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Vážení spoluobčané,
ve svém úvodníku před Vánocemi jsem
optimisticky předpovídal, že už v prvních měsících letošního roku překonáme zdravotní krizi a náš život se vrátí
do normálu. Skutečnost je taková, že
i v měsíci březnu je naše obec mezi těmi
nejvíce postiženými. Jestli je to proto, že
díky naší obvodní lékařce více testujeme,
nebo jsou naši občané méně zodpovědní, skutečnost je taková. Proto se znovu obracím na všechny občany s výzvou
k zodpovědnému přístupu a k dodržování všech zdravotních a společenských
norem, které nám pomohou omezit onemocnění koronavirem.
Jaro je dle mého názoru nejkrásnějším
obdobím roku, a proto je využijme k procházkám do přírody, k práci na zahradách a vinicích, k možnosti sportování
ve venkovním prostředí. Zlepšíme si tím
fyzickou kondici a hlavně psychickou
náladu. Ve spojení s pomalu se rozbíhajícím očkováním proti COVID-19 a zodpovědným přístupem se nám určitě podaří
toto zlé období překonat.
Přeji Vám všem do začátku jara hlavně
zdraví a věřme: „Bude líp“.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Spolu s přicházejícím jarem začínají se také
realizovat stavební práce, které jsme pro letošní rok připravili.
Výběrovým řízením byla vybrána stavební firma, která od konce března začne rekonstruovat
komunikaci a kanalizaci v dolní části ulice K Vinohradům. Stav vozovky v této ulici byl již katastrofální a časté propady kanalizace tuto situaci
jen zhoršovaly.
V březnu bude také zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Hlavní od křižovatky
ulice Nádražní po Hraničky. Dojde tím k odstranění nebezpečných betonových sloupů z chodníku, výrazně se zlepší osvětlení ulice a nové kovové
sloupy budou osazeny úspornými svítidly. Ještě
během března bude pokračovat výsadba stromů
v obci a bude zahájena poslední fáze demolice
bývalého statku v Mistříně. Byla také vybrána
firma, která doplní cvičební prvky pro dospělé
a seniory na hřišti u bývalého nádraží, a také firma, která zajistí a doveze písek předepsaný pro
beachvolejbalové hřiště. Toto bude za pomoci
občanů do konce dubna k dispozici.
Zahájili jsme demolici dvou rodinných domů
v ulici Na Zelničkách a v ulici Příční. Po jejich odstranění dojde k rozšíření vjezdu do těchto ulic.

Zvětší se zelené plochy a po výstavbě parkoviště
i možnost parkování. Již v lednu proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového bezdrátového
rozhlasu v rámci protipovodňových opatření. Společnost, která nebyla vybrána, se proti výsledku
výběru odvolala a nyní probíhá odvolací řízení.
Z toho důvodu bude celá akce, podpořená dotací
ministerstva životního prostředí, opožděna.
U dvou staveb čekáme jen na nabytí právní
moci u stavebního povolení a můžeme vybrat dodavatele stavby a zahájit výstavbu. Menší je stavba parkovací plochy a příjezdové cesty u bytového
domu v ulici Za Humny. Výrazně větší je lokalita
pro výstavbu rodinných domů
v nově vzniklé ulici Přední Díly.
Probíhá také výběr dodavatele
na rekonstrukci části chodníku
v ulici Kovářská (před lékárnou)
a na část chodníku v ulici Nádražní před Elektrosvitem.
Jak vidíte, i přes složitou zdravotní situaci se stavební akce
v obci nezastavily a pokračují
v nezměněné formě dále. Věřím,
že díky očkování se naše situace
brzy zlepší a budeme moci nově
vybudované stavby plnohodnotně využívat.
Miroslav Veselý, starosta
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Slovo místostarosty
Zimní období je za námi a sluneční paprsky
už rozjařují naše domovy.
V průběhu zimy se nám úspěšně dařilo udržovat silnice sjízdné a chodníky průchozí. Díky
novému sypacímu stroji Durso to bylo o mnoho
snazší než v letech minulých. Samozřejmě že naše
obec je velmi rozlehlá a není jednoduché ji v jednu chvíli udržet čistou na všech místech. V obci
dále proběhla prořezávka suchých či nemocných
stromů s tím, že opět budou na jaře vysázeny nové
stromy v katastru obce. Snažili jsme se obec udržet přes zimní období v čistotě a pořádku.
Vážení spoluobčané, pevně věřím, že i v této nelehké době v sobě máte tu správnou jiskru a snažíte se myslet pozitivně a vidět svět momentálně
veselejší, než tomu tak je ve skutečnosti. Všichni
věříme, že se situace ohledně koronavirové krize brzy zlepší a život v naší obci se pomalu vrátí

do starých, ale dobrých kolejí. Děkuji všem, kteří
se snaží pomoci spoluobčanům a také všem, kteří
přispívají k lepšímu životu v naší obci. Hlavně užívejte příjemných chvil svátků velikonočních a myslete jen na to dobré. Přeji Vám všem ve zdraví
prožité jarní dny.
Adam Pavel Špaček
místostarosta obce

Automatizovaný externí defibrilátor
Vážení spoluobčané,
není nám lhostejná zdravotní situace v obci
a ani prevence, kterou můžeme zajistit. Málokdo
si uvědomí výhodu polohy naší obce, kde v malém
okruhu máme dostupné 3 nemocnice - Břeclav, Hodonín, Kyjov a letecky jste schopni být do 20 min.
ve Fakultní nemocnici v Brně. Záchranná služba
Jihomoravského kraje má stanoviště Kyjov, Hodonín, Břeclav, Veselí nad Moravou a Velká nad Veličkou. Dále máme v obci zdravotní středisko, kde
se nachází lékaři pro dospělé, děti, zubní lékařka a gynekologie. Také
máme v obci lékárnu!
Není mnoho obcí v naší
republice, které mají
tak dostupnou zdravotní péči, jaká se nabízí
u nás. Podařilo se nám
to vše zase o kousek posunout výše a jako první obec v Jihomoravském
kraji nabízíme veřejně přístupné automatizované
defibrilátory (AED). Mohli jste si všimnout, že
u vchodu do obecního úřadu a u vchodu do zdravotního střediska k zubní lékařce jsou nainstalo-
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vány na stěně dvě zelené skřínky. Přístroje jsou
strategicky umístěny na místech, kde dochází
k větší kumulaci občanů (fotbalový zápas, plesy,
hody, pacienti na zdravotním středisku). Přístroje
AED značky Zoll 3 patří k nejmodernějším a nejsrozumitelnějším na trhu. V případě, že budete
svědky bezvědomí nebo náhlé zástavy oběhu a zavoláte na linku 155, tak budete operátorem linky
instruováni k odemčení skříňky a užití daného
přístroje, který vyhodnotí, zda je nutná srdeční
masáž či elektrický výboj. Jak situace dovolí, tak
bychom rádi prováděli v průběhu roku školení napříč spolky a pak i pro veřejnost, která by měla
zájem. Uprostřed obecního zpravodaje naleznete
referenční příručku pro užití AED. Přístroje jsou
24h/den monitorovány a operační středisko záchranné služby v Brně stále vidí jejich umístění
i užití. Samozřejmě, pokud nebude nikdy daný
přístroj třeba, tak jedině dobře, ale ve stavech
náhlého bezvědomí jde o minuty a každá minuta
pomoci je nesmírně důležitá. Pamatujte, že lepší
je špatná první pomoc než vůbec žádná!
Adam Pavel Špaček
místostarosta obce
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XII. zastupitelstva obce
XII. zastupitelstvo obce proběhlo 17. prosince
2020 od 18 hodin v sále kulturního domu při dodržení všech předepsaných vládních nařízení.
Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu
na rok 2021. Tento počítá s celkovými příjmy
ve výši 61 719 200, 00 Kč a celkovými výdaji
95 755 400,00 korun. Rozdíl bude uhrazen z přebytku předešlých let. Po příjmové stránce rozpočet zohlednil snížené příjmy v důsledku koronavirové krize. Ve výdajové stránce budou finance
investovány především do občanské vybavenosti
a rozvoje obce.
Dalším důležitým bodem jednání bylo schválení střednědobého výhledu na roky 2022 – 2023
a rozsáhlou kapitolou bylo schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro spolky a organizace v obci.

I přes zvýšení poplatků za skládkování odpadu na skládce se zastupitelé rozhodli, vzhledem
k tíživé situaci některých občanů, zachovat poplatek za komunální odpad v obci na částce 450 Kč
na osobu. Je to i ocenění občanů za zodpovědné
třídění v předešlém období.
V rámci dalšího jednání bylo schváleno přijetí
bezúplatného daru pozemků v trati Přední Díly,
jež budou sloužit k výstavbě infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů. Byla schválena darovací smlouva s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu,
schváleny žádosti SK Spartak a T. J. Sokol o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Po rozsáhlé diskusi bylo jednání zastupitelstva
ve 21.00 hodin ukončeno.

Zkrácený zápis z XIII. zastupitelstva obce
XIII. zastupitelstvo proběhlo 25. 2. 2021 také
v sále kulturního domu. Byla dodržena všechna
vládní nařízení platná pro konání takového zasedání.
Zásadním bodem jednání byl program rozvoje
obce na období 2021 – 2026. Tento dokument ur-

čuje základní strategii rozvoje obce na další léta
a byl po podrobné diskusi schválen. Schválena
byla také žádost o dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci školní kuchyně. V dalším
programu zastupitelé schválili přijetí daru pozemků v k. ú. Mistřín od soukromé osoby a od Pozemkového fondu České republiky. Schválen byl také odkup
pozemků v k. ú. Mistřín pro
budoucí zelenou lokalitu
u rybníku.
Vzhledem k neustálému
rušení nočního klidu v různých částech obce bylo dohodnuto zajištění bezpečnostní služby pro hlídání
obce po většinu části roku.
Po konstruktivní diskusi
bylo zasedání v 19.00 hodin
ukončeno.
Miroslav Veselý
starosta obce
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Zeleň do obce
Výsadba okrasných stromků
Nastává druhá etapa výsadby stromků v intravilánu naší obce. Jak již bylo slíbeno, tak po výsadbě ovocných stromků přejdeme k výsadbě okrasných. Mnoho občanů po tom toužilo, tak sám jsem
velmi zvědav, kolik bude zájemců. V průběhu podzimu 2021 podél hlavní silnice, dále na veškerých
obecních pozemcích v intravilánu obce, tam, kde
nám to situace v místě dovolí, rádi bychom vysadili okrasné stromy. Budete mít na výběr z mnoha
okrasných stromků, které jsou dále ve zpravodaji
vyobrazeny a popsány. Po výsadbě stromků bychom byli opět rádi, kdyby se stromku ujala rodina či občané, před kterým domem by byl stromek
vysazen. Prosím tedy všechny zájemce, aby do 30.

června 2021 přišli osobně na Informační centrum
naší obce, kde paní Cápková bude zapisovat žádosti. Dále bude třeba na fotografické mapě ukázat i místo výsadby. Samozřejmě stromky budou
zasazeny tam, kde to bude možné a nebude tím
narušena kanalizace, přípojka elektřiny atp. Je to
další krok, jak do naší obce přinést více zeleně,
barev a stínu v letních měsících.
Věřím, že celá akce přispěje k ozelenění naší
obce. „Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho
přichází porazit.“ (Malajské přísloví)
Adam Pavel Špaček
místostarosta

Navržené druhy okrasných stromů:
1. Amelanchier arborea - Muchovník stromovitý
U nás není žádný muchovník původní, naprostá
většina nám známých muchovníků pochází z oblasti Severní Ameriky. Jedná se o vyšší keře nebo
stromy (10 – 12 m), některé keřovitě rostoucí formy se na kmínek dokonce roubují. Na muchovníku asi nejvíce obdivujeme jejich smetanově bílé
květy, které nerostou jednotlivě, ale tvoří bohatá
hroznovitá květenství. V létě se z nich pak vyvinou temně fialové kulovité plody, které chuťově
připomínají borůvky. Díky tomu, že je muchovník považován za druh netradičního nebo méně
známého ovoce, rozhodně by neměl chybět ani
v přírodních či permakulturních zahradách. Většina severoamerických druhů vyžaduje poměrně
kvalitní a svěží půdu, ale snese i mírné sucho.
Muchovníky nijak výrazně neohrožují choroby
ani škůdci, navíc nevyžadují žádnou specifickou
péči. Ačkoliv dobře snáší pravidelný řez, keřovité
formy ho prakticky vůbec nevyžadují. V jarním
období se pouze z vnitřní struktury odstraňují
odumřelé nebo poškozené větve či výhony, které
nadměrně zahušťují vnitřní strukturu dřeviny.
Plody jsou skvělým antioxidantem, protože obsahují velké množství vitamínu C, dále pak B12
a celou řadu minerálů, které se podílejí na zvýšení
obranyschopnosti organismu. Nezralé plody jsou
slabě jedovaté.
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2. Cercis siliquastrum
- Zmarlika Jidášova
Zmarlika Jidášova je opadavý strom původem
z Balkánu a ze Středozemí. Kvete trsy fialově-růžových motýlovitých kvítků, které vyrůstají přímo
z kmene a z větví. Je to rarita. Kvete tak bohatě,
že listy a větve není ani vidět. Dorůstá do výšky
kolem 4 - 7 metrů. Pro bohaté kvetení potřebuje
horké léto se spoustou slunce. Protože se jedná
o strom původem ze Středozemí, doporučujeme
najít mu chráněné místo. Snáší sušší půdy, písčité, neutrální až vápenité.
Anglické národní jméno Judas Tree – stejně
jako české druhové jméno – upomíná na biblického Jidáše, který se údajně na tomto stromě oběsil
poté, co zradil Ježíše. V 19. století se pro tento
strom používala i česká lidová jména Jidášník, jidášový strom nebo planý svatojánský chléb.

3. Cornus mas - Dřín obecný
Dřín obecný je rozkladitý keř nebo strom dorůstající výšky až 7 metrů. Dřevo je velmi tvrdé.
Žluté oboupohlavné květy se rozvíjejí před olistěním v březnu a dubnu, někdy i dříve.
Pro dřín je vhodné vybrat slunné stanoviště
s neutrální až zásaditou půdou. Chomáčky drobných žlutých květů rozkvétají brzy na jaře před
rozvinutím listů. Dřín tak patří mezi významné
zdroje pylu jakožto první potravy včel a čmeláků.
Květy jsou nahrazeny tmavě červenými plody, které připomínají třešně: dřínky mají uvnitř pecku
a mají taktéž stopku, jsou však oválného tvaru.
Plody dřínu lze všestranně využít, a to jak v čerstvém stavu, tak zpracované ve formě šťáv, sirupu,
džemu a podobně.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Dřín je mrazuvzdorný v dřevě i květu, a to
i přes rané kvetení. Na pěstování je nenáročný,
odolný vůči suchu, nemocem i škůdcům. Snáší
spíše vysušené stanoviště než trvale zamokřené.
Vhodné jsou jižní či jihozápadní svahy, protože
krom světla má rád i teplo.

