému
nízkému počtu kluků, ale také pro vytvoření silných a soudržných ročníků jak po sportovní, tak
i lidské stránce. Díky tomu se daří hrát i krajské
soutěže se silnějšími soupeři, což připraví všechny hráče daleko lépe na přechod do mužů.
Podobně to funguje už několik let i u dorostu.
V krajském přeboru si vede velmi dobře. Starší,
pod vedením Františka Lamáčka, je na třetím
místě a mladší, pod vedením Jaroslava Munzara
a Františka Grmolce, prozatím obsazuje třináctou
pozici. Celý trenérský štáb byl před sezonou posílen zkušeným trenérem Liborem Snopkem. Po spojení obcí u mládeže došlo k pravidelnému střídání
domácích zápasů mezi všemi místy. Finanční náklady na jednotlivé zápasy a aktivity jsou hrazeny podle podílu hráčů z každé vesnice. Pokud to
okolnosti umožní, měli by dorostenci v zimě odjet
na soustředění do Filipova údolí, které se stalo jejich tradiční destinací k tomuto účelu.
U mužů došlo k výměně na trenérském postu.
Z pracovních a rodinných důvodů vystřídal Luďka
Tomana Filip Pochylý. Bývalý hráč Šardic nebo
Mutěnic přišel do role hrajícího kouče. Pod jeho
vedením se Svatobořice drží na čele okresního přeboru, když z deseti zápasů ztratily body jen za remízu na hřišti Lipova. Před sezonou došlo k posílení kádru o hráče Čechovského a Nechvátala.
Mezi vítěznými zápasy bych rád zmínil především
domácí vítězství nad Vnorovy před kulisou více
než 400 diváků. Tomuto největšímu konkurentovi
o čelo soutěže jsme tím oplatili prohru v okresním
poháru, kterou jsme utrpěli na domácím trávníku
o měsíc dříve. Zimní příprava by měla začít v polovině ledna a její součástí má být mimo jiné i čtyř-.
denní soustředění v Osvětimanech.
Kvůli opatření před šířením koronaviru je v plánu začít jarní část sezony už o měsíc dříve, aby se
stihlo dohrát co nejvíce zápasů z podzimní části.
Určitě bude velkým cílem, abychom pro příští sezonu vybojovali účast v krajské soutěži mužů.
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Trošku v pozadí zájmu se většinou ocitají Starší
páni, protože se neúčastní žádné soutěže. Přesto
se schází jednou týdně, aby si zahráli fotbálek,
a čas od času sehrají přátelské utkání s některým
spřáteleným týmem. Letos v září odjeli na tradiční
turnaj na Slovensko do Horného Vadičova, kde se
jim povedlo zvítězit a ukořistit ceny pro nejlepšího
střelce a nejstaršího hráče. V příštím roce by se
měla celá akce přesunout do Svatobořic.
Po předčasném ukončení zápasů v roce 2020
jsme se pustili do další rekonstrukce areálu.
Povedlo se nám obdržet dotace z MŠMT se spoluúčastí obce na výměnu tribun. Na tomto místě
bychom chtěli moc poděkovat jak obci za další přivedly velkou spoustu fanoušků a přátel fotbalu.
podporu, tak i všem hráčům a fanouškům, kteří se Výborná nálada a skvělá atmosféra nás utvrdily
účastnili brigád na úklid a odstranění starých dře- v tom, že pořádat tuto akci má smysl a určitě ji
věných sedadel. V rámci výstavby nových tribun je zařadíme do kalendáře i v roce 2021. Na tento
v plánu i přesunutí střídaček na protilehlou stra- rok už chystáme Diskoples, jenž by se měl konat.
nu hřiště, aby měli fanoušci lepší výhled na hrací 13. února na KD. Už teď Vás na něj srdečně zveme
plochu. Dále žádáme o dotace u Národní sportovní a věříme, že doba už nebude svázána preventiv-.
agentury na provoz a údržbu areálu, které by nám ními opatřeními, ale bude příznivá pro konání popomohly nakoupit vybavení pro efektivnější péči dobných akcí.
o celý objekt Spartaku. Výhledově bychom též
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat
chtěli při dalších brigádách opravit ochranné sítě Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín, sponzorům,
kolem tréninkového hřiště, protože jsou už v po- hráčům a fanouškům za jejich přízeň, podporu
měrně špatném stavu.
a lásku k fotbalu. Těšíme se na Vás hned, jak to
Na konci června jsme uspořádali druhý ročník bude možné. Přejeme Vám klidné a pokojné Vánoturnaje O pohár starosty obce, který byl urče- ce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
ný pro nejrůznější družstva složená z místních
Za SK Spartak, Petr Šťastný
obyvatel. Dobré počasí a kvalitně obsazené týmy.

