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◾ÚVODNÍK◾
Bude v naší obci AQUAPARK?
To je samozřejmě asi nereálná myšlenka.
Ale co není, může být, ne? A
O co se tedy jedná. Jde o to, že nyní máte
skvělou příležitost zapojit se do tvorby strategie obce. Co to tedy znamená?

Budeme tvořit vizi naší obce, budoucnost
obce a chceme do této tvorby zapojit i Vás.
Jako součást tohoto zpravodaje je i dotazník, který Vám umožní zapojit se a veškeré Vaše nápady nám tak sdělit. Opravdu se
toho nebojte. Obec budeme řešit z hlediska
budov, volných prostranství, zeleně, turistických stezek, prostě ze všech oblastí. Popusťte tedy uzdu své fantazie a navrhněte
nám, co by mělo být v obci nového nebo se
nějakým způsobem změnit.
Pro tyto účely bude vytvořena i v rámci
webových stránek obce speciální podstránka zaměřená jenom na tvorbu vize. Zde naleznete také online dotazník a můžete tedy
své záměry podat online formou. Na těchto
stránkách budou také prezentovány veškeré výsledky. Vaše nápady zpracuje tým architektů, kteří budou v obci nějakou dobu
pobývat, aby celou naši obec prozkoumali
a zmapovali. V případě zájmu budete mít
možnost se s těmito lidmi také potkat a pohovořit o svých záměrech.
Naším cílem je sesbírat zajímavé nápady
od lidí, kteří mají zájem o rozvoj obce, přemýšlejí o jejím vývoji do budoucna a svými nápady
jsou pozitivním přínosem pro obec.
Těšíme se na Vaše myšlenky, ideje.
Ing. Terezie Čičáková
místostarostka obce

◾OBSAH◾
Úvodník.................................................................. 2
ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo pana starosty............................................... 3
Z jednání zastupitelstva........................................ 4
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE
Svatoborský mlýn, jaký býval kdysi?................... 4
OSOBNOSTI OBCE
Milada Bimková..................................................... 5
Osobnosti minulosti – Blažej Valkovič................. 6
Josef Polášek.......................................................... 7
ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST
Mateřská škola Svatobořice................................. 8
Mateřská škola Mistřín......................................... 9
Co se děje v naší škole......................................... 10
Naše farnost......................................................... 15
Tříkrálová sbírka................................................. 17
Když život visí na vlásku..................................... 18
Za našima humny................................................. 18
Charitní pečovatelská služba..............................20
Vlna solidarity..................................................... 21
Ozvěny internace................................................. 21
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ
RC Krteček...........................................................23
Podkověnka.......................................................... 24
Krušpánek............................................................26
Scholička..............................................................26
Slovácký krúžek..................................................28
Slovácký soubor Lúčka.......................................30
Ženský sbor Rezedky...........................................32
Klub vinařů...........................................................33
Mankyz.................................................................34
DH Svatobořáci....................................................36
SDH Svatobořice..................................................36
SDH Mistřín......................................................... 37
TJ Sokol Svatobořice...........................................38
TJ Sokol Mistřín – kuželkáři..............................40
SK Spartak...........................................................40
KULTURNÍ DŮM INFORMUJE
Toulky českou minulostí.....................................44
Budování muzea...................................................44
Kulturní akce.......................................................45
Pozvánka na dožínky...........................................46
Jubilanti................................................................ 47
Za dobrodružstvím...............................................49
ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Hledáme Marii......................................................60
Tiráž

2

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané,
venku se již naplno otevřelo jaro a všechny
nás po dlouhé zimě zve z domovů. Pouštíme se
do úprav svých zahrad, vinic a obydlí. Také i my
na obci začínáme další rok zvelebování naší vesnice a jejího okolí. Veškeré práce musí být dopředu
připraveny, řádně projednány se zastupiteli obce
a finanční prostředky schváleny. Proto chci nastávající sezonu posoudit z pohledu rozpočtu obce.
Na doporučení finančního výboru a rady obce
byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet v příjmech 44 765 tisíc korun a ve výdajích 71 396
tisíc korun. Příjmy jsou z převážné části tvořeny
daněmi, dotacemi a nájmy. Výdaje budou pokryty
jednak příjmy obce za rok 2016 a také přebytkem
rozpočtů minulých let.
Nejprve chci zmínit akce, které byly připraveny
již v loňském roce, ale z různých důvodů nebyly
uskutečněny. Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Vrbátky, v části Baráky je již téměř hotova. Zbývá dodělat jen několik chodníků a zábradlí
u schodiště. Je připravena i oprava historické zvonice ve Svatobořicích a snažíme se získat souhlas
majitelů pozemků Svatoborského rybníku, aby
mohlo být započato s jeho čištěním od nánosů
bahna.
Po komplikovaném a dlouhém jednání se nám
podařilo odkoupit větší část nákupního střediska
a začali jsme s jeho přípravou na další využití pro
potřeby občanů. Vykoupili jsme také dům číslo
popisné 170 po panu Buštíkovi a po jeho demolici

Vykoupený RD za starou školkou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

chceme připravit využití a zkrášlení této zanedbané části obce. Obdobně jsme vykoupili od dědiců
dům číslo popisné 107 po panu Križanovi, který
částečně zasahuje do chodníku a po jeho demolici
bude pozemek upraven na veřejné prostranství.
Další významnou částkou z rozpočtu obce je odkup nevyužívaného kravínu na Pískách. Připravuje se projekt na jeho přestavbu a v součinnosti
se sběrným dvorem bude sloužit jako středisko
pro hospodářskou činnost obce. Nezanedbatelnou
částku budou tvořit náklady na opravu topení
na kulturním domě a obecním úřadě. Topení je
už na hraně životnosti a rozhodli jsme se jít cestou alternativního topení v kombinaci plynového
topení a tepelných čerpadel. Tím budeme šetřit
životní prostředí i finanční prostředky. Zvýšené
náklady na pořízení budou hrazeny z dotací.
Nezapomínáme samozřejmě ani na bezpečnost
a pohodlí chodců a řidičů. Připravujeme v současné době projekty na opravu chodníků a vozovek
v ulicích Ke Mlýnu, Pod Kostelem, Farská, Zmola
a parkoviště Na Zelničkách. Z menších akcí bych
ještě chtěl zmínit opravu márnice a na ni navazující zřízení kamerového systému střežení hřbitova a okolí. Dále budeme pokračovat ve výměně
autobusových zastávek, v budování a doplňování
dětských hřišť a úpravy zapomenutých studní.
V rozpočtu na rok 2016 je samozřejmě zastoupena podpora spolkové činnosti našich občanů.
Významná částka je vyčleněna na podporu fotbalového oddílu při rekonstrukci a přístavbě zázemí

Rekonstrukce komunikace v ul. Vrbátky
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fotbalového stadionu. Zastupitelé podpořili příspěvky sportovním, kulturním i zájmovým spolkům naší obce.
Svou činnost se snažíme zaměřit i na budoucí
rozvoj naší obce. Kromě již zahájené tvorby územního plánu připravujeme i strategii rozvoje obce
na další léta.
Ještě bych chtěl upozornit na dvě důležité
položky v rozpočtu obce. Požádali jsme o dotaci na pořízení hasičské cisterny pro zásahovou

jednotku, která by nahradila současnou již téměř
historickou. Dále jsme vyhlásili výtvarnou soutěž
na důstojný pomník Internačního tábora ve Svatobořicích, který doplní již budované muzeum.
Z předešlého výčtu akcí je jasné, že nás v letošním roce čeká spousta práce a věřme, že rok bude
dostatečně dlouhý, aby se nám podařilo všechny
cíle naplnit.
Váš Ing. Miroslav Veselý, starosta

