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Na krásné počasí příjemné a vlídné měsíce ří−
jen a listopad příliš znenadání navázal celkem
brzký nástup mrazivé zimy. Ta vnikla do našich
ulic, zahrad, polí i vinohradů hned s počátkem po−
sledního měsíce roku. Vše bylo náhle jako by kou−
zelným mávnutím zmrazeno a zasypáno na naše
kraje poměrně vysokou nadílkou sněhové peřiny.
A to v době, kdy dle kalendáře mělo vše zimní při−
jít mnohem později. Příroda nám ukázala opět svoji
neopakovatelnou proměnlivost, sílu i krásu.
Pro náš společný život ovšem v těch týdnech ne−
byla důležitá rozmarnost přírody, ale podstatná
skutečnost zvolení nového vedení naší obce na nad−
cházející volební období. Osobně mne těší, že před−
stavitelé politických stran i sdružení nezávislých
kandidátů, Vámi občany naší obce zvolení do sboru
zastupitelů, dovedli poměrně záhy najít povolební
dohodu. V široké povolební koalici se shodli na−
prosto většinově na postech starosty, místostarosty
a radních. Byl to velmi důležitý a pozitivní signál
či sdělení celé voličské základně i všem spoluob−
čanům.
Jsem rád, že se naplnila má výzva, vyjádřená v zá−
věru úvodníku minulého zpravodaje. Tam jsem
uvedl přání, aby naši nově zvolení zástupci do−
vedli ukázat svou vnitřní krásu, vstřícnost, úsu−
dek a ochotu naslouchat hlasu druhých nejen
v období voleb, ale každý den, měsíc či rok dalšího
společného života, řízení a správy naší obce. Rychlá
dohoda a volby představitelů byly velmi dobrými
zprávami a vizitkami o naší obci širokému okolí.
Společně s Vámi věřím, že na zastupitelské lavice
volebním výsledkem zasedli ti nejlepší z vás proto,
aby odpovědně své voliče, jejich přání a potřeby
obce při společných jednáních s dobrým úsudkem
zastupovali. Moje další přání tedy je, aby se jim
to společně ku prospěchu a rozvoji naší obce po celé
volební období jen a jen dařilo.
František Synek, PhDr., šéfredaktor
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ZPRÁVY Z RADNICE

Milí spoluobčané
a čtenáři Zpravodaje

pf 2011
Každý paprsek slunce
ať probudí nový život,
budou to ti,
co přijdou po nás,
jim přejme to,
co přáli ti před námi.
V době, kdy píši tyto řádky, je advent, blížící se Vánoce a příchod Nového roku.
Je to přesně a periodicky se opakující sled udá−
lostí v přírodě, jejíž součástí je také lidský život.
I tak je tato doba vždycky jiná. Prožili jsme jiné
události, poznali jsme se s novými lidmi, navázali
jsme nová přátelství, nebo jsme, bohužel, i některá
ztratili. Vytvořili jsme řadu nových vztahů, které
nás těší, za kterými se rádi ohlédneme a těší nás, že
jsme udělali někomu radost. Největší pozitivum
je v tom, že věříme, že nám ty nové věci budou
sloužit a nejenom nám.
V této vánoční době nevidím prostor pro něja−
kou rekapitulaci a výčet díla investičního charak−
teru. To každý vidí sám a bude ještě dost prostoru
se jimi podrobně zabývat při sestavování rozpočtu
na rok 2011.
Rok 2010 byl plný řady kulturních, společenských
a zdařilých akcí. Všichni jsme tomu určitě rádi, rádi
tomu, že ty folklorní akce nezanikají, ale naopak,
že se rozvíjejí a že jejich vystoupení mají vydatnou
podporu u celé veřejnosti. Možná proto, že tam vy−
stupují naši potomci, naše děti, naše vnoučata, ba
dokonce pravnoučata. Je to určitě krásný, originální
a neopakovatelný pocit vědět, že tady po nás někdo
zůstává s projevem od nás zděděných vlastností.
Nesmírně si vážím práce těch, kteří to všechno
koncipují, nacvičují, ať jsou to tance, zpěvy a hra
na hudební nástroje. Moc, moc jim za to děkuji.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

To všechno naši obec zdobí všude, doma i v zahra−
ničí. Je to výsledek toho, že v naší obci je obrovské,
bohaté a nevyčerpatelné zázemí v rodičích a i v těch
občanech starších generací.
Slyšet mladou cimbálovou muziku už jsme byli
zvyklí a teď se k tomu přidává mladá dechová
hudba, která se precizně představila na setkání
se seniory. Určitě všem připravili mladí muzikanti
nezapomenutelný hudební zážitek.
Nekrásnější byl projev, setkání a přání těch
nejmladších svým uměním, právě těm nejstarším
a také těm nejpotřebnějším. Bylo to něco originál−
ního a neopakovatelného. Tento můj názor i názor
zúčastněných to plně potvrdil. Všichni byli nadšeni
a nesmírně vděčni tomuto novému pojetí každo−
roční besedy. I my jsme rádi, jsme velmi rádi, jsme
moc rádi.
Jsem hrdý a pyšný na to, že naše obec je takovou
klenotnicí kulturního dění a tvorby. Je to určitě vý−
sledek dlouhodobého úsilí a tvorby těch starších, těch,
kteří to prožili a kteří jsou ochotni to předat. A to
není samo od sebe, to je projev − něco nového vytvo−
řit a s vědomím to budoucím generacím předat.
V závěru Vám všem přeji v první řadě hodně, hod−
ně zdraví a v těch ostatních řadách všechno, co Vám
to zdraví přinese – štěstí, radost, úsměv a spokojenost.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
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Nově zvolené orgány obce
Dne 10. listopadu se sešlo ustavující zasedání zastupitelstva naší obce.
V průběhu jednání byl starostou obce na období
let 2010 až 2014 zvolen Ing. Mgr. Měchura Fran−
tišek, místostarostou Ing. Číčová Terezie a členy
rady obce MUDr. Neduchalová Miroslava, Ing. Du−
fek Josef a Marada Rostislav.
Z komunálních voleb dále vzešli tito zastupitelé:
Ing. Bábíček František, Bůžek Jaroslav, Mgr. Horáč−
ková Lenka, Kulhavá Pavla, Kyněra Jiří, PhDr. Sy−
nek František, MUDr. Uřičář Miroslav, Ing. Vaší−
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ček David, Ing. Vašíková Marie a Mgr. Výletová
Eva. Předsedou výboru kontrolního byl zvolen Bů−
žek Jaroslav a výboru finančního Ing. František
Bábíček.
Všem našim zvoleným zástupcům, panu staros−
tovi, paní místostarostce i radním přejeme do nad−
cházejících let hodně úspěchů a kolektivní pohody
při dobrém vedení a spravování záležitosti naší
obce.
redakce
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Z jednání zastupitelstva obce
II. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice−Mistřín se konalo 22. prosince 2010.
Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, bylo
tedy usnášeníschopné. Po zvolení orgánů zastupi−
telstva a schválení navrženého programu následo−
valo schválení důležitých dokumentů potřebných
k uzavření hospodaření obce v roce 2010 a zahájení
hospodaření obce v roce 2011.
V roce 2010 bylo schváleno celkem 9 rozpočtových
opatření.

Byl jsem požádán o vysvětlení a odpověď na otáz−
ku: Kam zmizela „tančící freska“ z fasády budovy?
Názory občanů na její setrvání nebyly jednoznačné.
Jeden názor požadoval − odstranit, druhý − ponechat.
Po poradě s projektanty jsem dospěl k názoru „skrýt“
(tezaurovat − stáhnout z oběhu). Freska je zakon−
zervována a ukryta pod zateplovací vrstvou fasády.
Na stávající ploše může být vytvořeno nové dílo
a pak se ukáže, které je lepší. V kos−
Shrnuto:
Příjmy
Výdaje
Financování
tele máme také dvě „Křížové cesty“
Schválený rozpočet: 45 788 000,00 Kč
50 325 600,00 4 537 600,00 Kč
ve dvou odlišných provedeních a do−
Upravený rozpočet: 45 711 700,00 Kč
43 372 700,00 − 2 339 000,00 Kč vedeme je uctívat a respektovat.
Každý člověk je rád, když může přinést dobrou
Plnění rozpočtu (hospodaření) k 30. 11. 2010:
zprávu
nebo alespoň potěšující zprávu. Na druhý po−
Stav k 1. 1. 2010
12 129 778,22 Kč
Příjmy
40 407 759,01 Kč kus jsme obdrželi akceptování žádosti o podporu ze
Výdaje
31 367 767,07 Kč SFŽP v rámci programu Zelená úsporám projektu:
Financování
− 608 856,61 Kč zateplení objektu ObKD ve Svatobořicích−Mistříně.
Naše žádost bude odbornými útvary SFŽP ČR po−
Zůstatek na účtu k 30. 11. 2010 20 560 913,55 Kč souzena ve smyslu směrnice MŽP o poskytování fi−
nančních prostředků z programu Zelená úsporám.
To prosím není závěrečný účet roku 2010, který Moc si přejme, abychom byli úspěšní.
Tak musíme krok za krokem tvořit to naše „místo
bude sestaven až po účetní závěrce k 31. 12. 2010.
Tyto řádky píši 28. 12. 2010 a po prověrce závazků pro život“. Pokračovat budovou mlýna a následně
a pohledávek bude zůstatek na účtu cca 18 mil. Kč. „náměstí“ na místě dnešních stavebnin v návaz−
Je to způsobeno tím, že některé akce, které byly nosti na sportovní a odpočinkovou zónu.
A ještě jedna z potěšujících zpráv ze zasedání
ve výdajích v rozpočtu nebyly dokončeny (ul. Mu−
těnská) nebo ani zahájeny (Sdružené kanalizační pří− zastupitelstva obce. Byla schválena obecně závaz−
pojky Chmelnice, Nádražní a Dolina). Důvodem byla ná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecní vy−
povolovací řízení. Všechno je připraveno časně na jaře hláška č. 3/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
zahájit.
Z tohoto důvodu bylo schváleno „Rozpočtové pro− využívání a odstraňování odpadů na území obce
vizorium na 1. čtvrtletí 2011“. Podle tohoto pravidla Svatobořice−Mistřín.
Článek 3, odstavec 1) ruší se dosavadní text a na−
je možno hospodařit s 1/12 běžných výdajů minu−
hrazuje se tímto textem :
lého roku a realizovat akce
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit
 zahájené v minulém roce
písemně vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
 schválené v minulém roce.
Článek 4 − ruší se dosavadní text a nahrazuje
Rozpočet na rok 2011 musí být schválen do 30. 3.
se novým textem:
2011. Doufejme, že do konce února budou známé
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí
ukazatele rozpočtových určení daní ze státního
390 Kč.
rozpočtu. Pak bude rozpočet připraven a předlo−
Vyhláška je v plném znění zveřejněna na obecní
žen finančnímu výboru k posouzení a zastupitel−
desce.
stvu obce ke schválení.
Podstatné a pro občany zajímavé informace jsou
Všichni občané si určitě všimli, že budova OÚ
je v novém kabátě. Nejen na pohled, ale také zlep− uvedeny v tomto zpravodaji. Podrobné znění usne−
šení tepelných parametrů. V celé budově je zave− sení ZO je k dispozici na obecní desce a na webo−
dena klimatizace, zrekonstruováno sociální zaří− vých stránkách obce.
František Měchura, Ing. Mgr., starosta obce
zení, zbývá vymalovat a budova je jako nová.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE

Ze života Římskokatolické farnosti
Navštívení Panny Marie
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
V říjnu jsme se pustili do opravy střechy na farní
budově. Už loňskou zimu starou krytinou na faru
hodně zatékalo, zvláště na verandě a v místnos−
tech sousedících se štíty, kde bylo prorezivělé ople−
chování. Stará krytina byla podle letopočtu na
hřebenáčích pravděpodobně z roku 1967. Původní
vazba vyžadovala pouze drobnější opravy a vyrov−
nání střechy.
I když se oprava původně plánovala až na jaro
2011, akční nabídka tašky Tondach a možnost uhra−
dit chybějící část nákladů firmě v měsíčních splát−
kách nás vedly k rozhodnutí provést opravu hned.
Rozpočet na kompletní opravu byl 499 tisíc Kč.

