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EDITORIAL
Týden co týden jsem – především v sobotu a v neděli, neboť jindy jsem vázán pracovně v Mikulčicích – sledoval po−
stup prací na rekonstrukci silnice v části obce Mistřín. Vždy jsem se setkal s ohromným nasazením několika pracov−
ních týmů dodavatelské firmy, jejíž zaměstnanci pracovali na stavbě i o svátečních dnech bez přestávky. Jejich
pracovní tempo mne překvapilo. Když je ale vše dobře zorganizováno, připraveno a koordinováno pak i velké dílo
se daří a je vedeno ke zdárnému úspěchu v kvalitě a termínu. Aniž bychom se tak nadáli, máme největší díl prací
na II. části rekonstrukce silnice a chodníků naší obcí za sebou. Dílo je to obdivuhodné a všichni zainteresovaní za−
slouží naše velké poděkování a obdiv.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení čtenáři
Zpravodaje
Nejočekávanější období roku je tady – léto.
Ze začátku bylo trochu váhavé. Na konci června
a na začátku července se ukázalo v plné síle s re−
kordními teplotami, které dosahují až 37°C. K tomu
je už potřebí přizpůsobit styl života. I přesto jsme
svědky opravdu nadlidských výkonů a vrcholného
úsilí pracovníků firmy Swietelsky při stavbě sil−
nice II/422 – průtah Mistřín II. stavba. Byli jsme
svědky vynikající organizace práce od přísunu
materiálů, technologií, erudovaných pracovníků
na všech pracovních postech. Komunikace s inves−
torem JMK, obcí, s občany a účastníky silničního
provozu. Nejkritičtější byly závěrečné dny, kdy
byla obec úplně uzavřena. Příčinou byla nedisci−
plinovanost řidičů a neznalost pravidel pro řízení
provozu a pohybu na silničních komunikacích.
I přesto byla stavba úspěšná. Smlouva byla uza−
vřena na zhotovení díla za 65 dní. Skutečnost je
62 kalendářních dní, kdy bylo dílo předáno do před−
časného užívání. Ve čtvrtek 12. července bude dílo
slavnostně předáno u OÚ a KD do užívání za účasti
hostů z JMK v čele s hejtmanem JUDr. Michalem
Haškem, ředitelem SÚS JMK Ing. Janem Zouharem
a pracovníky pracoviště Hodonín v čele s Ing. Mar−
tinem Bedravou, Ing. Liborem Olšákem, PČR v čele
s Mjr. Ing. Janem Froňkem, zástupci obce a občanů.
Všem patří upřímné a srdečné poděkování.
Současně s dokončováním silnice jsme zahájili
stavby chodníků, cyklostezek, přechodů pro chod−
ce a jejich osvětlení. Tato akce je v celém rozsahu
financována z rozpočtu obce. Stavba je smluvně
plánována v termínu od 4. 6. 2012 do 30. 9. 2012.
Ozelenění (podle počasí do 31. 10. 2012) tak, aby
na hody byla obec v pořádku jako pozvánka do ho−
dového průvodu.
Musím znovu začít tím „současně“ s chodníky za−
hájíme rekonstrukci panelových silnic: Baráky (Mis−
třín), Farská, příp. Za Stadionem – závisí na čerpání
finančních prostředků na vícepráce. Překvapují mě
občané, kteří nyní zjišťují řadu nedostatků souvise−
jících s jejich nemovitostmi (hlavně odkanalizování),
které trvají 20 a více let. Teď najednou přišli na to,
že je nejlepší příležitost se přihlásit a žádat od−
stranění víceletých závad. Vůbec nic jim neříká, čí
je to voda, kdo se o ni musí postarat, nenapíší, co
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Práce na rekonstrukci silnice v Mistříně.

jim ta voda způsobuje, jak dalece je rozsah a pro−
vedení stavby v souladu s územním plánem obce,
s územním a stavebním povolením. Připadá to, že
jde o využití domnělé možnosti, ale už vůbec ne
opodstatněnost kategorického požadování odstra−
nění závady.
Minulý režim a potažmo moji předchůdci se ni−
čím podobným vůbec nezabývali, ba ani vlastníci
nemovitostí. Na odstranění takových závad bude
potřeba asi tak 10 let, a to bylo promarněno v první
řadě nedbalostí vlastníků nemovitostí těch, kteří
se teď probudili. Přesto jejich připomínky a pod−
něty pokládám, až na některé, za správné. Jejich
realizace musí projít rozpočtem a jeho schvále−
ním. Rozpočet sám pokládám a zastupitelstvo také
za zákon.

Hejtman JMK M. Hašek oceňuje P. Adamce.
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Naše obec nežije jenom infrastrukturou. Občané
naší obce žijí kulturou, sportem, vzděláváním od před−
školního věku až po ukončení školní docházky. Jako
člen školské rady v zastoupení zřizovatele nabývám
dojmu, že se rodiče zajímají o MŠ. Vytváříme před−
poklady, aby kapacita MŠ převyšovala požadavky.
Máme vše připraveno co do vlastnictví pozemku, pro−
jektové dokumentace a zázemí dětského hřiště. Jde−
me cestou za oslovením operačních programů na zís−
kání finanční dotace. I když se to nepodaří, půjdeme
do akce jako samostatný investor. Samozřejmě od−
ložením některých jiných investičních záměrů.
Nemohu zapomenout na obětavou práci našich
hasičů při zásahu lesního požáru v lokalitě Bzenec.
Ve středu 27. června 2011 byli v zastoupení velitele
ZJ Petra Adamce vyznamenáni mezi 1500 účast−
níky.
V roce 2010 byl založen
DSO Mutěnka. Cílem bylo vy−
budování cyklostezky propo−
jující obce Mutěnice − Dubňany
− Svatobořice − Mistřín a Kyjov.
Vlastním stavebním pozem−
kem je drážní těleso železnice
Mutěnice−Kyjov. Dnes je dílo
hotovo s vynaložením finanč−
ních prostředků ze SFDI
(Státní fond dopravní infra−
struktury) ve výši 85 %, tj.
18,6 mil. Kč. Veřejnost hodnotí
akci velmi pozitivně. Před
spuštěním je stavba cyklo−
stezky Milotická s napojením
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

na Mutěnku. Zbývá propojit cyklostezku v obci Sva−
tobořice−Mistřín na Mutěnku. Pak budeme moci
říct, že je to propojení cyklostezek, které vedou
„odněkud někam“. Dnes to zatím říct nemůžeme.
Musím se zmínit také o svozu a třídění odpadů,
protože se Vás bezprostředně dotýká. Naše obec vy−
třídila a předala k využití v roce 2011 firmě EKO−
−KOM a. s. následující množství a inkasovala částky:
Rok 2011
1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál

Tuny
7,661
12,411
11,564
8,052

Částka v Kč
11 485.50
17 367,50
18 146,50
13 973,50

Získali jsme osvědčení o úspoře emisí. Úspora,
kterou jsme dosáhli, představuje:
EMISE CO2 ekv. 32,788 t,
úspora energie 667 372 MJ.
V roce 2011 bylo v důsledku recyklace papíru,
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci
EKO−KOM v ČR uspořeno 25,03 GJ energie, to je
v průměru tolik, kolik spotřebuje za rok 280 000
domácností. A mezi nimi jsou i domácnosti naší
obce. Za což Vám děkuji.
Na závěr mně zbývá Vám popřát krásnou dovo−
lenou, opálení kafébraun, zdraví, že nám i něco
předáte, šťastnou cestu a ještě více šťastný ná−
vrat. Budete očekáváni.

Celkem

39,688

60 973,00

František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
IX. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice−Mistřín konané 21. června 2012
Zasedání ZO se konalo a probíhalo podle pro−
gramu zveřejněného na klasické obecní desce i na
elektronické desce na adrese www.svatoborice−
mistrin.cz.
Byla schválena změna programu na připo−
mínku p. Mazla k závadám na sdružené kanali−
zační přípojce 2. větev. Změna byla odsouhla−
sena takto: Po příchodu Ing. Jaroslava Bystřického
z firmy Artesia a. s.
Zastupitelstvo
po projednání schvaluje:
 orgány ZO
 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu JMK
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2011 – bez výhrad
 vyúčtování poskytnutí prostředků z rozpočtu
obce za rok 2011
 výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Svatobo−
řice−Mistřín, příspěvkové organizace obce za rok
2011
 výroční zprávu Obecního kulturního domu Sva−
tobořice−Mistřín za rok 2011
 rozpočtové opatření č. 1 za rok 2012
 rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012
 rozpočtové opatření č. 3
zvýšení příjmů o 450 000,00 Kč
a zvýšení výdajů o 450 000,00 Kč
 schválený rozpočet upravený po provedení RO
1−3
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příjmy
výdaje
financování

schválený rozpočet
22. 3. 2012

upravený rozpočet
21. 6. 2012

33 659 400,00
51 395 500,00
17 736 100,00

34 346 400,00
52 118 800,00
17 772 400,00

 Obecní vyhláška č. 1/2012 o opatřeních k zajiš−
tění ochrany veřejné zeleně
 hospodaření s pozemky podle informace uvedené
na klasické obecní desce a elektronické desce
 dokončení stavby restaurační zahrádky KD s pod−
mínkou, že v případě rušení veřejného pořádku
bude stavba ukončena
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti RO (17. 4. 2012, 14. 5. 2012,
22. 5. 2012, 4. 6. 2012, 18. 6. 2012)
 Závěrečný účet Mikroregionu Nový dvůr za rok
2011
 Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2011
 Závěrečný účet DSO−ČOV Mistřín za rok 2011
 Plnění rozpočtu za 1−5/2012
 Zprávu dozorčí rady DSO−ČOV Mistřín ze dne
28. 5. 2012
 stav prací na průtahu II/422, II. Stavba Mis−
třín 3. a 4. 7. 2012 – předání stavby do předčas−
ného užívání 12. 7. 2012 v 15.00 hod slavnostní
otevření u OÚ za účasti hostů
 předání cyklostezky Mutěnka do užívání 12. 5.
2012
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, s létem přichází mnoho pěk−
ůných, pozitivních chvil prostřednictvím krásného
počasí, koupání, dovolených atd., ale i negativních
okamžiků v případě únavy z perných dnů, z horka
plynoucích zdravotních problémů, ale také více práce
na zahradě, péče a údržba zeleně atd. Pracovníci obce
ve spolupráci s vykonavateli veřejné služby se snaží
také o údržbu veřejné zeleně. V rámci řešení mnoho
jiných dalších technických problémů, oprav je to úkol
mnohdy nelehký. Často nastávají také situace, kdy
přesně není zřejmé, kdo se má o danou zeleň po−
starat. Jedná se především o předzahrádky domů,

Konečná úprava cyklostezky u Palánku.

které jsou většinou na obecních pozemcích. Pak na−
stane situace, že se někomu zahrádka poseče a ji−
nému ne. To samozřejmě není v pořádku, proto byla
vydána vyhláška opírající se o zákon a řešící úpravu
veřejné zeleně tak, aby měli všichni stejné pod−
mínky. Podrobnosti a celou vyhlášku naleznete na we−
bových stránkách obce i na vývěsní tabuli. Snad se
nám nyní konečně podaří zajistit úpravu obce na−
tolik, abychom na ni mohli být všichni pyšní.
Dále vás chci seznámit s dalším důležitým do−
ku−mentem, tržním řádem obce, který stanovuje
podmínky, za kterých lze v naší obci provozovat
nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu. Výslovně je
prostřednictvím tohoto řádu zakázáno na celém
území obce aplikovat tzv. podomní a pochůzkový pro−
dej a nabídku služeb. Podrobnosti si opět můžete
přečíst na internetových stránkách či vývěsní ta−
buli. Obrana proti stále se objevujícím podvodní−
kům a zlodějům je důležitá, proto máte nyní mož−
nost, když se u vašich dveří někdo takový objeví,
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vůbec jim neotevírat a zrovna zavolat policii. Teď už
máme dokument, o který se můžeme opřít a s tako−
vými lidmi zatočit.
Nyní několik informací z Mikroregionu Nový
Dvůr. V rámci Regionher proběhlo další soutěžní
zápolení obcí, tentokrát mezi dětmi základních
škol všech obcí mikroregionu. Pro děti bylo při−
praveno spoustu disciplín, zasoutěžili si jak menší
děti 1. stupně, tak i děti větší. Celkové vyhodno−
cení proběhlo srovnáním výsledků menších dětí,
zejména kvůli tomu, že v některých obcích mikro−
regionu mají ve škole jenom děti I. stupně. Celko−
vým vítězem těchto her se
stala naše škola. Ceny jsme
měli ale připraveny pro
všechny děti. Další Region−
hry se budou konat ve Vace−
novicích 3. 8. 2012, tentokrát
soutěží v tanci senioři. Zá−
jemci o tanec se tedy ne−
zapomeňte přihlásit a vy
všichni ostatní přijďte pod−
pořit naše seniorské taneč−
ní týmy. Po tomto soutěžení
je ve Vacenovicích napláno−
vána letní zábava.
Jak jistě všichni víte, tak
se nám zdárně rozjel pro−
voz na cyklostezce Mutěnce.
Konečný stav prací to ale ještě není, je ještě po−
třeba doplnit především mobiliář v podobě lavi−
ček, košů, odpočívadla a další. Na doplnění a upra−
vení okolí celé cyklostezky opět spolupracujeme
v rámci Dobrovolného svazku obcí Mutěnka s ostat−
ními obcemi a pokusíme se opět na tyto práce
a zajištění potřebného vybavení získat dotaci.
Na závěr jedno důležité upozornění, které mě
netěší, ale musí to být. Bohužel ještě pořád někte−
rým našim občanům asi není známo, že vlastníme
sběrný dvůr a vyvážejí různé sutiny a nyní i pose−
čenou trávu a další materiály podél cest a do mezí
a vytvářejí tak nelegální skládky. Když už si
dají tu prací a veškerý materiál naloží, tak už nic
přece nebrání tomu, zavézt to na sběrný dvůr.
Bohužel neděje se tak. Závěrem budu apelovat
na všechny, ne jen na ty výše popisované. Po−
kusme se všichni prosím být více všímaví svému
okolí, využívejme toho, co se nám nabízí a ne−
ničme si to, co pracně vytvoříme, upravíme.
Terezie Čičáková, Ing., místostarostka obce
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HISTORIE, BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Celkový pohled na část archeologického výzkumu.

Archeologové odkryli
další svědectví minulosti naší obce
V souvislosti s druhou částí rekonstrukce naší hlavní silnice
přišli ke slovu opět archeologové
S ohledem na nedlouhou dobu od provedených
výzkumů uvádíme v tomto čísle zpravodaje aktu−
álně jen několik zásadních informací. Podrobněji
se budeme této otázce věnovat v příštím čísle.
Na otázky redakce ochotně odpověděl vedoucí
výzkumu Marek Lečbych z Ústavu archeologické
památkové péče Brno, v.v.i.
Co přinesl právě ukončený záchranný
výzkum v Mistříně při stavbě silnice?
Během záchranného archeologického výzkumu
probíhajícím v souvislosti se stavbou rekonstrukce
silnice II/422 v obci Svatobořice−Mistřín jsme bě−
hem několika pracovních dnů prozkoumali celkem
27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostro−
vých hrobů. Práce probíhaly intenzivně v závis−
losti na postupu rekonstrukce vozovky a trochu
neskromně můžeme říct, že se nám podařilo za−
chránit vše, co se zachránit dalo. Dokumentovali
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

jsme všechna již dříve nenarušená místa s archeo−
logickou situací, které se koncentrovaly zejména
v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem.
Do kterého období nálezy spadají,
čím byly zajímavé?
Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkou−
mané části vozovky projevily ve formě 8 zásob−
ních jam náležící starší době bronzové. Zjistili
jsme tedy, že již před téměř čtyřmi tisíci lety byla
oblast Mistřína osídlena pravěkým lidem tzv.
únětické kultury. Velice zajímavým objevem, usku−
tečněným v jedné ze zmíněných pravěkých zásob−
ních jam, považujeme nález kosterních pozůs−
tatků lidského jedince, který byl uložen v zásypu
jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Tako−
véto nerituální pohřby v sídlištních objektech pa−
tří k poměrně běžným, ale dosud ne příliš vysvět−
leným jevům uvedeného období.
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Pohřeb pravěkého skrčence ze starší doby bronzové.

Zásobní jáma ze st. doby bronzové s nálezem nádoby.

