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Vážení spoluobčané,
můj úvodník by měl začínat plesáním
o blížícím se létu, prázdninách a dovolených
a o tom, že je za námi koronavirová nákaza. Není to tak a důvodem je složitá situace,
která vznikla v důsledku války na Ukrajině
a enormně se zvyšujícími cenami a inflací.
Každé naší domácnosti se dotklo navýšení
cen elektrické energie, plynu, benzínu, potravin a v podstatě všech životních potřeb.
Dotklo se nás také válečné běsnění, které
probíhá jen několik stovek kilometrů od nás.
Prostřednictvím utečenců jsme se stali téměř přímými účastníky tohoto konfliktu.
Ptám se sám sebe, jak se k celé této složité situaci postavit. Mojí vlastní odpovědí je
věřit, že vyhraje zdravý rozum a že válečný
konflikt bude co nejdříve ukončen mírem.
A jak s nastupující drahotou? Po předešlých hojných letech se budeme muset všichni uskromnit a začít hledat řešení, jak se
s nastalou situací vyrovnat. Jako celoživotní
optimista věřím, že se dokážeme se všemi
problémy vyrovnat a že bude zase líp. ☺
Do začínajícího léta Vám všem přeji krásné prožití dovolených a prázdnin. Zahrádkářům a zemědělcům i přes současné sucho
úspěšnou a bohatou sklizeň a všem občanům
klidné a příjemné léto.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

DNE 9. KVĚTNA 2022 NÁS VŠECHNY ZARMOUTILA
ZPRÁVA O ÚMRTÍ ING. MGR. FRANTIŠKA MĚCHURY.
Dovolte mi, abych na něj krátce vzpomenul.
Pan František Měchura byl aktivní člověk
a kromě řady jeho koníčků a zálib se vždy zajímal
o společenský a hlavně ekonomický život obce.
Zvláště po roce 1989 se aktivně zapojil do politického dění v naší vesnici. Hned v prvním volebním
období po revoluci byl zvolen občany do zastupitelstva a také do rady obce. Až do roku 2007 se
jako zastupitel a radní podílel na vedení.
V té době onemocněl tehdejší starosta a pan
Měchura za něj přebral funkci starosty. I přesto,
že již byl starobním důchodcem, ujal se této úlohy
zodpovědně a s elánem. Zde zúročil své celoživotní zkušenosti, které předal ve prospěch obce.
Starostou byl až do roku 2014 a významně se zasloužil o celou řadu projektů, které jsou dodnes
k užitku občanů.
Vzpomenu jen ty nejvýznamnější: průtah obcí,
rekonstrukce obecního úřadu a kulturního domu,

rekonstrukce zdravotního střediska, výstavba.
cyklostezek „Mutěnka“ a „Hraběcí“ a stavba nové
mateřské školky.
Jako matematik vždy vyžadoval přesnost a důslednost, což někdy způsobovalo v úřadu konflikty s občany, ale v důsledku vždy nacházel rozumná řešení. Jako celoživotní obdivovatel prezidenta
Masaryka se vždy snažil dodržovat jeho ideály
a principy demokracie a plurality.
Vážený pane starosto Františku Měchuro,
loučím se s Tebou a za vše děkuji jménem svým,
jménem zastupitelů, jménem zaměstnanců úřadu
a také jménem všech občanů obce Svatobořice-Mistřín, pro které jsi tolik udělal.
Čest Tvojí památce.
Miroslav Veselý, starosta obce

Až tady nebudu, zmizí jak sen,
co jsem si ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.
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Slovo starosty
ROK SE JIŽ POSUNUL TÉMĚŘ DO SVÉ POLOVINY A JÁ BYCH VÁS
CHTĚL INFORMOVAT O PRŮBĚHU PRACÍ V OBCI.
K závěru se chýlí nejdůležitější stavba letošního roku, a to je výstavba úplně nové ulice „Přední Díly“. Je hotová kanalizace, vodovod, plynová
přípojka, veřejné osvětlení, nová vozovka a chodníky. Dokončuje se připojení na elektrickou soustavu a celá lokalita je připravena na individuální
výstavbu 25 až 35 rodinných domů. Věřím, že současná složitá finanční situace neodradí stavebníky od budování svých domovů.
Další ukončenou stavbou je nový připojovací záliv pro autobusovou zastávku v Mistříně od Hodonína. Výrazně se tím zvýší bezpečnost dopravy v této
frekventované části páteřní vozovky a měl by se tím
omezit provoz vozidel přes ulici Vyhnálov. Od loňského roku probíhalo výběrové řízení na dodavatele
bezdrátového rozhlasu. Po řadě odvolání se podařilo konečně vybrat dodavatele a rozhlas zkompletovat. V současné době probíhá jeho doladění.
Po určitých úpravách jsme vystavěli příjezdovou
komunikaci k bytovému domu v ulici Za Humny.
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Z menších akcí se nám podařilo v rámci digitalizace obecní správy instalovat před obecní úřad
elektronickou úřední desku a provést, v rámci
ozelenění obce, výsadbu dalších stromů.
Před zahájením je rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulici Na Chmelnici, které se již také
delší dobu připravovalo. Během letních měsíců
bude provedena rekonstrukce kotelen na domě
s pečovatelskou službou a školní jídelně. Do listopadu letošního roku bychom chtěli také provést
první etapu rekonstrukce chodníků na hřbitově.
Připravujeme se na prodej stavebních parcel v ulici Hliník. Tam je třeba ještě dokončit zaměření
a úpravu terénu.
Díky dostatečné finanční rezervě z předešlých
let nás neohrožuje zvýšení cen stavebních materiálů a prací a jsme stále schopni v investiční výstavbě smysluplně pokračovat.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Milí spoluobčané,
jarní čas je za námi a rychle jsme naskočili do letních dnů. V naší obci se stále něco děje a pracovní
tempo je vysoké. Po jarním úklidu jsme se již pustili do údržby a očisty záhonků podél hlavní silnice, travní porost nám roste po celé obci a naše snaha o udržení úhledné obce je na maximu. Podařilo
se nám vysadit ovocné a okrasné stromy v intravilánu obce. Bohužel pro letošní rok byla poptávka
v celé Evropě tak vysoká, že se nepodařilo sehnat
všechny dané stromky, které jste měli v žádostech
o výsadbu. Budeme tedy provádět dosadbu daných
stromků na podzim, kdy by se situace na trhu
měla uklidnit. Mohli jste si všimnout, že se nám

na místním hřbitově podařilo vybudovat 4 hrobová místa na uložení uren. Po více než 20 letech
byl vyčištěn Mistřínský potok směrem k bývalé
šachtě DV4. Velkým úkolem bylo odinstalování
starých rozhlasových hlásičů včetně mnoha kilometrové kabeláže po naší obci. Staré sloupy budou
postupně v průběhu roku demontovány. Rád bych
poděkoval všem spoluobčanům, kteří se snaží udržovat u svého obydlí pořádek a zalévají pravidelně
vysazené stromy.
Přeji Vám všem krásné letní dny plné radosti
a pohody.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

MODERNIZACE A DIGITALIZACE INFORMAČNÍCH MÉDIÍ
Mohli jste si všimnout, že v průběhu jara byla
umístěna před budovu obecního úřadu nová elektronická úřední deska. Během posledního roku se
nám podařilo zcela inovovat komunikační a informační média v naší obci. Kabelová televize ve vysokém rozlišení, bezdrátový rozhlas, elektronická
úřední deska a nové webové stránky obce. Naše
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snaha byla více zpřístupnit informace občanům,
digitalizovat data a hlavně jít s dnešní dobou.
Pevně věřím, že jste díky novým komunikačním
prostředkům vždy a včas informováni o všech
možných událostech v naší obci.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z XX. ZASEDÁNÍ ZO DNE 12. 5. 2022
XX. zasedání zastupitelstva obce se konalo
ve čtvrtek 12. května. Zahájil jej starosta obce
Ing. Miroslav Veselý. Přivítal všechny přítomné
zastupitele i občany a schůzi dále řídil. Zasedání bylo řádně svoláno - občané byli informováni
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích prostřednictvím elektronické úřední desky, kabelové televize
a vyhlášeno místním rozhlasem. Konstatoval, že
je přítomno 10 členů z 15 členného zastupitelstva
obce a tím je zasedání usnášeníschopné.
Na úvod všichni přítomní uctili minutou ticha památku bývalého starosty obce Ing. Mgr. Františka.
Měchury.
Po zvolení návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla provedena kontrola usnesení
z minulých zasedání. Starosta dále informoval
o činnosti rady obce a schválených rozpočtových
opatřeních č. 3, 4, 5 a 6 radou obce. Na řadu přišly
smlouvy o spolufinancování minimální sítě sociál-.
ních služeb s městem Kyjov a darovací smlouva s Kyjovským Slováckem v pohybu na podporu jeho činnosti. Dalšími projednávanými body

byl bezúplatný převod pozemku do vlastnictví
JMK – Správy a údržby silnic a odkup pozemků
od místní občanky, která je má ve spoluvlastnictví
s JMK. Dále zastupitelstvo schválilo prodej nevyužívaného motokultivátoru a rozpočtové opatření
č. 7. Předloženou výroční zprávu obecního kulturního domu zastupitelé také schválili. K zastupování obce na valnou hromadu VaK Hodonín byl
delegován Ing. Miroslav Veselý a novou přísedící u Okresního soudu v Hodoníně byla zvolena
Bc. Silvie Mertová. Místostarosta seznámil přítomné s pokračujícími pracemi v obci. Z následné
diskuse vyplynuly úkoly pro starostu – možnost
kombinace značek místa pro invalidy a místa pro
rodiče s dětmi; předložit dopis se žádostí místního
občana k řešení přívodu vody do svatobořických
rybníků a opravit vozovku na křižovatce V Novinách a Přední Díly. Příští zasedání Zastupitelstva
obce Svatobořice-Mistřín je plánováno na čtvrtek
23. června 2022.
Miroslav Veselý, starosta obce

◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
VRTOCHY POČASÍ
Kronika Svatobořic rok 1928 – František Bimka
Jaro v březnu a dubnu až do půli května studené s větry a plískanicemi. Mrazy přišly ještě za „ledových mužů“
v květnu a pak silný mráz 3. června, který spálil všecko; vinice, brambory, kukuřice atd. Od půli května bylo už
většinou teplo, ale noci studené. Léto bylo horké, hlavně v červenci a srpnu tropická vedra. Obilí uzrálo rázem
třebaže v červnu se zdálo, že budou žně až v srpnu, začaly tyto už 16/7. Přišlo také za léta mnoho velkých bouří,
první 20. června; nejhroznější s ohromným vichrem 6. července a 13. srpna. Konec léta v srpnu a září byl už suchý
ale stále velká tepla. Podzim začal 3 dny deštěm 22. 23. a 24. září, pak bylo už pěkně a teplo, cesty dobré. Koncem
listopadu a v prosinci deště a mrazíky. Zima v lednu a únoru mírná; zato v prosinci jak začalo 16tého mrznout, tak
mrzlo nepřetržitě (mimo malou oblevu při novém roce) stále silněji až se zima vystupňovala v únoru 1929 v sibiřskou
zimu přes 30o C jaké nebylo u nás už 150 let.

rok 1929

Začátek roku začal sněžením, které bylo téměř každý den při stupňované zimě, jaké nebylo dle starých záznamů už asi 150 let. Nejhorší mrazy byly v únoru 2/2 a 3/2 a pak v „ostatky“ 10/2 a 11/2 kdy klesl teploměr u nás
na -33oC. (V Č. Budějovicích a Opavě -41oC). Potoky u nás zamrzly do dna země na 1m hluboko otevřené studny
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méně hluboké rovněž, sám jsem viděl u „Palánku“ asi 5m hlubokou studnu ještě 2/3. zamrzlou do dna. Sněhové vánice za krutého severáku byly téměř denně, nejvíce v únoru. Vlaky uvázly v závějích, silnice ty vůbec přestaly existovat
jezdilo se jen sáněmi (které po mnoha letech zase přišly do módy) po polích vyvýšenými místy. Na silnici co se jeden
den proházelo, do rána zase bylo zaváto. Při velké nezaměstnanosti jaká byla tehdy našlo tak mnoho lidí práci; jen
ke Kyjovu téměř 100 licí prohazovalo silnici. Pak až nebylo čím platit nechaly se silnice osudu a jezdilo se po polích
dále, ovšem jen v nejnaléhavějším případě, jinak lidé ani z domu nevycházeli. Nastal také všude veliký nedostatek
dříví a uhlí neboť co zima nastala v domech oheň nevyhasl i dvoje kamna měli lidé v jedné světnici a ještě zima
bylo. Spálena tak v mnohých domech kdejaká nepotřebná věc. Vzpomínali tehdy lidé těch starých nizoučkých světnic
s malými okny a tlustými pěchovanými zděmi ve kterých bývalo tak teploučko. Všecko trpělo zimou nesmírně. Lidé
churavěli hlavně chřipkou, omrzlinami a různými „nátkami“ (hnisavé otekliny nebo neustávající bolest čelisti hlavy
atd.) Ve zdejší továrni topily též ve dne v noci avšak 11/2 a 12/2 nemohli už zdvihnout páru, potrubí na vodu hluboko
v zemi jim zamrzlo, takže museli práci přerušit na několik dní. Také školy i zdejší byly v druhé polovině února
zavřeny pro mrazy a nedostatek uhlí. I na zdejší cikány v počtu 86 osob „došlo“. Mrazy nuceni spálili celou hřbitovní
ohradu a dřevěné kříže z bývalého vystěhovaleckého hřbitova, akáty na potocích a přeschlé stromy, po vesnici zase
za mnoho roků prosili o trochu brambor a slámy (jinak chodí do jiných vesnic protože u nás jim žádný nic nedá
neboť zdejší občany celý rok okrádají hlavně v poli na podzim). Na okresní úřad do Kyjova stále běhali o pomoc
jinak že zmrznou a hladem zahynou. Nezmrzl však žádný áčkoliv jinde dosti cikánů pomrzlo. Z okres. úřadu bylo
obci nařízeno živit je a zásobit topivem. Pro odůvodněnou už nechuť povoleno jim na účet obce vybrat si v obchodě
M. Kosíka jen asi za 100 Kč potravin a to bylo od zdejších chudých okřičeno mnoho protože ti nedostali nic. Také
okres. Červený kříž a sklárna z Kyjova darovaly cikánům vagon uhlí a něco dříví. Na zdejší lokálce denně se
prohazoval také sníh a přesto za největší vánice 28/2. uvázla tato na cestě do Kyjova v závějích a pasažéři museli
se rozejít. O síle vánic sněhových učiníme si představu, že domy v „Hliníku“ byly zaváty od severní strany až s hřebenem střechy a přes hřeben hnal se sníh stále, že musel býti odhazován aby se dostali lidé z domu ven. V krajním
domku od polí u Turečků kde se vítr stáčel, zanesl jim jednou do rána celý dům, že se nemohli dostat ven; museli svítit
i ve dne než do večera uvolnili okna a dvéře. V méně hlubokých sklepích a krechtách zmrzly brambory a řepa úplně.
Stáje byly uvnitř obrostlé silně jinovatkou úplně, dobytek na zmrzlém hnoji omotán v hadry trpěl průjmem a zatvrdlými vemeny; také topili lidé někde ve chlévech. I u nás zmrzlo několik kozí a prasat. Nejvíce trpěla zvěř v poli
a ptactvo, které doslovně padalo mrazem v povětří. Bylo líto pozorovat v poli potácivé zjevy koroptví které neměly ani
síly uletět a houfně padali za oběť dravým krahujcům a vranám i se zajíci kteří hubení na kost přicházeli až ke stodolám. K jaru houfně cepeněli; měli zčernalá a naběhlá játra (Sdělil hajný Prágr). Denně letících houfů havranů
v zimě jak obyčejně ráno k severu a večer k jihu nad vesnicí, této zimy však nebylo; asi odletěli dále k jihu. Všude
se nabádalo k záchraně ptactva a zvěře, hlavně v novinách ale i z kazatelny v kostele. (V Mistříně P. F. Pur 10/2).
Průběh zimy byl následující. Od 15/12 1928 do Vánoc mrzlo stále víc, pak obleva do nového roku. Od 1/1 1929 sněží,
zima se stupňuje – vánice, 18/1 už -19°C mrazu. Pak do 28/1 mírněji a sněží. Od 28/1 kruté mrazy se severními
vichry. 2/2 a 3/2 už -26°C mrazu, pak trochu mírněji. 7/2 mrazy se stupňují a vyvrcholí 10/2 a 11/2 na -33°C. Pak
trochu mírněji hlavně v poledne za to téměř denní sněhové vichřice, nejhorší 28/2. Od 1/3 zima polevuje – od 10/3
obleva. Na první jarní den 21/3 byl ještě mlýnský potok zamrzlý do dna, cesty a brázdy plné závějí. Velký byl také
strach z povodní, bylo to však jak se říká: „Mnoho sněhu, málo vody“. V mlýnském potoku úplně zamrzlém tekla voda
napřed po vrchu, pak se dostala pod led, který zvedla a tekla pod ním, až i ten se pomalu ztratil.
Jaro za pěkných dnů od 21/3 přišlo zvolna.
V půli dubnu dalo se už set, ve větší hloubce byla však země dosud zmrzlá. V druhé polovině dubna však přišly
zase vichry a mrazy takže do 1/5 ještě stromy a celý kraj měl ráz jako v zimě. Od 1/5 nastaly velká tepla přímo
vedra, takže všecko jako čarovným proutkem dotknuto, rázem se zazelenalo a rozkvetlo. Avšak ořechy z 90%, réva
na lešeních, zimostrázy břečťany, polovina meruněk, švestek, třetina třešní jabloní a jiných ovocných stromů, ta už
nevypučela a uschlá stála jako metly s rozpoltěnými kmeny od mrazů dokud je lidé neskáceli. V novinách však varovalo se předčasně je kácet v naději, že opuknou. Ale naopak, některé stromy co opukly a odkvetly ba i ovoce přinesly,
teprve pak uschly nadobro. Z velký květnových veder přišly časté bouře, první už hned 3/5, největší i s krupobitím
když už réž byla vymetena 29/5; u nás však kroupy tak neřádily, za to v Kyjově Nětčicích Kostelci Čeložnicích Moravanech stlučeno bylo všecko nadobro. Réž tam lidé zaorali všecku. V jiných krajích bylo ještě hůře. V červnu byla
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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zase tepla a deště každý den téměř, až na konec měsíce krásně. Pršelo i na Medarda ale 40 dní to přece netrvalo.
…. Léto začalo vedry, pak kol 5/7 chladna a malé pršky a na to zase veliká vedra pravé „psí dny“. 23/7 dosáhlo
vedro 38 ½ oC ve stínu z toho přišla 25/7 ohromná bouře s vichrem pak denní deště až 1/8 nejhroznější bouře s větrnou smrští na to pršky do 5/8 pak zase vedra přímo tropická a sucho mimo déšť 20/8 celý srpen a září.
Žně začaly někteří už 16/7; obilí velikými vedry rázem všecko uzrálo, takže ač tak pozdní jaro, žně se zpozdily
jen maličko. Lidé pro velká vedra chodili na pole jen za úsvitu a k večeru. Vprostřed žní z velkých veder přišla 25/7
ohromná bouře s vichrem, který všecko rozmetal a pak pršelo denně. Na to přišla nejhroznější bouře, kterou pamatuji
1/8, kdy blesk stíhal blesk a údery hromu jako za největší kanonády. Předcházela ji větrná smršť směrem od jihozápadu. Nejhůře postihla „Hušpery“ vesnici, „Čtvrtky“ a „Díly za plotky“. Jedoucí fůry zpřevracela, mandely roznesla
až na 100m daleko, že se ani mnozí s obilím neshledali. Ještě ve větší síle řádila na mistřínsku, kde na „Staré hoře“
roznesla těžké balíky lisované slámy až na 100 m daleko. Do 5/8 byly ještě pršky a pak už pěkně; kdo nespěchal
svezl suché obilí.
Podzim v začátku suchy a teplý až v listopadu deště, občas mráz. V prosinci pěkné počasí. 12/12 bouře s krupobitím. Před Vánoci trochu mrzne, na Vánoce sněží, po Vánocích obleva.

