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Když mi byl nabídnut zástup za mateřskou
dovolenou na místě místostarostky, bylo mé
rozhodnutí do značné míry ovlivněno osobností
starosty. Především to byla vzájemná důvěra
a znalost jak kladných, tak i těch opačných
vlastností, pramenících z dřívějšího působení
u jednoho zaměstnavatele.

ZPRÁVY Z RADNICE

Po zvolení zastupitelstvem obce jsem se vrátila na místo, kde jsem působila před osmi lety.
Měla jsem možnost opět více ovlivnit a podílet
se na realizaci některých změn a doufám i vylepšení vzhledu a funkčnosti obce.
Musím také říct, že se podstatně změnila nejen
technická vybavenost a obslužnost obce, ale
také profesionalita pracovníků obecního úřadu.
Působilo mně opravdovou radost potkávat se
s občany a podle možností pomáhat řešit jejich
připomínky, návrhy, popřípadě stížnosti.
Také se domnívám, že se poněkud změnil přístup některých občanů k potřebám obce. Teď
mám na mysli třeba ochotu třídit odpad – i když
podíl vytříděného se podstatně zvýšil, ne každý selekci provádí. Vždycky mě naplní pocit
bezmoci a smutku, když vidím poškozený nebo
zničený obecní majetek, který by mohl a měl
sloužit občanům. Obdobné je to s údržbou záhonků kolem silnice. Obec potřebuje spolupráci
občanů. Nechci být ale zbytečně kritická, vždyť
velice dobře vím, že převážná část občanů je
vstřícná, ochotná, chápající a pracovitá.
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ani v začínajícím roce, ať jste zdrávi, drží se
Vás optimismus, máte klid na práci, školákům
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2015 je za námi, ale já bych se k němu chtěl
ještě vrátit. Naplánovali jsme si na rok 2015 řadu
akcí a většinou se nám je podařilo také uskutečnit. Veškerá naše práce směřuje k tomu, aby se
našim občanům lépe žilo a aby byli ve své obci
spokojeni.
Jen letmo vzpomenu hlavní uskutečněné projekty minulého roku. Především to byla výstavba
nové mateřské školy, která zabrala nejenom značnou část finančních prostředků obce, ale byla i časově náročná. Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí
občanů byla důležitá rekonstrukce chodníků v ulici Šardická a oprava vozovky v ulici Vrbátky v části Baráky. Podařilo se nám doplnit hrací prvky
na hřištích u hasičky, na Vyhnálově a především
na hřišti pod kostelem, kde kromě běžných herních prvků máme i cvičící zařízení pro zlepšení
fyzické kondice občanů.
V lese u cyklostezky „Mutěnka“ vzniklo odpočívadlo, jež bude od jara sloužit jak unaveným
cyklistům, tak i našim občanům k odpočinku
a vzdělání.
Protože nám velmi záleží na vzhledu obce, opravili jsme poškozené autobusové zastávky a u školy postavili nové. Opravou zdi u staré školy jsme

zkrášlili tuto starou a trochu i zanedbanou část
obce. Doplnili jsme na podzim zeleň podél hlavní silnice, která značně utrpěla letošním suchem
a vedrem. Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za péči o okolí jejich domů.
Z různých důvodů se nám nepodařilo některé
naplánované akce uskutečnit. Do nového roku
se přesunuje odbahnění Svatoborského rybníku,
oprava historické zvonice s okolím i výstavba památníku internačního tábora.
V současné době připravujeme akce na rok
2016. Chceme dokončit rekonstrukce chodníků
a komunikací v celé obci. Připravujeme výstavbu
sportoviště pro základní školu a hasiče na statku v Mistříně a výstavbu haly pro třídění odpadů
na sběrném dvoře. Také se zaměříme na projekt
pro budoucí využití mlýna.
Po mateřské dovolené se do vedení obce vrátila
místostarostka Ing. Terezie Čičáková. Chtěl bych
tímto poděkovat Ing. Libuši Jedovnické, která ji
uplynulý půlrok zastupovala.
Do nového roku 2016 bych chtěl všem občanům obce popřát hlavně zdraví, štěstí a spokojenost, aby tento rok byl pro ně i naši obec rokem
úspěšným.
Váš Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Opravená a zalíčená stěna u staré školy
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z jednání 7. a 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín
Jednání 7. veřejného zastupitelstva obce zahájila místostarostka obce Ing. Jedovnická dne
30. 11. 2015 v 18.00 hodin.
Po kontrole usnesení a zprávě kontrolního výboru projednalo zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 8. a schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Byl schválen odkup pozemků a budov od pana
Buštíka a akciové společnosti Agrovit. Také byl
schválen odkup pozemků v ulici Příční. Byl přijat
dar pozemků v trati Tabule.
V dalším bodě zasedání zastupitelé z důvodu
změny v zákoně schválili obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místních poplatcích. Částky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, poplatky za psa a užívání veřejného prostranství se nemění.

Jednání 8. veřejného zasedání zastupitelstva
obce zahájil starosta obce dne 17. 12. 2015
v 18.00 hodin.
Po kontrole usnesení a zprávě o činnosti rady
provedli zastupitelé kontrolu plnění rozpočtu
obce za prvních jedenáct měsíců letošního roku.
Pak bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 10 a schválena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
Byla schválena smlouva č. O29/2016 o nakládání s komunálním odpadem s firmou EKOR, s. r. o..
a projednána žádost o odkup pozemků Pískovny
Mistřín. Zastupitelstvo vzalo na vědomí smlouvu
o výpůjčce části hřbitova od farnosti Mistřín pro
obec.
Dalším bodem jednání byl postup prací a po něm
zastupitelé schválili spoluúčast obce na projektu
stavebních úprav na hřišti SK Spartak.
Na uvolněné místo radního po Ing. Jedovnické
Libuši byl zvolen pan Rostislav Marada.
Ing. Miroslav Veselý

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Opravy v obci
Kaplička v ulici Šardická – opravena fasáda, vnitřní
malba a nátěr dveří, které provedl František Šťastný, byla
doplněna novým obrazem – reprodukcí obrazu Navštívení
Panny Marie z místního kostela tištěnou na malířském
plátně. Původní obraz se stejným motivem z počátku minulého století byl z kapličky odcizen v 90. letech.
Také už značně sprejery zdevastovaná autobusová čekárna v Hodonínské ulici doznala podstatné změny. Její
„nový kabát“ se snad každému líbí. Kéž by současná podoba dlouho vydržela.
Hřiště pod kostelem – ze šesti zde umístěných „hracích
prvků“ je polovina určena mladším dětem – jedná se o kolotoč, domeček a vrtidlo. Druhá polovina – bradla, trojdílná
hrazda a ručkovadlo je pro starší děti i dospělé, kteří rádi
protáhnou tělo gymnastickými cviky.
Ing. Libuše Jedovnická
Opravená kaplička na ul. Šardická
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Opravená zastávka na ul. Hodonínská

Hrací prvky pro malé děti pod kostelem

Hrací prvky pro starší a dospělé děti pod kostelem

◾OSOBNOSTI OBCE◾

Mezinárodní úspěch Bc. Hanky Sedláčkové
Mladá vědkyně sbírá úspěchy na poli biochemie doma i v zahraničí.
„Úspěch pak není odměnou jen pro mě, ale
pro všechny, kteří můj vztah k přírodním vědám
podporovali a rozvíjeli – rodiče, učitelé, školitelé
a kolegové.“
Bc. Hanka Sedláčková je studentkou druhého
ročníku navazujícího magisterského studia oboru
biochemie na Masarykově univerzitě v Brně. Již teď
se ale může pyšnit takovými výsledky a úspěchy,.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

které by jí směle mohli závidět i studenti postgraduálního studia.
Šest let se věnuje studiu proteinu RECQ4, jehož mutace způsobují zákeřnou nemoc známou
jako Rothmund-Thomsonův syndrom. Prezentací
svých výsledků se jí podařilo obsadit první místo
v soutěži České hlavičky v roce 2011 a získat již
nejeden grant. Své zkušenosti ze soutěží nadále
zužitkovává a předává je dalším mladým nadšeným studentům, které obor biochemie zajímá.
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Báře Čechové z Brna (Hančině svěřenkyni) se
tento rok podařilo obsadit první místo v národním
kole Středoškolské odborné činnosti i v Českých
hlavičkách.
Sama Hanka však neusíná na vavřínech a sbírá nové zkušenosti po celé Evropě – ať už coby
nejmladší prezentující na mezinárodní konferenci
ve francouzském Štrasburku či měsíční stáží v renomované výzkumné laboratoři prof. Hicksona
v Kodani. Nabytými zkušenostmi a poznatky chce
do budoucna navázat na dosavadní výzkum, jenž
mj. shrnuje ve svém prvním prvoautorském článku v časopise DNA Repair, který je uznáván vědci
po celém světě.
Její bakalářská práce má tak vysokou vědeckou
úroveň, že získala prvenství v celosvětové soutěži „Undergraduate Awards“ přezdívané juniorská

Nobelova cena v oblasti „Life Sciences.“ Ročně se
o tzv. juniorskou Nobelovu cenu snaží na tisíce
studentů z celého světa a konkurence je opravdu tvrdá – zastoupení mají univerzity evropské,
asijské i ty nejlepší americké jako Harvard, Princeton, Yale. Komise pro „Undergraduate Awards“
vybere z každé kategorie několik nejkvalitnějších
prací a z nich posléze vždy jednu nejlepší. Hanka
je jediným studentem z ČR, který se v letošním
roce vůbec dostal do onoho užšího výběru, a dokonce se stala vítězem své kategorie. V listopadu
se účastnila summitu v Dublinu, kde strávila několik dní s ostatními laureáty a především převzala zlatou medaili z rukou irského prezidenta. Reprezentovala tak nejen naši obec či Masarykovu
univerzitu, ale celou Českou republiku.

Bc. Hana Sedláčková při předávání ceny

Ocenění Antonína Pavluše
Asociace trumpetistů ČR uděluje každé dva
roky prestižní Cenu P. J. Vejvanovského. Cena,
nesoucí jméno našeho slavného hudebního skladatele a dvorního trubače období baroka, je udělována za celoživotní přínos oboru hry na trubku
v žánrech klasická, dechová a jazzová hudba.
Laureáty Ceny P. J. Vejvanovského pro rok
2015 se stali trumpetisté František Vlasák,
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dlouholetý sólotrumpetista Basilejského symfonického orchestru, Antonín Pavluš, zakladatel
a dlouholetý vedoucí dechové hudby Mistříňanka,
a legenda české populární hudby Václav Hybš.
Letošní Koncert tří trumpetistů, spojený s předáváním Cen P. J. Vejvanovského, se uskutečnil
dne 19. 11. 2015 tradičně v Kongresovém centru Praha. Vedle trojice oceněných zde vystoupila
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Antonín Pavluš s cenou P. J. Vejvanovského

celá plejáda našich předních trumpetistů. Sólisty
doprovázel Komorní orchestr ČNSO, DH Mistříňanka a Orchestr Václava Hybše.
Když v listopadovou sobotu pět set lidí v brněnském Mahenově divadle vyprovázelo vestoje
Mistříňanku nekončícím aplausem, její bývalý
kapelník a zakladatel Antonín Pavluš neskrýval
dojetí. „Bylo to pro mě obrovské a moc pěkné
překvapení. V životě mě nenapadlo, že v Praze si
někdo vzpomene na vesničana z Mistřína,“ svěřil
se osmašedesátiletý muzikant.
Z české metropole si odvezl trumpetového
Oskara za rozvoj dechové hudby na Moravě. Málokdo ale ví, že jeho muzikantské začátky jsou spojené s jiným než dechovým nástrojem. „V deseti
letech jsem začal hrát na housle, jenomže jsem

Oceněné trio: František Vlasák, Václav Hybš
a Antonín Pavluš

se s nimi příliš neskamarádil. Po půl roce šly
na skříň. Zlom přišel v šestnácti, když jsme se
ocitli s Tondou Dobšem u pana kapelníka Zbořila,“ vzpomíná Antonín Pavluš.
Zbořil jel tehdy angažovat křídlováka na pohřeb do Ratíškovic. „V Miloticích jich nebylo,
ale nakonec se zeptal nás: Kluci, vy jste takoví
šikovní zpěváci, nechtěli byste? Tonda měl stařečka, který hrával křídlovku i trumpetu, tak jsme
oba nástroje vzali a šli jsme k panu Zbořilovi,“
popsal své dechové začátky nový křídlovák. Tehdy mu bylo šestnáct. O dva roky později měl už.
kapelnické zkoušky. V roce 1967 pak spolu s bratrem Josefem založili pozdější dechovkovou královnu Mistříňanku.