Kromě tohoto nálezu však záchranný výzkum
získal z těchto zásobních jam velmi početnou
kolekci keramických střepů z různých nádob,
několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích
kostí.
Další výrazné stopy antropogenní činnosti před−
stavuje část prozkoumaného středověkého pohře−
biště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo
celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých
jedinců, tak dětských pohřbů. Za velice významné
nálezy považujeme poměrně vysoký počet naleze−
ných mincí – denárů a několik bronzových i stříbr−
ných záušnic – šperků, které sloužily jako ozdoba
hlavy a jeden bronzový prsten.
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Očekávali jste nějaké
podobné výsledky výzkumu
s ohledem na dřívější
lokální nálezy?
Očekávali. Lokalita je pří−
znivě umístěna na mírném
východním svahu nad vodote−
čí, a jak je zřejmé, vyhledána
byla již před 4000 lety, právě
ve zmíněné době bronzové.
První nálezy zde jsou známé
již od 40. let, kdy je zde za−
chraňoval zejména ředitel
místní školy pan Josef Gabri−
el a několik dalších výzkumů
proběhlo až do 90. let 20. stol.
Je naše lokalita s ohledem
na dřívější archeologické
výzkumy výjimečná?
V archeologii, a asi i ve vědě
obecně, nelze příliš jednoznačně
rozhodnout o výjimečnosti toho
či kterého nálezu nebo poznat−
ku. Všechny námi uskutečněné
nálezy ve Svatobořicích−Mistří−
ně, jejich následné odborné
zpracování a zejména podrob−
ný antropologický rozbor na−
lezených koster, nám výrazně
rozšíří pramennou základnu
důležitou pro poznání jak ma−
teriální, tak i duchovní strán−
ky naší historie. A znalostí
naší historie poznáváme tak
trochu i sami sebe.
Nálezovou situaci popsal v No−
vém Slovácku dne 12. června
2012 vedoucí archeologického
oddělení Masarykova muzea
v Hodoníně Mgr. Jaromír Šmerda: Byly zde obje−
veny v první řadě pozůstatky pravěkého sídliště
ze starší doby bronzové, konkrétně zahloubené
jámy kruhovitého půdorysu obsahující keramiku
typickou pro tzv. únětickou kulturu a středově−
kého pohřebiště z 11. století, v němž bylo nale−
zeno a zkoumáno celkem 8 kostrových hrobů,
dospělých i dětských jedinců.
K nálezové situaci a k podrobnějšímu popisu
archeologického výzkumu i jejím výsledkům se dle
příslibů J. Šmerdy i M. Lečbycha vrátíme v po−
sledním čísle tohoto ročníku zpravodaje. Možná
své poznatky přidá i místní rodák M. Hložek.
František Synek, PhDr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Autoři a kmotři nového zpěvníku při křtu knihy.

Písně ze Svatobořic−Mistřína
Do zkušeben souborů, na stoly laikům a odborníkům, do regálů veřejných i soukromých
knihoven zamířil zbrusu nový zpěvník s názvem „Písně ze Svatobořic−Mistřína“.
Na jeho vzniku se významně podílela pracovnice
Etnologického ústavu Akademie věd ČR Brno Klára
Císaríková a člen Mužského sboru Svatobořice−
Mistřín a vedoucí tamního kulturního domu Ros−
tislav Marada.
Jedna z prvních recenzí nového zpěvníku vyšla
v časopise Folklor (ročník XXIII, číslo 6/2012,
s. 34) z pera Jana Pavlíka. Z něho pro úvod k dneš−
nímu tématu cituji nejzajímavější pasáže: „Za nád−
hernou zdobností lidového kroje Svatobořic−
Mistřína nezaostává ani písňové bohatství, které
se stalo předmětem zájmu mnoha sběratelů. Mezi
první patřil v 19. století František Sušil, v jehož
sbírce Moravských národních písní je zazname−
náno z Kyjovska několik desítek písní. Z popudu
Leoše Janáčka vzniká Pracovní výbor pro českou
národní píseň na Moravě a ve Slezsku, v němž byly
koncipovány zásady pro sběr hudebního folkloru.“
Jak dále poznamenává autor recenze: „Na Ja−
náčkovu výzvu reagovala řada sběratelů z řad uči−
telů a studentstva. Na Horňácku to byl Martin
Zeman, varhaník z Velké nad Veličkou nebo Mar−
tin Prášek, učitel z Kuželova. V oblasti Kyjovska
na výzvu reaguje v roce 1906 tehdejší student vy−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

soké školy technické v Brně Josef Kračmer ze Sva−
tobořic, jehož rozsáhlý sběr čítající na stovku písní
nebyl doposud nikde publikován a je součástí sbí−
rek Etnologického ústavu v Brně.“
Později mezi významné sběratele působící v ob−
lasti patřili Hynek Bím, Františka Kyselková či Mi−
lada Bimková s Janem Seehákem. Výsledkem čin−
nosti posledních dvou jmenovaných je na 150 přede−
vším tanečních písní. Mezi současné sběratele ko−
lem Kyjova je třeba zařadit cimbalistu Jiřího Petrů.
Ale vraťme se k vlastnímu počinu K. Císaríkové
a R. Marady. Obsáhlá kniha s pevnou vazbou
o 350 stranách obsahuje v podstatné části notové
zápisy a texty písní (s. 22 – 330). O úvodní texty
se postarali rovným dílem spoluautoři Marada
a Císaríková, jejíž pojednání je obsáhlejší, cha−
rakterizuje sbírku a připojuje ediční poznámku
(s. 6 −21). Závěr pak tvoří rejstříky, soupis litera−
tury a summary (332 – 352).
Autorka K. Císaríková novou sbírku charakte−
rizuje v úvodních pasážích slovy: „Předložená pu−
blikace se snaží o představení větší části zpěvního
repertoáru Svatobořic−Mistřína. Nejčastěji jde
o písně milostné a vojenské, najdeme zde i písně
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s pevnou funkcí při výročních a rodinných obyče−
jích, výjimkou nejsou ani písně, které se tematicky
váží k nějakému řemeslu, živnosti, zaměstnání.
Z velké části jsou však písně uvedené v publikaci
taneční, tedy zpívané a hrané při tancích skočná,
slovenská, verbuňk, po holénce, mlynářská aj.
Nechybí však ani písně baladické či písně s kra−
mářskými nebo duchovními prvky.“ Jak pozna−
menává dále autorka, úmyslně byly ze sbírky vy−
jmuty písně dětské.
Jako znalec místního prostředí vítám, že výběr
shromážděných písní neopomíjí novou písňovou
tvorbu a uvádí písně Jaromíra Měchury a Anto−
nína Pavluše. Škoda jen, že zde není uvedena
zmínka i o dalších tvůrcích nových (dnes již často
zlidovělých) písní, např. o Josefu a Františkovi
Bimkových nebo Josefu Měchurovi.
Z ediční poznámky K. Císaríkové (s. 18) uvá−
dím některá statistická fakta. Dle údajů v rozsáhlé
publikaci O. Hrabalové „Lidové písně z Kyjovska
a Ždánicka“ vydané roku 1998 je v archívech
brněnského ústavu uloženo 488 lidových písní
ze Svatobořic a 87 záznamů z Mistřína. Celkem
tedy 575 titulů. Dle ediční poznámky předklá−
daná sbírka obsahuje 304 písní, z toho 236 je jich
ze Svatobořic a 84 z Mistřína. U dvou písní se
nepodařilo upřesnění lokality dohledat. Důležité
je zmínit, že nová sbírka obsahuje také 42 písní
autorských a 9 výběrů ze sběrů.
V souhlase s recenzentem J. Pavlíkem lze přát
zpěvníku svatobořicko−mistřínských písní trvalý

zájem ctitelů jihokyjovských lidových písní a slo−
vy autorky si přát, aby se „písně vrátily tam, od−
kud byly sesbírány“. Sbírka však opomíjí jeden
z důležitých aspektů – totiž neprezentuje obce
z hlediska užití starého moravsko−slovenského
nářečí. Autorka konstatuje (s. 19) např. pro pří−
pady užití typického obalovaného L následující:
„Jednotná hláska L podle současného pravopisu
byla zvolena také proto, že se dnes podle svědectví
zpěváků již jeho obalovaná podoba při běžné vý−
slovnosti nářečí v obou obcích neužívá.“ Dovolím
si právě v tomto vidět určitý nedostatek (kromě
obráceného pohledu na naši obec na obálce) ji−
nak velmi podnětné, kvalitní a dobré písňové
edice.
Není mnoho národopisných oblastí, kde se
staré lidové nářečí cíleně prací ve folklorních sou−
borech rozvíjí právě s pomocí textové části lido−
vých písní. Již několikrát jsem v tomto ohledu
dával za vzor oblast střední Hané, kde se ha−
nácké nářečí dobře v textech i písních při folklor−
ních vystoupeních využívá, byť v běžném životě
i Hanáci hovoří spisovně. Zdá se, že vydavatelé
jinak vzorné knihy písní ze Svatobořic i Mistřína
na tuto podnětnou stránku staré lidové kultury –
pro obce typické moravsko−slovenské nářečí –
rezignovaly. Více o nářečí naší oblasti Slovácka
a jeho jedinečnosti může být můj některý příští
příspěvek. Vydání nového zpěvníku však vítám
a doporučuji jej pozornosti všech obdivovatelů li−
František Synek, PhDr.
dových písní.

Závěr slavnostního pořadu křtu nového zpěvníku.
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Mateřské školy o svých činnostech
Mateřská škola Mistřín
Často se říká, že ten čas letí. Při sestavování již
čtvrtého příspěvku do zpravodaje se nemůžu ubrá−
nit myšlenkám na to, že je to velká pravda. A pro−
tože se ještě říká, že je lepší mít moc práce než se
nudit, tak na konci školního roku jsme se
ve školce v Mistříně opravdu nenudili.
Hned po Velikonocích jsme začali s ná−
cvikem besídky ke Dni matek. Letos jsme
zvolili téma CIRKUS. Snažily se nejen
děti, do přípravy kostýmů se zapojily
i maminky, které si za svoji ochotu a po−
moc zaslouží pochvalu a velký dík. V cir−
kuse nejsou jen klauni, artisté a tanečnice,
ale hlavně zvířata. Šediví sloni, hnědé
opice, nebo žluto – oranžoví lvi. Ještě jed−
nou děkujeme rodičům, kteří jednotlivé
kousky oblečení k tomuto účelu pořizo−
vali. Všechno ale dobře dopadlo a děti
se líbily. Rozmary květnového počasí
nám ale dělaly starosti. Byl naplánovaný
výlet. Na zámek do Bučovic. VYJDE
TO –NEVYJDE TO – A VYŠLO TO!!
Jakmile 48 dětí nastoupilo do autobusu, už to
šlo jako po drátku. Cesta rychle utekla a na ná−
dvoří zámku na nás už čekala žonglérská dílna.
Zde si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost a tr−
pělivost. Krátká prohlídka zámku byla přizpů−
sobena věku dětí. V zaječím sále jsme si zahráli
na zajíčka, v kolébce jsme pohoupali panenku
a zazpívali ukolébavku a u truhlice s pokladem
jsme zavzpomínali na pohádky s loupežníky. Ale
opravdová pohádka na nás čekala v horním sále
zámku. Princ Nebojsa, princezna, kouzelná ba−
bička a hlavně svatba – prostě pohádkový konec
příjemného výletu! Další akce byla oslava Dne
dětí. Celý týden jsme prožívali s pohádkami a ilu−

stracemi J. Čapka, v pátek 1. června pak přijeli
kočička s pejskem umýt podlahu a upéct dort.
Ovšem ten se nevyrovnal dobrotám, které při−
chystali na oslavu maminky a tatínkové. Ještě
Děti na zahradě s poníkem pana L. Krakoviče.

jednou děkujeme! Poděkování si též zaslouží pan
L. Krakovič, který přijel se svým poníkem na pro−
stranství vedle školní zahrady a všechny děti po−
vozil.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo rozlou−
čení s předškoláky, a to úplně novým, netradič−
ním způsobem. Z pátku 22. června na sobotu
23. června jsme spali ve školce. Ovšem abych ře−
kla pravdu, moc jsme toho nenaspali. Hry – sou−
těže – diskotéka v pyžamkách a módní přehlídka
v tričku s logem MŠ a ZŠ a s nápisem JDU DO
ŠKOLY – všichni jsme si užili spoustu zábavy!
Takže školáci, držíme palce, ať se daří, všem pře−
jeme hezké prázdniny a na podzim nashledanou.
Milena Macháčková a kolektiv MŠ Mistřín

Mateřská škola Svatobořice
Táto, táto, tatínku,
víš, proč mám rád maminku?
Je v ní zlaté slunce, nebe,
pro mne zapomíná sebe.
Podobné veršíky zazněly i v neděli 13. května
na kulturním domě, kde jsme oslavili svátek všech
maminek. Samotné vystoupení je pro děti jistou
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zátěží, zvlášť pro ty nejmenší. Ale vše dopadlo
výborně a celý program děti zvládly jako ti nej−
větší profesionálové. Ukázali jsme dospělým,
jak jsme šikovní, jak krásně umíme přednášet
a zpívat ty nejkrásnější písničky, které potěší
u srdíčka. Odměnou nám byl velký potlesk a po−
děkování od maminek, zástupců obce a vedení ZŠ.
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Děti na výletě ve Vracově.

Po tak velkém vypětí jsme si museli všichni
odpočinout. A tak jsme se vydali na dlouho oče−
kávaný výlet. Ale ne tak ledajaký, cestovali jsme
za vláčkem do Vracova. Nejdříve jsme nasedli
do autobusu a ten nás odvezl na místo, kde už
na nás čekal pan Iš. Přivítal nás na malebném
nádražíčku ve své zahradě. A aby to bylo doko−
nalé, tak jsme na nástupišti dostali od pana vý−
pravčího a strojvedoucího v jedné osobě lístek.
Nastupujeme a jízda začíná. Projedeme velkou,
pohádkovou zahradou, kde sedí na vrbě vodník
a pod sebou hlídá v rybníce kapříky. Asi největší
radostí byl opravdový řetízkový kolotoč. Batůžky
jsou v mžiku na zemi a děti se tlačí v řadě na tu
pravou pouťovou jízdu. Jsme příjemně unaveni,
a tak usedáme na lavečky pod stromy a vychut−

náváme si všechny ty dobroty, co nám maminky
připravily. Vracíme se domů se vzpomínkami
na krásný zážitek. Ve školičce na nás čeká ještě
překvapení v podobě sladké zmrzlé dobroty.
A to už se pomalu blíží konec společných zá−
žitků, radostí, zklamání všeho, co jsme společně
prožívali po celý rok. Blíží se čas prázdnin, a tak
nezbývá nic jiného, než se rozloučit s našimi před−
školáky, kteří nás opustí a po prázdninách na−
stoupí do ZŠ. Poslední den v MŠ je určen právě
pro ně. Bude to zábavné odpoledne, bláznivá dis−
kotéka v pyžamku a noc s pohádkou.
Všem našim dětem přejeme ty nejkrásnější
prázdniny plné sluníčka a pohody. A těm, kteří
nastoupí do ZŠ, popřejeme hodně úspěchů v učení
Dana Měchurová
a dalším vzdělávání.

Co se děje v naší škole
I ve škole může být veselo
Jarní měsíce jsme prožili nejen klasickým způ−
sobem výuky, ale i netradičními formami práce.
První třídy v dubnu pokračovaly v projektu Pu−
tování za sluníčkem poznáváním části obce Sva−
tobořice. Protože i počasí dětem přálo, setkávaly
se s mnoha novými poznatky a zážitky.
Měsíc duben pravidelně věnujeme ochraně a čis−
totě Země – všichni žáci i učitelé se zapojili do
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úklidu obce. První a druhé ročníky se při exkurzi
do Kovosteelu ve Starém Městě u Uherského Hra−
diště seznámily se způsobem zpracování druhot−
ných surovin a s jejich dalším využitím.
Květnový měsíc je měsícem ochrany lidského
zdraví , proto žáci prvních ročníků spolu s dětmi
z mateřských školek využili nabídky Zdravotní
pojišťovny Metal−Aliance a prohlubovali své zna−
losti o čištění chrupu. Seznámili se i s „Kamionem
ke zdraví“.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Školní výlety jako odměna za celo−
roční školní práci:
 První ročníky navštívily město
Vyškov – ZOO a DINOpark.
 Druháci a třeťáci si prohlédli jes−
kyně Moravského krasu.
 Čtvrté ročníky uskutečnily vlas−
tivědnou exkurzi do Strážnice.
 Pátá třída zvolila v letošním roce
formu cyklistického výletu k dub−
ňanskému rybníku a na Náklo.