Z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání IX. veřejného zastupitelstva obce (zkrácená verze)
Starosta obce zahájil v 18.00 hodin jednání zastupitelstva a přivítal přítomné zastupitele i občany obce. Nejprve členové zastupitelstva schválili
program zasedání a zvolili orgány jednání. Provedli kontrolu usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva a vyslechli zprávu o činnosti rady obce
za předešlé období.
Ve zprávě finančního výboru bylo doporučeno
radě obce porovnat náklady na třídění odpadů,
vypracovat strategický plán obce a územní plán
obce. Finanční výbor doporučil schválit rozpočet
obce na rok 2016.
Ve zprávě o činnosti kontrolního výboru nebyly
shledány nedostatky v práci rady obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2015 a plnění rozpočtu za rok 2015.
Po důkladném rozboru byl schválen rozpočet
na rok 2016 a rozpočtový výhled na léta 2017 –
2018. Byly také schváleny smlouvy o poskytnutí
dotace organizacím na činnost v roce 2016.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě darovací s Jihomoravským krajem na vozovku a most v ulici Nádražní.
Po téměř dvouletém jednání byly zastupitelstvu předloženy 2 smlouvy o koupi části budovy

nákupního střediska a odkup byl zastupitelstvem
odsouhlasen.
V dalších bodech jednání byly projednány žádosti o odkup obecních pozemků. Žádost pana
Vodičky na odkup pozemku p. č. 966/1 v průmyslové zóně na Kostelíkách byla schválena. Byl
schválen také záměr na prodej obecních pozemků
pro těžbu písku. Po vytěžení bude vodní plocha
sloužit jako přírodní koupaliště. Zastupitelstvo
schválilo dále odkup pozemku a domku číslo popisné 170 po panu Križanovi. Dům bude zbořen
a volné prostranství upraveno.
V bodu jednání „Různé“ zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s těžbou písku v katastru obce Uherský Ostroh. Tato těžba je problematická a mohla
by ohrozit zásobování pitnou vodou i naši obec.
Dále zastupitelé schválili nové zadání územního
plánu obce, jehož novou součástí bude i posouzení
vlivu územního plánu na životní prostředí. Starosta obce informoval přítomné s postupem výstavby
památníku internačního tábora a navrhovaným
řešením budovy staré mateřské školy.
Ve 20.50 hodin starosta IX. veřejné zasedání
zastupitelstva obce ukončil.
Ing. Miroslav Veselý

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Svatoborský mlýn, jaký býval kdysi?
Již nějakou dobu se zabýváme budovou bývalého mlýna ve Svatobořicích a jeho nejbližším
okolím. Momentálně mimo jiné řešíme vzhled této
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budovy a hledáme fotografie zachycující podobu
mlýna v samotných začátcích. Nechtěli bychom
změnit budovu tak, že bychom tu starou původní
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Nynější stav mlýna ve Svatobořicích

architekturu poničili. Mnozí stavaři by určitě
navrhli provést klasické zateplení, vyměnit stará
vitrážová okna za plastová apod. Tímto směrem
bychom ale neradi šli. Proto se snažíme nalézt
fotografie zachycující původní podobu mlýna, abychom se, pokud možno, co nejvíce přiblížili jeho
původnímu vzhledu. Samozřejmě otázka nízkoenergetičnosti bude také řešena, ale po komunikaci s architekty bude jenom řešena jiným než
klasickým stylem.
Pomozte nám tedy co nejvíce zachovat původní tvář této budovy a poskytněte nám fotografii
tohoto místa.

V další otázce řešíme vnitřní využití prostor
mlýna a venkovní prostranství. Padlo několik
návrhů. Poskytnout budovu k podnikatelským
účelům nebo spolkovým účelům, tzn. udělat klubovny využitelné místními spolky, přesunout sem
knihovnu s možností rozšíření o čítárnu, posluchárnu, počítačový koutek pro výuku počítačů,
dětský koutek, kavárnu, z horního patra udělat
galerii využitelnou i na obřady, ať už svatební či
jiného charakteru, zřídit zde informační kancelář
pro turisty, venkovní prostor upravit na možnost
pořádání festivalu, slavností, ať už folklorního
nebo jiného zaměření apod. Nápadů je skutečně
mnoho a určitě byste také s nějakým přišli. Z toho
důvodu bude naplánován kulatý stůl, kde se tato
problematika ještě jednou otevře. Pokud budete
mít zájem, můžete se účastnit kulatého stolu, stačí se spojit s některým místním spolkem a zjistit
si, kdy toto jednání proběhne. Můžete se kontaktovat přímo se mnou a svůj námět mi zaslat.
Nebuďte tedy laxní a zapojte se do přípravy rekonstrukce jedné z nejstarších budov obce a přispějte svým návrhem či fotografií tohoto místa.
Za veškerou Vaši snahu děkuji a přeji Vám
krásné, slunečné a provoněné jarní dny.
Ing. Terezie Čičáková, místostarostka obce

◾OSOBNOSTI OBCE◾

Milada Bimková
sběratelka lidových
tanců a písní, není
pro naši národopisnou obec osobou neznámou. Letos v červnu oslaví 90 let!
Přesto, že se narodila v Hodoníně, její
rodiče, Marcelín Bimka a Anna roz. Střížová, se narodili v Mistříně tak jako jejich
první čtyři děti, Jaroslav, Josef, Václav a Anna.
Rodina se odstěhovala do Hodonína, kde se rozrostla o dalšího člena rodiny - Miladu. Po absolvování základní školy studovala na reálném gymnáziu a tady začíná její zájem o taneční pohyb
a rytmiku. V roce 1948 získává diplom, který ji
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

opravňuje k vyučování pohybové výchovy. V roce
1952 nastupuje do nově otevřené školy v Mistříně
jako učitelka pohybové výchovy. Zde se seznamuje
s mládeží, která má zájem učit se lidové tance.
Pod jejím vedením se učí zapomenuté hry. Spolupracuje i se slováckými krúžky v našem regionu.
Uvědomuje si, že značná část tanců se již vytrácí a pomalu vymírá generace, která je tančívala.
Proto přichází její rozhodnutí tyto tance a písně
zaznamenat u pamětníků, kteří je znají.
Tak započaly její sběry i v naší obci. Obchází
pamětníky a muzikanty a zapisuje mizející materiál. Velkou oporou je strýc, kapelník Bimkovy
kapely, František Bimka st., který jí mnoho písní
i tanců předá a také jí doporučí zpěváky a tanečníky z řad pamětníků. Během dvou let, v té době
ve dvou samostatných obcích Svatobořicích a Mistříně, zaznamená 23 tanců a 51 písní spolu se

5

skladatelem Janem Seehákem. V roce 1998 jsem
ji oslovil jako tehdejší vedoucí slováckého krúžku. Následovala dlouholetá spolupráce, která vyvrcholila vydáním sborníku „Lidové tance ze Svatobořic-Mistřína“. Se stejným názvem je natočena
i videokazeta.
V současné době spolupracujeme na „Hudební
historii Svatobořic a Mistřína“. Kdybych chtěl

popsat všechny její aktivity, nestačilo by nám celé
číslo tohoto zpravodaje. Zájemce mohu odkázat
na archiv Etnologického ústavu Akademie věd
Brno.
Závěrem bych chtěl poděkovat za všechno, co pro
naši obec vytvořila a popřát jí pevné zdraví a klidné
a spokojené užívání svého pozemského žití.
Rostislav Marada