Došlo k opravě vazby, kompletní výměně střeš−
ních latí a k pokrytí střechy hranickou taškou „en−
goba“. Dlouholeté zatékání do nezaplechovaných
štítů také vedlo k vlhnutí a rozpadání zdiva. Pro−
to se štíty snížily a skryly pod střechu.
Značnou část rozpočtu také stály klempířské
práce včetně nových okapnic a svodů do dvora,
nových střešních vikýřů a oplechování komínů.
V místnosti za kuchyní, kde vedou okna pouze
do verandy a kde byla místnost tmavá a nepouži−
telná, se instaloval světlovod Velux. Také se v této
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místnosti znovu postavil komín na tuhá paliva pro
krbová kamna.
Velký dík patří firmě STAK – Domanín za rych−
lou a kvalitní práci. Také děkuji všem brigádní−
kům z farnosti, kteří jakýmkoliv způsobem při opra−
vách pomáhali. Brigádnicky se podařilo ubourat
nefunkční komíny za společenskou místností a skrýt
je pod střechu, postavit nový komín v bytě kněze, vy−
kopat příkop pro novou elektrickou přípojku na faru
a odstranit ze střechy starý elektrický stožár. Také
děkuji všem brigádnicím za pomoc a úklid fary.
Od začátku školního roku v naší farnosti také
již probíhají různé pastorační aktivity.
Tento liturgický rok je až do Ve−
likonoc věnován tématice svátosti
křtu. Věřící si mají hlouběji uvě−
domit, jaké velké milosti od Boha
při přijetí křtu dostali.
K začátku postní doby vyjde pas−
týřský list k Roku křtu a vyzve
ty, kteří nemají pokřtěné děti pro
jakékoliv komplikace (manželství
nesezdané v kostele, svobodné
matky, zanedbání, tehdejší nesho−
dy, lidé s předsudky), aby se ne−
báli přijít buď za svým farářem,
nebo třeba na společnou přípravu
v děkanátním městě, která bude
oznámena ve všech kostelích.
Podobná nabídka bude adreso−
vána také dospělým. Už před časem
jsme začali v Mistříně přípravu
dospělých na svátost křtu. Setká−
ní je jednou za 14 dní, ve středu večer, v 19 hodin.
Zatím se připravují na přijetí svátostí 4 dospělí
lidé, ale pokud by ještě někdo z dospělých měl zá−
jem se připravovat na křest nebo k prvnímu sva−
tému přijímání, je možnost se přidat.
Závěrem bych chtěl popřát všem farníkům i spo−
luobčanům pokojné a milostiplné prožití Vánoc
a mnoho Božího požehnání do nového občanského
roku 2011.
S pozdravem
Váš farář

P. Josef Vysloužil
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Střípky z historie našich obcí…
Škody po vpádu kuruců v roce 1705
Datum 21. srpna v nás všech navozuje neradostné
vzpomínky na rok 1968, kdy naši republiku oku−
povala vojska Varšavské smlouvy. V dřívější minu−
losti je však s tímto datem spjat také rok 1705,
kdy na Moravu a toho dne na Milotické panství
vpadli uherští povstalci. V dějinách jsou zapsáni
jako kurucové, což je pojmenování vzniklé z ma−
ďarského kurucz a latinského crux, což znamenalo
křižák. Kurucové mimo jiné vypálili Svatobořice
i Mistřín a zabili nebo zajali mnoho obyvatel.
O rok později, 18. června roku 1706 uzavřel bze−
necký hejtman Johan Sartory podrobný soupis
vzniklých škod. Z něho vyplývá, že mimo našich
obcí také Stavěšice, Vacenovice a Milotice zcela
lehly popelem tak, že jen stěží se dá poznat místo,
kde stály domy. Ve zprávě se dále píše o postihu
poddaných předřečených obcí panství Milotice
od přestálého vpádu rebelů s vypálením a zniče−
ním vesnic stejně jako uloupení všelikého dobytka,
oděvů a všelikého hospodářského a domovního
mobiliáře, jakož i spálení svezeného i na poli sto−
jícího obilí, spolu se senem a jiného k zimnímu
zaopatření dobytka nashromážděného krmiva.
Ve Svatobořicích a Mistříně přišlo při této udá−
losti o život 18 obyvatel (11/7), zajatých a posléze
propuštěno bylo 40 osob (32/8), vypáleno bylo
36 domů (13/23), škoda na těchto budovách byla
vyčíslena částkou 20.220 zlatých (11.928/8.292),
uloupeno bylo 11 koní (5/6), 8 volů (2/6), 83 krav
(57/26) a 233 prasat (143/90). Celková škoda byla
pak pro poddanské obce vyčíslena ve výši 22.265
zlatých (13.169/9.096). Na panském majetku ce−
lého Milotického panství pak vznikla škoda za dal−
ších 34.677 zlatých rýnských.
Textová část rozsáhlé zprávy hejtmana Johana
Sartoryho dále mimo jiné uvádí panské škody
na svatobořickém zámku, šencích, dvorech, ovčár−
nách, stodolách, mlýnech a jiných budovách, rov−
něž také na dobytku, vínu, obilí, vedle jiných
rozličných hospodářských věcech, mobiliářích
a nemovitostech způsobených:
 svatobořický zámek je zcela do gruntu zničen,
zvláště když zdivo bylo rozmetáno silným ohněm
z nedostatku hašení ze země, všechny klenby
a půdy se zřítily, že také z gruntu musí být vy−
stavěno. Tak dle pilného uváženo a přezkou−
mání, k tomu potřebných řemeslníků, spolu s ne−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

zbytným stavebním materiálem bude stát cel−
kem až 6.000 zlatých rýnských.
 pivovar a destilačka palírny též spolu vystavě−
né rovněž po vyšetření zdiva a přezkoumání co
se týče řemeslníků, 5 potřebných kotlů (varnic)
a jiného potřebného stavebního materiálu za nej−
méně 800 zlatých.
 šenk spolu se stájemi rovněž po vyšetření zdiva
a přezkoumání bude stát více než 450 zlatých.
 dvůr stejně spolu k němu patřícím nutným stá−
jím a zničeného olejového lisu bude stát více než
900 zlatých.
 pěkně vystavěný ovčín spolu s obydlím pro ov−
čáka bude stát přes 550 zlatých.
 tři stodoly pěkně vystavěné a sýpka o dvou pa−
trech vybudovaná podél zámku a 300 měr zrna
o čtverém složení bude za 1.000 zlatých.
 mlýn se čtverým mletím, spolu s hřídelem, mlýn−
skými kameny a jiným příslušenstvím, rovněž
do gruntu lehnuvší popelem, podle pečlivé úvahy
nemůže být opraven a bude vystavěn pod část−
kou 1.000 zlatých.
 v Mistříně pěkně vystavěný dvůr spolu s ovčí
stájí a k tomu náležejícím příslušenstvím, rov−
něž lehnuvší popelem, bude stát při znovuvy−
budování nejméně 1.500 zlatých.
 dvě stodoly tamtéž mohou stát při obnově přes
500 zlatých.
 pěkně vystavěný šenk spolu se stájemi a palírnou,
také výsekem masa po přezkoumání zcela určitě
bude stát při znovuvytvoření přes 800 zlatých.
 víno ročníku 1704 ve svatobořickém sklepě a v oněch
vypálených šencích, kromě pitiva a rozbitých vi−
nařských nádob a nakonec též vypuštěných 10 su−
dů, na penězích obnáší 500 zlatých, taktéž pivo
v oněch popelem lehlých šencích a vypuštěných
6 sudů počítá se za 30 zlatých.
Ze zprávy panského úředníka vyplývá nejen to,
co bylo zničeno, ale dozvídáme se z něho mnoho
podrobností o tom, které panské budovy v našich
obcích stály a plnily na počátku 18. století své po−
slání. Podrobně je zmiňována cílená snaha rychle
vše panské nově zbudovat a opravit. O tom, dojde−
−li k obnově domů poddaných a nápravě jejich škod
zpráva neuvádí zhola nic.
Připravil

Oldřich Krejčí
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Stále rozepsaná stránka historie
Jedním z autorů, kteří se zabývali řekněme osudy vojáků zahraniční československé
armády ve druhé světové válce, je i publicista Jiří Hromek, který žil v letech 1905–1987.
Napsal deset knih, z nichž většina kopíruje jeho
životní osudy v celé pestrosti zážitků publicisty,
doslova se prodírajícího světem.
Nás ve Svatobořicích–Mistříně zajímá ta kniha,
v níž se zmiňuje o své cestě po Francii v roce 1940.
Knihu nazval „Byl jsem při tom, když se hroutil
svět“. Mimo jiné zachycuje bouřlivé válečné dny
včetně kapitulace Francie, té, která nás zradila
v rámci Mnichovské dohody v r. 1938. V knize vzpo−
míná i Vítězslavu Kaprálovou a jejího manžela
(byla dcerou Václava Kaprála, který byl interno−
ván ve Svatobořicích o dva roky později). Mladá
nadějná hudební skladatelka však zemřela, když
vrcholila porážka Francie (str. 118). Na str. 153
autor píše: „Přiběhl za mnou krajan Marek a roz−
čileně mi říkal, abych honem spěchal do garáže,
že se tam stalo něco strašného. Náš kamion, jímž
jsme měli ujíždět před postupujícími Němci, zmi−
zel. Zalarmoval jsem ostatní členy Národního vý−
boru. Za chvíli nás tu bylo hned několik“. Až
po chvíli nám řekla manželka našeho krajana:
„Přece se nenecháme od bošů postřílet kvůli něja−
kým bednám, a křičela na nás. Pak plačíc řekla,
že odejel na statek jejího bratra nedaleko Ber−
geraku. Na statku, který jsme po dlouhém hle−

dání našli, stál náš nešťastný krajan nad obrov−
skou hromadou doutnajícího popela. Podlehl pa−
nice, a moc jsem se mu nedivil. Spálil všechno, co
našel v bednách, i prkénka označená nápisem
Národního výboru. Jen naše svršky ležely na hro−
madě ve stodole. Nikdy jsem se nedověděl, co
všechno tam shořelo. Byla to panychida Česko−
slovenského Národního výboru v Paříži. Bez do−
kumentů vlastně neexistoval. Poté byli již jen
jednotlivci na útěku!
Tolik tedy Jiří Hromek. Tato episoda volně na−
vazuje na již mnou publikované skutečnosti,
které souvisejí se seznamy našich zahraničních vo−
jáků bojujících ve Francii. Tyto se však s největší
pravděpodobností dostaly, nedbalostí našich čini−
telů pracujících v tam utvořeném Národním vý−
boru, do rukou Němců a užitečně jim posloužily
k zatýkání tzv. rukojmích v roce 1942 v Akci „E“
a vzápětí k nucenému pobytu všech internovaných
vězňů ve svatobořickém lágru v letech 1942–45.
O dalších faktech dotýkajících se evidenčních
osobních karet našich vojáků bojujících ve Francii
a za Francii, která mi sdělil Miky Janeček z Ka−
nady, napíši zase příště.
Jan Kux, JUDr.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Bilance akcí
pořádaných kulturním domem
Čaj o páté
V polovině října se uskutečnil v kulturním domě
nový druh zábavného pořadu Čaj o páté aneb swin−
gová tančírna.
Pro nezasvěcené uvádím, že se netančil pouze
Jazz a Swing, ale i valčíky a polky. Někteří
návštěvníci přišli dokonce v dobových kostý−
mech.
Na parketu i mezi posluchači vládla pěkná
nuvolněná atmosféra a všichni se těší na další Čaj
o páté.
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Nejdražší housle
na světě zazněly
v našem kulturním domě
Jedinečný kulturní zážitek
připravil pro milovníky vážné
hudby obecní kulturní dům.
Na první listopadové pon−
dělí si pozval ke koncertu Ko−
morní orchestr Czech Virtuosi
s hostujícím dirigentem Ericem
Lederhandlerem a sólistkou
na housle Ester Yoo z USA.
Mladá umělkyně ukázala
precizní výkon na „stradivárky“
vyrobené slavným italským
mistrem Antoniem Stradiva−
rim (hodnota houslí je kolem
10 milionů). V jejím podání za−
zněl Koncert d moll pro housle,
op. 47, od skladatele Jeana
Sibeliuse. Orchestr dále zahrál
od W. A. Mozarta Dona Gio−
vanniho – předehru KV 527
a nádhernou Dvořákovu Sym−
fonii č. 7.
Pro všechny diváky to byl
nádherný večer, na který se
bude dlouho vzpomínat.
Taneční kurzy
se stávají již tradicí pro žáky
devátých tříd naší základní
školy. Zde se žáci seznamují se
společenským chováním a na−
učí se základním standardním
tancům. Je to pro naši mládež
uvedení do společenství dospě−
lých, které vyvrcholí předtanče−
ním na plese Sdružení a přátel
školy 5. 2. 2011. Tanečním lek−
torem je již několik let Libor
Brožík a jeho partnerkou je le−
tos Dagmar Sládková.
Hody
Stárci a stárky na hody 2010:
Libor Sedláček – Eliška Šťast−
ná, Petr Vašulka – Hana Sed−
láčková.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Pavlušův Mistřín
II. ročník festivalu dechových hudeb se uskuteč−
nil 20. listopadu 2010 v kulturním domě. V pořa−
du se představily dechové hudby: Túfaranka, Stří−
brňanka, Straňanka a pořádající Mistříňanka.
Pěkným pořadem provázela Růženka Dobešová.
Po skončení programu následovala taneční zá−
bava.

ze Slovenska byl ještě jako host přizván mladý,
teprve studující, ale velmi talentovaný Jakub Jar−
covják, syn jednoho z přítomných sochařů. A právě
Jakub Jarcovják, který je studentem Umělecké
průmyslové školy v Uh. Hradišti a žije ve Zlíně, je
autorem sochy, kterou si vylosovala Obec Svato−
bořice − Mistřín. Sochu převzal R. Marada od ma−
nažerky mikroregionu Veroniky Svobodové. Ná−
zev sochařského díla je MOT−OR.
Nyní budeme společně s Vámi hledat
vhodné místo pro toto sochařské dílo.
První koncert mládežnické
dechové hudby „Svatobořáci“