rok 1932

….V noci z 2/8 na 3/8 z velikých veder přišla ohromná bouře s větrnou smrští, lijákem a kroupami. Se strání
odnesena prsť nadobro, cesty po pás vymlety, ovoce hlavně hrušky otřepány všecky, stromy polámány, vyvráceny,
tašky s mnoha střech odnešeny i cikánům 2 boudy vichor převrátil a odhodil. V zápětí velká vedra a sucho v těžkých
půdách jakoby spařila brambory, že šmahem všecky zhubkovatěly. Je to první podobná bramborová katastrofa
u nás.

rok 1933

…Zima přišla t.r. velmi náhle. Ještě 3. prosince lidé orali a do rána s krutým severákem zamrzlo při 10oC mrazu.

rok 1934

Při strašné sněhové bouři 20/2 šel starší mistřín. občan Ztratil z Vacenovic domů. Přepaden a oslepen vichřicí
a spousty sněhu ztratil se opravdu. Tápal po polích zmítán bouří až za továrnou 2x spadl do potoka a na břehu
vysílením a útrapami skonal. Ráno našel jej tovární hlídač A. Urubek už ztuhlého. Více lidí kterých bouře v poli
zastihla nezapomene na ni do smrti.
….Při strašné průtrži mračen 27/8 o 4 hod. odpol. spadlo tolik vody, že regulovaný potok místy přetékal což se
dosud nikdy nestalo. Na to v noci přišla nová průtrž mračen. Pole na stráních a cesty byli vymlety děsně. Po 4 dny
25 osob a 4 vozy z obce upravovali největší výmoly. Ještě to nebylo hotovo a už 31/8 a 1/9 nové průtrže mračen
vymlely cesty ještě více. Proto bylo usneseno a vyhlášeno bubnem aby každý u svého pole cestu spravil. Většinou
uposlechli všichni.

rok 1940 - František Ingr

Ku konci ledna a začátkem ůnora sněhové vánice, které zavály všecky cesty, silnice a dráhy, takže byl přerušen
všechen provoz. Bylo nutno prohazovati i v neděli. 17. ůnora -24°C. Země zamrzla až 1 m hluboko. Stromy pukali
mrazem. Zvěř a ptactvo přišlo až k lidským příbytkům a hynulo hladem a zimou, neboť vše bylo zaváto sněhem.
Koroptve vyhynuly na 90% a zajíci 80%. Vinice jsou zaváty hodně sněhem, takže se bude střihat hodně pozdě. Zamrzly všecky řeky v celé Evropě. Ptáci padali se stromů vysíleni hladem a zimou. Od 1. ůnora zastaveno vyučování
na školách pro ůsporu topiva. Od 21. ůnora se vyučuje omezeně.
Text z kronik je přepsán doslovně, včetně chyb.
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◾POMOC OBČANŮM PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADU◾

Kontejnery a pytle podle barev:
Typů barev na tříděný odpad je celá řada.
Na druhou stranu je dobré vědět o tom, co kam
patří a nepatří. Pokud si nejste jisti, můžete vyhledat, kam daný kus odpadu patří podle značek
na obalu, nebo ho prostě vyhoďte do směsného
odpadu. Přestože tříděný odpad prochází linkou,
kde se ještě probere, může někdy špatně vhozený
kus zničit jinak recyklovatelný odpad. Zvlášť se
to týká například vyhazováním zrcadel do kontejneru na sklo, které se při rozbití jen velmi složitě
třídí od recyklovatelného skla.

▶ Plast má barvu žlutou:

Tyto kontejnery nebo pytle jsou někdy spojené
s kartony a tetrapacky. Pokud sem budete vhazovat i tyto kartony, neuděláte chybu.
Do pytle na plast patří:
• PET lahve
• Brčka
• Plastové obaly na CD/DVD
•	Sáčky, tašky a plastové folie nebo mikrotenové pytlíky (nevadí papírové etikety z obchodů)
• Plastový hřeben
• Plastové kelímky, příbory, talíře (čisté)
• Plastový obal na maso
•	Obal od čisticích prostředků a mýdel (pokud
není obsah nebezpečná látka)
• Plastové obaly na čokoládu
• Vymytá a nemastná plastová láhev od oleje
•	Veškeré plastové obaly od potravin (jogurty,
másla, margaríny, sýry apod.)
• Plastové lahve od nápojů
• Kbelíky a kanystry
• Strečové a bublinkové fólie
• Igelitové tašky, pytle a plachty
• Síťky a plastové krabičky
•	Obaly od drogerie a kosmetiky (aviváže, jar,
čisticí prostředky, krémy, gely na vlasy, zubní
pasty apod.)
• Plastové proložky od vajec
•	Nápojové kartony (obaly od mléka, džusů
apod. – pokud je není možné vyhodit do speciál-.
ního kontejneru na kartony)
•	Veškeré výrobky z tvrdých plastů (židle, stolky,.
koše apod.)
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• Plastové hračky
Do pytle na plast NEpatří:
• Linoleum
• PVC
• Molitan
• Plastové novodurové trubky
• Stavební polystyren
• Guma, pneumatiky, textil z umělých vláken
• Videokazety
• Znečištěné a mastné obaly od jídla
• Nebezpečné látky i obaly od nich
• Izolační pěna
• CD/DVD nosiče, tedy samotné disky
•	Hračky s kovovými komponenty nebo elektronikou
• BIOplasty

▶ Papír má barvu modrou:

V současné době již zřejmě každý ví, že tříděný
papír vyhazujeme do modrého kontejneru nebo
vkládáme do modrých pytlů. Konkrétně sem patří výrobky, které jsou dle značení obalů označeny
symbolem recyklace a kódem PAP 20 (vlnitá lepenka), PAP 21 (hladká lepenka) a PAP 22–39 (papír).
Jedná se např. o staré tiskoviny (noviny a časopisy),
reklamní letáky, kancelářský papír, sešity a pochopitelně i celou řadu papírových obalů s náležitým
označením. Obecně nevadí papír, na kterém je například plastové okénko nebo sponky ze sešívaček.
Tyto části se oddělí v recyklačním procesu. Naopak
vadí větší kusy kovů a obecně mastný, znečištěný
nebo voskovaný papír z kelímků.
Do pytle na papír patří:
• Noviny
•	Časopisy (pokud mají křídovou obálku, tak ji
odtrhnout)
• Sešity
• Letáky
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• Knihy (bez pevných desek)
• Brožury
• Potištěný papír
• Papírové obaly
• Karton i lepenka
• Drť ze skartovačky (kancelářský papír)
• Krabice od bot
• Krabička od cigaret bez plastového obalu
•	Obálka (nevadí plastové průhledné okénko,
z protinárazové nejdříve odtrhnout bublinkovou folii)
• Papírová krabička od léků
• Papírová taška
• Pohlednice

•	Skleněné obaly (od kečupů, marmelád, zavařenin, apod.)
• Akvária i rozbité bílé skleničky

Do pytle na papír NEpatří:
• Znečištěný papír
• Voskovaný papír
•	Kelímky od kávy (nejsou vhodné k recyklaci
kvůli vrstvě plastu, která zabraňuje protečení)
• Uhlový papír
• Termopapír (účtenky z obchodu)
•	Papír s velkými kovovými komponenty (sponky ze sešívačky nevadí)
•	Kapesníky, papírové utěrky a ubrousky (znečištěné)
•	Dětské pleny, vložky a další hygienické potřeby
•	Obaly na vajíčka nebo ruličky od toaletního
papíru (jsou již mockrát recyklované a na další zpracování se nehodí. Vyhoďte je na kompost nebo do směsného odpadu.
• Novodobé fotografie

▶ Barevné sklo je zelené:

Do kontejneru na sklo NEpatří:
• Porcelán
• Keramika
• Drátěné sklo
• Autosklo
• Zrcadla
• Zlacená a pokovená skla
• Varné a laboratorní sklo, sklokeramika
• Žárovky všeho druhu
• Televize a monitory

Do kontejneru na barevné sklo patří:
•	Lahve (od alkoholických i nealkoholických
nápojů)
•	Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze.
vhodit do kontejneru na kovy)
• Tabulkové sklo
• Skleněné obaly
• Akvária
Do kontejneru na sklo NEpatří:
• Porcelán
• Keramika
• Drátěné sklo
• Autosklo
• Zrcadla
• Zlacená a pokovená skla
• Varné a laboratorní sklo, sklokeramika
• Žárovky všeho druhu
• Televize a monitory

▶ Bílé sklo je bílé:

Do tohoto kontejneru patří pouze čiré sklo, tedy
bez jakékoliv barvy. Pokud si nejste jisti, vhoďte
raději kus skla do zeleného kontejneru na barevné sklo. Zatímco čiré sklo v zeleném kontejneru
nijak nevadí, barevné sklo v bílém kontejneru
může znamenat více práce nebo znehodnocení
čirého skla.
Do kontejneru na bílé sklo patří:
• Lahve
•	Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze
vhodit do kontejneru na kovy)
• Tabulkové sklo
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▶ Kov má barvu šedou:

Spousta obalů, jako jsou konzervy nebo plechovky, se dlouho vyhazovala do smíšeného odpadu. Naštěstí se velmi rozšířily kontejnery na kovy nebo si
obce sváží kovový odpad v šedých pytlích na sběrné
dvory, kde se ještě třídí a pak prodávají do výkupen.
Do pytle na kovy patří:
• Plechovky
• Konzervy
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•	Hliníková víčka od jogurtů a alobal (ideálně
zmuchlat do větší koule)
• Kovové uzávěry
• Kovové obaly
• Hřebíky, šroubky, drobné kovové odpady
• Menší hrnce, plechy, roury apod.
Do pytle na kovy NEpatří:
• Plynové lahve
•	Tlakové nádoby (deodoranty, laky na vlasy apod.)
• Potahované kabely a dráty
• Elektro (cestovní vařiče, hasicí přístroje)
•	Obaly od nebezpečných látek (olej, benzin,
barvy apod.)

▶ Bio odpad je hnědý:

Obecně do této hnědé popelnice patří odpad
rostlinného původu, tedy zbytky rostlin, posekaná
tráva, květiny, ale také čajové sáčky nebo kávová
sedlina. Naopak zbytky živočišného původu patří
do směsného odpadu nebo na kompost.
Do popelnice na bio odpad patří:
•	Zbytky rostlinného původu (listí, tráva, kousky větví keřů i stromů – posekané)
• Zbytky ovoce a zeleniny
• Zbytky pečiva
• Květiny
• Kávové sedliny
• Sáčky od čaje
• Papírové kapesníky a ubrousky
•	Ruličky od toaletního papíru, papírová plata
od vajíček
• Skořápky
• Dřevěné piliny, popel ze dřeva a dřevěného uhlí
Do popelnice na bio odpad NEpatří:
• Mrtvá těla zvířat
• Kosti, kůže, maso
• Oleje
• Letáky a noviny
• Vlhčené ubrousky nebo toaletní papír
• Zvířecí exkrementy
• Cigaretové nedopalky
• Omáčky, pomazánky, vařené těstoviny
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▶ Elektro odpad bývá červený:

Ani do odpadu na elektro nepatří veškerý odpad, který fungoval na elektřinu. Pozor hlavně
u televizí, monitorů nebo žárovek, které patří
na sběrný dvůr!
Do kontejneru na elektro odpad patří:
• Baterie, nabíječky, power banky
• Rádia, budíky, kalkulačky
•	Notebooky, klávesnice, myši, tiskárny (bez tonerů), počítače
• Mobilní telefony, vysílačky, navigace
• Discmany a walkmany, přehrávače MP3
•	Šlehače, toustovače, mixéry, rychlovarné konvice
•	Kulmy, fény, holicí strojky, elektrické zubní
kartáčky
• Žehličky, ruční vysavače apod.
• Elektronické hračky a drobná zařízení
Do kontejneru na elektro odpad NEpatří:
• Televize a počítačové monitory
• Tonery, CD, DVD, videokazety
• Úsporné žárovky i zářivky
• Autobaterie
Velké spotřebiče jako lednice, pračky, sušičky,
myčky na nádobí, sporáky, vysavače apod. patří
na sběrný dvůr nebo při nákupu nového spotřebiče využít možnosti vrácení.