◾OSOBNOSTI MINULOSTI◾

Vzpěrač Blažej Valkovič
S
manželkou
jezdíme do Svatobořic – Mistřína
již více než dvacet let. Postupně
jsme zde podle
finančních možností opravovali
domek po její tetě
Boženě.
V jedné skříni
jsem tehdy objevil
papírovou krabici
od bot plnou různých dokladů a fotografií. Některé
doklady, dopisy
a fotografie byly
velice zajímavé.
Z filatelistického
hlediska zejména
ty, které byly opatřeny dvojjazyčným otiskem razítka svatobořické pošty z doby Protektorátu. Zaujal mě také školní lenoch, několikrát přeložený,
zažloutlý a nahodile několikrát opatřený otiskem
razítka s textem „SPORTOVNÍ KLUB MISTŘÍN“.
V tomto sportovním klubu zřejmě bratři Valkovičovi začínali svou sportovní kariéru. Zpočátku
se věnovali zápasu, boxu a vzpírání. Později se
specializovali na jednotlivé sporty. Blažej se zaměřil na vzpírání.
V průběhu roku 2015 jsem zjistil, že v hostinci
U Šťastných v Mistříně jsou vystaveny fotografie
místních předválečných sportovců. Rozhodl jsem
se tuto galerii obohatit o fotografie vzpěrače Blažeje a boxera Jana Valkovičových, které jsme měli
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doma. Začal jsem pátrat o podrobnostech z jejich
sportovního života. O vzpěrači Blažejovi nikdo
nevěděl a o Janovi, který se věnoval boxu, jen
velmi málo.
Po delších peripetiích jsem získal kontakt
na bývalého vzpěrače pana Karla Prohla, který se
zabývá historií vzpěračského sportu v Československu. Od něho jsem získal základní informace.
BLAŽEJ VALKOVIČ
Narozen 3. 2. 1909 v Mistříně, zemřel 7. 8. 1976
v Brně. Sportovat začal ve sportovním klubu Mistřín. Věnoval se zápasu, boxu a vzpírání. Po počátečních úspěších ve vzpírání odešel do Prahy, kde
se stal členem sportovního klubu Hellas Košíře.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Později přešel do brněnského sportovního klubu Hellas, který byl založen v roce 1887 jako první těžkoatletický sportovní klub na Moravě.
V roce 1929 se stal poprvé mistrem Československa ve vzpírání v kategorii do 67,5 kg. Byl několikanásobným mistrem republiky.
V letech 1930–1934 držel Československý rekord v tahu (87,5 kg) v hmotnostní kategorii
do 67,5 kg v tehdy tzv. lehké váze. Na mistrovství

Evropy ve Vídni ve dnech 15. – 16. 6. 1929 byl
pátý ve váze do 67,5 kg. Celkem zde dosáhl v trojboji 280kg: 85 kg v tahu, 85 kg v trhu, 110 kg
v nadhozu.
Děkuji všem, kteří mi byli v mém pátrání nápomocni. Výsledek mého snažení Vám předkládám. Věřím,
že jsem alespoň malým kamínkem přispěl do mozaiky poznání slavné sportovní historie obce Mistřína.
Miroslav Krobot

Josef Polášek
Již uplynulo 71 let od konce druhé světové války, která ovlivnila životy mnoha lidí a další průběh dějin. Mnozí muži opustili republiku a odešli
do zahraničí, kde po boku západních vojsk bojovali za osvobození svého národa.
Jedním z vojáků bojujících v zahraničí byl i Josef Polášek. Narodil se v červnu 1912 ve Svatobořicích jako jediný chlapec v rodině Jana Poláška
z Kostelce a Marie Půčkové z Hýsel. Do Francie
byl poslán za odměnu v roce 1938 jako nejlepší
žák na škole v Praze, kde se učil na číšníka. Po vypuknutí 2. světové války vstoupil jako dobrovolník
do československé zahraniční armády ve Francii,
kde bojoval od 26. října 1939 do července 1940
v První československé divizi. Zúčastnil se bitvy
u Dankerku a polního tažení ve Francii, kde v důsledku zrady byla celá divize rozprášena a zůstalo
z ní jen pár vojínů. Byl vyznamenán pamětní medailí. Po kapitulaci Francie odplul lodí do Anglie,
kde vstoupil do Československé brigády. Ve výcvikovém středisku Cholmondeley absolvoval parašutistický výcvik. Toto výcvikové středisko navštívil také E. Beneš na konci července 1940 a vojáci
obdrželi pamětní list. Později však byl z výsadků
přeřazen k tankistům kvůli tomu, že u něj byla
zjištěna vada zraku. Josef Polášek se také účastnil vylodění britských vojsk v Normandii v červnu
1944, kde bojoval pod vedením polního maršála
B. L. Montgomeryho. Během války dosáhl hodnosti rotmistr a obdržel britská i československá
válečná vyznamenání.
Po návratu, jako mnoho dalších účastníků
zahraničního odboje, měl problém najít práci
a ve Svatobořicích nepobýval. Také byl komunisty
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Josef Polášek v roce 1938

pronásledován a bylo mu zakázáno pobývat v Luhačovicích a vůbec poblíž svého domova, a tak
byl nucen se odstěhovat do pohraničí (do Mariánských Lázní). Tam se oženil a vykonával povolání
číšníka v Obecním domě Kasíno. Zemřel 4. října
1974 ve věku 62 let.
Podle vyprávění sestry Boženy Řihákové
připravila Tereza Řiháková
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Už jsem tady, volá jaro,
doufám, že jsem nezaspalo,
jarem voní celá školka
to ví každý kluk i holka.
Je to pro nás všechny to
nejkrásnější období, plné
barev a vůní.
Tradicí se stalo společné
jarní tvoření dětí a rodičů.
Tentokrát jsme si vyzkoušeli krásné jarní věnečky
z organzy a také nesměly chybět slepičky, které
k Velikonocím patří.
Měsíc duben bude tréninkový, budeme se ze
všech
sil
připravovat
na oslavu našich maminek
a babiček. A to nesmíme
podcenit, protože maminka je prostě květinka.
Některé nejmenší ratolesti čeká první velký životní krok do světa, přijdou
k zápisu do mateřské školy
20. 4. 2016. Všem přejeme
k tomuto kroku hodně odvahy a radosti. A moc se
na všechny těšíme!
Květen je měsíc výletů.
Pojedeme na celodenní výlet za zvířátky do Kněždubu a potom se zase vypravíme za dravci, které nám
představí pan Jiří Ingr.
Jsme malí, ale máme velký svátek – Den všech dětí!
A ten si pěkně užijeme.
Na zahrádce nám vyroste
velký skákací hrad. Celé
dopoledne budeme soutěžit, hrát si, tancovat .....
Poslední školní den se
rozloučíme s dětmi, které
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Koláž mateřské školky Svatobořice
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

po prázdninách nastoupí do základní školy.
Budeme si všichni moc přát, aby se jim dařilo

a s láskou vzpomínaly na tu svoji první mateřinku.
učitelky MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Letošní zimu jsme si kvůli rozmaru počasí užívali jen v písničkách, básničkách a oblíbených
pohybových hrách. Školku jsme vyzdobili papírovými rampouchy, vločkami a sněhuláky, ale
pořádné sáňkovačky jsme se stejně nedočkali.
Smutno nám ale nebylo, protože v naší školce se
nudit ani neumíme! Třikrát jsme navštívili solnou
jeskyni v Hodoníně, na únorovém karnevalu jsme
pěkně protáhli nožky a roztancovali celou školku a o jarních prázdninách si zadováděli v kyjovském Sokolíčku.
I když lidová pranostika praví – BŘEZEN,
ZA KAMNA VLEZEM, my jsme se rozhodli zimě

zamávat na rozloučenou a ošatit školku do jara.
10. března jsme s dětmi i jejich rodiči strávili
příjemné odpoledne malováním vajíček, slepiček
a zajíčků. Krásná výstava všech výtvorů zdobila
naši školku až do velikonočních svátků.
POSÍLÁME VÁM VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
AŤ POTĚŠÍ VÁS MALIČKO
POSÍLÁME JICH CELÉ PLATO
ABY VELIKONOCE STÁLY ZA TO.
						