4. Crataegus lavallei ‚Carrierei‘ - Hloh Lavallův
Dorůstá do výšky asi 6 metrů, jeho růst je vzpřímený, koruna s křivolakým větvením. Větve jsou
opatřeny 2 cm dlouhými trny. Listy tmavě zelené,
dlouhé až 10 cm, obvejčité, se zubatým okrajem,
lesklé. Listy v této podobě drží až do pozdního
podzimu. Větve jsou trnité. Květy bílé, až 2 cm
velké, v chocholících. Plodem jsou 2 cm velké,
oranžovo červené malvičky, které na podzim kontrastují s tmavě zelenými listy. Hloh Lavallův se
používá jako solitéra i do stromořadí. Stanoviště
má rád slunné, až polostín, na půdu nároky nemá,
nesnáší přemokření a zasolení. Dobře snáší letní
přísušky. Rostlina vydrží teplotu do -23 °C.
Hlohy patří do čeledi růžovité (Rosaceae). Hloh
Lavallův řadíme mezi keře nebo menší stromy,
většinou vytváří stromek s malebnou korunou.
Jeho červené plody zdobí tuto dřevinu přes zimu.
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5. Crataegus laevigata ´Paul´
s Scarlet´- Hloh obecný
Je to keř nebo strom dorůstající výšky až 8 metrů. V českých zemích roste běžně v zahradách,
na mezích, u lesů či podél silnic. Listy jsou laločnaté, květy mají bílou či růžovou barvu a plodem
jsou červené malvice. Hloh je také opatřen poměrně dlouhými a ostrými trny. Z účinných látek
musíme jmenovat flavonoidy, třísloviny, saponiny,
pektiny, karoteny či vitamín B a C. Hloh prosperuje především v sušší půdě, která by měla být neutrální či ještě lépe zásaditá. Daří se mu na slunci
i v polostínu a navíc potěší také jeho odolnost vůči
suchu a mrazu. Snáší znečištěné ovzduší.
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6. Crataegus monogyna ´Stricta´
- Hloh jednosemenný
Hloh jednosemenný je druh hlohu mající původ
v Evropě, severozápadní Africe a západní Asii. Je
tolerantní na půdu, ale preferuje vápnité a jílovité
podloží. Hloh jednosemenný je význačným příbuzným, ale méně rozšířeným, hlohu obecného. Je to
rozkladitý keř až stromek z čeledi růžovitých (Rosaceae) dorůstající výšky až 12 metrů. Jako statný keř dorůstá výšky 2 – 6 metrů. Mladší stonky
nesou ostré trny, 1–1,5 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, 2 – 4 cm dlouhé, obvejčité a hluboce laločnaté,
někdy téměř až k hlavní žilce listu, s laloky široce
rozšířenými. Horní plocha listů je tmavozelená, naspodu jsou světlejší. Jedná se o výrazně světlomilnou a teplomilnou dřevinu. Obývá převážně slunné
křoviny, světlé listnaté lesy, lesní okraje, skály,
smíšené lesy a vyskytuje se také podél cest. Je hojný především v teplejších oblastech.
Květy opylované komáry, včelami a jiným hmyzem mírně páchnou a na konci roku dávají plody
– malvice, nazývané hložinky. Hložinky jsou malé,
oválné, tmavě červené barvy asi 1 cm dlouhé, vypadají jako bobule, ale strukturou se jedná o malvice,
obsahující jediné semeno (odtud český název). Hložinky jsou důležité pro zimní ptáky, hlavně drozdy
a brkoslavy, tito ptáci je pojídají a roznášejí semena
svým trusem. Husté rozvětvení poskytuje ideální
místo pro hnízdění. Na četné trny napichuje svou
kořist ťuhýk.
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7. Koelreuteria paniculata - Svitel latnatý
Svitel latnatý je velice atraktivní strom nebo
keř s využitím v zahradách nebo v parcích jako
efektní solitéra. V poslední době se s ním můžeme
setkat i ve stromořadích. Strom dorůstá výšky až
10 metrů, v našich podmínkách spíš o něco méně.
Listy jsou lichozpeřené až 35 cm dlouhé. Při rašení a na podzim před opadem mají oranžovo-bronzovou barvu, v létě pak sytě zelenou.
Tento strom původem z Číny vykvétá přibližně
v polovině léta nádhernými, až 30 cm dlouhými
latami, obsypanými sytě žlutými drobnými květy,
které vydrží na stromě 3 - 4 týdny. Po odkvětu
nese plody schované v losově načervenalých tobolkách, které na stromě vypadají jako rozvěšené
lampionky. Koruna je s věkem téměř pravidelně
kulovitá. Svitelu vyhovuje slunné a teplé stanoviště. Na půdu příliš náročný není, ale vyhovuje mu
půda propustná a úrodná. Pro dobré kvetení potřebuje horké léto a slunné místo. Rostliny starší
3 let jsou plně mrazuvzdorné do -27°C.

8. Malus ´Cardinal´, ´Evereste´,
´Rudolph´- Jabloň Malus Cardinal
Pocházejí z Asie, Severní Ameriky a Evropy.
Patří mezi opadavé stromy nebo keře, někdy i trnité. Listy jsou střídavé, jednoduché, pilovité (i laločnaté, peřenolaločné nebo peřenoklané). Kvete
oboupohlavnými bílými, růžovými nebo červenými
květy v chocholících, mají 5 korunních lístků a 15
- 50 tyčinek. Plodem je malvice, kalich může být
opadavý a semena jsou hnědá.
Existují vnitrodruhové taxony:
‚Cardinal‘ - výška 3 - 4,5m, šířka 4,5 - 6m; listy
tmavě růžovo-fialovo-červené; květy růžovo-červené; plody tmavěčervené
‚Evereste‘ - kuželovitý vzhled; výška 6 - 8m,
šířka 6m; poupata červená, květy bílé průměru
5cm; plody oranžové až žlutooranžové v průměru
do 2,5cm
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

‚Rudolph‘ - vzpřímený později rozložitý kulovitý
řidší vzhled; výška 6 - 8m, šířka 5 - 7m; poupata
červená, květy růžové průměru 5cm; plody červeno-růžovo-fialové průměru 1,2cm

9. Prunus ´Accolade´ - Třešeň (sakura)
Tuto okrasnou višeň lze zařadit k sakurám, neboť toto jméno jsme si zvykli spojovat se všemi
okrasnými třešněmi, jež nám zjara nabízejí záplavu květů různých barev.
Accolade je časně kvetoucí stromek, kterému
nevadí ani noční mrazíky. Pokud je přes den dostatečné teplo a dostatek slunce, již začátkem
dubna se mohou začít otevírat jeho poupata
do jemně růžových poloplných květů. Jejich množství je velké a stromek je jimi bohatě obsypán.
Opadavé listy jsou tmavě zelené, jemně pilovité
při okrajích, 7-10 cm dlouhé. Tvar koruny je spíše
rozcuchaný s tenkými větvičkami. Tento nepravidelný charakter z něj dělá vyhledávanou dominantu japonských zahrad, kde svou ledabylou vizáží
perfektně vyváží přesně stříhané keře. Nejlépe se
jim bude dařit ve vlhčích, ale dobře propustných
půdách mírně kyselé reakce, na plném slunci.
Nevadí jim silný mráz ani vítr. Stromy s kmenem na prvních pár let po výsadbě dobře vyvažte
k opoře. Mrazuvzdorná do cca -27°C.

9

10. Prunus serrulata ´Kanzan´
- Třešeň pilovitá
Sakura ozdobná ‚Kanzan‘ vykvétá v dubnu bohatými růžovými květy, kterými je holý strom bez
listů doslova obalen. Listy jsou lehce protáhlé,
zašpičatělé a mají svěží zelenou barvu, která se
na podzim mění do teplých žlutých a oranžových
odstínů. Naprosto bezúdržbový a bezproblémový
strom si určitě zasluhuje sázet častěji. Potřebuje
vlhčí, dobře vydrenážovanou zem. Pokud jí tedy
vyhovíte a umístíte ji do zamulčovaného záhonu,
odvděčí se vám bohatším a zdravějším olistěním
i květy. Prořezávání je vhodné provádět v létě,
pokud je potřeba. V našich podmínkách plně mrazuvzdorná až do cca -29°C. Pro dobré kvetení potřebuje slunné stanoviště.

11. Prunus subhirtella ´Autumnalis´
- Třešeň chloupkatá
Rod prunus obsahuje přes 400 druhů dřevin,
které kombinují užitečnost a krásu. Patří sem
totiž jak třešně, slivoně, broskve či trnky, tak
i okrasné třešně (sakury), kvetoucí slivoně, stálezelené bobkovišně atd.
Okrasná višeň získala jméno díky neobvyklému faktu: je-li teplý konec podzimu nebo kdykoli
se výrazně oteplí v průběhu zimy na delší období
než několik dnů, začne kvést a může kvést tak
dlouho, dokud je slunečno a nemrzne. Přesto její
hlavní kvetoucí sezóna je v dubnu, a to na období
3 - 4 týdnů. Květy jsou drobné, světle růžové, jednoduché až poloplné a nevoní. Opadavé listy jsou
menší než typicky třešňové, pilovité při okrajích,
středně zelené v sezóně a zlatavě žluté s tóny
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oranžové a místy i červené na podzim. Koruna je
široce rozkladitá, trychtýřovitá a shora zploštělá.
Okrasné slivoně zvládnou téměř jakoukoli půdu
vyjma těžké a podmáčené, ale nejhezčí budou
ve vlhké, nevysychavé půdě, přednostně kyselejší
reakce pro lepší podzimní zbarvení listů. Slunečná poloha je důležitá pro množství květů a pravidelnou korunu. Višeň chloupkatá je velmi odolná
zimním mrazům i letním horkům. Po odkvětu ji
můžete stříhat. Mrazuvzdorná do -34°C.

12. Prunus subhirtella ´Autumnalis Rosea´
– třešeň chloupkatá
Tento opadavý malý strom dorůstá do výšky 3 4 m a vytváří rozložitou korunu. Růžové poloplné
květy rozkvétají na přelomu března a dubna. Pokud
je teplý podzim, může znovu vykvést na přelomu
listopadu a prosince. Listy jsou po vyrašení lehce
bronzově zabarvené, v létě zelené a posléze žloutnou. Dřevina preferuje slunné stanoviště s vlhčími,
propustnými, humózními půdami. Je mrazuvzdorná
do -18°C. Dobře snáší městské znečištění.
Uplatní se jako solitera, ale i do skupinových výsadeb, pouličních stromořadí atd.
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13. Prunus x gondouinii ´Schnee´
- třešeň Gondounova
Roste v podobě stromu se široce polokulovitou
korunou. Dorůstá výšky 5 – 6 m. Větve jsou obloukovitě převislé, v mládí obvykle tenké. Listy jsou
střídavé, jednoduché, obvykle na okraji pilovité.
Kvete oboupohlavnými samostatnými květy nebo
ve svazečcích či hroznech. Bývají bílé, narůžovělé
nebo až červené. Plody jsou velké, červené, kulaté.
Vyhovuje jí mírně vlhká, propustná, vápenitá
půda na plně osluněném místě, téměř neplodí,
přemokřenou půdu ráda nemá, může se vysazovat
do zelených pásů i zpevněných ploch, při výsadbě
u komunikací je třeba počítat s prostorem pro vývoj koruny, na zasolení půdy je velmi citlivá.

14. Pyrus calleryana ´Chanticleer´
– hrušeň Calleryova
Hrušeň Calleryova je až 12 m vysokým, krásným zástupcem okrasných hrušní, tedy těch,
které se nepěstují pro plody, ale pro potěchu oka.
Důvodem je velice bohaté kvetení čistě bílými
květy v první polovině jara, sytě zelené a lesklé
listy v létě, které se mění do nápadných odstínů
bronzové, zlaté a sytě šarlatově červené na podzim. Plody jsou kulaté, světle hnědé a nejsou příliš chutné.
Chanticleer je odrůda relativně úzce kuželoviJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

tého habitu. Roste středně rychle a hustě. Nese
velké množství sněhově bílých květů s nápadnými
tyčinkami. Někteří pěstitelé ji dokonce považují za naprosto rovnocennou krásku ve srovnání
s japonskými sakurami. Nejlépe si jí bude dařit
na slunečném stanovišti v živné, nepříliš vysychavé a dobře propustné, hluboké půdě. Doporučujeme ji jako mladou zjara před rašením stříhat,
aby si vytvořila pevnou kostru podél kmene a byla
ochráněna proti rozlámání v silných vichřicích.
V pozdějším věku to již není nutné. Mrazuvzdorná do -29°C.

15. Pyrus communis ´Beech Hill´
- hrušeň obecná
Hrušeň obecná je původem z Anglie. Jedná se
o menší až středně velký strom dorůstající okolo 9 - 12 m výšky. Koruna je užší, pyramidálního
tvaru, ve stáří je vzdušnější a dosahuje šířky 5
- 7 m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, zelené barvy s lesklým povrchem. Bohatě rozkvétá v dubna
až v květnu bílými drobnými květy. Plodem jsou
drobné hrušky, velikosti do 5 cm, žlutozelené barvy a jsou jedlé. Půdu vyžaduje čerstvou a vlhkou,
bude se jí dařit i v půdě vápnité. Dobře snáší letní přísušky, výborně snáší městské prostředí. Je
citlivější k zasoleným půdám. Jinak jsou odolné
a mrazuvzdorné.
Použití je vhodné i do městského prostředí
v případě, kde nevadí opadávající plody. Pyl hrušně obecné může vyvolat alergickou reakci.
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lik let po výsadbě potřebovat každoroční hnojení.
Pro nejlepší efekt ji doporučujeme v mládí každý
rok zjara po odkvětu radikálně seřezat na cca 10
- 20% délky loňských větví, aby bohatě narostla
a byla hustě olistěná. Mrazuvzdorná do cca -34°C.

16. Pyrus salicifolia - hrušeň vrbolistá
Je opadavý strom a řadí se do čeledi Rosaceae
- růžovité. Dorůstá do výšky 3 - 5 m a vytváří převisající korunu. Stříbřitě zelené, úzké listy velice
připomínají listy olivovníku. Bílé květy složené
do chocholíků vykvétají v průběhu května. Plodem jsou drobné, zelené hruštičky.
Hrušeň vrbolistá není náročná na pěstování a je
velmi otužilá. Má ráda slunce a středně živnou,
spíše vyhřátou půdu. Dobře zvládá sucho a lze ji
pěstovat i ve větším květináči, kde bude za něko-
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17. Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´
– jeřáb duryňský
Rostlina pochází z čeledi Malaceae – jabloňovité a rodu Sorbus. Dorůstá do výšky 5 – 7 m
a vytváří úzkou, kuželovitou korunu. Listy jsou
velké, eliptické až vejčité, tmavě zelené, lesklé,
zespodu šedavé, hluboce laločnaté. Na podzim se
barví do oranžova. Drobné bílé květy jsou složeny
v chocholičnaté laty, které vykvétají v květnu až
červnu. Plody jsou malé červené malvičky, které
se na stromech tvoří ve velkém množství.
Dřevině vyhovují v podstatě běžné půdní typy,
ale musí být dobře propustné. Toleruje horka,
mrazy, městské znečištění. Stanoviště může být
slunné i polostinné. Tato dřevina je krásnou solitérou ve větších zahradách a parcích, kde vynikají
zejména její červené plody. Díky své nenáročnosti
a odolnosti se často uplatňuje při výsadbě stromořadí.
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
Kronika Svatobořic – kronikář Antonín Dáňa – rok 1923
Zábavou dospělých byly povětšině schůzky v hostincích a politické čtení novin a knih veřejných, hry

karet a častá divadla; mládež si ráda při velmi častých muzikách zatančila.