▶ Textil může mít jakoukoliv barvu:

Kontejnery na textil mohou mít jakoukoliv barvu podle toho, jaká organizace tyto kontejnery
provozuje. Typicky jde o charitativní a ekologické
organizace. Díky sběru textilu je možné oblečení
darovat potřebným, nebo ekologicky zrecyklovat.
Všechno oblečení musí být čisté, suché a uzavřené v pytli nebo igelitové tašce.
Do kontejneru na textil patří:
• Nepotřebné oblečení bez ohledu na sezónu
•	Obuv v použitelném stavu (spárovaná a zabalená)
• Doplňky (opasky, peněženky, kabelky)
• Hračky (plyšové – čisté)
• Povlečení, peřiny, přikrývky, utěrky, ručníky
• Bytový textil (záclony, závěsy, přehozy)
• Batohy nebo menší zavazadla
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Do kontejneru na textil NEpatří:
•	Rozbité, znečištěné, plesnivé nebo zapáchající
oblečení nebo boty
• Koberce
• Matrace
• Velká zavazadla

▶ Směsný odpad – černá popelnice

Je potřeba říci, že jakýkoliv odpad hodíme
do směsného odpadkového koše, tak skončí
na skládce, tedy se nikdy nevytřídí. Pokud je to
tedy možné, odpad třiďte do barevných kontejnerů nebo pytlů, které jsou k tomuto účelu určeny,
a do směsného odpadu vyhazujte jen to, co opravdu
jinak vyhodit nebo zpracovat nelze.Ani do směsného odpadu nepatří vše, aneb každý doma máme nebezpečný odpad. Poučka „co nejde vytřídit, hodíme
do popelnice na směsný odpad“ platí skoro vždy,

ale také ne úplně. Přestože si můžeme myslet, že
doma nemáme žádný nebezpečný odpad, opak je
pravdou. Některý odpad bychom neměli vhazovat
ani do kontejneru na směsný odpad a měli bychom
se ho zbavit ve specializovaných sběrnách.
Mezi takovéto nebezpečné odpady, které bychom neměli vhazovat do kontejneru a už vůbec
například splachovat nebo vylívat do záchodu
nebo umyvadla, patří například tyto:
•	Prošlé a nedobrané léky a léčiva – ty bychom
měli odnést do lékárny
•	Barvy, laky, ředidla, mořidla a obaly na ně –
tyto patří na sběrný dvůr
•	Elektroodpad, typicky pak lednice, televizory
a monitory – patří na sběrný dvůr
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová

SBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době
lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se
součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou
je významně zatěžováno životní prostředí. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu pro-
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středí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše
obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se
dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické
energie, primárních surovin, vody, okyselování
prostředí a produkci skleníkových plynů.
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CERTIFIKÁT

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Obec Svatobořice-Mistřín
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 5 032 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:

71,54 MWh

3,17 t

6 203,62 l

354,68 m3

263,84 kg

8,43 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí
* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
91 194 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů
** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 4 761 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK POMALU KONČÍ
Všechno, co jsme prožili, co jsme se naučili,
k tomu se budeme vracet celý život. Nejstarší děti
se nám rozběhnou jak barevné korálky utržené ze
šňůrky. Byla s nimi vždy legrace i práce zároveň.
Za tu dlouhou dobu strávenou společně v MŠ vyzrály a jsou připraveny stát se pravými školáky
v ZŠ. Čeká je ještě to pravé, velké rozloučení se
školkou, které pro děti připravujeme každý rok.
Nejmenší děti se nám trošku povytáhly a zjistily, že je v naší školičce moc hezky. Ví, že mají
ve své blízkosti své paní učitelky, které jsou jejich
druhé mámy a dobře ví, kdy pofoukat bolístku.
Konec roku je v duchu různých výletů a zábavy.
Máme za sebou nádherný výlet na zámek Milotice. Vstoupili jsme do říše pohádek, kdy se zámkem procházely princezny a princové. Mohli jsme
se obléci do krásných kostýmů, seznámili jsme se
s kněžnou, tancovali jsme na bále a princové si
zašermovali.
Po vyčerpávající prohlídce jsme si v zámecké
kavárně dali pořádnou porci zmrzliny.
Před sebou máme ještě dva úžasné výlety, které
zakončí školní rok.
Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme krásné prázdniny plné nezapomenutelných okamžiků.
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Dětem vstupujícím do ZŠ hodně úspěchů v učení
a novým dětem, které v září nastoupí do naší mateřské školy, veselý start. Těšíme se na Vás.
Hezké prázdniny!

Kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
UTÍKÁ TO JAKO VODA V ŘECE A KONEC ŠKOLNÍHO ROKU MÁME TU.
Poslední měsíce před prázdninami bývají ale
nejpestřejší. Na DEN MATEK se děti pochlubily
svou pohádkovou besídkou ve školní jídelně, protože z důvodu vysoké nemocnosti nebylo možné
vystupovat v plánovaném termínu na KD. Přesto
ale děti pilně nacvičovaly a dokonce stihly i veselý
čarodějnický den. Po vyznačené trase plnily úkoly, a protože se jim moc dařilo, čarodějka, která
je provázela celou dobu, byla vysvobozena a stala
se princeznou. Princezny nás provázely i na DEN
DĚTÍ. A hned čtyři – SNĚHURKA, POPELKA,
ZLATOVLÁSKA a ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, které
nás přivedly k pokladům. Cestou jsme ale museli
najít sedm trpaslíků, tři oříšky, ze šišek připravit
korálky a zvládnout růžičkový slalom. Také výlet
všech dětí byl pohádkový – a to doslova. Děti si
v kostýmech princů a princezen prohlédly zámek
v Miloticích a seznámily se s paní hraběnkou.
V květnu se starší děti jely podívat se svým zraněným plyšáčkem do Brna do NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK. Na příjmu musely říct, co se mu stalo,
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pak šly na ošetřovnu, rentgen i do lékárny jako
u opravdového úrazu. Hravou formou se seznámily s tím, jak jsou důležité např. helmy, chrániče a reflexní prvky na oblečení. Také se ujistily,
že když je potřeba jít do nemocnice, nemusí mít
z této návštěvy obavy.
V tomto školním roce jsme poprvé oslavili DEN
OTCŮ. Děti si společně s tatínky udělaly dřevěný
rámeček, zatloukaly hřebíky, smirkovaly i zdobily, ale hlavně po příjemně stráveném odpoledni
nikdo neodcházel s ofačovaným prstíkem.
A pak nás už čekalo loučení. Předškoláci v pruhovaném tričku „nasedli na lodičku“ a KAPITÁNEM, což byl pan ředitel, byli pasování na námořníky, kteří zahájí svou školní plavbu v září v první
třídě. My jim na této plavbě přejeme hodně úspěchů! I když přijdou nějaké bouřky, vždycky vyjde
sluníčko. Teď si ale všichni užijeme prázdnin, načerpáme nové síly a elán do dalšího školního roku
a doufám, že se nám bude dařit jako doteď.
Kolektiv MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
HOLA, HOLA - ŠKOLA VOLÁ
V úterý 17. května se tradičně – i když covidem
přerušená – konala akce pro budoucí prvňáčky,
a to Hola, hola - škola volá. Účast byla i přes velmi
deštivé odpoledne hojná. Děti (i rodiče) přivítaly paní učitelky budoucích 1. tříd - jak jinak než
veselou písničkou a všichni se pak vydali na prohlídku školy, a to opravdu důkladnou. Od suterénu, kde se zrovna připravovali žáci ZUŠ na svůj
koncert, až po učebny v horním patře. Dětem se

nejvíce líbila počítačová učebna a učebna přírodopisu, kde je nejvíce zaujaly modely oka, ucha
a kostry živočichů.
V tělocvičně pak byla pro děti na závěr přichystána „opičí dráha“.
Na další akci Hola, hola - škola volá 2 a na budoucí prvňáčky se těší paní učitelky Mgr. Alice
Kršová a Mgr. Markéta Varmužová.
Alice Kršová, učitelka

EXKURZE V KOVOZOO
Dne 28. dubna jeli žáci 1. – 3. ročníků do KOVOZOO ve Starém Městě. KOVOZOO nemá v celé
Evropě obdoby, protože všechna zvířata jsou vyrobena z kovového odpadu a jsou v životní velikosti. Cílem je použít nepotřebný materiál a ukázat
lidem, že i staré a zrezivělé materiály mohou být
krásné a užitečné. KOVOZOO má i svoji porodnici
pro rození, léčení a regeneraci kovových zvířátek.
S dětmi jsme navštívili ZÁŽITKOVOU KOVÁRNU,
kde jsme si vyzkoušeli kout kladivem železo přímo z výhně. Zajímavé bylo MUZEUM VETERÁNŮ
s expozicí historických aut a motorek a prohlédli
jsme si LETOUN L- 610 vyrobený v Československu. Na vyhlídkové lávce jsme nahlédli do reálného světa zpracování a recyklace odpadů, zažili
jsme dobrodružství při komentované jízdě silničním vláčkem Steelinka, vylezli na vyhlídkový MAJÁK ŠROTÍK, ke kterému patří LOĎ NADĚJE. Samozřejmě že vše muselo být zakončeno nákupem
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

suvenýrů a společnou pěknou fotkou. Exkurze se
nám moc líbila a příště si ji naplánujeme aspoň
o dvě hodiny déle. A také všem doporučujeme KOVOZOO jako tip na rodinný výlet.
Markéta Varmužová, učitelka
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POZNÁVÁME SVOJI OBEC - EXKURZE OBECNÍ ÚŘAD A POŠTA
V rámci učiva 2. ročníku se žáci seznamují s důležitými osobnostmi, významnými budovami, památkami i chodem obce, ve které žijí. Učí se tvořit
otázky a zdokonalují se v souvislém vyjadřování.
Tyto dovednosti uplatnili při exkurzi na obecním
úřadě, kde se ptali pana starosty a místostarosty
na důležité informace týkající se chodu obce i plánovaných změn. Své dotazy děti zpracovaly také
v dopisech, které napsaly panu starostovi. Doufáme, že se některé z nápadů v budoucnu uskuteční.
Učíme se také psát adresu a znát místo svého
bydliště. Tyto znalosti žáci uplatnili při návštěvě
pošty. V hodinách českého jazyka napsali adresu
i pozdrav na pohled, který si sami na poště připravili k odeslání. Doufáme, že všem adresátům
udělal radost.
Děkujeme zaměstnancům obecního úřadu
i pošty za zajímavou exkurzi a budeme se těšit
na další spolupráci.
Žáci a učitelé 2. ročníků

KUŽELKY
Žáci druhých ročníků se vydali v rámci utužování zdravého sportovního ducha do místní kuželkárny, kde se seznámili se zajímavým a adrenalinovým sportem a zasoutěžili si mezi sebou
v kuželkách. Chtěli bychom poděkovat ochotnému panu Ivanu Blahovi i celé T. J. Sokol Mistřín
za příležitost si zahrát, těšíme se na příští návštěvu a HODU ZDAR!
Učitelky 2. ročníků

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V týdnu od 23. do 27. 5. 2022 se žáci 4. ročníku zúčastnili Školy v přírodě. Vydali jsme se letos
do střediska Hipocentrum Koryčany, naložili kufry
všech velikostí, cesta nebyla daleká. Areál se nachází v nádherné přírodě s dostatkem prostor pro
dětské dovádění. Ubytování bylo vyhovující, strava
vydatná, program bohatý. Žáci byli první den rozděleni do 4 skupin, které mezi sebou po čtyři dny
zápolily ve sbírání bodů z rozmanitých soutěží,
kvízů a her. Vyzkoušeli si nejrůznější netradiční
dovednosti: vázat uzly, lasovat, vrhat sekerou i nožem, práskat bičem. Učili se pozorovat přírodu,
poznávat byliny a stromy, zorientovat turistickou
mapu, vyrobit kožený náramek, opéct správně.
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špekáček. Také házeli šipky, ringo, hráli bingo,
řešili šifry a rébusy, zpívali písničky, hráli scénky.
Dopolední činnosti měli připravené zaměstnanci Hipocentra. Poděkování patří Lídě za přírodovědný ekoprogram, Freďákovi za předvedení
kovbojských dovedností, prohlídku stájí s vý-

kladem a zapůjčení svého koně k fotografování,
vedení školy za umožnění tohoto pobytu žákům,
pedagogům za trpělivost a přípravu, sponzorům
za přebohaté odměny a tombolu a konečně SRPŠ
za přispění na autobus.
Martina Hálová, učitelka

ŠKOLA V PŘÍRODĚ, 5. ROČNÍK
Od 18. – 20. 5. se zúčastnily obě třídy pátého
ročníku školy v přírodě v OUTDOOR RESORT
BŘEZOVÁ u Třebíče.
Tři dny plné adrenalinu, radosti a spolupráce,
kdy se z dětí stali horolezci, hledači drahokamů
při rýžování zlata, šifrovači při luštění různých
šifer či odvážní lezci na lanech v 15metrech výšky.
Děti nefungovaly jako „áčko“ a „béčko“, ale
byly jeden úžasný tým, který se dokázal podpořit
a povzbudit k co nejlepším výkonům. Byly úžasná
kamarádská parta a škola v přírodě jim dodala
spoustu sebevědomí a elánu, když překonávaly
své vlastní osobní limity – strach z výšek, strach
z neznámého…
Nejen krásná příroda, pohádkové prostředí
a přátelští instruktoři byli svědky toho, že se
snad nikomu nechtělo odjet domů.
Tento pobyt dětem dal spoustu zážitků spolu
s kamarády, takových zážitků, které možná již
nezažijí, a proto si dovolím říct – byl nezapomenutelný a děkuji, že jsem mohla být jeho součástí!
Naděžda Vašková, učitelka

ŠIKOVNÉ GYMNASTKY
Oddíl Sportovní gymnastiky patří pod Baník
Ratíškovice. Do oddílu je v tuto chvíli zapsáno
více než 60 dětí z celého okresu Hodonín. Tréninky bývají pravidelně v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ v Ratíškovicích.
V tuto chvíli tvoří děti ze Svatobořic-Mistřína
silnou členskou základnu:
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Táňa Synková, Anežka a Katka Kyněrovy,.
Alžběta Kyněrová, Anička a Amálka Kundratovy,
Stela Vašíčková, Marie Duhajská, Julie Demelová,.
Adriana Šťastná, Ema Lukešová, Magdaléna.
Šebestová, Anabelka Šťastná.
7. dubna 2022 proběhly Oddílové závody, kde
děti cvičily na kladině a v prostných. Děvčata byla
rozdělena do týmů podle roku narození.
V kategorii 2015 – obsadila 1. místo Táňa Synková
V kategorii 2014 – obsadila 1. místo Kateřina .
Kyněrová, 2. místo Anežka Kyněrová
V kategorii 2012 – obsadila 1. místo Stela Vašíčková.
6. místo Anna Kundratová
V kategorii 2011 – obsadila 5. místo Julie .
Demelová
V kategorii 2010 – obsadila 3. místo Alžběta
Kyněrová
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V kategorii 2009 – obsadila 5. místo Amálie
nejmenším gymnastkám. Přejeme všem ohebným
Kundratová
šikulkám radost z pohybu a nadšení z krásného
Ostatní děvčata se závodů nezúčastnila kvůli. sportu.
nemoci. Za poskytnuté informace děkuji paní
Markéta Varmužová
vedoucí Hance Vašíčkové, která se věnuje.

