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Ilustrační foto

Slovo úvodem
Když usedám k psaní těchto řádků a dokončování dal−
šího čísla našeho Zpravodaje, za okny právě nastává brzké
ráno 6. července. Pomalu se rozednívá, své party otevírají
první ranní pěvci, nad zahradami s kejháním přelétá hejno
divokých hus, ale sluníčko je ještě někde za Miloticemi.
Namodralá obloha dává jistotu dalšího krásného slunečné−
ho a svátečního dne. Každý z nás jej využije po svém. Někdo
k odpočinku, jiný k práci, další k přípravě na dovolenou. Je
léto a nastává čas cestování za přáteli a poznáním.
Také naše obec uvítá stovky výletníků, kteří jí budou nejen
projíždět, ale také u nás zůstanou třeba jen na jeden den či
noc. Měli bychom mít zájem, aby si naši hosté odnesli jen ty
nejlepší dojmy a zůstali jim jen pěkné vzpomínky. Na jejich
příjezd jsme připraveni. Jsou u nás vzorná a vyhledávaná
ubytovací i stravovací zařízení, část obce je modernizovaná
s chodníky pro cyklisty, pozorné oko našich hostů najde
krásné upravené ulice, domy a předzahrádky, i méně – řek−
něme zajímavá – zákoutí. Všude je vždy co zlepšovat. Snad
však nikoho neurazím tvrzením, že Svatobořice−Mistřín,
na rozdíl od jiných obcí, neznamenají pro turisty zajímavý
cíl. Chybí nám (zatím) mimořádné lákadlo, které by turisty
do naší obce přivedlo. Šardice budují svou „rezidenci“, Ra−
tíškovice mimo jiné cestování po kolejích, Vacenovice zá−
bavu na koních, Vlkoš má vojenské muzeum, Skoronice
alespoň dům tradic, o Miloticích či Kyjově ani nemluvě...
Na tomto úseku máme do budoucna opravdu co zlepšovat.
Turistický potenciál naše obec ovšem má. Myslím, že se
neskrývá jen ve folklorních tradicích (ty ostatně mají o všech−
ny okolní obce), ale především v naší nedávné minulosti.
Zachovalé památky nejrůznější provenience, které ji připo−
mínají, by neměly být uloženy v krabicích a archivních bed−
nách, ale měly by zajímavým způsobem o naší (nedávné i té
dávnější) historii vypovídat. Myslím, že první kroky k napl−
nění tohoto cíle Rada obce již provedla přijetím mého ná−
vrhu na zřízení Muzea hudby a hudebních tradic. Můžeme
poznání naší obce s hrdostí stavět na známosti nejen Mistří−
ňanky a Varmužovy cimbálové muziky, ale také na uznání
a hudeckých dovednostech jejich početných předchůdců a nyní
již i následovníků. Věřím, že po nezdaru s projektem Malo−
vaný dům, se nám tento záměr podaří brzy naplnit a již příští
(nebo snad další) léto muzeum hudby uvítá své první hosty.
A tak s tímto přáním do budoucna vám všem přeji pěkné
léto, krásnou dovolenou a šťastný návrat do naší domoviny.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení čtenáři Zpravodaje
Máme tady léto, tolik očekávané období, období dovolených, koupání,
poznávání přírody, památek, architektury doma i v zahraničí.
Na své si přijdou i ti, kteří se vydovádí v letních
sportech. Nejvíce se určitě těší děti, protože je če−
kají prázdniny. Odloží školní starosti, mohou si
pospat a věnovat se naplno svým zálibám. Se−
zení ve školní lavici vymění za pohyb na kole, při
sportování, ve vodě, na trávníku a třeba i na ho−
rách.
Přesto nás čeká plnění nezbytných pracovních
povinností v domácnostech, ale i na pracovištích.
Ani v obci se život nezastaví. Máme rozdělaných
několik akcí, ve kterých budeme pokračovat. Ně−
které chceme i dokončit. Určitě jste zaznamenali,
že jsme zahájili stavbu sdružených kanalizačních
přípojek na lokalitách v ulici Nádražní (2 větve),
Na Chmelnici a Na Dolině. Zvýší se tím propoje−
nost na čističku odpadních vod a tím se sníží zne−
čišťování Mistřínského a Svatoborského potoka.

To se musí pozitivně projevit až v čistotě Kyjovky.
Když jsme u ekologických přínosů, nemohu nepři−
pomenout prováděnou likvidaci odpadů na sběr−
ném dvoře odpadů a třídění komunálního odpadu
v domácnostech za účelem recyklace plastů a pa−
píru. Odpady jako suť, pneumatiky, nebezpečné
odpady, nábytek, okna se dříve sypaly do cest,
do lesa nebo je občané skladovali doma. Otevře−
ním sběrného dvora odpadů se dvorky, půdy, pří−
střešky občanů vyčistily. Likvidace těchto odpadů
byla v roce 2010 bez poplatku. Jenom za odvoz
tohoto odpadu jsme zaplatili EKORu 178 365 Kč.
Tento problém chceme řešit jinou efektivní ces−
tou. Snížilo se vyvážení plastů a papíru cestou
popelnic na skládku do Těmic, protože je doma
třídíme, pak je na třídící lince dotřídíme a nako−
nec je vyexpedujeme a inkasujeme finance.

Úprava předzahrádky v části obce Vyhnálov
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Celá společnost, naši obec nevyjímaje, si musí
uvědomit, že přírodě musíme děkovat za to, že nám
dává to, co ke kvalitnímu životu potřebujeme.
To nás stojí a ještě bude stát velké finanční pro−
středky a vlastní úsilí, abychom přírodě vrátili to,
čím ji svým počínáním zatěžujeme. Kdo chce
na přírodě vydělávat, je na velkém omylu. Vydě−
lávat může jenom na vás, na občanech. Tam v naší
obci nesměřujeme. Snižování poplatku nás o tom
jednoznačně přesvědčuje. Doufejme, že se nám po−
daří v tomto trendu pokračovat. V roce 2010 bylo
za 7 měsíců třídění plastů a papíru dosaženo ve srov−
nání s rokem 2009 hospodářského výsledku
448 551 Kč. To je dobrý odrazový můstek pro
další snížení poplatku. Mimo jiné obdržela naše
obec Osvědčení o úspoře emisí od generálního ře−

ditele EKO−KOMu, a. s. Ing. Zdeňka Kozla. Naše
obec dosáhla provozováním systému třídění pro
využití pro recyklaci 91,290 tun. Tomu odpovídá
úspora 2 258 673 MJ.
Vrátím se k modernizaci místních komunikací
spočívající v odstranění panelového povrchu a ná−
hradě živičným povrchem. Jedná se o ulice Mutěn−
ská plus nový chodník, U Zvonice plus odstranění
havárie kanalizace a čeká nás Vrbova ulička. Dále
je zahájena údržba komunikací – vpustě, propad−
liny.
Doufejme, že se nám bude v započatých akcích
dařit a budeme je dále vylepšovat.
Všem přeji příjemnou dovolenou, přežít ji ve zdraví
a spokojenosti.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
V. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na 22. června 2011.
Původní termín byl 15. června, ale vzhledem
ke konání Valné hromady DSO – ČOV Mistřín,
která musí vzhledem ke schvalovaným dokumen−
tům předcházet jednání zastupitelstev členských
obcí, Hovorany a Šardice, byl termín zasedání za−
stupitelstev odložen na 22. června.
Ilustrační foto

Proč o tom informuji? Jeden zastupitel, pan Jiří
Kyněra, podal hned po zahájení námitku, že jed−
nání zastupitelstva nemůže pokračovat, protože
nebylo svoláno v termínu do 16. června.
Zákon 128/2000 Sb., o obcích, říká: Zastupitel−
stvo se schází podle potřeby, nejméně však jeden−
krát za 3 měsíce.
Hlasováním bylo rozhodnuto, že jednání bude
pokračovat. Znovu jsme se vrátili k jednacímu řádu
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zastupitelstva obce. Na minulém IV. zasedání za−
stupitelstva obce byla schválena připomínka, že
pojem „starosta“ bude všude nahrazen pojmem
„předsedající“. Tuto připomínku nelze zahrnout
do úpravy jednacího řádu ZO, protože zákon o ob−
cích pojem předsedající nezná. Pojem předseda−
jící je pojem obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Na příštím zasedání ZO bude upravený jednací
řád předložen ke schválení.
Dále byly schváleny následující dokumenty:
 zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010
 závěrečný účet za rok 2010
 zprávy auditorů a závěrečné účty
dobrovolných svazků za rok 2010,
ve kterých je naše obec členem.
Jsou to: DSO – ČOV Mistřín
DSO – Severovýchod
DSO – Mikroregion Nový Dvůr
DSO – Mutěnka
 obecně závazné vyhlášky :
1/2011, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
2/2011 o místních poplatcích
3/2011 o místních poplatcích za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Vyhlášky a žádosti jsou zveřejněny na obecní
desce.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Krojová záplava v průvodě Božího Těla

Pozvánka do průvodu Slováckého roku
Zveme všechny spoluobčany v sobotu 13. srpna k účasti v našem krásném kroji
v krojovaném průvodu, který bude součástí Slováckého roku 2011.
Naše obec byla a je pravidelným účastníkem těchto
K historii vzácného obrázku uvedl: „Naše obec
slavností od jejího prvního ročníku v roce 1921. Opět vždycky podporovala Kyjovské a zde pořádané Slo−
máme možnost veřejně ukázat náš vztah k lidovým vácké roky. Pravidelně se zúčastňovala jednotli−
tradicím i sounáležitost s naší obcí.
vých ročníků i programů. V Ky−
Průvod, jehož začátek je napláno−
jově nechyběli naši svatobořičtí
ván na 14.00 hodin, půjde Komen−
občané ani před 90 léty v roce
ského třídou. Účastníci se budou
1921. Podobně tomu bylo i při
řadit na jejím konci. Všichni kro−
obnově tradice Slováckých roků
jovaní jsou srdečně zváni.
po II. světové válce ve zmíněném
Na průvod se můžete vypravit
roce 1956. Tehdy se vypravili
svozovým autobusem. V sobotu
mistřínští do průvodu s vozem
13. srpna bude odjíždět ve 12.30
jako na dožínkovou slavnost
z Mistřína (zastávka ČSAD na
a v historii Slováckých roků to
Dědině) se zastávkami na trase
bylo poprvé.Nicméně, od té doby
do Kyjova. Konečná bude v Kyjově
již nikdy v Kyjově nechyběli.“
na parkovišti u vlakového nádra−
Pamětníci určitě poznají, že
ží. K dispozici bude i autobus SDH
jako kočí koně na slavnost vedl
Cestou na Slovácký rok 1956
Svatobořice. Ten se dle potřeby oto−
tatínek nynějšího pana starosty,
čí i vícekrát pro ostatní zájemce.
pan Jan Měchura, jeho syn
Nástup na odjezd z Kyjova, parkoviště za KD Kyjov František sedí v civilu se svým kamarádem Jaro−
18.00 hodin. Případné změny budou vyhlášeny, zve− slavem Sedlářem po jeho pravici. Dožínkovým hos−
řejněny na stránky obecní TV a webové stránky obce. podářem byl Josef Sedlář s manželkou a na voze
Vzácnou formou pozvánky do průvodu a na jubi− se veze také paní Rozina Ingrová, jejíž dcera dě−
lejní Slovácký rok může být také vzpomínková foto− lala na slavnosti stárku.
grafie, která nás vrátí 55 let do minulosti, tedy až
Všichni věříme, že ani letos naše obec svou účastí
do roku 1956. Ze svého rodinného alba ji do re− v průvodě i pořadech Slováckého roku, nezůstane
redakce
dakce předal pan starosta František Měchura.
za minulostí pozadu.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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HISTORIE, BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Kontribuce pro Napoleonovu armádu