Kronika Mistřína – kronikář Martin Kundrata – rok 1932
Záznam všelijakých obyčejů a zviků našého lidu
z dob dřívějších až do dnešní doby, jak obyčejných nýni za jeden rok, to již mají všecky strany stanoveny
světských i také některých ze stránky náboženské, pořádek dopředu, kdy která strana bude mnět svoji
které naši předkové bedlivě zachovávali, a take ještě zábavu nebo ten nějaký bál – což se u nás na vesnicích
až dodnes někde zachovávají, jako vzácnou památku ani bálem nemůže nazývat)
na ty staré doby, které tak rádi tito staří lidé zpomíTyto zábavy střídavě trvají celý tento čas tak.
naji, a mladým vykládají.
zv. masopust až do škaredé středy, také přichází
Čím se zabývali naši předkové? ale zde míním do- do módy jako ve městě maškarní plesi to jindy žádný
podrobna všecko věrně popsati co všecko sám dobře na venkově neznál, jindy byvali nějake ty maškary ku
pamatuji, od svého dětství až do dnešní doby, co se konci masopustu (t.j. v ostatky).
ještě zachovává, a co již zaniklo.
Pak nastál postní čas až do velkonoci konec všech
Začínám tedy od štědrovečerní koledy, která se tanečních zábav (což se ještě na venkově dosud zaještě dodnes udržela ale nýni chodí koledovat jenom chovává)
děti chůdobné, na sv. Štěpána u nás se již nechodí
Na bylou sobotu nechali si všichni občane hlavna koledu to již zahynulo, také na sv. tři krále cho- ně rolníci posvětit dřevo – polinka při svěcení ohně
dívají nějací ustrojení tři králové na koledu, to u nás u kostela, aby sobě pak stoho dřeva nadělali křížky,
tež zahynulo, jindy chodili i dospěli na tříkrálovou a dali (nastrkali) na pole do země, by P. Buh toto
koledu, ale nýni chodí jenom děti odnekud – z jiných pole uchovál od krůpobytí a jiného neštěstí, což u nědědin kde ještě se to dosud uchovalo.
kterých také toto vyhýňá. Na vzkříšení při průvodu
Na tento den obyčejně nastupuje na venkově služky nosívali mládež korouhve a prápory, ale dnešní dobu
do služby, ale chlapci nastupuji hned na sv. Štěpána žáden tyto nechce nesti stydí se všichni zato, a tak
do služby, děvčata dostávají při vystoupení ze služ- se vyjde z průvodem bez těchto korouhví, ‡ i na Boží
by koláč velký nebo velkou bábovku, jestli je hospo- Tělo jest to tak. Na velkonoc se světívali pokrmi což
dyň štědrá a hodná ku svým podřízeným i také peněž- se ještě dodnes zachovává dosti ale zábavi taneční niní přídavek. Co se týče všelijakých zábav a vyražení, kdy nabývali dříve až první neděli po velkonoci, ale
jako sáňkování to se ještě dodnes provádí více než nýni némohou ani dočkat, hneď na velikonoční ponjindy, dříve se saňkůvali jenom malý kluci, ale nýni dělí musí se tančit a pak už to zase jde jenom samé
se chodí sáňkovat muži ženy a všecko dohromady zábavy, a tak to jde až do žní, pak je malá přestávka
vzlašť ve městě. Také u nás všude začala hra kopaná, a pak zase až do adventu se tančí stále – když nejsou
ale nýni zase novější sport tak. zv. boksování které svadby tak jsou zase zábavy.
kolikrát skončí z nosem uraženým a.p. to se všecko
Փ Také se ještě musím zmíniti o smrtné neděli, jinmusí po městách opičit.
dy chodivali menší děvčata se stromem po vesnici
Jindy na sv. tři krále se psalo na všecky dveře na kterém byly navěšený obrázky z papýru a skořápv domě jména těchto králů začátečnýma písmeny ky z vajiček malovaných a na vrchu tohoto stromu
K+M+B a rok ještě k tomu to se psalo svěcenou kři- (borový nebo smrkoví) byla připevněna smrť stimto
dou tohoto dně, nýni toto všecko pomalu také za- stromem chodili ke své přízni a ku známým a zpývali
hyňá, jenom málo kde to ještě uvidět napsáno, # zato nabož. pysně a zato dostávali vajíčka a nebo peníale zábav tanečnich, bálu v každém hostinci ta musí ze, po skončení této obchuzky smrt ze stromu zdělabýt kdyby jaká býda byla, třeba na druhý deň méni li a nesli ji utopyt do potoka nebo do rybníka a to
v domě krejcaru.
znamenalo skončení zimy a přichod toužebného jara
# (Jindy bylo na světě mnoho lepši, ale tolik ta- (ještě z dob Pohanských)
nečních zábav nebylo za několik roků ve vesnici, jako
‡ Zato ale v noci na Boží hod dělají rámus celou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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noc, a prosvítí kde jakou chalupu kde jsou děvčata
baterkama, což nikdy jindy něco podobného nebyvalo.
Pondělí velikonoční chodí zase menší kluci po šlahačce po mrskutě a dostávají také odměnou krásná
vyškrabaná vajíčka, to se dosud ještě zachovává.
První máj na ten den se všude jindy slavilo hudba vyhrávala po vesnici pod okny mnohým občanum,
(těm váženějším), den před prvním májem na večer
ženské zapychovali do oken a do vrát nastrkovali
ratolístky bezové, aby čarodějnice neměli do domu
přístupu, aby nemohli uškodit dobytku aj., což se
ještě až dosud někde děje a tento zvyk se zachovává,

tež také i na noc sv. Jána mohou přijíti čarodějnice
a na sv. Duch, tak tomu věřivali naši předkové a tak
to mnozi hlavně ženské věří až do dnes v čary a všelijaké pověry.
Stavění máje
Tento obyčej ještě dosud u nás na slovácku se udržuje, někde tento máj stavjejí na hody ale u většiny se
stavi před prvním květnem posledního důbna večer,
pak býva taneční zábava, a zase tento máj povalí posledního května přitomto stavjeni a kácení se zučastní obyčejně všecka mládež, ba ani sousede nechyběji.

Kronika Svatobořic – kronikář František Ingr – rok 1937
Stavění máje
V dřívějších časech, kdy ještě chasa volívala si své
stárky stavíval se máj. Byl to jaksi máj obecný pro
všechny. Jaký to býval máj až 40m vysoký. To ovšem

dokázala chasa jednotná. Dnešní mládež je roztříštěna a proto nic takového nedokáže. Dnes vidět máj
jen u někoho na dvoře a ten sotva vidět přes střechu.

Kronika Mistřína – kronikář Martin Kundrata – rok 1932
Ještě něco o Mikuláškých zábavách
O těchto zábavách se chci zmíniti jenom stručně,
poněvadž týto všude již velmi pobledli, hlavně u nás
se konají hlavně abych tak řekl kvůli dětem, bývali
to dřive krásné zábavi, nýni ale kolikráte jsou to některé hloupé sprostoty.
Za starých časů nebývalo Mikulášských zábav,
ale chodívali ustrójení Mikuláši po domech, a tam
hodné děti podělovali všelijakými dárky, ale to již
všecko pominulo, ještě sem a tam chodívají nějací
kluci nastrójení za ty Mikuláše, ale kvůli aby jenom
tropili neplechu.
Tolik o těch Mikuláškých zábavách.
Stáva se kolikráte že někdo pošle
jinému v krabici živou miš jiný zase živého brabca a jiné hlůposti, stoho pak
povstane v sále hluk a výskání apod.
takové bývají tyto zábavi.

kde se jedlo a pilo, vzlašť když byla dobrá ůroda,
a když všecko dobře dopadlo. Mlatci mlátivali všude za obylý – strojů nebylo ještě nikde jako je dnešní
dobu, také dnešní dobu žádný nechce mlátit cepem,
to je prototo výnější pokolení trochu namáhavé ba
i směšné, protože žádný neumí.
Co se týka toho žňového aldamáše a nešení věnce, to se dnes dělá docela jinak, dnes tomu nazvali
moderně Dožinky, ty se všude odbývají stejnak dle
jednoho vzoru, třeba i tam kde toho nejmeně nažali,
jenom když se paráda odbude, kvůli nějaké té tancovačce.

Dokončím o těch obyčejích naších
předků
Musím ještě popsati jak končívali
žně a také jiné práce jaké bývali takzv.
aldamáše, na dokončení žní, nesli ženci
věnec hospodáři, zato byli obdarováni, tež na ukončení mlácení obyly byl
takový aldamáš, kde všichni mlatci a ženy i děti byli učastny tohoto,
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◾O KOM MOŽNÁ NEVÍTE◾

Vědecké naděje z naší obce
Na datum 11. 2. připadá Mezinárodní den žen
a dívek ve vědě. Protože i z naší obce pochází mladé

úspěšné vědkyně, představíme vám na následujících stranách jejich práci.

Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph. D.
Petra Holštajn Zemánková vystudovala psychologii a následně doktorské studium v oblasti neurověd na Masarykově univerzitě. Krátce po ukončení
doktorátu se ale rozhodla založit rodinu, a tak přerušila svou vědeckou kariéru. Masarykova univerzita však podporuje nadané vědkyně a jejich návrat
k vědecké práci prostřednictvím grantu Career
Restart, který se Petře jako jedné z šesti vědeckých
pracovnic podařilo získat.
Svoji práci popsala v rozhovoru pro časopis
MUNI takto:
„Neurovědy jsou moderní mezioborová disciplína,
spojující odborníky s různými specializacemi od klinických oborů neurologie nebo psychiatrie, přes technické
i humanitní. Všichni mají společný cíl. Lépe porozumět
vztahu mezi procesy v mozku a chováním. Jako psycholožku mě vždycky zajímala sociální kognice, to, jak lidé
vnímají sebe a druhé. A když profesor Bareš vypsal
téma pro doktorské studium se zaměřením na sociální kognici u neurodegenerativních onemocnění, byla
to skvělá příležitost, jak se tématu dál věnovat a navíc nahlédnout přímo do mechanismů mozku pomocí
neurozobrazovacích metod,“ vzpomíná mladá vědkyně
na začátky svého výzkumného zaměření.
Díky novému grantu interní grantové agentury MU
(GAMU) Career Restart bude následující dva roky
Petra Holštajn Zemánková na částečný úvazek spolupracovat s výzkumným týmem na psychiatrické klinice
Lékařské fakulty MU. Její projekt je zaměřený na kognitivní deficit u pacientek s poruchami příjmu potravy.
„Náš tým se zabývá tím, jaký má celková podvýživa organismu vliv na kognitivní funkce. U pacientek s mentální anorexií se často vyskytuje takzvaný kognitivní
deficit, jinými slovy jde o zhoršení některých myšlenkových procesů, zejména se to týká kognitivní flexibility a exekutivních funkcí, kam spadají schopnosti
jako plánování, organizace nebo reagování na nové
skutečnosti. Tento kognitivní deficit se podílí na rozvoji
onemocnění a zároveň komplikuje terapii. Naším cílem
je monitorovat, jak se kognitivní funkce u pacientek
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

s mentální anorexií mění v čase, když se jejich celkový
stav začne zlepšovat, a zda jsou případné změny doprovázeny i změnami ve struktuře a funkci mozku. Pomocí
neurozobrazování bychom chtěli najít biomarkery, které by nám umožnily lépe odhadnout prognózu onemocnění, nebo nám usnadnily rozhodování pro jednotlivé
kroky v terapii a zvýšily tak její účinnost,“ vysvětluje
Holštajn Zemánková.
Protože u pacientek s poruchami příjmu potravy
bývá narušena schopnost porozumět i vlastním pocitům, a to může mít dopad i na porozumění emocím
druhých, kognitivní deficit se týká i sociální kognice.
A té se týká pilotní studie týmu Holštajn Zemánkové,
která byla před pár dny publikována v časopise Eating
and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia
and Obesity.
„Vzhledem k tomu, že velká část interpersonální komunikace je ze své podstaty nejednoznačná, tak někdy
dochází k nedorozumění nebo zkresleným úsudkům.
Proto jsme realizovali experiment, kde měly pacientky a kontrolní skupina zdravých žen posuzovat emoce
postav na sadě obrázků, kde byly vyobrazeny nejednoznačné situace a postavy s neurčitými výrazy. Zajímalo nás, zda pacientky posuzují nejednoznačné afektivní
podněty odlišně a zda se nějak liší i zapojení jednotlivých anatomických struktur na pozadí těchto procesů
ve srovnání s kontrolní skupinou,“ popisuje odbornice
experiment, který proběhl v magnetické rezonanci při
soustavném mapování aktivity mozku zúčastněných.
Její tým tak jako první odhalil neuronální koreláty
asociované s dekódováním nejednoznačných sociálních
podnětů u této klinické populace.
„Zjistili jsme, že obě skupiny ve výsledku hodnotily
obrázky velice podobně, ale pravděpodobně využívaly různé strategie. Kontrolní skupina zapojovala více
afektivní paralimbický insulární kortex, zatímco pacientky se spoléhaly spíše na funkčně kognitivní struktury, konkrétně mediální prefrontální kortex a pravý
supramarginální gyrus, které se podílejí na procesech
spojených s regulací a kognitivní kontrolou. A zajímavé bylo zjištění, že u pacientek vysoce korelovalo
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hodnocení emocí postav na obrázku s posouzením jejich
vlastních emocí, které u nich obrázek vyvolal. Nabízelo
se, že by mohlo jít o takzvanou emoční egocentricitu.
‚Podle sebe soudím tebe.’ Ale cerebrální aktivita naznačovala spíše opak, protože pacientky měly oproti zdravé skupině vyšší aktivace v oblasti, která má za úkol

potlačovat vlastní perspektivu při posuzování druhých.
Nabízí se tedy vysvětlení, že pacientky využívají emoce
druhých jako referenční rámec pro posuzování vlastních
pocitů - tedy ‚Podle tebe soudím sebe.’ V navazujícím
výzkumu bych ráda tuto hypotézu prověřila,“ dodává
Petra Holštajn Zemánková.

Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D.
Hana Sedláčková vystudovala biochemii v rámci
svého magisterského studia na Masarykově univerzitě a poté navázala doktorským studijním programem na Univerzitě v Kodani. V loňském roce publikovala svoji práci v prestižním vědeckém časopise
Nature, v němž odhalila, jak proteiny MCM přispívají k bezchybné replikaci DNA v lidských buňkách,
což má potenciál vysvětlit biologické příčiny vzniku
některých typů nádorů. Následně v prosinci loňského roku úspěšně obhájila své výsledky před mezinárodní komisí a získala tak akademický doktorský
titul Ph.D.
Svoji dosavadní práci popsala v magazínu Vesmír (č. 2021/01) takto:
Vývoj lidského těla začíná jedinou buňkou oplodněného vajíčka, které musí během každého buněčného
dělení přesně replikovat veškerou DNA, a tu následně
rozdělit mezi dvě dceřiné buňky až po vytvoření 10 bilionů buněk těla dospělého jedince. Po celý život jsou
pak tkáně obnovovány stejným procesem. Jakým způsobem buňka reguluje proces replikace DNA, aby dosáhla
co nejpřesnějšího zkopírování celé genetické informace,
zůstává jednou ze zásadních otázek v biologii a biomedicíně, protože až u dvou třetin veškerých nádorových
onemocnění je zdrojem jejich vzniku právě akumulace
chyb během replikace DNA.
Během svého doktorského studia v laboratoři profeso-
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ra Jiřího Lukáše na Univerzitě v Kodani jsem zkoumala,
jak tzv. proteiny MCM (minichromosome maintenance) zajišťují, aby replikace DNA probíhala správným
tempem a předcházelo se zbytečným chybám při kopírování DNA, které mohou poškodit genom a způsobit
závažná onemocnění včetně rakoviny. Každá buňka
produkuje ohromné množství proteinů MCM, které se
vážou na DNA a jsou hlavními prekurzory pro formování replikativní helikázy, což je proteinový komplex,
který rozplétá dvoušroubovici DNA, a tím umožňuje kopírování jednotlivých vláken v průběhu replikace DNA.
Ale z toho ohromného množství proteinů MCM je jenom
malá část (asi 5–10 %) použita pro vznik replikativní
helikázy. Po několik desetiletí vědci nevěděli, jakou úlohu drtivá většina proteinů MCM v buňce plní, a celý
problém souhrnně nazvali paradox MCM.
S pomocí nových 4D zobrazovacích technologií se
nám paradox MCM podařilo vysvětlit. Objevili jsme, že
proteiny MCM v buňce tvoří dvě odlišné populace, které
se liší svým stářím. Zatímco rodičovské proteiny MCM,
zděděné od mateřské buňky, se přednostně uplatňují
jako replikativní helikázy, nově syntetizované proteiny
MCM fungují jako „zpomalovací pásy“, které jsou klíčové pro udávání správného tempa replikace a tím umožňují bezchybné kopírování DNA. Náš objev může pomoci najít další Achillovu patu rakovinných buněk, jejichž
nekontrolovatelné dělení závisí na rychlosti a přesnosti
replikace DNA, a tedy i na množství proteinů MCM.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Právě nově syntetizované proteiny MCM mohou být novým terapeutickým cílem, protože vyžadují tzv. molekulární chůvu, protein zvaný MCMBP,
který je doprovází na DNA, kde hrají důležitou roli při nastavení správné
rychlosti replikace. Můžeme si představit, že DNA ve zdravé buňce vypadá
jako nová dálnice, umožňující přiměřeně vysokou rychlost. DNA v rakovinných buňkách je prošpikována výmoly a dírami, což buňky činí mnohem
závislejšími na regulaci rychlosti, například pomocí „zpomalovacích pásů“,
aby se vyhnuly fatálním haváriím. Tento nový koncept již testujeme a doufáme, že farmakologické odstranění MCMBP a výsledná zvýšená rychlost
replikace DNA mohou mít pro rakovinné buňky smrtelné následky a přitom
mohou být tolerovány zdravými buňkami.
Petru i Hanku můžeme již teď řadit mezi významné osobnosti pocházející z naší obce. Oběma gratulujeme a přejeme hodně (nejen) pracovních úspěchů v dalších letech.
Dana Karská Sedláčková

Ferdinand Osička (*1949 - †2020)
Muzikant, který ovládal hru na housle, cimbál
a basu, zpěvák, tanečník a učitel.
Právě před rokem jsme se rozloučili s osobností,
která na sebe moc neupozorňovala, ale přesto se
hluboce zapsala v rámci národopisné obce.
Ferdinand Osička pocházel z vinařské obce Velkých Bílovic. Již v mládí jej lákala lidová píseň a tanec. Na housle se učil hrát v lidové škole, která byla
v obci. Do základů hry na cimbál jej zaučoval pan
učitel Vondráček z Podivína.

F. Osička byl zakládajícím členem cimbálové muziky v rodné obci, kde hrál na cimbál.
Po nastoupení do učebního oboru začíná svou
zálibu rozvíjet nejprve jako tanečník v souboru Podlužan a později v Břeclavanu. Zde se také zdokonaluje ve hře na cimbál pod dohledem Jana Gašpara
Hriska a začíná hrát v cimbálové muzice pod vedením primáše Josefa Kobzíka.
V roce 1972 se žení s Marií Škopovou ze
Svatobořic-Mistřína. Nevěsta pochází taktéž z muJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

zikantské rodiny. Maminka je z rodu Bimků (dechová hudba Bimci) a tatínek v již zmíněné kapele hrál
na es klarinet. Rodina se postupně rozšiřuje o tři
děvčata, Marcelu, Evu a Karolínu.
Pan Osička se postupně začleňuje v rámci regionu
do cimbálové muziky Jana Slaměny v Kyjově a později CM Karla Hirsche. Hraje také v muzice, která
doprovází Národopisný soubor Konopa z Ratíškovic.
Zakládá cimbálovou muziku ve Ždánicích, kde také
vyučuje žáky, kteří navštěvují hudební kurz.
Stál u zrodu dětské cimbálky a dětského souboru Podkověnka (1982) a mužského sboru (1984).
Je také u založení souboru Dolinečka v části obce
Svatobořice. Pro tuto skupinu vyučuje hudebníky,
kteří ji pak hudebně doprovází. Vychoval několik
muzikantů, kteří i nadále rozdávají svým uměním
radost širokému okolí.
Ferdinand Osička si postupně dodělal průmyslovou školu večerní s technickým zaměřením a mezi
jeho koníčky patřilo vymýšlení různých zlepšováků
a technických vychytávek. Při vzácných chvilkách
odpočinku studoval duchovní literaturu a ezoterické vědy.
Během svého života se neupínal pouze na materiální hodnoty, ale snažil se o předávání svého umění jak v rodině, tak ostatním zájemcům o lidovou
kulturu.
Nezištně pomáhal dobrou radou vedoucím místních souborů a kroužků.
Budeme na něj s vděčností vzpomínat.
Rostislav Marada
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Změny v naší školičce
Letošní školní rok je pro nás stejně jako pro ně užily. V únoru nás čekal masopustní karneval
všechny ostatní od začátku plný změn, různých plný krásných masek, soutěží, her, zábavy a tanepidemických opatření a s tím spojených zákazů ce. Jelikož se pomalu blíží Velikonoce, pustili jsme
velmi náročný. I přes to všechno se snažíme hle- se s dětmi do výzdoby školky s touto tématikou.
dat pozitiva na každém dalším dni. Během prv- S příchodem jarních dní k nám přibyla i nová paní
ního pololetí k nám do školky přibyly dvě paní učitelka B. Mertová, která nastoupila jako záskok
asistentky (L. Dobešová a E. Petříčková), které za MD.
Třída předškolních dětí se pečlivě připravuje
nastoupily začátkem listopadu. Jedna do třídy
žabiček a druhá do kuřátek. Obě paní asistentky na zápis do ZŠ. Zdokonalují se ve všech oblastech
jsou pro naši školku velkým přínosem a pomocí a upevňují si své znalosti pomocí různých aktivit
jak pro paní učitelky, tak hlavně pro děti, díky a pracovních sešitů. V měsíci květnu už nás pak
kterým byly přijaty. Co se různých kulturních čekají jen zápisy do MŠ a možná i společná prvakcí týče, tak nás letos zatím nenavštívilo žádné ní akce tohoto roku – Den matek. Jestli se akce
divadélko, kouzelník, ani jsme nemohli pořádat uskuteční, zatím nikdo neví. Věříme, že se vše
společné akce s rodiči. I přes to všechno nás na- brzy vrátí do starých kolejí.
vštívil Mikuláš se svojí družinou a Ježíšek dětem
Do té doby všem přejeme hlavně pevné zdraví.
nadělil krásné dárečky pod stromeček, kdy si každé z dětí odneslo dáreček domů. Po Novém roce
Kolektiv MŠ Svatobořice
se děti dočkaly sněhové nadílky, kterou si náram-

18

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Mateřská škola Mistřín
I když se všichni nacházíme v nelehké době, v Mateřské škole
v Mistříně se snažíme, aby se u nás stále něco dělo a bylo veselo.
Na podzim jsme měli tradiční výstavu dýní s ve- a přišel se nám ukázat v myslivecké uniformě.
černím svícením, vycházku do přírody za panem Seznámil děti s tím, jak se stará o les, zvířátka
Brambůrkem a pečení brambor na zahradě. Vá- v něm, co patří, ale i nepatří do krmelce. Ukázal
noční svátky proběhly tradičně i s mikulášskou dětem brokovnici, použité náboje a všichni si vynadílkou, ale bez besídky a ohňostroje. Protože zkoušeli, jak jim sluší myslivecká kamizola. Poraz důvodu současného omezení není možné, aby dil, kde nejblíž najdeme zásyp – krmelec – na ktenás navštívilo nějaké profesionální divadlo, paní rý jsme se společně zašli podívat a také přispěli
učitelky si vždy ke každému tématu připravily nějakou tou dobrůtkou pro zvířátka.
Kromě zimních radovánek na sněhu i se sněmalé divadélko a dětem zahrály známé i méně
známé pohádky. Zpestřením byla návštěva pana hem jsme si hlavně užili na KARNEVALU. Od rána
Ondrůje (školník ZŠ a MŠ), který je myslivcem byly všechny děti nastrojené v krásných maskách.
Celé dopoledne jsme tančili,
povzbuzovali kamarády v soutěžení, při kterém každý vyhrával. Nechybělo ani bohaté
pohoštění, o které se velmi
ochotně postarali rodiče.
Rodičům patří i velký DÍK
za pochopení při malování
mateřské školy o jarních
prázdninách. I když po nich
nás čekalo uzavření na tři
týdny, pevně věříme, že se
brzy společně setkáme a přivítáme jaro v krásně vymalovaných třídách s velikonoční
výzdobou. Aby nezahálely bystré hlavičky našich předškoláků, i naše výuka probíhala
distančně. Děti mají od začátku školního roku zavedeny
soubory sešitů PŘEDŠKOLÁKOVY TÝDENÍČKY PRO
CHYTRÉ HLAVIČKY, které
jsou komplexní přípravou pro
úspěšný vstup do první třídy. K tomu dostaly i seznam
aktivit k rozvoji smyslového
vnímání, paměti a pozornosti.
A co zbývá dodat: snad
všechno
dobře
dopadne
a ve zdraví se společně setkáme.
Kolektiv mateřské školy
v Mistříně
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Škola on-line
To není jen název programu pro vedení školní
matriky, ale již několik měsíců realita všedního
dne. Po krušných začátcích školního roku, kdy
jsme neměli k dispozici počítačovou učebnu a přešli jsme na distanční výuku, jsme postupně nabíhali
na hodiny online. Byly to krůčky velmi pozvolné
i proto, že u rodin s více dětmi je náročné zajistit dostatečné množství didaktické techniky. S nákupem
strojů a možností zapůjčení didaktické techniky se
nám však uvolnily ruce a nyní již většina vyučovacích hodin jede online. Tento styl výuky nemůže
nahradit osobní kontakt a klade vysoké nároky
na zvládání softwarového i hardwarového vybavení.
Distanční vzdělávání s sebou přináší také řadu
problémů a nedorozumění. Klade vyšší nároky
na pozornost dětí i učitelů. Kromě běžných problémů, které se řeší i při běžné prezenční výuce, se
u distanční a online výuky přidává stres z kolapsu
počítače, výpadku internetu či elektrického proudu. Každý na stres reagujeme po svém, někdo jej
zvládne lépe a někdo hůře. A protože daná situace,
ve které se nacházíme již jeden rok, je tak dlouhodobým stresovým faktorem, může to vést k frustracím až depresím. Vlivy stresové zátěže pociťujeme
všichni, pedagogové, rodiče a bohužel i naši žáci.
Sociální izolovanost pak může vést k iracionalitě
v jednání a chování a je příčnou mnohých nedorozumění a konfliktů.
Každý se s úrovní počítačových dovedností musí
denně prát po svém a mnoho z nás po velmi opatr-

ných a nesmělých krůčcích pomalu roste a zlepšuje
se. Tam, kde jsme dříve přistupovali k počítači s nedůvěrou a respektem, se nyní stále pouštíme s větší
odvahou do nových věcí. A to i přesto, že se občas
vyskytnou nějaké potíže a počítač nás občas dokáže
pěkně překvapit. Přestože se vidíme jen v kolečcích
či obdélnících na obrazovkách, snažíme se udržet si
vzájemný kontakt a mnohdy se dokážeme i pobavit.
Například, když na vás místo žáka kouká z obrazovky pes, slyšíte tichou nápovědu nebo udivené
reakce na přítomnost pana ředitele v hodině.
Navýšením hodin online výuky jsme se snažili
o to, aby rodiče měli volnější dopoledne a nemuseli
sedět s žáky a učit se s nimi, ale aby vše bylo skoro jako ve škole. Přesto však je v současné době
kladena velká zodpovědnost právě na žáky a rodiče.
A přiznejme si, že máme žáky velmi šikovné a aktivní, což je velkou vzpruhou i pro nás učitele. A právě
i díky našim žákům se stále častěji přistihneme, že
se na tu online hodinu těšíme, přestože bychom byli
mnohem raději, kdybychom je měli ve škole osobně. Velké poděkování za zvládání distanční výuky
patří také rodičům našich žáků za jejich podporu,
povzbuzení i zpětnou vazbu, kterou nám poskytují.
V závěru mého článku mi dovolte vyjádřit přání nám všem pevného zdraví, ať již fyzického, tak
i psychického a brzkého návratu k prezenčnímu
vzdělávání.
Zbyněk Mašek,
ředitel školy

Třída 1. A je velmi tvořivá a kreativní.
Přestože jsme byli na podzim nějakou dobu
na distanční výuce, žáci za pomoci svých rodičů
posílali spoustu výrobků, výtvorů, fotky z procházek a vzkazovali, jak moc se už těší do školy. Což
se nám 18. 11. splnilo a my jsme vlastně od té
doby spolu - celkem zdraví a nadšení. Snažíme
se co nejvíc využít společný čas a kromě čtení,
psaní, počítání, které prvňáčkům skvěle jde, také
tvoříme, chodíme na procházky a hrajeme si. Těšíme se, až se vrátí do školy všechny děti, těšíme se na první pořádnou hodinu tělocviku v naší
tělocvičně, na první vybíjenou, na recitační a pěveckou soutěž, na náš první výlet, na návštěvu
divadla, na zkoušku Podkověnky, pěkný koncert
v ZUŠ i sportovní den. Věříme, že s jarem bude líp.
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To přejeme Vám všem a zůstávejte zdraví a dobré mysli.
Markéta Varmužová a 1. A
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Náš první školní rok v 1. B
1. září 2020 nastoupili naši noví prvňáčci s elánem a nedějí, že se naučí mnoho nového, do školy.
Slavnostní zahájení na kulturním domě bylo sice
netradiční, ale pro děti, rodiče i učitele příjemnou
změnou.
V září a říjnu se děti měly možnost seznámit
se školou, spolužáky a začaly objevovat základy
čtení, psaní i počítání. Učily se také schopnostem
vzájemné spolupráce.
S příchodem nouzového stavu byly dětem tyto
aktivity znemožněny. O to větší uznání a poděkování náleží nejen dětem, ale i rodičům za to, jak
novou situaci zvládli. Byla to náročná doba, a o to
s větší chutí nastoupili žáci v listopadu znovu
k prezenční výuce.

vypracování pracovních listů, pěkné chování
a práci navíc. Vítězům blahopřejeme a těšíme se
na další odevzdané úkoly v druhém pololetí.
V rámci hodin prvouky se děti seznamují se
svým okolím, přírodou, pravidly bezpečnosti,
slušného chování i základy péče o zdraví a tělo.
Při společných aktivitách zkoumaly, jak vypadá
člověk a co tvoří oporu našeho těla. Téma práce
bylo – Opora těla: kostra.
Hodiny tělesné výchovy nemohou být uskutečňovány ve škole, proto děti tráví tento čas při
společných aktivitách venku v přírodě, na hřišti a alespoň tak se snaží udržovat svoje zdraví
a kondici.