Osobnosti minulosti
Životopis Martina Ševely
Narodil se * 27. 10. 1898 v Mistříně manželům Bartolomeji a Magdaléně Ševelovým. Pocházel z početné rodiny 8 dětí. Po ukončení Obecné
školy v Mistříně nastoupil na osmileté C. k. vyšší
reálné gymnasium v Kyjově.
V průběhu 1. světové války byl povolán do rakouské armády, v jejíchž řadách bojoval na italské frontě. Po ukončení 1. světové války se vrátil
do rodné obce, kde se v roce 1919 oženil s Marií
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Veselou. Manželé se pak odstěhovali do Brna. Zde
se rodina rozrůstala celkem o 9 dětí (3 kluci a 6
děvčat).
V Brně si našel zaměstnání v tiskárně deníku
„Den“ jako administrátor.
Měl velmi rád rodný kraj a národopis, z toho důvodu také připravil v roce 1942 vlastní publikaci
„U žúdra“, která vyšla tiskem v roce 1943. Kniha
byla nejen dílem národopisným, ale dominovalo
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v ní moravanství a život těžce zkoušených obyvatel dvou
malých vesnic Moravského Slovácka. V knize byly použity poprvé barevné fotografie. Jako pracovník tiskárny se
podílel na vydání řady dalších publikací.
V této těžké době se jako novinář zapojil do odbojové
skupiny proti německé okupaci. Pro zajištění tisku letáků s protiněmeckou tematikou dodával materiál, který
získával v tiskárně. Za tuto činnost byl M. Ševela zatčen
gestapem 10. 6. 1944, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, poté prošel řadou koncentračních táborů, např.
Dachau, a v posledním z nich, Neuengamme u Hamburku, byl 16. 3. 1945 na konci války popraven. Koncentrační tábor byl osvobozen spojeneckými vojsky 5. 5.
1945. Za svoji statečnost během 2. světové války byl
vyznamenán Československým válečným křížem 1939
in memoriam.

Martin Ševela

Z vyprávění Ludmily Křižkové
ročník 1937, rozené Výletové, které to vyprávěl
její otec Martin Výlet, ročník 1897, z domu číslo
311 ve Svatobořicích. S Martinem Ševelou byli
vrstevníci a kamarádi.
Martin Ševela se jednou vydal do sousední obce
Milotic. Šel nejkratší cestou zvanou „lipová“.
Na kraji lipové aleje mezi Svatobořicemi a Miloticemi byl rozložen cikánský tábor. Když procházel
kolem, tak na něj zavolala stará cikánka: „Pánko,
pánko, poťte, já vám buděm hádať budůcnosť“.
Chlapec se jí nejprve vysmál, ale nakonec na její
naléhání svolil.
Cikánka vzala jeho ruku a velmi se polekala,
ruku pustila a nechtěla pokračovat ve věštění.
Řekla mu, že ho v životě nic dobrého nečeká.
Přesto se chtěl dozvědět více, tak na cikánku
naléhal, aby mu pověděla všechno, co na čarách
svého života v jeho ruce viděla: „v nejbližší době
budete zaživa pohřben, ale po třech dnech se z toho
hrobu dostanete ven“. Osudu přesto neutečete. Co
mu dál cikánka pověděla, nechtěl nikomu říct,
tak špatná to byla věštba. Pro mladého chlapce
to bylo tak něco nepředstavitelného, že cikánčino
hádání budoucnosti bral jako rozmařilost staré
stařeny. Za pár let však vypukla 1. světová válka,
do které byl povolán i Martin Ševela. Při jednom
přesunu byla jeho jednotka ostřelována dělovými
granáty. Vojáci se schovávali pod skalními převisy, ale po jednom velkém výbuchu na skalní stěně
nad jejich hlavami došlo k zasypání několika vojáků, mezi kterými se nacházel také Martin Ševela.
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Jelikož se nacházeli pod již zmíněným skalním
převisem, nebyli přímo zasypáni, ale byli uvězněni pod touto kamennou sutí. Byli pochováni zaživa. Všichni začali propadat beznaději a neviděli
žádnou možnost, jak se zachránit. V tu chvíli si
vzpomněl M. Ševela na věštbu staré cikánky, „budeš tři dny pohřben v hrobě, ale budeš zachráněn“.
Svou příhodu, kterou prožil v cikánském táboře,
vyprávěl svým spolubojovníkům, čímž vzkřísil jejich naději na možnou záchranu. Spolu se pustili
do odklízení kamenné suti. Po třídenním hrabání
bajonety, pažbami pušek, kdy měli ruce rozdrásané do krve, uviděli sluneční světlo. Tak se naplnila první část cikánčiny věštby. Martin Ševela
se dožil konce 1. světové války a vrátil se pln očekávání do nově vzniklé Československé republiky.
Jeho osud a předpověď staré cikánky se začal naplňovat o dvacet let později při vypuknutí.
2. světové války. Během ní se zapojil do odboje
proti německé okupaci. Za tuto činnost byl Ševela zatčen gestapem 10. 6. 1944, vězněn v Brně
v Kounicových kolejích, poté prošel řadou koncentračních táborů a v posledním z nich, Neuengamme (Nojengame) u Hamburku, byl 16. 3. 1945
na konci války popraven. Koncentrační tábor byl
osvobozen spojeneckými vojsky 5. 5. 1945.
Když se jeho kamarád dozvěděl o jeho smrti,
tak pochopil, co mu stará cikánka předpověděla.
Tak se naplnila celá cikánčina věštba.
Rostislav Marada
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
JAK ŽE NÁM TO JDE V NOVÉ MŠ?
Po slavnostním otevření
školky a uvítání dětí do nového školního roku jsme společně s rodiči uspořádali v polovině září dýňové odpoledne
s ochutnávkou pomazánek.
Z této akce jsme měli velkou
radost. Tolik originálně vyříznutých dýní, druhů pomazánek, které zdobily stůl, jsme
tu ještě neměli. Svítící strašáci nám zdobili zahrádku ještě
několik týdnů. Během podzimního období děti vytvářely
různé dekorace z přírodnin,
proběhla ve školce depistáž
a navštívilo nás několik divadýlek (loutkových, maňáskových i hraných), které se
dětem moc líbily. Také jsme
v hodovém čase zavítali na kolotoče a fotbalové hřiště, kde
se děti od místního trenéra dozvěděly základy kopané. Od 1.
prosince nastoupila nová paní
učitelka Veronika Trnovcová,
která bude pracovat s dětmi
v modré třídě. Přejeme naší
nové kolegyni hodně pracovních úspěchů. No a už tady
máme advent. Jako první jsme
se pustili do výzdoby prostorů školky, aby alespoň uvnitř
byla zimní atmosféra. Zdobená
okna, ozývání zpěvu koled,
příprava vánoční besídky,
návštěva Mikuláše, pouštění
balónků s přáním Ježíškovi,
vzájemné setkání s obyvateli
DPS a nadílka od Ježíška nám
ukončily vánoční čas.
Kolektiv MŠ Svatobořice
přeje do nového roku mnoho
zdraví a osobní pohody.

Koláž fotografií z MŠ Svatobořice

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Hraní si na hody v MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Jen co trošku oschly slzičky na tvářičkách těch
nejmenších, byla tu drakiáda. Počasí nám ale nepřálo. Zato přípravy jsme si pěkně užili. Dračí výstava, dračí soutěže a pečení jablíčkového štrůdlu
se určitě všem dětem líbilo.
Další akce, které nám může pokazit počasí,
je hodová vycházka na kolotoče a vypouštění.

balónků s přáním Ježíškovi. Naštěstí tomu tak
nebylo a na balóncích mohly děti předvést svůj
krátký program na zahradě. Povedl se a všechny
byly moc šikovné.
O tom nás děti  přesvědčily i na vánoční besídce 12. prosince. S  příchodem chladnějších a sychravějších dnů bylo více dětí nemocných, ale

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
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Hodová vycházka na kolotoče s MŠ Mistřín

i tak vystoupení   červené i   žluté třídy udělalo
všem radost. Po besídce naděloval ve školce Ježíšek. V každé třídě byl stromeček. Kromě dárků
a koled si děti připomněly některé dávné vánoční
zvyky. Pouštění ořechových skořápek, půlení jablíčka a letos ve žluté třídě i lití olova. Postupně
si děti vybarvovaly okýnka v adventním kalendáři
až do vánočních prázdnin. Pak jsme se rozloučili.

Popřáli si radost v srdíčku
teplo na duši
úsměv na tváři
lásky až po uši
A to Vám také přeje celý kolektiv mateřské školy v Mistříně. A ještě! Vykročte rovným krokem
za tím krásným novým rokem.

Mikuláš s družinou v MŠ Mistřín
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Co se děje v naší škole
Akce školy 1. stupeň
V měsících září – listopad:
září – listopad
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků.
9. října
Běh Zátopkova pětka v Hroznové Lhotě žáků 3. – 5. ročníků.
1. místo ve  vesnických školách ve štafetovém běhu na 5 km.
Říjen – listopad
projekt Kniha je můj kamarád pro děti ve ŠD
15. října
Beseda s představiteli obce pro 3. ročníky.
15. října
Exkurze do muzea Anthropos a Planetária města Brna žáků 5. ročníku.
23. října
Exkurzi do Mikulčic absolvovali žáci 5. ročníků.
20. listopadu
Hry Mikroregionu pro žáky v ZŠ Ratíškovice skončily vítězstvím našich žáků.
2. prosince
Projekt Ovoce do škol – zábavné dopoledne s maskotem.
Celoročně
Sběr papíru a víček – probíhá celoročně.
Akce školy II. stupně:
21. 9. 2015
29. 9. 2015
30. 9. 2015
7. 10. 2015
8. 10. 2015
15. 10. 2015
25. 10. – 30. 10. 2015
8. 11. – 14. 11. 2015
25. 11. 2015
27. 11. 2015
3. 12. 2015
říjen 2015 – leden 2016

Představení skupiny Perštejni, žáci 5. – 9. ročníků.
Návštěva Ekoru v Těmicích a Městské knihovny v Kyjově, žáci 6. ročníku.
Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, celá škola.
Vítězství našich starších žáků v Zátopkově štafetě v Hroznové Lhotě.
Návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, žáci 9. ročníku.
Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem, 6. – 9. ročník.
Jazykově poznávací zájezd do Berlína, žáci 8. a 9. ročníku.
Jazykový pobyt v Londýně, žáci 8. a 9. ročníku.
Olympiáda z dějepisu, žáci 8. a 9. ročníku.
Divadlo Česká balada, žáci 8. a 9. ročníku.
Mikuláš ve škole, žáci 9. A pro školku a 1. stupeň ZŠ.
Taneční, žáci 8. a 9. ročníku.

PROJEKTOVÝ DEN „OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“
Již tradiční podzimní akcí pro žáky školy je projektový den „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“. V tomto školním roce jsme jej uspořádali v termínu 30. září 2015. Tento termín jsme zvolili tak, aby byl co nejblíže státnímu svátku „Dne
české státnosti“. Jako každý rok, i letos začal projektový den nácvikem evakuace školy při možném
požáru školy. Všichni evakuaci zvládli na výbornou a nikdo ve škole „neuhořel“. Děti postupovaly
ukázněně a klidně pod dohledem svých třídních
učitelů a požárních hlídek na hřiště školy.
V průběhu evakuace k nám do školy dorazili
vojáci ze 74. lehkého motorizovaného praporu

v Bučovicích a nachystali si pro žáky zajímavá stanoviště z různých oblastí - protichemická
obrana, zdravověda, lehké palné zbraně, prohlídku obrněného vozidla a také velmi zajímavé
přednášky s besedou na téma zahraničních misí
Armády ČR. Dalším velmi oblíbeným a zajímavým
stanovištěm byla ukázka zásahu hasičů u hasičské zbrojnice a také opičí dráha v tělocvičně školy pro žáky prvního stupně. Všem organizátorům
patří velké poděkování za spolupráci při organizaci tohoto projektového dne a jsme velmi rádi, že se
tato spolupráce stává tradicí, kterou bychom rádi
do budoucna nadále udržovali.

JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BERLÍNA
V termínu od 25. 10. do 30. 10. 2015 se vybraní
němčináři naší školy zúčastnili jazykově poznávacího pobytu v hlavním městě Německa – Berlíně.
Vyjeli jsme v neděli v brzkých ranních hodinách
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a naše cesta vedla přes Brno, Prahu až do Drážďan. V tomto krásném městě na řece Labi byla
naše první zastávka. Spolu s paní průvodkyní
Luckou z pořádající agentury Student Agency
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jsme měli možnost obdivovat např. Frauenkirche,
Semperoper nebo známou galerii Zwinger. Poté
nás čekala ještě 200 km dlouhá cesta do Berlína.
Tam jsme dorazili večer a následovalo rozdělení
žáků do rodin. Na smluvených místech čekal z každé rodiny zástupce a odvedl děti do jejich dočasných domovů. V rodinách měli žáci každý den snídani, dostali obědový balíček a večer měli přichystanou teplou večeři.  Každé ráno v domluvený čas
čekali na autobus a ten nás zavezl do školy – DID
Institut Berlin. Výuka probíhala od 9,30 do 12.00
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s malou přestávkou a poté už jsme vyrazili na výlety. V Berlíně jsme během tří odpolední navštívili
Muzeum holocaustu, památník Neue Wache, Pergamonmuzeum, Check Point Charlie – muzeum
berlínské zdi. Vyjeli jsme na 365 m vysokou televizní věž, odkud byl krásný výhled na celé město,
dále jsme měli možnost obdivovat Braniborskou
bránu, Humboldtovu univerzitu, Říšský sněm,
prošli jsme se ulicí Unter den Linden, velmi zajímavým místem s prohlídkou v němčině byl Olympijský stadion. Přímo v centru Berlína měli žáci
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možnost vyzkoušet své jazykové znalosti v praxi,
nakupovat dárky a suvenýry mohli na Postupimském a Alexandrově náměstí. Jedno odpoledne
jsme strávili ve městě Postupim, prohlédli jsme
si krásný zámek Sansoussi, zahrady a obrazárnu.
V pátek po obdržení certifikátů nás čekala už jen
dlouhá cesta domů. Myslím, že všem se zájezd.

líbil, všichni jsme se vraceli obohaceni novými zážitky a zkušenostmi s poznáním, jak důležité je
každé nové slovíčko v cizím jazyce. Žákům naší
školy patří také poděkování za vzorné chování
v průběhu pobytu.
Mgr. Ivana Hanáčková

JAZYKOVÝ POBYT V LONDÝNĚ
V týdnu od 8. do 14. 11. 2015 probíhal pro vybrané žáky naší školy jazykový kurz v Londýně.
Daný pobyt byl hrazen z peněz z Evropské unie,
které získalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a dále je předalo nám jako škole, jež se
jako jedna z nejrychlejších do projektu tzv. výzvy
č. 56 zapojila. Tohle celé zaštiťoval p. uč. Horňák,
jemuž patří velký dík. Žáků mohl vycestovat jen
omezený počet, proto jsme se s vedením školy
dohodli, že vybereme 25 prospěchově nejlepších
žáků 8. a 9. tříd. Jako druhý dohled pak do Londýna odjela paní zástupkyně Maradová, které opět
velmi děkuji za její pomoc.
Nakonec se účastnili tito žáci: 9. A Araya Mikuláš, Dufek Filip, Dujmovič Denis, Dvořáková Adéla, Fricová Kateřina, Herman Vojtěch, Kratochvíl
Michael, Mrkůsová Adéla, Rauš Filip, Šubrtová
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Marcela, Varmužová Markéta, 8. A Dobešová Natálie, Kroupa Zdeněk, Lesovská Ellen, Macháč
Roman, Platzková Marie, Vandík Marek, 8. B Divácká Šárka, Fricová Gabriela, Horňák Kryštof,
Ingr Lukáš, Maradová Zuzana, Varmuža Pavel,
Výlet Matěj.
V neděli 8. 11. v 9:00 jsme vyjeli od školy a dále
pokračovali přes Německo, Belgii a Francii.
Do Londýna jsme přijeli v 8:30 v pondělí 9. 11.
a čekala nás celodenní pěší prohlídka, při které
jsme viděli Westminster Abbey, the Houses of
Parliament, Downing Street, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s Nelson´s Column a National Gallery, Piccadilly Circus, Leicester Square, China Town a Covent Garden. Unavené
si nás vyzvedli hostitelské rodiny v Gillinghamu
po osmé hodině večer.
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Další den už děti trávily od 8.30 do 11:30
ve „škole“ (výuka probíhala v prostorách sportovního centra) v Gillinghamu. Byly rozděleny do 3
skupin podle získaných bodů v rozřazovacím testu. Dvě skupiny pracovaly na stejné úrovni, třetí
skupina pak o úroveň výš. Odpoledne jsme pak
„odpočívali“ v úžasném Natural History Museum
(Přírodovědné muzeum). Kdo chtěl, mohl se jít
podívat i do Science Museum (Vědecké muzeum),
které je umístěno hned vedle. Pak jsme se prošli
po Hyde Parku a nakonec něco nakoupili na slavné Oxford Street.
Ve středu probíhal druhý den výuky (opět
ve stejném čase). Po výuce nás autobus odvezl
do Windsoru, kde leží proslulé královské sídlo
Windsor Castle. Prohlídka byla opravdu krásná.
Pak jsme měli možnost projít si i centrum městečka a večer jsme odjeli zpátky do „rodin“.
Čekal nás poslední výukový den – čtvrtek, na jehož konci žáci obdrželi certifikáty o absolvování
kurzu. Po rozloučení s lektory jsme odjeli autobusem do přímořského města Brighton. Tam jsme
navštívili Sea Life Centre (Mořské centrum), pak
jsme viděli Royal Pavilion a prošli starou čtvrtí
The Lanes. Poté měly děti možnost trávit zbytek

času buď na zábavném molu Palace Pier nebo se
mohly podívat po obchodech na Churchill Square
a pak jsme odjeli zpět do Gillighamu.
Pátek už probíhal bez výuky a čekal nás velmi
náročný den celý trávený v Londýně. Dopoledne
jsme procházeli po tzv. „Thames Walk“ kolem
radnice, HMS Belfast a Golden Hind, přešli jsme
Tower Bridge a několik hodin trávili velkolepou
prohlídkou v Tower of London. Dále jsme viděli
galerii Tate Modern, přes Millenium Bridge jsme
došli až k St Paul´s Cathedral, kde byla opět
zajištěna prohlídka. Poté nás čekala poslední
návštěva, a to Museum of London. Kolem sedmé
hodiny nás pak vyzvedl autobus a vydali jsme se
na cestu zpět.
Cesta probíhala bez komplikací a v sobotu 14.
11. okolo 16:30 jsme dorazili zpět ke škole, kde už
na nás netrpělivě čekali rodiče.
Na závěr bych chtěla poděkovat také slečně
průvodkyni Báře Brizgalové, která byla vždy perfektně připravená a vstřícná a také velmi příjemným pánům řidičům Pepovi a Pepovi (příjmení bohužel neznám). V neposlední řadě ovšem i žákům
naší školy, kteří se chovali velmi dospěle a zkrátka byli moc fajn.

PROJEKTOVÝ DEN POHÁDKOVÉ VÁNOCE 2015

Pohádkové vánoce v ZŠ

12. prosince 2015 mělo mnoho lidí ve Svatobořicích-Mistříně příležitost vstoupit do kouzelného
světa „Pohádkových Vánoc“.
Procházeli pohádkovou krajinou místní školy
a školky, měli možnost pozorovat a vyzkoušet
si různé techniky výroby vánočních ozdob a dekorací. Koupili si drobné dárečky, seznámili se
s děním ve škole, zhlédli krásné pohádky s živými
herci, podívali se na betlémskou hru a koledování
dětí z mateřské školy, ochutnali marcipán, míchané nápoje i vánoční punč. Soutěživí dětští návštěvníci mohli během prohlídky pohádkově vyzdobených tříd prokázat znalost z oblasti pohádek
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

a zodpovědět na soutěžní otázky. Nebo si jen sedli
a zaposlouchali se do milých melodií cimbálové
muziky ZUŠ Dubňany, pásma Podkověnky nebo
rorátů Malé a Velké Scholičky. Při tom všem přispěli na dobrou věc. Výtěžek akce putuje na dětské oddělení Nemocnice Kyjov a nadaci Na kole
dětem.
Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci tohoto vánočního projektu. Vážíme si také toho, že jste mezi
nás přišli a naši akci podpořili. Řekněte, není to
kouzelný začátek svátečních dní?
učitelé a vedení ZŠ a MŠ
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Pohádkové vánoce v MŠ

V ZŠ si mohli návštěvníci zkoušet různé techniky výroby vánočních dekorací

Naše farnost
Vážení občané,
zase se nám starý rok přehoupl do nového s novými nadějemi, očekáváními, ale možná i s obavami.
V minulém roce jsme byli svědky různých znepokojivých zpráv ze světa, a to převážně o řádění
muslimských radikálů jednak v oblasti Blízkého
východu, díky nimž se zněkolikanásobil počet
uprchlíků z tohoto teritoria do Evropy, ale také
o jejich útocích přímo na „starém“ kontinentu.
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Ovšem, a to také musí člověk vnímat a uvědomovat si jako minimálně rovnocennou protiváhu
špatných zpráv, bylo hodně i těch příznivých a povzbuzujících. Nemusíme je ani hledat na televizních obrazovkách nebo na stránkách známých
deníků. Jsou to události, které se odehrály v naší
blízkosti, které se mnohých z nás dotýkají přímo.
Chci zmínit to, co se odehrálo během podzimu
v naší farnosti, která je nedílnou součástí obce.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Prvně je třeba vzpomenout opravu sochy sv. Václava na kraji parku u fary, která kvůli povětrnostním i jiným vlivům byla poškozena. Opravu provedl restaurátor z Vracova, pan Josef Krososka.
Velké poděkování patří obci, která na toto dílo
uvolnila ze svého rozpočtu příspěvek 45 tisíc Kč,
který pokryl velkou část celkových nákladů.
Další dobrou zprávou je, že se podařilo zrealizovat výměnu topení v kostele. Starší plynová topidla typu „waw“ byla demontována a byl instalován rozvod ústředního topení s topidly na stěnách
s moderním kondenzačním kotlem. Tato instalace nového topení je dílem pana Pavla Krakoviče
s jeho spolupracovníky.
Na podzim také začala ve farnosti příprava
na svátost biřmování. Zatím se přihlásilo bezmála 30 starších dětí. Setkávání biřmovanců probíhá přibližně každou druhou sobotu dopoledne.
Biřmování by mělo být uděleno někdy v první polovině roku 2017.
Akcí, která má původ v oslavě posvěcení kostela a je tedy církevní slavností, ale zároveň je jed-

nou z nejdůležitějších každoročních událostí celé
obce, jsou hody v Svatobořicích – Mistříně. To, co
letos poněkud pokazilo dobrý průběh, bylo, jak
všichni víme, špatné počasí. Ale na počtu účastníků průvodu se to přesto příliš neprojevilo.
Důležitou událostí místní farnosti byla také
volba do pastorační a ekonomické rady farnosti,
když členům té předešlé vypršel čtyřletý mandát.
Volby se konaly sice ještě před hody, ale pět členů ekonomické a osm členů pastorační rady bylo
jmenováno až týden po hodech. Jejich úkolem je
být nápomocni faráři ve správě a celkové činnosti
farnosti.
Tak tedy tyto i jiné vesměs dobré zprávy nás
mohou povzbudit k tomu, abychom ani v roce
2016 nepodléhali příliš různým skličujícím stavům. Přeji nám všem, ať se nenecháme pohltit
negativními zprávami a špatnými náladami většinové společnosti, a i když nám vstoupí do života
něco nepříjemného, ať dokážeme i v těchto situacích pozitivně myslet a konat.
P. Bedřich Horák

Mše sv. na Svátek sv. Rodiny

PODĚKOVÁNÍ:
V sobotu 26. prosince 2015 připravila v Brně již
podesáté církevní komunita Sant Egidio tradiční
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

vánoční oběd pro chudé lidi žijící na ulici. Tentokrát bylo zahájení v katedrále sv. Petra a Pavla
brněnským biskupem Vojtěchem Cikrle, pak byl
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podáván oběd v restauraci u sester misionářek,
kde přišlo kolem 200 lidí, a na faře kostela u sv.
Jakuba, kde bylo kolem 100 lidí bez domova.
Celkem se v Dubňanech a Mistříně vybralo 270
dárků, které byly chudým předány během vánočního oběda. Všem dárcům mnohokrát děkujeme,
že obdařili chudé a pomohli jim tak vytvořit vánoční atmosféru.
Dana Vašulková

Vánoční oběd a předávání dárků lidem bez domova

Benefiční koncert
Dne 17. října 2015 se v našem kulturním domě,
pod záštitou italského velvylanectví, uskutečnil
benefiční koncert „MARTIN HARICH AND FRIENDS‘‘ na podporu dětského oddělení Nemocnice
Kyjov. Tento velmi talentovaný zpěvák, který se
zúčastnil soutěže X Faktoru ve Velké Británii,
vytvořil se svými přáteli - hudební skupinou United5, Flamenco tanečnicí Marcelou Špaňhelovou
a místní mladičkou zpěvačkou Viktorií Lesovskou
- fantastickou atmosféru a zanechali tak úžasný
zážitek všem přítomným.

Vybraná částka 31 000,- Kč byla vyšší, než se
předpokládalo. Sumu si na místě převzal primář
MUDr. Jan Trubačík z Nemocnice Kyjov, který vyjádřil poděkování a řekl: „Tato suma bude použita
k zakoupení nebulizátoru, což je přístroj, který
zvlhčuje vzduch a kyslík podávaný pacientovi,
například při těžkých infekcích horních cest dýchacích, který doposud na oddělení postrádáme.‘‘
Organizátorem a současně i hlavním sponzorem této akce byl advokát Karim Ponticelli.