Sochařské dílo
Druhý a třetí týden v měsíci červenci probíhalo
na území Mikroregionu Nový Dvůr, konkrétně
v zámecké jízdárně v Miloticích, v pořadí již třetí
sochařské sympozium. Do mikroregionu se tak
opět po více než šesti letech vrátili sochaři, aby
zde z poskytnutého materiálu vytvořili osobitá
díla, která budou po skončení výstavy impozantně
dotvářet místní prostředí. V rámci projektu Umění
mezi vinohrady, na nějž jsme získali prostředky
z programu Přeshraniční spolupráce ČR – SR a je−
hož partnerem bylo město Holíč, došlo k realizaci
čtyř drobných a tří větších plastik ze žuly. Vedle
čtyř oslovených umělců z České republiky a dvou
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Příjemným překvapením pro všechny
účastníky besedy se seniory bylo vystou−
pení nově se formující dechové hudby
Svatobořáci. Uskupení mladých muzi−
kantů, zapálených pro tento hudební
žánr v naší obci, mělo dlouholetou ab−
senci. Kluci hrají s chutí a elánem je−
jich mládí vlastní. Velmi pozitivní je
také spolupráce s bývalými členy DH Mistříňanky.
Garantem dobrého uměleckého růstu je na slovo
vzatý odborník Antonín Pavluš. Kapelníkem je
Přemysl Doležal, který hraje na 1B klarinet, es
klarinet Zuzana Valčuhová, 1. křídlovka Kryštof
Neduchal, Erik Gongala, 2. křídlovka Ladislav
Pavluš, obligát Zdeněk Valčuha, tenor Ondřej
Pavluš, baryton David Němec, 1. trombon Pavel
Měsíček, 2. trombon Josef Pavluš, trumpeta Zby−
něk Neduchal, tuba František Kasan a alternuje
Radek Šrahulek, bicí Stanislav Řihák.
Zpěvy: Ludmila a Alena Valčuhovy, Radek No−
vák. Závěrem bychom chtěli klukům a dívkám
popřát vytrvalost při zkouškách, pokoru k lidové
písničce a tisíce spokojených posluchačů.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Tančíme Zumbu
„Zumba je kombinace
tanečních latinskoame−
rických prvků s prvky z ae−
robiku. Tancuje se na
energickou latinskoame−
rickou hudbu,“ vysvět−
luje instruktorka Veroni−
ka Schwendtova, která
získala certifikát Official
Zumba Instructor. Pak
pobídne všechny dámy,
aby se připravily na úvod−
ní sestavu.
Začínají tancovat a už
od začátku vás rytmická
hudba nenechá v klidu.
Toto je jedna z velkých
výhod zumby – nemusíte
mít žádné taneční nadání, stačí jen poslou−
chat a nechat se unášet rytmem. Žádné počítání
taktů.
Každé pondělí od 18:00 hodin se scházejí na KD
děti, dívky a ženy, aby si odpočinuly od každoden−

ních starostí a odreagovaly se při tomto tanci. Další
zájemci se mohou kdykoliv přijít podívat a popří−
padě se zařadit mezi tanečníky.
Výstava betlémů
Na závěr roku 2010 pro Vás připravil obecní
kulturní dům ve spolupráci s Mateřským centrem
Krteček, Klubem křesťanských žen a VOŠ, SOŠ
a SOU Bzenec – obor zahradník – výstavu bet−
lémů. V prostorách kulturního domu bylo vysta−
veno 91 betlémů z papíru, hlíny, keramiky, šůstí,
dřeva a jiného materiálu. Nejstarší betlém po−
chází z roku 1901. K zajímavostem patří betlém
vytvořený kolektivem členů oblastní pobočky
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
v Kyjově. Další zvláštností je betlém v kokosovém
ořechu nebo třeba mořské mušli. Všem, kteří při−
spěli exponáty, děkujeme. Rovněž pracovníkům,
kteří se podíleli na realizaci této akce, patří velké
poděkování.
Novoroční blahopřání
Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat
obecnímu úřadu za podporu, všem organizacím
i jednotlivcům za pomoc při přípravě kultur−
ních akcí a ostatním za návštěvu kulturních akcí
v našem kulturním domě, ale i v ostatních mís−
tech naší obce.
Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme v no−
vém roce pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoko−
jenost s pořady a programy kulturního domu.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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IX. ročník pěvecké soutěže
Jaromíra Měchury
pořádala Základní škola a Mateřská škola Svatobořice−Mistřín
ve spolupráci s Obecním kulturním domem Svatobořice−Mistřín.
27. listopadu 2010 proběhlo finále devátého roč−
níku pěvecké soutěže Jaromíra Měchury. Ze škol−
ních kol postoupilo 33 finalistů.
Děvčata a chlapci podali vynikající výkony a po−
rota, ve které zasedali Mgr. Jaroslav Matula,
Mgr. Eduard Cvrkal, Mgr. Jarmila Maradová,
Marie Salajková, učitel ZUŠ a předsedající Mário
Kudela, neměla lehkou roli.
Zpěváky doprovázela cimbálová muzika Petra
Šrahulka z Milotic. Uváděla paní učitelka Mgr. Mar−
kéta Varmužová.
Odměny a celou organizaci akce zajistil ředitel
kulturního domu ve Svatobořicích−Mistříně, pan
Rostislav Marada. Pamětní keramické plakety pro

Aktuální informace
o dění v naší obci
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každého zpěváka vyrobila paní učitelka Mgr. Jar−
mila Strýčková.
V každé ze čtyř kategorií byl vyhlášen vítěz:
v I. kategorii Adélka Řiháková – 1. ročník, v II. ka−
tegorii Tereza Varmužová, Prokop Neduchal a Pa−
vel Varmuža – 3. ročník, ve III. kategorii Viktorie
Lesovská – 5. ročník, ve IV. kategorii Kryštof Ne−
duchal – 8. ročník a cenu poroty získala Zuzana
Varmužová – 8. ročník.
Díky práci rodičů, kteří oblékli zpěváky do svá−
tečních krojů, se stala tato akce i nádhernou podí−
vanou. Za přípravu, péči a podporu pěvecké sou−
těže patří Vám, vážení rodiče a prarodiče, velký
Oldřiška Šnejdarová, Mgr.
dík.

www.svatoborice−mistrin.cz
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Krteček v roce 2010
Stojíme na přelomu starého a nového roku, tedy v období, kdy je vhodný čas
poohlédnout se a zrekapitulovat vše, co nás potkalo v roce, který končí,
a říci si, o co bychom se chtěli pokusit v roce novém.
Tak jakpak si tedy vedl náš Krteček? Za uply−
nulý rok máme 102 členů, stali jsme se členy Sítě
mateřských center, obdrželi jsme certifikát Spo−
lečnost přátelská k rodině, získali jsme dotaci
z Jihomoravského kraje na dovybavení centra.
Myslím si tedy, že si vedl velmi
dobře a plnil s radostí a ocho−
tou vše, k čemu se zavázal. Na−
bízel maminkám a jejich dětem
pestrý program, který rozvíjel
schopnosti dětí a um maminek,
ale také prohluboval vědomosti
s pořádáním besed, například
o daleké Keni či psychologickém
tématu o sourozeneckých vzta−
zích.
Mezi nejzdařilejší akce roku
2010 patřil karneval, drakiáda,
česání malých slečen a uspávání
broučků.
Krteček ale nemyslí jen na
sebe, což píšu nesmírně ráda.
Náš Krteček, již dalo by se říci tradičně, uspořá−
dal charitativní sbírku Misijní perník, jejíž vý−
těžek byl odeslán na podporu Papežského misij−
ního díla dětí. Děkujeme Vám všem, kteří jste se
do této sbírky zapojili a přispěli tak dětem v roz−
vojových zemích. Další významnou aktivitou, kte−
rou Krteček zaštiťuje, je dobrovolnická služba
v kojeneckém ústavu v kyjovské nemocnici. Něko−
lik žen z naší obce se pro toto dobrovolnictví roz−
hodlo, bylo odborně zaškoleno a nyní pravidelně
navštěvují kojenecký ústav a přiděleným dětem
se věnují. Je to náročná, nádherná služba a před
všemi těmito ženami hluboce smekám…
Celý tento školní rok je v Krtečkovi veden pod
sloganem „Krteček pomáhá Krtkovi“, kdy se sna−
žíme získat co nejvíce finančních prostředků pro
nadační fond dětské onkologie Krtek. První veřej−
nou akcí, jejíž výtěžek bude Krtečkem věnován
Krtkovi, bude Putovní výstava mateřských cen−
ter, která bude obohacena kulturním programem
a doplněna prodejem výrobků maminek z našeho
centra za účelem získání financí pro Krtka. Sr−
dečně Vás na tuto akci zveme. Přijďte podpořit
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

dobrou věc v neděli 9. 1. 2011. Začínáme v 15 ho−
din na kulturním domě!
Jsem také moc ráda, že se našemu Krtečkovi
daří vytvářet mezigenerační most a to pravidel−
ným posezením se seniory na jaře s připomínkou

Dne matek a v zimě setkáním provoněným vůní
punče a vánočního cukroví v předvánočním čase.
Bývají to a doufám, že i nadále budou velmi milá
setkání.
Přemýšlím, čím ukončit tuto malou rekapitu−
laci, a napadají mě slova díků. Díky všem služeb−
ním maminkám za jejich píli, ochotu a obětavost.
Díky maminkám, které do centra přivádějí své děti
a zapojují se do připravených aktivit. Díky naší
obci, že nás podporuje, díky Charitě Kyjov a všem
našim sponzorům. Díky.
A ještě si neodpustím navázat na loňský vá−
noční článek ve zpravodaji, kdy jsem psala o snu,
který bychom chtěli uskutečnit, o dětském hřišti
s odpočinkovou zónou pro seniory… jen nazna−
čím… Sen je na dobré cestě stát se skutečností!…
Nechám tuto informaci opředenou tajemstvím
a více snad v jarním zpravodaji.
Přejeme Vám všem láskyplné prožití vánočních
svátků ve svých rodinách a do nového roku pře−
jeme všem mnoho sil ke všemu, co nás v něm
potká…
Za mateřské centrum Krteček

Lenka Novotná
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Mateřská škola Svatobořice
V září byl v naší MŠ zahájen celoroční ekologický projekt ve spolupráci
s VIS Bílé Karpaty s názvem „Jede vláček Ekovláček“.

Projekt má deset zastavení. Jednotlivé pro−
gramy vedou děti k rozšíření znalostí o přírodě,
uvědomění si základních ekologických problémů
a hodnot. Obsahuje herní, dramatické i výtvarné
činnosti. Království přírody je nekonečné a náš
vláček se vydal na dlouhou cestu.
První zastavení s názvem „O poslední vlaš−
tovce“ poskytlo dětem informace o životě těchto
užitečných ptáků. Děti se dozvěděly, kdy a kam
vlaštovky odlétají, proč se zase vracejí.
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S druhým programem děti zavítaly do lesa
k lesní princezně. Zde našly spoustu odpadků,
které tu zanechali nepořádní turisté. Děti odpad
uklidily, ale i správně roztřídily. To přece oni už
dávno umí.
Třetí program nás opět zavedl na návštěvu lesa,
kde se děti seznámily s tím, jak se jeho obyvatelé
připravují na zimu. A že je to pořádně těžké, tak
jim děti rády pomohou. Náš vláček pojede zase
Marie Hložková
dál.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Nejlepší investicí do dětí je čas,
který jim věnujeme
Z mnoha výzkumů vyplynulo, že děti, které se dívají více než tři hodiny denně
na televizi, mají prokazatelně horší výsledky ve škole.
Nejsou hloupější, ale televize je zbavuje aktivity,
myšlení, schopnosti interakce. Takže zapnou tele−
vizi a vypnou mozek. A možná vypnou i zrakové
vnímání a jen těkají z obrázku na obrázek. Ta−
koví lidé pak neumějí komunikovat, neumějí se
prosadit a převzít aktivitu v kolektivu. To se z po−
čítače a televize nenaučí. Strašně záleží na rodi−
čích a výchově. „Věnovat se dítěti“ není to, že s ním
budeme hodinu číst, ale že si s ním popovídáme
a hrajeme. Hrajeme hry, karty, pexeso, domino...
Chodíme na procházky a povídáme si. Vnímáme
dítě, co nám sděluje, rozumíme mu.
A to je moc důležité.
Mateřská škola v Mistříně má 50 denně chodí−
cích dětí, z toho je 26 předškoláků. Po devíti
letech máme opět čtvrtou paní učitelku, i když
na zkrácený pracovní úvazek. V září bylo uvedeno
do provozu hřiště pro děti naší mateřské školy
s novým, moderním tělovýchovným a hravým zá−
zemím. Koncem měsíce jsme uspořádali tvořivý
týden pro rodiče s dětmi – Tvoření z dýní. Práce
jsme si vystavili na školní zahradě a večer rozsví−
tili. Fotografie výtvorů jsme uveřejnili na místní ka−
belové TV. Během měsíce října si rodiče dle zájmu

mohli objednat logopedické vyšetření dítěte SPC
v Hodoníně.
Byla uskutečněna výstavka dětských pohádko−
vých knih a encyklopedií s prodejem.
V polovině října děti zhlédly maňáskové vý−
chovné scénky vracovského divadélka Šikulka.
Koncem října bylo uskutečněno fotografování por−
trétů dětí s vánočním tématem – PHOTODIENST
Brno.
S dětmi jsme navštívili také výstavu obrazů zví−
řat na KD. V listopadu jsme připomínali tradiční
prožitky v obci kolem místních hodů. Pro děti byl
připraven výchovný koncert s poznáváním hudeb−
ních nástrojů a písní z Večerníčků. V prosinci tra−
dičně přišel do školky Mikuláš se svou družinou
a obdaroval děti sladkostmi (spolupráce se ZŠ).
Pak k nám přišly paní učitelky z 1. tříd ZŠ, aby se
seznámily s novými školáčky. Ti jim na oplátku
předvedli, co se už ve školce naučili, jak jsou při−
praveni.
Konec kalendářního roku jsme slavnostně ukon−
čili Vánoční besídkou 21. prosince s kulturním
programem a malým „ohňostrojem“.
Růžena Raušová