Co je nového v 1. B?
Děti jsou moc šikovné a v rámci jednotlivých
hodin svědomitě plní zadané úkoly a pracují nejen
na svých, ale i společných úkolech. Učí se znovu zvládat vzájemné kamarádské vztahy, utvářet
nová přátelství a řešit případné neshody. Nejen
učení, ale i zvládání sociálních dovedností je
ve vzdělání neméně důležité.
Společně jsme oslavili Vánoce, navštívili kostel
a nasáli vánoční atmosféru. Ve třídě jsme Vánoce
oslavili vánoční besídkou, kdy si děti připravily
pro spolužáky malé vystoupení. Vánoční besídka
byla zakončena společným rozdáváním dárečků
a vyhodnocením třídní soutěže „Pavouček“. Děti
měly možnost získat body za aktivitu v hodinách,

28. ledna nás čekalo první vysvědčení. Za výbornou práci v prvním pololetí patří dětem i rodičům velké poděkování. Doufáme, že se jim bude
stejně dařit i v pololetí druhém.
Období masopustu jsme si připomněli tvořením
masek a následným masopustním průvodem ve třídě i po cestě do školní jídelny. Tvoření děti velmi
zaujalo.
Jsme moc rádi, že tyto aktivity můžeme dělat
v rámci prezenční výuky a že děti prvních a druhých ročníků mohou chodit do školy. Držíme palce, aby se situace změnila, a my jsme se ve škole
mohli potkávat se všemi žáky i učiteli a bez obav
trávit společný čas.
Pavlína Štelciková, učitelka

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

21

Děti ze třídy 2. A rády počítají, tvoří a milují zvířátka.
V rámci distanční výuky se žáci naučili pracovat s počítačem, tudíž letos navštěvujeme i počítačovou učebnu. Tam procvičujeme nejen logické
úlohy z matematiky, ale také český pravopis.
Lásku ke zvířatům dokazují naše výtvarné práce. Asi polovina dětí chce být totiž veterinářem.
Učení i tvoření si užíváme, protože můžeme být
spolu ve škole.
Zimní královnu brzy vystřídá jarní víla, kterou
opět pojmeme jako společnou práci.
Adriana Koplíková
učitelka

Naše třída 2. B
Po načerpání energie během vánočních svátků
usedli žáci 2. B opět do školních lavic. Pustili
jsme se do opakování vědomostí, ale nezůstalo
jen u pasivního učení. Díky sněhové nadílce jsme
si protáhli těla u koulování a stavění sněhuláků
a také výtvarnou výchovu jsme pojali netradičně
– malováním do sněhu. Po krátkých zimních radovánkách jsme též vyzkoušeli výukové programy
v počítačové učebně, se kterou se žáci seznámili
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a zopakovali si učivo českého jazyka. Všem se
práce s počítačem dařila a nic nebrání tomu, abychom práci na PC zařazovali do výuky častěji.
Po jarních prázdninách už období zimy opustíme a začneme výzdobu třídy ladit do jarního veselého ducha.
Alice Kršová
učitelka
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Školní družina v době koronaviru
Situace, kterou prožíváme v době koronavirové pandemie, je nová nejen pro nás, ale také pro
Vás rodiče a Vaše děti. Není snadná pro nikoho.
Hlavně děti cítí, že je něco jinak, ať už jde o dodr-

a zajímavé příběhy. Chodíme s nimi do keramické
dílny, kde s radostí pracují na různých výrobcích.
Před jarními prázdninami jsme se zapojili
do soutěže „ Oživíme Česko“, kdy jsme s nadše-

žování zvýšené hygieny, rozestupů, nošení roušky.
Ale jsou alespoň v kolektivu a snažíme se, aby si
pobyt v družině užily.
Provoz školní družiny je v této době poněkud
omezen. Ranní družina nefunguje a odpoledne
děti tráví ve svých třídách se svým třídním kolektivem. I když nemůžeme být ve svých družinových
odděleních, děti se nenudí. Pokud to počasí dovolí, chodíme ven na procházky a na hřiště školy.
Dětem se pobyt venku líbí. Ve třídách hrajeme
stolní hry, tvoříme z papíru a jiných dostupných
materiálů, malujeme, kreslíme, čteme pohádky

ním vymýšleli příběhy s medvídkem Vildou. Tak
vznikly dvě knížky, které jsme poslali do soutěže.
Děti se tohoto úkolu zhostily zodpovědně a s nadšením. Za to jim patří velká pochvala.
Co říci závěrem? Máme jedno velké přání. Přejeme si, aby bylo ve škole a v družince jako dřív.
Věříme, že už tento stav nebude dlouho trvat
a budeme se všichni potkávat. Přejeme Vám všem
pevné zdraví a víru, že bude lépe.
Vychovatelky školní družiny

Protažení těla během distanční výuky
Vzhledem k dlouhotrvající distanční výuce
a vysedávání žáků u notebooků a počítačů doporučuji následující cviky s důrazem na protažení
krční páteře, která dostává nejvíce zabrat během
častého a déle trvajícího sezení:
1) Obecné gymnastické cviky - kotouly, dřepy,
kliky, lehy-sedy, stoj na rukou.
2) Přímé procvičení krční páteře - stoj a vytrčení ramen nahoru a vzad se současným opatrným
kroužením hlavy, pomalé komíhání hlavou ze strany na stranu a zaklánění hlavy směrem ke hrudi
a vzad.
3) Stoj spatný a kroužení rukama buď samostatně nebo oběma doboku či dopředu a dozadu.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

4) Poloha vleže na zádech (na podlaze, koberci,
žíněnce, dece, karimatce) a protahování nohou vytrčení do vrchu nebo kroužení, rukou - taktéž
vytrčení do vrchu a do stran, dále kroužení rukou,
další - pokrčit nohy v kolenou, spojit ruce za hlavu a střídavě přitahovat pravý loket k levému kolenu a levý loket k pravému kolenu.
Při těchto cvicích je potřeba zachovávat zásady
správného dýchání, tzn. při napínání těla nádech
a při uvolnění výdech. Věřím, že uvedené cviky
vám pomohou při upevňování zdraví a úspěšné
zvládnutí distanční výuky.
Roman Holásek
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Stalo se u nás ….

Probíhá online hodina českého jazyka...
Paní učitelka: „Připravte si učebnici na straně
36, prosím.“
Žák: „Paní učitelko, proč je tu s námi pan ře-

ditel?“
Paní učitelka se rozhlédne po kabinetu a říká:
„A kde ho vidíte?“
Michaela Matyášová

První zvonění
V první polovině dubna letošního roku proběhne zápis budoucích prvňáčků. V září usednou
děti do lavic a stanou se z nich opravdoví školáci.
Pro každé dítě je nástup do školy velkou životní změnou. Škola je pro dítě místem, kde podává
určitý výkon, za který dostává ocenění v podobě
známek. Děti se zde nejen učí nové znalosti a dovednosti, ale musí také sedět v lavicích a poslouchat paní učitelku, čas na hru je vyměněn za čas
na učení. Aby dítě vše zvládlo co nejlépe a ve škole dobře pracovalo, je důležité, aby bylo na zařazení do školy dostatečně a po všech stránkách zralé.
Školní zralost znamená dosažení takového
stupně vývoje, který umožňuje dítěti se zdarem
si osvojit školní znalosti a dovednosti.
Jedná se o souhrn fyzického, psychického
a emocionálně-sociálního vývoje dítěte.
Tedy odpovídající tělesný vývoj a zdravotní stav, věk dítěte, zralost poznávacích
a rozumových funkcí a schopností, pracovní vyspělost, citová a sociální zralost.
Děti jsou ke školní práci motivovány
dobrou známkou, pochvalou učitele i pochvalou a zájmem rodičů. Radost dětí
z dobře odvedené školní práce je motivací,
která je stimuluje k dalšímu úsilí za dobrými výsledky. Pokud se povede v dítěti
vzbudit zájem o školu, do školy se těší
a snaží se uspět. Zájem dětí o školu je velmi důležitý, protože v současnosti je na ně
kladeno více požadavků, než tomu bylo
v minulosti. Znalosti, které dnes mají děti
v polovině první třídy, se před 120 lety
učily děti na konci 2. třídy.
Děti jsou na svoji budoucí práci ve škole připravovány již v rámci předškolního
vzdělávání v mateřské škole. Zde jsou
rozvíjeny především znalosti a dovednosti v oblastech řeč a slovní zásoba, paměť
a pozornost, myšlení, početní představy,
sluchové vnímání, zrakové vnímání, časová orientace, hrubá a jemná motorika,
grafomotorika.
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Pokud máte zájem dozvědět se, co Váš předškoláček již umí a případně ho dále rozvíjet, nabízíme několik tipů na materiály k procvičování: Šimonovy pracovní listy, Předškolákovy týdeníčky
pro chytré hlavičky. Bednářová Jiřina: Mezi námi
předškoláky, Mezi námi pastelkami, Co si tužky
povídaly.
Všem dětem, které v září poprvé usednou do lavic, přeji, ať se jim ve škole daří.
Kateřina Procházková
školní psycholožka
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Naše farnost
Drazí přátelé,
i když situace před Vánocemi vypadala poměrně uspokojivě, nyní zatím moc důvodů ke spokojenosti nemáme. Jako i v ostatních oblastech života,
i ve farnosti, v kostele jsme prožili trochu uvolněnější advent, kdy mohl být na bohoslužbách počet
lidí odpovídající 30 procentům kapacity míst sezení v kostele. Tím, že chodily děti do školy, se mohlo
vyučovat i náboženství prezenčním způsobem. Moc
dlouho jsme se však neradovali. Už před Vánocemi
se epidemický stav začal horšit, takže na svátky
byla účast na bohoslužbách více omezená (na 20
procent), proto jsme použili systém zapisování
účastníků svátečních bohoslužeb, abychom dodrželi zákonná nařízení, ale zároveň aby co nejvíce
věřících mohlo přijít na mši svatou. Hned po vrcholu svátků přišlo další omezení, které nám posunulo účast na 10 procent, což trvá do doby, kdy píšu
tento článek. Děti, které do svátků chodily na prezenční výuku, se po vánočních prázdninách nemohly vrátit do školy, až na žáky prvních a druhých
tříd. Tedy i výuka náboženství se, kromě těchto
nejmenších, posunula do distančního režimu.
Tříkrálová sbírka, která obvykle pošle do ulic
malé koledníky v kostýmech biblických mudrců
s dospělým doprovodem, se tento rok konala pouze tím, že pokladničky byly umístěny v kostele
a na obecním úřadě a tam lidé přispívali. Ale i tak
se vybralo poměrně dost – něco málo přes 100 tisíc korun. A to hlavně na obecním úřadě, zvláště
díky paní Láskové, která nabízela lidem možnost
přispět na tuto dobročinnou záležitost.
Za zmínku ještě stojí mše svatá za ženy a matky z farnosti, která tradičně bývá kolem Hromnic.
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I v rámci omezení přišlo 21 žen v krojích a učinily
tak bohoslužbu slavnostnější.
Nyní prožíváme dobu postní, která svým charakterem omezování silně koresponduje s nutností
opatření, která nám přinesla pandemie, s tím rozdílem, že odříkání v postní době jsou dobrovolná.
Tato odříkání nejsou ovšem samoúčelná, mají pomoci člověku zbavit se špatných sklonů a závislostí a rozvíjet v něm ty dobré stránky. Neříkám,
že koronavirus přináší nějaký užitek, ale tak jako
v různých dalších oblastech života, i v této době
může člověk i z těch nepříznivých podmínek vyzískat něco kladného. Není dobré se uzavřít pouze ve strachu, co zase bude, jaká mutace nás více
ohrozí, nechat se pohltit celkovou špatnou atmosférou. Prospěšnější je pro nás soustředit se více
na to, co můžeme udělat dobrého, než na to, co je
nám upíráno. Člověk se může zaměřit více na to,
na co v běžném způsobu života neměl většinou čas.
Například přečíst knihy, na které jsme se dlouho
chystali, učit se více cizí jazyk, uspořádat si v domácnosti věci či dokumenty, jít na procházku, zaběhat si nebo si udělat víc času na zahrádku. Ale
i, a možná o to víc, na jiné osoby – když se s nimi
nemohou setkat tváří v tvář, vždy jim mohu zavolat, spojit se přes sociální síť, ale hlavně dát si víc
záležet na vztazích v domácnosti, ve které společně žijeme, aby nás nepřemohla ponorková nemoc.
Hlavně ale je třeba, abychom očekávali to světlo
na konci tunelu, které, i když zatím není vidět, je
tam někde před námi přítomno. Ať toto světlo uvidíme co nejdříve!
P. Bedřich Horák,
farář
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Tříkrálová sbírka
Výtěžek tříkrálové sbírky
Průběžný výtěžek letošní Tříkrálové sbírky
v naší obci činí 103 764,- Kč. Jde o finanční dary
z pokladniček v kostele a na OÚ a z jesliček před
obecním úřadem. Srdečně děkujeme za důvěru
a podporu charitního díla. Velké poděkování patří
p. Anně Pešové, na níž ležela distribuce propagačního materiálu a organizace sbírky. Zvláštní
poděkování patří zaměstnankyni obecního úřadu
p. Janě Láskové, která oslovila každého občana
při vyzvedávání pytlů na tříděný odpad. Dále děkujeme správci farnosti P. Bedřichu Horákovi
a zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci.
Děkujeme za Vaši štědrost!

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

Podkověnka
Nad kronikou Podkověnky
Snažím se využít volný čas, který nám vznikl můžete dovědět o všech aktivitách během 39leté
„ne vlastní vinou“, kdy byla pozastavena práce existence souboru. Doplňuji události před vypukkroužků a souborů, a sedím nad kronikou Pod- nutím epidemie Covid-19, které jsem ještě do krokověnky. Zápisy jsou vedeny již od začátku čin- niky nezapsala. Jak dlouho jsme se vlastně už
nosti souboru v roce 1982 a s krátkým přeruše- nesešli? Nezacvičili si, nezazpívali a nezatančili?
ním v 90. letech se ve dvou obsažných svazcích Úplně jsme navzájem ztratili kontakt.
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Poslední zkouška byla svolána na 5. března
2020. A vůbec jsme tenkrát netušili, že je to setkání poslední a na dlouhou dobu! Vždyť chlapci
trénovali zpěvy a verbování s místními lektory.
A jak jim to šlo! Byl jich plný gymnastický sál.
Tenkrát jsme měli víc chlapců než děvčat, a to je
v dětských souborech docela rarita. Dále všichni
společně jsme se intonačními cvičeními a zpěvem
připravovali na pěveckou soutěž Jaromíra Měchury. Opakováním dětských tanečních her, říkanek, rytmických etudek a tanců jsme směřovali
k dalšímu vystoupení, a to ve škole, kde měl proběhnout projektový den Velikonoce 2020 spojený
s obnovenou zvykoslovnou Smrtnou nedělí.
Zákeřný virus tomu však chtěl jinak. Žádná
z plánovaných aktivit se neuskutečnila. Činnost
souboru se pozastavila a neobnovila se ani na začátku nového školního roku, kdy jsme čekali
na zlepšení situace natolik, aby byly povoleny volnočasové aktivity dětí, a my jsme mohli konečně

vyhlásit: „ Zkouška Podkověnky bude zahájena
…?!“ Takže na neustálé dotazy dětí: „Kdy už bude
Podkověnka?“ odpovídáme neurčitým: „Snad už
brzy, už se na Vás také těšíme!“ Chápeme naše
děti, že by již potřebovaly kromě plnění školních
nebo školkových povinností i jiné prožití odpoledního času, třeba konečně protažením v tělocvičně,
společným zpěvem, nacvičováním nějakého pásma nebo zajímavě prožitým výletem či jinou zábavnou aktivitou. I pro nás, vedoucí, je to dlouhá
doba a děti nám chybí! Vždyť už máme připravena
i nová souborová trička, ve větších velikostech,
protože děcka nám mezitím „trošku“ povyrostla.
Tak to ještě chvilku budeme muset vydržet, protože zdraví je velmi důležité a musí se chránit, ale
už se všichni na sebe těšíme!
Jarmila Maradová
vedoucí souboru

Krušpánek
Korona nás překvapila
a hody nám překazila.
Na Krušpánky je však krátká,
našli jsme si zadní vrátka!
Videa jsme nahráli,
všechna srdce zahřáli.
Přes Vánoce místo zpěvu
“užili” jsme doma řevu.
Opatření stále máme,
na rozcvičku vzpomínáme.
Na besedu trénujem,
není to však snadné.
A nejedna lampička
nám v pokoji spadne.