Školní výlet se vydařil…

Vlastivědná exkurze
Žáci čtvrtých ročníků v měsíci
květnu absolvovali exkurzi do
Skanzenu ve Strážnici. Zde pozná−
vali, jak žili a pracovali lidé na ves−
nici, jaké zvyky zde dodržovali. Za−
ujaly je nádherné kroje i prosté vy−
bavení interiérů.
Součástí exkurze byla i návštěva
zámku s ojedinělou výstavou hudeb−
ních nástrojů. Děti se podivovaly
nejen nezvyklým tvarům, ale i ná−
zvům nástrojů.

Setkání s dávnou minulostí v Dinoparku.

Velké očekávání žáků
směřovalo k 1. 6. – Dni dětí
I když nám počasí moc nepřálo,
zábavné dopoledne se vydařilo.
Během dvouhodinového programu
v Hipocentru v Koryčanech jsme
nejprve ve stájích obdivovali krás−
né koně, některé klisny i s hříbaty.
To nejlepší nás však teprve čekalo.
Parádní program s nástupem s vlaj−
kami, ukázky chůze, cvalu, tanečních
kroků a různých jiných dovedností koní i jezdců.
Nechyběla ani závodivá hra a velmi zajímavá
přednáška nejstaršího kovboje v centru. Povy−
právěl dětem mnoho zajímavostí o koních, před−
vedl ukázku cvičení koně, přidal i soutěžní otázky
s výchovným podtextem. Závěrem jsme všichni
dostali malý dárek v podobě časopisu o koních.

materiálů se za dobu pokusu rozložily, a tedy ne−
škodí životnímu prostředí, a které zůstaly nepo−
rušeny. Žáci se na chvíli stali výzkumníky. Celá
akce má výchovný moment – upozorňuje, proč je
třeba třídit odpad, co získáme recyklací, jak po−
moci životnímu prostředí.
Hodina prvouky ve 3. A třídě

Ekostrážci planety Země
Závěrem měsíce června byl uzavřen pokus „Co
se v půdě rozloží“. Společně se žáky jsme dali
v říjnu do kýblů různé věci, zasypali je hlínou a vy−
stavili je přírodním podmínkám – dešti, sněhu,
slunci, větru. Nyní sledujeme, které z vložených
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Praktická ukázka stolování. Žáci sami si při−
pravili ukázkovou hodinu. Přinesli si ubrusy, vá−
zičky, svíčky, talíře a dobroty. Zopakovali si zásady
stolování, pravidla, která by se měla dodržovat.
Nakonec si všichni pochutnali a z netradiční ho−
diny měli radost.
strana 13

chování při cestě do
školy. Každý měsíc byl
zaměřen na jinou pro−
blematiku, kterou děti
v rámci svých znalostí
a možností poznávaly.
Projekt
setkání rodičů –
předškoláků –
učitelů

Celoroční projekt prvních ročníků –
Putujeme za sluníčkem
Během prvního ročníku si děti rozšiřovaly své
vědomosti, dovednosti a znalosti v rámci projektu
Putování za sluníčkem. V září jsme se seznamo−
vali s okolím naší školy a učili se bezpečnému

I letos se uskutečnilo
setkání budoucích prv−
ňáčků se školou. V břez−
nu se seznámili s bu−
dovou školy, prošli si
Z akce
s rodiči třídy, sborovnu,
Putujeme
za sluníčkem. ředitelnu. Prohlídku
jsme zakončili v kera−
mické dílně, kde si děti
za pomoci rodičů vymodelovaly krásné žabky.
Červnové setkání bylo zaměřeno na sport. Děti si
zahrály hry, zazpívaly a předvedly svou zdatnost při
zdolávání „opičí dráhy“. Děti ještě čeká v červnu
„Pasování na školáky“, které proběhne na kultur−
ním domě. Pak už se budeme těšit na září, kdy je
přivítáme ve škole jako opravdové školáky.

Z projektu setkávání předškoláků s učiteli.
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Sportovní škola v přírodě
čtvrťáků byla i se zpěvem.

 žáci 8. ročníku se se−
známili s barokní
kulturou prostřed−
nictvím projektu
Baroko
 v květnu proběhlo na
naší škole testování
žáků 5. a 9. tříd z ČJ,
M, AJ
 členové zdravotního
kroužku se úspěšně
zúčastnili soutěže
Mladý zdravotník
 koncem května celá
škola začala žít blíží−
cí se Akademií 2012
Oblastní kolo
soutěže hlídek
mladých
zdravotníků

Škola v přírodě 2012
Na naší škole se stává tradicí, že žáci čtvrtých
ročníků stráví týden výuky vzdáleni školním lavi−
cím i svým domovům. I letošní čtvrťáci podnikli
výpravu za dobrodružstvím poznávání přírody,
sebe i svých spolužáků, když strávili se svými
paní učitelkami týden na škole v přírodě. Týden
to byl neobyčejný. Mottem se nám staly verše Jana
Čarka „Jen mít oči k vidění.“ Stejně jako
básník i my jsme otevřeli oči i uši k vní−
Učitelé I. stupně ZŠ
mání.

16. 5. 2012 se v Hodoníně uskutečnila soutěž
mladých zdravotníků prvního a druhého stupně.
Již od začátku školního roku v naší škole pracuje
kroužek mladých zdravotníků. Náplní práce dětí
v kroužku je seznámit se se zásadami první po−
moci, nácvik ošetřování úrazů a transport posti−
žených. Po celý školní rok jsme pilně trénovali,
abychom se v květnu mohli zúčastnit samotné
soutěže, kterou pro žáky základních škol pořádá
Český červený kříž. Naši školu reprezentovala

Na druhém stupni
se uskutečnila řada akcí:
 v březnu se žáci setkali se spisova−
telem L. Müllerem
 zúčastnili se besedy o škodlivosti
kouření
 žáci 8. ročníku jeli do Hodonína
na ÚP a do muzea T. G. M. v rámci
projektu TGM – Jaké je být
 K. Šedová a N. Nováková se zapo−
jily do soutěže Slavkovské memento
 po Velikonocích se sedmý ročník
v rámci prevence zúčastnil besedy
o šikaně
 12. 4. zájemci ze sedmého a osmého
ročníku navštívili divadelní přesta−
vení v Brně v divadle Polárka
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Úspěšné děti ze soutěže mladých zdravotníků.

strana 15

Momentka
ze školní
akademie.

hlídka prvního stupně složená z žáků páté třídy.
Adéla Dvořáková, Marcela Šubrtová, Regina
Urubková, Vojtěch Klimek a Filip Dufek pro naši
školu vybojovali třetí místo. Simona Padalíková,
Denisa Halačková, Eliška Koblihová, Michaela
Kulhavá a Barbora Gajdošová skončily pro rov−
nost bodů na druhém až třetím místě. Všem patří
poděkování za celoroční práci v kroužku, vzornou
reprezentaci školy i obce i výborný výkon v sou−
Ivana Handschkeová, Mgr.
těži.
Environmentální kroužek
ve druhém pololetí školního roku
V tomto pololetí jsme opět nezaháleli. Hned
začátkem roku 2012 jsme navštívili výstavu tro−
fejí v Kyjově. Velmi nás potěšil rozsah výstavy
a také vyprávění myslivců, kteří nás ochotně
výstavou provedli. Kromě toho jsme viděli i živé
dravce a jejich chovatel se s námi podělil o po−
znatky z chovu těchto ptáků.
O pár týdnů později naše kroky směřovaly
do muzea v Kyjově, kde nás čekala výstava flory
a fauny našich polí a lesů. I přes to, že je výstava
umístěna ve velmi malém prostoru, tak bylo
na co se dívat, protože je plná nádherných expo−
nátů a vycpaných zvířat, od kterých jsme se ne−
mohli odtrhnout.
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Do konce školního roku plánujeme ještě vy−
cházku na Babí lom a jako každoročně i závěreč−
ný výlet, jehož cílem bude letos Pálava a zříce−
Roman Klimek, Mgr.
nina Dívčí hrad.
Benefiční akademie k desátému výročí
otevření přístavby základní školy
Před deseti lety otevřela našim žákům své pro−
story nová přístavba a zrekonstruovaná původní
budova z roku 1948. Vznikla nová tělocvična,
venkovní hřiště i kmenové třídy a také odborné
učebny, které nabízejí nové možnosti a díky kte−
rým se výuka pro děti stává atraktivnější. U pří−
ležitosti tohoto výročí jsme se rozhodli uspořádat
školní akademii, kde děti ukázaly to nejlepší
z oblasti sportovní, taneční, vzdělávací i tradičně
folklorní. A jak tahle školní akademie získala pří−
vlastek benefiční? Již desátým rokem je patronem
naší školy pan Josef Zimovčák, který se do života
naší školy zapojuje nejen účastí na akcích a spor−
tovních kláních, ale hlavně osobním příkladem a ži−
votním postojem, kterým ovlivňuje nás všechny. Již
několik let se věnuje podpoře onkologicky nemoc−
ných dětí a často nás na svých přednáškách o této
problematice informuje. Zrodila se tedy myšlenka
nemocným dětem pomoci. Pan Josef Zimovčák
přislíbil, že při své každoroční veřejné cyklotour
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

bude naše vesnice jednou z těch, kde bude končit
jedna z jejích etap.
Celý peloton této veřejné cyklotour 2012 vedený
Josefem Zimovčákem tedy 12. června 2012 dora−
zil do Svatobořic−Mistřína. Zařadili jsme se tak
rázem mezi velká města jako je například Brno,
Aš, Bratislava, Vídeň a Tábor. Celé první pololetí
letošního školního roku jsme vyráběli výrobky
a připravovali akci Vánoce 2011, kde jsme pro
„Pepu“ a hlavně pro nemocné děti získali peníze
z dobrovolného vstupného i prodeje výrobků.
Do akce se ale nezapojila jen škola a děti, ale svá
srdce otevřela nadaci Na kole dětem vlastně celá
naše obec Svatobořice−Mistřín. Připojily se folk−
lorní soubory, které věnovaly např. dobrovolné
vstupné ze svých vystoupení, sportovní a tělový−
chovné organizace, sbory dobrovolných hasičů, cim−
bálové muziky i dechové hudby, podnikatelé, ma−
minky, skupiny i jednotlivci a výsledkem bylo, že
jsme v závěru akademie, po zhlédnutí vydařeného
kulturního programu našich žáků mohli předat zá−
stupci nadace panu Josefu Zimovčákovi společný
symbolický šek s celkovou částkou 69 214 korun
českých.
Ano, tolik jsme dokázali společnými silami vy−
brat a tolik peněz dostanou prostřednictvím na−
dace Na kole dětem onkologicky nemocné děti.
A tak, jako pan Zimovčák vyjádřil svůj vděk všem
přítomným v sále poklonou, tak i my se skláníme
před všemi, kteří neváhali a přispěli. Věříme, že
tak, jako nás dokázala spojit tato společná akce,
budeme v obci i nadále všichni spolupracovat.
Ivana Handschkeová, Mgr.

Ročníkový projekt „TGM – prezident,
profesor, filozof – čím budu já?“
Již třetím rokem se uskutečnil v osmém ročníku
projekt zaměřený na volbu povolání, které se za−
čínáme se žáky v tomto čase intenzivně věnovat.
V jeho rámci jsme 20. března 2012 navštívili
Informační a poradenské středisko Úřadu práce
v Hodoníně. Je to instituce, která má k dispozici
spoustu užitečných informací k této problematice
a může být při výběru budoucí školy a povolání
velmi prospěšná. Naše další kroky směřovaly do Ma−
sarykova muzea v Hodoníně, kde jsme si prohlédli
stálou expozici hodonínského rodáka T. G. Masa−
ryka. Ten je pro děti výborným příkladem toho, že
když člověk chce, může v životě dosáhnout význam−
ných úspěchů a z „obyčejného“ kováře to dotáhnout
třeba až na prezidenta. Tomuto dni předcházela
samozřejmě příprava v hodinách dějepisu a pracov−
ních činností, další informace byly žákům k dis−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

pozici na nástěnce. Po návratu jsme si zjištěná
fakta shrnuli v závěrečné práci. Žáci při této akci
posilovali kompetence k učení a kompetence pra−
covní. Rozšířili si znalosti z historie našeho ná−
roda a uvědomili si, že je potřeba začít přemýšlet
Monika Formánková, Mgr.
o své budoucnosti.
Úspěchy našich žáků
I v letošním školním roce byli naši žáci úspěšní
nejen ve škole, ale i mimo ni. Přejeme jim hodně
dalších úspěchů v jejich školní i mimoškolní čin−
nosti.
Sportovní soutěže:
 Hynek Hajný – III. A
3. místo okresní kolo v běžeckých závodech
 Nikol Dimitrovová – IV. A
2. místo v krajském kole v moderní gymnastice
 Kateřina Formanová – IV. B
2. místo v soutěži aerocup v Pardubicích
 Filip Dufek – V. – V. A
3. místo na mistrovství ČR v biketrialu
 Adéla Mrkusová – V. A
1. místo v soutěži aerocup v Pardubicích
 Alžběta Kašná – VII. A
postup do krajského kola baletní soutěže ZUŠ
 Tereza Rybaříková – VII. A
3. místo v Evropských dětských atletických hrách
v běhu na 800 m
3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v běhu
na 800 m
3. místo – Župná olympiáda, běh na 400 m
 Anna Výletová – VII. A
1. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v krosu
na 1100 m
1. místo v běhu na 1000 m: český rekord a re−
kord haly Elán, Bratislava
2. místo v běhu na 800 m a 3. místo ve štafetě
v Mezistátním utkání středních škol Slovenska,
Maďarska a Česka
 Kristýna Šedová – VIII. A
2. místo v kuželkách ve Vracově
 Josef Klvaň – VIII. A –
1. místo v běhu na 60 m překážek jednotlivců,
hasičská soutěž, Mistřín
 Josef Klvaň – IX. A –
2. místo v kadetech na 500 m na Mistrovství
republiky v cyklistice
 Vojtěch Bezucha, Veronika Hermanová, Adam
Kříž, Eliška Koblihová, Michaela Kulhavá, Jiří
Varmuža – IX. A
1. místo v soutěži hasičů, krajské kolo s postu−
pem na republiku
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Hudební, taneční a výtvarné soutěže:
 Marek Vandík – IV. A
2. místo v krajském kole ve hře na saxofon
 Prokop Neduchal – IV. B
1. místo v okresním kole hry na žesťové nástroje
1. místo v krajském kole hry na žesťové nástroje
 Malá cimbálová muzika (Prokop Neduchal, Pa−
vel a Terezie Varmužovi ze IV.B a Ondřej Di−
vácký ze III. B)
1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole
 Urubková Regina a Ondřej Vaverka z V. A
2. místo v krajském kole výtvarné soutěže Do−
lec Vita
 Ladislav Pavluš – VI. A
1. místo v Mezinárodní interpretační soutěži žes−
ťových nástrojů 2011 pořádaných v rámci Vise−
grádské čtyřky ve hře na trubku
 Noemi Ponticelli – VII. B
postup do krajského kola v baletní soutěži
 Michal Varmuža – VIII. A
3. místo v pěvecké soutěži Vyletěla holubička
v Kyjově
 Ondřej Pavluš – VIII. B
absolutní vítězství v Mezinárodní interpretační
soutěži žesťových nástrojů 2011 pořádaných
v rámci Visegrádské čtyřky ve hře na trombon
 Kryštof Neduchal – IX. A
2. místo v soutěži Českého rozhlasu, kvintet
ZUŠ Kyjov

 Zdeněk Valčuha – IX. A
1. místo v krajské soutěži ve hře na trubku
Ostatní:
 Adéla Mrkůsová – V. A
cena Minimiss sympatie v Kyjově
Jarmila Maradová, Mgr., zástupkyně ředitele ZŠ

Náš žák Ondra Pavluš
hrál s brněnskou filharmonií
Ve středu 30. května byli žáci VIII. B třídy spolu
s učiteli a vedením školy pozváni na slavnostní kon−
cert s dětskými sólisty do Besedního domu v Brně.
Ondřej Pavluš se zde představil hrou na trom−
bon jako talentovaný žák základní umělecké
školy a laureát českých i mezinárodních soutěží
v rámci projektu „Mozartovy děti“, jehož cílem je
aktivní a zábavnou formou přiblížit hudbu pře−
devším dětskému posluchači.
Ondrův dosavadní největší úspěch je absolutní
vítězství v Mezinárodní interpretační soutěži žes−
ťových nástrojů 2011 pořádaných v rámci Vise−
grádské čtyřky.
Vidět a slyšet sólově vystupovat tak mladého
interpreta za doprovodu Filharmonie Brno bylo
silným zážitkem nejenom pro Ondrovy spolu−
žáky, ale i pro pedagogický sbor.
Jarmila Maradová, Mgr.
Ondra Pavluš s dalšími účastníky akce Mozartovy děti.
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Závěr koncertu při křtu
zpěvníku písní z naší obce.