po bitvě u Slavkova
Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805.
Stáli proti sobě francouzský císař Napoleon
Bonaparte a ruský car Alexandr I. spolu s ra−
kouským císařem Františkem I. Napoleonovo
vítězství vedlo k podepsání tzv. Prešpurského
míru.
Celé toto tažení začalo u Boulogne. Tam
měl Napoleon 200 000 mužů, kteří se při−
pravovali na vpád do Anglie. Celých šest mě−
síců bylo využito ke každodennímu výcviku.
Po Napoleonově rozhodnutí zaútočit na vý− Napoleon Bonaparte
Alexandr I.
František I.
chod bylo nuceno vojsko urazit 40 kilometrů
denně. Za tři týdny byla armáda v Německu,
potom překročila rakouské hranice. První
bitva byla s koalicí svedena u Ulmu. Tam
došlo k zajetí 25.000 rakouských vojáků. Dále
pokračovala francouzská armáda až ke Slav−
kovu (Austerlitz). Tam došlo k rozhodující
bitvě.
Druhého prosince 1805 stály proti sobě dvě
obrovské armády. Armáda Francie (73 400
mužů) proti armádě spojenců Rakousko a Rusko
(85 400 mužů). Spojenci obsadili Prateckou
výšinu a rozmístili na ni svou armádu s 250 děly.  Milotické panství: 1.633 zlatých rýnských, 750 li−
ber chleba, 4 zajíce, 6 věder vína, 30 ovcí, 5.000
Francouzi obsadili nížiny a vrcholy Santon a Žu−
centů sena a 100 centů slámy.
ráň. Na ně rozmístili svých 150 děl. Pro Rusy bylo
velkým překvapením, že Francouzi zaútočili na Pra−  Úřednictvo a služebnictvo: 35 zlatých rýnských.
teckou výšinu. Vždyť měli o 12 000 mužů méně.  Milotická fara: 49 zlatých rýnských, 390 liber
chleba a 1 sáh dřeva.
Po tzv. Napoleonově lvím skoku došlo k tomu, že
spojenci byli nuceni ustoupit z Pratecké výšiny  Obec Milotice: 315 zlatých rýnských 40 krejcarů,
390 liber chleba, 1 libru přediva, 3 libry cupa−
k obcím Sokolnice a Telnice. Tam dorazily Davou−
niny, 4 soupravy povlečení, 1 vědro vína, 1 krávu,
tovy síly, které ustupující armádu porazily. Tak
120 centů sena a 24 centů slámy.
skončilo válečné střetnutí nazývané bitvou Tří cí−
sařů. Napoleonova strategie zvítězila nad početní  Obec Kunewald (Skoronice): 202 zlatých rýn−
ských a 8 krejcarů, 300 liber chleba, 3 libry cu−
převahou spojenců. Tato bitva se stala jedním
paniny, 10 štůčků plátna na košile, 3 soupravy
z řady Napoleonových triumfů.
povlečení, 100 funtů sena a 20 funtů slámy.
Po bitvě u Slavkova se vítězná Velká francouz−
ská armáda rozjela po celé jižní Moravě a domá−  Obec Vlkoš: 321 zlatých rýnských a 30 krejca−
rů, 405 liber chleba, 1 libru přediva, 4 libry cu−
hala se různých kontribucí, což byly v 17. až 19. sto−
paniny, 12 štůčků plátna na košile, 4 soupravy
letí válečné daně, dávky k válečným účelům. Také
povlečení, 2 vědra vína, 1 krávu, 120 centů sena
bývalému milotickému panství byly předepsány
a 24 funtů slámy.
(nejednou) kontribuce v penězích i naturáliích. Je
samozřejmé, že tyto dávky panství rozepisovalo  Obec Čeložnice: 603 zlatých rýnských, 150 li−
ber chleba, 8 volů, 100 centů sena a 20 centů
také na své poddané.
slámy.
Např. rozpis z 3. ledna 1806 například stanovil:
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 Obec Nětčice: 330 zlatých rýnských, 210 funtů
chleba, 2 libry cupaniny, 8 štúčků pltána na ko−
šile, 2 soupravy povlečení a 9 volů.
 Obec Sobůlky: 158 zlatých rýnských a 24 krej−
carů, 330 liber chleba, 1 libru přediva, 3 libry cu−
paniny, 12 štůčků plátna na košile, 3 soupravy
povlečení, 2 vědra vína, 1 krávu, 120 centů sena
a 24 centů slámy.
 Obec Stavěšice: 110 zlatých rýnských a 50 krej−
carů, 270 liber chleba, 2 libry cupaniny, 8 štůč−

ků plátna na košile, 2 soupravy, 2 vědra vína,
1 krávu, 100 centů sena a 20 centů slámy.
 Obec Mistřín: 472 zlatých rýnských a 30 krej−
carů, 360 liber chleba, 20 ovcí, 1 vědro vína,
1 krávu, 100 centů sena a 22 centů slámy.
 Obec Svatobořice: 507 zlatých rýnských a 30 krej−
carů, 420 liber chleba, 1 libra přediva, 4 libry
cupaniny, 4 štůčky plátna na košile, 1 vědro
vína, 1 kráva, 120 centů sena a 22 centů slámy.
Oldřich Krejčí

Po stopách bojů čsl. legionářů
v Rusku po 90 letech. Kux J., Brno 2010.
Toto je bibliografický údaj nové knihy našeho
rodáka Jana Kuxe, který ji vydal na základě osob−
ních poznání, která shromáždil při svých dvou ces−
tách na dalekou Sibiř v uplynulých letech. Pro nás
je kniha zajímavá především pro−
to, že autor se vydal po stopách
svatobořického rodáka Jakuba
Kyněry (1891 – 1969), který v legi−
ích v Rusku bojoval.
V jedné z recenzí k této knize
K. Janiš uvádí: „Jde o retrospek−
tivní reportáž. Záměr autora jít
po stopách jednoho našeho legio−
náře po devadesáti letech a spojit
minulost se současností se poda−
řil. Velkou hodnotu mají pro čte−
náře obsáhlé výňatky z deníku
prostého legionáře s autentickým
popisem tehdejších událostí bez
dodatečných pozdějších doplňků. Obal nové knihy
(…) Popis cesty po místech bojů
našich legionářů přináší jiný po−
hled do současného Ruska. (…) Publikace přispě−
je k pochopení současného vztahu Rusů k vlastní
minulosti.“
Jakub Kyněra se narodil 16. listopadu ve Svato−
bořicích. Studoval tři roky Gymnázium v Kyjově,
pak pracoval u firmy Wiktorin. Dne 15. března 1915
byl povolán do války. Nastoupil k pěšímu pluku
polních myslivců v Brně. Už 1. června byl Nádvorné
zajat a eskortován do zajetí až skončil v Sekačevu
v Donské oblasti. Do čsl. vojska v Rusku se hlásil
17. září 1917, zařazen do něj byl až na Vánoce
téhož roku. Rok 1918 sloužil u dělostřeleckého
pluku. Účastnil se bojů u Bachmače, Lipjag, Bu−
zuluku a Sezraně. Později společně s ostatními čsl.
legionáři absolvoval boje a přesun po Transibiř−
ské magistrále do Vladivostoku a odtud se plavil
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

lodí do Evropy. Dne 12. října byl demobilizován.
Obdržel dvě vyznamenání: spojeneckou válečnou
medaili a československou revoluční medaili.
Začátek této dlouhé a nebezpečné anabáze J. Ky−
něra popisuje takto: „Vůdce za−
hraničního odboje profesor T. G.
Masaryk před svým odjezdem
z Ruska, v den svých 68. naroze−
nin, 7. března 1918 vydal vojsku
rozkaz, v němž oznamoval náš od−
jezd do Francie, a sice sibiřskou
magistrálou přes Vladivostok. (…)
V druhé polovině května 1918 se
naše vojsko nacházelo – dle in−
strukcí sovětské vlády – v jednot−
livých skupinách odděleně a bez
spojení mezi sebou, rozložené
v délce 7000 verst po různých že−
lezničních tratích.“
Situace se v občanskou válkou
zmítaném Rusku stávala pro naše
vojáky příliš nebezpečnou. Ote−
vřeně proti legiím vystupovali bolševici. J. Kyněra
situaci v květnu 1918 dále popisuje: „Lidový komi−
sař Trockij vydal rozkaz, že po celé trati nařizuje
odzbrojení Čechoslováků, kdo bude mít zbraň, bude
zastřelen. Ozbrojené vlaky budou vyloučeny z pře−
pravy a posádky budou vzaty do zajetí.“
To bylo vyhlášení otevřeného nepřátelství.
Legie se podle toho zařídili, vybavili své vlaky
lokomotivami a současně zahájený přesun vojsk
na východ byl také ozbrojeným vystoupením proti
sovětské vládě.
Tyto i další zajímavé momenty z bojů čsl. Le−
gionářů se čtenáři dozvědí při čtení titulu, který
J. Kux nedávno vydal. Všem, kdo se zajímají
o naši historii, velmi doporučuji.
František Synek, PhDr.
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Momentka z ručního stavění máje

Zprávy z kulturního domu
Stavění máje
Tradiční předmájová akce letos proběhla za pěk−
ného počasí a hojné divácké účasti našich spolu−
občanů. K příjemnému podívání navíc vyhrávala de−
chová hudba Svatobořáci a chasa se posilňovala
truňkem od pana starosty. Trochu nás mrzí postoj
mužské populace, která nechce přiložit ruku k dílu
při stavění máje. Dříve bylo u každé podpírací
stojky i pět chlapů. Letos, 2, max. 3 kluci. Stavění
Záběr z představení o kocourkovi Modroočkovi

máje není záležitostí pouze místních souborů, ty
to pouze organizují, ale nás všech, kterým aspoň
trošku záleží na tom, aby tato krásná tradice neza−
nikla. Proto pevně věříme, že v příštím roce nepři−
jdou jenom diváci, ale také pomocníci při stavění.
Kácení jsme museli odložit pro špatné počasí
ze soboty na úterý. Zde musíme pochválit chasu
slováckého krúžku, že pokácení máje provedla
standardním způsobem, odkopáním a položením
pomocí nůžek a ne motorovou pilou.
Den dětí:
pohádka Modroočko
U příležitosti Dne dětí
připravil kulturní dům di−
vadelní pohádku pro děti
i dospělé Kocourek Modro−
očko. Hřejivé vyprávění ma−
lého kocourka o všem, co
zažil se „svým člověkem“
od prvních krůčků po svě−
tě. Při jeho dobrodružství
ho provázeli přátelé Zele−
noočko, Bělovous, Zrzunda,
Kiki a jiní. Za pěkné před−
stavení děkujeme Divadel−
nímu spolku Opona Kyjov.
Rostislav Marada,
vedoucí ObKD

strana 8

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Co se děje v naší škole
Mateřská škola a rodina. Současná mateřská škola a ta, do které chodili
rodiče dnešních dětí, se výrazně odlišují.
Základní rozdíl je v přijetí dětí a rodičů jako
rovnocenných partnerů. Dítě by již nemělo být
pasivním objektem, jejž má pedagog za úkol zu−
šlechtit a opracovat, a rodiče by neměli být pou−
hými konzumenty služeb, které jim mateřská škola
nabízí. Úkolem MŠ je doplňovat rodinnou výchovu
dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další
předškolní vzdělání. Z pohledu učitelky to zna−
mená, že by měla přijmout rodiče jako partnera
a odborníka na své dítě. Respektovat ho, radit se
s ním, jak dítě správně vychovávat, hledat spo−
lečnou cestu ke vzdělávání dítěte. Dnešní rodiče
i dnešní děti jsou výrazně náročnější. Dítě je pře−
váženo autem, nechce samo chodit. Neumí si hrát,
ale ovládá počítač. Extrémem jsou rodiče, kteří
ve vztahu k mateřské škole očekávají, že bude
kompenzovat vše, co oni ve výchově nezvládli. „Po−
čkej, ve školce tě naučí poslouchat“ říkají dítěti,
které nemá doma stanovena pravidla. Předpoklá−
dají, že ve školce ho odnaučí vybíravosti v jídle, na−
učí hygienickým návykům, komunikovat, správně
vyslovovat, slušně se chovat, připraví ho na školu
a objeví a rozvinou všechny jeho vlohy a předpo−
klady, ale také, aby bylo v MŠ šťastné a našlo tam
kamarády. I na zkušenou učitelku je toho někdy
moc. Z komunikace mezi učitelkou a rodičem by
mělo být vždy patrné, že učitelka má k dítěti pozi−

tivní vztah a záleží jí na tom, aby se dítě v MŠ
dobře cítilo a bylo zde spokojené.
V první polovině letošního roku byla docházka
dětí do MŠ ve vysokém počtu. Neobjevily se
žádné infekční choroby, které by vyřadily z po−
bytu ve školce větší počet dětí. V lednu jsme po−
zvali varietní umělce, kteří předvedli kouzla a ob−
ratnost. V únoru jsme se zaposlouchali do zpěvu
umělce v pořadu „Hudební pohlazení“. Koncem
února proběhl ve školce tradiční „Školkovský kar−
neval“ se soutěžemi a odměnami. V březnu byly
děti poučeny o přírodě a vzniku různých přírod−
nin pořadem na téma „Zeměználek“. V tomto mě−
síci proběhl zápis do MŠ, opět s větším počtem
zájemců, nežli je určena kapacita MŠ. V dubnu
jsme si pověděli něco o knihách návštěvou místní
knihovny. Viděli jsme činoherní pohádku „Cesta
kolem světa“. S tímto samým názvem jsme před−
vedli kulturní pásmo na Den matek na KD. Vyfo−
tili jsme se společně k závěru školního roku. Za−
poslouchali se do písní z Večerníčků „Popletená
pohádka“. V radostném očekávání a připravování
jsme prožili Indiánský týden a překrásně vyda−
řený Den dětí. Měsíc červen byl ve znamení škol−
ního výletu na vláček do Vracova k Išům a závě−
rečnou rozlučkou s kamarády školáky.
Růžena Raušová, MŠ Mistřín