Co se děje v naší škole
Dopravní výchova v 2. ročníku
Je již tradicí spolupráce naší školy s DDM v Ky−
jově a Policií Kyjov.
Začátkem října přijeli zástupci policie a DDM
opět za námi, aby nás hravou a zábavnou formou
upozornili na nebezpečí při cestě do školy i při
hrách. Za pomoci obrazových materiálů si děti
zopakovaly znalosti bezpečného chování při pře−
cházení silnice, jízdě na jízdním kole, hře v blíz−
kosti komunikací, na parkovištích. Ti nejšikovnější
byli odměněni malými cenami. Ze zajímavé be−
sedy si děti odnesly zajímavé úkoly pro práci doma
i ve škole.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Prohlubování znalostí bude pokračovat dal−
šími společnými besedami v letošním školním roce,
na které se již teď těšíme.
Projekt školní družiny:
Ferda Mravenec – práce všeho druhu
V letošním školním roce si školní družina vy−
brala knihu O. Sekory Ferda Mravenec. Pro děti
bylo lákavé napodobovat šikovnost, umění i ná−
pady Ferdy.
A tak si sami během školního roku chtějí vy−
zkoušet, co sami umí a zvládnou. Proto vznikl pro−
jekt Ferda Mravenec. Již v měsíci září vyhledaly
děti ve svých knihovnách i ve školní knihovně
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knížky s touto tématikou a četly… Příběhy, které
je zaujaly, jsme si ve ŠD společně přiblížili,
zdramatizovali, výtvarně zpracovali. V měsíci
říjnu naplňujeme heslo: Jsme pilní jako mrave−
nečci, a tak kreslíme, modelujeme, otiskujeme
listy... Plníme úkoly zaměřené na rozvoj osob−
nosti. Za splnění činnosti získáme body, které
si zapisujeme do tabulky. Ze splněných úkolů
se můžeme pochlubit kresbami Ferdy a jeho
kamarádů. Pomocí tiskátek jsme vyzdobili šaty
pro berušku. Také soutěžíme s časopisem Slu−
níčko.
Adaptační program 5. ročníku − září
V letošním školním roce došlo z organizačních
i finančních důvodů ke sloučení bývalých čtvrtých
tříd. V rámci utvoření dobrých kamarádských
vztahů, příjemné školní atmosféry a dobrého ko−
lektivního chování byl uskutečněn adaptační pro−
gram pro tyto žáky.
V prožitkovém programu, který proběhl ve spo−
lupráci s Pedagogicko – psychologickou porad−
nou v Kyjově, si žáci vyzkoušeli různé modelové
situace „Jak se cítím já a jak se mohou cítit
druzí“. Prožili si možné způsoby řešení určitých
situací, se kterými se mohou setkat v každoden−
ním životě ve škole i mimo školu. Připomněli si
důležitost vzájemného respektu, tolerance, úcty
k druhým i sami k sobě. V případě potřeby byla
dětem také nabídnuta možnost odborné pomoci
a konzultace na specializovaném pracovišti.
Hrou proti AIDS – 8. a 9. ročníky (říjen)
V rámci učiva předmětů občanská výchova, pří−
rodověda a výchova ke zdravému životnímu stylu
proběhl v 8. a 9. ročnících interaktivní program
primární prevence „Hrou proti AIDS“.
Žáci byli rozděleni do skupin a při práci na jed−
notlivých stanovištích si osvojovali základní zna−
losti o možnostech přenosu viru HIV i o dalších
pohlavně přenosných nemocech. V modelových si−
tuacích si ujasňovali vlastní postoje k správnému
životnímu stylu a vzájemnému mezilidskému cho−
vání.
Z ohlasů žáků 9. ročníků: bylo to poučné a líbilo
se mi to. Myslím si, že je to dobrý nápad pořádat
takové akce, abychom se dověděli něco nového.
Bylo to zajímavé. Udělali to hravou a soutěžní
formou a to se nám líbilo. Vzali jsme si rady
a poučení do života. Určitě je to potřeba. Dově−
děli jsme se zajímavé věci, které se nás určitě
týkají.
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Mikulášská besídka
Začátek měsíce prosince je ve znamení Miku−
láše, andělů a čertů. I letošní rok nebyl výjimkou.
Již v pátek 3. prosince se této tradice ujali žáci
9. ročníku, aby vnesli trochu tajemna do školy
a aby pochválili a odměnili hodné, pracovité děti.
V první, druhé i třetí třídě byl Mikuláš se svým
doprovodem netrpělivě a trochu s obavami vyhlí−
žen. Když děti zazpívaly nebo přednesly básnič−
ku, bázeň opadla a zbyla jen opravdická nelíčená
radost z malých dárečků. Ve čtvrté třídě se žáci
domluvili a udělali si ještě Mikuláše vlastního –
i s nápravou „hříšníků“ a obdarováním spolu−
žáků.
Mikulášská obchůzka byla zakončena v ma−
teřské školce.
Pokračováním tohoto zvyku je Mikulášská be−
sídka na obecním kulturním domě. Program za−
hájil dětský folklorní soubor Podkověnka svým
žertovným pásmem na motivy pohádky „Čert
a Káča“. Při vystoupení je doprovázela Mladá cim−
bálová muzika. Dále své umění předvedl kroužek
Aerobiku, který od října pracuje na naší ZŠ. Malá
děvčata jsou šikovná a stačila již nacvičit taneček
Berušky, ve kterém předvedla základní kroky
aerobiku. A již znovu mezi čerty, no spíše mezi
čertíky. Při vystoupení druhých ročníků jsme po−
znali, co se děje v čertí škole, jak se čertíci učí
přikládat do kotle a strašit lidi.
Závěr programu patřil souboru Krušpánek,
který přivedl Mikuláše s celou jeho družinou.
Pekelníci strašili rámusem i ohnivými kousky,
ale museli poslechnout Mikuláše a stáhnout se
do kouta, aby andělíčci podarovali děti.
Celým programem provázela moderátorka Ve−
ronika Remešicová.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Projekt: Naše obec
Měsíc říjen proběhl pro žáky tře−
tích ročníků ve znamení projektu
„Naše obec.“ Cílem bylo blíže děti
seznámit s naší vesnicí, historií
i současností. Žáci se zúčastnili be−
sedy s panem starostou Františkem
Měchurou. Na tuto besedu se velmi
zodpovědně připravili, neboť si kaž−
dý nachystal otázku, která ho zají−
mala. Pan starosta ochotně odpoví−
dal a seznámil nás s mnoha novými
a zajímavými informacemi o obci.
Součástí projektu byla návštěva pe−
čovatelského domu, kde děti po−
znaly, jak žijí naši senioři. Byli jsme
zde velmi mile a ochotně přijati.
Také návštěva kostela Navštívení Panny Marie
byla zajímavá, hlavně zásluhou pana faráře
dr. Josefa Vysloužila, který nám objasnil historii
našeho kostela.
Při vycházce obcí si děti prohlédly sochy, které
se v obci nachází. Zaujaly nás krásné kapličky
a zvonice se slunečními hodinami. Své poznatky
o obci pak zapsaly do velmi zdařilých slohových pra−
cí.
Tvořivé odpoledne
Za okny již počasí pěkně studí, ale ve třídě je
stále příjemně. Sešli se zde žáci druhých tříd se

svými rodiči, aby se společně pobavili, tvořili, pra−
covali, povídali si.
Ve skupinkách podle připravených šablon vy−
ráběli ozdoby, figurky z plstě, stromečky na špej−
lích. Práce se všem moc dařila a vznikaly pře−
krásné výrobky. Při malém občerstvení se rodiče
seznamovali, poznávali se a sdělovali si poznatky
o svých dětech.
Děkujeme třídním důvěrnicím za přípravu mi−
lého, příjemného odpoledne.
Ekostrážci planety Země
(celoškolní projekt)
Ochrana naší planety by měla být samozřejmostí
všech obyvatel. A vztah, úctu i způsob ochrany se
musíme všichni naučit, zažít a poskytovat. Pozi−
tivní nebo negativní působení na přírodu se lid−
stvu vrací zlepšením či zhoršením životního pro−
středí.
Proto již i ty nejmenší školáky seznamujeme
se zákonitostmi přírody a se správným chováním
v přírodě. Vedeme žáky k chápání vztahu člověka
a přírody a jejich vzájemné součinnosti.
Dlouholeté aktivity na naší škole, kterými jsme
směřovali děti ke správnému a zdravému život−
nímu stylu (zlepšování zdravotního stavu a péče
o sebe, třídění a sběr odpadků, ochrana živočiš−
ných druhů, ochrana živé i neživé přírody, pou−
čení z historie a návaznost na současnost, vý−
chova k obnovování přírodních zdrojů, základy
ekologie…), vyústily v celoroční projekt „Ekostrážci
planety Země“. Práce s dětmi je zaměřena nejen
na vyučovací hodiny, besedy, vycházky, projektové
dny a vůbec pobyt žáků ve škole, ale také se pře−
náší mimo rámec školy, na ekologické vzdělávání

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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a výchovu k zdravému životnímu stylu v rodinách,
zájmových skupinách, v celé společnosti.
Tento celoroční projekt mapuje veškeré činnosti
člověka, kterými se člověk může rozvíjet a zdoko−
nalovat. Podrobněji se zaměříme v jednotlivých
měsících na čistotu ve třídách, jarní úklid naší
obce, třídění odpadů v rodinách (návštěva Eko−
dvora), péči o zvěř v zimních měsících. Nasbírali
jsme 4 bedny kaštanů, bednu žaludů pro dokrmo−
vání zvěře. Pro krmení ptáků máme připraveny
šípky, obilí, slunečnicová semena.
V hodinách prvouky a přírodovědy provádíme
pokusy s rozkladem látek v půdě, sledujeme čisto−
tu vody a vzduchu. V předmětech český jazyk a li−
teratura popisují žáci své postupy práce, zapisují zí−
skané údaje, myšlenky. Také se zaměřujeme na svůj
fyzický rozvoj – v rámci TV zvyšujeme obratnost,
sílu, vytrvalost, odolnost proti nemocem. K tomu při−
spívá i vhodná strava – tedy besedy s lékařem a ve−
doucí školní jídelny; jistě budou také přínosem.
Zapojujeme se i do projektu – Zdravé zuby.
Při práci žáci samostatně vyhledávají a třídí
informace, volí vhodné způsoby řešení, obhajují svá
rozhodnutí, spolupracují s ostatními, a tak napl−
ňují klíčové kompetence učení.

Od měsíce září se druháci zapojili do projektu
s názvem „Škola kosmonautů.“ Tato celoroční hra
je souborem námětů, různých činností, pokusů
a cvičení. Prolíná se s rámcovým vzdělávacím pro−
gramem školy.
Tak, jako ve skutečném výcvikovém středisku
musí každý kosmonaut projít náročným výcvikem,
budeme i my rozšiřovat své poznatky, trénovat
řešení různých situací, vyhledávat a seřazovat
informace, vyrábět, malovat a kreslit poznané.
Zaměříme se na zvyšování fyzické kondice, práci
v týmu i samostatné rozhodování, poznávání čin−
nosti jednotlivých smyslů.
Na závěr školního roku „úspěšní absolventi Školy
kosmonautů“ budou na hvězdárně pozorovat oprav−
dová vesmírná tělesa.
Cílem projektu je vytváření povědomí o své osobě,
o vlastní sounáležitosti s přírodou, lidmi, společ−
ností, planetou Zemí, vesmírem.
Projekt přispívá k vytváření vhodného klima
ve třídě, umění spolupracovat i rozhodovat se sám,
řešit problémy, vzájemně si pomáhat a přistupovat
k učení pečlivě.

Projekt Škola kosmonautů

Od začátku listopadu se žáci devátých tříd naší
Základní školy Svatobořice−Mistřín zapojili do ce−
lostátního projektu Příběhy bezpráví – komunis−
tické Československo pořádaným společností
Člověk v tísni za přispění České televize.
Děti pod vedením učitele v hodinách dějepisu
zhlédly dokumentární film Postavení mimo hru,
který je věnován politickým vězňům komunis−
tického režimu, konkrétně hokejovému reprezen−
tačnímu týmu, mistrům světa z roku 1947. Z něj
se dověděly nové skutečnosti o těchto lidech,
jejich statečnosti a dalším životě. Film ukazo−
val fungování totalitního režimu v padesátých
letech.
24. 11. 2010 v rámci tohoto projektu proběhla
beseda s vzácnými hosty – panem Františkem
Černým a Janem Petruchou, kteří byli v minu−
lém režimu vězněni. Ti nejprve seznámili žáky
se svými zkušenostmi s komunistickým režimem,
přiblížili jim způsob, jakým zasahoval do života
lidí, jak brutálně dokázal potlačit jakýkoliv pro−
jev svobody. Vzápětí mohly děti klást dotazy. Be−
seda byla velmi zajímavá. Děkujeme oběma pá−
nům za ochotu a čas, který s námi strávili.
Nyní bude následovat samostatná práce žáků.
Všechny získané poznatky z vyuč. hodin, filmu,
besedy či internetu shrnou do závěrečné práce.

V letošním školním roce uplyne již půl století
od chvíle, kdy se do vesmíru podíval první člověk,
a tak je možné využít tuto příležitost a srozumi−
telným zajímavým způsobem přiblížit nejen naši
planetu Zemi, Slunce, ale i úžasný tajemný ves−
mír dětem. Vždyť v blízké budoucnosti se počítá
s výlety do kosmu i pro další obyvatele naší pla−
nety.
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Příběhy bezpráví 2010

Jana Brhelová, Mgr.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Projekt Baroko 2010
14. října 2010 se vydaly osmé ročníky na své
putování za poznáním barokního slohu.
Ve škole se žáci rozdělili na skupiny a ty pak
dostaly seznamy úkolů teoretických i praktic−
kých. Záleželo na skupinách, jak si úkoly roz−
dělí, nebo budou pracovat jako jeden tým. Potě−
šilo mě, že všichni dali přednost týmové práci.
Co zjistili, dávali společně do−
hromady.
Nastal den D a my se vydali
po Hraběcí cestě do Milotic.
Týmy si všímaly přírody, stro−
mů, okolí, orientančních tabulí
a pak vše probraly s p. uč. Mik−
lišem. Hledaly Boží muka, kro−
kovaly a propočítávaly vzdále−
nosti.

Po dobrém obědě z balíčku, kterým nás vyba−
vily paní kuchařky, jsme se mohli vydat na zpá−
teční cestu.
Co teď? Kompletace zjištěných informací a pre−
zentace před třídou. Přeji všem úspěch.
Chci poděkovat SRPŠ (díky němu nás projekt
nic nestál) a zaměstnancům školní jídelny za skvě−
lou svačinu i obědový balíček.
Jana Brhelová, Mgr.