A puberta za ten rok,
ta hodně nás zasáhla
a některé mezi náma
tak o metr vytáhla.
A abyste viděli,
jak my jsme se změnili,
pozdravy z fotek
jsme pro vás vložili.
Básničky nám nejdou,
to už taky víme,

snad restrikce přejdou
a radši si zatančíme.
Věříme, že rýmy svými
aspoň jsme vás pobavili,
tuto dobu nelehkou
vám tak zpříjemnili.
Pac a pusu, štěstí, zdraví,
ať Vás život pořád baví!

Slovácký rok a festival
mohly by už v létě být,
rádi bychom tancovali,
nechceme se unudit.
Za Krušpánek
Anna Hajná
a Zuzana Tesaříková

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Ženský sbor REZEDKY
A je to tady……opravdu nevím, o čem psát.
Pandemie COVID–19 nám znemožnila cokoli dě- a na všech jsme ze sebe vydaly to nejlepší. Vzpolat. Nemůžeme se scházet, nemůžeme zpívat a ani menu např. „usměvavé traktoristky“ v roce 2014
se nijak jinak prezentovat. Všichni jsme doufali, u příležitosti 50. výročí sloučení obcí, Slovácký
že po Vánocích bude líp a příchod jara už přivítá- rok 2015 a 2019, kateřinské zpívání, adventní
me se zpěvem a nějakou tou besedou u cimbálu.
koncerty, vernisáž Lenky Jurečkové (malovala
nám šaty, ve kterých někdy vystupujeme) a Krojované víchernice. Zájezd do Kovářova, zde jsme zazpívaly
dokonce panu Schwarzenbergovi.
Folklorní festival u nás, v Dambořicích a Miloticích, zpívání s Brolnem,
dožínky.
Na vyprodanou svatoborskou
Sokolovnu a na „KABARET aneb
Rezedky trochu jinak“ vzpomínám
nejraději.
Bezvadná atmosféra panovala
při natáčení CD a samotný koncert
našeho pátého výročí byl nezapomenutelný. Také první Květinový bál
Bohužel s tím nic nenaděláme a musíme dodr- stojí za vzpomínku a náš první zahraniční zájezd
žovat vládní nařízení.
do Krakova mám ještě v živé paměti.
Naší poslední společnou akcí byl rezedkovský
Rovněž každoroční zpívání u Dufků má své
pochod na Silvestra do Kukel, kde jsme si u Boží kouzlo.
muky připily na příchod Nového roku, ale doufaly
A poslední náš počin: focení kalendáře pro dobjsme, že přijde rok lepší a klidnější, bez hrozby ročinné účely a Běh za zdravá prsa snad ještě nilockdownu a strachu z koronaviru.
kdo nezapomněl.
Boží muka v Kuklách byla postavena na nejTak rády bychom ukázaly něco nového. Proto
vyšším místě v katastru obce naproti vinohradu pořád doufám, že naši „Kavárnu u růžového barodiny Neduchalových (277 m n. m.). Místo pod lónku“ Vám budeme moci představit co nejdřív.
starým ořešákem nabízí krásná panoramata PáOtočte si další stránku našeho kalendáře, zalavy, Chřibů a Javořiny. Na výstavbě se podíleli chovejte si dobrou náladu a nám přízeň.
Tonda Červínek, Zdeněk Matyáš, Zdeněk Chludil
Zůstaňte zdraví.
a Jarek Gajda.
Bylo to velmi příjemné dopoledne a krásná vyZa Rezedky Marcela Hasalová
cházka. Určitě to někdy zase zopakujeme a doufáme, že to bude brzy, třeba při jejím vysvěcení.
Na Hromnice se Rezedky sešly na mši svaté
za ženy a matky a ukázaly několik variant zimního kroje.
Nám nezbývá nic jiného, než se těšit na vystoupení, která snad přijdou, a my ukážeme, že zpívat
jsme nezapomněly.
Listuji si naší kronikou a vzpomínám na vystoupení, která jsme měly. Ať to byla vystoupení
pěvecká či taneční nebo úplně z jiného soudku.
Všechny naše akce byly pro nás důležité
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Spolek MAGNET
Pozastavení, zamyšlení…
Proč je důležité začít se sportováním již v út- tkali jsme se s dětmi, které za 2 měsíce přibraly
lém věku? Sport a pravidelný pohyb je důležitý jak 10 kg na váze. Nikoho tohle z našich poslanců
po fyzické, tak i psychické stránce člověka. Dítě nezajímalo, je to velmi smutné. Tento sportovní
získává určité návyky ke zdravému životnímu sty- výpadek u dětí bude mít neblahý vliv na jejich psylu. Poznává nové kamarády, začleňuje se do ko- chiku, obezitu a jiné následky.
lektivu, ale zároveň se musí sám prosadit, což je
Lidé ve vládě hází všem trenérům a vedoucím,
v dnešním životě velmi důležité. Sport u dětí na- kteří se starají o to, aby děti měly pravidelný postavuje určitou disciplínu, řád. Mnohdy dítě musí hyb, klacky pod nohy. Svým jednáním znehodnojít na trénink a zápas, i když zrovna venku není cují práci všech těchto lidí.
ideální počasí. Dítě tak vychází ze své komfortní
Posílám všem dětem a jejich rodičům energii,
zóny. Myslím si, že takové vycházení ze své kom- aby je žádná kovidová situace už nezaskočila a nefortní zóny je pro život důležité, posouváme tím přestali aktivně sportovat a žít smysluplný život
své limity a dělá nás to odolnější.
na čerstvém vzduchu, ideálně v přírodě.
V rámci SPOLKU MAGNET, který chce
u dětí vytvářet kladný vztah ke sportu a nastavovat jim správné životné hodnoty, nabízíme
každý rok víc a víc nových sportovních možností. Pořádáme příměstské sportovní tábory
ve Svatobořicích–Mistříně, Žarošicích a nedalekých Miloticích. Máme také florbalový kroužek, fotbalové akademie a zároveň se snažíme
předávat naše zkušenosti ostatním trenérům,
kteří se podílejí na výchově mládeže, za což jim
patří velké poděkování.
Děti nejsou jiné, než třeba před dvaceti, třiceti lety. Bohužel tato doba je jiná. Společnost
se vydala „špatným směrem“. Mnohdy u rodin
převládá materiální touha. Chtějí mít nová
auta, jezdit na pěkné dovolené a přitom se
zapomíná na jediný úkol rodičů, a to je pouze
vychovat děti a plně se jim věnovat. Děti jsou
vychovávány v blahobytu, celá společnost žije
v blahobytu, máme vše, na co si vzpomeneme.
Děti se nenarodí neaktivní, otylé. To všechno
nastane postupem času. Rodiče musí převzít
zodpovědnost za výchovu svých dětí a aktivně
se jim věnovat. Pokud dítě uvidí, že maminka
s tatínkem nesedí doma na pohovce a nemají
zapnutou TV, tak ani dítě televizi nebude vyhledávat. Doporučuji rodinné výlety za zábavou do přírody. Rodina zažije spoustu společné
zábavy a čas strávený na čerstvém vzduchu jim
Nabídku našich příměstských sportovních tázmění mentální rozpoložení.
borů naleznete na webových stránkách SPOLKU
Mrzí mě, že v době pandemie se zapomnělo MAGNET (www.spolekmagnet.cz)
na děti a jejich sportování. Sporty byly téměř pozastaveny, děti seděly u počítačů, trávily spoustu
Tomáš Synek
času doma a tím se jejich imunita oslabovala. Sespoluzakladatel SPOLKU MAGNET
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Klub vinařů
OHLÉDNUTÍ ZA VINAŘSKÝM ROKEM 2020
Rok s rokem se sešel a je tu opět tradiční hod- zabodovali na soutěžích v Texasu, Paříži, New
nocení minulého ročníku z pohledu jak vinařské- Yorku, Finger Lakes USA, Vinagora Budapest,
ho, tak vinohradnického, tentokrát už podesáté. IWS London, Challence London, Brusel, ze kteSoučasně bylo poprvé toto hodnocení ovlivněno rých jsme přivezli 25 medailí včetně těch nejnovým fenoménem, který vstoupil do všech ob- cennějších. Ze Slovenska jsme přivezli přes 30
lastí našich životů včetně toho vinařského, a to medailí včetně Šampiona z Muviny Prešov, nejcovidem-19.
prestižnější soutěže SR, pořádané pod záštitou
Jak již bývá zvykem, vždy jako první hodnotíme mezinárodní federace OIV v Paříži. Z tuzemských
vína z předcházejícího ročníku 2019. Ten byl pro soutěží jsme přivezli přes 40 medailí a z jedné
výrobu vín daleko příznivější než ročník 2018. Po- z nejtvrdších soutěží ČR Grand Prix Vinex pak
měr kyselin vinné a jablečné u bílých vín byl v op- jednu z mála udělených Double Gold, a to za
timálním poměru. Vlivem nižších nočních teplot Ryzlink Vlašský, VOC (Víno originální certifikapři dozrávání došlo k pozitivnímu vývoji aromatic- ce). To, že ročník 2019 byl minimálně dobrý, dokých látek, což se následně projevilo ve finálním kazuje i to, že moravští vinaři přivezli v roce 2020
produktu. Bílá vína jsou svěží, šťavnatá, s výraz- ze světa přes 1000 medailí.
nými bukety typickými pro jednotlivé odrůdy.
Nyní ale k hodnocení ročníku 2020 z hlediska
Rovněž červená vína se nevyvíjejí špatně. Nejvíce vinohradnického. Jestliže jsem dva roky psal o sujejich kvalitu ovlivnily poměrně vysoké teploty chu, které ohrožovalo naše vinice, a to až do té
20°C až do konce září. Vína jsou plná s vyváže- míry, že u nových výsadeb byla nutná závlaha,
nými tříslovinami a vyšším barevným projevem. jinak hrozil až fatální úhyn keřů. Očekávání, že
Přestože červená vína ukáží svou pravou krásu bude nastoupený trend sucha pokračovat, se nea kvalitu až po 2-3 letech, už teď se dá říct, že potvrdil, opak byl pravdou. Přestože četné deště
mají našlápnuto hodně vysoko. V plné míře se po- působily dojmem, že celý rok byl pocitově chladtvrdila pranostika „Teplé září, víno vaří“. Jediným nější, pravdou je, že ve skutečnosti byl v průměru
negativem byla nižší sklizeň o 30 až 40% proti cca o 1°C teplejší než rok předchozí. Bylo to
dlouhodobému průměru, což se na druhé straně způsobeno především vyššími teplotami v mimovětšinou projeví vyšší kvalitou vín. I „sirkové“ ko- vegetačním období, kdy například v únoru se domise potvrzovaly, že budou pěkná vína. Je jenom stávaly teploty na hodnoty přes 10°C, rekordně
škoda, že výsledky práce našich členů i ostatních až na 16°C. Poměrně vysoké teploty panovaly
vinařů, včetně profesionálních, nemohla široká i v březnu, což vedlo k předčasnému vývoji tepveřejnost ohodnotit na tradiční květnové výstavě lomilných dřevin. Bohužel následné mrazíky 30.
vín, která musela být v souladu s vládními naříze- a 31. března měly za následek v naší lokalitě, až
ními kvůli covid-19 zrušena.
na výjimky, výrazné poškození květů a plůdků
Již tradičně se zmiňuji, jak si vedla vína roč. především u meruněk, ale i višní a třešní. Naštěs2019 z našeho vinařství na soutěžích jak tuzem- tí vinohrady, které raší později, ohroženy nebyly.
ských, tak mezinárodních. Předem ale musím Riziko mrazíků se objevilo ještě v polovině dubna,
zmínit tvrdou realitu, jak covid-19 zasáhl i do této kdy někteří naši vinaři se snažili různými způsooblasti. Spousta výstav a soutěží byla zrušena by toto riziko eliminovat. I tentokrát to ale vini(tak jako naše výstava), pouze část byla přesunu- ce přežily bez újmy. Pokud se týká srážek v době
ta do období od 15. 6. do 15. 9. 2020, kdy byla začínající vegetace vinice, tak ty byly od poloviny
nařízení s covid-19 částečně rozvolněna. I tak se dubna do poloviny května téměř nulové. Výraztyto akce konaly pouze v rovině profesionálních né srážky se objevily v červnu, zvláště v období
hodnocení, bez následných ochutnávek pro veřej- kolem 20. 6., kdy se jednalo o několikadenní vynost včetně předávání cen. Jedině akce v období trvalé deště. Tady bylo nutné počítat s rizikem
od začátku roku do března proběhly bez omeze- zvýšeného výskytu houbových chorob a připraní, tedy do vyhlášení pandemie. To se ale týkalo vit se na eventuální opatření k ochraně rostlin.
většinou jen zahraničních výstav. Významně jsme V červenci, srpnu a až do poloviny září bylo srá-
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žek poměrně málo a situace se zklidnila. Ke konci
září začalo srážek opět přibývat, byly vydatnější
a následně v říjnu se opět vyskytly několikadenní
deště. Sklizeň probíhala v pozdějších termínech,
byla přerušovaná, utrpěla i kvalita hroznů, které měly nižší cukernatost, některé odrůdy začaly
významně nahnívat a začaly se u nich projevovat
octové tóny. Bohužel bez ohledu na počasí se začaly čím dál víc objevovat nové druhy onemocnění
révy, Stolbur a ESCA. Existují již první vlaštovky,

jak těmto problémům čelit nebo jim předcházet.
Tady nezbývá než doporučit všem vinařům sledovat poslední trendy boje s těmito problémy a aplikovat je podle potřeby do svých vinic. Pokud se
týká vlastní sklizně, lze ji hodnotit ze dvou aspektů. Na množství byla úroda podstatně vyšší než
v roce 2019. Pokud se týká kvality hroznů a jejich
fenologické zralosti, zde musíme posuzovat zvlášť
hrozny na výrobu bílých vín a zvlášť na výrobu
vín červených. Hrozny na bílá vína byly zdravé,
hodnoty pH i kyseliny byly v pořádku. Vína z nich
vyrobená mají nádhernou aromatiku a současně
vyšší kyselinku, což byl důsledek nižší cukernatosti moštů, které byly v kategoriích spíše nižších,
něco málo v přívlastcích a výjimečně i ve výběru
z hroznů. Není se ale třeba obávat, že by byla vína
tvrdá, už nyní lze pozorovat, jak se kyselinky postupně ztrácí. V případech, že přesto u některých
odrůd zůstávají kyselinky vyšší, pomůže míchání
vín na jemných kvasnicových kalech. Pozitivně se
jeví hlavně aromatické odrůdy, jako je Irsai Oliver,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Pálava, Tramín a Muškát. U pozdnějších odrůd si
budeme muset na hodnocení ještě počkat, ale už
nyní se objevují např. u Ryzlinků botrytické tóny.
U hroznů na výrobu červených byly problémy větší jak s nahníváním, tak s nízkými cukry v moštech, ale hlavně s nedostatečnou fenologickou
zralostí. Bylo nutné provést dokonalé odbourání
jablečných kyselin pomocí JMF (jablečnomléčná
fermentace). Následně pomůže zrání v sudech,
práce s taniny a další. Každopádně to nebude jednoduché, bude to boj, vínům
musíme dopřát čas, tentokrát ale spíše v řádu roků
než měsíců.
Nyní pár slov z vlastní klubové činnosti. Pár slov proto,
že rok 2020 byl poznamenán
již zmiňovaným covidem-19.
Proběhly tradiční „sirkové komise“, v únoru jsme
se sešli na výroční schůzi,
která byla současně schůzí
volební, kdy byl zvolen nový
výbor, který pak mezi sebou
zvolil nového předsedu našeho klubu, kterým se stal
Ing. Milan Vašek. Nezbývá
než poděkovat bývalému
výboru za práci, kterou pro
klub od jeho založení vykonal, a popřát novému výboru hodně zdaru v práci,
inovativních nápadů a úspěšných akcí v budoucím období. Pozvání na schůzi přijal i starosta
obce Ing. Miroslav Veselý, jinak čestný člen našeho spolku, poděkoval za příkladnou spolupráci
s obecním úřadem, popřál všem především pevné
zdraví a rovněž hodně zdaru v další činnosti klubu. 11. 3. 2020 jsme navštívili Zámecké vinařství
Bzenec. Následně byla činnost klubu na základě
vládních nařízení až do června přerušena. Úplně
ale ne, výbor se pravidelně scházel a spolkový život se přenesl do lokálních vzájemných návštěv
a ochutnávek. Zrušena byla i tradiční výstava vín,
která se měla konat 2. 5. 2020 a která je zúročením práce našich členů a její představení široké veřejnosti. Po rozvolnění v červnu jsme 4. 6.
2020 navštívili Salon vín ČR. V srpnu se členové
klubu podíleli na akci „Kukelský duch“ spojené
s žehnáním nové úrodě, která si získává čím dál
větší renomé. My jsme jako členi Klubu vinařství
stihli v tomto rozvolnění udělat ještě akci „Den
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otevřených dveří vinařství Dufek“ 22. 8. 2020
k 20. výročí položení základního kamene vinařství. Stala se v tomto roce největší vinařskou akcí
s velmi kladnými ohlasy. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli udělat z této akce tradici, a pokud to
situace dovolí, termínem druhého ročníku bude
21. srpen 2021. Následně za pár týdnů byla opět
zpřísněna vládní opatření, která trvají dodnes.
Takže bylo zrušeno vinobraní, tradiční žehnání
mladých vín a následně i „sirkové komise“. Rovněž je ve hvězdách konání letošní výstavy vín, ale
jaká bude realita, ukáže až čas.
Co napsat závěrem? Nezbývá než doufat, že
nynější opatření, očkování a další skutečnosti