Benefiční koncert p. Karima Ponticelli pro Nemocnici v Kyjově

Misijní neděle
Již několik let podporujeme PMDD (Papežské
misijní dílo dětí), kam posíláme peníze utržené za „Misijní perníčky“, které pečeme, balíme
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a prodáváme ve škole i před kostelem. Na starost
si to vzala Scholička, která ve farnosti působí.
Letos jsme zpívali na Celostátní misijní pouti
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

ve Vranově nad Dyjí a byli jsme osloveni p. Markem Dundou z FATYMU, zda bychom podpořili
farnost Jeníkov v Krušných horách. Přijela k nám
slečna Dana Tichá a hovořila o této farnosti, kterou FATYM před 16 lety adoptoval a promítala fotografie z této misijní oblasti. Výtěžek 21 010 Kč,
které jsme natržili za téměř 700 perníkových ba-

Misijní neděle

líčků,   jsme věnovali na pomoc obnovení tohoto
kdysi významného mariánského poutního místa
v Sudetech. Z této pomoci máme všichni velkou
radost a těšíme se, že se jednou do Jeníkova podíváme.
Markéta Varmužová

p. Dana Tichá při přednášce v kostele

Scholička při zdobení a balení perníčků

PODĚKOVÁNÍ:
Je právě 29. neděle v liturgickém mezidobí
a na tuto neděli letos připadá misijní neděle,
kterou jsem měla možnost v letošním roce prožít
ve farnosti Svatobořice - Mistřín.
Už je tomu asi 6 roků, co v této farnosti
na každou misijní neděli připravují nejen místní
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

farníci, ale i lidé, kteří do kostela třeba nechodí, perníčky, které pak po mši svaté v den misijní neděle prodávají a výtěžek věnují na misie..
V letošním roce se rozhodli také podpořit misijní
činnost na severu naší země a výtěžek z prodeje
perníčků putuje do farnosti Jeníkov, o kterou se
FATYM stará.
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Po mši svaté jsme měli pro farnost připravenou krátkou prezentaci s fotkami z naší farnosti a také
krátké povídání o tom, jak vypadají
misie v naší zemi na severu Čech..
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kdo se podílel na přípravě této
misijní neděle, kdo se za misie modlí
a také všem, kdo finančně přispěli.
Velké díky také otci Bedřichovi, který
umožnil naše povídání o misiích.
Lidé ze Svatobořic - Mistřína podpořili adoptivní farnost na severu Čech Jeníkov finanční částkou, při které se
nám tajil dech a kterou jsme skutečně
nečekali - 21 010,- Kč.
Část peněz už jsme použili na nová
světla v Jeníkově na faře, když jsme
nyní rekonstruovali další část elektriky. Zbývající částku přidáme na rekonstrukci dvou koupelen, které jsou
v havarijním stavu.

Hlavní osoby při misijní neděli – Mgr. M. Varmužová s dcerou,
p. Dana Tichá a P. Bedřich Horák

VELKÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ. KÉŽ VAŠI ŠTĚDROST ODPLATÍ SÁM PÁN SVÝM POŽEHNÁNÍM.
Dana Tichá

Ochotníci při prodeji perníčků
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Beseda se seniory
V neděli 11. října 2015 se uskutečnilo „Setkání seniorů“, jako každý rok,
na KD ve Svatobořicích-Mistříně.
Seniory, kteří se sešli k pobesedování, přivítala paní Anna Pešová a starosta obce Ing. Miroslav Veselý. MUDr. Miroslava Neduchalová měla přednášku
k problematice zažívacích potíží.
Na toto setkání seniorů přišel za Charitu Kyjov ředitel Zdeněk Hochman
a prezentovala se zde Všeobecná zdravotní pojišťovna, která podporuje různé aktivity zaměřené na zdravý životní
styl, vhodné a vyvážené stravování, pohybové aktivity, prevenci úrazů atd.
V programu vystoupila Dětská CM
pod vedením Pavla Varmuže a k příjemnému posezení zahrál na harmoniku a zazpíval Petr Světlík.

Dětská CM Pavla Varmuže na besedě s důchodci

Naši senioři při besedě
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Slovácké hody
MY SA DEŠŤA NEBOJÍME… a taky jsme se nebáli. I když nám počasí moc nepřálo, sešlo se nás
v průvodu opravdu hodně. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem za podporu jak v přípravách, tak

v průběhu Slováckých hodů. Ještě jednou děkují
stárci Petr Marada, Radek Novák a stárky Hana
Uřičářová a Ivana Neduchalová.

Stárci a stárky hodů 2015

Hodová chasa před farou
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Mikuláš
Děti ze Základní a mateřské školy SvatobořiceMistřín pod vedením svých učitelek nacvičily pásmo k Mikulášské besídce, která proběhla v neděli
6. prosince 2015 na KD. Na závěr besídky přišel

dětmi velmi očekávaný Mikuláš s anděly a čerty.
Čerti si naštěstí nikoho neodnesli. Na druhé straně Mikuláš děti za přednesenou básničku nebo
písničku odměnil adventním kalendářem.

Mikuláš na KD

Vystoupení Podkověnky na KD při Mikuláši
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Poutníci
Poutníci slaví 45 let byl název pořadu naší již
legendární country skupiny POUTNÍCI.
Skupina se představila profilovým pořadem
k již zmíněnému výročí. Účastníci koncertu si
mohli poslechnout nejznámější hity této skupiny. Po skončení pořadu byla možnost zakoupení

CD „Poutníci slaví“ a „Country Vánoce“. Jedinou
slabinou akce byla malá účast diváků. Skvělá skupina ve svém žánru, která vyprodává velké sály
a sportovní stadiony, si u nás našla jen málo příznivců.
Rostislav Marada

Vystoupení skupiny Poutníci

Ohlédnutí za vinařským rokem
Píšeme nově rok 2016 a je tu již pravidelné hodnocení uplynulého roku z pohledu jak vinohradnického, tak vinařského. Opět, už tradičně, jsem
požádal pana Josefa Dufka o jeho názor na toto
období z odborného pohledu.
„Jak bývá dobrým zvykem, nejdřív bych zhodnotil vína z ročníku 2014, která právě v roce 2015
ukázala svou pravou tvář. Všichni dobře víme, že
s kvalitou vína zamíchal deštivý podzim 2014,
kdy více jak 30 dní v kuse pršelo a hrozny začaly
nahnívat, aniž by dosáhly potřebné fenologické
zralosti a dostatečné cukernatosti. V podstatě
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jakákoliv chemická ochrana se více či méně míjela účinkem. V našem vinařství jsme se rozhodli bojovat tím způsobem, že jsme každé pondělí
ve vinohradě přebírali napadené hrozny a tím tak
eliminovali šíření hniloby na hrozny zatím zdravé.
I přesto mám v paměti, že takto přebíranou odrůdu Müller Thurgau jsme museli za tři dni posbírat
úplně, pokud jsme chtěli vůbec ještě něco sklidit.
Tak rychle se hniloba šířila. No a výroba vína
z takových hroznů nebyla vůbec jednoduchá. Bylo
nutné mošty dokonale odkalit a při kvašení neustále hlídat kvasnice, protože se dalo očekávat
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

zahnívání a další nepříjemné projevy nemocí. Tato
péče se ale vyplatila, a proto vznikala vína, která
teprve teď ukazují, co v nich je.
Je pravdou, že v mnohých vzorcích na výstavách
nebo při koštech po sklepech jsou cítit více nebo
méně tóny plesniviny a hniloby. Ale najdou se
i vína dobrá a výborná. To jen dokazuje, že se naši
vinaři už dokáží porvat i s takovým ročníkem.
Nám se rovněž podařilo i přes zmiňované komplikace s těmito víny zabodovat na významných
soutěžích v Paříži, Bruselu, Londýně a na dalších
zahraničních i domácích soutěžích. V neposlední
řadě určitě stojí za zmínku, že se tři naše vína
opět dostala do francouzské publikace 1000 nejlepších vín světa pro rok 2016.“
Tolik k vínům z ročníku 2014, ale jak vidí pan
Dufek ročník 2015? „Mnozí vinaři byli už skeptičtí, že podobných roků jako byly 2013 a 2014 bude
sedm, což se nakonec naštěstí nepotvrdilo. Příroda je nevyzpytatelná a tentokrát nám ukázala
svou vlídnou tvář. Průběh sezony byl jako z učebnice, i když v podvědomí se objevovala hrozba
v podobě nedostatku vláhy. Vinice odkvetly o 14
dnů dříve, což bylo dobré, ale od tohoto momentu se ve vývoji bobulí začalo projevovat zvýšené
sucho. Staré vinohrady to v podstatě nepociťovaly, díky hlubokým kořenům si potřebnou vláhu
dokázaly zajistit. Horší to však bylo u mladých
výsadeb, které ještě nemají rozvinutý kořenový
systém. Tam bylo nutné úrodu redukovat nebo
provádět závlahu, pokud to bylo technicky možné.
No a kdo sadil nový vinohrad, tak ten musel bez
ohledu na náklady vydatně zalévat, jinak hrozilo
nebezpečí, že mladé sazenice uhynou. My sami
jsme u nové vinice prováděli zálivku 6x. V podstatě celé léto nepršelo a vinaři už počítali s menší
výlisností, jelikož bobule byly očividně málo nalité. Hrozny začaly brzy nazrávat a slupka zatvrdla,

ztratila pružnost a v této době, i přes katastrofální deficit vláhy, si vinaři přesto přáli, aby raději
nepršelo. Panovaly obavy, že se bobule začnou
nalévat, praskat a hnít. Nicméně přání byla jedna
věc a skutečnost jiná.
Koncem srpna během tří dnů napršelo 107mm
a všichni čekali, co tato událost způsobí ve vinohradech. Teď už víme, že to byl zásah v pravou
chvíli. Vyschlá půda si vzala svůj díl vody a réva
pouze tolik, aby se bobule nalily, ale nepraskly.
Pak přišel krásný podzim, hrozny fenologicky
krásně dozrály v obdivuhodně zdravé kondici
a zároveň s cukry, o kterých se nám v minulých
rocích ani nezdálo. Vyzrát na 24° ČSN bylo běžné, ale objevovaly se hodnoty 25, 26, 27 ale i 28°
ČSN, a to i u modrých odrůd.
Samozřejmě cukry nejsou všechno, ve víně je
i druhá velmi důležitá složka, a to kyseliny. A ty
bohužel u některých odrůd, hlavně raných a aromatických, chyběly. Tady bylo nutné provést přikyselení a upravit tím i špatné PH. U nedokyselených vín se mohly objevovat tóny mléčného kvašení, které mohou následně přecházet až do ‚myšiny‘. Navíc taková vína špatně kvasí a následně se
i špatně čistí. Jestliže průběh suchého a horkého
léta mohl u bílých odrůd způsobit nedostatek kyselin, tak modrým odrůdám naopak velmi vyhovoval. V konečné fázi byly výnosy nadprůměrné
a už teď se hovoří o ročníku desetiletí, ne-li století
a kvalita červených vín se už teď srovnává s vyhlášeným ročníkem 1947. Takže, kdo zvládl vlastní zpracování úrody, už teď se těší z pěkných, byť
ještě někdy ne úplně čistých vín, jak to dokazují
sirkové komise organizované Klubem vinařů.
Scházení vinařů každou středu se stalo již tradicí
a určitě vede k pozvednutí úrovně jak samotných
vinařů, tak vinařství v naší obci.“
Petr Šťastný

Vánoční výstava na Sokolovně
V Sokolovně ve Svatobořicích místní sokolky
uspořádaly tematickou výstavu pro děti spojenou
s mikulášskou nadílkou. Výstava měla prověřit jejich důvtip ohledně znalosti klasických pohádek.
Knížek pro děti se tu sešla pěkná řádka. Mezi
knihami byly umístěny hádanky, které obsahovaly předmětnou nápovědu pro určitou pohádku.
Nejjednodušší z nich byla asi zdobená chaloupka
upečená z perníku, pohádku O perníkové chaloupZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

ce nejspíš uhodl úplně každý. Tematické předvánoční a velikonoční výstavy svatobořické sokolky
pořádají už desátým rokem. V minulosti šlo například o výstavu betlémů, skla, keramiky, klobouků
či starožitností a kuriozit. Na posledně jmenované
měl velkou zásluhu místní sběratel Stanislav Klígl. „Je to příležitost zapátrat ve svých domácnostech a ukázat i ostatním, co stojí za vidění,“ říká
jednatelka TJ Sokol Svatobořice Marie Změlíková.
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Letošní výstavu v Sokolovně spojili s návštěvou
Mikuláše, který děti podle tradice obdaroval. Pro
všechny bylo přichystáno občerstvení. Na akci
nechyběla ani nabídka originálních ručně vyráběných vánočních ozdob, zdobených perníčků a háčkovaných dárků.
Před Sokolovnou stojí nazdobený jehličnan,
který sem před lety zasadili. U něj se místní o adventu scházejí ke zpívání. „Navaří se zelňačka,
chalupářský guláš, nabízíme svařák,“ říká Změlíková. „Jde o to, aby se lidé sešli. A někteří by
až do Mistřína před základní školu k vánočnímu
stromu nedošli.“
V současné době má Sokol Svatobořice až stovku členů. Desítka z nich se pravidelně zúčastňuje