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

47

Vzpomínají chovatelé i včelaři
V podzimním čase nás navždy opustili dlouholetí předsedové spolků:
pan Jaroslav Červenka a pan Karel Knápek.
Jaroslav Červenka
Narodil se v Praze roku 1937 jako nejstarší ze šesti dětí. Od dětství
vyrůstal u svých prarodičů a tety v Mistříně. Svoji životní družku si
našel v sousedních Šardicích a spolu se přestěhovali do Mistřína, kde
společně vychovali tři děti. V roce 1969 byl spoluzakladatelem místního svazu chovatelů. Patřil mezi aktivní organizátory prvních výstav
(od roku 1972) drobného zvířectva v naší obci. Ve stejném roce se stal
předsedou svazu, kterým byl 48 let. Ještě čtrnáct dní před svou smrtí
patřil mezi hlavní pořadatele místní chovatelské výstavy, kde vítězům
všech kategorií předával ocenění. Podílel se na získání budovy a její
přestavbě pro potřeby chovatelů. Jeho zálibou byl především chov holubů, drůbeže a králíků, kde získal nejedno ocenění. Patřil mezi velké
propagátory této smysluplné záliby především mezi mládeží. Organizace
za jeho vedení získala několik ocenění za chovatelství. Jenom ti nejzasvěcenější mohou docenit jeho práci pro svaz. Zanechal zde po sobě
pěkné dílo a věříme, že bude mít i své následovníky. Čest jeho památce.
Rostislav Marada
Karel Knápek
Dne 20. 11. 2020 zemřel dlouholetý předseda
včelařů naší obce pan Karel Knápek.
Členem ZO ČSV Svatobořice-Mistřín se stal
1. 9. 1980 a od roku 1986 zastával funkci předsedy spolku. Předsedou byl dlouhých 32 let, a to
až do roku 2018, kdy se funkce kvůli zdravotním
problémům vzdal. Aktivním včelařem však zůstal
až do své smrti. Pan Knápek byl úžasně pracovitý, dobrosrdečný a o své znalosti se rád s každým
podělil. Do tajů včelaření zasvětil mnoho včelařů včetně dětí. Od roku 2014 do roku 2019 vedl
kroužek včelařů na naší základní škole a společně
s panem Měchurou měl hlavní zásluhu na vybavení školního včelařského vozu a vybudování zázemí
k výuce včelařství na místní ZŠ. Spolu se svým zetěm a dcerou pořádal přednášky a ukázky včelaření ve školách, školkách či v Miloticích na trhu
místních produktů a řemesel.
Letos pan Karel Knápek obdržel čestné vyznamenání od Okresní organizace českého svazu včelařů za celoživotní práci ve včelařství.
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Panu Knápkovi patří velký dík a uznání za všechnu jeho nezištnou práci v oblasti včelařství.
S vděčností vzpomínají včelaři
ze Svatobořic-Mistřína
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Kočovné divadlo
Již poněkolikáté nás přijela potěšit svým uměním Kočovná společnost
pedagogické školy z Krnova
Třetí srpnovou neděli jsme ji přivítali v parku
pod kostelem. Studenti ve spolupráci s pedagogickým sborem si pro nás připravili pohádku „Zlatý
lupínek“. Přesto, že vstupné bylo dobrovolné, diváků bylo poskrovnu. Věříme, že ti, kteří nelenili

a v nedělní odpoledne přišli, nebyli zklamáni. Divadelníkům se u nás a především na jižní Moravě
velmi líbí a rádi do našeho kraje zajíždí. Budeme
doufat, že v příštím roce mezi nás zase zavítají.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Fotograf Josef Hasík
Ještě před omezením pořádání akcí jsme stihli na kulturním
domě uspořádat výstavu fotografií Josefa Hasíka
S jeho tvorbou se v galerii setkáváme již podruhé. Před rokem a půl se zde prezentoval makro fotografií a ve zpravodaji 2/2019 jsme jej podrobně
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

představili, a proto se nebudeme opakovat. Pro letošní autorskou výstavu si připravil obrázky z přírody, krajinky, zvířata, večerní oblohy a fotografie
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z národopisných akcí. V kulturním programu vystoupila Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany
s vedoucím Pavlem Varmužou.
Josef Hasík je velmi aktivní fotograf, který se
ponejvíce věnuje našemu regionu. Proto i to byl