navrátí situaci co nejdříve do normálu. Pokud se
tak stane, rádi se s Vámi setkáme na plánované,
tradiční výstavě vín, která by se měla konat tentokrát již poosmé v pořadí, a to 1. 5. 2021 opět
v areálu vinařství Dufek se začátkem ve 13.00
hod. Zatím si užívejme to, na co covid-19 nemá
vliv. Ve vinicích je to stříhání, vázání a jiné,
ve sklepích pak školení vín spojené s ochutnáváním výsledků celoroční práce.
S přáním pevného zdraví všem
Za Klub vinařů J. Dufek st.

SDH Svatobořice
„ Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi“.
Před sebou mám čistý list a nevím, kde začít. Je Beskydské sedmičky a ve své kategorii skončili
to rok, kdy se nám všem změnil život, a to k hor- na krásném druhém místě. Letos se chystají pošímu. Nesmět si zazpívat, zatančit, zasportovat, kořit hory ještě jiní dobrodruzi z našich řad. Bupoklábosit jen tak se sousedy nad pohárkem vína, deme jim držet pěsti a pevně věřím, že v podzimnení nic proti tomu, když nás kvůli viru a nemo- ním vydání zpravodaje přivítáme vítěze. V zimním
ci opustil blízký člověk. I když jsme všichni již vydání jsem děkovala naší staré gardě a v jarním
unaveni, myšlenka na realizaci akcí, které máme patří velké poděkování celému vedení našeho
v plánu, nás jako motor tlačí dál.
obecního úřadu za vstřícnost, vzájemnou spoluTak jak se v životě střídají období, tak
i v tomto roce po smutné zimě přichází,
doufám, veselé jaro. Je propojeno se sázením a úklidem, se kterým Vám pomůžeme, a to sběrem starého železa. Termín této akce bude včas oznámen.
V dubnu, za normálních okolností,
začínají soutěže dětí i dospělých v hasičském sportu. Trénuje se pouze individuálně vzhledem k vývoji epidemie.
Všichni sportovci se těší, ale jestli si
zazávodí, ukáže čas. Letos nás čeká
výstavba a zprovoznění nové hasičské
dráhy a sportovního hřiště. Veškerou
realizaci si vzali na starost sportovci
a snad, v příštím zpravodaji, přineseme podrob- práci a finanční pomoc, pomocí které vede cesta
nější informace. Starý svatoborský mlýn bude k důstojnému chodu našeho sboru.
jevištěm hasičské scény. Kladiva, rozbrušovačky,
Čistý list jsem zaplnila několika řádky a všem
šroubováky a hlavně silné chlapské ruce nemo- nám přeji, abychom naše životy začali s novým,
hou chybět. Budeme z něj vyklízet staré motory, nepopsaným listem a v něm byla jen slova o zdradopravníky a všechno železo. Brigáda by se měla ví, o lásce, o štěstí.
uskutečnit na jaře.
Minulý rok v srpnu naši členové, sportovci
Monika Kovalčíková,
Jakub a Michal Rotreklovi vyrazili po vrcholcích
kronikářka
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SDH Mistřín
Nový rok pro nás vždy začínal tradiční valnou hromadou a bilancováním roku minulého.
Letos byla ovšem stejně jako většina akcí v zim- pro děti a především výbava historického družním období kvůli současné situaci zrušena, a tak stva, které dokázalo sehnat novou historickou
musíme bilancovat každý sám. V zimních měsí- mašinu. Doufáme, že již brzy budou moci s touto
cích také gradovala příprava na první jarní závo- mašinou vyrazit na ukázky historického vybavení
dy, ale i ta letos probíhá spíše individuálně a naše do blízkého i vzdálenějšího okolí. V neposlední
závodní družstva netrpělivě čekají na informace, řadě jsme byli Obcí Svatobořice-Mistřín požádáni
jestli vůbec nějaké závody budou. Halové mist- o pomoc při likvidaci starého domu na rohu u svarovství ČR v Havířově, které klasicky zahajuje toborského mlýna (ul. Na Zelničkách). Jako vždy
dětskou soutěžní sezonu, bylo zrušeno a předpo- naši členové neváhali a přispěli svou rukou k dílu
kládáme, že stejný osud potká i první závod pro při rozebírání stropní a střešní konstrukce i při
dorost a dospělou kategorii v běhu na 100 metrů samotné demolici domu. V současné době bohužel
nikdo nedokáže předvídat situaci v následujících
překážek - Jabloneckou halu.
I tak naši členové nelení a věnují se jiným než měsících, a tak je těžké plánovat další akce. Rádi
sportovním aktivitám. Už od podzimu probíhají bychom ovšem v obvyklých termínech uspořádali
práce na renovaci mikrobusu, který by měl na- dětskou soutěž. Dále bychom chtěli hned, jak to
hradit naši starou dosluhující Avii. Kvůli tomu, situace dovolí, provést sběr železa, protože víme,
že tento mikrobus nepatří k nejnovějším, je nut- že někteří spoluobčané na nás při jarních úkliné provést kompletní renovaci, než bude uveden dech starého železa spoléhají. Budeme doufat, že
do provozu. Věříme ale, že na jejím konci nám to bude možné v klasickém termínu na začátku
bude sloužit mnoho let stejně jako naše předchozí dubna. O případné změně Vás budeme informovat.
dopravní vozidlo, se kterým se budeme jen těžPetr Marada
ce loučit. Renovací prošla také sportovní mašina
jednatel SDH
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T. J. Sokol Svatobořice
Naše žití, to je očekávání lepších zítřků
Když jsem psala předcházející příspěvek, byla
Že si tak moc chybíme, dokládá fakt, že jedjsem přesvědčena (nejen já), že ten další budu na naše sestra nechala v pořadu Zdeňka Junáka
psát v době, kdy bude celá situace stabilizována, zahrát pěknou písničku všem svatoborským Sože bude o čem psát, že vše proběhne už za normál- kolkám, které jsou uvězněné doma. Další členka
ních okolností. Teď můžeme jenom zkonstatovat, bude mít kulaté narozeniny, které slavíme také
že minule bylo těch námětů na psaní velmi málo, spolu, a my tajně věříme, že to vyjde a my se sea teď, když nastal čas napsat další, není vůbec žád- jdeme. (kdo ví?)
ný, protože se nic neděje. A tak doma nostalgicky
vzpomínáme, co všechno mohlo proběhnout, jaké
akce se mohly uskutečnit. Zejména o Vánocích,
které prožíváme velmi intenzivně, na které se
všichni těšíme. Že je tomu tak u všech, dosvědčuje to, že když se náhodně potkáme, vzpomínáme.
Vzpomínáme na sletové skladby, se kterými jsme
jely do Prahy, do Brna, Roudnice, Trenčína. Nejde
nevzpomenout na to, jak nám v Roudnici pršelo,
my jsme spaly v tělocvičně, kde byla střecha v rekonstrukci, takže nás uspávaly kapky deště, které odkapávaly do připravených nádob. Na Trenčín,
nad místem, kde jsme cvičily, se tyčil Trenčínský
hrad. Na Brno, kde jsme cvičily dvě skladby, které
následovaly hned za sebou, takže jsme byly nuceny se převléknout na místě samém, veškerý stud
musel jít stranou. Nejde nevzpomenout dvě naše
Co dodat na závěr? To, co slyšíme ze všech
sestry, které tu s námi už nejsou. MUDr. Majku stran - musíme vydržet. Věříme, že tato nepřízniSedláčkovou a Dášu Zemánkovou. Tenkrát cviči- vá situace pomine a ty zítřky, které tak netrpělivě
ly s námi. Dále to byly nácviky na Senior dance, očekáváme, budou pěknější, budou bez karantépři kterých byla spousta legrace, pořádání výstav ny, roušek a strachu z nemoci.
nebo jenom tak posezení u piva.
Tak bych mohla pokračovat dál, ale o tom všem
Marie Mrkývková,
jsem už psala.
členka T. J. Sokol Svatobořice
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Stolní tenis
Boj s větrnými mlýny.
Milí přátelé sportu a pohybu! Tato doba nám vání projektu nám finančně pomohl obecní úřad,
nedovoluje setkávat se v tělocvičnách při různých za což mu patří poděkování.
sportech a pohybových
Teď nám začíná další boj, a to je získání dotací
aktivitách. Náš život se pro naši akci, kterou vypsala Národní sportovní
podstatně změnil. Kdo agentura. Musíme je naším projektem přesvědjste navštívili naši Soko- čit, že náš záměr je dobrý a chceme jen vhodné
lovnu, víte, že její stav je podmínky pro sportování našich dětí a také dopro nějaké kulturní akce spělých. Cílem je zkvalitnění podmínek v naší
vyhovující, ale pro spor- Sokolovně, abychom získali co nejvíce dětí
tování na vyšší úrovni ke sportování a trochu se nám hýbaly a neseděly
jsou podmínky nedosta- jen u počítačů. Naše společnost nám zpohodlněčující. Nemáme žádné la a tloustne, což se odráží i na našich dětech.
prostory pro šatny a musíme se převlékat v přísá- Zlepšení podmínek nám umožní konání různých
lí, což je naprosto nevyhovující. Proto jsme se roz- soutěží a turnajů na vyšší úrovni a zkvalitní nám
hodli nechat si zpracovat projekt na rekonstrukci sportovní a společenskou činnost naší Sokolovny.
Sokolovny, který obsahuje vybudování nových šaDržte nám palce.
Za naše sportovce
ten a sociálního zázemí a kompletní rekonstrukci
Zetocha František
topení, které je již v dezolátním stavu. Při zpraco-

T. J. Sokol Mistřín - kuželkáři
Renovace herních prvků
Sezona 2020/2021 byla v průběhu měsíce říj- kanalizační přípojky, která bude velmi nákladná.
na pozastavena a nyní již jasně víme, že už byla Máme nyní čas na práci kolem budovy, tak se snai ukončena. Bohužel nejsme schopni za dané epi- žíme udělat pořádek. Věřím, že se osobně setkádemiologické situace pokračovat v soutěži na uza- me v nové sezoně.
vřeném sportovišti. Vedení České kuželkářské
asociace momentálně není schopno odhadnout,
zda vůbec začne nový ročník 2021/2022, takže
můžeme jen doufat a věřit, že se situace zlepší
a budeme moci opět užívat kuželkářský sport.
Přestávku jsme využili k plánované renovaci herních prvků, jakými jsou nové kuželky, nové herní
ložiskové kříže, nové mantinely, úprava mechaniky stavěčů kuželek a dále několik nových technologických úprav, které po 10 letech stáří byly již
třeba. Letos v lednu je to 7 let, co byly nové dráhy
včetně technologie nainstalovány u nás. Předtím
byly několik let v Karlových Varech, kde nebyly
dostatečně využity. Renovaci zajišťovala firma
J&R Digital a celkové náklady byly 150 000,- Kč.
Děkuji velmi za podporu fanouškům kuželkářPolovinu nákladů uhradil spolek ze svých zdrojů ského spolku, kteří nás pravidelně i v této době
a druhou polovinu pokryla dotace obce Svatobo- podporují.
řice-Mistřín. Tímto děkuji zastupitelstvu obce, že
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
mají zájem o dění v naší obci a podporují aktivní
spolky. V jarní části máme v plánu rekonstrukci
předseda kuželkářského spolku
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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SK Spartak
SK Spartak vs. COVID-19
Začátek roku 2021 zastihl celou společnost tě. K tomu žádáme o dotace Jihomoravský kraj.
v boji s pandemií koronaviru. Omezil náš běžný Máme požádáno i o dotace MŠMT, které jsou urkaždodenní režim, a to na všech úrovních lidské- čeny především pro činnost mládeže a k dalším
ho života. Citelně se to dotklo také kolektivního vylepšením našeho areálu.
sportu. Místo plné tréninkové zátěže, jež neodSportovní hledisko je momentálně upozaděmyslitelně patří především k prvním měsícům no, ale mohou probíhat různá jednání, například
v roce, jsou všichni fotbalisté odkázáni na indivi- o vzájemné spolupráci. Rozvíjíme už fungující koduální přístup k přípravě na „lepší časy“. Je nutno operaci s Dubňany a Mutěnicemi, abychom zkvadodat, že v současné chvíli je prakticky vyloučené litnili mládežnická družstva. Na této úrovni funpokračování sezony jarními odvetami. Přitom pů- gujeme už několik sezon a ze všech stran panuje
vodní plán byl začít s mistrovskými zápasy už za- velká spokojenost.
čátkem března, aby se dohnaly zrušené podzimní
Důležitá pro nás bude i blížící se volba předzápasy, ale už teď je jasné, že se sezona dohrát sedy okresního fotbalového svazu. Velkým favov plné porci utkání nestihne.
ritem na zvolení je Antonín Kordula. Je to bývalý
Dění v areálu Spartaku se nicméně nezastavilo. úspěšný prvoligový rozhodčí z Ratíškovic a je pro
Naplno pokračují stavební práce, na jejichž konci nás velkou nadějí na zlepšení poměrů i na okresbudou zbrusu nové tribuny. Dále probíhá i zatep- ní úrovni, a to hlavně v této době, která je plná
lení kabin, vybudování nového ozvučení a oprava fotbalových skandálů a problémů.
střechy. Tyto práce by měly být skončeny přibližMoc bychom si přáli, aby se povedlo dostat
ně do konce března. Fanoušci se tak mohou těšit COVID pod kontrolu tak, aby fotbal a sport jako
na lepší komfort sedaček a také například na lep- takový byl zase nedílnou součástí života každého
ší výhled na hřiště, protože i obě střídačky budou z nás. Aby náš krásný stadion mohl přivítat hráče
přesunuty na opačnou stranu hřiště. Po těchto a fanoušky, aby se z něj ozývaly radostné výkřiky
úpravách přijde na řadu dokončení plochy mezi z gólů v soupeřově brance.
hlavním a tréninkovým hřištěm. Tam, kde byste
Přejeme nám všem, abychom se dokázali vyještě koncem roku našli hliněnou plochu, najdete hnout této nemoci a abychom se co nejdříve mohuž zanedlouho panelovou a vydlážděnou podlahu. li bez obav a ve zdraví setkat u nás na stadionu
Jakmile to vládní opatření dovolí, plánujeme a prožít spolu příjemné sportovní odpoledne.
brigádu na opravu či výměnu ochranných sítí ko					
lem tréninkového hřiště. Také bychom rádi znovu
Za SK Spartak
natřeli a opravili oplocení kolem hlavního hřišPetr Šťastný
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◾Z KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