HEZKÉ VELIKONOCE
přeje celý kolektiv mateřské školy v Mistříně

Velká „žlutá“ třída v MŠ Mistřín
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Malá „červená“ třída v MŠ Mistřín

Co se děje v naší škole
Akce školy 1. stupně:
26. 1.
28. 1.
8. 2.
11. 2.
16. 2.
18. 2.
20. 2.
23. 2.
25. 2.
13. 3.
19. 3.
30. 3.
31. 3.

Novoroční laťka ve skoku vysokém
Recitační soutěž – školní kolo
Turnaj v kuželkách - 5. ročník
Kouzelník ve ŠD
Divadlo v Brně
První pomoc – beseda pro žáky 1. a 2. ročníku
Pěvecká soutěž na KD
Turnaj ve vybíjené
Beseda v MLK pro 1. ročníky
Zvykoslovné odpoledne – Smrtná neděle
Vítání občánků
Beseda 1. ročníku s hasiči
Autorské čtení – projekt školní družiny a místní knihovny

Akce školy II. stupně:
9. 1.
18. 1.
19. 1.
23. 1.
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Taneční – závěrečná, žáci 8. a 9. ročníku
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Okresní kolo Matematické olympiády
Reprezentační ples Obce a SRPŠ – polonéza
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

26. 1. 	Novoroční laťka ve skoku vysokém - žáci 6. – 9. ročníku
14. 2. – 19. 2. 	Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd – žáci 7. ročníku
23. 2.
Školní kolo recitační soutěže – žáci 6. – 9. ročníku
15. 3.
Okresní kolo soutěže dětských recitátorů
16. 3.
Zájezd na divadelní představení do Zlína
31. 3.
Autorské čtení Jana Ostrčila na KD

PRVNÍ POMOC PRO ŠKOLÁKY
Dne 18. 2. 2016 proběhl v prvních a druhých
ročnících program zaměřený na prevenci úrazů
a první pomoc v nebezpečných situacích, které
ohrožují zdraví a život.
Akce probíhala v rámci vyučování a děti se seznámily se základy první pomoci, prevencí úrazů
i důležitými telefonními čísly. Celý program probíhal pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Brno, pod vedením Bc. Michala Vodičky, DiS,
který vše dětem i učitelům pečlivě a důkladně
vysvětlil, ukázal a děti si vše mohly prakticky vyzkoušet. Celou akcí děti provázel modrý plyšový
kamarád, který sloužil jako praktická pomůcka.
Pavlína Štelciková

Mgr. Varmužová při procvičování první pomoci

Třída s modrým plyšovým kamarádem
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
V úterý 16. 2. 2016 navštívili žáci 1. – 6. ročníku balet Sněhurka a sedm trpaslíků v Janáčkově
divadle v Brně. Společensky ustrojeni jsme zhlédli balet o třech jednáních za doprovodu orchestru
Janáčkovy opery NdB s dirigentem Pavlem Šnajdrem. Pod vedením „uměleckého šéfa“ baletu
Lenky Dřímalové jsme obdivovali něžné taneční
krůčky Sněhurky, přesvědčivý projev ježibaby

a legrační trpaslíky. Během přestávek se po divadle procházel sám Leoš Janáček ve svém dobovém
kostýmu a s notovým zápisem v ruce. Celou dobu
jsme se učili společenskému chování a obdivovali
náročný klasický tanec a působivou hudbu. Domů
jsme přijeli unaveni, ale plni dojmů z uměleckého
zážitku.

LYŽAŘSKÝ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÝ KURZ
Letošní lyžařský vzdělávací a výcvikový kurz
se uskutečnil na chatě P. O. M. A. v Beskydech.
Tohoto kurzu se kromě většiny žáků sedmého
ročníku zúčastnilo na doplnění také několik
žáků z vyšších ročníků. Lyžařský výcvik byl pod
vedením Libora Altmanna, pana Miloše Martona
a paní učitelky Ivany Handschkeové. Žáci se učili
základům jízdy na snowboardu. V podvečerních
hodinách byl čas věnován přednáškám o lyžování,
snowboardingu a obecně o pobytu na horách. Večery jsme pak společně trávili sledováním progra-

mu, který si připravovali žáci sami, a karnevalem
s diskotékou. Uprostřed týdne jsme zařadili jedno relaxační odpoledne, kdy si děti mohly vybrat
mezi návštěvou aquaparku a bowlingem. Poslední
odpoledne na svahu si žáci měli možnost poměřit
mezi sebou síly ve slalomu na lyžích i na snowboardu.
Celkově se kurz vydařil a na závěr se sluší poděkovat všem dětem za vzorné chování, instruktorům za trpělivost a paní doktorce Věře Benedíkové za péči a starostlivost.

Účastníci letošního lyžařského kurzu
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Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

Dětská pěvecká soutěž J. Měchury

Dne 20. 2. 2016 se uskutečnila již po čtrnácté
na KD Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury,
kterou organizuje kulturní dům ve spolupráci se
ZŠ a MŠ ve Svatobořicích -Mistříně. Necelá čtyřicítka soutěžících se skládala z dětí od 2 – 14 let,
které soutěžily ve 4 kategoriích. Odbornou porotu
tvořili: Magdalena Múčková, Jarmila Maradová,
Eduard Cvrkal, Ludmila Malhotská a Lubka Vacenovská. Předsedkyně poroty navnadila malé
zpěváčky krásnou úvodní písní, kdy se sama doprovodila na cimbál. Po celou dobu doprovázela
děti CM Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou. Hosty programu byli bývalí zpěváci této
soutěže, kteří pokračují v hudební a pěvecké kariéře: Viktorie Lesovská zazpívala 3 písně za doprovodu Luďka Lesovského (kytara) a Katky

Martykánové (klavír) a dále jsme slyšeli Žesťový kvartet Pavlušů a Neduchalů (Ondru nahradil
Zbyněk Pavluš na pozoun, Ladik Pavluš – trubka,
Kryštof Neduchal – trubka, Prokop Neduchal –
tenor). Celou soutěž provázela dobrá nálada dětí
i diváků, porotci hodnotili výbornou připravenost
soutěže i kvalitu malých zpěváčků, podtrženou
nádherou místních krojů. Po téměř 4 hodinách
zpívání, rozhodování a těšení se na ortel poroty,
se statečné děti konečně dočkaly výsledku. V každé kategorii byla udělena 3 místa, ceny poroty
a všichni ostatní se umístili na krásném čtvrtém
místě s medailí, diplomem, dortíkem a plyšákem
díky sponzorům – WIKY Kyjov a Cukrárna Corso
p. Koudela. Mediálním partnerem pořadu se stal
Český rozhlas Brno.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
I. Kategorie (MŠ – 1. ročník)
1. místo:
Karolína Řiháková
2. místo:	Anastázie Martykánová,
Lucie Varmužová
3. místo:
Robin Kyněra, Victoria Stará
Cena poroty:
Martin Varmuža
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

II. Kategorie (2. – 3. ročník)
1. místo:
Jan Hajný, Václav Varmuža
2. místo:
Vojtěch Varmuža
3. místo:
Katarína Hasarová
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III. Kategorie (4. – 5. ročník)
1. místo:
Jiří Divácký
2. místo:
Marie Hajná
3. místo:
Jakub Knecht
Cena poroty:
Jovanka Bužková

IV. Kategorie (6. – 9. ročník)
1. místo:
Adéla Řiháková
2. místo:
Markéta Varmužová
3. místo:
Nathalie Ponticelli

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a obce, vítězům gratulujeme za dosažení pěkných pěveckých výkonů a rodičům
za přípravu krojů pro děti a podporu během zkoušek i soutěže.
Pan děkan JAMU v Brně Bohumil Smejkal,
primáš BROLNU a primarius Janáčkova kvarteta, který svého času sedával také u nás v porotě, vzpomíná ve své knize S houslemi přes
5 světadílů:

„Kultivace současné společnosti je složitá, ale
není pochyb o tom, že jedna z věcí, která může
v této kritické situaci pomoci, je VÝCHOVA UMĚNÍM, ale také K UMĚNÍ. Mě osobně osud nasměroval ke krásné hudbě, která mi poskytla život plný
krás a štěstí. A to bych přál Vám všem, vašim dětem i budoucím generacím…“
Tak doufáme, pane profesore, že máte z nás
tam nahoře v tom muzikantském nebi radost…
Učitelé HV

Taneční prodloužená a první ples
„Ples žáků 9. třídy“ byl v mnoha věcech odlišný
od předešlých ročníků plesu SRPŠ. Největší změna byla v tom, že letos byly dva plesy. Jeden pro
nás a druhý SRPŠ a Obecního úřadu. Náš ples byl
v podobném duchu jako dříve ples SRPŠ. V tanečních jsme se naučili jak latinsko-americké tance,
tak i klasické či lidové. Lekce byly vskutku povedené. Skoro vždy jsme se drželi plánu a snad
každý se naučil alespoň základy některých tanců.
Sice jsme polonézu začali nacvičovat až poslední
týden před plesem, ale nebylo to vůbec poznat.
Všechny nás dojalo, že tři měsíce snažení utekly
tak rychle. A už tu byl ples. Ze začátku se nám
moc nelíbilo, že by měl být plný změn. Ale nakonec
se velmi vydařil. Letos byl jiný v tom, že na plese
byli jen naši nejbližší, rodina, starší a mladší sourozenci, kteří v předešlých letech na ples neměli
přístup, kamarádi a naši učitelé. Ples nám tak
připadal pěkný, soukromý a rodinný. Díky tomu
jsme se nestyděli a ples jsme si náramně užili.
Polonézu jsme tančili na jinou písničku než loni
a taky i s jinými kroky a prvky. Nebyla zbytečně
moc dlouhá a ani nijak náročná. Chvíli před naším
velkým vystoupením jsme byli plni nervozity. Ale
když jsme přišli na parket, všechno z nás spadlo.
Snažili jsme se ze sebe dostat co nejlepší výkon.
Velká změna byla, že si každá dívka mohla zvolit
styl a barvu šatů podlé svého vkusu. Kluci byli
tradičně v černé košili s motýlkem. Po polonéze
následovalo sólo absolventů a také sólo s rodiči.
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Jako každoročně byla pro nás připravena taneční soutěž, kde jsme mohli předvést to, co jsme se
v tanečních naučili, i když s jinými pravidly než
loni. Ale také pro nás byla připravena nová hra
s mincemi, které se také mohli zúčastnit naši rodiče a kamarádi. Během soutěže jsme měli tancovat valčík a držet minci bradou, čelem či koleny
a nesměla nám spadnout. Bylo to skvělé zpestření
zábavy. Pak už byla jen volná zábava, kterou jsme
si všichni moc užili. Tancovali jsme jak na moderní písničky, tak i na písničky, při kterých jsme si
mohli zatancovat tance, které jsme se v tanečních
naučili. Celý večer uběhl hrozně rychle. I když byl
ples letos uspořádán touto formou poprvé, předčil
všechna naše očekávání. Všem se moc líbil.
Na rozdíl od naší prodloužené ples SRPŠ
a Obecního úřadu byl pro nás zklamáním. Po odtančení polonézy jsme museli z plesu odejít.
I když na plese hrála swingová skupina, která
byla ideální k využití toho, co jsme se za tři měsíce v tanečních naučili. Teprve teď si ale zpětně
uvědomujeme, že na plese SRPŠ a Obce byla pro
nás čest předtančit polonézu a tím také reprezentovat naši školu.
Na závěr bych chtěla poděkovat za celou naši
9. třídu za pomoc všem, kteří se na našem plese
nějak podíleli. Také děkujeme rodičům, sourozencům, kamarádům a učitelům, že se na nás přišli
podívat a podpořit nás. Poděkování patří Sdružení rodičů a přátel školy, bez kterých by se náš
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Nejlepší páry z „prodloužené“ se svými učiteli tance

závěrečný ples nemohl uskutečnit. Ale největší
poděkování patří našemu tanečnímu mistru Liboru Brožíkovi za příjemně strávená odpoledne v tanečních, za trpělivost, kterou s námi měl a také
za krásnou polonézu.

Celkově ples hodnotíme jako velmi povedený.
Už jen proto, že jsme jako celá třída zažili jednu
z posledních akcí před tím, než se v červnu všichni rozloučíme. Snad jsme jako žáci 9. ročníku
zavedli novou a hezkou tradici, kterou můžeme
předat dále.

Naše farnost
POSTŘEHY ZE SVATÉ ZEMĚ
Vážení občané,
v únoru jsem využil příležitost, spolu s dalšími
poutníky, navštívit Izrael, ale i Jordánsko, a abych
byl úplný ve svém výčtu, také území palestinské
samosprávy. Nechci dělat výčet a popis míst, které jsme navštívili, to udělám při nějaké veřejné
besedě, podaří-li se. Spíše mám v úmyslu podělit
se s Vámi o některé postřehy, které jsem si z této
cesty přivezl.
První věc, se kterou se lidé na mě obraceli, ještě než jsem odjel, jestli se nebojím napjaté situace
na Blízkém východě – to byl také hlavní důvod,
proč mnozí, kteří tuto cestu zvažovali, se nakonec
rozhodli nejet. Popravdě řečeno, tato oblast byla
vždy horkou půdou, a to nejen díky žhnoucímu
slunci. Našinec, který se dovídá o neustálých nepokojích v tomto koutě světa ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, si to plošně vztáhne na všechna
území, která se zde nacházejí, na každou jejich
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

část. Navíc moderní stát Izrael, který se v této
oblasti naučil dobře fungovat, zajišťuje cizincům,
zvláště turistům, na svém území poměrně bezpečný pobyt. Ano, potkáte zde docela často ozbrojené
vojáky a častěji procházíte bezpečnostními rámy
a kontrolují vás, ale právě to přispívá významně
k Vaší bezpečnosti. A i když vzdálenosti od ohnisek konfliktů, především v Sýrii, nejsou velké
(z Golanských výšin, pokud by zrovna nebyla
mlha, bychom dohlédli až do Damašku), přesto
už je to jiné území a Izrael má opravdu k dispozici poměrně spolehlivý obranný štít. Ten největší
problém, se kterým jsme se mohli setkat, vyplýval
z napětí, které panuje mezi Izraelci a Palestinci.
Ano, toto napětí zde bylo zřetelné, ale na druhé
straně tento stav je zde přítomen přinejmenším
od vzniku Izraelského státu v roce 1948. Ale opět,
izraelští vojáci nepustí zvláště turisty do oblastí,
kde hrozí reálné nebezpečí.
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Pohled z Olivové hory na chrámový pahorek