Soutěž pro děti

sokolských sletů. Příští rok členky začnou nacvičovat na slet roku 2018.
Sokolovna je otevřena po celý pracovní týden,
každý den se tu cvičí, mladí hrají stolní tenis,
schází se tu pěvecký sbor nebo v tělocvičně zkouší slovácký krúžek. „Dříve jsme hráli i divadlo,
ale děti nám už odrostly. Mladí, kteří jsou zaměstnáni, zase na tyto aktivity nemají v dnešní době
čas,“ vysvětluje Marie Změlíková.
Sokolská obec byla obnovena ve Svatobořicích
v roce 1991. „Sokol fungoval ve Svatobořicích
od roku 1919, v  Mistříně, kde byl kostel, má tradici zase katolický Orel,“ upřesňuje svatobořická
patriotka.
Text a foto: Marie Budíková

p. Marie Trávníčková a její háčkovaná krása

Zapište se někomu do života
Dne 10. 12. 2015 se na KD uskutečnila pod zá- Případní další zájemci se mohou přijít zaregisštitou OÚ a ŘK farnosti Mistřín zajímavá před- trovat odběrem krve každou středu na transnáška s názvem „ Zapište se někomu do života“.. fuzní stanici v nemocnici v Kyjově. Kritéria pro
Hostem byla organizátorka náboru dárců kostní vstup do ČNRDD (český národní registr dárců
dřeně v ČR paní Zdenka Wasserbauerová, z jejíž dřeně) jsou: věk 18 - 35 let, žádné závažné chodobrovolné iniciativy byl registr dárců rozšířen roby v minulosti, ochota podstoupit určité neo 7600 nových dárců. Za svou práci byla paní Zdena pohodlí a časovou ztrátu spojenou s budoucím
oceněna prestižní cenou VIA BONA za filantropii odběrem pro záchranu života těžce nemocného
- Srdcařka roku 2015. S problematikou onemoc- člověka. ČNRDD dosáhl k 15. 10. 2015 počtu
nění kostní dřeně, její léčby, včetně transplantace 60 000 dárců. Dárcovství se považuje za vysoce
kostní dřeně, nás ve své zajímavé přednášce se- humánní čin, za nejvyšší dar druhému člověku
známil MUDr. Zdeněk Král, CSc. z IHOK FN Brno v nouzi. Proto je u nás i po celém světě bezplatné..
Bohunice. Hned po přednášce mohli první dobro- Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem,
volníci podstoupit odběr krve a zapsat se do regis- kteří mi pomohli velmi zdařilou akci zorganitru dárců. Další dobrovolníci potom přišli 13. 12. zovat: manželům Urcovým, p. Marcele Hasalo2015 na zdravotní středisko do Mistřína. Tímto vé, panu starostovi Ing. Veselému a panu faráři
bych chtěla poděkovat nejenom vzácným hostům, P. Bedřichu Horákovi za podporu, mladým muže obětovali svůj volný čas a přijeli k nám, ale zikantům za hudební vstup - Ondrovi a Ladikovi
hlavně 56 dobrovolníkům zapsaným do registru.. Pavlušovým, Kryštofovi a Prokopovi Neducha-
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lovým, dík patří i sokolkám, panu Bukvaldo- S přáním všeho dobrého v novém roce 2016
vi a vinařstvím Dufek, Horák, Maňák a Šalša..
MUDr. Mirka Neduchalová

Organizátoři přednášky p. Zdenka Wasserbauerová,
MUDr. Miroslava Neduchalová a MUDr. Zdeněk Král

Muzikanti Ondra a Ladik Pavlušovi
a Kryštof a Prokop Neduchalovi

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček Sva-Mi, z.s.
V době, kdy píši tato slova, se Štědrý den
nesmírně rychle blíží a všichni se připravují
oslavit krásný svatý večer.
Adventní čas je kouzelný, zářivý a třpytivý
a zvláště pro děti je netrpělivým obdobím, kdy
čekají na štědrost Ježíška, který jim nadělí vytoužené dárečky. Avšak na druhé straně je právě
advent i tím časem, kdy jsou lidé ve stresu a nervózní, nemají čas a všichni někam uštvaně pospíchají. Je zapotřebí zpomalit a užívat si předvánoční atmosféru a dopřávat si odpočinek a pohodu
s těmi nejbližšími a nejdražšími. A to nejen o čase
adventním.
Za tým rodinného centra Vám všem přeji do nového roku pevné zdraví, láskyplné rodinné soužití,
přátelský úsměv, radost a chuť do života, vzájemnou vlídnost a vstřícnost, potřebnou lidskou všímavost a osobní a pracovní spokojenost.

Informace rodinného centra:
•	Herna rodinného centra bude pro veřejnost otevřena v pondělí a středu pouze v dopoledních
hodinách, a to od 9:00 do 11:00 hodin. V odpoledních středečních hodinách bude herna uzavřena, a to z důvodu velmi malého využití herny
veřejností.
•	Navštivte rodinné centrum a sami budete moci
činnost spolku posoudit, popřípadě se stát
jedním z členů týmu. Vaše podpora je srdečně
vítána.
•	Zhlédněte naše webové stránky .
www.rc-krtecek-sva-mi.eu
•	Zhlédněte naše stránky na FB .
www.facebook.com/RC-Krteček-Sva-Mi-zs
Za RC Krteček Jitka Janošťáková

Podkověnka
Na vystoupení dětského národopisného souboru
Podkověnka, které se uskutečnilo 6. prosince
2015 na Mikulášské besídce, se členové souboru
pečlivě připravovali. Bylo potřeba zvládnout
jak pěveckou a taneční část, tak také rytmická
říkadla a deklamovačky. Propojením několika
řemesel (kominík, muzikant a švec) s mazurkou
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

„Měla babka“ vzniklo veselé pásmo šité právě
na míru našich dětí. Však si také od Mikuláše
za snažení vysloužili všichni dáreček.
Našimi Řemeslníky jsme spolu se Scholičkou
a Cimbálovou muzikou ZUŠ Dubňany také zahájili v sobotu 12. prosince 2015 Pohádkové Vánoce
v místní škole. Jsme rádi, že jsme byli součástí.
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tohoto projektu, protože škola nám poskytuje zázemí a pomůcky při našich pravidelných zkouškách.

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví,
štěstí, lásky a vzájemné tolerance.
Jarmila Maradová

Podkověnka při vystoupení na Pohádkových vánocích ve škole

Krušpánek
V předchozím čísle obecního
zpravodaje jsme si posteskli
nad malou souborovou docházkou, zejména chlapců. Bohužel
je tomu tak i nadále. Některá
děvčata odešla do souborů vyšší věkové kategorie, někteří
chlapci pro spoustu jiných aktivit nemají tolik času na folklor,
jak by chtěli. Přesto ale v Krušpánku nezahálíme. Z převahy
dívek jsme udělali přednost,
a proto jsme nácvik, alespoň
dokud mezi nás nezavítají noví
členové, zaměřili na dívčí tance. Tři šikovné chlapce, kteří
Krušpánek navštěvují, s oblibou
angažujeme do vtipných scének
či žertovných tanců.
Co se kulturních akcí týče,
i Krušpánek se zapojil do každoročních hodových slavností,
přípravou voniček a následným
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Krušpánek při Mikulášské besídce na KD
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prodejem v hodovém průvodu. Tento rok jsme měli
pro prodej obzvláště „přívětivé“ počasí. Ihned
po hodech jsme začali s nácvikem moravské besedy, s níž vystoupíme na místním Dolňáckém plese
a třeba i za hranicemi naší obce.
Poslední činností byla účast na mikulášské besídce. Letos jsme zlobivé čertíky nechali v pekle
a za dětmi přišel pouze Mikuláš se spoustou krásných andílků. Děkujeme Mikuláši, že za námi vážil tak dlouhou cestu až z Prahy. Doufáme jen, že
děti nezvlčí a my nebudeme nuceni za rok posily
z pekla volat zpět za námi. Děkujeme všem členům Krušpánku za celoroční práci. Děkujeme též

jejich rodinám za podporu v této činnosti a přípravu našich krásných krojů. Za poctivou práci jsme
si pro členy připravili odměnu, a to výlet do laserového centra v Brně.
Doufáme, že se v nadcházejícím roce řady souboru rozšíří o nové členy. Určitě se za námi přijďte podívat, těšíme se na Vás. Všem spoluobčanům
spolu s mojí souborovou kolegyní Kristýnkou přejeme úspěšný, radostný a šťastný nový rok 2016,
prožitý ve zdraví, se spoustou krásných a příjemných chvil.
Bc. Iveta Fröhlichová

Slovácký krúžek
Na aktivní léto jsme
navázali i v čase podzimním. Na začátku září jsme
se již tradičně ukázali
na domácí půdě v rámci vinobraní. V mezidobí
jsme kromě pravidelných
zkoušet jezdili také posilovat své taneční schopnosti a duch přátelství
na hody v okolních obcích
(zejména pak ty s cimbálovou muzikou). Za zmínku stojí hody v Miloticích,
kam tradičně velmi rádi
zajíždíme. Letošní ročník
byl o to speciálnější, neb
zde byl nakonec zvolen
za stárka náš dlouholetý
člen Filip Gajda. A nebyla by to pravá slovácká
krev, aby nevymyslila příležitost, kterak milotickou chasu mírně popíchnout. Filipa jsme jim tak
přivezli na voze za zpěvu „miločáci, kde vy máte
stárka“ a následně vynášeli i zaručeně milotické
víno a koláčky. Nicméně vše bylo pojato s vtipem
a příležitostné horké hlavy zchladil pohárek
dobrého vína. Inu a pak že živoucí folklor vymírá. Po této milotické anabázi jsme se již začali
připravovat na hody domácí. Na zkouškách se
tak zpívaly hodové písně, piloval vrťák a hošije,
přičemž hodově jsme se velmi příjemně naladili
i na neformální akci „Čtyři týdně do hodů“, které
pro domácí soubory pořádala Lúčka. Děkujeme
za pozvání, za rok určitě oplatíme!
Do příprav a organizace hodů jsme se rádi zapojili. Jinak výborné hody s velmi hezkou návštěvou
přespolních poznamenal jen nedělní déšť. NicZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

méně i přes srážky byl průvod úctyhodný. Snad
kroje účastníků neutrpěly významnější újmu. Ač
se jedná o největší svátek folkloru, bohužel vždy
neúprosně uteče. Hodové dozvuky pak přinesla
i akce „Na tů svatů Kateřinu“ pořádaná souborem
Mistřín. Advent tak přináší i mimo pomyslného
usebrání i možnost „odpočinku“ od podobných
akcí, kdy rozhodně platí „dobrého pomálu“. Nicméně ve své činnosti jsme nezaháleli. Na mikulášskou obchůzku jsme se vypravili zkontrolovat, zdalipak byly děti hodné, a za to je odměnit..
3. adventní neděli jsme vyjeli „za kopečky“
ke slovenským bratrům - konkrétně pak do obce
Boleráz, abychom vystoupili v rámci výročí tamějšího souboru. Poté už se začínáme ladit vánočně. Vánoce jsou pro nás mj. ve znamení krojové
účasti na Božím hodu, ale také štědrovečerní koledou. Silvestr pak také zakončíme pohromadě..
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Po novém roce nastává období pilné přípravy
na plesovou sezonu, kdy vyjedeme zatančit moravskou besedu na krojové plesy v okolí. Tu pak
završíme u nás na XXXIII. Dolňáckém krojovaném plese, který se uskuteční 30. ledna a na který Vás co nejsrdečněji zvu! 13. února již slyším
podšablové písně značící fašaňkovou obchůzku,
ale to bych už předbíhal.