AEROBIC CENTRUM KYJOV
Cinkání medailí si užívají žákyně naší ZŠ:.
Lenhartová Barbora, Mikésková Klára, Pěčková
Sára, Řiháková Gita a Řiháková Viktorie. Vytrvalost, píle, radost z pohybu a hudby přináší své
výsledky. S týmem „Na divokém západě“ pod
vedením trenérů – Karolína a Krystian Olasz

a Jana Polešovská – se v letošní závodní sezoně
zúčastnili již několika závodů, kde získali krásná
1. místa. Velká gratulace patří všem holčičkám
a trenérům!
Kateřina Řiháková

DEN BEZ AKTOVKY – DRUHÝ STUPEŇ
Ve středu 11. května byste nepotkali školáky
s aktovkami. Vezli si své učebnice v kočárku,
v nafukovacím člunu, nesli v bedýnce na víno nebo
na zvířátka. Proč?
V parlamentu si děti daly za úkol vymyslet zpestření dní ve škole. 7. A přišla s nápadem dne bez
aktovky. V hodině informatiky vytvořili plakát,
s panem ředitelem vyjednali podmínky realizace
a mohli vše spustit.
Upřímně, všichni jsme se nasmáli tomu, jakou mají děti fantazii. Pořízené fotografie hovoří
za vše.
Jana Brhelová, učitelka

20

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 7. TŘÍDY
Kurz se konal ve dnech 20. 2. až 25. 2. 2022
v Bílé v Beskydech. Zabezpečení kurzu bylo dohodnuto se spolkem SUN Outdoor, který zajistil
ubytování na horské chatě Bílá a také tři instruktory pro výcvik. Výcvik probíhal na sjezdovkách
Skiareálu vzdáleném asi 700 m od chaty. Kurzu se
zúčastnilo 34 žáků 7. ročníku. Žáci byli rozděleni do tří družstev, svým odpovědným a aktivním
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přístupem a kázní umožnili bezproblémový výcvik.
První družstvo absolvovalo zdokonalovací výcvik.
Všichni žáci základy lyžování a snowboardingu
zvládli. Různou úroveň naučených dovedností pak
žáci předvedli při závodech ve slalomu na lyžích.
Kurz se vydařil. Poděkování patří všem, kteří se
na jeho přípravě a realizaci podíleli.
Libor Altmann, učitel
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 8. TŘÍDY
Vzhledem k epidemiologické situaci ve školním roce 2020/2021 nemohl proběhnout lyžařský
výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku. Proto jsme
v tomto školním roce uspořádali také kurz pro
žáky, kteří v loňském školním roce nemohli tento
kurz absolvovat. Kurz probíhal na stejném místě
jako pro žáky 7. ročníku, tedy na Ski středisku
Bílá v Beskydech. Přestože celá akce probíhala až

v polovině března, byly sněhové podmínky vynikající a počasí nám přálo. Slunečné počasí a svahy
pokryté sněhem umožnily dětem si kurz řádně
užít a zalyžovat si. Po krušných začátcích a osty-.
chu vše opadlo a žáci ve většině případů zvládli
i slalomový závod na čas.
Zbyněk Mašek, ředitel školy

PROJEKT T. G. M. A ÚŘAD PRÁCE
Konečně po dvou letech jsme mohli navázat
s žáky 8. ročníku na tradiční projekty z minulosti.
Jedním z nich je návštěva muzea Tomáše G. Masaryka v Hodoníně, spojená s návštěvou Úřadu práce
v Hodoníně. Osmáci se tak 13. 4. 2022 seznámili
s životem a tvorbou jedné z největších osobností

českých dějin 20. století a zároveň zjistili, jaké
mají předpoklady pro budoucí povolání.
Letos jako bonus viděli žáci kopii největší ručně
psané knihy světa Codex gigas.
Jana Brhelová, učitelka

NÁVŠTĚVA INTERNAČNÍHO TÁBORA VE SVATOBOŘICÍCH
Devátý ročník se v hodinách dějepisu učí celé
20. století. V polovině roku se dostáváme ke smutnému období 2. světové války a holocaustu. Dne
25. 4. 2022 jsme navštívili památník ve Svatobořicích, který byl vybudován jako důstojná vzpomínka na tuto dobu. Děkujeme paní průvodkyni
Ronkové za zajímavou přednášku. Žáci k tématu
zhlédli film o internačním táboře a prohlédli si výrobky internovaných. Ve škole měli za úkol sepsat
vše, co si z dané exkurze zapamatovali.
Jana Brhelová, učitelka

22

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

ZÁVĚREČNÁ 9. ROČNÍKŮ
Závěrečným plesem s polonézou zakončili v sobotu 14. května 2022 taneční kurz žáci 9. ročníků
Základní školy Svatobořice-Mistřín.
Jarní termín byl velmi netradiční, standardně
se závěrečná koná na začátku ledna. V tomto případě se však jednalo o důsledek lockdownu – kurz
žáci zahájili již na podzim loňského roku, bohužel
covidová opatření, která po dokončení kurzu platila, nenabídla ukončení kurzu v plném rozsahu
a za přítomnosti všech rodičů. Proto se využilo
nabídky tanečního mistra pana Libora Brožíka, že
je ochoten přijet, až opatření pominou a s dětmi
vše zopakovat a polonézu nacvičit.
Kalendář kulturního domu se však rychle plnil
termíny, a tak se zarezervovalo datum 14. května.
Všichni jsme doufali, že pracovní povinnosti v zahraničí, které taneční mistr měl, do té doby skončí a ples uskutečníme. Poslední březnový týden se
pan Brožík ozval, že to klapne. Rozjela se tedy velká
akce nachystat dětem závěrečnou se vší parádou.
Začala spolupráce mezi SRPŠ, rodiči a třídními
učiteli. Žáci se pustili do tvorby pozvánky, vymýšlení tabla a fotokoutku. Dva týdny před plesem
začali opakovat tance a nacvičovat polonézu.
Uteklo to velmi rychle a den D byl tu. Ze strany dospělých bylo vše nachystáno, teď už to bylo
na dětech. Když padla 20.00 hodina, 14 chlapců
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a slečen, oblečených do nádherných dlouhých
večerních šatů, nastoupilo na parket. I přes mírnou nervozitu, která panovala na chodbě, krásně
odtančili polonézu na píseň Nothing Else Matters
od Metallici. Odměnou jim byl obrovský potlesk
od všech přítomných. Dojetí bylo vidět nejen
u maminek a babiček ☺.
Po polonéze následovala sóla tanečních párů,
při kterých ukázaly přítomným, že jak standardní
tak i latinsko-americké tance jim nejsou cizí. Než
došlo na sóla s rodiči, předali chlapci dívkám jako
poděkování růžičku.
Polonézou to však pro žáky nekončilo. Kdo
chtěl, mohl se přihlásit do taneční soutěže, kterou
jim taneční mistr připravil. Vše se neslo ve velmi
profesionálním duchu. Pětičlenná porota složená
z tanečních kolegů pana Brožíka vybrala po dvou
kolech vítěze. Na 1. místě se umístil pár ve složení Veronika Fricová a Vašek Varmuža, na druhém
místě Aneta Gajdošová a Jan Hajný a 3. místo získala Ema Hajná a Adam Bimka. Medaile, kytičky
a dárkové poukazy přebíraly páry s neskutečnou
radostí. Dokonce byla udělena i cena učitelského
sboru za nejsympatičtější pár, a to Marině Urubkové a Adamovi Šefčíkovi.
Ani děti nezůstaly pozadu a své díky vyjádřily nejen porotě, svým třídním učitelům paní
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Mgr. Monice Pinterové a panu Mgr. Romanu Miklišovi, MBA, ale hlavně tanečnímu mistru panu
Liboru Brožíkovi a jeho taneční partnerce Katce
Martykánové. Od této chvíle začala volná taneční zábava a parket se zaplnil všemi přítomnými.
Kdo zrovna netančil, mohl si prohlédnout žáky
nachystaný fotokoutek.
Doufám, že si svůj večer žáci užili a i ostatní se
pobavili po dlouhé odmlce tanečních zábav.
Chtěla bych tímto poděkovat jak tanečnímu mistru, třídním učitelům, žákům, kteří měli chuť naučit
se tančit, tak i rodičům žáků za nezbytnou podporu
dětem. Mé poděkování směřuje i k členům SRPŠ,
kteří se zapojili a vytvořili spolu s rodiči bezva tým,
díky kterému šlo závěrečný ples uskutečnit.
Věřím, že se ve školním roce 2022/2023 najde mezi „deváťáky“ spousta nadšených tanečnic

a tanečníků a mně se naskytne opět pohled na dojaté a hrdé rodiče. Tak na další závěrečné…….
Kyněrová Michaela, předsedkyně SRPŠ

„ZE VŠECH LÁSEK NEJUPŘÍMNĚJŠÍ JE LÁSKA K JÍDLU.“
Citát, jehož autorem je spisovatel George
Bernard Shaw, mě provází dlouho a od začátku tohoto roku i v naší jídelně. Práce na pozici
vedoucí školní jídelny pro mne byla a stále je
velkou výzvou. Každý nový začátek je těžký,
ale jsem upřímně moc ráda, že mohu být součástí týmu, který dělá radost školákům i strávníkům z okolí.
Moc krásná slova mě potěšila v poděkování
od paní Dany Měchurové, vedoucí učitelky MŠ
Svatobořice.
„Skladba, množství a hlavně pestrost jídla,
která je vyvážená zdravými produkty. Základ
pro to, aby už ta nejmenší děťátka měla chuť
k jídlu a těšila se na svou porci, je určitě i vizuální stránka a tu teď vnímají.“
Toto je pro mne motivace k další činnosti.
Není jednoduché se zavděčit všem a také nelze
všechno realizovat hned. Ale díky více pozitivním zpětným vazbám jde vidět, že zkoušet něco
nového má smysl.
V měsíci květnu bylo spuštěno dotazníkové
šetření, jehož cílem je zjistit spokojenost se
stravováním ve školní jídelně. V těchto dnech
už mám před sebou velkou část vyplněných dotazníků. Vyhodnocení bude dostupné na webových stránkách školy. Věřím, že nám to pomůže
k následnému zlepšení kvality stravování.
Budeme se s kolegy ve školní jídelně snažit,
aby bylo co nejvíce spokojených dětí.
Žaneta Hasalová, vedoucí školní jídelny
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ÚSPĚCHY ZUŠ NA JAŘE
Po dvouleté odmlce se žáci i učitelé základních
uměleckých škol konečně dočkali živých koncertů a soutěží, které letos vyhlásilo MŠMT ČR pro
dechové nástroje, komorní zpěv a soubory lidové
hudby. Letos opět děti z naší obce vybojovaly přední místa pod hlavičkou ZUŠ Dubňany, a to ve hře
na příčnou flétnu: okresní kolo – 1. místo Michaela Pekaříková, 2. místo Kristýna Žaliová, zobcová
flétna – 3. místa Tomanová Kamila a Tomanová Zuzana, saxofon – okresní kolo 1. místo Pavel Esterka.
a krajské kolo na saxofon 1. místo Veronika Šparglová. Ve hře na cimbál dosáhli na první místa
v Ústředním kole v Mikulově Petr Martykán
a Josef Herman a zlaté pásmo si také vybojovala
Cimbálová muzika s primášem Martinem Hajným,
který ještě získal cenu poroty za výborný instrumentální výkon. V ústředním kole v Turnově si
Pěvecké trio A+P+L (Anastázie Martykánová,
Petr Martykán a Lucie Varmužová) odvezli 3. cenu
a duo K+A (Katka Martykánová a Adéla Řiháková)
získaly krásné druhé místo. Ze srdce gratulujeme
všem úspěšným muzikantům i zpěvákům a velké
poděkování též patří jejich učitelům, především
Kláře Strýčkové, Katce Martykánové, Pavlíně Hajné, Pavlu Varmužovi, Petru Spěvákovi a Jankovi
Gašpárkovi za skvělé vedení, trpělivost a péči o své
žáčky. Brzy na viděnou na koncertě.
Markéta Varmužová
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Farnost
Vážení spoluobčané,
ve farnosti již od začátku května probíhá rekonstrukce kostela, dá se říci podle plánu. Ještě než
ale tato rekonstrukce začala, tak ještě předtím –.
bylo to týden po Velikonocích – proběhlo velké
organizované vyklízení kostela. Už předem naše
farnice nabalily do krabic věci ze sakristie a oratoře nad ní, která slouží jako sklad. V sobotu přišli
hlavně muži, protože bylo potřeba silných rukou.
Nechyběly ale ani ženy, které douklízely prostory kostela a jiné, které pro brigádníky připravily
občerstvení. Přišlo poměrně dost lidí, takže celá
trvala necelé tři hodiny, zvládlo se to nad očekávání dobře. Chci poděkovat všem, kteří pomáhali,
zvláště pak hasičům a zaměstnancům obce.
Ještě těsně před začátkem rekonstrukce bylo
v kostele první svaté přijímání, kdy přijalo tuto
svátost 15 dětí ze 3. tříd. To byla poslední akce
v kostele.
Od té doby probíhají bohoslužby v neděli na kulturním domě – protože se podle kapacity prostor
vejdeme všichni a i z organizačních důvodů, zredukovaly se v normálních podmínkách sloužené
dvě mše sv. na jednu v kompromisním čase 9 hod.
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Přes předchozí obavy a drobné technické problémy v neobvyklém prostředí pro bohoslužebnou
činnost, které se nám podařilo vychytat, jsme
s průběhem těchto bohoslužeb velmi spokojeni –
myslím, že mohu takto vyjádřit mínění velké části
účastníků. Ve všední den bývají mše sv. na faře
ve společenské místnosti, kde bývá někdy těsno,
zvláště o větších svátcích mimo neděli a při májových pobožnostech, které probíhaly v měsíci květnu, třikrát do týdne před večerní mší sv. Probíhaly
jako obvykle za účasti dětí, které přednesly pokaždé nějakou básničku ke cti Panny Marie. V neděli se tentokrát tyto pobožnosti nekonaly, kromě
poslední květnové neděle, kdy jsme se s farníky
dohodli, že tato pobožnost proběhne venku, mezi
vinohrady, u božích muk u vinohradu rodiny Neduchalových v Kuklách. Při této příležitosti byla
tato muka požehnána. I když bylo větrno a pod
mrakem, i nějaká ta dešťová kapka spadla, shromáždila se zde asi šedesátka lidí, kteří sem doputovali na kole, pěšky či autem. Po modlitbách bylo
nachystáno občerstvení.
Pohřbů sice zatím během oprav nebylo mnoho,
ale u těch, které byly, jsme museli improvizovat –
bohoslužbou v parku pod kostelem, přímo na hřbitově či jen obřadem uložení zemřelého do hrobu.
Po uzávěrce tohoto čísla má proběhnout ještě
slavnost Božího Těla ve čtvrtek 16. června. Mše
svatá se začátkem v 17.30 hodin by se měla konat
v parku pod kostelem a potom má následovat tradiční průvod obcí s Nejsvětější svátostí. Dále pak
poslední neděli v červnu bude opět v parku pod
kostelem farní pouť a následně farní odpoledne
jako příležitost k neformálnímu setkání pro farníky
i ostatní. Doufám, že v tyto dny vyjde pěkné počasí.
Přeji krásné letní dny i Vám!
P. Bedřich Horák, farář
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Charita
POTŘEBUJETE POMOC, NEVÍTE SI RADY?
NEMÁ SE KDO POSTARAT O VAŠE RODIČE ČI PRARODIČE?
HLEDÁTE OSOBU, KTERÁ BY O NĚ PEČOVALA?
ZAVOLEJTE NÁM!