důvod, že si jej obec vybrala k dodání fotografií
do obecního kalendáře na rok 2021. Je to jedna
z dalších možností, jak se seznámit s tvorbou tohoto šikovného fotografa.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Poslední dny hákového kříže
Výstava v Památníku Internačního tábora ve Svatobořicích-Mistříně
Dne 19. června 2020 v 19:00 hodin
se uskutečnila v Památníku Internačního tábora ve Svatobořicích vernisáž
výstavy s besedou „POSLEDNÍ DNY
HÁKOVÉHO KŘÍŽE“ na území mikroregionu Nový Dvůr. Besedou provázel
autor výstavy Petr Něnička, zakladatel Muzea generála Ingra ve Vlkoši.
Představil 14 panelů, jež mapují cestu
postupujících osvobozujících armád
na území mikroregionu Nový Dvůr.
Informace o naší obci jsou uvedeny
na dvou panelech, které jsou umístěny
v promítací místnosti památníku.
Následovala přednáška historika
Moravského zemského muzea v Brně Vlastimila
Schildbergera se zaměřením na osvobozování jižní
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Moravy. Výklad doplnil prezentací s fotografiemi.
Iva Fimbingerová, ObKD Svatobořice-Mistřín
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Nové uniformy pro IT
Sponzorský dar pro Památník internačního tábora
V loňském roce jsme díky spolupráci s bývalou
vězeňkyní internačního tábora Alenou Staňkovou
a jejím manželem obdrželi sponzorský dar od firmy Ferona Praha. Po vzájemné domluvě a souhlasu
dárců jsme se rozhodli finanční částku investovat
do rozšíření inventáře muzea. Po delším rozhodování co pořídit a hlavně, aby to korespondovalo
s posláním památníku, bylo rozhodnuto pořídit
figuríny a uniformy včetně zbraní. Jedná se o obleky armád, které z nějakých důvodů byly propojeny
s internačním táborem.
První uniforma je protektorátní četnická, kterou nosila ostraha tábora. Druhá patří českým vojákům, kteří se seskupili v Anglii a bojovali proti
fašistům. To byl také důvod, proč jejich rodinné příslušníky za trest pozatýkali a převezli do Internačního tábora ve Svatobořicích, kde je věznili. Bylo to
především ve spojitosti s atentátem na Reinharda
Heydricha. Třetí uniforma patří vojákům Rudé armády, kteří v roce 1945 tábor osvobodili. Jedná se
o věrné kopie a nebylo snadné najít výrobce všech
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těchto obleků a zbraní. Proto dodání zakázky se
uskutečnilo až v srpnu letošního roku. Věříme,
že tyto exponáty zatraktivní prohlídkovou trasu
našeho památníku. Nainstalovány budou v březnu
příštího roku tak, aby je návštěvníci zhlédli se začátkem muzejní sezony.
V souvislosti s památníkem bylo na žádost
obecního úřadu a kulturního domu natočeno video
k propagaci památníku. Dokument bude využit
na webových stránkách obce, kulturního domu
a památníku internačního tábora. Také bude rozesílán do institucí spadajících pod ministerstvo
školství a do informačních center zabývajících se
historií a turistikou.
Ještě jedna zajímavost týkající se památníku.
V jarních měsících zde natáčela Česká televize dokument týkající se utečenců ze Sudet po zabrání
této oblasti fašistickým Německem po Mnichovské dohodě. Více informací k tomuto dokumentu
prozatím nemáme.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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Co mělo být a co snad bude
Akce, které byly naplánovány na III. čtvrtletí 2020
Červenec
18. 7.	Rocková letní noc se skupinou .
V. S. P. Band, u hasičské zbrojnice
(SDH Mistřín)
30. 7.	Václav Kaprál, skladatel internovaný
v IT, výstava s besedou, .
muzeum (KD)
Srpen
14. 8.	Senior Dance, Vlkoš (Mikroregion
Nový Dvůr) - ZRUŠENO
16. 8.	Kočovné divadlo, pohádka „Zlatý
lupínek“, park pod kostelem, (KD)
17. 8 – 30. 8.	Memoriál Josefa Vinklara, 7. ročník,
kuželna (TJ. Sokol Mistřín) - .
ZRUŠENO