Po příchodu na zámek se nás
ujala paní průvodkyně Marie
Mikulášková, velmi poutavě
nás provedla zámkem a upozor−
ňovala nás na barokní prvky,
přibližovala život v tomto období.
Poté odpovídala na zvědavé do−
tazy týmů. Děkujeme.
Následovala práce v terénu
a praktické úkoly. Skupiny se
rozprchly po prostoru a měly
hodinu na nákresy, měření, zá−
znamy.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Ochrana člověka za mimořádných situací
Tomuto velmi důležitému tématu se věnoval
celoškolní projekt, který proběhl 16. 11. 2010.
Projekt byl zaměřen na tvorbu a posílení do−
vedností a vědomostí žáků v oblasti chování člo−
věka při vyhlášení mimořádné události, poskyto−
vání první pomoci a chování při vzniku požáru.
Žáci během dne prožili spoustu zajímavých se−
tkání. Vše začalo vyhlášením poplachu ve škole
a cvičnou evakuací, dále v tělocvičně prožili ho−
dinu zdravovědy připravenou studenty Střední
zdravotnické školy v Kyjově, poté navštívili hasič−
skou zbrojnici v Mistříně, kde si vyslechli velmi za−
jímavou přednášku od pana Dušana Nováka (pro−
fesionálního hasiče). Deváté ročníky ještě čekala
beseda s příslušníkem Policie ČR panem Jaro−
slavem Svorou, konané v rámci besed Jaké je
být…
Výstupem pro žáky byly vyplněné testy zdra−
votních znalostí a pracovní list týkající se Ochrany
člověka za mimořádných událostí.
Jana Brhelová, Mgr.

Ochrana člověka za mimořádných událostí
− poskytování první pomoci
16. 11. 2010 se kabinet tělesné výchovy zapojil
do projektu Ochrana člověka za mimořádných
událostí instruktáží k problematice poskytování
první pomoci.
Díky vstřícnému přístupu vedení Střední odborné
školy zdravotnické a sociální v Kyjově a zejména
díky paní učitelce Kostýlkové, která spolu se čtyřmi
studenty připravila hodinovou přednášku na téma
první pomoc, se nám podařilo vést dopolední dvou−
hodinovku opravdu na profesionální úrovni. Prak−
tický nácvik probíhal v gymnastickém sále, kde si
děti pod vedením učitelů tělesné výchovy prakticky
resuscitaci a obvazovou techniku vyzkoušely, což
určitě přispělo k upevnění získaných vědomostí.
Na závěr si pak žáci vyplnili připravené testy,
díky kterým si mohli ověřit, co si z teorie i praxe
první pomoci zapamatovali. Doufáme, že ve spolu−
práci se zdravotnickou školou budeme i nadále
pokračovat a že se nám podaří žáky motivovat
k případnému zásahu při ohrožení života jedince.

náplní je podpořit kladný vztah k přírodě, který
bude základem pro její ochranu.
Prvním naším větším počinem byla říjnová
výprava k pramenům Smraďavky a Kolomaznice
v rekreační oblasti Čeložnice. Část cesty jsme
absolvovali autobusem, ale její významnější část
jsme zdolali pěšky po turistických značkách.
Kromě vycházky podzimní přírodou jsme změřili
průtok obou těchto pramenů a cestou jsme posbí−
rali odpadky, které jsme pak v závěru cesty od−
nesli do kontejnerů na tříděný odpad.
První listopadovou sobotu si členové environ−
mentálního kroužku zpříjemnili pěším výletem
na zámek do Milotic.
Cílem našeho výletu byl nejen zámek a jeho
bezprostřední okolí, ale i zámecká zahrada,
park a nedaleký Písečný rybník. Při vycházce
děti poznávaly floru i faunu oblasti a mohly tak
zúročit znalosti získané v hodinách přírodovědy
a přírodopisu. Zámek se nám představil typic−
kými prvky baroka, což děti poznaly díky učivu
dějepisu a vlastivědy.
Děti v průběhu společně stráveného dopoledne
rozvíjely zejména kompetence komunikativní,
občanské a pracovní. Cestou zpět jsme se zasta−
vili u mrtvého ramene Kyjovky, kde jsme hle−
dali známky bobřího působení a poznávali fungo−
vání tohoto ekosystému. Poslední zastávku jsme
udělali u ekodvoru ve Svatobořicích, kde jsme
zjišťovali systém třídění a pozdějšího využití od−
Mgr. Roman Klimek, vedoucí kroužku
padů.

Mgr. Ivana Handschkeová

Environmentální kroužek
V letošním školním roce zahájil na naší škole
svou činnost environmentální kroužek. Kroužek
sdružuje děti z prvního i druhého stupně a jeho
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Podkověnka na Vinobraní
s Malou Nivničkou z Nivnice
S novým školním rokem začal pravidelně praco−
vat dětský národopisný soubor Podkověnka. Po ná−
boru členů (letos jich je zase skoro čtyřicet) jsme
začali nacvičovat pásmo podzimní – na vinobraní.
V sobotu 25. září a neděli 26. září navštívil naši
vesnici a školu dětský soubor Malá Nivnička s ve−
doucím Vlastimilem Ondrou z Nivnice na Uher−
skobrodsku. V rámci „výprav do kraje“ vyrazili
k nám na Slovácko, aby poznali naši vesnici, její
historii, pověsti, tajemství, záhady, přírodu, vinař−
skou krajinu, ale hlavně zdejší lidi a lidovou kul−
turu. První den navštívili naši školu, kde nejvíce
obdivovali super tělocvičnu s horolezeckou stěnou,
gymnastický sál se zrcadly a posilovacími stroji,
odborné učebny s počítačovou technikou i venkovní
hřiště. Po odpolední vycházce vesnicí a jejím okolí
následovala exkurze ve Svatoborském sklípku
u Dufka. Hosté se seznámili s technologickým po−
stupem výroby vína. Večer patřil společnému se−
tkání s našimi mladými folkloristy a jejich vedou−
cími v kulturním domě. „Krušpánci“ se postarali
o výuku typického tance u nás – skočné, vedoucí
z Podkověnky napekly dobré buchty. K výuce tanců
i dobré náladě hrála Mladá cimbálová muzik
a s primášem Kryštofem Neduchalem. Společný
večer se velmi zdařil a jeho přátelská nálada se
přenesla na druhý den do odpolední národopisné
slavnosti „Vinobraní“.
Podkověnka v nedělním programu vystoupila
se všemi svými členy (i s těmi nově přijatými)
s aktuálním pásmem o škole a podzimu „Dyž sem
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

chodil do školy“. Malá Nivnička kromě svého čísla
ukázala i tanec „skočná“ – nacvičený předchozí
večer. Podkověnku i skočnou hostů doprovázela
Mladá cimbálová muzika s primášem Kryštofem
Neduchalem. Při Vinobraní vládla příjemná at−
mosféra, účinkující domácí i hosté se návštěvní−
kům (některým až z dalekých Čech) velmi líbili.
Po programu se naši hosté z Nivnice srdečně roz−
loučili s poděkováním za vřelé přijetí i péči o ně
slovy: „Svatoborsko − mistřínská výprava do kraje
mnohonásobně předčila naše očekávání“.
V říjnu jsme propojili zpívání a tancování se spor−
továním. Zkoušky probíhaly ve školní tělocvičně,
kde jsme navíc ještě využili sportovní nářadí, za−
řízení a pomůcky. Děti si protáhly své tělo a zlep−
šily fyzickou kondici.
Tu jsme potřebovali na začátek listopadu do ho−
dového průvodu. Zkuste přejít (s malými nožič−
kami) celou vesnici z Mistřína do Svatobořic a ještě
půl cesty zpátky. A v kroji, chůzí, bez poskako−
vání. Záchranou jsou „občerstvovací zastávky“ u stá−
rek a pana starosty. Ovšem nejtěžším úsekem pro
děti je projít kolem kolotočů a nezastavit se u nich,
když máte v kapse schované peníze od hodné ba−
bičky nebo dědečka. Ale i těmto nástrahám jsme
odolali, poslechli si „výchovné slovo“ pana radního
a zhlédli „hošije“ v kulturním domě.
Závěr roku patřil nácviku adventního pásma
„Čert a Káča“, kde jsme si vzali na pomoc známou
českou pohádku. Upravili, zdramatizovali a zhu−
debnili jsme ji tak, aby byla přitažlivá jak pro děti,
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tak pro diváky. S nově nacvičeným programem
jsme 5. prosince, společně s Mladou cimbálovou
muzikou vedenou ředitelem ZUŠ Pavlem Varmu−
žou, vystoupili na Mikulášské besídce.
Závěr roku patřil koledám, při jejichž nácviku
jsme souběžně tvořili vánoční dekorace a zvyko−
slovné předměty. Výsledky našeho snažení a píle

jste mohli zhlédnout na výstavě betlémů na kul−
turním domě. Výstavu jsme v sobotu 18. prosince
ještě zpestřili, opět s naší cimbálovou muzikou,
hraním a zpěvem krásných vánočních koled.
Příjemné vánoční svátky, do nového roku hodně
zdraví a radosti přejí děti a vedoucí Podkověnky.
Jarmila Maradová, Mgr.

Krušpánek
hledal od června do září nové vedoucí

Už to vypadalo, že soubor přestane pracovat,
ale v říjnu se jako nová vedoucí přihlásila slečna Kristýna Vašíčková.
Tímto okamžikem začala nová éra souboru.
Do zkoušek se zanesly nové prvky a hlavně omládl
duch vedení. Jediné, co se nepodařilo nijak zá−
vratně zlepšit, je počet členů… Přišel jeden nový
člen a z těch deseti stávajících mají někteří
„zvláštně nepravidelnou“ docházku.
Jinak zkoušky bývají každý pátek od 17.00
do 19.00 hodin na kulturním domě, takže noví zá−
jemci se mohou mezi nás přijít kdykoliv podívat.
V roce 2010 jsme připravili 1000 voniček, které
naši členové prodávali během hodového průvodu
a za co jim patří velké poděkování – tyto peníze
slouží k potřebě souboru a dětí, které jej navště−
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vují. Dále jsme se již tradičně účastnili Miku−
lášské besídky na KD a zazpívali několik koled
na předvánoční výstavě betlémů.
V současnosti se nácvikem Moravské besedy
připravujeme na Dolňácký krojový ples.
Naše činnost (vystoupení, zájezdy, soustředění
atd.) je bohužel závislá na počtu aktivních členů,
proto chceme touto cestou požádat rodiče, aby dě−
tem připomínali, že je zkouška, a případně jim
umožnili se podívat na naše webové stránky, kde
jsou vždy podrobné a aktuální informace na adrese:
www.kruspanek.estranky.cz.
František Sedláček
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Slovácký krúžek Svatobořice−Mistřín
V koloritu denní rutiny se člověk jenom málokdy zastaví a vychutná si prožívaný
okamžik. Čas adventu a blížící se konec roku k tomuto přímo vybízí….
Malé bilancování jsme provedli i my.
Podzim byl značně náročný. Dalo by se
říci, že jablíčka jsme sbírali více než po−
ctivě. Ano, všude jsme si zopakovali naše
vystoupení z festivalu v Dambořicích. A kde
všude? V Miloticích na trzích pořádaných
Mikroregionem Nový Dvůr; na Vinobraní
u Svatoborského sklípku a ve vánočním
pásmu v Trnavě. I když to bylo o něco ob−
tížnější. Tam jsme je hledali už ve sněhu...
Hlavní událostí podzimu byly hodové
slavnosti, které jsme letos organizovali.
Pracovat na zajištění všech potřebných
věcí je nutné už několik měsíců předem,
a tak se může stát, že se třeba na poslední
chvíli změní nějaká maličkost. Třeba jako
přesun hodové pondělní muziky na úterý.
Něco ale člověk neovlivní. Zejména počasí. A to
nám letos víc než přálo. Tak krásný víkend s při−
pomínkou babího léta. Škoda jej nevyužít a nevy−
větrat kroj v prů−vodu.
Hodový víkend vždy hodně rychle uběhne, až si
člověk říká, jak je to možné. A opravdu bude zase

rok čekat? Vždyť si ani nestihl promluvit se všemi
známými, pořádně prošoupat boty na tanečním
parketu. Inu zase za rok.
Advent se přiblížil mílovými kroky a s ním
i začátek nového roku. Do něj všem přejeme
zdraví, štěstí a spoustu sil a elánu.
Petra Píšová, Ing.