Charitní pečovatelská služba vám může pomoci! Dojedeme k vám domů!
Sociální pracovnice: Bc. Helena Valčíková
tel: 774 409 348 nebo 518 620 302			
	 
Kam za námi můžete přijít?
Charitní pečovatelská služba Kyjov – středisko Svatobořice-Mistřín
Adresa: Hlavní 272, Svatobořice-Mistřín
Charitní pečovatelská služba nabízí podporu v oblasti:
•	hygieny – hygiena na lůžku nebo v koupelně (u každého doma nebo v bezbariérové koupelně
na DPS), pomoc při použití WC, pomoc při péči o vlasy a nehty
•	stravování – při přípravě jídla i pití (snídaně, večeře), oběd můžeme dovézt až do domu a pomůžeme
i s jeho podáním lidem na lůžku, kteří jej sami nedokáží zkonzumovat
• pohybu – při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při nácviku chůze, apod.
•	nákupu a pochůzek, doprovodu – vyzvednutí receptu u lékaře, dovezení nákupu, vyřízení osobních
záležitostí na úřadech, doprovod k lékaři
Komu pomáháme?
Charitní pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku. Služba je určena pro:
• osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
• osoby s chronickým onemocněním,
• osoby se zdravotním postižením,
• rodiny s dítětem/dětmi.
Kdy za vámi můžeme docházet?
Službu poskytujeme od 7 hod. do 20 hod. po dobu celého týdne – včetně sobot, neděl a svátků.
Kam za vámi dojedeme?
Jezdíme po celé obci Svatobořice-Mistřín.
Jak je to s placením?
Cena za poskytované služby je 135 Kč/hodina.
Charita Kyjov
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
KRTEČEK A MOJE VZPOMÍNKY
Ahoj, jmenuji se Terezka a je mi 5 let. Sice
už chodím do mateřské školy ve Svatobořicích,
ale stále ráda vzpomínám na to, jak jsem s maminkou navštěvovala rodinné centrum Krteček.
Moc se mi tam líbilo. Nejenom, že jsem si v herně malovala, skládala kostky a puzzle, tancovala
a učila se písničky, ale také jsem poznávala nové
hračky a hlavně jsem v Krtečku měla možnost poznat hodně kamarádů. Je skvělé, že s některými
chodím i teď do školky. Často si hrajeme, třeba
s Adélkou a Vojtíškem, s nimiž chodím dokonce
i do Podkověnky. Nemohu však také zapomenout
na další spoustu kamarádů jako Lilinku, Šimonka,.
Filípka a Anetku.
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Krteček je prostě super. Díky němu bylo daleko
jednodušší si ve školce zvyknout.
A když se vyskytne sem tam prostor, tak mě
maminka občas do Krtečka vezme a já si to stejně
jako dříve pořádně užívám.
Můj bráška Jozífek totiž teď do Krtečka chodí
s maminkou a hraje si tam stejně rád jako já. On
a také mnoho dalších dětí si mohou najít kamarády
a kamarádky, s nimiž se uvidí nejen ve školce, ale
později i ve škole a dalších zájmových kroužcích.
A to se mi na Krtečku líbí nejvíc. Je to místo,
kde vzniká přátelství, které může trvat i celý život.
Za RC Krteček Terezka …
a Jozífek s maminkou Hankou
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Podkověnka
„PŘIŠLO JARO DO VSI,…“
I KDYŽ JSME JE LETOS NÁLEŽITĚ NEPŘIVOLALI.
Kvůli nepříznivému počasí, kdy se maminky
obávaly o zdraví dětí, se na poslední chvíli zrušila obchůzka na Smrtnou neděli ke Kyjovce. Ale
básničky i klepání jsme se naučili - příští rok nám
přijdou vhod!
Úspěch zažili naši chlapci - verbíři Fabián a Sebastián Ošťádalovi, kteří se po pečlivé přípravě
na oblastní kolo ve Vacenovicích dostali do celostátní soutěže Mezinárodní dětský folklorní
festival Kunovské léto, jehož součástí je soutěž
mladých verbířů v Uherském Hradišti. Oběma
přejeme, ať jim to tak dobře vyjde i tam!
Děvčata poctivě zkoušela pásmo tanců na Královničky, protože v důsledku zrušení předchozích
slavností covidovým opatřením byly pro všechny

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

dívky písně i krokové variace úplně nové. Královničky budeme tančit po třech letech, poslední
proběhly 9. června 2019. Ty letošní jsou trochu
netradiční, poněvadž v rámci opravy našeho kostela se uskutečnily po mši svaté v neděli 5. června
2022 před kulturním domem.
Školní rok uběhl jako voda, ale Podkověnka
činnost nepřeruší ani první část prázdnin v červenci. Naše zkoušky jsou už teď zaměřeny na přípravu programu na 40. výročí založení Podkověnky, které se uskuteční v sobotu 2. července 2022
společně s ostatními jubilujícími soubory.
Přijďte to oslavit s námi!
Jarmila Maradová, vedoucí

29

Scholička
SCHOLIČKA NAHRÁLA SVÉ DRUHÉ HUDEBNÍ CD
Naše CD s názvem ,,Uzdrav svou zem“ je určitě naše pýcha a radost. Když jsme minulý podzim
začaly nacvičovat nové písničky, nikdo z nás si
nebyl jistý, jak to celé dopadne. Ze zkoušek jsme
chodily domů úplně vyčerpané, ale věděly jsme,
že to bude stát za to. Holky docházely poctivě
na zkoušky a i přes všechny komplikace jsme pilně zdokonalovaly jakýkoli malý detail a rytmus,
který by nás při natáčení mohl rozhodit. Jsme
vděčné, že nás modlitby ze mší posilovaly a že při
nás Panna Maria stála až do poslední zkoušky
před nahráváním. Všechny jsme se těšily na plody
naší tvrdé práce, a tak jsme zpívaly ještě hlasitěji
než kdy před tím. Před dnem D skoro nikdo z nás
dobře nespal vzhledem k tomu, jak jsme byly natěšené a když nás vezli do nahrávacího studia, byla
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to taková podivná atmosféra, jako by před námi
stál nějaký velký test. Jakmile jsme ale vstoupily
do zlatě nasvětleného nahrávacího studia, ujaly
jsme se této výzvy s vervou. Byly jsme nervózní, avšak odhodlání v očích ostatních překonalo
všechny naše obavy. Celé natáčení bylo zdlouhavé
a namáhavé, některé po něm nemohly dokonce
mluvit. Naši Scholičku to ale jen víc sblížilo a pouta, která naleznete při zpěvu, jsou tak jedinečná,
že je nic nemůže nahradit. Hodně jsme se nasmály a jsme na sebe mimořádně hrdé, jak jsme to
celé zvládly. Scholička nyní pravidelně doprovází
zpěvem nedělní mše svaté a těšíme se na uvedení
našeho CD na podzim.
Za Scholičku, Barbora Látalová
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Slovácký krúžek
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE!
Drazí spoluobčané, v posledním článku jsem
Vás informoval o tom, že Slovácký krúžek i soubor Lúčka se rozhodli nácvik a další aktivity realizovat společně. Aniž by toto znamenalo definitivní právní sloučení obou kolektivů, beze zbytku
v tomto případě platí, že ve dvou se to lépe táhne.
A jaké byly naše společné aktivity v uplynulém
období? Jako kdyby to bylo před týdnem, kdy jsem
psal článek o fašaňku, a ejhle, již zde máme květen a mohu se podobně ohlédnout za tím, co nás
potkalo během jara.
Po dvou letech jsme si plnohodnotně mohli připomenout velikonoční svátky. A tak kromě krojové účasti na slavnostní mši si šohaji z krúžku
a Lúčky dozajista užili i krojovanou velikonoční
obchůzku po děvčatech z obou kolektivů. Věřím,
že to byla příjemná kratochvíle a že šohaji byli při
šlehání gentlemany.
Květen byl pro naši činnost jako vždy ve znamení mnoha aktivit. Pod taktovkou Vítka Gajdy
jsme spolu s chasou vztyčili máj, děvčata si užila
nalévání na koště vína. Rovněž proběhlo regionální kolo soutěže ve verbuňku, tentokrát ve Vacenovicích. Soutěže se v dospělé kategorii zúčastnili
matadoři – verbířští gladiátoři – Peťa Varmuža
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a Dominik Hajný, které nově doplnil Vašek Varmuža. Jako vždy kvalitní výkony! Gratulujeme.
Peťovi Varmužovi, který jihokyjovský verbuňk
bude reprezentovat na soutěži ve Strážnici.
V době psaní tohoto článku se intenzivně připravujeme na výroční program „Když domácí
slaví…“, který se uskuteční 2. července a kde se
představí i další jubilanti – Podkověnka, Krušpánek. Jistě to bude příjemná akce a důstojná připomínka 75. výročí.
Toš sa dojdite podívat!
Za Slovácký krúžek a soubor Lúčka
Tomáš Kellner

31

Ženský sbor REZEDKY
TEN ČAS TAK STRAŠNĚ LETÍ
Ani jsem se nenadála a po třech měsících je
tady další dopisování do zpravodaje. Ale bohudík
už je o čem psát.
V březnu mě moje milé Rezedky přišly zazpívat
a oslavily se mnou mé kulaté narozeniny. Moc jim
děkuji za krásná přání, písničky a jedinečný dárek.
Bylo milým překvapením, když mě přišla zahrát
Maruška a Jenda Hajní. DUO Hajní hráli k poslechu i k tanci a byli perfektním zpestřením oslavy.
V pátek večer, 8. dubna, Rezedky, jako už každý
rok, vedly křížovou cestu. Při této příležitosti provětraly svoje oblíbené stejnokroje. V neděli nato
si uspořádaly křížovou cestu napříč Mistřínem.
Pomodlily jsme se u 14 křížků a naši cestu jsme
zakončily u Aničky Pešové, která pro nás připravila bohaté pohoštění. Aničko, díky!☺
V úterý po Velikonocích jsme vyjely za kulturou do Janáčkova divadla v Brně na operu Leoše
Janáčka Liška Bystrouška. Byl to velmi krásný
večer a všechny jsme si to užily. Už plánujeme
další výlet. A že je z čeho vybírat!
„Příjemná hudba a ženská krása se skloubí dohromady dnes večer v pořadu Na pěknú notečku.
Ženský sbor Rezedky ze Svatobořic-Mistřína nejen krásně zpívají, ale také organizují dobročinné
akce na podporu prevence proti rakovině prsu.
Jedním z projektů bylo i nafocení kalendáře, z něhož pár fotek najdete v příloze“…takhle hezky nás
představil Jan Kosík, moderátor brněnského rozhlasu. V pořadu Na pěknů notečku jste nás mohli
slyšet 19. května na stanicích Český rozhlas Brno
a Zlín. Bylo to krásných 25 minut našich písni-
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ček a povídání. A ještě víc nás potěšilo, když nám
na email dorazila krásná pochvala:
Srdečně zdravím ženský sbor Rezedky a upřímně
chválím za krásné zpívání ve včerejším pořadu brněnského rozhlasu Na pěknů notečku, který připravil
pan Jan Kosík. Jsem pravidelným posluchačem tohoto pořadu a vždy se těším na krásné prožitky. Moc
krásně Vám to zpívá. Všem Vám ze srdce přeji, ať
Vás Vaše zpívání těší po dlouhá léta a přináší Vám
radost do Vašich srdcí, kterou pak rozdáváte všem
posluchačům. S úctou Ludmila Kosková s manželem.
Pro ty, kteří by nevěděli, tak paní Ludmila.
Kosková zpívala v DH Mistříňanka v letech 1986
až 1998 a už léta žije s manželem v Kanadě.
11. června nás čeká zpívání v Šardicích. Pak
už se pomalu budeme připravovat na dožínky.
Nejenom na to, co budeme zpívat, ale také na to,
abychom důstojně přijaly a přivítaly jihočeský
folklorní soubor Kovářovan z malé obce Kovářov
u Milevska. Loni v září jsme spolu s Mužským
sborem byli hosty souboru Kovářovan. Velice rády
vzpomínáme na toto setkání.
A v neposlední řadě budeme myšlenkami u naší
vedoucí Klárky, která v červnu přivede na svět
druhého potomka. Držíme palce, ať vše dobře.
dopadne.
A mně už nezbývá nic jiného, než se rozloučit
slovy Lidušky Koskové: Ať Vám naše zpívání přináší radost do Vašich srdcí ❤.
Za Rezedky
Marcela Hasalová
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Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT
KROUŽEK HUBERT MÁ VE ŠK. ROCE 2021- 2022
CELKEM 21 ČLENŮ.
Scházíme se 1x týdně, vždy v úterý a máme
pestrý program schůzek. Zaměřujeme se na myslivecké zvyky a tradice, život zvěře, přírodu, turistiku a sportovní střelbu ze vzduchovky.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže vyhlášené Okresním mysliveckým spolkem Hodonín
„Mé toulky za zvěří“. Obrázky děti kreslily spíše
doma, vzhledem k omezením s covid-19. V tomto
roce jsme se bohužel nedostali na přední místa
při hodnocení komise, ale i tak se velmi cení velká snaha zúčastnit se.
Krásný slunečný den, natěšené děti a nadšení
všech zúčastněných, tak probíhalo 14. 5. 2022
Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej a Okresní
kolo střelby ze vzduchovky v areálu MS Nechvalín.
Přijelo si zasoutěžit cca 47 dětí našeho okresu.

Kroužek HUBERT reprezentovalo třináct dětí,
získali jsme 5 umístění ve Zlaté srnčí trofeji
a z toho absolutního vítěze kategorie A.
Střelba ze vzduchovky také děti baví, na schůzkách poctivě trénují. Tato disciplína přinesla 5 umístění. Což ve velké konkurenci a účasti dětí z okolních kroužků považuji za obrovský úspěch. Je to
pro mě a členy kroužku velká odměna za celoroční
práci a přípravu v této snad bývalé „covidové době“.
Nebylo jednoduché se něco učit, získávat zkušenosti a znalosti v oblasti myslivosti, když jsme se nemohli scházet. Nejvíce jsme se setkávali až na jaře
tohoto roku. Přikrmovali jsme v době strádání zvěř.
v našem krmelci, roznášeli jsme letáky po lese „Neberte mláďata rodičům“ a odlévali jsme si stopy zvěře. Většinu času jsme trávili venku v přírodě.