29. 8.	Táborák k ukončení prázdnin, park
pod kostelem (Soubor Mistřín)
Září
3. 9.	Jak to vidím JÁ, výstava fotografií
Josefa Hasíka (KD)
19. 9.	Noc sokoloven, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice) - ZRUŠENO
19. 9.	Dětská pěvecká soutěž, 2. termín
(KD) - ZRUŠENO
20. 9.	Trh místních produktů, zámek
Milotice (Mikroregion Nový Dvůr) ZRUŠENO
27. 9.	Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů) - ZRUŠENO

Akce, které jsme připravovali na IV. čtvrtletí 2020
4. 10.	Benefiční koncert, Rezedky - .
ZRUŠENO
6. 10.	Taneční pro začátečníky a základní
školu (KD) - ZRUŠENO
6. 10.	Výstava – Fr. Pavlica, KD - ZRUŠENO
10. 10.	Vdavky, divadlo Hrozen, KD - .
ZRUŠENO
16. 10.	Beseda s Josefem Holcmanem,
knihovna - ZRUŠENO
18. 10.
Den seniorů, KD - ZRUŠENO
21. 10.	Konference knihoven, knihovna ZRUŠENO
23. – 24. 10.	Konference k 75. výročí k ukončení
2. svět. války, KD (obec) - ZRUŠENO
Listopad
1. 11.
Čaj o páté, KD - ZRUŠENO
13. 11.
Předhodové zpívání, ZŠ - ZRUŠENO
14. - 16. 11.	Hody, KD (místní slovácké soubory) ZRUŠENO
25. 11.	Brněnský orchestr lidových nástrojů
BROLN, koncert, KD - ZRUŠENO
28. 11.	Pavlušův Mistřín, KD .
(DH Mistříňanka) - ZRUŠENO
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Prosinec
6. 12.	Mikuláš, KD - ZRUŠENO
12. 12.	Adventní jarmark, parkoviště u OÚ
(Soubor Mistřín) - ZRUŠENO
20. 12.	Zpívání u vánočního stromku, u ZŠ ZRUŠENO
26. 12.	Vánoční koncert Mistříňanky - ZRUŠENO
31. 12.	Silvestrovský pochod do Skoronic –
ZRUŠENO

Foto M. Novotný – Člověk a víra
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Akce připravované na první čtvrtletí roku 2021
15. 1.	Hasičský ples, Sokolovna (SDH Svatobořice)
16. 1.	Taneční a módní show, KD (Slovácký
soubor Lúčka a Patnáctka pro občany)
23. 1.
Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
30. 1.
Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
13. 2.	Fašaňková obchůzka obcí, místní
slovácké soubory
13. 2.
Disco ples, KD (SK Spartak)
14. 2.	Dětský maškarní karneval, KD .
(T. J. Orel Jednota)
27. 2.	Maškarní ples, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
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26. - 27. 2.	Degustace koštu pálenek a likérů, KD
(Spolek Mankyz)
6. 3.	Otevření Památníku a muzea Internačního tábora Svatobořice
6. 3.	X. ročník mezinár. koštu pálenek,
likérů a domácích pomazánek, KD
(Spolek Mankyz)
13. 3.	Dětská pěvecká soutěž J. Měchury,
KD
13. – 14. 3.	Jarní výstava, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
21. 3.
Smrtná neděle
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JUBILANTI
Vedení obecního úřadu přeje všem občanům,
kteří se od června do prosince letošního roku
dožili významných životních výročí, hlavně pevné
zdraví, vzájemnou lásku, podporu a úctu v rodině

a spokojený život v obci.
Zároveň se omlouváme všem, kteří svá jubilea
slavili v době nařízení vlády o nouzovém stavu, že
jsme k nim nemohli přijet s blahopřáním osobně.

Silný ročník osmdesátníků:

Petr Ingr

Marie Krýsová

Ladislav Varmuža

Havel Měsíček

Anna Lungová

Pavel Bystřický

Pokud budete mít zájem, aby
Vás ještě vedení obecního úřadu
navštívilo s gratulací, zavolejte
prosím na OÚ p. Řihákové
na tel. 518 620 235.
Ludmila Šťastná
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Marie Lungová
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Pranostiky
Leden
• Na Nový rok se nemá jíst nic od ptáka, aby z domu štěstí neodletělo.
•	Na Nový rok se nemá nic půjčovat ani ze stavení vynášet, protože by to při hospodaření .
v příštím roce scházelo.
• Na svatého Hygina pravá zima začíná. (11. 1.)
• Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce. (22. 1.)
• Za předčasným lednovým teplem přichází ještě škaredá zima.
Únor
• Třeskutá zima v únoru naplňuje komoru.
• Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. (2. 2.)
• Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci.
• Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě čtyřicetkrát máš. (24. 2.)
• Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Březen
• V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
• Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků. (10. 3.)
• Jak svatý Josef kývne hlavou, plují ledy dolů vodou. (19. 3.)
• Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda. (22. 3.)
•	Do matičky boží tráva neroste, i kdyby ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste, .
i kdyby ji palicí zatloukal. (25. 3.)
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.