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že tyto
řádky si přečtete až v novém roce, chtěl bych Vám
tímto popřát jménem celého našeho sdružení jen
ten nejlepší vstup do roku 2016, ať všechny Vaše
kroky provází úsměv, pohoda a samá pozitiva!
Mgr. Bc. Tomáš Kellner,
Starosta sdružení

Slovácký krúžek při vystoupení v obci Boleráz na Slovensku

Slovácký soubor Lúčka
Ačkoli týden za týdnem otáčíme stránky kalendáře, počasí jakoby zůstalo zaseknuté někdy
na konci října. Za okny je neustále pošmourno,
nebe je často zahaleno mraky zabarvenými všemi odstíny šedé a nezřídka z nich spadne nemálo
dešťových kapek. Teplota jen málokdy klesá až
k bodu mrazu a sluníčko stále umí teplem alespoň
pohladit narůžovělé tváře.
Ale čas se neptá na datum a neúprosně ukrajuje
rok za rokem. Ten letošní se chystá ke konci a my
jej zpětně hodnotíme. Byl pro nás rokem pracovním a musím říct, že se nám povedl snad po všech
stránkách. Druhá polovina roku byla zaměřena
na přípravu akce nad jiné oblíbené, hody. Zapojili se do ní opravdu poctivě všichni naši členové
od nejmladšího po toho nejstaršího. Snažili jsme
se svou prací podpořit naše stárky, aby jejich ho-
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dové třídenní bylo opravdu dobře připravené a aby
na něj nejen oni dlouho a v dobrém vzpomínali.
Byli jsme velmi potěšeni, že i přes nepřízeň počasí v hodovou neděli se slavnostního průvodu zúčastnily velké zástupy lidí, protože to bylo pro nás
signálem, že folklorní tradice je u nás stále živá
a že se nic z tradic našich předků neztrácí. Všechny tři dny pak byly naplněny zpěvem, tancem
a pestrými kroji nejen ze Svatobořic-Mistřína.
Rád bych na tomto místě jménem stárků i jménem
celé Lúčky poděkoval všem, kteří se této akce zúčastnili nebo nám s její přípravou jakkoli pomohli.
Neuběhlo ale mnoho času a přiblížila se další
událost, na kterou nás pozval Mistřínský soubor.
K velmi povedené Kateřinské zábavě jsme přispěli i my svým dílem, a to třemi našimi tanečními
čísly. A pak se hned objevil začátek prosince
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

a s ním i svátek svatého Mikuláše. Po nedávném
mytí a česání přišla doba špinění prstů a obličeje
od sazí, hledání starých kožichů plných prachu
a pavučin. I letos jsme mikulášskou obchůzku
zvládli ve spolupráci právě s Mistřínským souborem stejně jako v loňském roce. A byla stejně
povedená!
Teď už nás čeká zpívání u Vánočního stromu,
štědrovečerní i štěpánská obchůzka a společné
slavení Silvestra, abychom do nového roku vstoupili společně a podle jednoho rčení tak pokračovali i v dalších dnech svorně, pracovitě a bez svárů.
Co nás čeká v roce 2016? V jednání máme několik
zajímavých vystoupení, přesto už teď víme, že se
po roce podíváme na ples do stověžaté matičky
Prahy a zopakujeme si vystoupení na velmi krásném místě. To ostatní teprve přijde a my se těšíme, co vlastně nám následující měsíce přinesou…
Přejeme vám všem, milí přátelé, aby celý nový
rok byl pro vás rokem dobrým. Aby byl naplněný
láskou, štěstím a dvojnásobnou dávkou zdraví.

Stárci vedou hodový průvod

Ať jste šťastní, veselí a všechny problémy ať se
vám vyhýbají!
Petr Šťastný

Slovácký soubor Lúčka při vystoupení na Kaču

Ženský sbor REZEDKY
NA TÚ SVATÚ KATEŘINU...
Snad to nebude jenom tato oblíbená písnička,
ale i začínající nová listopadová tradice v naší
obci. Vloni se poprvé konalo Zpívání ženských
a mužských sborů. Letos soubor MISTŘÍN.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

obohatil tuto akci i odpoledním jarmarkem,
na kterém bylo možno zakoupit výborné zabíjačkové speciality jak masové, tak i „doprovodné“:
beleše, laty, punč, svařené víno - prostě samé
dobroty. Vše bylo nachystáno velkou obětavostí
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Ženský sbor Rezedky při vystoupení na Kaču

chlapců a chlapů souboru a dubňanských Drmolic. Také přátelé z valašského Hovězí přivezli výborné frgály, vše šlo jako „na dračku“.
Na rozdíl od hodové neděle bylo počasí mnohem
vlídnější, tak jsme měli možnost v příjemné atmosféře a společnosti naladit se na večerní program.
Ten byl také velmi vydařený, slovem jej velmi vtipně provázel Pavel Růžička. Představily se sbory:
ŽS Lipina z Hroznové Lhoty, MS z Hovoran, MS
Paniháj a valašské soubory Ovčák a Fortáši z Hovězí, jejichž vystoupení byla osobitá a zajímavá
jak projevem, tak i krojem.
Místní folkloristy reprezentoval ženský sbor
Rezedky, jehož členky spolu zpívají pod vedením Klárky Varmužové od roku 2013. Sbor.

pojmenovaly nedávno podle skromné, ale voňavé
a ve slováckých písničkách zmiňované bylinky rezedy vonné. Ta dokáže růst i ve velmi nepříznivých podmínkách. Doufáme, že i náš sbor bude
vzkvétat v časech lepších i horších a dlouho nám
vydrží, abychom potěšily sebe i vždycky velmi vítané posluchače.
Program sborů velmi vhodně doplnil tanečním
číslem soubor Lúčka a celým večerem provázela
CM „Vojara“ Toníka Pavluše. Večer pokračoval
volnou zábavou, kdy si zazpívali a zatancovali
mnozí přítomní, a tak vesele zakončili letošní bohatou folklorní sezonu.
Anna Pešová

Soubor Mistřín
V letošním roce jsme uspořádali již druhý ročník Kateřinského zpívání ženských a mužských
sborů. Tentokrát jsme se však rozhodli tuto událost rozšířit o Kateřinský jarmark, který večernímu vystoupení sborů předcházel. V několika
stáncích jsme lidem nabízeli především domácí
zabíjačkové speciality, o které byl velký zájem.
V chladném odpoledni nemohl chybět ani horký
svařák a punč. Úspěch sklidily také ženy z pěveckého sboru Drmolice, které ve stánku přímo
na místě připravovaly výborné přesňáky, beleše
a zpestřily odpolední program také zpěvem. Moc
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jim za to děkujeme a věříme, že budeme v tomto duchu spolupracovat i nadále. Sladkou tečku
za jarmarkem udělaly naši hosté z Valašska. Soubory Ovčák a Portáš přivezly domácí „frgále“,
po kterých se jenom zaprášilo.
Příznivci folkloru si večer mohli vychutnat
vystoupení ženských sborů Rezedky ze Svatobořic-Mistřína, Lipina z Hroznové Lhoty a mužského sboru z Hovoran, MS Paniháj a dále Portáše
a Ovčáka z Valašska. Pěvecká vystoupení ještě
doplnila taneční vložka Slováckého souboru Lúčka. Celým programem velmi vtipně a příjemně
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Slovácký soubor Mistřín na zpívání u vánočního stromku

provázel náš kamarád Pavel Růžička. Celodenní
program jsme zakončili besedou u cimbálu s CM
Vojara, kterou jsme doplnili o košt vína, nejenom
od místních vinařů. Povedenou akci jsme zakončili až v brzkých ranních hodinách.
Již nyní víme, že chceme uspořádat jarmark
i v příštím roce a máme v hlavě další myšlenky,
jak udělat tuto akci ještě atraktivnější. Naším cílem je, aby se z této události stala tradice, na kterou se lidé budou těšit.

Závěrem chci jménem souboru poděkovat všem,
kteří se této akce zúčastnili nebo nás nějakým
způsobem podpořili ať už sponzorsky nebo tím, že
přidali ruku k dílu. Věříme, že jsme je nezklamali.
I nadále se jako Soubor Mistřín chceme podílet
na zpestření kulturního dění v naší obci. Přejeme
všem občanům šťastný nadcházející rok 2016, třeba v naší společnosti na některé z dalších akcí.
Za Soubor Mistřín Petr Hajný

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
S blížícími se svátky a koncem roku Vám rádi
představíme, co se událo v našem sboru.
Jako každý rok proběhl podzimní sběr starého
železa. Občané se zbavili nepotřebného harampádí. V podobných akcích hodláme pokračovat. Další
sběr proběhne na jaře. Tímto děkujeme všem, kteří nám přispěli, jak občanům, tak i podnikatelům.
Dále jsme zvelebili prostor před hasičskou
zbrojnicí. Jednalo se o výměnu stávající dlažby,
úpravu podkladu a pokládku nové zámkové dlažby. Na těchto akcích se podíleli zejména členové
sboru.
Podzimní soustředění mladých hasičů v Ratíškovicích jsme věnovali přípravě na závod požární všestrannosti (ZPV). Celý víkend nám pršelo,
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ale to nás neodradilo. Učili jsme se zdravovědu,
uzly, topografické značky a požární ochranu.
Na ZPV konaném 3. října ve Vracově se mladší
žáci umístili na 7. místě. Také jsme se zúčastnili
netradičního ZPV v Koryčanech. Zde se nám dařilo. V tamní konkurenci jsme obstáli na výbornou
a získali zlatou medaili. Pokud nám to počasí dovolilo, trénovali jsme venku štafety. Nyní v zimních měsících jsme na hasičce. Věnujeme se požární ochraně, opakujeme uzly, malujeme obrázky
s požární tématikou do soutěže „Požární ochrana
očima dětí“.
Další akce:
•	v sobotu 12. prosince „Predvianočné inšpirácie“ v Radošovcích.
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•	v sobotu 9. ledna – Valná hromada na Sokolovně od 15 hodin,
•	pátek 22. ledna 2016 od 20 hodin ples na Sokolovně, hrají DH Popuďané.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům krásné prožití svátečních chvil a dobré vykročení do dalšího roku. Ať příští rok prožijeme
bez mimořádností.
Za Výbor SDH Příkaský Jiří, kronikář

Mladí hasiči na soutěži v Koryčanech

V zápalu boje

SDH Mistřín
Úspěšná soutěžní sezona
2015 sice už skončila, pomalu
ale začíná příprava na sezonu
příští, a to nejen tréninková.
3. října se ve Vracově uskutečnily závody požárnické
všestrannosti, který je již započítáván do hodnocení soutěžního ročníku 2016. Závodníkům Mistřína tento závod
vyšel přímo skvěle a dokázali
zvítězit ve všech kategoriích –
mladších žáků, starších žáků,
dorostenců i dorostenek.
Naše týmy ale ani po úspěšném vstupu do nové sezony neusínají na vavřínech a pravidelně několikrát týdně poctivě
trénují v tělocvičně základní
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Mistřínské družstvo mužů na galavečeru při přebírání medailí
a poháru pro vítěze Grand Prix okresu Hodonín
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

školy. Další závod – konkrétně Halové mistrovství
ČR žáků v Havířově je na programu již na konci února. Mužům začíná sezona halovou soutěží
v Jablonci v polovině dubna.
Listopad se nesl ve znamení hodů. Nejdříve to
byly hody medailové a poté tradiční krojované.
Druhý listopadový víkend převzalo družstvo mužů
na galavečeru požárního sportu v Blatnici pod
Svatým Antonínkem pohár a medaile pro vítěze
Grand Prix okresu Hodonín.
O týden později se v naší obci konaly slovácké
hody s věncem a i zde měl náš sbor zastoupení.
Petr Marada a Ivana Neduchalová v rolích stárka
a stárky, členové zásahové jednotky zase pomáhali s organizací a řízením dopravy při průvodu obcí.
Závěr roku patří již tradičním sportovně-společenským akcím. Mezi svátky pro naši mládež i do-

spělé uspořádáme na kuželně v Mistříně sportovní odpoledne k ukončení roku. Na Silvestra pak
naši členové podpoří svou účastí „Pochod za prasátkem“, pořádaný každoročně Mikroregionem
Nový Dvůr, tentokrát do Vacenovic.
V první polovině ledna se uskuteční výroční
valná hromada, na které zhodnotíme uplynulý rok
2015 a stanovíme cíle na rok 2016.
V březnu provedeme sběr starého železa,
o přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a kabelové televizi.
Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.
Ing. Vojtěch Marada,
místostarosta SDH

TJ Sokol Svatobořice
Poslední zbytky léta jsme se snažili co nejvíce
si užít a vychutnat. V září se jelo na Slovensko
do termálních lázní (Podhajská), kde jsme si my
starší nahřáli své bolavé klouby, mladší si užili
odpočinku. Nakonec prevence v takovéto formě
nebyla ani pro ně na škodu. Že nám bylo všem
dobře, že si to všichni náramně užili, nemusím
jistě líčit. Většina z nás odjížděla s pocitem, že je
nám o 10 let méně. Ovšem, že jsme se ráno probudili do tvrdé reality (tu mě bolí, tu mě píchá),
nemusím jistě popisovat. Další zářijovou akcí bylo
setkání Sokolů na Javořině, které se koná v tuto
dobu každý rok. Oproti loňskému roku, kdy nám
počasí skutečně přálo, tento rok nebylo úplně
hezky, ale i pohled na valící se mlhu má své kouzlo a poezii. A že dobrou náladu nám to nepokazilo, bylo vidět na veselí a zábavě, kterou Slováci
a Moraváci nemůžou nikdy pokazit. Divadelní hru
Nízkotučný život nám přijel 24. 10. 2015 představit divadelní soubor Smotané hadice z Křenovic.
Připravili nám večer plný zábavy, účast diváků
byla velká. Možná k tomu přispěl i fakt, že byl
přistaven autobus, který podle potřeby svážel
přítomné. Život není jen o smíchu a zábavě, ale
přináší také smutek a žal. Naše řady opustily dvě
členky, sestry Anička Polášková a Ludmila Martonová, se kterými jsme se důstojně rozloučili
spolu s rodinou a ostatními spoluobčany. Jedná
se o dlouholeté členky, které odvedly velký kus
práce. Patří jim dík spolu s tichou vzpomínkou.
Hody, milé hody..
A na hody jak jinak než vesele, a to hned od zaZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Přehlídka krásné rukodělné práce

čátku. Hodové veselí se nastartovalo předhodovou zábavou, která se konala 14. 11. už tradičně
na Sokolovně při hudbě V. S. P. Band. Jsme rádi,
že tímto přispějeme k tomu, aby se mládež pobavila. Je ale smutné, že někdy to veselí přeroste
ve vandalismus, že někdo nezná míru a plete si
zábavu s ničením majetku, který my při omezených zdrojích finančních prostředků pořizujeme.
O ostatních akcích, které budou následovat:
První z nich bude vánoční výstava spojená s besídkou (už teď je přiložena fotografie). O ní Vám
povím příště. Všechny akce se budou týkat Vánoc
a konce roku. A protože je to období klidu, míru,
lásky, doufám, že Vy, kteří se jich zúčastníte, budete tento pocit mít. Vždyť žádný dárek nepřevýší
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Sestry sokolky

skutečnost, že jsme v pohodě, zdraví, obklopeni
rodinou a přáteli. A aby tomu tak bylo nejen o Vánocích, ale po celý rok, to Vám přejí všichni členové TJ Sokol Svatobořice.