Písně zněly Svatobořicemi−Mistřínem
V pozdním nedělním odpolední 3. června se odehrával v sále kulturního domu
slavnostní křest knihy „Písně ze Svatobořic−Místřína“.
Této významné akci přišli poblahopřát nejen
místní cimbálové muziky se svými sólisty, ale ne−
chyběli tam ani další gratulanti. V pořadu nazva−
ném stejně jako zní titul knihy autorů Kláry Cí−
sarikové a Rostislava Marady vystoupil známý
ženský sbor Tetky z Kyjova vedený Hanou Petrů
za doprovodu cimbálu s Jiřím Petrů. Místnímu
mužskému sboru, který se významnou měrou po−
dílel na vzniku celé akce sběru písní, která pak
vyústila ve vydání této sbírky, přišel s kytičkou
písní z Hanáckého Slovácka úspěšně popřát muž−
ský sbor z Dambořic vedený Josefem Varmužou.
Dalším gratulantem byl ženský sbor Tetky z Ky−
jova. V jejich podání zazněly dvě krásné lyrické
písně Sadila, sadila fialenku v poli a Žitka zele−
ňajú. Umělecký zážitek z jejich zpěvu umocnil
doprovod Jury Petrů na cimbál.
Mezi domácími gratulanty nemohli chybět
místní cimbálové muziky, s nimiž vystoupili só−
loví zpěváci různých věkových kategorií. V bloku
zpívající CM s primášem Petrem Šrahůlkem vy−
stoupily i známé zpěvačky, Marie a Karolina Osič−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

kovy. V bloku mladé CM s primášem Jiřím Var−
mužou zaujal zpívající tercáš Kryštof Pavluš. Bon−
bonkem na dortu byla mezi mladými zpěváky
Klára Varmužová.
S Varmužovou CM, která si drží stále vysoký
standart hudebního aranžmá a v níž tentokrát vý−
jimečně na postu primáše stanul Petr Varmuža,
zazpívali stále vynikající zpěváci Jaroslav a Josef
Kolečkářovi a Katka Martykánová. Jejich výkony
odměnili diváci bouřlivým potleskem.
Pořadem brilantně provázel ostřílený komen−
tátor, folklorista, muzikant, vedoucí folklorního
souboru Marýnka Pavel Petržela, který dal dosta−
tek prostoru k vyjádření i autorům uvedené sbírky
Kláře Císaríkové a Rostislavu Maradovi.
Závěrečný zpěv všech účinkujících s písní „Daj ně
Bože, daj ně“ byl společným přáním lidové písni
na cestu k lidským srdcím. Podobné přání vyslo−
vila v uvedené sbírce i autorka Klára Císaríková,
aby se mnohé z písní vrátily tam, kde byly sesbí−
rány, aby znovu ožily při zpěvu a tanci a udržely
se v povědomí co nejdéle.
Jan Pavlík, MUDr.
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Krteček
Jak bylo a co nás čeká
Na začátku nového roku jsme byli přizváni nově ke kulatému stolu,
kde se setkávají zástupci neziskových organizací.
Naše první setkání souviselo s výhrou v soutěži
Obec přátelská rodině. Byli jsme všichni vyzváni
k napsání projektů, které budou z výhry podpo−
řeny. Měli jsme velkou radost, když prošly všechny
projekty, které jsme napsali, protože o to víc mů−
žeme vám dát.
Kromě akcí již zavedených chceme přinést
taky něco jiného. Podpořit mezigenerační vztahy
třeba cestou do divadla v projektu V každém věku
za kulturou. Navázat nové spolupráce se skauty
a hasiči na akci Ukončení prázdnin. Anebo oslo−
vit ty, kteří se chtějí naučit anglicky, od října –
podvečer, v našem MC pod vedením zkušených lek−
torek. Podvečery pro veřejnost – tvoření, besedy
budou nadále pokračovat.
Chceme taky oslovit nové maminky, tatínky, li−
dičky, dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoci
s vedením nových kroužků. Kontakty na nás:
www.mckrteček.eu.

Mimo všechny naše akce vám chceme také na−
bídnout k zapůjčení:
 pro organizace trampolínu
1 půjčení 100 Kč
 pro jednotlivce cestovní postýlku
1 den 10 Kč
 kopírování – A4 2 Kč.
Mezi věci, které nepůjčujeme, patří věci spo−
třební – pastelky, lepidlo, papíry...
Moc nás těší nové hřiště a zájem o prázdninový
provoz, který proběhne každé pondělí. A ještě
větší radost bychom měli z nových služebních ma−
minek, kterým kromě vstupů zdarma, radosti
z práce pro druhé, taky možnost seberealizace
na různých seminářích, které nám nabízí síť MC,
můžeme pomoci v jejich profesi či k novému za−
městnání.
Těšíme se na vás všechny a přejeme hezké slunné
Monika Hajná, za MC Krteček
dny.

Děti na novém hřišti v zahradě DPS.
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Podkověnka slavila
třicetiny. Blahopřejeme!

Podkověnka
slavila 30 let od svého založení
Začátek kalendářního roku nijak nevybočoval ze zažitého harmonogramu akcí,
které vedoucí Podkověnky s dětmi naplánovali na toto období.
Novoroční turnaj v kuželkách proběhl 12. ledna
v sále kuželkárny v Mistříně díky sponzorství
TJ Sokol Mistřín a vydatné pomoci pana Bláhy,
který nám byl trenérem a zároveň i pomocníkem.
Sportovní odpoledne udělalo radost nejenom čle−
nům souboru, ale také rodinným příslušníkům,
kteří soutěžili s námi. Nechybělo ani bohaté ob−
čerstvení, jehož převážnou část vytvořily šikovné
ruce našich maminek.
Zvykoslovná rytmická říkadla a básničky zněly
25. března Vyhnálovem až ke Kyjovce, kdy jsme
spolu s členy ostatních folklorních souborů zahá−
něli zimu – Smrtku a do vesnice přinesli „Létečko“.
Hezká jarní vycházka, dobré počasí, pěkné zimní
kroje a snaha dětí podtrhly tento obnovený zvyk
i hojnou účastí přihlížejících.
Třicet let trvání je již pěkně kulaté výročí, které
si zaslouží připomenout – to byl první podnět k pří−
pravě oslavy Podkověnky, která byla založena, jak
jsme se dočetli z kroniky, v roce 1982. Za ty roky
prošlo souborem několik stovek dětí, které byly
a někteří jsou dále členy ostatních folklorních sou−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

borů v naší vesnici i v okolí. Nejstarší již mají ro−
diny a jejich potomci opět tvoří základnu Podko−
věnky – a tak jsme také koncipovali naši oslavu –
jako společné setkání a vzpomínání všech „dětí
z Podkověnky“.
První část programu 8. května tvořilo vystou−
pení jubilujícího souboru, Krušpánku, Lúčky i Slo−
váckého krúžku se svými muzikami, proloženého
hrou Dětské i Mladé cimbálové muziky a „návraty“
skupin bývalých členů. Vystoupení vyvrcholilo spo−
lečným pásmem „Ševci“. Poděkovali jsme zaklá−
dajícím i těm následným vedoucím Podkověnky
a vedoucím muzik.
Průvodního slova se vtipně zhostila Iveta Fröli−
chová a Tomáš Kellner. Odpoledne dále pokračo−
valo folklorními tvořivými dílničkami pro děti, se
kterými nám pomohly maminky, prohlídkou foto−
grafické výstavy z činnosti souboru a našich kro−
nik.
Na sále kulturního domu zábava pokračovala zá−
bavnými tanečními hrami. Nechybělo ani pohoš−
tění pro všechny hosty se sladkou tečkou od ma−
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minek našich členů. Měli jsme radost z pěkného
setkání i hezkých slov, která nám jsou motivací
do další práce.
27. května se konaly tradiční Královničky na
netradičním místě. Výstavba nové vozovky nás
přiměla přesunout sraz do bývalé zahrady mateř−
ské školy a obchůzku po Svatováclavské do ulice
Pod Kostelem – k domu manželů Hajných a Kul−
heimových. Zde se opět ukázaly pěkné vztahy mezi
folkloristy a soubory. V této komplikované situaci
nám podali pomocnou ruku ochotní příznivci lido−
vých tradic.

Na dětské krojové hody do Starého Poddvorova
jsme přijali pozvání 17. června. Celé hody s prů−
vodem i se stárky se konají v režii dětí a dětských
souborů. Podkověnka již potřetí v této oblasti Pod−
luží reprezentovala naši obec a folklor.
Na ukončení školního roku a jako odměnu pro
členy souboru připravujeme zábavné odpoledne
s opékáním špekáčků, které nám věnoval mužský
sbor jako dárek k výročí.
Závěrem přejeme dětem pěkné vysvědčení, hezké
prožití prázdnin a rodičům krásné chvíle se svými
vedoucí souboru
ratolestmi.

Krušpánek na svých cestách…

Na jaře se Krušpánek
ani chvilku nenudil
Přišlo jaro a s ním i spousta práce a nacvičování na chystaná vystoupení,
kterých tentokrát nebylo vůbec málo..
Nabitou sezonu jsme začali tanečním soustře−
děním v Olešné u Nového Města na Moravě. Strá−
vili jsme zde krásný víkend plný her, zábavy,
srandy, ale hlavně pilného nacvičování zpěvů,
tanců a nových čísel. Jedno odpoledne jsme se vy−
dali na menší túru na nedaleký strašidelný zá−
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mek Draxmoore v Dolní Rožínce. Vše začalo 3D
kinem, který nás uvedl do strašidelného děje a pak
následovala prohlídka zámku plná nejrůznějších
strašidel. Před některými jsme museli i utíkat.
Soustředění se moc vydařilo a domů jsme přijeli
plni zážitků.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

První vystoupení, které nás hned čekalo, bylo
na programu k 30. výročí Podkověnky. Zde jsme
se předvedli s tanečním číslem vrtěné a s dětmi
z Podkověnky jsme si zatančili Ševcovskou a tím
zavzpomínali na krásné chvíle strávené v tomto
dětském souboru.
Letošní jaro bylo plné sluníčka, tak i další místní
akce Královničky se uskutečnila za krásného po−
časí. Slunečné nedělní odpoledne jsme s Podko−
věnkou a děvčaty z Lúčky mohli strávit společně
na této pěkné tradiční akci. Letošní rok byl král
a královna Nikolka Cápková a Pavlínka Selucká.
Toto jaro se nám podařilo vyrazit a reprezento−
vat naši obec i na mezinárodních dětských folk−
lorních festivalech v blízkém i vzdálenějším okolí.
Připravili jsem si tanečně−divadelní číslo pod ná−
zvem Kačeny. Prvním místem, kde jsme se s ním
mohli předvést, byl festival ve Velkých Levárech
na Slovensku za doprovodu Mladé cimbálové mu−
ziky a týden nato na MDFF Štěpy ve Veselí nad
Moravou, kde nás doprovodila CM Cangla. Vystou−
pení se moc podařila a dodala nám nadšení a ener−
gii do další práce.
Naše obec se velmi aktivně zapojila do akce pod
záštitou pana Zimovčáka Na kole dětem a my
jsme byli rádi, že do společného díla můžeme také
trochu přispět. V úterý odpoledne přijel do obce
peloton v čele s panem Zimovčákem, který tři děv−
čata a tři chlapci z Krušpánku přivítali tradičním
chlebem a solí. Na odpoledním programu jsme
předali společně s dalšími organizacemi v obci šek

na podporu onkologicky nemocným dětem. Velmi
vydařený program jsme zakončili pásmem skoč−
ných společně s tanečníky z Lúčky a Slováckého
krúžku.
Školní rok se pomalu chýlil ke konci, tak jako
třešničku na dortu jsme jej zakončili vystoupením
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Stráž−
nici – Dětská Strážnica. Ve čtvrtek 21. 6. jsme vy−
razili do Strážnice na celoodpolední generální
zkoušku a večer byl pro nás nachystaný zábavný
program s živou hudbou a spoustou her. Zde jsme
měli možnost seznámit se s dalšími dětskými sou−
bory, které společně s námi vystoupily následující
den v programu Děti dětem – Tady jsme doma,
který se konal ve strážnickém skanzenu. Vystou−
pení se moc podařilo a my jsme byli rádi za nové
kamarády i nové zkušenosti. V sobotu jsme se
zúčastnili slavnostního průvodu Strážnicí, který
jsme mohli díky kráse našich krojů zkrášlit do−
žínkovým a parádním krojem, které měly velký
úspěch. Ve Strážnici jsme strávili sice náročné,
ale krásné tři dny.
Jaro bylo pro Krušpánek plné akcí a vystou−
pení. Tímto děkujeme všem členům Krušpánku
za poctivou účast na zkouškách a velkou snahu
při vystoupeních, která se všechna vydařila. Dě−
kujeme také Mladé cimbálové muzice za dopro−
vod a všem přejeme krásně prožité prázdniny.
V září se těšíme na nové členy a spoustu dal−
ších společných akcí a vystoupení.
vedoucí Krušpánku

Lúčka je aktivní
i na přelomu jara a léta
Jakoby jaro ani nebylo. Jen co se z krajiny ztratily poslední bílé kopečky
tajícího sněhu, začalo sluníčko připalovat poněkud víc,
než bývá v prvních jarních dnech a týdnech obvyklé.
Ale v podstatě celý letošní rok je tak nějak ne−
obvyklý a svým způsobem s ním koresponduje
i náš soubor.
Vystoupením na zubařském kongresu v Brně
jsme odstartovali letošní poplesovou sezonu, o tý−
den později jsme se pak tradičně a s vervou cho−
pili velikonoční obchůzky.
K poslednímu aprílovému dni se uskutečnilo
stavění máje v ulici Nádražní vedle kulturního
domu. Večer jsme pak pořádali v klubovně ve Sva−
tobořicích „vajíčkovou párty“, kam jsme pozvali
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

všechny, kteří nám se stavbou máje pomáhali a to
včetně členů mužského sboru.
Hned na druhý den jsme jeli tančit do Morav−
ské Nové Vsi, kde pořádali jarmark lidových ře−
mesel. Bohužel kvůli až nečekaně horkému po−
časí neměla tato akce příliš velký počet diváků,
ale i jim jsme se snažili předvést maximum z na−
šeho umění. I přes místy nesnesitelné vedro jsme
to zvládli se ctí a spolu s ostatními účinkujícími
jsme snad hrstce domácích diváků zpříjemnili
prvomájové odpoledne.
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Příprava máje před stavěním.