Lúčka v závěru roku 2010
Poslední čtvrtletí tohoto roku bylo v naší činnosti věnováno především
a výhradně kvalitní práci ve zkušebně, kterou pro nás je sál kulturního domu.
Pomalu a postupně jsme zkoušku po zkoušce
v těchto měsících pilovali jednotlivé tance i pro−
gramová čísla. Byť jsme v tomto období neměli
žádné vystoupení a motivace pilně zkoušet mohla
být menší, přece jen jsme – právě naopak – spo−
lečně urazili velký kus práce na navrácení sebe−
důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti. Byť se
naše řady a počty členů zásadně nezměnily, zkouš−
ková aktivita byla určitě na vyšší úrovni. Vedoucí
využili společného zájmu a nastoupeného nadšení
k další práci a vytvořili podmínky pro zdokonalo−
vání tanečního umění u starších členů i pro zlep−
šení u nových adeptů tohoto uměleckého řemesla.
Po řadě měsíců jsme do našich zkoušek zařadili
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

také samotné zpívání děvčat a chlapců. Odhalili
jsme tím určité (nám ovšem známé) skutečnosti
a nedostatky spojené s naším sborovým zpíváním,
nicméně se ukázala stará pravda, že pravidelné
společné zpívání posiluje nejen hlasivky, ale pře−
devším vlastní pěvecký projev, sebevědomí jednot−
livých zpěváků i kolektivní pojetí a odpovědnost.
Při zpěvu u klavíru nebo v kroužku přece jen více
vyniknou všechny detaily vokálního projevu a cesty
k jeho zlepšování se pak nabízejí automaticky. Pak
už je jen na nás, abychom je dobře využili.
V tomto čase jsme se samozřejmě také těšili
na hodové týdny. Protože i naši členové mají ka−
marády v řadě okolních obcí, v říjnu a listopadu
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využili téměř každý týden přátelská pozvání
a společně vyrazili v krojích nejen do Šardic a Mi−
lotic, ale také do několika dalších obcí v širším
okolí. Tuto aktivitu podporujeme, neboť má mno−
ho společného s naším současným programem
a naši členové se při těchto „výpravách“ nejen se−
známí s novými a jinými zvyky či tradicemi, ale
naučí se nové písně, zdokonalí se v přirozeném
vystupování a individuálním tanečním projevu.
Také místní hodová slavnost byla nezbytnou
dobu středem naší pozornosti. Předhodově laděné
zkoušky začaly tradičně čtyři týdny před hody,
jak nás k tomu vede naše známá písnička. Pro−
tože letos hody organizačně pořádala chasa slo−
váckého krúžku, soustředili jsme se při pěvecké
části našich zkoušek především na znalost ho−
dových písní, verbuňků a nejčastěji užívaných
tanečních písní a samozřejmě také na znalost pís−
ním příslušných tanců. Nejednou zkoušky pokra−
čovaly v některém z prostředí domácích vinných
sklípků, nejen při burčáku, ale později také při
zpěvu a koštování vín nových. I to patří k slovác−
ké tradici a dědině. Během vlastních hodových
dnů jsme podpořili účastí v krojích ostatní chasu
a připojili se tak ke krásnému průběhu naší hodo−
vé slavnosti, která byla letos navíc podpořena
mimořádně příznivým teplým a slunečným poča−
sím.
A tak hodově velmi dobře naladěni jsme prožili
závěr měsíce listopadu a tradiční mikulášskou
obchůzkou přivítali poslední měsíc roku 2010.
Kalendář svátků určil svatému biskupovi, krás−
ným andělům i houfu čertů tentokrát za obchůz−
kový den nedělní večer. I proto naše skupina neo−
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plývala takovou četností
jako v létech minulých, nic−
méně tradici mikulášského
svátku jsme uctili důstojně
a se ctí.
Následné prosincové pát−
ky byly pak naplněny zkou−
šením vánočních koled také
proto, že jsme jejich znalos−
ti v minulých létech společ−
ně příliš pozornosti nevěno−
vali. A tak pro vystoupení
při výstavě betlémů v sobo−
tu 18. prosince jsme si zo−
pakovali nejen starší a nám
známější koledy, ale také
jsme se seznámili s něko−
lika vánočními písněmi ne−
méně krásnými, ale pro nás
novými. Čas nás tlačil, ne
vždy mohli na zkoušku přijít všichni a také
na vlastní vystoupení se omluvili někteří dobří
zpěváci! Nezbývalo než posílit vlastní sebevědomí
a i v menší sestavě se postavit k úkolu čestně.
Myslím, že se to podařilo, také díky podpoře naší
cimbálové muziky, která nás opět nenechala tzv.
ve štychu.
Když píši tyto řádky, přiblížil se Štědrý den
a Silvestr. Letos připadají oba dva tyto svátky
na pátek. Pro nás to v podstatě znamená uzav−
ření činnosti právě v polovině měsíce. Určitě se
sejdeme do konce roku jako kamarádi ještě
mnohokrát. Chlapce čeká Štědrovečerní koleda,
děvčata možná koleda Štěpánská, zazpívat si pů−
jdeme také k vánočnímu stromu před místní zá−
kladní školu. Vedoucí začnou s přípravou jubilej−
ního X. společenského plesu Taneční a módní show
2011, který se uskuteční až v sobotu 29. ledna.
Společně máme plánovanou ještě jednu zkoušku
a pak už jen společně prožijeme poslední den
a noc, abychom uvítali Nový rok s pořadovým čís−
lem 2011, a události uplynulého roku zapíšeme
na věky do naší souborové kroniky.
Vážení spoluobčané, upřímně děkujeme všem,
kteří nás v roce 2010 podporovali a kteří nám jak−
koliv pomáhali. Věřte, velmi si Vaší pomoci vá−
žíme a i nadále se budeme snažit naši obec co nej−
lépe reprezentovat.
Všem spoluobčanům, vedení obce, našim spon−
zorům i členům ostatních národopisných kolek−
tivů přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce a těšíme se na další setkání při na−
šich vystoupeních a akcích.
František Synek, PhDr., ředitel sdružení Lúčka
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Úspěch člena SDH Mistřín
Blahopřejeme!
Dne 17. a 18. září 2010 se člen SDH Mistřín
Petr Kyněra zúčastnil Mistrovství České repub−
liky v požárním sportu. Mistrovství se konalo
na stadionu Dukla Praha, kde Petr reprezentoval

Jihomoravský kraj s družstvem Horní Poříčí. V cel−
kovém hodnocení se Jihomoravský kraj umístil
na prvním místě a získal tak titul Mistra České
redakce
republiky.

SDH Mistřín
na přelomu let 2010–2011
Úvodem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům z celé obce
za projevenou přízeň v komunálních volbách. Nyní však k naší činnosti a aktivitám.
Hned úvodu zmíním velký úspěch našeho člena
Petra Kyněry. Ten se zúčastnil ve dnech 17. a 18. září
v Praze Mistrovství republiky SDH a získal titul
Mistr republiky. Gratulujeme a děkujeme za re−
prezentaci SDH Mistřín i celé obce.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Naše zásahová jednotka zajišťovala během ho−
dové neděle plynulost průjezdu obcí. Hned po ho−
dech v úterý následujícího týdne proběhla v naší
zbrojnici exkurze žáků ZŠ v rámci tzv. bezpečnost−
ního dne. Děti měly možnost prohlédnout si celou
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zbrojnici; od pohárů ze soutěží různých stupňů až
po výbavu zásahové jednotky.
Dne 2. prosince zazněla obcí ve 3.45 hodin si−
réna a prověřila připravenost naší zásahové jed−
notky. V Kyjově Za stadionem hořelo ve výškovém
domě od varné konvice kuchyňské jádro. Zása−
hová jednotka vyjela včas, ale bohužel nedojela
k místu požáru. Vlivem nevlídného počasí a stavu
vozovky jim před Kyjovem vjela do cesty Avie. Aby
nedošlo ke kolizi a rozbití obou vozů, strhl řidič
naší cisterny řízení a vůz skončil v příkopu. Díky
tomuto manévru se nestala žádná újma na zdraví
a ani na technice. Naši hasiči sice při požáru výš−
kového domu nepomohli, ale zdraví je i v tomto
případě na prvním místě. K dalšímu výjezdu vy−
razila naše zásahová jednotka v sobotu 18. těsně
před polednem. Jak s později ukázalo, v případě
požáru v areálu Šroubáren Kyjov šlo o planý po−
plach.
Dne 6. prosince se členové naší zásahové jed−
notky zúčastnili turnaje v sálové kopané ve spor−
tovní hale Želva v Dubňanech. V tomto klání ne−
šlo o umístění, ale o soudržnost a seznamování se
s ostatními sbory. I když se naši umístili na před−

ních místech, přece jen zvítězil sportovní duch
turnaje!
Ke konci roku probíhaly různé akce k upevnění
soudržnosti členstva i k rekapitulaci minulého
období. A tak v pondělí 27. prosince jsme se spolu−
podíleli na Zpívání u vánočního stromu. Ne zpě−
vem, ale pomocí s občerstvením našich spolu−
občanů, o den později 28. proběhlo klání našeho
celého sboru v místní kuželkárni a na Silvestra
jsme se vydali na tradiční pochod, pořádaný Mik−
roregionem Nový Dvůr.
Vlastní vyhodnocení roku 2010 se pak usku−
teční na Valné hromadě SDH Mistřín v neděli
23. ledna 2011. Na počátek roku dále plánujeme
zúčastnit se soutěže v Havířově, která se uskuteční
26. února. Zároveň v tento den bych Vás rád již
nyní pozval do našeho kulturního domu na Okresní
hasičský ples, při kterém bude hrát dechová hudba
Stříbrňanka.
Na závěr děkuji všem spoluobčanům za celoroční
přízeň a podporu. Do nového roku pak přeji všem
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně, aby
oheň jim byl jen dobrý sluha a ne pán!
Ladislav Hajný, jednatel SDH Mistřín

SDH Svatobořice informuje
o své činnosti v období mezi uzávěrkami zpravodaje od 10. září do 10. prosince 2010.
1) První událost byla smutného rázu. V sobotu
18. září jsme se rozloučili s bratrem Luďkem
Vašíčkem, který zemřel po dlouhé nemoci.
Čest jeho památce.
2) Ještě jednou bych chtěla poděkovat občanům
za důvěru a podporu, kterou nám projevili
ve volbách a našim zvoleným kandidátům
do zastupitelstva obce přejeme v nových funk−
cích hodně úspěchů.
3) 27.−28. září jsme pro mladé hasiče uspořá−
dali soustředění v Ratíškovicích. Cílem byla pří−
prava na závod požární všestrannosti, který se
konal v sobotu 9. října ve Vacenovicích. V kate−
gorii starší žáci jsme se umístili na 3. místě a v ka−
tegorii mladší žáci na 11. místě.
4) Od listopadu máme pravidelně tréninky mla−
dých hasičů na Sokolovně. Kategorie přípravka

Informujte se
na stránkách obce
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(3−6 let) a mladší žáci (6−11 let) každé úterý
od 15 do 16.30 hod. Kategorie starší žáci každý
lichý týden ve středu od 15 do 17 hodin. Každý
sudý týden ve středu jezdíme na plavání do Ra−
tíškovic.
5) V sobotu 23. října jsme uspořádali podzimní sběr
železa. Za věnovaný kovový odpad moc děku−
jeme a ubezpečujeme občany, že i nadále bu−
deme organizovat sběry jak v jarním, tak i pod−
zimním období.
Na začátku roku 2011 připravujeme: 23. ledna
výroční schůze SDH a 12. února ples SDH na So−
kolovně.
V závěru bych chtěla popřát příjemné prožití vá−
nočních svátků a v novém roce 2011 hodně zdraví.
Iveta Lungová, Ing., jednatelka sboru

www.svatoborice−mistrin.cz
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Skautský oddíl
bilancuje
S novým rokem přichází čas bilancování roku uplynulého.
Rok 2010 byl bohatý na výpravy. V lednu jsme jej 20 dětí. Ve dnech 28. července až 14. srpna
se starší skautky a skauti zúčastnili tábora u Va−
uspořádali oddílovou bobyádu a karneval.
lašských Klobouk.
V únoru se uskuteč−
V září jsme připravili
nila víkendová výprava
pro děti ze Svatobořic−
do Ratíškovic, na kterou
−Mistřína cestu za po−
se sjeli skauti z celého
kladem. Účastníci měli
Kyjovska. O jarních
možnost vyzkoušet si
prázdninách jsme vyje−
činnosti ze skautské
li na několik dnů do
praxe i jiné dovednosti.
Prahy a v rámci tohoto
Na konci cesty je čekal
výletu se vydali i na Říp.
sladký poklad.
V březnu jsme sbírali
V polovině měsíce se
v parku odpadky, ale
konal cyklovýlet do
také se zúčastnili skaut−
Chřibů, kde si dobrovol−
ského turnaje ve flor−
níci mohli vyzkoušet
bale.
volné lezení na skále
V dubnu se jelo do
zvané Kozel. Na konci
Brna do lanového cent−
září jsme si ještě sjeli
ra. Bylo sice nevlídno,
na kánoích řeku Mo−
ale i tak jsme si pěkně
ravu.
zalozili na vysokých la−
V říjnu proběhl vzdě−
nech.
lávací kurz pro mladé
Pro kyjovskou veřej−
vedoucí.
nost jsme uspořádali
Pro kluky pak byla
hru na poznávání města
Fotografie ze všech našich akcí si můžete
o týden později připra−
a zjišťování informací
prohlédnout na našich webových stránkách:
vena airsoftová terén−
o některých paměti−
ní hra Commandos,
hodnostech. Měsíc jsme
mladší děti jely do br−
uzavřeli skautskými ča−
něnské zoologické zahrady a všichni společně
rodějnicemi s nočním pochodem po Chřibech.
Květen byl na akce velmi bohatý. Zahájili pak na konci října na skautský přechod Pálavy.
Litopad byl ve znamení výletů do přírody.
jsme jej výletem na Cimburk ve Chřibech, starší
skauti a skautky uspořádali brigádu na našem Nejdříve se starší vydali na „dřevárnu“, tedy
tábořišti v Buchlovicích a koncem měsíce jsme na boje s dřevěnými meči, které kupodivu
se zúčastnili okresního turnaje v ringu ve Veselí. všichni přečkali ve zdraví, mladší zase byli
V květnu jsme se již tradičně zúčastnili Květi− na výletě ve Chřibech.
Začátkem prosince jsme vyrazili do Ratíško−
nového dne, celostátní finanční sbírky na výzkum
vic na krytý bazén a ke konci měsíce se uskuteč−
léčby rakoviny.
V polovině června jsme jeli na setkání skautů nila tradiční Vánoční besídka.
z celého okresu do Vřesovic a o týden později
Na Štědrý den se jako každý rok roznášelo
se konala terénní hra pro starší členy „Vietnam“
Betlémské světlo, které skauti zapálili a při−
po Chřibech.
Prázdniny jsou spojeny s tábory. Tábor mlad− vezli z Betléma.
Olda Polášek
ších dětí se uskutečnil u Buchlovic a zúčastnilo se

www.skautkyjov.cz

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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TJ Sokol Mistřín – kuželkáři
hodnotí rok 2010
Opět jsme po zimních prázdninách na začátku jarního kola,
sportovně odpočinuti a v plné síle bojovat o vyšší pozice v soutěžích.
Náš oddíl v kuželkářském sportu reprezentuje
naši obec napříč celou ČR. V sezoně 2009/2010
jsme měli 25 aktivních členů, kteří bojovali ve čty−
řech družstev. Oddíl dorostenek skončil v 2. lize