Tvoje krásné Vánoce možná závisí na tom, .
co dělají druzí pro tebe. .
Ať tvé štěstí v novém roce závisí na tom, .
co ty uděláš pro druhé.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořice

BoxClub Mistřín
„Hodové dozvuky“ ve Svatobořicích-Mistříně !!!
V sobotu, 21. 11. 2015, se uskutečnilo na Sokolovně ve Svatobořicích -Mistříně tradiční podzimní
kolo Oblastní ligy v boxu v kategoriích žáků, kadetů, juniorů a mužů i žen, které pořádal místní
oddíl BoxClub Mistřín. Do místní Sokolovny se
sjelo celkem 15 oddílů z celé Moravy - od Znojma,
přes Brno, Prostějov, Olomouc až po Ostravu, ze
které přijely rovnou oddíly dva. Také přijeli boxeři
ze Slovenska, přestože se i tam konalo jejich slovenské kolo. Je vidět, že Oblastní liga v Mistříně
je stále velmi oblíbená.
Celkem se nakonec uskutečnilo 27 kvalitních
mužských zápasů a k vidění byla i jedna dvojice
žen. Boxerský maraton trval téměř 5 hodin. Domácí oddíl postavil do ringu 8 boxerů, z nichž pouze 3 prohráli a 5 odešlo z ringu vítězně. Kvalitní
výkony opět podali naši hostující boxeři z Holíče
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a Skalice, především Patrik Paták, přestože odešel z ringu poražen kvalitním soupeřem Yatsevem
z Gauneru Jihlava.
Za zmínku dále stojí vítězství Františka Bábíčka, které získal ve svém premiérovém, velmi tvrdém zápase s hodonínským Tučkem a především
zápas Patrika Koblihy se Slováčkem z oddílu Bruiser Kroměříž. Kobliha, přestože nastoupil po roční přestávce, podal velmi bojovný výkon a zaslouženě zvítězil. Po získání trenérské kvalifikace se
dává na trenérskou dráhu, ve které chce předávat
své mnohaleté zkušenosti, a věříme, že bude pro
mistřínský box velkým přínosem.
Zápasy sledovala již tradičně zaplněná hala
místní Sokolovny a podle ohlasů odcházeli diváci
spokojeni a věříme, že si tam najdou cestu na další, tentokrát jarní březnové kolo, které se uskuteční 19. 3. 2016.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

A perlička nakonec - sestry Sokolky napekly
již tradičně koláčky, kterých bylo tentokrát 1200

a beznadějně zmizely v žaludcích jak boxerů, tak
diváků…
zdraví trenér Ing. Franta Janča

TJ Sokol Mistřín - kuželkáři
Podzimní část za námi.
Naše úsilí a snaha o dostavbu kuželny přináší
ovoce. Po dokončení přístavby čtyř-dráhy a sociálního zařízení byla kuželna od června do prosince maximálně využita. Pevně věřím, že tato
investice do sportovního zázemí byla správným
krokem a teď můžeme hodnotit využití. Velké dík
patří naší obci, Jihomoravskému kraji za finanční
pomoc a všem, kteří se brigádně podíleli na celé
akci. Kuželky se staly v obci opět atraktivnějším
sportem a to byl náš hlavní cíl. Zájem obecních
spolků či jednotlivců je veliký. Aktivní senioři
pravidelně navštěvují kuželnu, svaz nevidomých
pořádá s naší podporou turnaje, sbor dobrovolných hasičů, žáci ze základní školy, ale i folklorní soubory si jdou vyzkoušet tento druh sportu.
Velmi nás těší zájem, kterému pomohla dostavba
a příjemné zázemí ke hře.
V průběhu první části soutěže se dařilo všem
mužstvům střídavě. Chvíli nahoře a chvíli zase
dole. Ve výsledku podzimu jsou všichni v lepší
polovině tabulky, což je úspěch. Letošní rok jsou
soutěže velice vyrovnané a není přímo dán jasný
vítěz či poražený. Družstvo „A“, hrající třetí kuželkářskou ligu skupiny „D“, se umístilo v polovině sezony na 5. místě. Liga je velmi vyrovnaná
a až jarní část ukáže, kdo postoupí do 2. ligy.
Šanci na postup do vyšší soutěže má družstvo stále. Tým „B“ v Krajském přeboru 1. třídy obsadil
prozatím sedmou pozici, ale na první místo ztrácí
pouze 2b, což není nedostižná meta. Výkony prvních osmi týmů v soutěži jsou poměrně vyrovnané a prozatím rozhoduje skóre získaných dílčích

bodů. Po přestávce tak bude rozhodovat každý
zápas v jarní části. Céčko, hrající Krajský přebor
2. třídy, může pomýšlet na postup do 1. třídy kraje. Dokázalo se probojovat do čtveřice nejlepších
v soutěži, což znamená boj o postup v jarní části.
Dorost pod vedením pana Ivana Blahy odehrál
podzimní část Krajského přeboru nad očekávání.
Krásné třetí místo a šance boje o postup v další
části soutěže. Pravidelné a poctivě vedené tréninky 2x týdně dokazují, že důležitý je při každém
sportu hlavně dril. Všechna družstva kuželkářů
mají možnost posunout se o kousek výš.
Jarní část začíná paradoxně v zimě 16. 1. 2016,
tak se nenechte zmýlit zimním časem. Náš oddíl
bude pořádat v sobotu 30. ledna 2016 turnaje Mistrovství Jihomoravského kraje v kategoriích juniorek a seniorek, kde jste srdečně zváni k vidění
bojů o postup na Mistrovství ČR. Rád bych tedy
pozval všechny fanoušky kuželkářského sportu
na návštěvu naší stále ještě nové kuželny, kdy
hrající dny jsou  sobota v časech 13:30 hod., 17:00
hod. či neděle v 10:00 hodin.
Dále se obracím s prosbou na všechny čtenáře zpravodaje obce. Osobně vyplatím odměnu
4000 Kč za nalezení či navrácení ZÁPISNIC ze
schůzí TJ Sokola Mistřín z období 70. - 80. let
minulého století. V zápisnicích jsou data z oblasti boxu, kuželek a základní tělesné výchovy, což
byla příprava cvičenců na Spartakiádu. Budu velmi rád, pokud se opět dostanou na svět.
Hodu ZDAR!
Mluvčí kuželkářského klubu
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.

SK Spartak
Polovina sezony 2015 - 2016 je za námi. Nabídla
nám mnoho zajímavých zápasů, ať už vítězných
nebo prohraných. Viděli jsme spoustu krásných
gólů, ale byli také svědky nepříjemných chvil, žlutých či červených karet. Ale to všechno k fotbalu
patří a jak říká spousta hráčů a fanoušků: „Fotbal
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

nejsou šachy.“ Je dobře, že se na trávníku stále
něco děje, že si můžeme celý týden v hlavě přehrávat události z minulého víkendu.
První družstvo mužů je po polovině sezony
na velmi hezkém pátém místě. Posílení hráčského
kádru v polovině léta bylo celý podzim znát, hráči
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podávali dobré výkony a nebýt několika vyloženě
smolných zápasů, mohlo být prozatímní umístění ještě o něco lepší. Mezi nejcennější patří zcela
jistě výhry na půdě silných Ždánic a Kozojídek,
v obou případech to bylo poměrem 0:1. Každopádně je potřeba říct, že můžeme v jejich podání
očekávat velmi napínavé jaro, a věřím, že budou
hlavním pronásledovatelem prozatím suverénní
Strážnice.
Zcela opačná situace je u druhého družstva
mužů. V létě nechybělo mnoho, aby do této sezony
už náš rezervní tým přihlášen nebyl, ale nakonec
přes úsilí a snahu několika lidí bylo rozhodnuto
o startu i v této sezoně. Velkou nadějí pak byl
příchod dvou nových trenérů z řad vynikajících
bývalých hráčů Svatobořic. Ale bohužel ani jejich
píle nevedla k nějaké změně a především kvůli
mizernému přístupu hráčů je béčko na posledním
místě tabulky s jediným vítězstvím. Uvidíme, jestli se v jarní části něco změní nebo zda tyto tři
body zůstanou až do konce ročníku posledními.
Velká spokojenost pak panuje s účinkováním
a výsledky dorosteneckého celku, který bojuje
v okresním přeboru se 14 soupeři a po podzimu
jim patří výborné druhé místo a ztrácejí pouhý jeden bod na první Vacenovice. Jsme opravdu moc
rádi, že jsme schopni si vychovat nastupující generaci hráčů, kteří snad brzy zapadnou a posílí
dospělé týmy.
Jelikož by družstva Spartaku v žákovských
kategoriích v tomto ročníku trpěla značným deficitem hráčů, byla dohodnuta spolupráce s týmem
Hovoran o sloučení hráčů obou obcí. Bohužel
i přesto skončili starší žáci v nejnižší krajské
soutěži na posledním místě bez bodu. O něco.

úspěšnější byli žáci mladší, kteří sesbírali 10
bodů a to jim stačí k umístění na osmém místě
a jen o skóre jsou horší než Novosedly a Velké
Pavlovice, které mají stejný počet bodů. I když
se v posledních letech razí trend, aby se v žákovských a mladších kategoriích nehrálo na výsledky
a tabulky, přece jen na tvářích kluků po prohraném zápase vidíte smutek, zklamání, protože každý sportovec a každý tým chce udělat maximum
a když to nevyjde, bolí to.
Starší a mladší přípravky se zapojily do okresních soutěží A. Starší kluci jsou po polovině ročníku na posledním místě, protože ještě nevybojovali
ani bod a mladší chlapci pak získali bodů osm
a patří jim sedmé místo. Ačkoli prohry nejsou
nikdy příjemné a žádný fotbalista je nemá rád,
přinášejí i tak nepostradatelné zkušenosti, bez
kterých by nikdy nikdo nedošel k vítězství. My
proto věříme klukům, že na jaře zabojují, zúročí
své zkušenosti z podzimu a ukáží nám a především sobě, jak jsou skvělí fotbalisté.
Jak vidíte, Spartak Svatobořice zastřešuje sedm
týmů hrajících soutěže pod hlavičkou ČMFS. Je to
velmi krásné číslo a nás těší, že máme mezi sebou jak nejmenší kluky, kterým míč sahá skoro
po bradu, tak i mladé šikovné kluky, muže a také
staré pány či dokonce pamětníky, kteří dnes fandí
a nezřídka jezdí i na venkovní zápasy. Jsme na to
právem pyšní a děkujeme všem, jejichž „srdíčko“
bije za svatoborský fotbal.
A těm všem i Vám ostatním bych chtěl popřát
úspěšný rok 2016, plný zdraví a štěstí, rodinné pohody a hlavně ať vidíte co nejvíce gólů v soupeřově
síti a prožijete co nejvíce tříbodových víkendů!
Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