Květen utekl jako voda a na jeho konci nás če−
kalo kácení máje, k němuž se v průběhu měsíce
připojily další čtyři, které kluci z Lúčky a svato−
borského krúžku dovedli šikovně ukrást v okol−
ních vesnicích. Chtěl bych poděkovat všem klu−
kům, mužům i všem dívkám, kteří svými silami
ochotně přispěli jak ke stavbě, tak ke kácení
máje.
První červencový pátek se uskuteční výuka tanců
z Horňácka, které nás budou učit vedoucí souboru
Velička z Velké nad Veličkou. Věříme, že i tato
zkušenost nás obohatí a budeme zase o něco lépe
ovládat tance nejen z kyjovského Dolňácka, ale
i z nejbližšího okolí. Následující víkend pak od−
jíždíme na soustředění na moravské Kopanice,
kde se budeme připravovat na letošní zahraniční
zájezd. Koncem července odjíždíme na festival
do slunného Turecka, do malého města Edremit
na pobřeží Egejského moře. Po návratu se pak

Navštivte
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účastníme v sobotu večerního programu na festi−
valu v Miloticích, kde si připomeneme 35. výročí
od založení našeho souboru. Nicméně ty pravé
oslavy bychom rádi pořádali 27. října letošního
roku na místním kulturním domě, abyste spolu
s námi mohli prožít tu sváteční atmosféru.
Rádi bychom Vám ukázali něco nového z na−
šeho repertoáru, připravujeme a částečně také vy−
stupujeme s novými čísly, jimiž chceme obohatit
nejen naše umění, ale také prožitek Vás diváků.
Věříme, že i v následujících týdnech a měsících
budeme těšit nejen sebe, ale všechny, kteří mají
lidové tance a hudbu rádi alespoň tak, jako my
sami.
Přejeme Vám všem na začátku léta, abyste si
ho maximálně užili, abyste v něm načerpali
nové síly, odpočinuli si a aby i pro Vás byly letošní
červenec a srpen měsíci odpočinku a pohody.
Petr Šťastný, Bc.

www.svatoborice−mistrin.cz
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Slovácký krúžek
ve víru začínajícího léta
Letošní rok se matka příroda rozhodla ukázat, jak se dá ze zimy dostat
rovnou do léta. Ale my jsme jarní přípravu rozhodně nepodcenili.
Rok se nám přehoupl do své teplejší části a s ním
i činnost Slováckého krúžku. Je tedy třeba zreka−
pitulovat a zhodnotit naši dosavadní činnost. Jaro
bylo ve znamení dvou vystoupení v úspěšném
pořadu „Sto korun na sirotky...“. První vystoupení
se uskutečnilo v místím kulturním
domě. Jakožto domácí soubor jsme
se speciálně vynasnažili zalíbit do−
mácímu publiku v číslech Myslivců
a v Hasičském bálu. Při závěrečné
rvačce se někteří z nás do své role
a situace natolik vžili, že tekla i krev!
Inu, pro folklor a divadlo je třeba
lecco obětovat! Doufáme, že jste si po−
řad užili stejně jako my. Následující
repríza se uskutečnila v povelikonoč−
ním čase v Kyjově. V tuto chvíli se při−
pravujeme na třetí vystoupení, ten−
tokrát v Kostelci. Snad bez krvavých
šrámů.
Do těchto akcí se vklínily již avizo−
vané Velikonoce a s tím obchůzka
spojená s tradiční písní od J. Měchury
„Po šlahačce chodíme...“ Kéž by bylo
zmrskaným a politým děvčatům mír−
ným balzámem to, že tuto obchůzku absolvujeme
stále v krojích a za tónů šlahačkových písní. Dal−
ším tradičním zvykem, kterého se však náš krú−
žek (konkrétně děvčata) účastnil prvně, bylo Vy−
nášení Smrtky. Přál bych si, aby tyto tradiční akce
(podobně také i stavění či kácení máje) byly vždy
událostí všech folklorních skupin, nikoliv pouze
dvou či dokonce jednoho souboru. Je třeba pře−
klenout se přes staré křivdy minulosti a nalézt
do budoucna vlídnost a ochotu pro blízké spolu−
práce. Folklorní život v naší obci by totiž neměl
být kouskován do folkloru jednotlivých souborů,
nýbrž by měl být „révou“ společnou. Již teď však
mohu směle konstatovat, že dochází k výraznému
prolamování dlouho přítomného ledu.
Další událostí bylo regionální kolo o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku, která se konala
v květnu v Miloticích. Za krúžek se zúčastnili
T. Karský, P. Gazda, M. Cuták a L. Sedláček.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Všichni předvedli velice kvalitní výkony, což však
porota ne úplně docenila, a do finále se probojoval
za naše barvy jen Tom Karský, kterému tímto ještě
jednou gratuluji. Všem „našim“ klukům ještě jed−
nou upřímně děkuji za účast a předvedené výkony,

Momentka z vystoupení Sto korun na sirotky…

věřím, že do dalších ročníků se nenecháme odra−
dit a budeme dál soutěžně reprezentovat svato−
borsko−mistřínský verbuňk. Také gratuluji kama−
rádovi z Lúčky, J. Hajnému, za vydařilý debut
v této soutěži. Celkově byl totiž krásný pohled
na převahu červených jihokyjovských kordulek
nad těmi modrými severekyjovskými, o což se pře−
devším postarali tanečníci z naší obce. Přejme do bu−
doucna, ať se to projeví i v soutěžním umístění.
Prázdninové měsíce nebudou pro krúžek měsíci
útlumovými. Budeme se pilně připravovat jednak
na víkendový zájezd na festival do Holašovic (jižní
Čechy), na tradiční národopisný festival Milotice,
ale především na 65. výročí, které se uskuteční
v sobotu 29. září v místním KD a na které Vás již
teď srdečně zveme. Do letních měsíců Vám, milí
spoluobčané, přeji za celý krúžek pohodu, relax
Za Slovácký krůžek
a slunce nejen do duše.
Tomáš Kellner, Bc., starosta sdružení
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Hasiči informují o svých aktivitách

Zásahová jednotka hlásí
Zásahová jednotka obce Svatobořice−Mistřín v období od 7. března
do 27. června bohužel mnoho nezahálela.

Zahájení aktu ocenění složek IZS ve Vracově.

Za toto období vyjížděla hlavně k požárům, ale
také v poslední době k čerpání vody ze zatopených
sklepů při červnových průtržích. Zde je výčet udá−
lostí, ke kterým jsme vyjížděli:
 7. 3. požár rodinného domu v Šardicích
 18. 3. požár trávy v Šardicích
 20. 3. požár ve sklepě v Bohuslavicích
 26. 3. požár výškové budovy v Kyjově
(zahoření ve stupačkách)
 12. 4. požár kalírny ve Šroubárně v Kyjově
 16. 4. požár kůlny v Čeložnicích
 30. 4. požár odpadu v Kyjově
 24.−28. 5. požár lesa ve Bzenci.
Jeden z největších požárů v ČR. Vystřídalo se
zde přes 1500 hasičů (4 byli zraněni), 300 zá−
sahových vozidel (20 bylo poškozeno) a spotře−
bovalo se 21 milionu litrů vody a hektolitry pě−
nidla.
 12. 6. čerpání vody v Kostelci
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 12. 6. čerpání vody v Kyjově
 13. 6. čerpání vody ve Svatobořicích−Mistříně
 14. 6. čerpání vody ve Svatobořicích−Mistříně
Tímto bych chtěl poděkovat jménem velitele jed−
notky a mým všem těm, kteří se podíleli na zdár−
ném průběhu všech zásahů, zejména při likvidaci
požáru ve Bzenci, kde si většina sáhla až na dno
svých sil. Také naše jednotka byla oceněna hejtma−
nem Jihomoravského kraje Mgr. Michalem Haš−
kem v rámci aktu poděkování složkám Integro−
vaného záchranného systému Jihomoravského
kraje dne 27. Června ve Vracově.
Doufejme, že období prázdnin nepřinese tolik
zásahů jako tyto čtyři poslední měsíce.
Přeji Vám také příjemné prožití prázdnin
mnoho sluníčka, krásných zážitků a šťastných
návratů domů.
Dušan Novák, zástupce velitele jednotky
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Družstvo dorostenců – 3. místo, krajská soutěž v Hustopečích.

SDH Mistřín
Šňůra sportovních úspěchů pokračuje
Také uplynulé období bylo pro členy mistřínského sboru
ve znamení radostí i povinností.
20. května proběhla vydařená dětská soutěž
u naší zbrojnice, na které mladší žáci vyhráli
1. místo a starší získali 4. místo. Z této soutěže
jsme věnovali dobrovolné vstupné na akci „Na kole
dětem“, organizovanou patronem naší základní
školy panem Zimovčákem.
3. června zápolili muži na okrskové soutěži v Šar−
dicích.
5. června dorostenci a starší žáci dostali ve škole
volno a věnovali se celý den u zbrojnice tréninku
před náročnými krajskými soutěžemi.
9. června starší žáci vybojovali na Krajské sou−
těži ve Výrovicích u Znojma 1. místo a tím se do−
stali na Mistrovství České republiky v hasičském
sportu, které proběhne 4., 5. a 6. července v Soko−
lově u Karlových Varů.
K postupu starších žáků moc a moc blahopře−
jeme a věříme, že stejně úspěšní budou na repub−
likové soutěži.
Jak dnes již víme, družstvo starších žáků ve slo−
žení (na fotografii diplomu stojící zleva): Dominik
Hajný, Adam Kříž, Vojtěch Bezucha, Oto Svora,
Jiří Varmuža, Veronika Hermanová, Eliška Kob−
lihová a (klečící zleva) Adam Vašulka, Martin
Kyněra, Kateřina Fricová a Ivana Nedůchalová,
se na Mistrovství ČR v hasičském sportu v So−
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kolově umístilo na 14. místě. V rámci celé repub−
liky krásné umístění, a proto srdečně blahopře−
jeme.
10. června – hned druhý den – bojovalo taktéž
o postup na „republiku“ na Krajské soutěži
v Hustopečích u Brna družstvo dorostu. V silné
konkurenci vybojovali vynikající 3. místo. Za tak
krásnou reprezentaci dorostencům děkujeme a gra−
tulujeme.
Sbor dále vypomáhal s dodávkou vody do strojů
vykonávajících opravu silničního průtahu Mistří−
nem. Dále se uskutečnila na naší zbrojnici výměna
nevyhovujících oken a plánujeme opravu fasády.
A na závěr školního roku jsme zapálili již tradiční
táborový oheň.
Sbor si Vás také dovoluje pozvat 21. července
na Letní noc se skupinou Generace k naší zbrojnici.
Také plánujeme zájezd do termálních lázní Pod−
hájská na jižním Slovensku.
V rámci příhraničních rozvíjíme spolupráci mezi
SDH Mistřín a slovenskými požárníky ze Senice.
Naši žáci se zúčastnili v Senici soutěže zv. Chod−
bovica a slovenští požárníci soutěžili u nás. Dále
byli naši žáci pozváni na týdenní tábor na sloven−
ském Záhoří.
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín
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SDH Svatobořice stále aktivní
Ve druhém čtvrtletí byla naše činnost dosti bohatá na různé akce.
Nejdříve jsme v sobotu 24. března uspořádali
sběr starého železa. Za věnovaný železný odpad
děkujeme.

Momentka ze soutěže hasičů – start družstva mužů.

Týden po Velikonocích, ve dnech 13.−15. dubna,
jsme zorganizovali soustředění mladých hasičů.
Tentokrát jsme jej uspořádali společně se spor−
tovním družstvem mužů. Bydleli jsme v ubytovně
u hradu LUKOV. Trénovat jsme mohli v pěk−
ném hasičském areálu, který nám tamní hasiči
pronajali. Počasí nám moc nepřálo, bylo zamra−
čeno a foukal silný vítr, přesto jsme se nenechali
odradit a trénovali jsme požární útok, štafety
4 x 60 m, požární dvojičky a CTIF. Po soustředění
nás čekala řada soutěží. Začali jsme 29. dubna
v Kozojídkách, kde družstvo v kategorii starších
získalo 3. místo.
Také sportovní družstvo mužů zúročilo své tré−
ninky a pravidelně se zúčastňovalo soutěží GP
okresu Hodonín. Občas jeli na soutěže mimo okres,
aby porovnali své dovednosti s jinými kolektivy.
Podle průběžného pořadí po soutěži v Ratíško−
vicích jsou zatím na 4. místě. Ještě je ale čeká
9 soutěží v letních měsících, tak věříme, že za−
bodují.
strana 28

Letošní 6. slet čarodějnic jsme připravili spo−
lečně s mateřským centrem Krteček a Svazem
tělesně postižených v rámci projektu „OBEC PŘÁ−
TELSKÁ RODINĚ“.
Na sobotní odpo−
ledne 28. dubna jsme
nachystali různé dis−
ciplíny, např. chůze
na chůdách, úprk tu−
nelem, hod koštěte,
krmení obra a další.
Čarodějný lektvar
jsme měli na studeno,
protože nás celé odpo−
ledne hřálo sluníčko.
Z mateřského centra
jsme měli půjčenou
trampolínu a paní
Lenka Jurná nám vy−
robila čarodějnici.
Po upálení čaroděj−
nice Agáty měla po−
rota nelehký úkol, a to
zvolit „MISS ČARO−
DĚJKU“.
V pátek 4. května jsme se zúčastnili mše svaté
v Radošovcích.
Na Slovensku slaví 4. května svátek Florián
a ten je patronem nás hasičů. Radošovští hasiči
světili nový požární automobil.
Také náš sbor se připojil a společně s příspěvky
od občanů, které jsme vybírali na 6. sletu čaro−
dějnic, jsme přispěli na nadaci „NA KOLE DĚ−
TEM“. Šek s věnovanou částkou předali na bene−
fiční akademii 12. června naši mladí hasiči David
Novotný a Adélka Brucknerová.
V neděli 24. června se u naší hasičské zbroj−
nice uskuteční 42. ročník „O putovní pohár Jo−
sefa Muchy“ a 12. ročník „O putovní pohár Josefa
Ingra ml.“
Soutěžit budou mladí hasiči v požárním útoku
a štafetě 4 x 60 metrů. Na závěr soutěže bude cel−
kové vyhlášení Velké ceny okresu Hodonín ve hře
Plamen.
Na závěr přeji všem krásné a pohodové léto.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka SDH Svatobořice
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Bývalí hráči a starší pánové Spartaku se starostou.

SK Spartak v uplynulé sezoně
V nedávných horkých červnových dnech skončil soutěžní ročník 2011/2012,
který nám přinesl radost i zklamání.
V uplynulé sezoně oblékalo dresy Svatobořic
hned šest týmů. Nejmladší dva patří do skupiny
přípravek, čili nejmenších chlapců, kteří se fot−
balu jako takovému teprve učí. Máme velké
štěstí, že jich u nás máme mnoho a jejich trenéři
mají tedy opravdu z čeho vybírat. Jak mladší, tak
starší přípravka hrají okresní přebor.
Dalším družstvem jsou starší žáci, kteří nastu−
pují také v okresním přeboru. Ještě loni hráli dva
naše žákovské týmy nejnižší soutěž jihomorav−
ského kraje, kterou jsme letos museli kvůli ma−
lému počtu kluků odhlásit a spojit je v jeden tým,
který tak hraje zpátky v okrese. Letos skončili
předposlední, nicméně díky velkému počtu kluků,
kteří by hráli normálně v mladších žácích, jsme ne−
mohli očekávat boj o příčky nejvyšší. Jsme velmi
rádi, že se kluci porvali o co nejlepší výsledky
a nabrali cenné zkušenosti, které jim v příštím
roce pomohou skončit v tabulce ve vyšších patrech.
Největšího úspěchu letos dosáhli naši doros−
tenci, kterým se po dlouhých letech povedlo po−
stoupit z III. třídy do okresního přeboru. Kluci už
několik sezon předváděli pohledný fotbal a vždy
jim chyběl kousek toho pověstného štěstí, které
letos konečně zůstalo na jejich straně. Že je jejich
postup zasloužený, napoví i malá ukázka z jejich
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

statistiky. V právě skončené sezoně se jim v 26 zá−
pasech povedlo nastřílet do sítí soupeřů až nesku−
tečných 97 branek! Moc jim gratulujeme a věříme,
že se s vyšší soutěží rychle sžijí a i v ní budou
střílet jeden gól za druhým.
B mužstvo hrálo už tradičně ve III. A třídě. Jako
každý rok se snažíme v tomto mužstvu vybudovat
základnu pro vycházející kluky z dorostu a pro
hráče vracející se po zranění. Velmi si ceníme toho,
že snad až v letošní sezoně se nám tento cíl povedl
aspoň částečně naplnit. Kluci, kteří v loňském roce
vyšli z dorostu, se velkou měrou podepsali na zlep−
šeném herním projevu. Výsledkově se je sice ne−
povedlo tolik potvrdit, přesto je tato změna přísli−
bem pro další roky a věříme, že i nadále budeme
čerpat z našeho úspěšného dorostu. Nicméně
„Béčko“ skončilo na předposlední, tedy 13. příčce.
Nejhoršího výsledku dosáhlo naše A mužstvo,
které se po ročním působení v nejnižší krajské
I. B třídě skupiny C vrací zpět do okresního pře−
boru. Po velmi slušném a výkonnostně zdařilém
podzimu přišlo špatné jaro, v němž se hráčům po−
vedlo jen jednou vyhrát, a to až v posledním kole
doma nad posledními Kosticemi. Za špatnými vý−
sledky stojí především velké změny v kádru, kdy
poslední zápasy hráli hráči z B mužstva, kteří měli
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často v nohách svůj sobotní zápas, a i když se
opravdu snažili, na úspěch to bohužel nestačilo.
Přesto nebereme sestup tragicky, ale budeme se
snažit těžit ze zkušeností získaných v těžkých zá−
pasech.
Letos si také připomínáme 80. výročí od za−
ložení našeho oddílu. K této příležitosti jsme také
uspořádali oslavy, které se konaly 22.−24. června.
Do nich se zapojili nejen naši hráči, funkcionáři,
ale také fanoušci či bývalí hráči. Uspořádali jsme
turnaj, kterého se kromě nás účastnila také muž−
stva Šardic, Čejkovic a Sobůlek. Proti sobě se po−
stavila družstva složená z našich starších pánů

a bývalých hráčů, dorostenci vyzvali v přátelském
zápase prvoligové ženy 1. FC Slovácko z Uher−
ského Hradiště. Celkově bychom chtěli všem po−
děkovat za hojnou účast, za to, že se jim u nás
líbilo a že spolu s námi oslavili „naše“ osmdesáté
výročí.
Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši přízeň
v uplynulém roce, chceme také popřát hezké léto,
příjemné prázdniny plné odpočinku a pohody.
Těšíme se na Vás už v srpnu, kdy startujeme nový
ročník a věříme, že si v něm spolu s Vámi užijeme
hodně pěkných sportovních zážitků.
Petr Šťastný, Bc.