Konec školního roku v MŠ Svatobořice. Putování našeho Ekovláčku je u konce.
V celoročním projektu si děti rozšířily znalosti
o životním prostředí. Naučily se porozumět pří−
rodním zákonům. Pochopily nutnost ochrany pří−
rody, důležitost třídění odpadu i jeho recyklace.
Doufejme, že ekologické postoje a chování,
které si děti v MŠ osvojily, uplatní taky v dalším
životě.
Za uplynulé období proběhla spousta akcí,
které děti pobavily, ale také rozšířily jejich obzor.
Již tradičně oblíbené je tvoření rodičů s dětmi. Po−
siluje přátelské vztahy dětí, ale i zúčastněných ro−
din. Vystoupení na Den matek je pro nás samo−
zřejmostí. Výlet do ZOO nás opět přesvědčil, že
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

se v hodonínské ZOO neustále buduje a zlepšuje
prostředí a vybavenost. Bylo toho tolik zajímavého,
že scházel čas,vše stihnout.
Setkání s hasiči je tolik očekávaný den, hlavně
pro všechny kluky. Díky paní P. Kulhavé a I. Lun−
gové je to vždy jeden z největších zážitků v celém
roce. Nejzajímavější část se odehrává na hřišti.
Děti závodí ve štafetovém běhu, zdolávají pře−
kážkovou dráhu. Sešroubovat hadice rychlostí do−
spělého člověka, stříkat proudnicí na cíl, uhasit
malý požár, to již dokážou malí členové hasič−
ského kroužku. Děkujeme hasičům za stálou pří−
zeň, kterou nám projevují. Konec školního roku je
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tady. Závěrečnou akcí je přenocování dětí v MŠ.
Je to vlastně taková malá zkouška odvahy. Být bez
rodičů přes noc, ale v prostředí a s kamarády,
které dítě dobře zná. Pak už zbývá jen rozloučení

s předškoláky. Tyto děti čeká důležitý krok, vstup
do života školáka. Přejeme jim, aby tato důležitá
životní etapa byla pro děti úspěšná.
Marie Hložková, MŠ Svatobořice
Očekávaný den – setkání dětí s hasiči

Divadelní představení
pro žáky I. stupně
Každý zná malého dřevěného panáčka Pi−
nocchia. Jeho příběhy, nezbednosti a hlouposti
pobavily již mnoho dětí.
V rámci inovativních metod výuky jsme navští−
vili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, které
připravilo pro děti tuto hru v podání herců i lou−
tek. A tak se žáci prvního až pátého ročníku pou−
tavou a netradiční formou seznámili, po předchozí
třídní četbě ukázek z knihy Carla Colloniho, s pří−
během panáčka Pinocchia a lstivého kocoura s li−
šákem. Na jevišti se odvíjel příběh, kdy poctivost,
kamarádství a dobro zvítězilo nad zlem. Děti roz−
víjely svou fantazii, tvořivost, jazykové a komuni−
kativní dovednosti. Utřídily si názor na správné
charakterové vlastnosti a škodlivost nevhodného
chování.
Z ohlasu dětí: Divadlo bylo super, kocour s lišá−
kem nevyhráli. Moc se mi to líbilo. Já bych jim
dal, co proto… Pinocchio byl moc důvěřivý.
Závěr a zhodnocení celoročního projektu
Ekostrážci planety Země
Během celého školního roku jsme se v hodinách
Prv, Přv, Vl zabývali ochranou a čistotou kolem
nás. Na pokusech, vycházkách i vlastními pro−
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žitky jsme zkoumali, jak pomoci při ochraně naší
krásné Země.
Zabývali jsme se těmito tématy: půda, voda,
vzduch, živá příroda, člověk.
Ve svých třídách jsme se prakticky naučili tří−
dit odpad, který jsme ukládali do označených
nádob a pytlů. Probíhala soutěž v tomto třídění
odpadků a čistotě tříd, která byla vyhodnocena
koncem školního roku. Úroveň čistoty ve třídách
a správného třídění odpadků se během sledova−
ného období výrazně zlepšila.
V rámci tématu Živá příroda jsme se v dubnu
vypravili do různých koutů vesnice s cílem zkráš−
lit naši obec úklidem pohozených odpadků. Každý
ročník měl stanoven svůj úsek, o který se posta−
ral. Žáci přišli na skutečnost, že odhazování od−
padků je nevhodné a je třeba změnit své návyky.
Vždyť následný úklid je mnohem náročnější a na−
máhavější než prevence – tedy správné uložení
různých druhů odpadků do kontejnerů.
Začátkem měsíce listopadu jsme založili po−
kusné kbelíky a v červnu jsme zjišťovali, zda se
vložené předměty – přírodniny, jídlo, konzervy,
sklo, plasty aj. rozložily. Každý ročník si vyhodno−
til podle zápisků stupeň rozkladu vložených před−
mětů.
Žáci se na pokusu přesvědčili, že s některými
odpadky si sama příroda neporadí, nedokáže je
rozložit.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Momentka z akce Ekostrážci planety Země

Knoflíkiáda v Zámečku u Lanškrouna
O tom, že pomoc handicapovaným lidem není
pro naše žáky nic cizího, jsme se opět přesvědčili
při zapojení školy do Knoflíkiády.
Zapojili jsme se do pro−
jektu KNOFLÍKIÁDA,
který vyhlašuje Zámeček
Lanškroun.
Jedná se o charitativní
akci – získání financí pro
7 vozíčkářů a pokus o re−
kord v počtu navlečených
knoflíků. Všechny třídy
prvního stupně přispěly
svou prací a podařilo se
nám navléknout 123 m
knoflíků.
„Letos při druhém roč−
níku charitativní akce
Knoflíkiády se budou při
aukci i jinak sbírat finanč−
ní prostředky na asis−
tenční službu pro sedm
klientů z domova pro
osoby s kombinovaným
Z akce zvané Knoflíkiáda
zdravotním postižením
pod hradem Žampach.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Velice by mě potěšilo, kdyby se díky letošní
sbírce podařilo pro každého klienta získat mi−
nimálně 11 000 Kč.“
Ze všech knoflíků, navlečených i volných, bude
týden po Knoflíkiádě ještě v Pelhřimově na Festi−
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valu rekordů a kuriozit letos vytvořen další český
rekord.
„Z Londýna přišlo potvrzení pokusu o světový
rekord a informace, že byla na navlékání knoflíků
založena nová kategorie, protože ani ve světě ještě
nikdo knoflíky nenavlékal. Jsme úplně první a re−
kord vlastně vytváříme pro všechny, kteří se ho
potom mohou snažit překonat,“ vysvětluje kaste−
lánka hradu, paní Krasava Šerkopová.
My se už neztratíme – Kyjov
V měsíci březnu, kdy se ukázalo sluníčko, vy−
pravili se žáci druhých ročníků na exkurzi do krá−
lovského města Kyjova. V rámci prvoučného učiva
a při využívání netradičních forem výuky se zde se−
znamovali s historií a památkami města. Dle plán−
ků sledovali procházenou trasu, vyhledávali zají−
mavé historické objekty. Při besedě v městské
knihovně, v dětském oddělení, se zájmem disku−
tovali o přečtených knihách a známých spisovate−
lích. A tak využili znalosti z učiva českého jazyka,
prvouky a čtení. Po prohlídce oddělení pro nevi−
domé děti zamířily na náměstí.
Jedna z nejdůležitějších budov radnice, dětem
předvedla své nejkrásnější místnosti a salonky.
Z povolaných úst pracovníka radnice se děti do−

zvěděly o historii i současnosti města. Vyvrchole−
ním exkurze byla návštěva městské policie, kde si
se zájmem prohlédly služebnu a pomůcky, které
policie používá při své práci, zkontrolovaly vyba−
vení vozidla a potleskem odměnily předvedené
ukázky činnosti služebního psa.
Ohlasy dětí: Moc se mi líbila dětská knihovna,
budu si sem chodit půjčovat knížky. U policistů to
bylo super, také budu policista. To jsem nevěděl,
že Kyjov měl i vstupní brány! Nejlepší byla pa−
rádní místnost na radnici s fotografiemi bývalých
starostů.
Mezinárodní den dětí
ve sportovním duchu
Na naší škole je již dlouhodobá tradice oslav
Mezinárodního dne dětí zábavným způsobem.
V letošním školním roce jsme se vypravili do spor−
tovního centra Bonga v Brně.
Celý první stupeň se již dlouho předem připra−
voval na tuto akci a v hodinách tělesné výchovy
zvyšoval svou fyzickou zdatnost a odolnost. Žáci
si také ověřili odvahu k vyzkoušení nových netra−
dičních disciplín v brněnské hale. Během dopo−
ledne změřili své síly na prolézačce, tobogánu,
trampolíně, horolezecké stěně, skákacích atrak−
Návštěva dětí na kyjovské radnici
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Účastníci sportovního dne

cích. Jezdili na speciálních tříkolkách, koloběžkách
a autíčkách.
Po obdivuhodných fyzických výkonech žáci mo−
hli doplnit energii v tamním občerstvení. Protože
bylo velmi teplé počasí, všichni doplňovali teku−
tiny, jak jsou pitnému režimu navyklí ze školy.
Letošní oslava svátku dětí se vydařila se vším
všudy a rádi na ni vzpomínáme.
Podívaná mezi hvězdy

Za hranicemi
Sluneční soustavy

dárny ve Veselí nad Moravou. K přímému pozo−
rování hvězd dalekohledem nám sice počasí ne−
přálo, ale následná beseda na hvězdárně měla
velký úspěch. Zhlédli jme film o vesmírných těle−
sech a film o Sluneční soustavě. Děti předvedly
své vysoké znalosti, čímž udivily pracovníky
hvězdárny i přítomné rodiče. Za odměnu si
prohlédly kupoli s dalekohledem a vyzkoušely si
práci s ním.
Práce na projektu děti zaujala a podporovala
jejich samostatnou práci, zvídavost, aktivitu při
vyhledávání nových poznatků. Výsledky jejich
práce bylo možné během celého roku sledovat
na nástěnkách třídy i na chodbách školy.
Mravenečci ze školní družiny

Během celého roku žáci se zájmem pracovali
s encyklopediemi, internetem časopisy, a dalšími
knihami na získávání poznatků o vesmíru. V ho−
dinách se aktivně zapojovali do všech činností,
pokusů i úkolů na rozvoj smyslové aktivity, logic−
kého uvažování i fyzické zdatnosti.
Žáci sami iniciativně přinášeli informace, vý−
střižky i zapsané údaje k jednotlivým kapitolám
projektu. Vyvrcholením byl zájezd dětí do hvěz−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

V tomto školním roce se družina, v rámci pro−
jektu Ferda Mravenec – práce všeho druhu, promě−
nila v mraveniště. Děti – mravenečci – plnily každý
měsíc úkoly zaměřené na rozvoj osobnosti, které
byly obodovány a zapisovány do bodovací tabulky.
Mravenečci začali pracovat už v září na téma
,,Družina mravenců, aneb co se všechno dělá, aby
dětičky neplakaly“. Seznámili se s prostředím
a činností školní družiny, navštívili knihovnu,
kde vyhledávali knížky o mravencích a četli zají−
mavé příběhy. Z knihy O. Sekory „ Knížka Ferdy
Mravence“ jsme začali číst příběhy.
V měsíci říjnu plnili heslo ,,Jsme pilní jako mra−
venečci“. Kreslili obrázky, modelovali, pracovali
s přírodním materiálem, který nasbírali na vy−
cházkách. Pomocí tiskátek z brambor vyzdobili
šaty pro berušku.
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Další knihou O. Sekory, se kterou se děti se−
známily, byl ,,Ferdův slabikář“, takové bylo téma
v listopadu. Děti se už začaly ve škole učit první
písmenka, tak i my jsme se s nimi seznamovali
kreslením či malováním. Také jsme se ze slabi−
káře učili různé říkanky.
V prosinci jsme se zaměřili na téma ,,Ferda vy−
práví pohádky“. Četli jsme si příběhy o Ferdovi,
malovali postavičky z pohádek. Vyrobili jsme si
masky k pohádce O chalupě Roubence a k říkance
,,Polámal se mraveneček“ a pokusili se o jejich dra−
matizaci.
V měsíci lednu jsme plnili heslo ,,Hrajeme si
celý den“. Vyráběli jsme dárky pro budoucí prv−
ňáčky. Hráli jsme různé hry, luštili kvízy, há−
danky, rébusy. Nejlepší byl kouzelník, který naši
družinu jedno odpoledne navštívil.
V únoru začalo „Karnevalové těšení“. Vyráběli
jsme si masky, kreslili a malovali obrázky na téma
„Život v Africe“. V knihovně jsme hledali a zjišťo−
vali informace o životě a zvířatech v Africe.
V měsíci březnu jsme si zahráli na povolání.
Téma znělo „Ferda a jeho povolání“. Děti získá−
valy informace od svých rodičů a blízkých. Po−
znatky pak zpracovaly v projekty, které byly
vystaveny v prostorách šaten. Zdařilé práce se
zúčastnily soutěže.
Měsíc duben byl ve znamení Dne Země. „Ferda
– ochránce přírody“, takové bylo heslo dubna.
Vyprávěli jsme si o přírodě, zvířátkách, třídili
odpad a Den Země jsme oslavili přírodovědnou
soutěží.
Z vycházky dětí do přírody