◾K ZAMYŠLENÍ◾
Pár užitečných rad seniorům (a nejen jim) jak čelit nebezpečí
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků.
Paní Nováková chodila do samoobsluhy nedaleko
svého domu nakupovat už více než 30 let, takže se v ní
vyznala i poslepu. Potkávala většinou známé tváře,
ale zákaznice, která ji oslovila, tu zřejmě byla poprvé.
Nemohla najít droždí, a tak požádala paní Novákovou o pomoc. Ta začala ochotně vysvětlovat a ukazovat cestu ke správnému regálu. Odstoupila od svého
nákupního košíku s odloženou taškou a na chvíli si
ho přestala všímat. Pak v klidu dokončila nákupy
a až u kasy při placení zjistila, že peněženka z tašky
zmizela. Zmizela ovšem i ona „bezradná nakupující.
Jejím skutečným úkolem bylo odlákat pozornost paní
Novákové a umožnit tak svému komplicovi, aby hodnou starou paní okradl.
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U bytu paní Kučerové zazvonil zvonek. Za dveřmi
stály dvě hezky upravené a příjemné ženy. Nabídly
jí ke koupi sadu šikovného nádobí a paní Kučerová
je pozvala dál. Byla vdova, dny v důchodu probíhaly poklidně, a tak tohle vyrušení uvítala. Ženy svoje
zboží v kuchyni názorně předváděly, trpělivě všechno
vysvětlovaly, a tak paní Kučerovou o koupi přesvědčily. Odešla do obýváku a za chvíli byla zpátky s penězi. Zaplatila a dovolila jedné z žen, aby si odběhla
na WC. Potom už se prodávající rychle rozloučily
a odešly. Když se paní Kučerová vrátila k sekretáři
v obýváku, strnula. Obálka s jejími úsporami byla
pryč. Chvíli ještě peníze v šoku hledala, ale už jí docházelo nepříjemné poznání – byla okradena.
Ty milé paní byly podvodnice a zlodějky!
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Jak se chránit před okradením
•	Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte
si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
•	Peněženku uložte na dno nebo do spodní části
kabelky nebo nákupní tašky.
•	Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
•	Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech
na police a nenechávejte v nákupním vozíku.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či
na úřadech.
•	Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
•	Když v tramvaji nebo v autobusu čtete, mějte
své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
•	Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
•	Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání peněz z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
Na ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
•	Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte předem žádné zálohy podomním
prodejcům.

•	Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými
lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
•	Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje,
snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde
je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
•	Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když
v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat vám na pomoc.
•	V případě nutnosti můžete pro svou ochranu
použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo
slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce.
Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte
a sami získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka
vylekat a přimět ho k útěku.
•	Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
•	V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte
co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám
v případě obtěžování či napadení řidič rychleji
pomůže.

Jak zabezpečit majetek
•	Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna
vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete
třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátJak předcházet riziku přepadení
ký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo
•	Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a ne-.
větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým
osvětleným místům. Choďte raději frekventolákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře
vanějšími ulicemi.
v noci zamykejte, i když jste doma.
•	Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni •	Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečsměrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl
nostních dveří nebo různých mechanických
někdo vytrhnout a ukrást.
zábranných prostředků, jako jsou např. bez•	Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte
pečnostní štít a profilová cylindrická vložka,
se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
vrchní přídavní zámek, příčná a celoplošná
jsou cennější než peníze!
dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako
•	Po chodníku choďte raději dále od vchodů
zábrana proti vysazení dveří.
domů, kde by mohl číhat případný pachatel •	Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moa mohl by vás vtáhnout dovnitř.
derní technika nabízí také využití domácího
•	Při vstupování do domu se pozorně rozhlédvideotelefonu s elektromechanickým ovládáněte a nevcházejte tam s někým neznámým.
ním vstupních dveří (např. u rodinných domTaké ve výtahu nejezděte s někým, koho neků, v nové panelové výstavbě).
znáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
•	Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např.
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jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte
rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny.
Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat
schránku.
•	Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne
rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak
vytváříte dojem zdání, že jste doma.
•	Pro případ, že byste byli přesto vykradeni, je
vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsá-

na výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání
s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.
•	Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních
obydlí.
•	Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro
uzamčení řadicí páky nebo volantu. Je možné
si opatřit elektronické alarmy či imobilizéry
zapalování.
Lenka Gajdová, členka redakční rady