Pokud se člověk pohybuje mezi místními obyvateli, a to i mezi arabskými Palestinci a Jordánci,
zjistí, že jsou to většinou obyčejní lidé žijící svým
běžným životem, kteří netouží po žádném konfliktu. Jen tato arabská populace žije ve větším materiálním nedostatku, než žijeme my. A pokud jsme
přece jen v těchto oblastech slyšeli o následcích
současného konfliktu na Blízkém východě, tak je
to o přítomnosti několika stovek tisíc uprchlíků
ze Sýrie a z Iráku, kteří žijí v táborech v poměrně
chudém Jordánsku.
Další věcí je přítomnost poměrně velké skupiny křesťanů žijící v arabském světě. V drtivé
většině dáváme rovnítko mezi Araby a muslimy.
U většiny tamější populace to tak skutečně je. Ale
i když s arabskou invazí v 7. století přejaly arabský jazyk, tak jsou tyto skupiny jedny z nejstarších křesťanských komunit na světě, které v této
oblasti žijí, dá se říci, od počátku křesťanství.
Zajímavé např. bylo, když jsme se se skupinami
poutníků v Nazaretě v bazilice Zvěstování modlili
růženec spolu s místními farníky, což jsou prakticky jen Palestinci (žijící v této části jako občané
státu Izrael).
Poslední postřeh se týká vůbec toho, proč poutníci do Svaté země jezdí. Návštěvy míst spojených
s pozemským životem Ježíše Krista a nakonec
i s dalšími postavami a událostmi, které najde-
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me v bibli. Nebyl jsem v Izraeli poprvé, a přesto
na těchto místech cítím vždy zvláštní duchovní
náboj, který mě vždy naplňuje. Někdo může být
zklamaný z toho, že čekal něco jiného, že např.
Boží hrob je vlastně jen kaple uprostřed stavby
velké baziliky, postavená („snad“) nad místem,
kde ten Boží hrob byl, že vrch Golgota, kde byl
Ježíš ukřižován, má jen podobu hořejší kaple,
kam se vystoupá po několika příkrých schodech,
pod střechou téže baziliky. Možná je člověk nepříjemně překvapen strkanicemi mezi „zbožnými“
poutníky a předbíháním ve frontách, možná ho
odradí povyk v uličkách, kudy vede trasa křížové cesty, když arabští obchodníci vehementně, až
pro Evropana obtěžujícím způsobem, nabízejí své
zboží. Ale když se člověk tímto prokousá, když to,
naopak, vezme jako součást koloritu toho prostředí, které v čase biblických událostí nebylo svou
mentalitou a způsoby lidí nijak zvlášť odlišné
od dnešní doby, tak přítomností v tomto prostředí
opravdu může najít něco obohacujícího, dokonce
něco, co posílí jeho víru. Samozřejmě, víra nesmí
spočívat na nějakých detailech a fixních představách o nich. Mezi tyto detaily patří snaha o podrobnou materiální rekonstrukci událostí na základě údajů, která nám překládá tradice na tom
kterém místě. Jestli bylo místo, kde se uctívá určitá biblická událost, přesně na tomto místě nebo
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

o pár metrů dále. Ostatně, nemůžeme podceňovat
ani úctu, kterou tomuto místu prokazovali lidé,
kteří sem přicházeli od prvních staletí existence
křesťanství a zaznamenávají to ve svých písemných svědectvích.
A tak návštěva těchto biblických míst, a vůbec
celé země, kde probíhaly biblické dějiny, vede
člověka k rozšíření jeho obzorů poznání, k uvědomění si a pochopení různých skutečností,
ke kterému pouhou četbou textu nemůže dojít.

Jasnějším způsobem vytváří představu toho, jak
vypadala ta krajina, prostředí, kde se ty události
odehrávaly, dává poznat vzdálenosti mezi jednotlivými místy, vegetaci, zvláště stromy, o kterých
je také významná zmínka v biblických příbězích.
Ale v neposlední řadě vede také k poznání lidí,
kteří si uchovali napříč staletími určitý styl života, zachycený v bibli.
P. Bedřich Horák

Tříkrálová sbírka
Jako každým rokem proběhla i letos po svátku
Tří králů i v naší obci Tříkrálová sbírka, pořádaná
Charitou České republiky. Po obvyklých přípravách jsme ji zahájili ve středu 6. ledna na dětské
mši svaté, kterou s naším panem farářem sloužil kyjovský kaplan, novokněz P. Pavel Macura.
Ten si svým bezprostředním projevem k dětem
okamžitě získal jejich důvěru a zájem, takže to
byla hodinka plná zbožnosti, vzácných myšlenek,
ale i nadšeného a podmanivého zpěvu děvčat ze
Scholičky a nezbytného humoru. Po závěrečném
požehnání všem přítomným, ale hlavně koledníkům, bylo pro děti připraveno malé pohoštění.

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

To hlavní je však čekalo o nastávajícím víkendu.
Naštěstí počasí bylo docela vlídné, občané vstřícní, takže v neděli při závěrečném počítání jsme
dospěli k potěšující, od loňského roku opět o něco
vyšší částce – 110 000 Kč.
Dovolte mi, abych vyjádřila poděkování své
i vedení Charity v Kyjově všem vedoucím 20
skupinek, větším i těm nejmenším koledníčkům
za jejich nadšení a vytrvalost, panu faráři P. Bedřichu Horákovi za ochotnou spolupráci, paní
Zdence Gazdové za přípravu a odborný dohled,
panu Mirkovi Novotnému za fotodokumentaci
a všem spoluobčanům za štědrost a milý přístup
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ke koledníkům. Zásluhou nás všech patříme
k nejštědřejším obcím v kyjovském děkanátu, kde
bylo celkem vybráno 1 068 911 Kč.
Zajisté budou tyto prostředky použity Charitou
pro potřebné subjekty a nám všem je odměnou
dobré svědomí a naděje nekonečné odměny Boží.
Nápis K+M+B 2016 na dveřích ať je požehnáním

pro naše domy a jak vtipně poznamenal P. Macura
- i připomínkou, co nemáme zapomínat při odchodu z domu: Klíče, Mobil, Brýle.
Přeji Vám všem hodně zdraví, životní pohody,
Boží pomoci a do všeho počínání i tu špetku humoru a nadhledu.
Anna Pešová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Když život visí na vlásku….
KDYŽ ŽIVOT VISÍ NA VLÁSKU….. tato věta a fotografie Dennise Urce s prosbou o pomoc
při hledání dárce kostní dřeně
byla sdílena nesčetněkrát na sociálních sítích, v kabelových
televizích v sousedních obcích,
v rádiu, v tisku a také ve veřejnoprávní televizi.
Vyvolala v lidech velkou vlnu
solidarity a ochoty pomoci. Proto díky tomu a díky velké obětavosti a ochotě paní doktorky
Miroslavy Neduchalové a sestřiček Zdeňky Tomanové, Aničky
Pešové a Terezky Esterkové jsme mohli během
dvou víkendů posílit český registr kostní dřeně
o 288 nových potenciálních dárců (včetně dárců
z prosince 2015 – Zapište se někomu do života).
Proto bych chtěla za Dennise a jeho rodinu
poděkovat všem, kteří se kdy zapsali do registru
a zvětšili tak šanci na život nejenom jemu, ale

všem, jenž transplantaci kostní dřeně potřebují.
Velké poděkování patří také paní Zdeně Wasserbauerové, organizátorce pro nábor kostní dřeně,
se kterou úzce spolupracujeme.
Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv zapojili do kampaně JEDU NA DŘEŇ.
Marcela Hasalová

Za našima humny
Co napsala na svém blogu paní Monika Brindzáková o natáčení pořadu Za našima humny
ve Svatobořicích – Mistříně:
Pořad začíná záběrem na moderátorku pořadu, jak na své koloběžce přijíždí po cyklostezce
do naší vesnice. Dále píše:
„Přijela jsem se do Svatobořic–Mistřína naučit rejdit. Nejde však o nějaké dovádění u muziky, ale o tradiční zavazování šátků. Paní Jaroslava Hajná mi ukázala, jak se takový turecký
šátek správně rejdí. Spíš jsem tedy dělala modelku a zase jsem se dověděla spoustu zajímavostí.
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Například o odlišných vázáních pro svobodné
slečny a vdané ženy, nebo i o tom, že vázání se
v jednotlivých vesnicích liší. Paní Hajná byla
skvělá hostitelka a pozvala mě, abych se společně
s její sestrou zapojila do výroby přesňáků.
Přesňáky, laty nebo také patenty, jak se jim
říká v jiných koutech Moravy, jsou bramborové
placičky, které se pečou tradičně nasucho na rozpálené plotýnce. Potřené povidly a posypané mákem s cukrem jsou opravdovou lahůdkou.
Všimli jste si, jak je paní Hajná drobounká?
Když jsem od ní odcházela, zapomněla jsem,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