VYHODNOCENÍ soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Hodonín
Přípravka dívky
III. místo - Linda Petříčková
Skupina A dívky
I. místo – Kateřina Podveská
Skupina A chlapci
I. místo – Martin Hajný (absolutní vítěz kategorie A)
II. místo – Tadeáš Rozehnal
Skupina B dívky
II. místo – Valentina Seloucká
VYHODNOCENÍ okresního kola střelby ze vzduchovky
Hodnocení a diplomy se předávaly do V. místa
Přípravka
IV. místo – Linda Petříčková
V. místo – David Ševela
Kategorie A
V. místo – Martin Hajný
Kategorie B
III. místo – Valentina Seloucká
IV. místo – Jakub Skřivánek
Velmi si cením tohoto umístění, děkuji všem
dětem a mládeži z mého kroužku za účast a příkladnou reprezentaci kroužku i obce Svatobořice-Mistřín.
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Více příspěvků a foto na našem profilu FCB –
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT
Lenka Lípová, vedoucí
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Desatero zásad mladého myslivce a ochránce přírody:
1. Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům.
	Staň se jejím přítelem a ochráncem, krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
2. Chovej se v přírodě tiše a nenápadně.
	Dbej, aby tvůj hlas, hudební nástroj či přijímač
nerušil okolí. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší.
3. Choď co nejvíce pěšky.
	Motorové vozidlo používej jen na veřejných silnicích, nevjížděj s ním do luk, polí, lesních cest
a porostů, do území vodních zdrojů. Na kolech
a běžkách se pohybuj jen po značených stezkách. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti
ohrožený!
4. Raduj se z přírodních krás, ale nenič je.
	Netrhej a nevyzvedávej rostliny, nekopej do hub,
neolamuj živé větve, neřež do kůry stromů ani
do ní nezatínej nůž či sekeru. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
5. Buď přítelem všech živočichů.
	Neruš jejich klid zejména v době rozmnožování,
mláďatům se raději vyhni. Vzduchovku a prak
do přírody nenos, žádné zvíře netrap a svévolně
nezabíjej. Pamatuj, že skoro všichni obojživelníci, plazi a ptáci jsou u nás chráněni zákonem.
6. Střež čistotu vody.
	Starej se o čistotu lesních studánek a pramenů.
Nikdy neodhazuj v přírodě do vody odpadky,
nevylévej do ní saponátové, olejové nebo postřikové splašky. Vždy na les pamatuj a odpadky
do něj nevhazuj!
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7. S ohněm zacházej opatrně.
	Oheň zakládej na místě k tomu určeném a řádně
zabezpečeném, ohniště při odchodu zahlaď. Vypalování trávy a křovin je v přírodě přísně zakázáno. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se
les i zvěř třese. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
8. Pečuj o čistotu přírodního prostředí.
	Papíry, obaly a biologické zbytky roztřiď, zbytky spal nebo zakopej, případně odnes zpátky
domů do tříděného odpadu. V okolí chat a sídlišť ukládej odpad jen na povolenou skládku
a tu čas od času uveď do pořádku nebo odvez
odpad do sběrného dvora.
9. Táboř jen tam, kde je to povoleno.
	Na oheň sbírej jen suchý klest, o porážení suchých stromů se dohodni s lesníkem. Při odchodu z tábořiště zahlaď všechny stopy svého
pobytu. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená
místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
10. Buď přírodě prospěšný.
	Využij každé chvilky, abys pro přírodu a zvěř
vykonal něco prospěšného a užitečného. Braň
ji před nevědomci, vandaly a pomáhej těm, kteří
pečují o dodržování ochranářských zásad. Měj
na mysli, že tvé moudré a ukázněné jednání
zachraňuje a vytváří základní životní hodnoty
nejen pro přítomnost, ale i pro budoucnost.
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SDH Svatobořice
JENOM ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEME PRO OSTATNÍ, STOJÍ ZATO.
Čas, který nám byl vyměřen na tomto světě, je
důležité nepromarnit. Snažíme se náš volný čas
věnovat dětem, pomoci našim spoluobčanům, obci
a udržet v řádném chodu hasiče i naši hasičku.
9. dubna proběhl pravidelný jarní sběr starého
železa a brigáda. Pánové vyjeli jako vždy, dvě partie a dva traktory a na úklidu hasičky a okolí se
vyřádily ženy. Vtípky a popichování u oběda nemohly chybět a buchtička s kávičkou byla sladká
tečka za sobotním dopolednem. Tímto bych chtěla
všem, kteří nám odpad darovali, poděkovat.
Počasí na objednávku, stopy, sutiny a plochy,
to byla poslední dubnová sobota. Na trenažéru
IZS v Poštorné se konaly zkoušky IPOIZ. Mezi
zkoušenými se našli úplní začátečníci, ale i staří
mazáci, kteří potvrdili své kvality. Jeden z nich
je náš člen Radek Polák se svou fenkou Dixie,
kteří záchranářské zkoušky úspěšně složili. Kdo
se účastní našich hasičských akcí, měl možnost
vidět práci záchranářských psů na vlastní oči. Bohužel se nám tuto sobotu kryly dvě akce, proto je
v akci uvidíte až příští čarodějky.
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Pálení čarodějnic, sobota zalitá sluncem, plno
dětí, rodičů a prarodičů, a to bylo přání organizátorů, které se vyplnilo. Pro děti jsme poslední
dubnový den nachystali hasičku v čarodějnickém
kabátu, soutěže pro menší děti a vědomostní pro
větší. Poznávání bylin, vázání uzlů, kresba brkem,
ochranná kouzla a mnoho dalších. Maminky napekly výborné buchty, které přinesly k ochutnání,
a porota z lidu vyhodnotila ty nejlepší. Tatínci si
zkusili zasoutěžit na provizorní dráze TFA a okusit na vlastní kůži práci hasiče. Mile mě překvapil
zájem a chuť zkusit, co hasičská dřina obnáší.
Klobouk dolů před tatínky „nehasiči“ za zvládnutí obtížné dráhy. A kdyby se někdo z Vás chtěl
stát dobrovolným hasičem, rádi Vás v naší hasičské rodině uvítáme. V podvečer jsme upálili čarodějnici, opekli špekáčky a všechny děti dostaly
dáreček. Hasička žila vesele až do ranních hodin.
K tomu přispěla i nečekaná noční přepadovka našich bratrů z Radošovců.
Středa 4. 5. byla plná bouřek, ale ani ty neodradily od pravidelné, až na dva roky covidové,
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bohoslužby v Radošovcích, které se účastníme
v hojném počtu. Tento den má svátek Svatý Florián, patron všech hasičů, ochránce před požáry
a velkou vodou. Protože byl Florián svržen z mostu do řeky Emže s mlýnským kolem na krku, umřel ve vodě, stal se tedy naším patronem. Florián
se narodil roku 250 n. l., působil jako plukovník
římského vojska, byl horlivý křesťan a pomáhal
pronásledovaným křesťanům. Byl odhalen a umučen. Proto dodnes na hasičské přilbě je korouhev,
pozůstatek římského vojáka Floriána.
Činnost mladých hasičů v jarních měsících je
zaměřena na trénování požárního útoku, štafet
požárních dvojic, 4x60m, štafety CTIF a požárního útoku CTIF. Celou dobu se potýkáme s nemocností dětí a jejich absencí. Co natrénujeme v úterý
na tréninku, v neděli na soutěžích musíme měnit
sestavu. Proto na okresním kole starší žáci soutěžili za tým Vacenovic a společně vybojovali 4. místo a mladší žáci 13. místo. Nyní se zúčastňujeme
soutěží hry Plamen okresu Hodonín v kategoriích
mladších i starších žáků. Celkové vyhodnocení
proběhne na soutěži u nás u hasičky 19. června.
Družstvo mužů se v březnu zúčastnilo vyhlášení nejlepších týmů z Břeclavské ligy, kde obsadilo.
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3. místo. Před Velikonocemi se vydalo na soustředění do Lukova, kde jim místní hasiči poskytli skvělé zázemí pro trénování. Na soustředění
a prvních soutěžních útocích bylo vidět, že kvalitní zimní příprava přináší ovoce. Bohužel nevyhnulo se jim ani zranění, ale díky mladým klukům,
kteří s nimi začali trénovat, můžou pokračovat
v sezoně. Letos to rozběhli ve více ligách - v Hodonínské, Břeclavské, Uherskohradišťské a Zlínské,
proto již ke konci května mají odběhaných 10 soutěží, z toho byli zatím 3 místa na bedně.
Před pár lety, kdy vážně onemocněl místní
chlapec, se zvedla obrovská vlna do registru dárců kostní dřeně. Vlna života ukazuje svoji sílu
i po několika letech. Našla se shoda a náš člen
Martin Daněk bude darovat kostní dřeň a zachrání tak mladý lidský život. Martin je čtvrtý dárce
z naší vesnice a řadíme se na první místo v ČR
v počtu dárců na počet obyvatel. Citát na začátku vystihuje, že život opravdu nežijeme naplano,
život i dáváme a chceme jej prožít a ne jen přežít.
Obrovskou chuť do života Vám všem přeje
Monika Kovalčíková
kronikářka SDH Svatobořice
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SDH Mistřín
JARNÍ MĚSÍCE OPĚT VE ZNAMENÍ SOUTĚŽNÍCH KLÁNÍ
Družstva mladších a starších žáků mají již tradičně velmi náročné jarní období. Hned na přelomu března se družstva zúčastnila halových soutěží
ve Velké nad Veličkou a Vracově, kde obě družstva
obsadila shodně 2. místo. Nad jejich síly byli na obou
soutěžích pouze starší žáci z Ratíškovic a mladší
z Vacenovic. Od konce dubna už se naplno rozjel
kalendář soutěže Plamen, kde zatím proběhlo celkem 6 závodů. Mladší žáci si hned v polovině z nich
odvezli nepopulární bramborovou medaili. Věříme,
že tuto sérii brzo přeruší a dokážou se probojovat
na medailové umístění. Družstvu starších žáků se
podařilo získat dvakrát druhé a dvakrát první místo.
V neděli 8. května jsme si ukousli pořádné sousto a rozhodli se uskutečnit rovnou dvě soutěže najednou. Dopoledne jsme přivítali závodníky v běhu
na 60 a 100m a po krátké pauze na úpravu tratí nás
čekala tradiční dětská soutěž. V kategorii jednotlivců brali naši závodníci medaile ve všech kategoriích
a v odpolední soutěži dokázalo družstvo starších vybojovat celkové vítězství, které bylo na domácí půdě
obzvlášť sladkou tečkou za velmi náročným dnem.
Nejdůležitější soutěží bylo ovšem okresní kolo,
kde mladší žáci obsadili 9. místo a družstvo starších suverénně zvítězilo, když opanovalo 6 ze 7
disciplín, a tím si vybojovalo postup na krajské kolo
do Znojma. Hned o den později se ve Velké nad Veličkou konalo také okresní kolo dorostu a dospělých.
I při malé účasti družstev jsme nechtěli nechat nic
náhodě a vyrovnanými výkony si všechna naše družstva – dorostenci, dorostenky, muži a ženy - vybojo-
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vala účast na krajských kolech, kde budou bojovat
o postup na mistrovství republiky.
V době, kdy píši tyto řádky, naše družstva starších
a dorostu bojují ve Znojmě na krajském kole. A boj
to byl velmi úspěšný, jelikož starší žáci dokázali zvítězit a postupují tak na Mistrovství republiky, které
se bude konat na konci června v Hradci Králové. Obě
družstva dorostu bohužel na mladší kolegy nenavázala a po těsných bojích obsadila druhá místa.
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci a budeme našemu žákovskému družstvu
držet palce na MČR.
Grand Prix Hodonín v požárním útoku dospělých
se letos uskuteční se sníženým počtem soutěží. Jediným výsledkem tak je zatím celkové 7. místo ze
soutěže ve Vlkoši, kde se ale většinou účastní před
začátkem sezony mnoho kvalitních družstev z celé
republiky. Do bodování okresní ligy tak naše družstvo získalo body za 2. místo hned za kolegy ze Svatobořic. Další ligová soutěž se bude konat 11. června
v Ratíškovicích.
Na začátku dubna jsme uspořádali sběr starého
železe v části obce Mistřín. Za veškeré věnované železo mockrát děkujeme.
Kromě sportovních aktivit plánujeme také tradiční letní tábor pro děti a v neposlední řadě také
letní noc se skupinou V. S. P. Band, ta je plánována
na sobotu 13. srpna.
Za celý sbor přeji všem pevné zdraví a klidné
prožití letních měsíců.
Petr Marada, jednatel SDH Mistřín
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Svaz tělesně postižených
JARO NÁM SVĚDČILO
Z pravidelných aktivit jsme pokračovali v pondělním rehabilitačním cvičení a středečním tréninku kuželek, hojnou účast a vysokou úroveň
mají i tréninky paměti na komunitním centru.
Pravidelnou záležitostí se stávají každý měsíc zájezdy do Aqua parku Pasohlávky, které organizujeme společně s organizací Kyjov. Zájem je stále.
Mimořádnou událostí se stala výroční členská
schůze. I přes všechno zdražování se výbor snaží
o velmi příjemnou atmosféru s pohoštěním a zábavou, aby se i ti méně aktivní členové jedno odpoledne cítili částí celku a mohli se setkat se svými vrstevníky. Z usnesení vybírám jen schválení
plánu činnosti na tento rok, zvýšení příspěvku ze
130 Kč na 150 Kč od příštího roku a dobrovolnost
příspěvku pro členy nad 80 let. Účast byla, jako
každý rok, vysoká.
Plánovaný zájezd v jarním čase je výlet na výstaviště Floria v Kroměříži. Tentokrát jsme si ho
obohatili o projížďku vláčkem po Podzámecké zahradě. Díky vláčku jsme viděli hodně jarní krásy
s podrobným a odborným výkladem. Bohužel jsme
měli trochu smůlu s ranním počasím. Oproti příznivé předpovědi bylo dost chladno. A pak jsme
ještě navštívili umělé jeskyně Sala terrena v suterénu arcibiskupského zámku. Většina účastníků
byla tímto skvostem mile překvapena. Po návštěvě výstaviště, kde jsme se občerstvili a nakoupili,
jsme se spokojeně vrátili domů.
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Část členů již prožila pobyt v termálech Harkány v Maďarsku. Další zájemci odjedou ve dvou termínech do Sezimova Ústí. Pokračovat budou ještě Pasohlávky, zájezd do Moravského Krumlova
a běžné tréninky petanku nebo kuželek a trénink
paměti. Větší akce proběhla v sobotu 28. května.
Připadla na nás totiž řada na pořádání turnaje v kuželkách. Sešli se tradičně tři spřátelené.
organizace – Kyjov, Vracov a Svatobořice-Mistřín.
Není pro nás rozhodující umístění, ale skvělé pohoštění, dobrá nálada, úroveň soutěže a přátelství
mezi kolektivy.
Pěkné léto všem přeje za STP
Alena Pacíková
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Stolní tenis
DĚDA PECHÁČEK BY MĚL VELKOU RADOST!
Sezona oddílu stolního tenisu skončila velmi
úspěšně. „A“ mužstvo, které postoupilo do krajského přeboru, obsadilo v konečném pořadí velmi
pěkné páté místo, což je na nováčka vynikající
umístění. Mužstvo ve složení Dagmar Synková,
Zbyněk Toman, Dušan Kovář a Radim Firtl se
svými výkony velmi dobře doplňovali, a proto byli
jako mužstvo velmi dobrá parta.
„B“ mužstvo obsadilo v okresním přeboru krásné třetí místo a parta ve složení Petr Chimiak,
František Palán, Zbyněk Hála, Josef Hála a zaskakující Pavel Podveský. Tato parta podávala celou
sezonu velmi pěkné výkony a po zásluze postoupili do okresní ligy.
„C“ mužstvo v okresním základu bojovalo o postup do okresní soutěže, což se jim po pěkných
výkonech celého kolektivu podařilo. O postup se
zasloužili Lenka Častulíková, Pavel Podveský,
Jenda Krist, Franta Zetocha a taky Jara Cuták.
„D“ družstvo dětí v okresním základu zdatně
bojovalo a získávalo zápasové zkušenosti mezi dospělými. Ke konci soutěže již podávaly velmi pěkné výkony a dokázaly porazit mužstvo dětí z Kyjova 16 : 2, pak následoval přátelský zápas s dětmi
z Dubňan, které porazily 17 : 1. Je vidět, že tréninky a zápasové zkušenosti přináší své ovoce.
Mužstvo dětí hrálo ve složení David Krist, Martin
Nenička, Šimon Kulheim, Šimon Fric, Ema Kuřilová a Robin Dekař. Všem hráčům a hráčkám celého oddílu za jejich pěkné výkony patří velký dík.
Mimo soutěžní utkání se účastnili naši hráči
turnajů, které pořádaly jiné oddíly v našem regionu, ale taky mimo něj. V Rakvicích obsadili
20. března Dušan Kovář a Zbyňa Toman ve velmi silně obsazeném turnaji čtyřher 4. místo, ale
v tak velké konkurenci to je moc pěkný výsledek.
9. dubna se zúčastnil Dušan Kovář turnaje stolních tenistů v Telči, kde v kategorii nad 55 let
obsadil krásné 2. místo. Vrchol jejich úspěchu byl
23. dubna, kdy jsme pořádali první ročník Memoriálu dědy Pecháčka v soutěži čtyřher. Po velkém
boji, v perfektní reprezentaci svatoborského stolního tenisu, naše osvědčená dvojice Dušan Kovář
a vnuk dědy Pecháčka Zbyňa Toman tento turnaj
vyhrála. Moc blahopřejeme a děkujeme za velmi
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pěkné výkony a velmi dobrou reprezentaci. Memoriál se vydařil nejen po sportovní stránce, ale
taky po společenské. Turnaj zhlédlo mnoho spokojených diváků a celá akce byla hodnocena velmi kladně i ze strany zúčastněných hráčů, kteří
se již těší na další ročník. O velmi dobrou úroveň
turnaje se zasloužili naši hráči, kteří pomáhali
při organizaci a taky s velkým přispěním rodiny
dědy Pecháčka, která přispěla dobrotami k pohoštění všech zúčastněných a pomohla s konečným úklidem. K úspěchu celé akce přispěl svým
vínem pan Josef Dufek. Nádražní restaurace nám
přispěla pivem a taky obecní úřad, který nám
přispěl finanční částkou na pohoštění a ceny.
Za velmi pěknou akci reprezentující náš oddíl T.
J. Sokol Svatobořice a taky naši obec patří velký
dík. Doufám, že následující ročník bude neméně
tak dobrý a úspěšný jako ten letošní.
Za stolní tenis
František Zetocha
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T. J. Sokol Mistřín – kuželky
SEZONA MĚLA ÚSPĚCH
Velký a historický úspěch za TJ Sokol Mistřín
vybojoval na Mistrovství ČR juniorů Petr Valášek.
Mistrovství ČR juniorů se uskutečnilo ve Vyškově
poslední víkend v dubnu. Petr svojí krásnou hrou
vybojoval díky pěkným výkonům a za velké podpory spoluhráčů z oddílu bronzové umístění. Byla
to reprezentace naší obce Svatobořice-Mistřín, ale
i celého Jihomoravského kraje. Gratulujeme, Petře!
Družstvo „A“ hrající 3. kuželkářskou ligu skupiny „D“ ukončilo sezonu na velmi povedeném.
4. místě se ziskem 26 b. Áčko si drželo celou sezonu kvalitní a stabilní výkony, které často rozhodovaly o vítězství.
Tým „B“ hrající Jihomoravskou divizi ukončil sezonu na pěkném 7. místě se ziskem 25 b. Divize je
také velmi obtížná a vyrovnaná soutěž, kdy se hraje
obdobný systém 120Hs jako ve třetí lize, ale stále
je možnost hrát i na dvou-dráhové kuželně, která od příští sezony končí a bude se moci hrát jen
na čtyř-dráze. Céčko hrající Krajský přebor 1. třídy
se díky své bojovnosti do posledního zápasu udrželo
v soutěži a skončilo na 9. místě se ziskem 16 b. Jarní
část se týmu povedla, céčko bylo posilněno o zkušenější hráče a podařilo se vyhrát důležité zápasy.
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Družstvo „D“ hrající Krajský přebor 2. třídy
ukončilo sezonu na uspokojivém 10. místě se ziskem 18 b.
Jarní část byla na kuželně nabitá, kdy 6. března
také proběhl na domácí kuželně turnaj nevidomých
hráčů a 14. května kvalifikace k Mistrovství ČR
neregistrovaných hráčů. Kvalifikace se účastnilo.
48 hráčů ve 12 družstvech.
Bohužel jsme museli řešit také velké nepříjemnosti, kdy při dubnové dešťové průtrži došlo k poškození
střešní krytiny a zatečení vody do strojovny a na dráhu číslo jedna. Jen díky rychlé obětavosti členů a několika brigád se podařilo zabránit velkým škodám
a kuželna může být i nadále provozuschopná.
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolku,
kteří nás pravidelně při domácích, ale i venkovních
zápasech v uplynulé sezoně podpořili. Určitě se
můžete těšit na novou sezonu, která bude začínat
v září.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
předseda kuželkářského spolku
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SK Spartak
SEZONA SK SPARTAK SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI
Jaro je v plném proudu. Počasí připomínající
letní měsíce vyhnalo ven snad už všechny milovníky sportu. Kdo jen trošku může, vyráží ven projet
se na kole, zaběhat si nebo si třeba zahrát fotbal.
Pro SK Spartak pomalu končí sezona 2021/2022
a vrcholí posledními mistrovskými zápasy,
v nichž jde o poslední cenné body. V některých
kategoriích jde o postup, v jiných zase o udržení
stávající soutěže i pro příští ročník. Ať v prvním
nebo druhém případě zbývají jen dvě kola, a tedy
možnost získat ještě šest bodů do tabulky. Šest
velmi důležitých bodů.
V kategorii mužů se nám letos velmi daří. Jako
nováček I. B třídy skupiny C držíme první příčku
spolu s Vnorovy a právě s nimi na dálku soupeříme o konečné vítězství a případný postup do I. A.
třídy. Pokud by se povedlo posunout se o soutěž
výš, byl by to opravdu historický počin. Už teď se
proto skládá kádr pro příští sezonu, měli by se
k nám zpátky připojit někteří hráči, kteří u nás
ještě nedávno hráli. O žádném oslabení zatím nevíme. Hlavně při zápasech mužů je vidět (a to i při
venkovních utkáních) značný nárůst diváků na tribunách. Je to pro nás velká radost a povzbuzení pro
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hráče, když mohou hrát před početnou kulisou fanoušků. Moc vám všem za tuto podporu děkujeme!
Mládežnické kategorie budou pokračovat i v dalším ročníku v úzké spolupráci s Dubňany a Mutěnicemi. Zdá se, že letos hrají dorostenci zatím naposledy v krajském přeboru. Od srpna by měli hrát
I. třídu. Kvůli malému počtu hráčů a špatným výsledkům ve starší kategorii bylo dohodnuto raději
vytvořit jedno společné silné mužstvo a bojovat
na čele tabulky, než se trápit se dvěma oslabenými
mužstvy. Věříme, že tento krok bude přínosný pro
všechny tři kooperující oddíly.
Podobná je situace i u žáků. Přes krásné výsledky mladší kategorie se ta starší pohybuje
na chvostu své soutěže. Tady by ale z administrativních důvodů nemělo dojít k sestupu z krajské
soutěže do okresní. Naději na lepší budoucnost
nám dává početná základna hráčů v přípravkách.
Tato kategorie hraje své zápasy bez tabulky, takže
nikdo nehraje o umístění, ale pro samotnou radost
z pohybu a pro získání základních pohybových
a fotbalových dovedností obecně.
První zápasy čekají i na vůbec nejmladší kategorii, kterou máme, minipřípravku. Tady jsou ti
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nejmenší, v nich vidíme naději do budoucích let
a desetiletí pro svatoborský fotbal. Kéž by jim tento elán a chuť do sportu vydržely co možná nejdéle.
Během léta jsme chystali oslavy 90. výročí od založení našeho klubu, ale z organizačních důvodů se
nakonec rozhodlo o jejich odložení na rok 2023.
Přesto bude v našem areálu živo. V červenci se tu
bude konat už poněkolikáté příměstský sportovně
fotbalový tábor. A vlastně kontinuálně u nás probíhá údržba a oprava zavlažovacího systému na hlavním hřišti. Po dvaceti letech od jeho instalace už
se hlásí o první větší zásahy. Chtěli bychom jej co