V květnu „Hrajeme loutkové divadlo“. Nakres−
lili a vyrobili jsme si postavičky loutek a zahráli
si pohádky „O dvanácti měsíčkách“, „O šípkové Rů−
žence“, „O Sněhurce a sedmi trpaslících“. Také
jsme si nakreslili pohádkovou knížku.
V měsíci červnu jsme se loučili heslem „Rozlou−
čení s Ferdou Mravencem“. Sečetli jsme body za
splněné úkoly a nejlepší byli odměněni. Na závěr
jsme se těšili na „Popletenou mravenčí olympiádu“.
Vycházka za rostlinami v našem okolí
Blíží se léto, počasí je jako vymalované, a to je
období výletů a vycházek. Vycházek nejen k rela−
xaci, ale i za poznáním. Takovou poznávací vy−
cházku jsme uskutečnili v květnu s třetím roč−
níkem. Naším cílem bylo sbírání a určování
kvetoucích rostlin. Děti ve dvojicích danou „kyt−
ku“ určovaly podle botanického klíče. Díky květu
rostliny se to vždy podařilo. Každý žák si svoji kyt−
ku vylisoval a vytvořili jsme ve třídě herbář se
stručným popisem rostliny. A tak děti zjistily, jak
je pestrá naše květena v tomto ročním období
a obohatily své znalosti o další pojmy. Takže
kromě smetánky, kokošky a chrpy už znají i vlaš−
tovičník, pryskyřník, penízek rolní, popenec, ka−
kost a vesnovku … Naše vycházka nás zavedla až
k lokalitě „Olšák“. Zde, jak jsme zjistili podle na−
učné tabule, se vyskytují vzácní ptáci, jako je sla−
vík nebo moudivláček se svým unikátním hníz−
dem ve tvaru kapky. To byl další objev na naší
přírodovědné exkurzi. Už se těšíme na tu příští.
Celoroční projekt
Vzájemných setkávání
Projekt vzájemných se−
tkání rodičů – předškoláků
– učitelů v roce 2010/11 se
setkal u rodičů i jejich dětí
s velkým zájmem.
Jednotlivých setkání se
zúčastnila většina budou−
cích školáků a jejich ro−
dičů. Seznámili se s budo−
vou školy, s chodem školy,
zahráli si hry v tělocvičně,
vyráběli drobné výrobky,
pracovali v odborných učeb−
nách – interaktivní tabule,
počítačová učebna.
Vyvrcholením celoroč−
ního seznamování se se
školou je slavnostní paso−
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vání budoucích prvňáčků do řad
školáků. Podle ohlasu rodičů
a vstřícného chování dětí je zřej−
mé, že projekt splnil svůj úkol
a děti půjdou do školy s jistotou
a pocitem bezpečí. Vědí, co je ve
škole čeká, na práci ve škole se
již těší.
Příjemná atmosféra společně
prožitých chvil bude pokračovat
slavnostním zahájením školního
roku v září 2011. Noví školáci si
pomocí inovativních metod vý−
uky a netradičních forem začnou
osvojovat základy školní práce.
V rámci vytvoření vzájemných
přátelských vazeb chceme navá−
zat na současný projekt dvou−
denním adaptačním pobytem bez
rodičů ve škole v přírodě.
6. ročník Beseda
Výživa – výživové experimenty
Dne 23. 3. 2011 proběhla v 6. ročnících v rámci
plánu preventivních aktivit, které se zabývají pro−
blematikou zneužívání návykových látek, ne−
vhodného způsobu chování, ale také problema−
tikou zdravého životního stylu a správné výživy,
beseda na téma správná výživa, životospráva, vý−
živové experimenty, anorexie a bulimie.

Ze setkání předškoláků s učiteli

Děti se seznámily se správným způsobem stra−
vování, výživy a plnohodnotně vyváženým jídel−
níčkem, který je důležitý pro správný růst a vývoj
člověka.
Získaly také poznatky, kam až mohou vést
nesprávná a nedostatečná výživa a jaké jsou
hlavní příčiny a následky nemocí, jako je anorexie
a bulimie. Beseda byla pro většinu žáků poučná
a užitečná.
učitelé 1. stupně ZŠ

D. Miškeříková s porotci

Slavkovské memento

Úspěšná autorka Denisa Miškeříková

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Auster−
litz (dříve Historické muzeum ve Slavkově u Brna)
spolu s Klubem autorů literatury faktu (KALF) a Čs.
obcí legionářskou Brno 2 Slavkovské memento
s podtitulem Festival válečné literatury faktu.
Slavkovské memento 2011 je akcí, která se za−
měřuje na autorská čtení z oboru literatury faktu,
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a to zejména z okruhu literatury s vojenskou nebo
válečnou tematikou. První ročník se uskutečnil
v roce 2005 při příležitosti 200. výročí bitvy tří
císařů u Slavkova v roce 1805.
Významnou složkou Slavkovského mementa je
literární a výtvarná soutěž pro žáky středních škol
a II. stupně základních škol, kterou organizujeme
ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka, děje−
pisu a výtvarné výchovy.
Cílem Slavkovského mementa je zapojit žáky zá−
kladních a středních škol v regionu do literární a
výtvarné soutěže, podporovat a propagovat žánr li−
teratury faktu a literaturu obecně, v návaznosti
na historii. Letošní téma znělo: „Války – neválky“
a „Svědectví pomníků a pamětních desek“. I v letoš−
ním roce se našla dobrovolnice, ochotná se zapojit
do tohoto projektu, a to Denisa Miškeříková z 9. A.
Vypracovala stejně jako v minulých letech velmi
kvalitní práci, která byla ohodnocena 2. místem
a současně jí byla udělena hlavní cena za opako−
vané úspěchy v této soutěži.
Jana Brhelová, Mgr.
a Monika Formánková, Mgr.

se přihlásily s vybranými děvčaty z devátého roč−
níku a se třemi děvčaty čtvrtého ročníku, které
pracovaly pod vedením paní učitelky Strýčkové
v keramické dílně. Naším úkolem bylo výtvarné
dílo vytvořené bez chemie a umělých prvků, jen
s pomocí přírodních barev a pojidel, které jsme do−
staly k dispozici. Také rám díla musel být bez umě−
lých prvků. S tímto nám pomohli chlapci 8. ročníku,
kteří pod vedením p. uč. Altmana v dílnách vyrobili
krásné dřevěné rámečky spojené pouze dřevěnými
kolíčky. Děvčata 9. ročníku pak rám potáhla látkou
a sešila režnou nití. Téma práce bylo libovolné, my
jsme zvolily krajinu. Za vydatné pomoci p. uč. Ho−
ráčkové a děvčat z 8. A – Denisy Halačkové a Si−
mony Padalíkové při míchání barev vznikly čtyři
obrazy, pro které jste pak mohli hlasovat. Všem,
kteří jste nám hlasy poslali, děkujeme. Zatím stále
nevíme, jak naše práce obstály, ale vše se dozvíme
na slavnostním vyhlášení, kterého se zúčastníme
dne 16. června 2011 v Mikulčicích.
Ivana Hanáčková, Mgr.

Světový běh harmonie –
World Harmony Run

Soutěž Malujeme barvami země
Žákyně 9. ročníku a také tři žákyně 4. ročníku
se zúčastnily přeshraniční soutěže Malujeme bar−
vami Země. Za odměnu byly pozvány na vyhlášení
vítězů do Mikulčic, které bylo 16. července.
Do 1. ročníku výtvarné přeshraniční česko−
rakouské soutěže Malujeme barvami země jsme

Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě, který
probíhá pravidelně již od roku 1987. Cílem běhu
je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné poro−
zumění mezi lidmi. A právě tohoto běhu se 17. 5.
2011 naše škola aktivně zúčastnila.
Letošní trasa v České republice začala 16. 5.
2011 na hraničním přechodu Vlárský průsmyk,

Naše soutěžní práce
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Naši účastníci nejdelšího štafetového běhu

odtud běžci nesli pochodeň harmonie přes Boj−
kovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště a Kyjov
do Svatobořic−Mistřína, kde je již 17. 5. 2011 před
jednou hodinou odpolední u textilky netrpělivě oče−
kávala první skupina zdatnějších běžců. U obecního
úřadu se k nim přidala druhá skupina dětí a spo−
lečně přinesli pochodeň harmonie až do naší školy.
Po několika společně strávených chvílích, kdy si mohl
kterýkoli žák pochodeň prohlédnout, podržet a pro−
nést k ní své přání, se s námi oficiální skupina Svě−
tového běhu harmonie rozloučila zazpíváním znělky
běhu a pokračovala dál směrem do Šardic. Celkem
se této akce zúčastnilo 110 běžců z naší školy a další
děti je podpořily potleskem na trase a zejména bouř−
livým přivítáním u školy. Za zmínku stojí, že organi−
zátoři běhu ocenili fyzickou zdatnost a hojnou účast
dětí, které je při etapě naší obcí doprovázely.
Anketa k projektu „Ukliď si
svou obec“ ke Dni Země
V měsíci dubnu proběhla v naší obci akce ke Dni
Země, která měla formu projektového dne a nesla ná−
zev „Ukliď si svou obec“. Zapojili všichni žáci školy,
pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci a také
někteří občané Svatobořic−Mistřína. S realizací nám
pomohl obecní úřad. Zajistil pytle na odpad a ná−
sledný svoz nasbíraného a vytříděného odpadu.
S odstupem několika dnů jsme se rozhodli mezi
dětmi uspořádat anketu, která nám měla poskyt−
nout obrázek toho, jaký měl projektový den dopad
na děti a na jejich přístup ke třídění odpadů. Na
otázku, zda třídí odpad, odpovědělo kladně 94 % do−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

tazovaných. Správnou barvu kontejneru na papír
dokáže určit 98% žáků a barevné a bílé sklo třídí
76 % dětí. S použitými bateriemi a nevyužívanými
léky si ví rady 68 % dětí a pojem sběrný dvůr dokáže
vymezit 82 % dotázaných. Vysoké procento správ−
ných odpovědí a pozitivní přístup k celé akci nás ujis−
tily, že projekt splnil svůj cíl a přivedl děti k proble−
matice odpadů. Za pomoc děkujeme všem, kteří nás
při realizaci projektu podpořili a zvláštní poděko−
vání patří i účastníkům z řad veřejnosti, kteří se
k nám při akci připojili.
Z činnosti environmentálního kroužku
První jarní dny jsme přivítali v bažantnici v Mis−
tříně. Pan bažantník Martin Měchura nám ochotně
vysvětlil, jak se malí bažantíci líhnou, kde se skla−
dují vajíčka a jak je třeba důležité kuřátkům v líhni
topit. Další společné odpoledne jsme strávili v ZOO
Hodonín, kde jsme měli prohlídku s průvodcem
z environmentálního střediska. Kromě toho, že jsme
se seznámili s různými druhy zvířat, tak nás pan
průvodce zasvětil i do osudů jednotlivých zvířat
a specifik jejich chovu v zajetí. 11. června jsme pod−
nikli výpravu na hrad Buchlov a ke kapli svaté Bar−
bory. Trasa byla volena tak, aby se děti seznámily
s přírodními i kulturními památkami dané oblasti.
Cestou jsme si prohlédli soliterní pískovcové útvary
pohoří Chřiby, Čertovo sedlo a vyslechli i několik
pověstí vztahujících se k těmto místům. První rok
činnosti kroužku budeme mít brzy za sebou a dou−
fáme, že v příštích letech budeme pokračovat v po−
dobném duchu.
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Minigalerie
V roce 2011 v měsíci září, říjnu a prosinci za−
půjčila svá díla naší škole Miroslava Kalivodová,
která představovala kresbu pastelem a tužkou,
další díla byla z dílny dětí ze školní družiny Ivy
Poláškové. Dominik Šváb, student prvního roč−
níku střední umělecké školy v Hodoníně, obor
užitá malba, měl vystaveny své výkresy a obrazy
do konce května.
V současné době jsou v minigalerii umístěny
práce žáků devátých tříd z hodin výtvarné vý−
chovy vedených Mgr. Ivanou Hanáčkovou. Pokud
jsou zde vystavena díla žáků, funkce výstavy je
vždy i vzdělávací, neboť součástí výstavy žákov−
ských prací je i popis výtvarné techniky nebo třeba
uměleckého směru. Nyní tedy máte možnost se−
známit se s kubismem a technikou kresba uhlem.
Cykloturistické výlety
Ve druhém pololetí tohoto školního roku se usku−
tečnily cykloturistické výlety žáků šestých a sed−
mých ročníků. Pedagogický doprovod zajišťoval
Roman Klimek, Libor Altmann a Ivana Handsch−
keová. Délka i profil tras byly voleny tak, aby je
vždy všichni žáci daného ročníku zvládli. Šestý
ročník se vydal směrem na Soboňky a sedmáci
o několik dnů dříve absolvovali trasu na Rudník.
Rodičům děkujeme za přípravu kol, dětem za ak−

tivní účast i vzorné chování v průběhu obou vý−
letů a SRPŠ za poskytnutí příspěvku na zakou−
pení cyklistických přileb.
Závod do vrchu O putovní pohár
Josefa Zimovčáka
Dne 10. června 2011 se uskutečnil již sedmý
ročník cyklistického závodu do vrchu O putovní
pohár Josefa Zimovčáka.
Závod je určen pro žáky školy a letošního ročníku
se zúčastnilo něco málo přes 252 jezdců. Pro žáky
prvního ročníku byla připravena jízda zručnosti
a závod v pomalé jízdě. Děti ze druhé, třetí, čtvrté
a páté třídy absolvovaly trasu směrem od hasič−
ské zbrojnice po bránu bývalého statku a tato trať
byla určena i pro děvčata ze šestých a sedmých
ročníků. Chlapci z druhého stupně se tradičně
utkali o medaile na trase k vodojemu po tzv. hlu−
boké cestě. Doprovodný program probíhal na hřišti
a aktivně se ho účastnili žáci, kteří měli již
po závodě nebo se na svůj start teprve připravo−
vali. Společně jsme vytvořili pozdrav pro nemocné
děti, na jejichž podporu v těchto dnech patron naší
školy pan Josef Zimovčák absolvuje propagační
cestu k projektu Na kole dětem.
My jsme se tedy k němu naším závodem ales−
poň symbolicky připojili a touto formou malé pa−
cienty podpořili.
Ivana Handschkeová, Mgr.
a Roman Klimek, Mgr.