M. Brindzáková s paní Hajnou a Křemečkovou

o kolik centimetrů jsem vyšší a vrazila hlavou přímo do vrat. Hlava se mi trochu zatočila, ale na setkání s místním historikem panem Rostislavem
Maradou jsem naštěstí dorazila a dověděla jsem
se něco víc o historii obce.
Odpoledne jsem na doporučení pana Marady vyrazila navštívit místního řezbáře Václava Kolaříka, který mi dovolil vyzkoušet si jeho řemeslo. Pokud se jednou vydáte na jižní Moravu, rozhodně

neminete místní vinice. Na závěr svého výletu
jsem navštívila místního vinaře Petra Varmužu,
který mi vyprávěl o místní viniční trati Kukle.
Tato návštěva se samozřejmě neobešla bez menší
degustace. Pozvání na pohárek výborného vína
totiž od místních odmítnout nemůžete.“
Jednotlivé návštěvy byly prokládány skladbami
v podání DH Mistříňanky a Varmužovy cimbálové
muziky.

Vedoucí KD Rostislav Marada s moderátorkou M. Brindzákovou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Charita
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ
Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín (CHPS) působí v obci jako samostatná CHPS
od ledna 2004, kdy našla svoje sídlo v prostorách
nově vybudované DPS pro seniory nebo osoby se
zdravotním znevýhodněním. Přesně o tři roky
později, od ledna 2007, poskytuje stejné služby
už jako registrovaná sociální služba dle Zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Za dvanáct
let činnosti se postarala o naplnění základních
životních potřeb více jak 60 občanů SvatobořicMistřína.
Naplňování osobních potřeb uživatelů zajišťují
pracovnice přímé péče jak v domácnostech občanů v terénu na území obce, tak i v bytech na DPS.
Péči poskytují na základě smlouvy o poskytování
sociální služby a individuálního plánování – aktuálních osobních potřeb jednotlivých uživatelů.
Můžeme mluvit o „službě šité na míru“ každého
jedince, kdy se v celém průběhu služby pravidelně
zjišťuje aktuální potřebnost a stanovují se nové
cíle a způsoby jejich dosažení. Celý průběh poskytování služby je postaven na spolupráci potřebného člověka s pracovnicí pečovatelské služby
a pravidelné aktualizaci individuálních potřeb.
Službu můžeme poskytnout jak člověku, který
potřebuje např. pouze jednou do měsíce doprovod
k lékaři nebo jednou za týden dopomoc při hygieně,

Stále vitální pan učitel Karel Řihák
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Pracovnice charity u paní Josefy Řihákové

tak i jedinci, jehož osobní potřeba žádá návštěvu
pracovnice i třikrát za den.
Základní činnosti CHPS: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zajištění nebo poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, na úřad) a základní sociální poradenství (informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace).
Doplňkovými/fakultativními činnostmi je půjčování kompenzačních pomůcek (např. polohovací
postel, matrace, chodítko, vozík, sedačka do vany,
podložní mísa, klozetové křeslo) nebo pedikúra.
V minulém roce jsme poskytli péči třiceti třem
občanům Svatobořic-Mistřína, kdy nejčastější
činností byly úkony osobní hygieny.
Do prvního února jsme poskytovali péči u naší
dlouhodobé uživatelky, p. Boženy Krakovičové.
Děkujeme její rodině za důvěru a dlouhodobou
spolupráci.
Březen přinesl manželům Řihákovým období
oslav významného jubilea. Pan Karel Řihák je
i ve svých letech stále aktivním hráčem na housle.
Děkujeme rodině p. Josefy Řihákové, která
v únoru oslavila narozeniny, za důvěru a spolupráci při poskytování pečovatelské služby.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

V době postní jsme s obyvateli DPS vytvořili
modlitební společenství, které bylo zároveň ekumenickým. S jednou zástupkyní Církve bratrské
jsme se každý týden scházeli ke společné modlitbě. Myslím si, že budeme pokračovat ve společné
modlitbě i v době velikonoční, popř. i celý rok,
neboť společná modlitba přináší radost a pokoj
do srdcí každého věřícího.

S novým rokem nastala změna i v personálním
obsazení pracovníků CHPS – na pozici vedoucí
i v případě jedné pracovnice přímé péče.
Letošní rok službu CHPS finančně podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín a Krajský úřad Jihomoravského
kraje.
vedoucí služby a sociální pracovnice

Vlna solidarity
S velkým obdivem sleduji zájem mladých lidí,
kterým není lhostejný osud nemocných. S obrovskou vlnou solidarity a zástupy dobrovolníků
ochotných darovat kostní dřen se setkávám v posledních měsících.
V srpnu loňského roku se u nás v ordinaci
nově zaregistroval místní 19ti - letý mladík Dennis Urc. Dennis čtvrtým rokem bojuje s nádorovým zhoubným onemocněním lymfatických uzlin
- tzv. Hodgkinovým lymfomem. Má za sebou autotransplantaci kostní dřeně a opakovaně chemoterapii. Nemoc se mu bohužel už potřetí vrátila,
jedinou nadějí na vyléčení je transplantace kostní
dřeně od cizího dárce, který se pro něho teď v registru hledá …
A právě jeho životní příběh inspiroval mnohé
mladé zdravé lidi nejenom v našem okolí vstoupit do registru dobrovolných dárců kostní dřeně.
Jsou odhodláni pomoci, ale nejenom Dennisovi.
Na vhodného dárce čeká jenom v ČR dalších 51
nemocných. Do dnešního dne byly odebrány v naší
ordinaci vzorky 355 potencionálních dárců. Všem
patří velký dík a samozřejmě také všem, kteří

Dennis Urc

v registru už dávno zapsáni jsou a svoje odhodlání
berou jako morální povinnost. Vždyť nikdo z nás
neví, kdy sám bude pomoc potřebovat.
MUDr. Mirka Neduchalová

Daleké ozvěny svatobořické internace
Byl poslední víkend v srpnu 2015. Se skupinou poutníků po trase partyzánského pochodu
Za Prahu jsme se náhle objevili nedaleko Plané
nad Lužnicí. Jen co by kamenem přes kopec dohodil, je obec Turovec… zde totiž nucenou několikaletou válečnou odyseu ukončili svatobořičtí
vězňové … téměř polovina z nich byly děti. Psal
se duben 1945 …
Turovec je nedaleko od Kozího hrádku. Na něm
kdysi dávno v hloubce našich pyšných dějin vedl
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

svá kázání k lidu sám Mistr Jan Hus. Na dohled
od tohoto památného místa je Sezimovo Ústí, kde
má obdobné místo v dějinách ČSR dr. E. Beneš.
A pak Turovec s 261 obyvateli, v jehož válečných
dějinách jsou zaznamenáni svatobořičtí vězni.
Svatobořice a válka. Hned při příchodu do šenku
hospody u Beránků si povšimnete mezi jinými
barevnými výjevy, které pokrývají stěny, tmavého
obrazového rámu ve velikosti A3 se zvláštním,
neobvyklým textem…ten zavádí čtenáře do dubna
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Dr. Jan Kux s p. Křížovou a Zadražilovou