dorostu na 10. místě, oddíl „C“ vybojoval postup
do Krajského přeboru 1. třídy, oddíl „B“ skončil
v Krajském přeboru 1. třídy na 11. místě a oddíl „A“
skončil ve 3. kuželkářské lize mužů na 10. místě.
Kuželna byla v uplynulé sezóně využívána míst−
ními organizacemi jako − ČSAD Kyjov a. s., Kruš−
pánek, Podkověnka, SDH−Mistřín, Svaz tělesně
postižených, Svaz zrakově postižených sportovců
a také ZŠ Svatobořice − Mistřín, Všem děkujeme
za jejich věrnost.
Ročník 2010/2011 je pro naši jednotu zajímavý.
Všichni hráči pevně věří, že nadcházející ročník
bude ročníkem, ve kterém bude dokončena nová
přístavba kuželny s nejmodernějšími drahami
v Jihomoravském kraji.
V roce 2007 se za finanční pomoci naší obce a ně−
kolika sponzorských darů začala stavět nová plně
funkční budova, která je nyní připravena na po−
kládku čtyř moderních skládacích drah spolu s veš−
kerým elektronickým zařízením, které je s provo−
zem drah spojené. Vybudovány také byly dvě nové
šatny. Za finanční pomoc oddíl srdečně děkuje.
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Všechny práce na nové kuželně byly prová−
děny svépomocí za úsilí členů Sokola. Kuželna
stojí již přes rok, přesto se v jejich prostorách
nekonají žádná utkání. A to především z důvodu
neposkytnutí přislíbené dotace od Mi−
nisterstva školství, mládeže a tělový−
chovy.
O dotaci žádáme již několik let
za pomoci ČSTV a její poskytnutí by
pomohlo dokončit přístavbu kuželny.
I přes trvající finanční krizi bychom
ocenili, kdyby dotace nebyla před−
nostně vyplácena jistým soukromým
sportovním subjektům. Pro naše hráče
je nastalá situace silně nemotivující,
protože vlastnoručně postavili budovu,
která nyní nemůžu sloužit účelu, pro
který byla vybudována. Bez vybavení
to není možné. Taková je situace na bu−
doucí čtyřdráhové kuželně. Doufejme
v její zdárné a brzké dokončení.
Do nového ročníku vstoupilo „áčko“
s druholigovou posilou a hráčem se zkušenostmi
z Rakouské ligy − p. Luďkem Svozilem, který se
vratil po pěti letech zpět. Všechny domácí zápasy
musí „áčko“ odehrát v azylu na šestidráhové
kuželně ve Vracově, díky pravidlům ligových sou−
těží, kdy je zapotřebí pro hru nejméně čtyřdráha.
Naše „béčko“, prvně i „céčko“ bojují o vyšší příčky
v KP 1. třídy, kdy se naskytne i zajímavé derby.
Očekáváme jarní část, která bude nabita velice
zajímavými souboji na kuželně v Mistříně.
Vedoucí dorostu p. Ivan Blaha by rád viděl
větší zájem mládeže do kuželkářského sportu.
Proto se všichni žáci, dorostenci, ale i dospělí
se zájmem o zajímavý kolektivní sport mohou
přihlásit v hospodě U Polášků, kde jim budou po−
dány veškeré informace. Aktuální dění ze zápasů
jsou pravidelně uváděna na Infokanálu Svatobo−
řice−Mistřín.
Všechny fanoušky kuželkářského sportu sr−
dečně zvu na veškeré domácí zápasy. Přijďte nás
podpořit.
Adam Pavel Špaček, člen Sokola Mistřín
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Sokol Svatobořice – Od podzimu do zimy
Podzim u nás na sokolovně byl bohatý na různé
události a akce. Dne 9. října nás navštívili bratři
a sestry ze Sokola Praha−Libeň. Jižní Morava se jim
velmi líbí a zvláště v období
burčáku. Toto byl už třetí zá−
jezd k nám. Na oplátku nás
pozvali zase do Prahy, a tak
přemýšlíme nad vhodným ter−
mínem. Rádi si prohlédneme
Prahu a také chceme navští−
vit některé pražské divadlo.
Hody začaly předhodovou zá−
bavou, které se zúčastňují ty
mladší ročníky. Letos byla
návštěva dobrá a také průběh
byl uspokojivý. Nebyly rozbity žádné dveře. 20. lis−
topadu se uskutečnilo utkání ligy boxu.
Dále jsme se věnovali přípravě Mikulášské be−
sídky. Pekly se a zdobily perníčky a nacvičoval pro−
gram. V sobotu 4. 12. v 15 hodin se děti dočkaly.
Program zahájili malí členové Sokola básničkami
a koledami, pak nám Zuzanka Maradová hezky za−
hrála na klarinet, dále děti zahrály veršovanou
pohádku „O Šípkové Růžence“. Nakonec ženy So−

kola zazpívaly společně s publikem několik koled.
Pak už přišel svatý Mikuláš s dvěma anděly, třemi
čerty a rozdal dárky. Na sobotu 11. a neděli 12. pro−
since jsme nachystali výstavu
betlémů a prodejní výstavu vá−
nočních dekorací s degustací li−
neckého cukroví. 19. prosince
v podvečer jsme všechny pozva−
li na zpívání u stromečku před
sokolovnou a následným pose−
zením s vánočním rozjímáním
(a svařákem). Na sv. Štěpána
připravujeme vánoční turnaj
v ping pongu a 29. 12. Rozlou−
čení se starým rokem. Na Nový
rok, bude−li příznivé počasí, si svěže vykročíme
do přírody na novoroční vycházku.
5. února 2011 jsme pozváni na Župní ples do Vel−
kých Pavlovic. Na 12. března 2011 plánujeme náš
tradiční Maškarní ples, tak už si chystejte masky,
jste všichni srdečně zváni.
Ať je pro Vás všechny rok 2011 šťastný, veselý
a úspěšný.
Přeje výbor

TJ Sokol Svatobořice

Box – úspěšná Lucie Dufková
Dne 3. 12. − 5. 12. 2010 se konalo v Prostějově
Mistrovství České republiky v boxu mužů a žen.
Z našeho klubu byla nominována a zúčastnila
se Lucie Dufková ve váze
do 54 kg. V této váze k ní
byly nanominovány tři
zkušené soupeřky: Jana
Juranová SK Lady Box
Brno − dvojnásobná mis−
tryně republiky, Zubačová
Pavlína JK Box Plzeň, loň−
ská finalistka a v součas−
nosti boxující ve Velké
Británii, Tereza Loužilová
BC Příbram, rovněž loň−
ská finalistka a mj. 2. mís−
to na MS v Kickboxu.
Nakonec Lucii vyloso−
vali soupeřku z nejtěžších, Janu Juranovou z Lady
Brno.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Lucie na Janu, která je 2násobnou mistryní ČR
a v současnosti také kandidátkou na nominaci na
Letní OH v Londýně, kde budou mít ženy premiéru
v ringu a která má odboxo−
váno kolem 40 utkání, ne−
stačila a přestože prohrála
vysoko na body, podala pěk−
ný a odvážný výkon a v žád−
ném případě se neztratila,
což hodnotilo několik přihlí−
žejících trenérů a skončila
na 3. místě a získala bron−
zovou medaili! Prostě 4 zá−
pasy proti 40 je dost velký
rozdíl, nicméně Lucka je od−
hodlaná to příští rok opět
zkusit. Při výdrži, troše
štěstí a lepším losu bychom
mohli pomýšlet i na kovy cennější.
František Janča
GRATULUJEME!
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Fotbalisté SK Spartak
hodnotí sezónu
Opět jsme po zimních prázdninách na začátku jarního kola,
sportovně odpočinuti a v plné síle bojovat o vyšší pozice v soutěžích.

První polovina soutěžního ročníku 2010−2011 je
za námi a na počátku zimy přichází její tradiční
hodnocení. Naši kluci hrající okresní soutěž mlad−
ších přípravek se nacházejí na předposledním
místě se ziskem tří bodů. Jejich postavení není
sice nijak zářné, ale jelikož jsme mladší přípravku
založili teprve v letošní sezoně, nehledíme ani tak
na výsledky, jako spíš na výchovu těchto chlapců.
Starší přípravka se pak umístila na čtvrtém místě,
což je velmi radostné vzhledem k tomu, že naši
žáci hrají prvním rokem krajskou soutěž.
Mladší žáci si zatím drží předposlední příčku, nic−
méně jejich účinkování je pro náš klub potěšující.
O něco lepších výsledků dosáhli starší žáci, kteří se
umístili o jednu příčku výš. Nutno dodat, že i když
obě tato družstva zatím spíše sbírají zkušenosti, snaží
se bojovat a nedávat body nikomu lacino. Věříme,
že jejich jarní pokračování bude co nejúspěšnější.
Dorostenci se prozatím nacházejí na čtvrté příčce
šestnáctičlenné tabulky šest bodů za prvním. Jejich
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prozatímním cílem je postup do vyšší soutěže. Za−
tím se jim daří, proto jim přejme, aby to tak vydr−
želo a aby se v červnu mohli radovat z vybojované
účasti v okresním přeboru.
Naše B mužstvo se po podzimu krčí na dvanácté
příčce, když po nadějném vstupu do sezony násle−
dovala série porážek a i když se poslední zápas
povedlo vyhrát, nic to nemění na současném po−
stavení. Zato A mužstvo zažívalo přesně opačnou
situaci, po úvodních dvou porážkách a následných
remízách se podařilo najet na vítěznou vlnu a zá−
věr první poloviny ročníku je zastihl ve výtečné
formě. Můžeme se tedy těšit z jejich druhého místa
a doufat, že na jaře zaútočí ještě víc a pokusí se se−
sadit z první příčky vedoucí Vlkoš.
Mimo výsledků našich družstev bychom Vás rádi
informovali o dokončení dětského hřiště v areálu
Spartaku. Toto hřiště bylo postaveno díky brigá−
dám dorostenců a hráčů A a B mužstva. Do příš−
tího roku máme v plánu opět nějaké opravy a vy−
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

lepšení našich prostorů, proto bychom se chtěli
obrátit také na naše fanoušky a příznivce o pomoc
v rámci brigád, o nichž se ještě včas dozvíte. Kro−
mě práce a soutěžních zápasů se na našich hřiš−
tích uskutečnil také hodový turnaj, v němž si za−
hráli nejen aktivní hráči oddílu, ale také členové
výboru nebo ti, kteří si chtěli zpříjemnit hodové
dopoledne.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Jelikož nám začíná nový rok 2011, chtěli by−
chom Vám všem popřát, aby byl pro Vás co nejú−
spěšnější, abyste si v něm užili co nejvíce zdraví,
lásky a pohody, a abychom se spolu mohli těšit ze
hry a z výsledků družstev našeho oddílu. Děku−
jeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás na za−
čátku jarního pokračování této sezony 2010−2011.
Petr Šťastný
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K ZAMYŠLENÍ

Co také dovedou naši spoluobčané!
Na redakčním stole mi zazvonil počátkem listopadu telefon.
Hlas muže na druhé straně – Jana Brunclíka –
mně smutně oznámil zničení části svého sadu
a vyzval mne, abych místo navštívil a zkázu zdo−
kumentoval. Pozemek v trati Hlavy jsem našel
lehce. Nejprve mne upoutala stará třešeň, která
úsudkem přírody po svých dlouhých plodných lé−
tech byla vichry zlomena a stala se příznačným me−
mentem pro zkázu stromků vysázených v dlouhé
řadě opodál!
Manželé Brunclíkovi mne pak navštívili s foto−
grafiemi a textem pro zpravodaj, z něhož vyjímám:
Zahrádkáři varují! V Mistříně na pozemcích řá−
dil vandal. V úterý 2. listopadu ve večerních hodi−
nách nám bylo zničeno 14 ovocných tříletých
stromků. Druhý den ráno byly na místě ještě otis−
ky jízdního kola. Musel to být otrlý vandal, že mu
nevadilo ani to, že ten den byl svátek „Památka
zesnulých“. Stromy se v tuto dobu ukládají k zim−
nímu spánku, avšak vandal je uspal navždy. Pro−
to upozorňuji zahrádkáře i v okolních vinohradech,
kde mají vysázené mladé stromky, aby měli oči
otevřené a všímali si podezřelých osob. Mnoho po−
zemků v okolí naší obce je neobdělaných a je to
trvalý smutný pohled. Ale zničené mladé tříleté
stromky rukou vandala, to je hyenismus.