nejdřív dát do takového stavu, aby nám vydržel co
nejdéle bez dalších větších zásahů. Další ročník
by měl začít v polovině srpna. Pevně doufáme, že
do něj vstoupíme v co nejlepším rozpoložení, byť
snad v jiných a neméně zajímavých soutěžích. Děkujeme všem fanouškům, sponzorům, obecnímu
úřadu za podporu a těšíme se na Vás za několik
týdnů zpátky na našem krásném stadionu.
Přejeme všem krásné léto, plné pohody, zdraví
a sportovní nálady!
Za SK Spartak
Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾
NOVÁ KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
NA KULTURNÍM DOMĚ
Jak jsme již v předešlých zpravodajích informovali, tak z bývalé knihovny jsme vytvořili multifunkční prostor pro besedy, přednášky, schůze
a zkoušky. Prostory jsou obloženy akustickými
obklady. Byly položeny nové elektrické a internetové rozvody včetně nového úsporného, ale přesto
kvalitního osvětlení. Místnost je vybavena velkou
televizí, počítačem, stohovacími stoly a židlemi.
Dále se nainstalovaly skříně pro potřeby spolků, jukebox na pouštění hudby, elektrické piano,.
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šatnová stěna se skříňkami a dovybavení sociálního zařízení. Své zázemí zde našly kroužky fotografů a zájemců o historii. Probíhají zde také výukové
hodiny základní umělecké školy. Na rekonstrukci
jsme požádali o dotaci a v současné době probíhá
kontrola dotačního úřadu před výplatou dotace.
Doufáme, že všechno dobře dopadne a kulturní
místnost bude našimi občany smysluplně a hojně
využívána.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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REGIONÁLNÍ KOLO DĚTSKÉ PĚVECKÉ SOUTĚŽE V REGIONU
JIŽNÍHO KYJOVSKA SE USKUTEČNILO 19. BŘEZNA 2022 V KD.
Po výběrovém kole 9. února 2022 postoupilo do finále 51 dětí z Milotic, Ratíškovic, Šardic,
Dubňan, Hovoran, Dambořic a Svatobořic-Mistřína..
Malé zpěváčky skvěle doprovázela Varmužova cimbálová muzika s primášem Petrem Varmužou.
V odborné porotě zasedli: předseda Vlastimil.
Ondra, Jarmila Maradová, Michal Marhold, Jana
Osičková a Jaromír Kučera. Děti byly rozděleny
do dvou skupin. Kategorie do 10 let a od 10 do 15 let..
Vítězi do 10 let:
Vojtěch Němčanský – Ratíškovice
Anna Vacenovská – Ratíškovice
Anežka Švaňhalová – Dambořice

drobných dekorativních předmětů žáků zdejší
školy. Výtěžek bude věnován dětem z Ukrajiny.
Děkujeme Obci Svatobořice-Mistřín za finanční
podporu soutěže, sponzorům za dárky a občerst-.
vení a divákům za hojnou účast.
Ještě čerstvá zpráva o dětech, které postoupily
do oblastní soutěže „Děti a píseň“ do Veselí nad
Moravou. Martin Hajný a Lucie Varmužová obsadili pěkná druhá místa. Gratulujeme!
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Vítězi od 10 do 15 let:
Matyáš Smolák – Milotice
Martin Hajný – Svatobořice-Mistřín
Lucie Varmužová – Svatobořice-Mistřín
Soutěž vtipně a s citem moderovala Markéta Varmužová, která také připravila nástěnky
k soutěži. V přestávkách, kdy se radila porota,
vystoupila dětská cimbálová muzika a zpěváčci
ZUŠ Dubňany. V době soutěže probíhal i prodej
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NA ZAČÁTKU DUBNA BYLA NAINSTALOVÁNA V MINI GALERII
KULTURNÍHO DOMU VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY KONTAKT.
SVÁ DÍLA ZDE VYSTAVOVALI: RADEK SEVERA, MILAN HAVLÍČEK,
ZDENĚK KUČERA A LADISLAV MRKVA.
Jako vždy v minulosti, tak i nyní na nás z jejich
fotografií dýchla krása našeho regionu, přírody
a lidí v něm žijících. S citem vytvářená kompozice, výběr osvětlení v daném okamžiku zmáčknutí
spouště a ostrost obrázku úměrná záměrům autora je u těchto pánů samozřejmostí. Při besedě každý přiznal své priority, ale shodli se na tom, že jsou
období, kdy zabrousí i do něčeho jiného. Radek
Severa se přes makrofotografii, zvířata, zamiloval
také do krajiny Moravského Slovácka. Brilantně
zvládá práci se světlem a zdobí jej úžasná trpělivost v čekání na ten správný okamžik. V současné době se také věnuje focení dronem. Ladislav
Mrkva se prezentuje především dokumentárními
snímky. Z jeho snímků je vidět vřelý vztah k rodné
hroudě – Horňácku. V reportážích zachycuje běžný život obyvatel této oblasti a překrásné přírodní
scenérie. Milan Havlíček – jeho doménou je krajinářská fotografie. Rád fotí i portréty a lidskou
činnost, která jej stále něčím novým překvapuje.
Taktéž si pořídil dron s fotoaparátem. Můžeme se
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těšit na nové snímky z ptačí perspektivy. Zdeňka
Kučeru v začátcích fotografování nejvíce oslovila makrofotografie. Poslední desetiletí se věnuje
letecké fotografii a také rád pořizuje snímky pomocí dronu. Během vernisáže se členové skupiny
Kontakt rozloučili s dlouholetým členem tohoto
uskupení panem Cyrilem Gajdíkem, zakládajícím
členem této skupiny. Byl to právě on, kdo svými
životními fotografickými zkušenostmi byl vždy
nápomocen dobrou radou. Přestože ukončil své
členství, vždy se bude těšit na setkání s dobrými
kamarády. Věříme, že vernisáž probíhala v srdečném a pohodovém ovzduší. K oživení programu
také přispěl ženský sbor Rezedky, které spolupracují s Radkem Severou na tvorbě svých kalendářů. V programu se také představila moderátorka
Eliška Ostřížková. Účinkujícím děkujeme za pěkný program a divákům, že nelenili a přišli. Určitě
nelitovali.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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DRUHOU KVĚTNOVOU NEDĚLI SE USKUTEČNILA
SOUTĚŽ VERBÍŘŮ VE VACENOVICÍCH.
V dětské soutěži měla naše obec dvě želízka, Sebastiána
a Fabiána Ošťádalových. Do soutěže se přihlásilo 7 odvážných dětí. Oba zástupci vyhráli své kategorie a postupují
do celostátního kola, které se uskuteční 18. června 2022
v Uh. Hradišti v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“. Mimo soutěž v doprovodném
programu verbovali také: Alfréd Ošťádal, Vojta Gongala
a Petr Martykán. Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucím Podkověnky, které verbuňk na zkouškách souboru
nacvičují za pomoci místních verbířů.
Po dětech následovala soutěž dospělých mužů. Zde bylo
přihlášeno 11 verbířů. Jednalo se především o zástupce našeho regionu, Skoronice, Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Bukovany, Vacenovice, Vracov. Vítězem se stal Martin Vašulka
z Kyjova a postupuje do celostátního finále v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Soutěžící, kteří
se umístili na 2. – 6. místě, postupují do předkola strážnické soutěže, a to se podařilo Petru Varmužovi a Dominiku
Hajnému. Všem vítězům i postupujícím gratulujeme. Jako
člen poroty jsem byl na všechny naše kluky hrdý. I zde musíme ocenit poctivou práci vedoucích Slováckého krúžku,
Lúčky a starších členů, kteří předávají své znalosti a zkušenosti ve verbuňku mladším kolegům.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

MŠE SVATÉ NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU
Z důvodu rekonstrukce interiéru farního kostela v naší obci bylo osloveno vedení kulturního
domu a obce o možnosti uspořádání nedělních
bohoslužeb na kulturním domě. Obě instituce
k tomuto problému přistoupily vstřícně, a tak se
mohla první mše svatá konat již 8. května 2022
a další následující neděle až do 19. června. Trochu nám to zkomplikovalo provoz kulturního
domu, protože už od loňského roku byly nahlášeny některé akce na sobotu v již zmiňovaném
termínu. Muselo se jednat s nájemci rodinných
oslav a sobotních tanečních zábav na kulturním
domě, aby včas vyklidili prostory KD a následná
služba měla čas uklidit prostory pro následující
bohoslužbu. Všichni účastníci akcí k tomuto problému přistoupili zodpovědně. Při přípravě sálu
na mši sv. vypomáhají také místní farníci. Jedná
se především o poskládání stolů a přípravu sedací
kapacity pro 250 osob.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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Památník IT
OSVOBOZENÍ INTERNAČNÍHO TÁBORA SVATOBOŘICE
Na den přesně, dne 19. dubna 2022, kdy byly
osvobozeny Svatobořice, se uskutečnila přednáška s besedou a výstavou k 77. výročí osvobození
Československa a naší obce pod názvem – Tábor
ve Svatobořicích v letech 1945-1950, přednášející
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. Odborný pracovník
Technického muzea v Brně nás seznámil s osvobozováním vlasti a Internačního tábora Svatobořice
a plynule navázal na další vývoj tábora po 2. světové
válce. Přítomní se dozvěděli další postupně probádané informace k tomuto historickému místu.
Výstava „77. výročí osvobození Svatobořic-.
Mistřína“ je přístupná v otevírací dny Památníku.
Na měsíc září plánujeme vzpomínkový akt spoStálá expozice byla pro letošní rok doplněna repli- jený s besedou, kde si připomeneme 80. výročí
kami dobových zbraní, dokumenty a fotografiemi zřízení Internačního tábora Svatobořice.
z období budování Památníku a jeho slavnostního
Iva Fimbingerová, pracovnice ObKD
otevření v roce 2017.