TJ Sokol Svatobořice
Pestré záhony kvítí, vůně opékaných špekáčků, děti těšící se na prázdniny,
dospělí na dovolenou, to je léto.

Cvičenky, které cvičily sletovou skladbu.

Mezi mé vzpomínky na dětství patří i vzpomínka
na Matějíčkovu hospodu v Mistříně, kde se koná−
valy zápasy v boxu. Potom došlo k útlumu, a když
začal Jožka Horák trénovat s chlapci znovu, začal
od samého začátku. A že se jeho snaha vypla−
tila, to dosvědčuje velká účast na turnaji, který
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proběhl na Sokolovně 24. března 2012. Já chci je−
nom skromně podotknout, že i my jsme pomohly
ke zdárnému průběhu.
Napekly jsme koláčky, které já mám mezi re−
cepty založené pod názvem „sokolské“. A že chut−
naly, o tom svědčí fakt, že nezbyl ani jeden. Dále
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jsme zajistily i ostatní občerstvení a pomohly při
výběru vstupného.
Na pozvání členů Tělovýchovné jednoty Bzenec
jsme jely na akademii u příležitosti 100. výročí
založení Sokola ve Bzenci. Pěkný program, pose−
zení a pobesedování s ostatními členy jiných jed−
not nás čekalo na Sokolovně ve Bzenci.
V sobotu 5. května jsme si zazpívaly pod má−
jem, který jsme postavily 30. dubna u Dufků.
A zase bylo veselo.
Když 12. května byla slavnostně otevřena cyklo−
stezka, i my jsme si ji jely otestovat. V těsném zá−
věsu za sebou jsme se vydaly až do Mutěnic. A jaký
byl náš dojem? Projížďka přírodou po pěkné rovné
cestě je požitkem. A že to tak vnímají i ostatní, je
vidět na množství projíždějících cyklistů, kterých
je skutečně mnoho. Ale i přes tento fakt (a spous−
ta ostatních mi dá za pravdu) je naším zbož−
ným přáním, aby byla vybudována cyklostezka
vedle hlavní silnice mezi Svatobořicemi a Kyjo−
vem, protože ta nová je od středu města přece jen
daleko. Takže ten, kdo jede po hlavní silnici, při
bezohlednosti některých řidičů a množství aut má
strach, aby ta jeho cesta nebyla poslední. Nako−
nec to dosvědčuje počet nehod, které se v tomto
úseku staly a pomníčky vedle silnice to dokumen−
tují.
Dne 27. května cvičením sletové skladby ve Ve−
selí nad Moravou byl zahájen maraton cvičení,
který bude ukončen na 15. Sletu v Praze ve dnech
1. až 6. července 2012. Ale ještě než se pojede
do Prahy, budou naše děvčata vystupovat v Brně,
to bude vlastně taková generálka na Prahu. A s ja−
kými dojmy se vrátí, to vám řeknu příště.
Den dětí se oslavil spolu s Mateřským centrem
Krteček a svatoborskými hasiči u jejich zbrojnice

ve Svatobořicích. Akce byla dobře připravena,
ty děti, které přišly, byly spokojené, jenom škoda,
že rodiče této skutečnosti plně nevyužili a nepři−
šli se svými ratolestmi. Účast byla slabá. Od ha−
sičské zbrojnice se šlo ke sklípku u Dufků, kde
proběhlo „kácání mája“. To jsou konkrétní akce,
které jsou tzv. vidět, ale my se činíme ještě i ji−
nak.
Práce výboru. Jeho členové se schází 1x za měsíc,
finance nám nekompromisně hlídá Majka Varmu−
žová, která hospodaří s rozpočtem mírně přebyt−
kovým.
Cvičení. Zacvičit si chodíme 1x za týden a je rázu
rehabilitačního. Cvičíme poctivě 1 hodinu, nako−
nec si zahrajeme volejbal, u kterého platí zásada:
uchopme míč rukama, když to nejde, pomůžeme
si nohama. Nejeden profesionál volejbalista by žasl
nad naším stylem.
Úklid sokolovny. Koná se 1x týdně. Úklid pro−
bíhá ve dvojicích podle rozpisu, který si sestavíme.
Každý čtvrtek Jarka Buštíková trénuje s kluky
stolní tenis. Ne vždy je s pubertální mládeží do−
mluva snadná, ale úspěch je viditelný.
Nástěnky. S jejich pomocí se snažíme sezna−
movat veškerou veřejnost. Máme tři. U obecního
úřadu, o tu se stará Majka Jozefková, u Soko−
lovny, tu zajišťuji já a na Sokolovně, tu má
na starosti Majka Dobešová.
V dubnu zase jedna naše členka slavila pěkné
kulaté výročí. My jsme slavily s ní, ale ještě jed−
nou jí přejeme zdraví, zdraví a ať ji to nešťastné
koleno přestane bolet.
A co dodat na závěr? Dveře té naší Sokolovny
jsou otevřeny každému. Všichni jste u nás vítáni,
ať jsou mladí nebo ty starší ročníky.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice

Kuželkáři
Napínavá sezona 2011/2012 skončila
Boje o konečné výsledky družstev se odehrály až v posledních utkáních sezóny.
Družstvo „A“, které bylo po podzimní části na prv−
ním místě, nezačalo jarní část dobře. Úvodní zá−
pasy jarních kol áčko poněkud nezvládlo. Druž−
stvu uteklo několik důležitých bodů a propadlo se
v tabulce o několik pozic dolů. V závěru sezony do−
kázali hráči z áčka zabrat a vybojovali krásné třetí
místo v 3. ligové soutěži mužů. Třetí místo patří
mezi historické umístění kuželek v ligové soutěži
v Mistříně. Domácí utkání, které áčko stále ode−
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hrává na šestidráhové kuželně ve Vracově, nepatří
mezi výhody družstva a během jarní části se to
projevilo. Družstvo „B“ bojovalo v Jihomoravském
přeboru 1. třídy o 1. místo do posledního zápasu.
Nakonec v závěru sezony nestačil výkon družstva
na udržení prvního místa a postup unikl v pří−
mém souboji s béčkem Dubňan. Z druhé pozice
se béčko probojovalo na finálový pohár Moravy,
který se uskutečnil na čtyřdráhové kuželně v Ro−
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Kuželna v Mistříně před dokončením fasády.

sicích. Ve finále soupeřily první dva nejlepší celky
z jihu a severu Moravy. V konkurenci Rosic, Dub−
naň, Brna−Žabovřesek vybojovali kluci pěkné
3. místo z celého kraje, kterým potvrdili kvality
kuželek v Mistříně.
V Jihomoravském kraji si udrželo pěkný střed
tabulky družstvo „C“, které bylo v jarní části se−
zony doplněno i o dorostence, kteří dokázali po−
moci v důležitých zápasech. V pořadí jednotlivců
Jihomoravského přeboru 1. třídy skončil z více než
120 hráčů na skvělém 1. místě Roman Macek
z družstva „B“ s průměrným náhozem 448 pora−
žených kuželek na zápas.
Ve druhé lize dorostu stále sbírají nové zkuše−
nosti dva naše dorosty. Dorost „A“ pod vedením
Ivana Blahy se s dorostenci umístil na 6. místě
v tabulce a dorost „B“, který je složený hlavně
z dorostenek, získal pod vedením Jakuba Cizlera
10. místo. V dorostu se slavil úspěch. Dorosten−
kyně Kristýna Šedová, která si vybojovala přímý
postup z prvního místa krajského kola dorostu
na Mistrovství ČR do Jihlavy. V dvoudenním tur−
naji, kdy soupeřila s mnoha zkušenějšími hráči,
získala krásné 9. místo a všichni doufáme, že účast
na Mistrovství České republiky bude stále pravi−
delnější.
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Během uplynulé sezony 2011/2012 byla kuželna
využita ze strany mnoha sdružení a kroužků jako
jsou Podkověnka, Krušpánek, SDH Svatobořice,
SDH Mistřín, sdružení invalidů a pravidelně
v kuželně zkouší hru i žáci ZŠ Mistřín. Tímto dě−
kuji Všem za podporu. V květnu bylo ustanoveno
nové vedení, které se bude hlavně snažit o dokon−
čení stavby čtyřdráhové kuželny v Mistříně, která
už několik let stojí. Stále se nám nedaří získat
dotaci z MŠMT ve výši 1,8 milionu, která by po−
kryla pokládku nových moderních drah. Dotace
jsou hlavně přerozdělovány do větších měst, kde
se pravidelně budují nová sportoviště a sportovní
haly. Doufáme, že situace se pozmění a určitá fi−
nanční výpomoc dorazí i do větších vesnic. Kužel−
káře čeká letní pauza do září, kdy začíná nová
sezona. Během letního volna je naplánováno ně−
kolik menších úprav na starší dvoudráhové ku−
želně. Hlavně z důvodů splnění technické pod−
mínky pro příští sezonu, kdy budeme muset
žádat technické vedení o výjimku z důvodů pro−
dloužení technické licence o rok.
Děkujeme za podporu v ročníku 2011/12 všem
příznivcům kuželkářského sportu v Mistříně.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček, DiS., mluvčí kuželkářů
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Skauting
100 let výchovy charakteru
Český skauting letos slaví výročí sta let od svého vzniku, který se datuje do roku 1912.
V roce 1911 se profesor žižkovského gymnázia
Antonín Benjamín Svojsík vydal do Anglie, aby se
seznámil s rodícím se skautským hnutím, které si
kladlo za cíl všestran−
ný rozvoj osobnosti
svých členů, přičemž
byl především kladen
důraz na výchovu cha−
rakteru.
V létě roku 1912
pak uspořádal pro tři−
náct chlapců první
skautský tábor neda−
leko hradu Lipnice.
Hnutí se rychle rozví−
jelo a brzy se k němu
přidaly i dívky. Během
následujících sta let
byl Junák úzce svá−
zán s historickými
událostmi celé repub−
liky, prošel obdobím
rozkvětu během první
republiky i dobami,
kdy byla jeho činnost
zakázána (2. světová
válka, komunistické
Československo s krátkým obnovením činnosti
v letech 1968−1970). V době, kdy byla činnost Ju−
náka zakázána, udržovala jeho odkaz a myšlen−
ky řada lidí jen díky činnosti ilegálních oddílů,
za kterou jim hrozila ztráta zaměstnání, vylou−
čení ze školy nebo i odsouzení do vězení. Činnost
Junáka byla plně obnovena po revoluci v roce 1989.
Hlavním cílem skautingu je výchova. Že výsledky
tohoto snažení se u členů dostavují až po několika
letech je zřejmé, proto skauting nemůže být ko−
níčkem na jeden rok. Za léta strávená mezi skauty
však dítě získá i schopnost týmové spolupráce,
postarat se samo o sebe, umět si poradit v růz−
ných situacích, ale získá i mnoho kamarádů, a to

Fotky a videa z činnosti místních skautů
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

i ze sousedních obcí, neboť jednotlivé oddíly nej−
sou uzavřenými skupinami, ale jezdí spolu na vý−
lety a tábory.

Momentka ze skautského tábora.

Programová náplň schůzek a výletů zahrnuje ne−
přeberné množství aktivit v oblastech, jako je sport,
věda a technika, kultura, přírodověda a další. Proto
již 100 let oslovuje děti a mladé lidi.
Dnes má Junák celkem přes 45 tisíc členů ve
2 121 oddílech a je největší výchovnou organizací
v České republice. Působí v něm 7 000 dobrovol−
ných činovníků, kteří za rok v celém hnutí odpra−
cují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Každý
rok pořádá Junák přibližně tisíc táborů, kterých
se zúčastní přes 23 000 dětí. V naší obci působí od−
díl asi o 20 členech a spolu s dalšími oddíly ze sou−
sedních obcí patří do střediska Kyjov se 161 členy
Olda Polášek
z celého regionu.

www.skautkyjov.cz
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K ZAMYŠLENÍ

Vzpomínkový akt na Jenerálce
V pondělí 11. 6. 2012 byla z iniciativy
starostky městské části Praha 6 Marie
Kousalíkové odhalena pamětní deska
na objektu zámečku Jenerálka v Praze 6.
Deska připomíná památku a dobu utrpení
čtyřiceti šesti dětí, které zde byly internovány,
když v době heydrichiády ztratily své rodiče. Tito
se stali obětí zvůle nacistů a dosud nebývalého
teroru, který fašisté rozpoutali po atentátu na za−
stupujícího říšského protektora R. Heydricha
na konci května 1942.
Internované děti ve věku od dvou do šestnácti
let zde pod německým dozorem, kdy se nic nemohly
učit, byly do dubna 1944. Poté byly převezeny
do Internačního tábora ve Svatobořicích. Z uvede−
ného počtu jich dnes žije ještě dvacet dva.
Slavnostního odhalení, které pro všechny pře−
živší bývalé internované rukojmí, bylo příjemným
překvapením, se jich zúčastnilo jedenáct.
Při slavnostním vzpomínkovém aktu, kterého
se zúčastnilo více než dvě stě přítomných, byla
polovina zdejší mládeže, což je nepochybně pro
pořadatele pozitivní odměnou za jejich organizá−
torskou práci. Nechyběly ani slzy dojetí, při kte−
rých si dnes již babičky vyměňovaly své tehdejší

Odhalená pamětní deska.

neradostné zážitky na krutou dobu. Ale zazněly
zde i vzpomínky na svatobořickou oddyseu, která
pro ně skončila vlastně až v Plané nad Lužnicí
záhy po ukončení války.
Mnohé z tehdejších dětí se
však neměly kam vrátit... Ab−
surdní dobu, a to nejen vá−
lečnou, díky štěstěně přežily,
a proto jimi podaná svědectví
musíme v zájmu dalších gene−
rací uchovat a chránit pro ge−
nerace budoucí.
Slavnostního aktu se zúčast−
nila i řada významných hostů
a zástupců Českého svazu bo−
jovníků za svobodu, za který
přednesla vzpomínku ing. Ale−
na Staňková, která byla inter−
nována ve věku dvou let.
Pamětní deska není jen vzpo−
mínkou na kruté válečné časy,
ale připomíná tím i oběti, které
Skupina tzv. „svatobořických dětí“.
přinesli popravení vlastenci.
Jan Kux, JUDr.
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Přísloví našich předků
O nažívání s lidmi














Se zlým není dobré společenství.
Špatné příklady kazí dobré mravy.
Nevíš, koho kdy budeš potřebovat.
Ruka ruku myje.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padne.
Povolnost činí přátele.
Zdvořilostí nezhřešíš.
Kdo se rád hádá, v posměch se dává.
Moudřejší ustoupí.
Jak kdo měří, tak se mu odměřuje.
Kde tě nezvou, nehrň se.
Kde se hlava plní dobrem, vyřeší se i těžký problém.
Vyjde pravda navrch, jako olej na vodu.
