◾KAUZA POKRAČUJE◾
Téměř celý letošní rok s sebou nese mnohá omezení, která se dotýkají
všech povinností i radostí každodenního života
Všechny z nás zasáhly okolnosti kolem pandemie COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme museli
utlumit, jiné se zase naučit. Problémy se zvládnutím pandemie nejvíc dopadají na naše zdravotníky. Velmi si vážím jejich práce a nasazení. Bezesporu jim za to patří velký dík. Sama jsem se
snažila pomáhat. Sháněla jsem roušky, ochranné
štíty a zdravé potraviny. Děkuji všem, kteří také
jakkoli pomáhali a hlavně se chovali zodpovědně
a ohleduplně k ostatním.
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokračují dál. Pro náš region nejdůležitější kauza,
ochrana zdroje pitné vody a těžba štěrkopísků
u Uherského Ostrohu, zaznamenala několik změn.
Byly podány čtyři žaloby, na základě kterých
soud zatím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báňský úřad musí celou věc znovu projednat.
Soud nevzal jako účastníky řízení všechny obce,
proto byla k Nejvyššímu správnímu soudu podána
kasační stížnost. Nebezpečí stále není zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) se
daly do pohybu. V září byla zahájena stavba úseku
Babice - Staré Město a v příštím roce bude stavba
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pokračovat až do Moravského Písku. Další úseky
v našem regionu budou zahájeny 2022 a později.
Velmi mě potěšilo, že se městu Hodonín podařilo úspěšně projednat stavbu lávky u ZOO, jelikož
jsme na projektu spolupracovali. Je sice povolena
jako stavba dočasná, ale už příští rok po ní můžeme chodit nebo jezdit na kole! Dále probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky na Pánově.
Využívám všech možných příležitostí, aby významné stavby a problémy našeho regionu byly
řešeny a byly na ně i finance. V hledání těchto
příležitostí budu pokračovat i v roli zastupitelky
Jihomoravského kraje. Dovolte mi poděkovat Vám
všem, kteří jste mne svým hlasem podpořili ve volbách do kraje.
Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, pokoje
a sounáležitosti. Snad vánoční atmosféra překryje tu, která je tu s námi celý rok. Přeji Vám, ať
prožijete tento čas v kruhu rodinném a hlavně
ve zdraví.
Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší!
Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko
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Nová oplocení hřišť

Průvod na Slavnost Těla a krve Páně
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Absolventi Základní školy

Absolventi ZUŠ se svými pedagogy
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

59

Autor inventářů do kapliček p. Bohumil Bortlík

Kresba J. Blatinského – Boží tělo
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Křest kalendáře Rezedek a Radka Severy

Momentka z natáčení videoklipu Rezedek
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Posluchači na besedě Poslední dny hákového kříže

Sběr železného šrotu SDH Svatobořice
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SK Spartak mladší žáci

Slavnostní odhalení památníku u příležitosti 50. výročí tragédie na dole Dukla se konalo 6. června 2020
v Šardicích
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Stárci na (ne)hody 2020 – Ondřej Výlet, Anna Hajná, Adéla Mrkůsová, Petr Varmuža

Start Běhu za zdravá prsa
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Šek pro nemocnici z prodeje volenky na hody

Výměna oken v základní škole
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Pálení dřevěného materiálu po demolici

Novou podlahu do kapličky ve Vrbátkách zhotovil Z. Chludil
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Opravená farní zeď do ulice Farská

Výsadba listnatých stromů v parku pod kostelem
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Jistě jste si všimli, že před budovou obecního úřadu stojí nový krásný dřevěný betlém. .
Jeho autorem je MgA. Václav Kolářík, 26 letý nadějný sochař a řezbář, bydlící v obci.
Na střední lesnické škole ve Bzenci vystudoval obor uměleckořemeslné zpracování dřeva .
a absolvoval na Ostravské univerzitě, obor sochařství.
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