Konírna na zámku Milotice
VELIKONOCE KRAJKOU ZDOBENÉ ZAHÁJILY LETOŠNÍ SEZONU
V ZÁMECKÉ KONÍRNĚ
První dubnové nedělní odpoledne oficiálně otevřelo letošní sezonu v zámecké konírně. Provoz
konírny navazuje na původní myšlenku svého
vzniku – ukázat místní tradice, život v obcích mikroregionu Nový Dvůr, turistické cíle v nejbližším
okolí, nabídnout návštěvníkům zážitky i zábavu.
První výstava letošní sezony je věnována tradicím i současnosti oslav Velikonoc v jednotlivých
obcích. Fotografie z každé obce doplňují ukázky
malovaných a škrábaných vajíček. Umění a zručnost šikovných maléreček jsou obdivuhodné a stále stojí za vidění.
A proč se Velikonoce ozdobily krajkou? Abychom ukázali udržení jiné krásné tradice – výrobu
strojově paličkované krajky. Tuto tradici udržuje a rozvíjí soukromá firma TOPAK spol. s. r. o.
z Drnovic u Blanska. Majitelé, manželé Zouha-
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rovi, osobně přivezli a nainstalovali výstavu krajek, které vyrábí. Téměř všechny regiony Moravy
mají své tradiční kroje ozdobeny krajkami, nejvíc
jich najdete právě na našem kyjovském. A skoro v každé pohádce najdete kostýmy s krajkami
z TOPAKU. Tak třeba Anděl Páně, Šíleně smutná
princezna, Čertova nevěsta, O svatební krajce,…
a mnoho, mnoho dalších. Vzorky krajek si v konírně můžete i zakoupit.
V neposlední řadě jsou pro děti, školy i rodiny nachystané edukační programy, zábavné hry
a dračí sluj. Občané obcí mikroregionu Nový Dvůr
mohou stále využít zvýhodněných vstupenek, které jsou k dostání na obecních úřadech.
Stavte se v zámecké konírně. Mikroregion Nový
Dvůr se těší na Vaši návštěvu!
Vlaďka Motlová, pracovnice MND
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Co bylo a co bude
AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY V II. ČTVRTLETÍ 2022
Duben
2. – 3. 4.
7. 4.
19. 4.
24. 4.
30. 4.
30. 4.

Jarní výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
Vernisáž skupiny fotografů KONTAKT, KD
80. výročí zřízení Internačního tábora Svatobořice, výstava, přednáška, Muzeum
Setkání mužských sborů, Lidový dům (Mužský sbor)
Pálení čarodějnic, dvůr vedle kuželny Mistřín (Soubor Mistřín)
Stavění máje, ul. Nádražní za KD (chasa obce)

Květen
7. 5.
27. – 29.
28. 	 5.

Výstava vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů)
Den sousedů
Kácení máje

Červen
5. 6.
9. 6.
14. 6.
14. 6.
18. 6.
21. 6.
26. 6.
29. 6.

Královničky, u KD (místní soubory)
BROLN, koncert, KD
Pasování čtenářů, knihovna
Koncert absolventů ZUŠ, KD (ZUŠ Dubňany)
Vinaři pod kostelem, Park pod kostelem, (Klub vinařů)
Cestovatelská přednáška, knihovna
Farní pouť, park pod kostelem, (farnost Mistřín)
Ukončení školního roku, KD (ZŠ)
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AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA III. ČTVRTLETÍ 2022
Červenec
2. 7.
15. 7.
16. 7.

„Domácí slaví“ vystoupení jubilujících souborů, KD (SK, Lúčka, Podkověnka, Krušpánek)
Beseda u cimbálu, park U Dvora (KD, místní soubory)
Dožínky, park U Dvora (KD, místní soubory)

Srpen
13. 8.
26. 8.

Letní noc, SDH Mistřín
Senior Dance, park U Dvora ve Svatobořicích (OÚ, KD)

Září
18. 9.
25. 9.
27. 9.

Trhy, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů)
80 let od zřízení Internačního tábora Svatobořice, KD

Významné akce v roce 2022
1. 10.
9. 10.
15. 10.
20. 10.
23. 10.
27. 10.
4. 11. 40.
19. - 21. 11.
26. 11.
17. 12.
18. 12.
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Divadlo Hrozen, KD
Den seniorů, KD
Vernisáž výstavy fotografií a beseda o historii KD
Beseda k vydané knize „(ne) Zapomenutí legionářští bráškové“, KD
Čaj o páté, Eager Swingers, koncert, zábava, KD
Vernisáž výstavy malíře F. Pavlici, KD
výročí otevření kulturního domu, koncert vážné hudby
Hody
Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ (Soubor Mistřín)
Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
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Knihovna
BESEDA NAD KNIHOU SKORONICE – ČTENÍ O ZAŠLÝCH
ČASECH II SE KONALA 3. KVĚTNA 2022 V KNIHOVNĚ
VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ.
Paní etnoložka Mgr. Jarmila Teturová k této
knize napsala: „Milí čtenáři, otevíráte knížku,
která je navazujícím druhým dílem publikace
s názvem ČTENÍ o zašlých časech vydané v roce
2020. Autorka Marie Holcmanová v ní opět čerpá z obsáhlých zápisů svého otce, skoronického
rodáka a významného dokumentátora místního
historického, společenského i kulturního života,
Vojtěcha Holcmana. Jeho cenné rukopisné dokumenty dále zpracovává, doplňuje o vlastní podklady získané z kronik či během mnoha rozhovorů
s pamětníky, dokresluje je dobovými fotografiemi
a zpřístupňuje čtivou formou nejen místním občanům, ale také zájemcům ze širokého okolí, kteří
mají rodinné vazby na Skoronice.
Většině z Vás se při čtení jistě vybaví vzpomínky
na Vaše předky nebo sousedy, na už zapomenuté
události, veselé i smutné příběhy a s nimi spojené
osoby, bez nichž by současný obraz obce Skoronice
nebyl úplný. Budete mít možnost seznámit se s jednotlivými pokoleními starého rodu Levů. Dozvíte
se také, jak se vyvíjelo vinařství a vinohradnictví.
Nahlédnete do zákulisí místního ochotnického divadla, připomenete si členy staré gardy dechové
hudby Skoroňáci a zjistíte, jaké tradice provázely
dříve adventní a vánoční období. Kolorit obce je
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dokreslen popisem životních osudů zajímavých
osobností. V závěru naleznete nářeční slovníček
v současnosti již pomalu zanikajících výrazů.
Autorka vydává tuto publikaci na vlastní náklady za účelem prezentace dosud nevydaného
shromážděného historického a fotografického materiálu dalším generacím. Uchovává tak symbolicky odkaz nejen Vojtěcha Holcmana, nýbrž všech
postav v knize zmíněných.“
Paní Holcmanová je skvělou vypravěčkou. Zúčastnila jsem se několika jejích besed, byla jsem
vždy velmi spokojena a na další se těším. Dokáže
vtáhnout posluchače do svého vyprávění, které je
velmi procítěné a líbí se mi její pokora ke všem
lidem a událostem, o kterých hovoří. Je znát,
že historie Skoronic a také Jízda králů jsou její.
srdeční záležitostí. Proto jsou její slova upřímná
a ví přesně, o čem hovoří. Moc jí záleží na tom,
aby historie Skoronic nebyla zapomenuta a stala
se součástí života dalších generací. Za to patří
paní Holcmanové velký obdiv a poděkování.
Případní zájemci si mohou knihu zakoupit v informační kanceláři obecního úřadu ve Svatobořicích-Mistříně. Cena publikace je 200 Kč.
Jindra Faiglová, knihovnice
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JUBILANTI
Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.

Johan Wolfgang von Goethe

Marie Neduchalová 80 let

Marie Bystřická 80 let

Marie Vašulková 80 let

Marie a Miroslav Fricovi
50. výročí sňatku

Ivana Handschkeová 80 let

Františka Sedlářová 80 let

Jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. S každým
zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou, která se smířila i se smutnou
skutečností, že nakonec žádná touha není tak velká, jako touha nebýt sám.
Romain Rolland
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Pranostiky
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí.
Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky.
Červenec
• Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice.
• Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“ (13. 7.)
• V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává. (22. 7.)
• Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. (25. 7.)
• Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu. (26. 7.)
Srpen
• Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
• Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. (4. 8.)
• Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. (23. 8.)
•	Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, orej sedláče pomali, fouká-li vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním
pospěš! (24. 8.)
• Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati. (29. 8.)
Září
• Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
• Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky. (1. 9.)
• Ludmila, patronka česká – po létu se stýská. (16. 9.)
• Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice. (22. 9.)
• Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole se děje. (28. 9.)
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.

◾K ZAMYŠLENÍ◾
Podvodníci opět útočí na internetová bankovnictví!
Naletěli byste podvodníkům nebo u vás nemají
šanci? Rozpoznáte smishingový útok? Bohužel
někteří klienti bank pozorní nebyli a ve strachu
o své prostředky udělali několik zásadních chyb.
Útoky jsou mířeny na klienty několika bank
v České republice a v současné době probíhá další
jejich vlna.
Jak takový smishingový útok začíná? Jednoduše
vám přijde SMS zpráva na váš mobilní telefon. Její
podoba může být např.: „Vase karta VISA byla
zablokovana. Chcete-li jej odblokovat, prihlaste se zde, jinak dojde ke ztrate prostredku –
https://ib-moneta-bezpecnostni.info“ Z odkazu je patrné, že útok je v tomto případě veden
na klienta banky Moneta. Pozorný klient již
z těla zprávy pozná, že se může jednat o podvod.
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Ve zprávě chybí diakritika a je použito nesprávné
slovní spojení. Pro pozorného klienta tímto drama končí, zprávu maže a případně volá na klientskou linku své banky a upozorní ji.
Jak to celé probíhá?

Bohužel někteří klienti ve spěchu a strachu
o peníze bez rozmýšlení kliknou na odkaz ve zprávě a tento je přesměruje na podvodné stránky,
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

které mohou mít stejný nebo velmi podobný
vzhled jako stránky internetového bankovnictví
jejich banky. Stránky vyžadují zadání přihlašovacích údajů. Pokud tak klient učiní, předal právě
své přihlašovací údaje podvodníkům. Pro ně není
nic jednoduššího, než je zadat do skutečného přihlašovacího formuláře a získat tak část přístupu
k internetovému bankovnictví. Ještě stále nemají
vyhráno, potřebují SMS kód jako ověření oprávněnosti přístupu. Ten ale přijde podváděnému klientovi na mobilní telefon. Jak se k němu dostanou?
Velmi jednoduše. Klient se sám a vědomě přihlašuje. Tedy očekává, že mu přijde tato potvrzovací
SMS a že ji bude dále zadávat do přihlašovacího
formuláře. Ten je ale podvržený, takže ho opět
předává podvodníkům. Tito již mají přihlašovací
údaje a aktivní potvrzovací kód. Účet a tím peníze na něm dostupné (včetně předschváleného
úvěru) jsou nyní v rukách pachatelů!!!
Buďte při používání internetového bankovnictví opatrní a nikam nespěchejte. Nepodléhejte.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

nátlakovým zprávám o možné blokaci platební
karty či ztrátě finančních prostředků. Informace
si vždy můžete ověřit na linkách klientského servisu vaší banky.
Obrana je velmi jednoduchá:
Prvním způsobem, jak se chránit před smishingovou SMS, je zajistit, abyste zprávu nedostali:
nikdy nesdělujte své telefonní číslo na sociálních
sítích, fórech nebo jiných webových stránkách.
Pokud nám podvodná SMS přesto přijde, měli
bychom ji ignorovat a smazat. Žádná banka či
karetní společnost nepoužívají SMS pro důležitou
komunikaci. Obvykle používají vlastní aplikaci,
která naváže šifrovanou komunikaci s bankou/
poštou/servery karet, aby zabránila tomu, že někdo ukradne naše citlivé údaje.
Nikdy neklikejte na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v SMS zprávě či
e-mailu!!! Jak jste se již dočetli, je to cesta
podvodníků, jak vás připravit o vaše peníze.
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Upozorňujeme na stále trvající kampaň podvodných vishingových telefonátů:
V uplynulých týdnech detekujeme vysoké počty těchto pokusů a neočekáváme, že by se míra
volání měla snižovat. Všechny telefonáty v rámci
této kampaně jsou charakteristické následujícími
body:
•	Číslo je zpravidla zahraniční. Nejčastěji francouzské, německé a belgické.
•	Operátor na lince se vám anglicky (většinou
s přízvukem) představí jako zaměstnanec
Microsoftu a sdělí vám, že je váš počítač infikován.
•	Pokusí se získat si vaši důvěru pomocí společné kontroly několika hodnot, které lze nalézt
na každém windowsovém stroji.
•	Dále se vás pokusí navést ke stažení nástroje pro vzdálený přístup k počítači. Nejčastěji
Anydesk, Supremocontrol nebo TeamViewer.
•	V případě, že následujete jeho pokyny a navážete spojení, pokusí se ihned získat údaje
o vaší platební kartě. Nejprve z prohlížeče,
poté případně přímo z vás.
•	Instruuje vás k potvrzení dvoufázového ověření zaslaných plateb.
•	V některých případech otevře příkazový řádek
a začne stahovat předchystaný malware (keylogger).
Nejlepší obranou proti těmto pokusům nadále
zůstává informovanost a poučenost lidí, tedy zlepšování schopností tyto pokusy rozpoznat. Identifikujete-li tento podvod, doporučujeme vám volajícího zřetelně odmítnout a hovor zavěsit. Pouhé
zavěšení bez komentáře většinou vedlo k opakovaným voláním ze zahraničních čísel v následujících dnech.
Podezřelé telefonáty doporučujeme ohlásit
na Policii ČR.

Falešně výhodné investice

Dostali jste nabídku výhodně investovat, která
se nedá odmítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků.
Jak to funguje?
•	Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený
přístup na plochu vašeho počítače a odcizit
vaše peníze.
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•	Útočník na internet umístí lákavou reklamu
slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé
osobnosti a významné společnosti.
•	Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například
telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností.
•	Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť
poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače
(na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený
přístup umožnuje).
•	Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť
své peníze přímo pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel.
•	Podvodníci využívají profesionálně vypadající
investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či
vylákání dalších finančních prostředků.
Jak se nenechat okrást?
•	Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu
počítači nikomu, koho neznáte.
•	Pachatelé vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou.
Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících,
protože i ID volajícího může být podvržené.
•	Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace,
nebo informace o vašem bankovnictví.
•	Pamatujte, že v případě investování je riziko
výhradně na straně investora. Volte proto pro
zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
•	Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
•	Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým
článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
•	Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi,
ihned kontaktujte svou banku!
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová
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Čarodějovi učni – mateřská školka Mistřín

Návštěvu policie si děti v MŠ Svatobořice užily
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Děti z Podkověnky si rády navzájem přejí k narozeninám

Děvčátka na polštářcích můžou oči nechat

56

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury
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Druhý stupeň školy pořádal Den bez aktovek

Rodičům při závěrečných tanečních patřilo sólo
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Jednou z disciplín je střelba ze vzduchovky

Za kroužek Hubert bojovala i Tina Seloucká – uprostřed
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Družstvo mladší přípravky získalo 1. místo

Exkurze v Kovozoo ve Starém Městě
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Družstvo mladších žáků SDH Svatobořice při soutěži

Úspěšní cimbalisté Jožinek Herman a Petřík Martykán
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Zástupci Slováckého krúžku a Lúčky ve Vacenovicích

Letošní máj dala chlapům zabrat
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Setkání žáků se starostou a místostarostou obce

Májové pobožnosti probíhaly na faře
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Jarní výstava pořádaná T. J. Sokol Svatobořice

Projížďka vláčkem po Podzámecké zahradě – STP
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Scholička vydává své druhé CD – Uzdrav svou zem

Májová pobožnost a požehnání boží muky
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Rezedky přijaly pozvání na Zpívání sborů v Šardicích

Rezedky na návštěvě Janáčkova divadla v Brně
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Pálení čarodějnic v Mistříně ve dvoře kuželny

Z vernisáže výstavy obrazů skupiny Kontakt
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Pracovníci obce odstraňují staré hlásiče

Může se začít stavět – ulice Přední Díly je dokončena
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Koncert k 70. výročí založení Brolnu

Slavnost Královniček netradičně zatančená před KD
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Nakonec se průvod Božího Těla uskutečnil i přes nepřízeň počasí

Při vyklízení zde byly potřeba i ženské ruce
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Velké vyklízení kostela před rekonstrukcí
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