KD v době koronavirové
Rok 2020 se zapíše do kulturního dění nejenom naší obce černě.
Začátek roku začal podle plánu a akce se usku- jištění. Nejvíce nás mrzí zrušení Dětské pěvecké
tečňovaly podle plánovaných termínů. Již v únoru soutěže a Mezinárodní konference u příležitosti
se začaly objevovat zprávy o šíření nové nemoci 75. výročí osvobození ČR a Internačního tábora
z Číny. Dne 12. března 2020 byl na celém území ve Svatobořicích. Zde bylo vynaloženo mnoho
České republiky vyhlášen nouzový stav v souvis- času na přípravu včetně finančních nákladů. Také
losti se šířením pandemie covid-19, který v prv- bylo požádáno o dotaci na JMK o podporu na Dětní vlně trval do 17. května, celkem 66 dní. Bylo skou pěveckou soutěž. Dotace nám byla přiznána,
zakázáno pořádání kulturních akcí a následně ale následující měsíc zrušena z důvodu snížení
byl vydán příkaz k uzavření kulturních zařízení příspěvku na pořádání kulturních akcí krajským
včetně knihoven. 18. května dochází k částečné- úřadem. Finance se převáděly na zdravotnictví
mu uvolnění, ale bohužel jenom do konce září. v době epidemie.
Od 5. října začíná druhá vlna pandemie a trvá do konce roku 2020
s přísnými bezpečnostními nařízeními jako v první vlně. Z tohoto důvodu
byla činnost kulturního domu velmi
omezená. V první vlně pandemie jsme
prováděli stěhování knihovny ze starých prostor do nových na obchodním
domě, dnes Dům služeb. Nejprve se
muselo 10 000 knih vyskládat z regálů, převézt regály do nové knihovny
a znovu je seřadit a naskládat do polic. Následovala výroba a doplnění
dalšího inventáře knihovny. Vybavení
kuchyňky, věšáková stěna, nástěnky
a výpůjční stůl. Také jsme museli dát
do pořádku prostory staré knihovny.
Uklidit staré regály, nábytek a vymalovat. Místnost chceme v budoucnu
využívat jako učebnu, klubovnu a šatnu. Pak jsme pomáhali s údržbou zeleně v obci a s udržováním a opravou
drobných sakrálních památek (dvě
kapličky a zvonice) ve spolupráci
s obecním úřadem a jeho pracovníky. Druhou vlnu jsme využili k opravám místností a materiálu v majetku kulturního
Na začátku školního roku (1. 9.) jsme byli požádomu. Pracovníci malovali/líčili sociální zařízení, dáni o možnost zřízení učeben pro učitele a žáky
sklady, natíralo se zábradlí na galerce. Také žid- základní umělecké školy. Důvodem bylo pokrale a stoly prošli restaurováním. Čištění čalounění čování rekonstrukce základní školy v prostorách
a natírání dřevěných částí „restaurátorem“ nábyt- ZUŠ. Předpokládáme, že úkol se podařilo splnit
ku. Vedoucí KD připravoval akce s vidinou ukon- ke spokojenosti žáků, kantorů i zaměstnanců
čení zákazu, bohužel následně je musel odvolávat. kulturního domu. Na KD se vyučovalo od pondělí
Byly připraveny plakáty, smlouvy a technické za- do soboty. Jednalo se o hudební obory: hra na klaJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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vír, housle, flétna, cimbál, zpěv a hru na žesťové nástroje. Výuka probíhala do večerních hodin
(13:00 do 20:00). Navíc se na KD přestěhovaly
malé formy cvičení z důvodu rekonstrukce tělocvičny ZŠ: rekondiční cvičení, aerobik a cvičení
do kruhu. Po skončení rekonstrukce ZŠ se měly
zmíněné subjekty vracet do prostor základní školy. Bohužel vešla v platnost druhá vlna nouzového
stavu. V tomto čase pracovníci kulturního domu
chodili také vypomáhat s úklidem do základní
školy po její rekonstrukci.
5. října byla vyhlášena druhá vlna pandemie.
Kulturní dům se opět uzavřel veřejnosti. Pracovníci KD pomáhali s údržbou zeleně v obci. Vypomáhali také při závěrečném úklidu po rekonstrukci
ZŠ. Provedli jsme velký úklid a roztřídění materiálu ve velkém skladu na Pískách. Jelikož nám přestaly dostačovat skladové prostory na KD, byly
nám po jednání s OÚ přiděleny prostory ve sklepních částech KD a bývalé garáže na dvoře OÚ.
Po vyklizení těchto prostor ve spolupráci s pracovníky OÚ jsme započali se stěhováním setů, kulis, regálů, elektro instalačního materiálu do těchto místností. Následovalo i částečné vystěhování
bývalého malého skladu v přízemí KD. Místnost
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jsme také vymalovali a připravili na zabudování
bankomatu. Děvčata také vypomáhala v knihovně při přípravě bezkontaktních objednávek přes
výdejové okénko. Knihovna to měla vůbec složité. Každý týden vycházelo nové nařízení týkající
se provozu knihovny. Půjčené knihy musely jít
do karantény! Byla zprovozněna schránka na objednávky knih. Vyřizovaly se mailové objednávky.
Určitý čas mohlo navštívit knihovnu dle jejich rozměrů jen pár čtenářů a v tomto střídajícím režimu
se pracuje i v současnosti. Ve sklepení knihovny
a výtahu jsme řešili zatopení vodou. Stejný problém nás potkal i na KD, kde prasklo vodovodní potrubí, a voda nám vyplavila horní vestibul.
Vzpomněli jsme jenom ty časově náročnější akce.
Zkrátka provádíme práce, které v rámci provozu běžně neprovádíme. Věříme, že v letošním roce
se začne kultura pomalu rozjíždět a že se budeme
spolu zase scházet na kulturních akcích pořádaných kulturním domem a místními spolky. Na setkávání s Vámi se už těší pracovníci kulturního
domu.
Rostislav Marada
vedoucí KD
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Plánované akce, ale?!
Připravované akce v obci na první čtvrtletí roku 2021 byly zrušeny
z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR.
Plánované významné akce do konce roku 2021, ALE!!!
29. 5. Soutěž verbířů, KD (Slovácký krúžek)
5. 6. Pohádkový les (Spolek Mankyz ve spolupráci s ostatními spolky)
20. 6. Cimbály na ulici, park pod kostelem (Soubor Mistřín)
16. - 18. 7. Folklorní festival Mistřín
7. 8. Rocková letní noc se skupinou V. S. P Band, u hasičské zbrojnice Mistřín
20. 8. Senior Dance, Vlkoš (Mikroregion Nový Dvůr)
19. 9. Trh místních produktů, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
26. 9. Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů)
10. 10. XX. výročí souboru Krušpánek, KD (DFS Krušpánek)
13. - 15. 11. Hody, KD (chasa, OÚ, KD)
27. 11. Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
18. 12. Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ (Soubor Mistřín)
11. - 12.12. Vánoční výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD (DH Mistříňanka)
31. 12. Silvestrovský pochod do Skoronic (Mikroregion Nový Dvůr)
Rostislav Marada
vedoucí KD

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Jubilanti
Milí jubilanti,
z důvodu pandemické situace nemůže vedení
obce přijít osobně popřát k Vašemu významnému
životnímu výročí, které jste slavili ať už na podzim a v zimě 2020 nebo v letošním jaru.
Doufáme společně s Vámi, že se situace pomalu
uklidní a díky očkování se budeme zase vídat.
...nejdřív čekáme na zázrak.
Život plyne a my si občas povzdychneme: jednou,
až...
Pak se se vším smiřujeme
a nakonec se naučíme vidět taky to dobré...
Každý čas má svoje kouzlo.
Jiný čas, než je teď, už nedostaneme.
Tak si ho, milí oslavenci, užívejte ve zdraví a co
nejlíp!
Všechno nejlepší a hlavně zdraví, životní optimismus a spokojený život přeje vedení a zaměstnanci obce.

Pasport obyvatelstva
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet obyvatel
Počet
k 1.1….
narozených
3 557
3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562
3 524
3 541
3 531
3 522

39
44
39
37
34
27
25
35
33
21
19

Počet
zemřelých

Počet
přistěhovaných

34
34
36
31
27
29
41
27
31
33
45

55
78
47
78
54
68
54
67
54
66
68

Počet
vystěhovaných
66
68
60
75
61
74
76
58
66
63
80

Počet obyv.
k 31.12. ….
3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562
3 524
3 541
3 531
3 522
3 484

V roce 2020 byly v naší obci uzavřeny 3 církevní sňatky a 9 občanských sňatků.
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Pranostiky
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde
o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená
na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí. Česká a moravská slovesnost
jich zná na stovky.
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
PRANOSTIKY DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
Duben
• Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám,
senu přístup žádný.
• V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
• Když na Velký pátek hřmí, na poli se neurodí.
• Prší-li na Boží hod velikonoční, budou
všecky neděle až do letnic deštivé.
• Když před Jiřím rosa, to před Michalem
mráz. (24. 4.)

Květen
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
• Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně
bude vína, hojně sena.
• Je-li o dni svatého Floriana veliký vítr, jest
toho roku mnoho ohňů. (4. 5.)
• Když na Urbana prší, bude hodně myší.
(25. 5.)
• Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo
suše.
Červen
• Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
• Červen stálý, prosinec dokonalý.
• Na jakou notu Medard zahraje, na tu se
bude celý měsíc tancovat. (8. 6.)
• Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze. Jestli je suché odvézt chceš, do Jana si
pospěš. (16. 6.)

K zamyšlení
PREVENCE PODVODŮ
7. kominíci
Pachatelé podvodů si seniory vybírají účelově
jako své oběti, neboť senior je pro ně velice snad8. pracovníci úřadů a organizací
9. příbuzní v nouzi, legenda „vnuk“
ná „kořist“. Senior bývá velmi často osamělý, sociálně izolovaný, bez kontaktu s okolním světem,
10. osoby v krizi vyžadující pomoc
11. falešný kriminalista, policista
velmi důvěřivý a přátelský. Proto uvítá „příležitost“ si s někým popovídat. Senior se stává snadV současné době se stále častěji objevuje legennou obětí i proto, že mívá zpomalené reakce, bývá
méně pohyblivý nebo zcela nepohyblivý.
da s pracovním názvem „vnuk“. Podvodníci používají výmluvu na rodinného příslušníka v nouzi,
Podvodníci ke své činnosti využívají různé nejčastěji právě vnuka. Podvodník zavolá seniorům a vydává se za vnuka nebo jiného rodinného
legendy:
1. vrácení přeplatku za elektřinu, vodu…
příslušníka s tím, že je v nouzi, měl nějakou nehodu a nutně potřebuje finanční výpomoc. Údajný
2. řemeslníci nabízející služby
3. pracovníci pojišťoven, elektráren… nabíze- vnuk se samozřejmě nemůže z nejrůznějších důjící nové smlouvy
vodů pro peníze dostavit osobně, proto posílá své4. lékaři
ho „kamaráda“. Bohužel není výjimkou, že důvě5. podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny) řivý senior v obavě o svého rodinného příslušníka
6. montéři, revizoři elektřiny, vody, plynu
peníze cizímu člověku dá.
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Zde nabízíme několik základních rad, jak se
nestat obětí protiprávního jednání:
1. Nikoho nepouštějte do domu ani bytu!
2. Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li jistě,
kdo je za nimi!
3. Při požadavku na finanční pomoc pro rodinné příslušníky (i telefonickou formou)
vždy ověřujte jejich pravost přímo u rodinných příslušníků, kteří se mají dle požadavku nacházet v tísni!
4. Nechte si vždy prokázat totožnost osoby,
průkaz firmy a telefonicky ověřte, zda jejich pracovník má vykonávat danou práci
u Vás. (Osobu ale v žádném případě nevpouštějte domů!)
5. Nikdy nepodepisujte žádné smlouvy a jiné
dokumenty, nechte si čas na rozmyšlenou
a poraďte se s důvěryhodnou osobou (dobrý známý, soused, člen rodiny, lékař, ošetřovatelka apod.).
6. Osobu s legendou přeplatků hned odmítněte, přeplatky se nikdy nevyřizují touto
formou! Kontaktujte policii.
7. Pořiďte si kukátko, které Vám umožní
dobře si návštěvníka prohlédnout!
8. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji!
9. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí (např. výhry v loterii) a výhodných
koupí – v naprosté většině jde o podvod!
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10. Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě
- napište si jejich telefonní čísla, v případě
potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší!
Kontaktovala vás osoba ze zahraničí, která
s Vámi přes sociální média udržuje kontakt?
Pak jste nejspíše obětí plánovaného PODVODU!
Jak podvod poznat?
- Osoba vystupuje jako voják, lékař, humanitární pracovník, který chce navázat intimní či pracovní vztah.
- Po nějaké době Vás požádá o peníze (na CLO,
letenku, operaci, přesun rodinného majetku).
- O peníze může žádat i přepravní společnost či
celníci cizího státu (vystupují pod odlišným kontaktem).
Jak se bránit?
- NEKOMUNIKUJTE s cizinci, které neznáte
osobně!
- POŘÁDNĚ si přečtěte obsah zpráv! (peníze,
které máte zaslat, jsou adresovány jiným osobám!)
- NIKDY NEPOSÍLEJTE žádné peníze!
Oběti si často peníze půjčují či rozprodávají rodinný majetek a sami se tak dostávají do finanční
tísně.
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Slet čarodějnic - uskuteční se letos?

Tribuny SK Spartak budou brzy jako nové
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Led a sluníčko táhly

Bruslilo se i za obcí
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1.A na vycházce

Rezedky na Hromnice 2021
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Demolice domu v ul. Na Zelničkách

Demolice domu v ul. Příční
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V ulici Na Statku se pilně staví

Přední Díly - tak tohle bude muset zmizet!
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Jaro se hlásí, špeky dolů!

Trénink dělá mistry
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Zima ve vinohradech

Krásné byly vycházky do zimní krajiny
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Výuka ZUŠ na kulturním domě - hry na housle

Výuka zpěvu
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Probíhají opravy na kuželně

Zazdívání protipožárních dveří v kotelně KD
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Očkování seniorů
Lidé obvykle považují za samozřejmost očkování malých dětí.
Vzhledem k tomu, že většina
seniorů má oslabenou imunitu,
je větší pravděpodobnost, že se
nakazí. Všichni víme, co dovede
onemocnění COVID-19 způsobit.
Nyní jedinou možnou a dostupnou prevencí je očkování.
Díky MUDr. Neduchalové a Nemocnici Kyjov máme v obci již tu
nejohroženější skupinu naočkovanou. Prosíme, pokud máte již
možnost využít očkování, učiňte
tak. Každý, kdo se naočkuje,
chrání hlavně sebe, ale pomáhá
ochránit i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu, nízkému
věku nebo jiným objektivním důvodům nyní učinit nemohou.
Vedení obce
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