Proč na školu v přírodě?
Řekne−li se škola v přírodě, mnohým se vybaví pobyt na čerstvém vzduchu.
Jistě, jde ale o mnohem víc. Letos se týdenního
pobytu mimo domov a rodinu zúčastnili žáci 4. A
v době od 16.−20. 5. 2011 v Čeložnicích – chata
Relax. Každý den se hravým způsobem, pomocí
soutěží, kvízů, tvořivých činností vypravili do ně−
kterého období historie naší země. Zahráli di−
vadlo o praotci Čechovi, Přemyslovi a Libuši
i dívčí válku, vcítili se do pocitů Cyrila a Meto−
děje a jejich strastí na předlouhé cestě na Mo−
ravu, představili se Karlu IV. v angličtině, kres−
lili a stavěli středověký hrad.
Po celý týden děti pracovaly ve skupinách,
porovnávaly své schopnosti, dovednosti, sílu i od−
vahu. Učitelky dělaly vše pro to, aby děti pozná−
valy a rozvíjely prožitek, radost, spolupráci, ohle−
duplnost, toleranci, sebepoznání, komunikaci,
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řešení problémů, posilování kamarádských
vztahů a smysl pro pořádek.
Místo se nachází ve velmi klidné chatové
oblasti, plné zeleně a přírody. V areálu jsou hřiště,
prolézačky, houpačka, bazén, ohniště i malý zoo−
koutek. V okolí pak pramen Smrďavky a Kolomaz−
nice, základna zálesáckého tábora, louky, turis−
tická trasa. K tomu pěkné ubytování s vynikající
stravou s dostatkem ovoce a zeleniny 5x denně.
Slovo hlad, žízeň či nuda ve slovníku statečné
čtyřiadvacítky opravdu nezaznělo.
Děkujeme za umožnění školy v přírodě ředitel−
ství naší školy, paní učitelce Markétě Varmužové
za pomoc s programem, paní Haně Varmužové
za zdravotní dohled a firmě Wiki za sponzorské
Martina Hálová, Mgr., třídní učitelka
dary.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Jarní vystoupení našich dětí pro maminky

Podkověnka bilancuje letošní jaro
Druhá polovina školního roku 2010/2011 se blíží pomalu ke konci,
ale dětský národopisný soubor Podkověnka si chystá práci i na prázdniny.
Letos jsme začali 13. ledna sportovně – Novo−
ročním turnajem v kuželkách. Děti si zasoutěžily
společně s rodiči a vedoucími a zároveň jsme při−
vítali nový rok. Bohaté občerstvení a dobrá ná−
lada provázela celé odpoledne, které se uskuteč−
nilo díky ochotě místního oddílu kuželkářů a pana
Bláhy.
Práce pokračovala při pravidelných zkouškách,
kde se zaměřujeme na rytmickou a taneční prů−
pravu, intonaci a zpěv a dětské říkanky, hry a tance.
Čtrnáct dní před Velikonocemi 14. dubna pro−
běhl zvykoslovný obřad vynášení zimy a vítání lé−
tečka – Smrtná neděle. Společně se souborem
Krušpánek jdeme vesnicí až k potoku, kde symbo−
licky zapálíme a hodíme do vody Morenu, aby zima
už ustoupila a na její místo vítáme říkankami
a zpěvem teplejší počasí.
Letošní rok bude vyznamný dalším ročníkem
Slováckého roku v Kyjově. Byli jsme požádáni,
abychom předvedli, kromě vystoupení v dětském
programu, také naše obřadní pásmo Královničky.
Tvůrci pořadu nás svolali na sobotu 30. dubna,
aby zkorigovali nacvičená čísla a případně nám
doporučili změny. Generálkou nám bylo nedělní
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

odpoledne 29. května, kdy se mistřínským Vyhná−
lovem ozývá zpěv: „Neseme, neseme májíček“
a děvčata s muzikanty zpívají a tančí před domy
cyklus po sobě následujících tanců, skrývajících
prastarý jarní obřad, jehož původ je pravděpodob−
ně v pohanských zvycích souvisejících s vítáním
léta, uctíváním slunce, omládlé přírody a vody.
Jedná se o letnicovou slavnost děvčat, zábavou
chlapců byla Jízda králů.
Mezitím druhou neděli v květnu jsme již tra−
dičně poděkovali našim maminkám a babičkám
k jejich svátku Dni matek. Podkověnka si při−
pravila pásmo ze života kohoutů, slepic a kuřá−
tek „Náš kohútek kokrhá“. Doprovodila nás naše
Mladá cimbálová muzika.
Závěr školního roku patřil výletu na nedaleký
„stražovký kopec“ do sportovně−relaxačního centra
Babylon. Děti si prověřily svoji fyzickou zdatnost
na různých atrakcích a společně s rodiči jsme strá−
vili pěkné sluneční odpoledne.
Členům Podkověnky a jejich rodinám přejeme
příjemně prožité prázdniny a dovolené a všem
děkujeme za podporu, kterou nám věnují.
Jarmila Maradová, Mgr., vedoucí
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Krušpánek
během jarního času
Jaro jsme zahájili společně s Podkověnkou a děvčaty z Lúčky
tradičním vynášením Smrtky.
Další týdny pro nás znamenaly hlavně setká−
vání se na pravidelných pátečních zkouškách.
Přes malý počet členů jsme zavedli rozcvičku,
trénovali nové kroky, pilovali staré a opakovali
taneční čísla.
Zkoušky jsme také párkrát obohatili hrami
s pantomimou pro zlepšení dramatického projevu.

Krušpánek při návštěvě zámku v Buchlovicích

Na začátku května jsme vyrazili na dvoudenní
výlet a taneční soustředění do blízkých Osvětiman.
Náplň našeho výletu byla velmi rozmanitá. Dopo−
ledne jsme věnovali tanečnímu nácviku a zpěvu,
odpoledne sportovním aktivitám a hrám. První den
jsme podnikli pěší výlet na zámek do Buchlovic
a i přes špatné turistické značení jsme šťastně
dosáhli našeho cíle. Strávili jsme
pěkné společné dva dny a tím utu−
žili náš kolektiv.
Na konci května jsme se tradič−
ně zúčastnili letnicové slavnosti
„Královničky“ . V létě tuto tradici
předvedeme společně s Podkověn−
kou v hlavním programu Slovác−
kého roku v Kyjově.
Krušpánek má velmi šikovné
členy, ale bohužel naše činnost
vázne na jejich malém počtu. Dou−
fejme, že příští školní rok nás obo−
hatí členové noví a budeme moct
naši práci více rozšířit.
Proto bych chtěla povzbudit
všechny mladé od 5. do 9. třídy,
aby se nebáli a od září přišli mezi
nás.
Kristýna Vašíčková

Slovácký krúžek
Svatobořice−Mistřín
Letošní rok se matka příroda rozhodla ukázat, jak se dá ze zimy dostat rovnou do léta.
Ale my jsme jarní přípravu rozhodně nepodcenili.
Po fašaňkové obchůzce jsme si ani moc neodpo−
činuli a už jsme se oblékali do krojů. V rámci do−
plnění fotografií do knihy o krojích vydanou u pří−
ležitosti Slováckého roku jsme oprášili ve skříních
ty zimní. A kdo se jednu březnovou neděli prochá−
zel kolem kostela, mohl vidět skupinku krojova−
ných, kteří se snažili předstírat, že je leden a ko−
lem spousta sněhu.
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I když vystoupení přes jarní měsíce nemáme,
nedá se říct, že bychom zaháleli. Kromě výše
zmíněného focení proběhlo v březnu ještě dvou−
denní soustředění. Oprášili jsme nejenom starší
taneční čísla, ale i nové nazkoušeli. Pro zájezd
na folklorní festival do Rumunska, který pro−
běhne na konci července, jsme nazkoušeli číslo
z Dolněmčí. Letos se nám povedlo ze zkúšek po−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Při stavění máje zahrála DH Svatobořáci

řídit i video−záznam, takže snad už nebudou v bu−
doucnu zmatky, cože jsme to a jak vlastně tan−
čili.
Další důležitou událostí je Valná hromada. Vol−
ba výboru, program vystoupení na další rok, při−
jetí a zapojení nových členů do činnosti krúžku
a hlavně možnost nakouknout do kroniky a projít
si alba s fotkami. Všechno jsme zvládli a na rok
zase máme od schůzování pokoj.
Duben se přihlásil a s ním i naše účast na koštu
vín, který pořádá svaz zahrádkářů. Bohužel kvůli
nepříznivému počasí bylo letos mnohem méně
vzorků vína. Bylo to poznat už při příchodu
na sál. Obvykle bývají vystavené láhve až k bal−
konu, teď končily už před sloupy. Snad bude
příští rok pro úrodu vína lepší.
Velikonoce. To byl letos velmi náročný víkend.
Kromě velikonoční obchůzky po děvčatech a koštu
vín v Miloticích se konalo i regionální kolo sou−
těže o nejlepšího tanečníka verbuňku v Kyjově.
O vhodnosti termínu soutěže jde polemizovat, kon−
kurence koštu je silná, ale nakonec jsme v soutěži

Navštivte

měli zástupce – T. Kellner, L. Sedláček. I když se
na přední příčky v hodnocení poroty neprobojo−
vali, zaslouží naše díky a podporu. Tu jsme
jim projevili i při soutěži vhodnými prostředky,
které zaujaly i moderátora soutěže. Náš tran−
sparent byl v poloprázdném sálu nepřehlédnu−
telný.
A už je tu konec dubna a stavění máje. Letos se
organizace ujali naši stárci, domluvili si máj
a zajistili jeho dopravu. Děkujeme i všem, kteří
přišli se stavěním pomoci. Jako zakončení úspěš−
ného dne jsme hned večer uspořádali táborák. Máj
se pyšně vypínal k obloze a ta trocha deště nás
nemohla odradit. Bylo co oslavovat. Co se počasí
nepovedlo při stavění, provedlo u kácení. Celý den
deště rozhodl, že máj se kácel posledního května
a ne o víkendu.
A plány dál. Vystoupení ve Strážnici, zahra−
niční zájezd do Rumunska, účinkování na Slovác−
kém roku… Prázdniny budou na zážitky plné.
Už se na ně těšíme.
Petra Píšová, Ing.