PaedDr. Jiří Jilík
V polovině října jsme přivítali na našich pravidelných besedách se spisovateli nám již dobře
známého PaedDr. Jiřího Jilíka. Po knihách: „Záhadná jízda králů, Žítkovské bohyně, Jdu Slováckem krásným“ se prezentoval svojí novou tvorbou. Knihou „Byl jsem tu rád“ vzpomíná na kamaráda pocházejícího z Francie, který si tak
zamiloval naše Slovácko, že se sem natrvalo přestěhoval a zde také tvořil své obrazy. Jednalo se
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o Miška (Moarch) Evena pocházejícího z oblasti
Bretaně. Miloval naše kroje, písně, tance a lidové
tradice vůbec. Také u nás měl samostatnou výstavu s vernisáží a účastníci na ni rádi vzpomínají.
V rámci večera byl promítnut dokument o životě
již zmíněného umělce. Byla představena i druhá
kniha „U nás na Slovácku“. Jedná se o laskavou
satiru odehrávající se na slovácké vesnici. Tento
námět byl také zfilmován. V kulturním programu.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Spisovatel PaedDr. Jiří Jilík při besedě

vystoupili Pavel a Tomáš Petrželovi. Básně recitovala Mgr. Jarmila Maradová.
Rostislav Marada

Osako. Návštěvníci vernisáže si mohli vyslechnout nevšední příběh této dámy. Po studiích vycestovala do Tokia, kde si našla i svého životního
partnera.
Tuto neobyčejnou ženu v poslední době zaujal
i moravský folklor. Při návštěvách našeho regionu se snaží zachytit mizející krásu. Na vernisáž
přijela se svými kamarádkami ve stylovém oblečení, kterému se po našem říká „jubky“. Tato
skupina pod vedením Zlaty Maděřičové pořádá
happeningové akce tipu „Cimbály na ulici, Dáme
si kroj“ a jiné. Tímto druhem nápadů zásobuje
toto uskupení Jihomoravské komunitní nadace
starostka Bukovan Jana Šimečková, která byla
také účastníkem vernisáže. Proto není divu, že se
beseda v polovině přehoupla do témat: jak nosit
kroj, kdy ho obléci, hrdost k našemu lidovému
oděvu a další vývoj tohoto odívání. Rozvinula se
bohatá debata a věříme, že se k tomuto tématu
časem vrátíme a pro zájemce připravíme besedu
s těmito protagonisty.
Rostislav Marada

Zuzana Osako

Václav Švaňhal

Mini galerie kulturního domu ve čtvrté dekádě
tohoto roku patřila vzácnému hostu. Naše pozvání přijala modelka, malířka a ilustrátorka Zuzana

Na začátku prosince se uskutečnila poslední
vernisáž výstavy tohoto roku. Pozvání přijal fotograf a hudebník Václav Švaňhal z Dambořic.
Ve své samostatné prezentaci představuje „Svatební fotografii“. Vystavená díla jsou pro diváka
přitažlivá svým námětem a kvalitou kompozice.
Každá fotografie má svůj příběh, který je patrný především v emocích daného okamžiku..
V. Švaňhal vystudoval Janáčkovu akademii
ve hře na trombon. Po studiích hrál v několika
orchestrech a vyučoval v základních uměleckých
školách. Nakonec se dal na dráhu profesionálního
fotografa a hudba mu zůstává jako koníček.

Modelka, malířka a ilustrátorka Zuzana Osako
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Fotograf a hudebník Václav Švaňhal
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V kulturním programu se představili jeho kamarádi z akademie v hudebním  uskupení, které
nese název Bonetet a kterého je V. Švaňhal také
členem. Muzikanti se rovněž zapojili do besedy
a zavzpomínali jak na hudební časy, tak na focení

jejich svateb. Našemu hostu jsme na závěr popřáli
pěkné chvilky strávené při fotografování a hlavně
dobré světlo.
Rostislav Marada

Václav Švaňhal s hudebním uskupením „Bonetet“

Taneční kurz pro žáky ZŠ
VÝZNAM TANEČNÍHO KURZU PRO ŽÁKY ZŠ
Tanec v mnoha podobách existuje již od 10.000
let př. n. l. Již ve starší době kamenné člověk
kreslil obrázky spolu tancujících mužů nebo žen
na stěně jeskyně Cogul na severu Španělska.
Od nepaměti tanec tvoří součást kultury člověka. Až v 16. století se do tance zapojuje společně
muž a žena a tanec se stěhuje pod střechy velkých
místností a hal. Od 19. století se formuje tak, jak
společenský tanec známe v současné podobě.
Základem společenského tance je pár – tedy
muž a žena. A to je spojení náročné po všech
stránkách… Proto je velmi vhodné začít se seznamováním všech aspektů tohoto vztahu co nejdříve. Zejména v dnešní době je zcela jasné, že osmá
a devátá třída ZŠ je optimální věk.
Během kurzu základních tanečních se žáci
naučí základním dovednostem, které jsou nutné
i vhodné pro život – kultivovaně ovládat své tělo
(v tomto věku se stále měnící), chápat prostorovou orientaci (na parketu i mimo něj), respektovat partnera (i když každý umí své kroky, nemusí.
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spolu ještě tančit) a posunout vztah k hudbě
z úrovně „hudba mi při tanci nevadí“ do bližší roviny. Najednou se začnou na světlo dostávat taková
slova jako „čisté nehty“, „deodorant“, „promiň“,
„veď mne“ (toto oceňuji zejména, pokud slyším,
že slova vyřkla partnerka) a další a další…. Ve své
praxi jsem se setkal mnohokrát s případem, kdy
zpočátku osobnostně „nevýrazný“ deváťák vedl
na závěr kurzu polonézu se svou partnerkou jako
hlavní pár (a byla vidět i příjemná změna sebevědomí). Ono je totiž jedno, jak drahé šaty nebo
boty kdo má – rytmus je stejný pro všechny. Ať
jste malí, silnější nebo basketbalisté – vždy můžete být „hvězdou parketu“ i „lvem salónů“…. Jde
o to, pochopit svou roli, svůj úkol, své možnosti
a dispozice a respektovat partnerku a své okolí…
Na závěr mé přesvědčení – partner je rám a žena
krásný obraz v něm. Pokud je rám slabý, obraz
neudrží. Pokud rám na obraz příliš tlačí, obraz se
zhroutí. Ano, základem tance je podle mne vedení – partner naznačí, partnerka následuje a partner dokoná. Vždy je to symbióza tlaku a tahu…
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

jako v životě. A víme, že moudrost přichází až se
zkušenostmi… Přestože nebudete umět Botafogo
do Samby nebo Trojkrok a Pérový krok do Slowfoxu, můžete si skvěle zatančit (Pozn.: kolik figur
tančí rodiče deváťáků na Polku nebo Valčík?e)

A o to v základním kurzu tanečních jde. Děkuji
škole, domu kultury a rodičům, že podporují své
„děti“ i v této oblasti vzdělávání.
Antonín Koplík
Taneční lektor, předseda SRPŠ

Žáci 8. a 9. tř. při výuce tance

Přejeme Vám
co nejpříjemnější poslední chvilky roku 2015
a co nejšťastnější vstup do roku 2016.
Ať Vám tento rok přinese jen to nejlepší.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Pracovníci Kulturního domu
ve Svatobořicích-Mistříně.

pf 2016
6
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Kulturní akce, které se
uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2015
ŘÍJEN
6. 10. Zahájení tanečního kurzu pro žáky základní školy, KD
6. 10. Zahájení tanečního kurzu pro mírně .
pokročilé - dospělé, KD
7. 10. Vernisáž výstavy Zuzany Osako, KD
11. 10. Beseda se seniory, KD
15. 10. Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem, KD
17. 10. Benefiční koncert, .
pořádal p. Karim Ponticelli, KD
24. 10. Nízkotučný život, divadlo, Sokolovna
LISTOPAD
8. 11. Pochod sv. Martina – lampionový průvod,
RC Krteček
14. 11. Předhodová zábava, Sokolovna
14. – 16. 11. Hody, KD
21. 11. Zpívání mužských a ženských sborů – .
beseda u cimbálu, KD
21. 11. Adventní tvoření, komunitní centrum
27. 11. Poutníci, Country & Western Music,
koncert, KD
PROSINEC
3. 12. Výstava fotografií s vernisáží, .
Václav Švaňhal, KD
5. 12. Mikuláš – Sokolovna
5. a 6. 12. Vánoční výstava, Sokolovna
6. 12. Mikuláš, KD
10. 12. Zapiš se někomu do života, přednáška,
KD
11. 12. Svaz tělesně postižených, výroční schůze,
KD
12. 12. Pohádkové Vánoce v základní škole, .
výstavy, tvořivé dílny a pohádky, ZŠ
17. 12. Zapomenutá historie, beseda, KD
20. 12. Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
20. 12. Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
26. 12. Štěpánský turnaj ve stolním tenisu, .
Sokolovna
31. 12. Silvestrovský pochod, Vacenovice

Akce, které
připravujeme
na I. čtvrtletí roku 2016
LEDEN
9. 1. Taneční prodloužená (SRPŠ), KD
16. 1. Společenský ples (Lúčka a Patnáctka .
pro občany), KD
22. 1. Hasičský ples (SDH Svatobořice), .
Sokolovna
23. 1. Reprezentační ples obce (Obec a SRPŠ),
KD
30. 1. Dolňácký ples (Slovácký krúžek .
Svatobořice), KD
ÚNOR
6. 2. Fašaňková obchůzka (soubory obce)
7. 2. Dětský maškarní karneval (Orel), KD
13. 2. Diskoples (SK Spartak), KD
20. 2. Dětská pěvecká soutěž, KD
20. 2. Maškarní ples (TJ Sokol Svatobořice),
Sokolovna
27. – 28. Degustace pálenek
BŘEZEN
5. 3. Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek
(SK Spartak), KD
13. 3. Smrtná neděle (Lúčka + dětské soubory),
ul.Vyhnálov
12. a 13. 3. Velikonoční výstava (TJ Sokol .
Svatobořice), Sokolovna
14. 3. Pohádkové čtení (RC Krteček), .
knihovna KD
2. pol. března Oblastní liga v boxu, Sokolovna
31. 3. Beseda se spisovateli dětské literatury .
pro I. a II. stupeň ZŠ, knihovna KD

Plavem, ani nevíme jak
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JUBILANTI
Leden 2016
70 let
Libuše Náplavová
Anton Jaslovský
Marie Vašulková
Marie Poláčková
75 let
Marie Kundratová
Marie Slezáčková
Jarmila Kyněrová
80 let
Karel Fröhlich
Ludmila Přikrylová
88 let
Anděla Střížová
Zdenka Maradová
90 let
Václav Blata
Únor 2016
70 let
Marie Mrkývková
Miloslava Schovancová
Marie Piklová
František Marada
75 let
Pavla Sedláčková
80 let
Josef Daněček
88 let
Kristina Vašíčková
89 let
Ludmila Stratilová

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

91 let
Božena Krakovičová
97 let
Josefa Řiháková
Březen 2016
70 let
František Karský
75 let
Jindřich Handschke
Josef Měchura
80 let
Marie Synková
85 let
Františka Ingrová
Josef Duhajský
Emilie Bořecká
86 let
Josef Měchura
89 let
Drahomíra Varmužová
Marie Maradová
90 let
Karel Řihák
93 let
Jaroslav Marada
50. výročí uzavření manželství oslaví
v lednu – Miloslav a Marie Ondříškovi
v únoru – Jan a Marie Antlovi
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Společná fotografie všech oceněných studentů

Odběr krve po přednášce od potencionálních dárců kostní dřeně
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Odpoledne v MC Krteček

RC Krteček při lampionovém průvodě
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Veselá nálada při harmonice na besedě s důchodci

Momentka před vystoupením souboru Lúčka
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Chasa v hody při mši

V hody na „čůhačce“
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Hodová pohádka o Červené karkulce

Děvčata tančí Po holénce
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Mistřínská chasa veze stárka Filipa Gajdu na hody do Milotic

Zahájení akce „Pohádkové vánoce v ZŠ“: P. B. Horák, Ing. L. Jedovnická a Mgr. Z. Mašek
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Mužský sbor na zpívání u vánočního stromku

Pastýřská hra v podání Slováckého krúžku
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Koňský povoz J. Šťastného a naši hokejisté

Rezedky po úspěšném vystoupení na Silvestra ve Vacenovicích
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Naši sportovci na silvestrovském pochodu za prasátkem do Vacenovic

ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá
sběrem, tříděním a recyklací textilu. Ve spolupráci s obcí Svatobořice - Mistřín vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než 4 000 tun textilního
odpadu.
Jsme partnerem Českého červeného kříže
v rámci projektu Textileco. S vaší pomocí pravidelně poskytujeme ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. V roce 2015 obdržely neziskové organizace částku přesahující 1 750 000 Kč.

Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner pro ekologické zpracování
nepotřebných oděvů.
Nepotřebné suché ošacení, obuv a hračky (také
záclony, závěsy, povlečení i deky) prosíme i nadále vkládejte do našich kontejnerů zabalené a zavázané v igelitových taškách či pytlích. Do kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, molitan,
elektrospotřebiče, polštáře a kobercové výrobky.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Jarní zpravodaj obce Svatobořice – Mistřín
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