Pravdu sobě kuťme, dobří k sobě buďme.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Po peří poznáš ptáka, po řeči člověka.
Jaké srdce, takový jazyk.
Co na srdci, to na jazyku.
Pěkná slova železná vrata otvírají.
Kdo včera lhal, tomu se zítra nevěří.
Lež má krátké nohy a daleko neujde.
Vlastní chvála neplatí.
Slovo dělá muže.
Nechoď se vším na trh.
Od mnohého mluvení hlava nebolí.
Více bolí od jazyka, jak od meče.
Zle jest, když jazyk před rozumem ubíhá.
O hospodárnosti
Uměj střádati, nebudeš strádati.
Přivykej hospodárnosti v mladu,
ať nemáš na stáří hladu.
Šetrnost, jistý výdělek.
Kupuj, čeho nepotřebuješ, prodáš pod cenu.
Hloupý všecko skoupí.
Kdo chce spořit, od úst musí začít.
Zrnkem po zrnku kuřátko naplní volátko.










Bůh práci miluje.
Nikdo bez práce nejí koláče.
Kdo chce chleba, pracuj, co je třeba.
Pečený holub žádnému do úst nespadne.
Kdo neseje, ten nevěje.
S chutí do toho, půl je hotovo.
Mladí ležáci, staří žebráci.
Po práci milo si odpočinout.

O řeči

O práci

O přičinění
 Kde člověk neváhá, tam Bůh pomáhá.
 Člověče, přičiň se, Bůh ti pomůže.
 Boha vzývej, sám ruky přikládej.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Krajina u Mistřína.








Pán Bůh dává požehnání, ale do chléva sám nevyhání.
Komu se nelení, tomu se zelení.
Ruky když nepřiložíš, samo se neudělá.
Kdo ráno brzo vstává, tomu Pán Bůh požehnává.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Čas k jídlu, čas k dílu.













Zdraví, hlava všeho.
Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází.
Mnoho jídel, mnoho nemocí.
Kde pití a hody, tam choroby chodí.
Jez do polosyta, pij do polopita.
Na lože o deváté a z lože o páté.
Co uspíš do půlnoci, po půlnoci nedospíš.
Kdo chce spát hladce, ať večeří krátce.
Co máme nevíme, až když to ztratíme.
Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje.
Bůh dává život, Bůh dá i zdraví.

O zdraví

Z dědečkova kalendáře






















Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Tmavé Vánoce, světlé Velikonoce.
Lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté.
Únor bílý, pole sílí.
Najde−li Matěj led, seká ho hned.
Nenajde−li Matějova pila, najde ho Josefova širočina.
Na svatého Matěje, pije skřivan z koleje.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře.
Kolik mlh v březnu, tolik louží v červnu.
Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.
Studený máj, stodole ráj.
V máji dřímoty nadělají trampoty.
Když máj vláhy nedá, červen nepřidá.
Červen studený, sedlák krčí rameny.
Svatá Markyta, hodí srp do žita.
Lidé se radují létu a včely v květnu.
Ženci na pole, včely z pola.
Mnoho ryb, málo zrna.
Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
Všechno dočasu, Pán Bůh navěky. Jakub Šťastný
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Na okraj kulturního dění v obci...

Manželé Klíglovi.

Z vernisáže společné výstavy – autoři.

V kulturním programu nám zazpívala Klára
Varmužová za klavírního doprovodu Kateřiny
Martykánové.

Vernisáž výstavy
J. Dunděry a A. Šafránka
Na prvomájový den připravil kulturní dům pro
milovníky umění další vernisáž. Tentokrát to byla
společná výstava dvou kamarádů MUDr. Jiřího
Dunděry a MUDr. Aloise Šafránka.
Představili nám své kresby a koláže. Je obdivu−
hodné, že lidé, kteří byli a jsou velmi zaneprázd−
něni svým povoláním, při kterém se nám starali
o naše zdraví, si najdou chvilky pro své koníčky
a vytváří kolem sebe výtvarné krásno.

Pestrý cyklopeloton
Mezi ozdoby cyklistického odpoledne bezesporu
patřili také naši spoluobčané manželé Klíglovi,
kteří na svých krásných historických kolech, v do−
bovém oblečení a noblesní jízdou nám připomněli
období minulého století. Pan Klígl si přitom vy−
hrával na pěkně zrestaurovaný flašinet. Zpříjem−
nili nám tím chvíle čekání na závodníky.
Krasojezdkyně
všechny zaujala

Krasojezdkyně M. Štěpánková.

Členkou benefičního pe−
lotonu „Na kole dětem“
byla také trojnásobná mi−
stryně světa v krasojízdě
Martina Štěpánková. Své
umění nám předvedla
před Obecním úřadem
Svatobořice−Mistřín.
Přesto, že je zvyklá jez−
dit po prvotřídní dřevěné
palubovce, nezalekla se ani
betonové zámecké dlažby
a ukázala, že je oprav−
dovou mistryní ve svém
oboru.
Byl to velmi pěkný zá−
žitek pro všechny diváky.
Rostislav Marada
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NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ

Mistři zapomenutých řemesel III.
tesař a výrobce žebřů Oldřich Marada
Dřevo bylo jedním z prvních, ne−li prvním materiálem, kterého člověk začal používat.
Zajímavé je, že někteří antropologové zastávají Tesařovi všechno kmenové dříví jest příhodné, ne−
názor, že době železné předcházela doba dřevěná potřebuje−li stavení dlouhé trvanlivosti. Na stá−
nebo i kostěná, podle toho, které nástroje převlá− lou však a dobrou práci musí dříví starostlivě vo−
daly. Tato tvrzení ovšem nejsou archeologicky do− liti.“ Podle všeobecné zkušenosti jest dubové dříví
ložitelná, protože tyto materiály podléhají zkáze. na stavení jak v suchu, tak i ve vlhku a mokru
Tradiční hodnotu dřevařské rukodělné práce nepřednější a nejstálejší.
nacházíme v přístupu člověka
ke dřevu jako k živému materiá−
lu, ze kterého vyráběl, předmět
ze dřeva tvaroval, zdobil a užíval.
Tesařství (lidově tesařina) je ře−
meslo vykonávané tesařem. Jedná
se o stavební profesi s dlouhou his−
torií rozšířenou prakticky po celém
světě.
Již v dávné minulosti vynikali
slovanští tesaři na našem územní
v pracích sekerou, s používáním
pily se u nich setkáváme velmi
zřídka. Své mistrovství dokázali
při budování hradišť, fortifikací,
komunikací a mostů, při stavbě
dvorců, kostelíků, příbytků, ale Oldřich Marada při práci.
i při hotovení hrubého nábytku.
Rozkvět tesařství v střední Evro−
pě nastal ve středověku, kdy se ve městech stavě−
Jedním z našich spoluobčanů, kteří celý svůj
ly smělé velké hrázděné domy. Absolutního vrcholu život věnovali práci s dřevem v rámci své tesař−
v konstrukci střech dosáhli francouzští tesařští ské profese je Oldřich Marada.
mistři (maître de charpentier) okolo roku 1900
Na svůj život sám vzpomíná: „Narodíl sem sa
klenutými dřevěnými střechami. Tesařské umění ve Svatobořicách v září roku 1923. Tesařskému
však vzkvétalo i na venkově, jak je dodnes vidět řemeslu sem sa vyučíl u stavitela Rusňáka v Ky−
i v českých skanzenech. Z nich nejvýznamnější je jově začátkem druhéj války. Do svatobořického tá−
Soubor lidových staveb Vysočina, Polabské náro− bora sem dělál brzo po vyučení do baráků dřevěná
dopisné muzeum Přerov nad Labem a nebo Valaš− lůžka, dveřa, oplocení a taky dřevěnú konstrukci
ské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. mostu přes silnicu.“ Tesař O. Marada byl později
K tradiční dřevařské výrobě užívali tesaři pra− zaměstnán u stavitele Slámy z Brna, který kyjov−
covních nástrojů: sekery nejrůznějších tvarů a ur− skou firmu odkoupil. Vojenskou službu si odsloužil
čení, klíny, palice, pily, pořízy, nože, hoblíky, dláta, v letech 1945−1947 v Kroměříži. I během ní se však
paličky, nebozezy a strouhací stolice. Tesařské dílo za− mohl věnovat své profesi; opravoval ubytovací i vo−
hrnuje všechny práce ze dřeva. V roce 1823 byly te− jenské objekty, vylepšoval a udržoval jejich stav.
sařské práce popsány v knize Umění lesní takto: „Te−
Na své další životní cesty vzpomíná: „Po roku
sař jest onen řemeslník, kterémuž les nejvíce dříví 1950, kdy sem sa oženíl a přestěhovál do Mistřína,
vydává. Staví totiž domy, stodoly, chlívy, kolny, sem rozvíjal svoje řemeslo v okresním stavebním
mosty, závěry neboli šlajsny, ploty a další stavby. podniku. Tady sem v partyji dalších tesařů, zedníků
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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a dalších pracovál na stavbách nových prasečáků sem si oddělal ruky! Dnes už nemám silu, neu−
v Mutěnicích, v Dubňanech a na Čejči. Tehdy sem dělal bych ani jeden! Práca to byla těžká. Za deň
dělál aj na opravě kostela v Šardicách nebo dosť sem udělál tak 8 šprušlú.“
roků taky na opravě zámku
v Miloticách. Tady sem kladl
spolem s dalšíma třeba šinde−
lovú střechu na rohových vě−
žách,“ zakončuje část svých
vzpomínek na svá zaměstnání.
Později prováděli celkovou
opravu některých budov milo−
tického statku. Někdy od roku
1964 pracoval O. Marada na
dole Dukla v Šardicích jako
čerpadlář. Šachtu opustil po
velké povodni spojené se zato−
pením dolu a smrtí 34 hor−
níků. Pak pracoval například
Tesař s částí výsledků své
na opravě věže kostela v Kos−
zručnosti a dovednosti.
telci, pravidelně pomáhal s dal−
šími tesaři J. Šťastným, V. Mě−
Pak již bylo na čase přistoupit ke kompletaci
churou a M. Bábíčkem při opravách místního far−
ního kostela a před důchodem skončil zaměstnání dřevěného žebře. Ta již dlouho netrvala, ale podle
ve skupině vedoucího Jana Směřičky při budování odhadu O. Marady trvala výroba jednoho dřevě−
gigantu na výrobu vepřového masa v Moštěnicích. ného žebře v součtu času asi 4 dny. Po sestavení
žebře bylo třeba ještě provést konečné úpravy hob−
Do důchodu odešel v roce 1983.
Oldřich Marada si i v důchodě našel zajímavého lováním. Tím se žebř odlehčil, srovnal a byla ra−
koníčka a řemeslu se věnoval dál. Z podnětu Jožky dost s ním manipulovat.
Sestavené nad sebou by již představovaly pěkný
Bystřického začal vyrábět dřevěné žebře. Sám na
tuto svoji zálibu ve svém důchodovém věku vzpo− „žebřový mrakodrap“. Dosahoval by výšky 300 met−
míná: „Dřevěné žebře sem začal dělat roku 1984, rů. Spočítal jsem si, že O. Marada ručně vyrobil
když začal můj syn Rosťa stavijat rodinný dům. celkem 800 šprušlů. Dnes si již jen těžko dovedeme
Z lesa sem si nechal od hajného dovézt poprvé představit tu hromadu krásně opracovaného aká−
patnáct kusú vybraných stromú. Mosely to byt tového dřeva a námahy, které bylo třeba od zpraco−
kmeny lipy, smrku nebo topolu. Ty nemajú suky vání dodaných surových kmenů po výrobu lehkých
a dobře sa opracovávajú. Napřed sem jich oškrá− 6 metrů dlouhých žebřů. Poslední 3 dřevěné žebře
bál a osekal sekyrou širočinou. Potem sa mosely má Oldřich Marada ještě ve svém přístodůlku. Říká,
rovně rozřezat a znova spojit. Takto spojené leh− že to je již rodinné dědictví. Rád na ně spočine svý−
ko opracované kmeny sa nechaly půl roku schnút ma očima a vzpomíná na roky, kdy byl ještě při sile…
postavené v přístodůlku.“
Dnes už mu kromě manželky, dětí a vnuků dělá
Po půlroce vysychání O. Marada bral jeden dře− radost jen společenství exotických ptáků. V nevelké
věný polotovar za druhým a pokračoval ve výrobě kleci na dvorku, kde se dříve prohánělo až 60 krás−
žebře. Ta spočívala v ručním vrtání děr pro šprušle. ných králíků, neustále se švitořením poletuje 2,5 páru
Jeho první výrobky měly rozestup děr 30 cm, poz− andulek. Společnost jim dělá kromě strýčka Ma−
ději změnil jejich vzdálenost na 28 cm. Na šesti− rady, vyhřívajícího se často na zápraží na lavičce,
metrovém žebři bylo pak celkem 16 šprušlí.
jen kočka. Králíky, holuby již nechová. Také vino−
„Hodně trpělivé a těžké práce bylo potřeba na vý− hrad, v němž měl kdysi až 800 hlav vinné révy
robu šprušlí“, popisuje svoji práci dál O. Marada. a který ročně dával 3 dvojky, 2 vědra a několik de−
„Šprušle sa dělaly ze dřeva agácového, je tvrdé mižonů vína, už neobdělává. Víno i slivovičku, které
a trvanlivé. Agácová polena příslušné délky sem stále užívá pro jejich schopnost dodávat sílu i ra−
mosél napřed naštípat na špalky 5 x 5 centimetrů, dost do dalších dnů života, dodávají synové nebo
potem osekat a nakonec v ponku pořízem upravit zeť, s jejichž rodinami by se rád dožil příští rok
do konečné podoby. Tady moc nepomohla ani tech− svých devadesátin. Ze srdce mu to i jeho celé ro−
Připravil: František Synek, PhDr.
nika, nejpřesnější byla ruční práce. Šak na nich dině přeji.
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Ke stému výročí narození

Josefa Poláška
Rotmistr Josef Polášek – narozen 3. června 1912, bytem Vrbátky 270,
Svatobořice – pocházel ze šesti sourozenců.
Vychodil obecnou školu ve Svatobořicích, pak
se v Praze vyučil číšníkem. V roce 1938 byl vybrán
jako nejlepší žák k pobytu ve Francii.
Po vypuknutí 2. světové války vstoupil jako do−
brovolník do československé zahraniční armády
ve Francii, kde bojoval od 26. října 1939 do čer−
vence 1940. Zúčastnil se polního tažení ve Francii
a byl vyznamenán pamětní medailí. Po kapitulaci
Francie odplul lodí do Anglie. Zde vstoupil do první
československé divize v srpnu 1940, kde absolvo−
val parašutistický výcvik. Protože však u něj byla

zjištěna vada zraku, přeložili ho k tankistům.
Zúčastnil se vylodění britských vojsk v Norman−
dii v červnu 1944, bojoval pod vedením polního
maršála B. L. Montgomeryho. S britskou armá−
dou prošel celou frontu až do Plzně. Během války
dosáhl hodnosti rotmistr a obdržel britská i čes−
koslovenská válečná vyznamenání. Po válce pra−
coval jako číšník v Mariánských Lázních, kde ze−
mřel v říjnu 1974 ve věku 62 let.
Podle vyprávění sestry Boženy Řihákové připravila

Tereza Řiháková

Kdo chce i umí
Projíždějící i kolem jdoucí
ve Svatobořicích − Vrbátkách
v čase vánočním „potkávali“
sněhuláka a v noci navíc
se svítící lucerničkou.

Kraslice u domu Klíglových.