www.svatoborice−mistrin.cz

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Lúčka rozdává radost
sobě i jiným...
Naše krásná souborová činnost pokračovala nejen dle plánu
také v měsících květen a červen.
Již v týdnu po Velikonocích se chlapecká chasa provázet zmíněné problémy. Stranou by neměla
z našeho souboru i krúžku společně připravovala zůstat ani případná odpovědnost. Myslím, že tato
na tradiční stavění máje. Akce probíhala pod tak− věc není řádně (z žádné strany) „ošetřena“ ani
tovkou stárků ze Slováckého krúžku, přesto bych zajištěna a obavy (raději ani nedomýšlet) mohou
se u ní rád pozastavil. Na jiném místě tohoto zpra− být na místě.
vodaje radní a vedoucí kulturního domu Rostislav
Květen nás zastihl v průběžné zkouškové čin−
Marada vyjadřuje politování na neochotou muž− nosti, „střihli“ jsme si také další vystoupení v Ho−
ské části našich spoluobčanů přiložit ruku k dílu doníně, byť ze studijních i zdravotních důvodů
při stavění máje. Popisovaná situace – nedosta− to byla produkce v početním oslabení velmi zají−
tek silných mužských paží u jednotlivých
dřevěných stojek – je pravdou a není žád−
nou novinkou. Spojené úsilí spoluobčanů
při stavení máje chybělo často i v minu−
losti. Také mám někdy obavy při stavění
máje za těchto podmínek, navíc s (často
nesmyslným) cílem, aby nový máj byl vyš−
ší (a ještě vyšší) oproti májům postave−
ným v minulosti. K uchování této krásné
tradice by určitě stačil máj spojený kva−
litně ze dvou kmenů, ale do určité délky,
které nemusí atakovat (nebo i převyšo−
vat) hranici 30 metrů. Takový máj je pak
příliš těžký a práce pod tíhou nedávno
pokácených stromů namáhavá i nebez−
pečná. Stejný důvod (možné nebezpečí při
práci s nedostatečným počtem chlapců
i chlapů) je příčinou v podstatě bezpeč−
ného (byť netradiční) kácení máje s po−
mocí motorové pily… Jako etnografa mne
tato skutečnost netěší, ale zdraví a bez−
pečení mají přednost. Dalším rozhodují−
cím momentem je místo stavění obecní
máje. Před léty jsem pochválil rozhod−
nutí pana starosty vytvářet postupně
společný střed naší obce. Vítám tuto myš−
lenku i nyní, ale… Tradice stavění máje
v dubnu ve Svatobořicích není zažitá
(stavěla se zde máje hodová) a mistřín−
ští, kteří se pravidelně zúčastňovali a po−
máhali stavět máje dříve na Dědině, poz−
ději i na Vyhnálově, prostě na nové místo
Stárka Iveta Frőlichová
nepřijdou! Je to škoda, možná to vyřeší
čas. Ale do té doby budou stavění máje
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Cimbálová muzika Jaroslava Panáka

mavá a pro účastníky současně náročná i v mno−
hém poučná.
Konec měsíce byl ve znamení uspořádání dívčí
koledy Královničky. Z mého pohledu vítám, když
celkovou iniciativu při zajištění akce přebírají
vedoucí a členové souborů Podkověnka a Kruš−
pánek, nicméně stále menší zapojení a nečinnost
členů našeho souboru (nejen děvčat) považuji
za nový problém, který musíme řešit. Akci –
podobně jako Vynášení Smrtky a Přinášení Lé−
tečka – jsme iniciovali v roce 25. výročí založení
Lúčky a měli bychom být i nadále jedněmi z jejich
nositelů a udržovatelů.
Měsíc červen byl pak spojen nejen s přípravou
a konáním státních maturitních zkoušek v pří−
padě několika našich členů a u většiny dolaďo−
vání svých školních výsledků, ale také s přípra−
vou na náš letošní zahraniční zájezd. Naším
cílem bylo tentokrát severní Německo. Přijali
jsme totiž pozvání na 22. mezinárodní folklorní
festival ve městě Ribnitz−Damgarten a po úspěš−
ném vystupování jsme se z něho vrátili – v mo−
mentě kdy tvořím tyto řádky – opravdu před pár
hodinami. Příprava na zájezd nebyla ovšem vů−
bec jednoduchá. S ohledem na školní výlety i spor−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

tovní úspěchy našich členů v barvách SDH Mis−
třín a TJ Spartak Svatobořice jsme jen stěží
po celý měsíc hledali termín pro společné taneční
tréninky. Nakonec se nám to podařilo opravdu
na poslední chvíli víkend před odjezdem.
Informace z průběhu tohoto zájezdu i o naší čin−
nosti během prázdnin budou předmětem zprávy
v příštím Zpravodaji. S radostí však mohu ozná−
mit, že na festivalu, který byl soutěžní, vyhrála
jednu ze tří cen také naše cimbálová muzika s pri−
mášem Jaroslavem Panákem. Kluci zahráli sou−
těžní skladby opravdu dobře, ale kromě hudební
i pěvecké preciznosti dokázali do svého soutěž−
ního vystoupení včlenit (nebojácně) také nad−
sázku a vtip. Tím „přehráli“ hudce nejen z do−
mácího souboru, ale také kolektivů z Kolum−
bie, Ukrajiny a Turecka. Z tohoto zaslouženého
úspěchu jsme se společně těšili a muzikantům bla−
hopřejeme!
Nyní už nás čekají tři týdny naplněné přípra−
vou našich vystoupení na jubilejní Slovácký rok
v Kyjově a poté pro většinu z nás zasloužená ro−
dinná dovolená nebo výlet s kamarády. Sobě i vám
všem přejeme moc hezké léto a prázdniny.
František Synek, PhDr., ředitel sdružení Lúčka
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Hurá léto
Je až k nevíře, jak ten čas letí. Sotva jsem dočetla poslední stránky
minulého zpravodaje, už přemýšlím, co se událo ve sboru
a o čem budu psát v dalším čísle.

Jarní sběr železa

V sobotu 9. dubna muži v části obce Svatobořice
uskutečnili sběr starého železa, za věnovaný od−
pad děkujeme. Ženy se sešly, aby provedly jarní
úklid „hasičky“ a jejího okolí.
V minulém čtvrtletí se mladí hasiči pěkně zapotili
při zápolení ve hře PLAMEN okresu Hodonín. Pří−
pravou bylo jarní soustředění ve dnech 14.−17. dubna
ve Slavkově u Brna. Pro nemoc a špatné počasí
před soustředěním se jej zúčastnilo méně dětí. To
vedoucím ztížilo práci, protože stmelit družstva,
aby mohla trénovat v plném počtu, bylo náročné.
Do celkového hodnocení hry „ Plamen“ nám zbý−
vají ještě dvě soutěže: ve Strážnici a u nás ve Sva−
tobořicích. Až vyjde zpravodaj, budeme již znát
celkové hodnocení, ale vzhledem k termínu uzá−
věrky podělím se s Vámi o výsledky až příště
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J. Také bych chtěla poděkovat rodičům, kteří pod−
porují své děti v tomto náročném období soutěží,
hlavně v kategorii mladších žáků, a dbají na to,
aby děti chodily pravidelně na tréninky. Bez je−
jich pomoci bychom se nemohli zúčastnit soutěží.
Již 5. slet čarodějnic jsme uspořádali v sobotu
27. dubna. Čarodějky a čarodějové byli úspěšně
přezkoušeni v těchto disciplínách: úprk v pytli, hod
koštětem, nakrm obra a dalších. Na závěr byla
upálena čarodějnice Agáta. Odpoledne se nám
vydařilo, i když jsme po očku sledovali oblohu
a přáli si, aby nepršelo. Malý deštík nás zastihl
až na závěr.
Ve středu 4. května jsme se zúčastnili mše za sv.
Floriána, patrona hasičů, v obci Radošovce, se kte−
rou jsme v minulém roce obnovili partnerství.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Dlouholetí členové jeli ve dnech 20.−21. května
na výlet do Čech. Pod Kosířem navštívili Muzeum
hasičů, Muzeum kočárů a Javořické jeskyně.
Sportovní družstvo mužů se zúčastnilo soutěže
v Čeložnicích, kde skončilo na 5. místě.
Po dohodě s obecním úřadem se budou podílet
na výkopových pracích v části obce Svatobořice,
podél potoka. Jde o oblasti, kam se nedostane
technika a je nutné provést výkopy pro přípojky
na kanalizaci.

Zásahová jednotka sboru obce v období od března
do května vyjížděla k sedmi požárům: 1x k požáru
nízké budovy v Kostelci, 1x planému poplachu
požáru nízké budovy v Kyjově, 4x k požáru trav−
naté plochy a polního porostu (Kostelec, Mistřín,
Kyjov a Bohuslavice) a 1x k požáru lesa v kata−
stru obce Vracov.
Na závěr bych chtěla jménem sboru popřát všem
krásné a pohodové léto.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka SDH Svatobořice

SDH Mistřín tradičně úspěšně...
Tohoto čtvrt roku jsme více sportovali… Nebylo víkendu, aby naši žáci, dorostenci,
ba i dospělí, nezávodili na sportovním poli o skvělé výsledky.
Tato píle, tréninky a velká snaha se nám všem
vrací v úžasném výsledném hodnocení.
 Dospělí se zúčastnili okrskové soutěže v Hovo−
ranech dne 5. června. Zde nešlo o vítězství, ale
jen že to ještě umíme. Náš sbor vyhrál už je−
nom v tom, že jsme poskládali III. družstvo star−
ších mužů nad 35 let z celého okrsku.
 Daleko větší úspěchy slaví naši žáci, o čemž svěd−
čí následující přehledná tabulka:
mladší starší
1. května
8. května
18. května
22. května
29. května
5. června
12. června
19. června
26. června

Kozojídky
6
Žeravice
3
Okr. kolo Vacenovice 1
Mistřín
2
Petrov
1
Ratíškovice
1
Rohatec
1
Strážnice
2
Svatobořice
18

8
3
2
1
3
7
−
−
11

Z těchto výsledků vychází Velká cena okresu.
Starší žáci získali 4. místo a mladší zvítězili
(1. místo).
Družstvo dorostu prochází jednu soutěž za dru−
hou a daří se jim taktéž. Dne 15. května ve Vace−
novicích vyhráli 1. místo okresu a tím postoupili
na kolo krajské. Své kvality potvrdili naši doros−
tenci dne 11. června v Přísnovicích u Brna, kde
taktéž vyhráli a vybojovali si tak postup na Mis−
trovství České republiky dorostu v Ostravě−
Vítkovicích. Zde soutěž proběhne 5. a 6. července
na Městském stadionu, kam náš sbor vypraví
autobus také pro příznivce a fanoušky.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Všem našim sportovcům gratulujeme a děku−
jeme celé obci za podporu a přízeň našemu sboru.
Také naše zásahová jednotka se neustále zdo−
konaluje formou pravidelného školení a cvičení
s dýchacími přístroji. Tyto zkušenosti využili naši
hasiči třeba při těchto zásazích:
7. dubna v Kostelci (požár rodinného domu),
8. dubna v Bohuslavicích (lesní a polní porost),
9. května v Kyjově (ul. Švabinského, kuchyňské
jádro), 24. května (Vracov, lesní porost, II. stupeň
pohotovosti), 24. května (Kyjov, střecha kůlny)
a 26. května (Kyjov, Újezd, polní porost). Z uvede−
ného je vidět, že naše zásahová jednotka nezahálí.
A nyní trochu zpráv ze společenské kroniky, kul−
tury a veselí:
Dne 25. června si řekli naši členové Radim Svora
a Jana Křiváčková své ano v místním kostele. Bla−
hopřejeme a přejeme hodně společného štěstí.
Dne 28. srpna se nám ožení další člen – Kyněra
Miroslav ml.
V tomto čtvrtletí oslaví tito naši členové 50 let
svého života: Procházková Jiřina (9. července),
Kyněra Miroslav (11. července), Svorová Marta
(19. září) a Řihák Petr (14. října).
Všem oslavencům přeje naše SDH do dalšího
života všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů.
Dne 1. července jsme uspořádali táborák na ukon−
čení školy a na oslavu úspěchů našich žáků.
V sobotu 23. července se uskuteční u naší zbroj−
nice Letní noc se skupinou Generace. A na konec
prázdnin (26. až 28. srpna) připravíme do Uhřic
soustředění mládeže.
Tímto všechny naše příznivce i spoluobčany
zveme za kulturou a zábavou.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
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Postupující fotbalové mužstvo TJ Spartak