Ilustrační foto

Shodou neblahých okolností, když jsem večer
8. prosince připravoval tento příspěvek, netušil
jsem, že zanedlouho udeří podobný vandal v mé
těsné blízkosti, přímo v obci v ulici V Novinách.
Svoji zlost si vybil na nové žluté fasádě jednoho
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rodinného domu, kterou postříkal červenou bar−
vou, i na několika v ulici stojících osobních vozech.
Jejich majitelé zjistili po ránu nejen promáčknu−
tím poškozené karoserie, ale také úmyslné propích−
nutí pneumatik. V mysli se mně nyní vy−
baví téměř shodné incidenty z nedávné
minulosti i několika posledních let: po−
dobně postříkané fasády domů, zničené
omítky nebo skla čekáren autobusů, pří−
mo v obci zlomené, vytržené nebo uříz−
nuté nově vysázené stromky, rozbitá
světla veřejného osvětlení, odčerpaný
benzin z vozů zaparkovaných v ulicích...
Možná znáte i další případy!
Je jen samozřejmé, že oběma nejno−
vějšími incidenty se již zabývá kyjov−
ská policejní služebna. Nic to však ne−
mění na skutečnosti, že mezi námi žijí
lidé, kteří dovedou pod rouškou noci
a s nepochopitelným rozmyslem ničit cizí majetek
a práci! A tak se ptám: „Budeme i nadále k těmto
výtržnostem i k tomuto chování lhostejní nebo po−
licii dodáme indicie vedoucí k určení pachatelů?“
František Synek, PhDr., šéfredaktor
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

NAŠI RODÁCI A PŘÁTELÉ DOMA I VE SVĚTĚ

Květoslav Hána
vzorný rodák a reprezentant naší obce
Milí přátelé ze Svatobořic–Mistřína!
Těmito slovy začíná nedlouhý dopis, který do redakce zpravodaje zaslal atlet
tělem i duší i ve svém vysokém věku, pan Květoslav Hána.
Psaní pokračuje: V minulém
roku sem do začátku prosinca od−
běhl už 73 závodů. Do konce roku
2010 hodlám ešče zvládnút čtyři
další starty! Roční loňská bilance
mojích 77 startů je mojím dalším
osobním běžeckým rekordem!
I proto ně dovolte enom namátkú
zpomenút nekeré ze svých trium−
fů: Brněnský zimní běžecký pohár
2009−2010 (1. místo), Brněnský
letní běžecký pohár 2010 (1.),
Pohár hejtmana Jihomoravského
kraje (1.), Pohár Dolního Ra−
kouska Weivieltler lauf cup (kat.
60 let, 4.), Pohár města Brna pri−
mátora Onderky (1.), Veletržní běh
Brnem (1.), Mistrovství světa
v běhu do vrchu (Polsko, 8.), Kor−
bielóv (nejlepší Čechoslovák kat.
70 let, Polsko), Mistrovství re−
publiky do vrchu (1.), Grand prix
okresu Hodonín – Skalica (kat.
65 let, 3.). Zvítězil sem taky
v mnoha iných závodech v Česku
aj na Slovensku.
Pan Květoslav Hána bilanco−
vání svých letošních běžeckých
úspěchů končí slovy: Myslím si,
že dobře reprezentuju obec Svato−
bořice−Mistřín. Su rodák, kerý
pořád spomíná na svú dědinu.
A najrači bych sa vrátil. Mám moc
běžeckých dresů a na nich všady
znak a název obce. Chcu pořád našu
obec reprezentovat co nejlépe!
Pan Květoslav Hána nyní žije ve Veselí nad
Moravou. Svůj nedlouhý dopis zakončil vinšem:
Su rád, že možu všecky rodáky a přátele přes
zpravodaj pozdravit a popřát všem moc zdraví,
ščestí a Božího požehnání.
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

Za toto blahopřání děkujeme a panu Hánovi
přejeme také všechno nejlepší, zdraví a ještě hodně
let úspěšné reprezentace naší obce na běžeckých
tratích u nás i v zahraničí.
redakce
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Jihomoravský kraj

ocenil své osobnosti
Cenu doslali mj. malíř Stanislav Sedláček, publicista Jan Kux nebo režisér Václav Věžník.
Tolik titulek deníku Právo ze dne 29. října 2010.
Stejnou zprávu přinesla i Mladá fronta Dnes, Li−
dové noviny, Deník a další celostátní či jihomo−
ravské listy.
Jsme rádi, že jednou z prestižních krajských cen
se může pochlubit i náš rodák, chalupář a nositel
titulu Český patriot 2009 JUDr. Jan Kux. Tím, že
vzorně reprezentuje naši obec, jí nepochybně dělá

víc než dobré jméno, a to nejen v našem kraji.
Zařadil se k devíti význačným osobnostem oce−
něným za rok 2010 v oblasti kulturního či vědec−
kého života. Dvě z těchto cen byly uděleny In me−
moriam.
Ocenění převzal z rukou hejtmana Mgr. Mi−
chala Haška na slavnostním večeru konaném při
příležitosti 10. výročí založení krajské samosprávy
Jihomoravského kraje.
Hejtman tak ocenil jeho pu−
blicistickou, badatelskou, práv−
nickou, pedagogickou, ale
u funkcionářskou práci v Čes−
kém svazu bojovníků za svo−
bodu či v Čs. obci legionářské.
Třešničkou na tomto jeho
pomyslném piedestalu pak do−
slova bylo vztyčení vlajky Ji−
homoravské kraje v daleké
Asii na Mořském hřbitově
ve Vladivostoku dne 2. 9. 2010.
Bylo to v den 90. výročí
odjezdu posledního lodního
transportu legionářů z Ruska
v roce 1920 a zároveň v den,
kdy se na Dálném východě sla−
vil konec druhé světové války
(k tomu více viz např. MF Dnes
2. 9. 2010).
I za tento nepochybně fyzic−
ky náročný a sportovní výkon
byl J. Kux poté vyznamenán
dne 7. 12. 2010 Ústředním vý−
borem Českého svazu bojovní−
ků za svobodu Pamětní stříbr−
nou medailí za dlouholetou
nejen funkcionářskou práci do−
týkající se více než 35leté pu−
blicity kolem Internačního tá−
bora Svatobořice.
K dlouhé řadě gratulantů
se s radostí připojují i naši
spoluobčané.
redakce
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Synek je folklorní osobností
České republiky
Nejvyšší ocenění Folklorního sdružení České republiky dostalo pět lidí.
Mezi nimi i František Synek ze Svatobořic−Mistřína.
(Převzato ze Slovácka, 14. 12. 2010,
redakčně kráceno)
Stalo se tak u příležitosti dvacá−
tého výročí existence tohoto celore−
publikového sdružení. Dosud nikdy
se podobná ocenění neudělovala.
„Ocenění si samozřejmě vážím.
Ze skupinky těch, kteří ho získali,
jsem byl nejmladší. Je to ohodnocení
za téměř dvě desetiletí, které jsem
Folklornímu sdružení ČR věnoval, ať
už jako předseda, místopředseda či
šéfredaktor časopisu Folklor,“ vyjád−
řil se František Synek. Svou činnost
ve spolku ukončil před dvěma lety,
o to více si cení toho, že na něj čle−
nové nezapomněli.
Za zásluhy dostal originálně vyro−
bené skleněné těžítko se svým jmé−
nem a velký pamětní list. Obojí už
získalo v jeho domácí pracovně
čestné místo.
„Folklorní sdružení ČR má velké
štěstí, že v jeho řadách pracuje
mnoho výrazných osobností, které se
zasluhují o vysokou úroveň našich
souborů a festivalů. Výbor FoS ČR
se rozhodl udělit těmto členům k vý−
znamnému výročí ocenění za zásluž−
nou práci ve jménu a ve prospěch li−
dové kultury a nezištnou podporu
folklorního života v naší vlasti,“ uvedl
při slavnostním aktu předávání ta−
jemník sdružení Jiří Pokorný.
Naznačil tak, že kromě nejvyššího sdružení
ocenění díky i spoustě dalších svých členů formou
udělení plakety, tabla nebo děkovného dopisu.

Právě tablo obdržela také kolegyně F. Synka
ve vedení souboru Lúčka Mgr. Jovanka Rybová.
Zdeněk Šmýd

www.svatoborice−mistrin.cz
Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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 INFOSERVIS 

Obecní kulturní dům informuje
Kulturní akce, které se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2010
17. 10.  Čaj o páté aneb swingová tančírna
12. 10.  Zahájení tanečních kurzů
pro žáky základní školy
19. 10.  Zahájení tanečních kurzů pro dospělé
začátečníky a mírně pokročilé
1. 11.  Koncert komorního orchestru
Czech Virtuosi
13., 14., a 16. 11.
 Hody
18.11.  Zahájení „ tančíme ZUMBU“
20. 11.  Pavlušův Mistřín
28. 11.  Dětská pěvecká soutěž
5. 12.  Mikulášská besídka
12. 12.  Beseda se seniory
17.−19. 12.
 Výstava Betlémů a vánočních dekorací
26. 12.  Vánoční koncert – Mistříňanka
27. 12.  Zpívání u Vánočního stromu
Plánované akce na leden 2011
 Tančíme Zumbu, každé pondělí
 Putovní výstava mateřských center,
pořádá mateřské centrum Krteček
12. 1.  Vernisáž výstavy fotografa
Milana Havlíčka – skupina KONTAKT
3. 1.
9. 1.

15. 1.  Ples Mikroregionu Nový Dvůr a Obce,
hraje SV Band Zdeňka Svobody, Brno
22. 1.  Dolňácký krojový ples, hraje dechová
hudba Vacenovjáci
29. 1.  X. společenský ples TANEČNÍ A MÓDNÍ
SHOW – Lúčka a Patnáctka pro občany
Plánované akce na rok 2011
 Ples SRPŠ
 Dětský maškarní ples (15.00 hodin)
 Okresní ples SDH
 Fašaňk
 Den knihy, večer se spisovatelem,
básníkem a hercem
20. 3.  Kořeny – nositelé tradic
2. 4.  Košt vína
8. 4.  Divoké kočky – Travesti schow
10. 4.  Vynášení smrti a Přinášení létečka
30. 4.  Stavění máje
22. 5.  Královničky
28. 5.  Kácení máje
11.−14. 8.
 Slovácký rok v Kyjově
25. 9.  Vinobraní
12.−14. 11.
 Slovácké hody s věncem
27. 11.  Dětská pěvecká soutěž
26. 12.  Vánoční koncert Mistříňanky

5. 2.
20. 2.
26. 2.
6. 3.
15. 3.

Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Zveme Vás na

Společenský ples
Mikroregionu Nový Dvůr
a Obce Svatobořice−Mistřín
Bude se konat
v sobotu 15. ledna 2011 od 20 hodin v kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr SV Band Brno pod vedením Zdeňka Svobody.
V kulturním programu se nám představí sólisté ve standardních a latinsko−amerických tancích,
dále skupinové tance a nějaké další překvapení.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Sdružení Slovácký soubor LÚČKA
a sdružení PATNÁCTKA PRO OBČANY
Vás srdečně zvou na

X. společenský ples
TANEČNÍ A MÓDNÍ SHOW 2011
V sobotu 29. ledna 2011
Obecní kulturní dům ve 20 hodin
TOP SHOW BAND VRACOV
Květinová výzdoba  předtančení  ukázky tanců
 módní přehlídka  ochutnávka vín  občertvení  velká tombola
Informace, rezervace na tel. 604 384 410

Naši jubilanti
Březen 2011

Leden 2011
70 let

Marie Kundratová
Marie Slezáčková
Jarmila Kyněrová

75 let

Karel Fröhlich
Ludmila Přikrylová
Antonín Novotný

85 let

Václav Blata
Jaroslav Zbořil

70 let

Jindřich Handschke
Josef Měchura

75 let

Bohumila Blatová
Františka Mikulicová
Marie Synková

80 let

Františka Ingrová
Emilie Bořecká
Marie Esterková

85 let

Marie Šebestová
Karel Řihák

88let

Jaroslav Marada

89 let

Františka Neduchalová

Únor 2011
70 let

Pavla Sedláčková

75 let

Josef Daněček

85 let

Marie Votrubcová
Anežka Krejčová

86 let

Božena Krakovičová

89 let

Alois Petřík

90 let

Jan Cápek

91 let

Slavomír Dobeš

92 let

Josefa Řiháková

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

50. výročí uzavření manželství
Únor

manželé Antonín a Jitka Svozilovi
70. výročí uzavření manželství

Únor

Ignác a Božena Železníkovi
Zdenka Gazdová, matrikářka
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 FOTOGALERIE 

Sestry Ludmila a Alena Valčuhovy s kapelou Svatobořáci.

Manželé Petr a Markéta Varmužovi a kapela Eager swingers.
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Orchestr Czech Virtuosi, na housle hraje Ester Yoo z USA.

Setkání dětí souborů Nivnička a Podkověnka.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Hodová chasa ve farním kostele.

Stárci vedou slavnostní hodový průvod.
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Stárci a stárky s panem starostou u radnice.

Stárci a stárky hodové slavnosti 2010 s hodovým věncem.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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Závěr hodového nedělního odpoledne na sále KD.

Závěr hodové slavnosti 2010 – maškara.

strana 42

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín

O akci Krtečka byl velký zájem.

Zima připravila dětem nejednu radost a zábavu.

Zpravodaj obce Svatobořice−Mistřín
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ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Slavnostní Žehnání vína

V pondělí 27. prosince se v sále Pohostinství
U Poláška v Mistříně sešli vinaři a dle v mnoha ji−
ných obcích již zavedeného zvyku uspořádali slav−
nost Žehnání vína. Hodinový úvodní program, bě−
hem kterého písně o víně doprovázela hudecká mu−
zika bratrů Varmužových, sestavil společně s mla−
dými vinaři hlavní organizátor akce Jan Hajný. Ten
na úvod také přečetl hodnocení vín ročníku 2010
vypracované Josefem Dufkem st.
Vlastní žehnání více než 65 vzorků nových vín
se všemi náležitostmi provedl pan farář ThDr. Jo−
sef Vysloužil, příznačným vstupem vinaře pozdravil
také pan Jakub Šťastný. Během úvodu mimo jiné
zazněly prastaré pravdy o víně zaznamenané již

ve Starém zákoně (kniha Sirachovec, kap. 31): „25
Při pití vína nechtěj dělat hrdinu, víno už mnohé
zahubilo. 27 Víno je pro lidi jako sám život, pokud je
piješ s mírou. Jaký je život, když schází víno? Bylo
stvořeno lidem pro radost. 28 Obveselením srdce
a radostí duše je víno, které se pije střídmě ve vhod−
nou chvíli. 29 Trpkostí duši je víno, které se pije nad
míru, vede jen k urážkám a pomstychtivosti. 30 Opi−
lost naplňuje nemoudrého hněvem, až padne, zba−
vuje síly a způsobuje rány. 31 Při pití vína bližního
nekárej a nepohrdej jím, když je rozjařený. Nečastuj
ho výčitkami a nevháněj ho do úzkých vymáháním
dluhu.“ Druhá část večera byla věnována ochutná−
vání letošních vín, besedování, zpěvu a muzice. (red)
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