Sněhuláka vyrobil Stanislav Klígl, který ho zá−
roveň instaloval před svým domem.
Další nápad, který vyrobily jeho šikovné ruce,
byla tentokráte stylová kraslice typická pro ob−
dobí Velikonoc. I ta zkrášlila tyto svátky jara. Vý−
roba však nebyla jen tak nahodilá.
Stanislav na její originální tvorbu šel s pocti−
vým fortelem, když její ztvárnění zejména orna−
mentální konzultoval se zručnými odbornicemi
při kurzu malování kraslic na kulturním domě.
Vytrvalost a precizní práce nepochybně slavily
úspěch … totiž i po již fotogenickém sněhulá−
kovi se kraslice ještě více těšila pozornosti ko−
lemjdoucích. Kdo si udělal obrázek, jisto jistě
i mimo obec propagoval veselí i radost velikonoč−
ních svátků, ale i um Stanislava Klígla a konečně
i naši obec!
Stando, těšíme se na další jistě pozoruhodné
dílo!
Jan Kux, JUDr.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Uznání knize o protektorátu
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v rámci jednání historické sekce –
Masarykova demokratická akademie – byla svědkem mimořádného slavnostního aktu.
Sborník pod názvem Internační tábor Svato−
bořice, který vyšel tiskem v roce 2008 a jehož
vydavatelem bylo nakladatelství Onufrius Brno
a na němž se mj. dílem podílela i Obec Svatobo−
řice−Mistřín, byl oceněn Uznáním. Toto Uznání
za kolektivní dílo převzal 14. dubna 2012 z rukou
předsedy Klubu společenských věd Praha ing. Lu−
bomíra Vacka, CSc. a poslance dr. L. Zaorálka edi−
tor a autor JUDr. Jan Kux.
Porota kladně hodnotila mimořádný redakční a vy−
davatelský počin širokého autorského kolektivu,
obsahově hodnotné dílo s novými tématy k zamyš−

lení v pohledu na smutné protektorátní období
naší novodobé historie. Obsahově precizní k vý−
uce na školách, vhodná historická fakta i ne−
známé skutečnosti. Nezapomněla ani na grafic−
kou stránku tohoto nejen obsahově zdařilého díla.
Jen připomínáme, že Mezinárodní kolokvium
bylo v Kyjově v září 2007 při příležitosti 65. vý−
ročí zřízení Internačního tábora Svatobořice. Sbor−
ník je možno ještě zakoupit na našem obecním
úřadě.
Toho dne byly uděleny tři Uznání, jedno z nich
redakce
putovalo i na Slovensko.

Z redakční pošty
Do redakce zpravodaje před časem přišla nabídka, která obsahovala
několik zajímavých autorských textů.
S autorkou povídek jsme se dohodli, že některé
dle příležitosti zařadím a zveřejním. Jejich autor−
kou je Martina Bartošová, rozená Kopřivová
(roč. 1972), která bydlí s rodinou v Mistříně.
Vystudovala Klvaňovo gymnázium v Kyjově
a v současnosti pracuje v rodinné firmě. S man−
želem vychovává tři děti. Psaní povídek ze Slo−
vácka se věnuje ve volném čase. Občas publi−
kuje na amatérských literárních serverech. V sou−
časnosti připravuje vydání své povídkové knižní
prvotiny. Povídku „Erteplová“ zařazuji především
s ohledem na podzimní čas sklizně brambor.
Erteplová
Není nic pekelnějšího než v sobotu brzy ráno
nechat se vzbudit čertem. Navíc byl pěkně rezavý,
poskakoval mezi brázdami a tropil ukrutný lomoz.
Sousedka, paní Floriánová, je dobrá duše, ale hlas
má jako bernardýn, ani rozložením sil v těle si s ním
nezadá. Bála se, jak to dopadne, proto z lavky
u bečky s karlátkovým majčem řvala na sbírající jak
tur a přitom na ně mířila francouzskými holemi.
„Tyto tam a malé tady, nespleťte to!“
Postavy a postavičky, celkem jich tam zmatko−
valo dvanáct, se skláněly k pěkňúčkým žluťouč−
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kým bramborám a dávalo tam, kam tetka chce.
Ta ostřížím zrakem sledovala veškeré šustnutí
a neuniklo jí také, že přes plot načuhuje soused
Škopek a potutelně se uchichtává.
„Vitaj Franto, co se usmíváš jak měsíček na hno−
ji?“ optala se tetka.
„Nazdar. Á nic, sleduju, jak to diriguješ,“ opáčil
strýc a začal se rýpat v nose. Odplivl si do mrkvo−
vého záhonu.
„Ty už máš všecko ve sklepě, si v klidu.“
„Su, večer jim chodím vykládat pohádku na dob−
rú noc.“
„A jakú?“ optala se zvědavá tetička.
„Jak u súsedů bylo na poli víc lidí jak erteplí.“
A už mazal rychle na svůj dvorek, neboť tetka se
skláněla k zemi, že po něm hodí hrst hlíny.
S podivem jsem sledovala toto polní počínání,
neboť rodina Floriánova je rozhádaná až do desá−
tého kolena a vyčítá si i klíček ve dveřích.
Chvilku byl klid. Slunko ještě vysoko zívalo a kr−
čilo se mnou rameny nad tím zázrakem svornosti
a pospolitosti. „No co, rodina je svatá,“ řeklo si a ze−
ptalo se všemohoucího, jestli už může připalovat.
„Možeš,“ řekl On a dál leštil si lakýrky na an−
dělský balet.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

A to neměl dělat. Horko dělá z lidí podivné by−
tosti, začnou se potit, být nevrlí, ba až protivní
a ten, kdo si nevezme pod šusťákové kraťasy
od tinťonů bavlněné spodní prádlo, bývá ze všech
nejnervóznější. A tím byl u Floriánů nějaký Tonda
Vikárek, jinak synovec paní Florianové, starý mlá−
denec, trasořitka a hrtůn jakého nebylo široko da−
leko.
Nevíme, jak to začalo, ani všemohoucí nedával
pozor. To zas bude u Posledního súdu vyšetřování
a popotahování za nevím co, jako bych neměl svo−
jich starostí s darmožrůtskýma andělama dost,
brblal On a položil boty na zem. Nakoukl dolů.
Snad Tondovi někdo sebral erteplu z jeho kýble
anebo z brázdy jemu určené. Jisté je, že Tonda,
jelikož koktá, zařval: „Co co co, ku ku ku, co to
tady sbí sbí rárá te e!!! To toto je moje!“ a zlo−
věstně zalomcoval držátkem kýblu, až zvonilo až
k nám do baráku.
„Se nepotento, pardon,“ řekl mladík a poťukal
si na čelo.
„Co se mu směješ, Jirko?“ napomenula jej starší
paní.
„Já se mu nesměju,“ bránil se mladík a šel si
po svých bramborách. Do hovoru se vmísila ma−
minka Jirky, kulatá paní s brejličkami. „Nesmál
se mu, ježiši, o nic nejde.“ Podívala se k nebi, ja−
koby omluvně.
Jenomže Antonínu Vikárkovi se to moc nezdálo.
Obul se do jiné slečny, jejíž kraťoučké šortky kon−
čily až v nebi a bezpohlavní Slunko se zeptalo
Nejvyššího: „Vidíš to taky?“
„Vidím,“ hladil si vousy On. „Připaluj.“
Slunko zesílilo topení a slečna se svlékla do pla−
vek. Otočila se na Tondu a protřelá životem z míst−
ních diskoték pronesla: „Hoď se rybám, masti−
gulko!“
To tak bylo něco na rodinu Vikárkovic. Položila
kýble a piva a všichni okolo přicupitali k oné sleč−
ně, u které už nebezpečně blízko se svým kýblem
stál Tonda a Jirka, jakožto obranář a spolubijec
z diskoték, zastoupil vetřelci cestu.
I tetka položila pivo na lavku a stoupla si, aby
viděla lepší přes cýnie: „Co jééééé?“ řvala do pole.

I já jsem slezla z terasy, o Všemohoucím ne−
mluvě.
„Hrom, aby do nich bacíl, tak jsem se těšil
na dým bramborové natě“, nejvyšší stál na špič−
kách a chytal se nad sebou nejbližšího mraku.
Když už nestačily výčitky o klíčích, došlo na dr−
cání a doprovodné nadávání, ke kterému se při−
dala i tetka Florianová, kterou do brázdy vyžduchli
jako první. Pak se strhla ta pravá erteplová rvač−
ka. Jeden postarší, co už měl nakoupeno liguérem
z vína od rána a zapomněl, proč tam vlastně je,
vzal první bramboru a hodil. Veškerá snaha a do−
provodný dekret, ráno předříkávaný paní domácí
přede všemi na dvoře, přišel vniveč. Erteple se
promíchaly zpátky a mezi nimi změť jazyků a lidí.
Soused Škopek, také přilákán, stál z druhé stra−
ny plotu a vyskakoval jak Alík, jelikož je malý,
aby lepší viděl. Za chvilku přišla tetka Škopková
se stoličkou a oba jak hrdličky pozorovali to dívadlo
z první řady.
„Na, dívaj se na ty potvory šmírácké“, zařval
kdosi a hodil po Škopcích erteplu.
„Enom hažte, hažte, Floriánka je baňa nadutá,
ale erteple má dycky veliké,“ zasmála se tetka
Škopková a aby neostala nic dlužna, slezla se sto−
ličky, utrhla cuketu a hodila ji do vřavy. Co čert
nechtěl, trefila zrovna tu největší úzkoprsou drbnu
z celé familie. Přehazovaná cukety versus erteple
se rozjela naplno. Rodina Floriánovic se zase scuk−
la, sešikovala a trefovala se do Škopků, že ti ne−
chali stoličku stoličkou a rychle se schovali v domě.
Na jejich střechu, okna a dveře dopadal zeleni−
nový déšť.
Tam nahoře se kroutilo hlavami a kohoutkem.
Z čistého nebe udeřil hrom.
Floriánka špinavá od hlíny se konečně vyhra−
bala ze zemi a celá bez sebe zvolala: „Ježiš−
marjá! Rychtujme sa nebo zmoknem a všecko
bude hnit!!!“
Lehla jsem si zpátky ke svému miláčkovi,
za pár chvil se k nám vlinula vůně bramborové
natě. Nebe zůstalo modré, já a Všemohoucí jsme
dostali chuť na pečená jablka.
Bartošová Martina

Ilustrační foto
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

strana 41

INFOSERVIS

Obecní kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve II. čtvrtletí 2012
2.
14.
15.
21.
22.
28.
27.
1.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.










8.
13.
15.
27.
1.
2.
3.

5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.









11.
12.
23.
24.

6.
6.
6.
6.






28. 6. 
29. 6. 
30. 6. 

Tančíme Zumbu každé pondělí od 19 do 20 h
Dětský karneval – Krteček
Čaj o páté, hraje Eager Swingers
Divoké kočky – travesti show
Degustace vín
Výstava vín
Stavění máje
Vernisáž výstavy MUDr. Jiří Dunděra
a Dr. Aloise Šafránka
30. výročí Podkověnky
Den matek
Otevření dětského hřiště, Krteček
Dívčí letnicová slavnost Královničky
Kácení máje
Dětský den
Koncert u příležitosti vydání zpěvníku
„Písně ze Satobořic−Mistřína“
Výstava fotografií Lenky Fojtíkové
Školní akademie
80 let fotbalu
Dětská hasičská soutěž o putovní pohár
J. Muchy a J. Ingra
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ
Táborák na ukončení školního roku
Farní den

24. 11.
22. 12.
26. 12. 
31. 12.

Pavlušův Mistřín
Koledování u vánočního stromu
Vánoční koncert Mistříňanky
Silvestrovský pochod, pořádá naše obec
Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu

Obecní úřad Svatobořice−Mistřín ve spolupráci
s Okresním výborem svazu bojovníků za svobodu
v Hodoníně si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 15. září 2012
ve Svatobořicích−Mistříně
na setkání při příležitosti

70. výročí zřízení
internačního tábora
ve Svatobořicích

Kulturní akce ve III. čtvrtletí 2012
21. 7.  Taneční večer se skupinou Generace,
SDH Mistřín
11. 9.  Vernisáž malíře Jiřího Holáska, v programu
vystoupí gajdoši z Kopanic a další hosté
15. 9.  Pietní shromáždění k 70. výročí založení
internačního tábora ve Svatobořicích
s kulturním programem
23. 9.  Vinobraní, zarážení hory
29. 9.  65. výročí Slováckého krúžku,
slavnostní koncert
Akce připravované pro IV. čtvrtletí 2012
7. 10.  Den seniorů, pobesedování
s kulturním programem
21. 10.  Čaj o páté
27. 10.  Večer Slováckého souboru Lúčka,
slavnostní koncert k 35. výročí založení
17.−19. 11.
 Slovácké hody
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Strážní věž

14:00 přijetí a přivítání účastníků starostou obce,
zasedačka OÚ
15:00 pietní akt u pomníku internačního tábora
15:30 pietní koncert, kostel Navštívení
Panny Marie
16:00 prohlídka ZŠ ve Svatobořicích−Mistříně
výstava prací internovaných v ZŠ
19:00 výstava kreseb internovaných:
p. Filipi a p. Králíka, KD
19:30 kulturní program v KD,
ve kterém se představí:
dechová hudba Svatobořáci
redakce
Mladá cimbálová muzika
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Ilustrační foto

Naši jubilanti
Červenec 2012
70 let František Košulič
Marie Hlaváčová
Ludmila Hajná
Pavel Brhel
85 let Ludmila Bábíčková
Marie Kouřilová
86 let Milada Ždarská
88 let Anna Macková
90 let Antonie Goldšmídová
92 let Marie Součková
93 let Antonín Urubek
Srpen 2012
70 let Ludmila Hánová
Jan Polcr
Miroslav Herman
Milada Mandincová
75 let Petr Bimka
80 let Anna Polášková
85 let Anna Raušová
86 let Anna Křížková
Marie Chytilová
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

90 let František Štěpánek
Ilustrační foto
91 let Karolina Maradová
Terezie Svozilová
99 let Filomena Slezáčková
Září 2012
70 let Vlastimil Šopák
Marie Košacká
Jan Špiruda
Františka Formánková
75 let Jaroslav Červenka
Josef Klvaň
Alois Křemeček
Jarmila Slezáčková
80 let Jiřina Maradová
Anna Klimešová
85 let Marie Selucká
86 let Ján Horvát
87 let Marie Maradová
89 let Oldřich Marada
Božena Řiháková
96 let Maria Kasanová
Zdenka Gazdová, matrikářka
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 FOTOGALERIE − ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE 
Momentka z letošní obchůzky Královniček.

Krušpánek po průvodě ve Strážnici.
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SDH Svatobořice – 6. slet čarodějnic.

Mužský sbor v Buchlovicích.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Děvčata z Lúčky při koštu vína.

Z hodiny praktické ukázky stolování.
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Otevírání
hřiště – maminky
a děti Krtečku.

Z akce mužského
sboru pro děti
Podkověnky.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Peloton cyklistů v čele
s J. Zimovčákem v naší obci.

Starosta s ředitelem školy vítají J. Zimovčáka.
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Ředitel školy startuje další cykloetapu.

Muži Spartaku se starostou.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Akt na Jenerálce –
Ing. A. Staňková
při proslovu.

Akt na Jenerálce – za Památník
Terezín hovořil Mgr. D. Krčmář.
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Momentka ze skautského života.

SDH Mistřín – starší žáci – vítězové
krajské soutěže o postup na mistrovství ČR.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Slavnost ve farním kostele

V sobotu 7. července odpoledne se uskutečnila
v místním farním kostele slavnost poděkování u pří−
ležitosti 65 let od kněžského svěcení našeho rodáka
D.P. Bohumila Měchury (nar. 1922).
Slavnosti se zúčastnilo mnoho farníků nejen ze Sva−
tobořic−Mistřína, ale i vděčných přátel z okolí Rý−
mařova. Při závěrečném poděkování mimo jiné z úst
kněze D. P. Josefa Kaňovského zaznělo: „Váš Otec Bo−
humil u nás ve Starém Městě, Rýmařově i Rudné,
v tom kraji po válce bez tradic, rozvíjel téměř 60 let
během své duchovní služby nejen slovo Boží, ale také
tradice kulturní spojené s odkazem na jeho rodný
kraj a ves. Z tohoto místa a rád dnes děkuji Mistří−
ňance, která nás vždy svou bravurní hrou upoutala.

Děkuji desítkám krojovaných, kteří za otcem Bohu−
milem i za námi, nemnohými farníky, spolu s dal−
šími rodáky pravidelně přijížděli, aby ho v jeho
nelehké službě Bohu podpořili. Náš pan farář, Otec
Bohumil dobře věděl, že tam, kde jsou kroje, tam je
křesťanská víra, tam se víra v Pána Boha drží, tam
se jí daří a tam se rozvíjí. Chvála Bohu za to! Všem
ze Svatobořic−Mistřína, kteří jste nám to svou pří−
tomností ve vašich krásných krojích po desetiletí
– tam na severu Moravy – dokazovali.“
Otci Bohumilu Měchurovi k výročí kněžského
svěcení srdečně blahopřejeme a k blížícímu se ži−
votnímu jubileu přejeme hodně zdraví a Božích
redakce
milostí.
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