Svatobořice po 51 letech
postoupily do krajské soutěže
Po dlouhém půlstoletí zápolení v okresních soutěžích se naše A mužstvo
probojovalo do krajské I. B třídy skupiny C!
Do okresního přeboru postoupilo v sezoně 2005/
/2006 a po pěti ročnících bojů o příčky nejvyšší a ně−
kolika druhých místech se až letos podařilo postou−
pit do kraje.
První podzimní kola však dávala divákům tušit,
že tato sezona nebude zrovna povedená. Po úvod−
ních porážkách v Uhřicích a doma se Strážnicí byla
pozice našeho A týmu uprostřed tabulky, nicméně
nový trenér dostal i přesto důvěru a dokázal Svato−
bořice přes zimní přestávku vyšvihnout na druhou
pozici za vedoucí a suverénní Vlkoš. Přes zimu se
kádr posílil o mladé hráče a společnou pílí se v polo−
vině jarní části dostal až na první příčku, kterou
už nepustil, a mohl tak kolo před koncem po výhře
nad posledním Radějovem slavit vytoužený a také
zasloužený postup. A ani prohra 3:1 ve Vlkoši v po−
sledním kole nic nemění na tom, že svatoborský fot−
bal se zase zapíše do historie jihomoravského fot−
balu. Tímto bych chtěl za sebe i za celý výbor SK
Spartak Svatobořice moc poděkovat všem, kteří se
na postupu podíleli. Hráčům, trenérům, hospodářům,
sponzorům i fanouškům patří velký dík.
Naše B mužstvo mužů zakončilo ročník 2010/2011
na 12. místě III.A třídy. Dlouhou dobu se pohybovalo
na hranici sestupu, ale díky třem výhrám v závěru
soutěže se probojovalo výš a bezpečně se tak vyhnulo
pádu. Doufáme, že v příští sezoně budou kluci ko−
nečně bojovat ve středu tabulky, abychom se vy−
hnuli každoročnímu trápení v sestupových vodách.
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Na čtvrtém místě v šestnáctičlenné III. třídě se
umístili naši dorostenci, kteří se snažili bojovat také
o příčky nejvyšší a poskočit tak do okresního pře−
boru. I když se jim to nakonec nepovedlo, věřme, že
se za rok jejich snažení setká se štěstím a větším
úspěchem.
Naši starší a mladší žáci bojovali svou první se−
zonu v nejnižší krajské soutěži, kam loni s velkou
pompou postoupili. Starší žáci obsadili desáté místo
a mladší jedenácté ze dvanácti účastníků a zacho−
vali si tak krajskou příslušnost i pro další ročník.
V okresním přeboru bojovalo i naše A družstvo
přípravek. Kluci v silné konkurenci obsadili krásné
šesté místo a nechali za sebou osm dalších týmů.
B družstvo skončilo o něco hůře a ve své skupině
obsadili příčku předposlední.
Celkově musíme letošní ročník hodnotit velmi
kladně, protože díky velké snaze a píli všech kolem
oddílu se nám daří obstarávat dvě travnatá hřiště,
vést sedm družstev, opravovat a vylepšovat areál
a poskytovat hráčům i fanouškům maximální po−
hodlí. Za to bych moc chtěl ještě jednou všem hráčům,
trenérům a hospodářům moc poděkovat. Zvláštní dík
si zaslouží naši sponzoři za nepostradatelnou finanční
pomoc a také všichni příznivci a diváci, kteří nás
vždy dokázali podporovat a povzbuzovat.
Přejeme Vám všem pěkné léto, spoustu příjem−
ných zážitků a moc se na Vás těšíme na začátku
Petr Šťastný, Bc.
nové sezony 2011/2012.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Po dlouhých bojích skončila
velmi napínavá a zajímavá sezona 2010/11
Jarní část, která byla zahájena v lednu a ukončena v dubnu,
byla pro kuželkáře plná herních zvratů.
Oddíl „A“, který reprezentuje naši obec ve 3. ku−
želkářské lize bojoval do posledního kola. Sezona
se „áčku“ příliš nezdařila, hlavně z důvodů nedo−
mácího prostředí, kdy veškeré domácí zápasy mu−
sel odehrát na šestidráhové kuželně ve Vracově.
Třetiligová soutěž potřebuje pro své plnění mini−
málně čtyřdráhovou kuželnu. Díky vítězství v po−
sledním kole, které bylo plné emocí, se družstvo
o bod udrželo ve 3. lize, která je velmi cenná. Na−
opak oddíl „B“ bojoval o postup v Krajském pře−
boru 1. třídy do divize, kdy jarní část byla stále
otevřená postupu. Družstvu nakonec v závěru chy−
bělo několik bodů z podzimní části, tak ukončilo
sezonu na pěkném druhém místě. Nováček v Kraj−
ském přeboru 1. třídy družstvo „C“ nenaplnilo
černé předpovědi kritiků, ale dokázalo si bez pro−
blémů udržet střed tabulky. V průběhu sezony
oddíl často překvapil a porážel soupeře z čela ta−
bulky. V jarní části proběhlo na domácí kuželně
velmi napínavé a očekávané derby. Za plně obsa−
zené kuželny domácími fanoušky dokázalo zví−
tězit „céčko“ nad favori−
zovaným „béčkem“. Od−
díl dorostenek skončil
pod vedením pana Ivana
Blahy v 2. lize dorostu
na konečném 5. místě.
V únoru se uskuteč−
nily Krajské přebory
mužů a seniorů. Za
muže reprezentovali
v Dubňanech p. Stani−
slav Polášek, který
skončil na 2. místě,
a Mgr. Zbyněk Bábíček,
který skončil hned v zá−
věsu na 3. místě z 36
hráčů. Senioři bojovali
ve Vracově, kdy pan Jo−
sef Vinklár vybojoval
2. místo z 46 hráčů.
Velkým očekáváním
bylo pro nás přidělování
dotací z Ministerstva
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

školství, mládeže a tělovýchovy. Nakonec jsme se
do finančního programu nedostali.
Práce na budoucí čtyřdráze zatím stojí. Hlav−
ním důvodem je opětovné nezískání přislíbené
dotace k zařízení moderních drah a automatů.
ČSTV, které přislíbilo dotaci, se dostalo do finanč−
ních problémů, které vznikly z důvodu majorit−
ního podílu finančních prostředků ve společnosti
Sazka a. s., která je nyní v úpadku. V této mo−
mentální situaci nezískají žádnou finanční pod−
poru neziskové sportovní kluby. Minulý rok to byla
finanční krize, teď je to Sazka… Doufejme, že příští
rok budeme mít více štěstí a podaří se nám stav−
bu zdárně dokončit.
Letní období využijeme k odpočinku a rela−
xaci, ale taky k několika úpravám na staré dvou−
dráze, která ještě musí vydržet i nadcházející se−
zonu.
Děkujeme všem bývalým hráčům a přátelům ku−
želkářského sportu za podporu v uplynulé sezoně.
Adam Pavel Špaček, DiS, člen Sokola Mistřín
Členové družstva kuželkářů
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Skauti rádi
přírodu i historii
Mezi nejčastější skautské akce
patří výlety do okolních lesů.
Poznáváme a pozorujeme naši přírodu, obje−
vujeme skrytá zákoutí a zároveň se učíme věci,
které můžeme vidět jen zde, a ověřujeme si vědo−
mosti získané na schůzkách.
Cílem mnoha výletů jsou i kulturní památky.
Pro děti organizujeme hry motivované různými
historickými událostmi.
Poznáváme tak historii našeho kraje a sezna−
mujeme se s tím, jak se zde lidem žilo.
Kromě toho na výletech hráváme spoustu do−
plňkových her, soutěžíme, vaříme či něco vyrá−
bíme.

Skauti na Cimburku

Olda Polášek

Děti míří na skautské tábory
VK prázdninám neodmyslitelně patří letní skautské tábory a i letos skauti z Kyjovska
pořádají dva tábory, jeden pro své mladší děti do Buchlovic na deset dnů
a druhý pro starší na Křivoklátsku na tři týdny.
Připojili se tak k bezmála jednomu tisíci skaut−
ských táborů, které se letos u nás uskuteční.
Náš skautský tábor u Valašských Klobouk (2010)
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V programu skautských táborů se objevuje řada
her a soutěží, zálesácké praxe nebo výletů do oko−
lí tábořišť. Nedílnou součástí je
také koupání a posezení u tábo−
rového ohně. Skauti a skautky
se zapojují do zajištění chodu
tábora směnami v kuchyni, ob−
staráváním dřeva na topení
nebo nočními hlídkami.
Co si pak účastníci přivážejí
ze skautských táborů? Schop−
nosti jako postarat se o sebe,
umět se prosadit v kolektivu a
pracovat v týmu. Program je po−
staven tak, aby děti na táborech
nejen odpočívaly, hrály si a spor−
tovaly, ale aby si z tábora odne−
sly neuvěřitelné zážitky, stejně
jako spokojený pocit toho, že
něco dokázaly a strávily část
léta se svými kamarády.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

„Statistiky udávají, že zájem o skautské tábory
celorepublikově roste. Rozdíl oproti komerčním
dětským táborům je v tom, že vedoucí pracují
s účastníky tábora po celý rok. Děti tak dobře znají
své vedoucí i ostatní děti. Letní tábory jsou pro
nás vyvrcholením celoroční činnosti,“ tvrdí skaut−
ští vedoucí.
Většina táborů jsou stálé s podsadovými stany
nebo indiánskými týpí. Skautské oddíly také po−
řádají často expedice či výměnné pobyty do zahra−

ničí, jezdí na vodu, raftovat, oblíbené jsou cyklo−
expedice nebo putovní tábory.
O děti se na táborech starají vedoucí s náleži−
tou kvalifikaci. Vedoucí tábora musí mít složené
vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí
oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdra−
vověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této
kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor.
A víte, kolik dětí vyrazí během léta na skautské
tábory? To číslo je 23.000!
Olda Polášek

Benefiční koncert
před cestou do Madridu
V polovině letošního srpna se do Madridu ve Španělsku sjedou tisíce mladých lidí
z celého světa na své setkání s papežem Benediktem XVI.
Tradici celosvětových setkání, tzv. Světových
dnů mládeže zavedl v církvi blahoslavený Jan
Pavel II. a nynější papež v ní dále pokračuje. Do
Madridu se chystá i skupina mladých z naší far−
nosti a u příležitosti této cesty uspořádali v neděli
15. 5. v místním Chrámu navštívení
Panny Marie benefiční koncert, jehož
výtěžek jim pomůže zaplatit náklady
na cestu a pobyt v Madridu.
Příprava koncertu si vyžádala
spoustu času, energie a úsilí a je sym−
patické, že mladí nechtěli jen pasivně
přijímat pomoc, ale sami svými silami
chtěli získat potřebnou finanční pod−
poru. Toto vystoupení v sobě zahrno−
valo složku taneční, hudební i mluvené
slovo a jeho tématem bylo setkání: se−
tkání se sebou samým, s jinými lidmi,
s Bohem, – a znovunalezení víry podle
motta, vyhlášeného k madridskému se−
tkání: V Kristu zapusťte kořeny…
Koncert připravily sestry Kristýna
a Petra Vašíčkovy, Kristýna nacvičila hudbu
a zpěv, Petra je autorkou taneční složky pro−
gramu. Nácvik, který začal v únoru, vyvrcholil
v sobotu 14. 5. generální zkouškou a pak už
všichni napjatě očekávali premiéru v následující
den. Nepříznivé počasí a odpolední hokejový zá−
pas nedávaly příliš naděje na velkou návštěvnost.
Skutečnost však vysoko předčila očekávání, lidé
zaplnili kostel do posledního místečka a odměnou
jim byl nádherný kulturní i duchovní zážitek.
Velkou scholu v jejím úsilí přišla podpořit i malá
scholička vedená Markétou Varmužovou, která za−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zpívala dvě písničky s výbornými sólistkami
Adélkou Řihákovou a Eliškou Varmužovou. V pro−
gramu zazněly mimo jiné i hymny dvou předcho−
zích celosvětových setkání – loretská a torontská
hymna.
Záběr z benefičního koncertu mladých

Dlouhotrvající potlesk a radost ve tvářích di−
váků byl velkou odměnou pro zpěváky, tanečníky
i muzikanty, pro všechny, kteří tento koncert
jakýmkoliv způsobem podpořili a pomáhali při−
pravit. Dík patří i paní ing. Vašíčkové za její pod−
poru, nápady i pozornost ve formě sponzorování
pohoštění všech účinkujících po skončení kon−
certu.
Přejme mladým, aby se jejich cesta vydařila,
aby se vrátili posíleni ve víře a už teď se těšíme
na jejich svědectví po návratu ze setkání.
Pastorační rada farnosti Mistřín
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K ZAMYŠLENÍ

Z redakční pošty…

Opravdu malebná vesnice?
Vážený pane zastupiteli, nemáte příspěvky do Obecního zpravodaje?
Zapomněl jste si vyfotit červený kontejner pod
okny mého domu? Který dobrák ho tam 3. března
t. r. postavil, ať si ho dá před svůj dům!
Už je postříkaný, tak jako je postříkaný Cha−
loupkův dům a Sokolovna. Kdybych chtěla před
svůj dům zasadit strom jako náhradu za poká−
cený kaštan – obecní úřad tam zasadil pouze
Ilustrační
fotoznačky – tak by mi ho někdo uře−
dvě
dopravní
zal jako lípu před vchodem na hřbitov. Zůstala
tam jen betonová roura na plakáty. Opravdu
malebná vesnice!
S pozdravem

J. Hynštová

Neutěšený stav zastávky ČSAD na návsi v Mistříně

Nevím, zda mám reagovat, ale snad…, ostatně,
byl jsem v úvodu osloven. Vyjadřuji svůj souhlas
s názory pisatelky; přiznávám, že se mi v mno−
hém také nelíbí některá nová řešení, včetně těch
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popisovaných. Navíc si myslím, že podobná situ−
ace by mohla být nejprve s občany, kterých se zva−
žované řešení týká, projednána, aby se předešlo
zbytečným nedorozuměním a překvapením. Z ji−
ných obcí a měst vím, že umisťování podobných
sběrných zařízení může být děláno více citlivě
k přáním občanů, více s ohledem na vzhled na−
šich ulic i k životnímu prostředí. U nás jsme se
(zatím) tak daleko nedostali, i když mnohé se
určitě mění k lepšímu.
Nicméně, vždy lze mnoho zlepšovat. Jde jen
o systém… a pravidelnost! Určitě by neměl být
problém, aby (třeba) jednou
týdně (např. po víkendu) byly
současně s vyprazdňováním
odpadkových košů vyčištěny
zastávky ČSAD a jejich nej−
bližší okolí nebo některá (zná−
má a trvale špínou a odpadky
zaneřáděná) zákoutí obce.
To se (možná) dá zařídit
z obecního úřadu, ale přilo−
žit ruku k dílu by měl každý
z nás. Jde to například v části
obce Mistřín – na Vyhnálově
(a nejen tam), kde občané
vzorně pečují o květinové za−
hrádky před svými domy, byť
jde o obecní pozemek. Ostat−
ně, pan starosta posílá foto−
grafie z těchto kouzelných zá−
koutí jako příklad pozitiv−
ního přístupu a myšlení. (Já
však raději své fotografie pro−
tipólně laděných zákoutí – až
na tuto výjimku – nepřipojuji).
I přesto věřím, že nedo−
statky (pokud si je uvědomí−
me) lze vždy řešit a zlepšení
hledat. Nestačí však jen upozorňovat, musíme
každý kolem sebe trochu toho pořádku (možná
i se zaťatými zuby) udržovat.
František Synek, PhDr., zastupitel obce
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ

Hlavní literární cenu
získala Denisa Miškeříková
Již dvakrát jsem psal v letech 2009−2010 do našeho zpravodaje, že žákyně zdejší školy
Denisa Miškeříková vybojovala literární cenu v soutěži nazvané Slavkovské memento.
Myslím, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že tězný pohár, již nepochybně zdobí Miškeříkův dům.
úspěch lze zopakovat třikrát po sobě.
Cenu jí předal předseda Čs. OL Brno Jednoty 2
Vždyť v této soutěži bylo 101 prací a v její kate− Bohuslav Páral. A jak se po vzpamatování se z vel−
gorii přes dvacet. Denisa však nezklamala sebe kého překvapení při vyhlašování ceny vyjádřila?
ani školu. Při slavnostním
Půjde do boje znovu!
vyhlášení výsledků 7. roč−
Za sebe i za rodnou obec,
níku, které se konalo
i když je již mimo zdejší
26. dubna 2011 v nádher−
školní škamny. Čas si
ném Historickém sále
opět udělá, ještě se totiž
slavkovskéh zámku, opět,
může zúčastnit nejméně
stejně jako vloni, vybojo−
třikrát.
vala druhé místo. Cena
Co kdyby legionáři zase
byla za práci, která přes−
něco udělili. Vždyť téma
ně trefila vypsané propo−
internačního tábora, ale
zice soutěže pro letošní Miskeříkovi a část poroty; vousatý B. Páral
i jiná, která jsou spojená
rok. Napsala o pomnících
s válečnou historií obce,
a o jejich historii v naší
jsou dostatečně tematicky
obci. Popsala jejich umístění atd. a práci doplnila nosná a nezpracovaná.
fotografiemi. Slavnostní atmosféru tohoto aktu
Takže, Deniso, díky a i redakce Zpravodaje se
jax
zpestřili svým vystoupením žáci místní ZUŠ a lau− připojuje k řadě gratulantů.
dácio předsedy poroty pro
vítězku. Žačkou, která
získala hattrickem záro−
veň hlavní literární cenu,
kterou poprvé v historii
Dne 14. 4. 11 položili kytice květů delegace legionářů z Brna, senátor
této soutěže udělila Čes−
Z. Škromach a členové ZO ČSBS Kyjov k pomníku na místě bývalého Inter−
koslovenská obec legio−
načního tábora Svatobořice. Od r. 1947, kdy zde byl prezident E. Beneš, byl
nářská v Brně, byla více
senátor dalším významným účastníkem tohoto aktu, po ministru kultury
než spokojená žákyně de−
M. Klusákovi v roce 1982. V táboře bylo internováno až 3000 rukojmích
váté třídy Denisa Miške−
našich vojáků bojujících za vlast na všech frontách 2. sv. války. Jen rodičů
říková. Poprvé od roku
a sourozenců vojáků bojujících v RAF v Anglii zde bylo více než 330. Byla zde
2005, kdy tato soutěž za−
internována i rodina O. Jaroše,
čala psát svou historii, tři
hrdiny SSSR, manželka gen.
roky po sobě jdoucí do−
A. Špačka, Otakar Španiel
sud nikdo nezískal oce−
nebo spisovatelka Olga Kla−
nění třikrát za sebou. De−
pálková s dcerou a řada dal−
nisa ano, a proto jí patří
ších významných osobností dru−
dík za vzornou repre−
hoválečného protinacistického
zentaci Mistřína i Sva−
odboje. Dnes tuto tragédii mís−
tobořic zároveň. Knihy
ta, kde umírali stateční lidé,
Účastníci pietního aktu
za umístění na druhém
připomíná jen tento skromný
místě, diplom i hlavní
pomníček. Jan Kux, JUDr.
cena, jíž byl signovaný ví−

Pietní akt ve Svatobořicích
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INFOSERVIS

Kulturní kalendář
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve II. čtvrtletí 2011

Upoutávka na zajímavé akce
kulturního domu

2. 4.  Košt vína – pořadatel Svaz
zahrádkářů – uskutečnil se na KD
8. 4.  Divoké kočky – Travesti schow – KD
10. 4.  Setkání mužských sborů – MS, na KD
10. 4.  Vynášení smrti, přinášení létečka –
Lúčka, Podkověnka, Krušpánek
30. 4.  Stavění máje – místní soubory
7. 5.  Den matek, Sokol – sokolovna
8. 5.  Den matek, MŠ, ZŠ, obec – KD
13. 5.  Přehrávky žáků ZUŠ – KD
14. 5.  Seminář malování ornamentů –
KD, Mikroregion
15. 5.  Roztáhni křídla a leť, benefiční koncert
v kostele – Schola
22. 5.  Dětská hasičská soutěž, SDH Mistřín
29. 5.  Královničky – Lúčka, Podkověnka,
Krušpánek
31. 5.  Kácení máje – místní soubory
20. 6.  Divadlo Tři prasátka, Krteček, na KD
26. 6.  Dětská hasičská soutěž,
SDH Svatobořice
27. 6.  Výukový program, ZŠ na KD
29. 6.  Slavnostní ukončení školního roku,
ZŠ na KD

2. 10. (Ne) v 18.00 hodin KD
 Hroznolhotské etýdy, ve dvou povídkách se nám
představí divadelní spolek Hrozen z Hroznové
Lhoty. Jedná se o jeden z nejlepších
amatérských divadelních spolků v ČR.
6. 11. (Ne)
 Koncert komorního orchestru Czech Virtuosi,
který nám zahraje čtyři houslové koncerty
od Antonia Vivaldiho pod názvem Čtyři
roční doby. Je to nejznámější a nejpopulárnější
dílo tohoto barokního hudebního skladatele
a houslového virtuóze.

Kulturní akce, které připravujeme
25. 9.
2. 10.
30. 10.
2. 11.
6. 11.







Vinobraní – Svatoborský sklípek, MS
Divadlo, Hroznolhotské etýdy
Čaj o páté – KD
Vernisáž fotografa Radka Severy
Koncert, Armando Vivaldi,
Czech Virtuosi – KD
19.–21. 11.
 Hody, místní soubory – KD,
místní soubory
4. 12.  Mikulášská besídka, ZŠ, KD, obec
11. 12.  Beseda se seniory, obec. KD
17. 12.  Inspirace s vůní Vánoc –
vánoční výstava k 10, výročí otevření
přístavby školy s ukázkami lidového
tvoření a prací žáků ZŠ a MŠ
Koledování u vánočního stromu
26. 12.  Vánoční koncert Mistříňanka – KD
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Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Program na sobotu
Snad každý člověk žijící léta na stejném terito−
riu je přesvědčen o tom, že ho nemůže v jeho kraji
nic překvapit, že ví vše, kde co je, co kdo, atd. Leč
stačí jen trochu
popojet a váš ob−
Nový prvo−
líbený „brouk“
republikový
hraniční sloup vás může zavézt
sice nedaleko, ale
u Jaroměřic
jako do jiného
světa. Tímto rá−
jem překvapení je
dnešní a den ze
dne se měnící
Znojemsko. Ne−
dávno jsem projel
Jaroměřicemi a
na hraniční čáře
zářil nový prvore−
publikový hranič−
ní sloup v našich
nádherných národních barvách s pyšným státním
znakem. Jen pár set metrů v Rakousku pak nara−
zíte na opak. Z peněz Evropské unie je zde posta−
ven pomník, který má vyzývat ke spolupráci státy
unie, ale myslím, že se mu to nemůže podařit, když
je takto pojat …Ale vraťme se k nám !
Pak je již nedaleko Vranovská přehrada. A když
se cestou zastavíte ve vinicích, kde žije Lacerta
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

viridis, tedy ještěrka zelená, což je většinou v těch
lokalitách, kde byla „železná opona“, a tedy díky
ní nedošlo k devastaci ekosystému, např. v okolí
Hnánic, dostává váš výlet úplně jinou dimenzi.
No a pak již samotný Vranov. Kdybyste se roz−
hodli projet po naší dnes již nepochybně legen−
dární přehradě, volte dobu pozdně odpolední
nebo spíše již večerní. Totiž byl jsem tam v so−
botu, a to docela cíleně. Proslulá krajina bohatá
na nepřehlédnutelné historické události, ověn−
čená hrady Conštejnem a Bítovem, umocňuje pří−
jemný zážitek z plavby. Hrady vidíte přímo z pa−
luby a romantické scenérie architektury hradů
či přírodních krás spolu a s jiskrným mokem vás

povznesou nepochybně nad každodenní hranici
emocí.
Takže na palubě můžete zkusit třeba Ruland−
ské bílé nebo Saugvinon z Hnánic, který se na eti−
ketě pyšní zelenou ještěrkou. Není bez zajíma−
vosti, že tato a další vína takto označená pro−
dukuje Znovín a. s. Znojmo, který svou obchodní
dovedností povznáší nejen kvalitu vína, ale i tu−
ristický ruch v oblasti. Pamatuji si i já, jak jsme
měli ve vinohradě stejné ještěrky, možná jsou tam
i dnes, ale na etiketě vín je nikdo z rodné obce
nemá … a možná i proto tak bylo vděčným suve−
nýrem z této cesty – triko, vlastně zelená poloko−
jax
šile s obrázkem Lacerta viridis.

Naši jubilanti
Červenec 2011
70 let Pavel Mančík
Vladimír Knecht
80 let Marie Polášková
Anna Brhlová
Jiřina Dobešová
Anna Brhlová
Libuše Hrdličková
85 let Milada Ždarská
87 let Anna Macková
89 let Antonie Goldšmídová
91 let Josef Ingr
Marie Součková
92 let Antonín Urubek
Srpen 2011
70 let Hedvika Severová
Miloslav Košacký
Marie Kalová
75 let Marie Mrázová
Zdenka Navrátilová
Vladislav Navrátil
Jan Martinek
85 let Anna Křižková
Marie Chytilová
88 let František Němčanský
89 let František Štěpánek
90 let Karolina Maradová
Terezie Svozilová
98 let Filomena Slezáčková
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Ilustrační foto

Září 2011
70 let Marie Varmužová
Danuše Pekárková
Josef Varmuža
Helena Dobešová
75 let Josef Sedlář
Marie Zaňátová
Ludmila Niková
80 let Anděla Juřičková
85 let Ján Horvát
86 let Marie Maradová
88 let Oldřich Marada
Božena Řiháková
95 let Maria Kasanová
50. výročí uzavření manželství
manželé Alois a Ludmila Křemečkovi (září)
Zdenka Gazdová, matrikářka
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 FOTOGALERIE − ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE 

Dětské radovánky

Proměny našich dětí
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Setkání s hasiči

Budu hasičem, určitě!
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… nebo taky hercem!

Chceme mít pěkný domov, rádi pomůžeme!
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Malé knoflíkářky v akci

V Kyjově už nezabloudíme

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Brzy začne škola, ale počítač bude zábava

Poznáváme přírodu a okolí naší obce
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Momentka ze školního výletu

Členové Krušpánku na lukách u Buchlovic
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Průvod věřících obcí při slavnosti Boží Tělo

Kroje patří k rodinných, duchovním i kulturním akcím

strana 40

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Záběr z benefičního koncertu

Pietní kladení věnců na Kameňáku
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Členové Lúčky na závěr festivalu v Německu

Naše děvčata se členy kolumbijského souboru
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Naši občané se starají o životní prostředí…

… a zkrášlují okolí svých domů
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Dorostenci SDH Mistřín
opět úspěšně...

Již počtvrté během 9 let – po účasti na mistrov−
ské soutěži v Plzni, Trutnově a Zlíně – se probojo−
vali dorostenci Svazu dobrovolných hasičů Mistřín
jako nejlepší družstvo Jihomoravského kraje
na Mistrovství dorostenců a dorostenek ČR, které
se uskutečnilo 5. a 6. července 2011 v Ostravě.
Mezi 15 družstvy reprezentující všechny kraje naší

země se nakonec naši borci (Hradský D., Marada
P., Šubrt L., Šnajdr A., Duhajský P., Šalša A., Šra−
hůlek M. a Foltýn F.) umístili pod vedením tre−
néra Petra Vašulky na vynikajícím 9. místě. Všem,
kteří se na tomto úspěchu podíleli, děkujeme
a členům úspěšného družstva blahopřejeme!
redakce
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