1945, kdy zde ještě byly válečné boje. Když tajná
státní německá policie (gestapo) rozpustila Internační tábor ve Svatobořicích, převezla více než
stovku vězňů do tzv. kárného tábora v Plané nad
Lužnicí. Velikostně byl 6 krát menší než svatobořický. Tábor stál před městem na zdaleka viditelném místě, východně od Plané směrem na Turovec. Stál zde od roku 1942 s kapacitou do 500
vězňů – mužů, Čechů. Většinou to byli ti, kteří
utekli z nucených prací v Německu a neměli štěstí, prostě byli chyceni policií. Všichni museli otrocky pracovat v okolních továrnách pro třetí říši.
Není bez zajímavosti, že zde byla většina vězňů
z jižní Moravy – Brna, Vyškova, Uherského Brodu či Hodonína. Koncem března 1945 byli všichni
propuštěni domů. A tábor dostal nové obyvatele
již 16. dubna 1945. V knize Planá nad Lužnicí
z roku 2004 se na straně 38 píše, že sem Němci
přivezli 250 žen a 45 dětí ze Svatobořic! Přijely
sem ve velmi zuboženém stavu, hladoví, špinaví,
takřka bez prádla a oblečení. Ale válka se přiblížila i sem … a tábor byl přímo u silnice, kudy jezdila
ustupující vojska. Tím se mj. i zvyšovalo nebezpečí pomsty wehrmachtu na vězních …
„Protože opatrnosti není nikdy dost, byly děti
moudrými lidmi 5. května odvezeny do blízkého Turovce a ubytovány v hospodě u Beránků a na statku Hruška č. 7. Této záchranné akci pomohli i četníci, kteří je střežili. Dalším zuboženým ženám
pomohli obyvatelé z Plané nad Lužnicí. V Turovci
se rozběhla vlna solidarity. Babička Anna Beránková pekla buchty z mouky dodané ze mlýna
Josefa Parmy, mléko vozili ze statku Hruška,
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pomáhali i pánové Kohout a Macek. Mladý syn
statkáře s panem Lekešem vozili do lesa jídlo,
než děti z Plané přišly do Turovce. Vše pečlivě
organizoval četník Janda. Toto a další skutečnosti
by vám daleko více řekla naše máma, která u všeho byla,“ řekla Alena Křížová, rozená Beránková
a její sestra Marie Zadražilová, rozená Beránková.
Bohužel již šest let není mezi námi. V roce 2005
zde byl sjezd bývalých vězněných, sešlo se jich
ještě čtrnáct a vzpomínali hlavně na ty čerstvé
buchty, které mnohé z dětí dosud nikdy nejedly.
Většina z účastníků byla z Prahy. Babička z toho
měla pochopitelně velkou radost. O setkávání vězňů v Turovci napsal především Táborský deník,
Kotnov, dne 18. 5. 2005 aj.
Na místě někdejšího lágru v Plané nad Lužnicí dnes stojí průmyslová zóna a nic zde nesvědčí
o tom, že zde bylo místo utrpení a žalu. Kárný
tábor byl osvobozen 10. května 1945 vítěznou Rudou armádou a děti se 12. května dostaly vlakem
domů. Rodiče však nenašly. Postupně se seznámily s jejich krutým a nelítostným osudem. O rok
později byl tábor rozebrán a zbourán. Na jeho místě byla jen prostá neadresná boží muka.
Víc než zajímavý rozhovor, daleko od Svatobořic, ale přece jen o svatobořických, se nachýlil
k závěru. Paní Zadražilová nám darovala knihu
o Plané nad Lužnicí a záhy poslala dobovou fotku
někdejší hospody u Baránků. Přílohou byly i články o setkávání vděčných bývalých vězňů, které
přibudou do expozice muzea Lágru ve Svatobořicích – Mistříně.
Dr. Jan Kux
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Rodinné centrum Krteček se snaží, aby rodiče
s dětmi nalezli v herně příjemné prostředí, kde
se budou cítit pohodlně a taktéž se snaží být
spolkem prospěšným pro širokou veřejnost. Pro
rodiny jsou připravovány zábavné akce, jež podporují vzájemné setkávání rodin s dětmi. Tím rodiny
tráví aktivně svůj volný čas a utužují se mezigenerační vztahy.
V novém roce centrum zahájilo pokračování
aktivity pro již odrostlejší děti „Škola hrou“. Jde
o aktivitu, která je směrována ve prospěch dětí
předškolního věku. Pod vedením kvalifikované
paní učitelky si děti upevňují dovednosti a vědomosti prostřednictvím her. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení. Děti tato aktivita baví a rodiče jsou
spokojeni s přípravou a vedením hodiny, která je
pokaždé jiná.
Koncem měsíce února Krteček srdečně zval
všechny zájemce na večerní tvoření, které bylo
zaměřeno na pletení taburetů či háčkování jiných

výtvorů. O tvoření byl velký zájem, což služební
maminky, které připravovaly tento program pro
veřejnost, velmi potěšilo. Každý si tak upletl praktický kousek do bytu.
Nadále čeká děti k příležitosti vyhlášení měsíce března Měsícem knihy „Pohádkové čtení“.
Za podpory Kulturního domu Svatobořice-Mistřín
a místní knihovny se děti, a nejen ony, zaposlouchají do několika pohádek a příběhů, zkusí si vyluštit hádanky a zhlédnou maňáskovou pohádku.
S přicházejícími svátky jara pozveme všechny
děti na odpolední tvoření s tématem „Velikonoce“. Děti si budou moci vyrobit pro potěšení velikonoční závěs nebo zajíčka či kuřátko z kelímku
nebo namalovat vajíčka. V dubnu se děti mohou
těšit z akcí, jako je Krtečkův karneval a oslava
Dne země. Tyto aktivity budou v době čtení tohoto
článku již minulostí a snad příjemnou vzpomínkou na zábavu.
A jaká činnost čeká v dalších následujících měsících veřejnost? Rodina je důležitým faktorem

Dětské hrátky v RC Krteček
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Maminky při večerním tvoření v RC Krteček

základu celé společnosti a je velice podstatným
prvkem pro výchovu budoucích generací. Mezinárodní den rodiny je významným dnem, proto bude
centrem Krteček oslavován. Svůj svátek oslaví
taktéž děti ve spolupráci s TJ Sokol a SDH Svatobořice. A o svoji oslavu nepřijdou ani tátové. Den
otců otevírá přirozenou možnost připravit spolu
s dětmi oslavu pro tátu. Proto oslavujme všichni

a těšme se ze společných nenahraditelných rodinných chvil.
Do herny Rodinného centra Krteček jsou zvány
maminky, tatínkové, prarodiče a další příslušníci,
avšak i ti, kteří o návštěvě těchto prostor přemýšleli a zatím tak neučinili. Dáte si kávu či čaj, povykládáte si a pohrajete si se svými ratolestmi. Jste
srdečně všichni vítáni.
Za tým rodinného centra Jitka Janošťáková

Podkověnka
„Konečně jsme se dočkali! Moc se těším! Naša
mamka nám upekla buchtu!“ byla reakce dětí
z Podkověnky, když ve čtvrtek ráno 4. února
hlásil pan ředitel školním rozhlasem pozvání pro
členy souboru a jejich rodiny na odpolední akci,
aby nikdo nezapomněl.
Již pravidelně se scházíme jednou za rok na Novoroční turnaj v sále kuželny TJ Sokola v Mistříně. Kuželkáři, zastoupeni panem Ivanem Blahou,
nám připravili opět příjemné překvapení - dokončený vstupní sál s posezením, barem i nové sociální zázemí. Není divu, že každý rok nás na turnaji
přibývá. Čtyři soutěžní družstva po deseti hráčích,
pod vedením muzikantů z naší cimbálky, soutěži-
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la ve třech kolech. Vůbec nezáleželo na tom, kdo
nahraje nejvíce bodů, i když vyhodnocení bylo
na závěr provedeno, ale jednalo se hlavně o dobrou zábavu, sportovní nadšení i pěkné chování
a pomoc sobě navzájem. Příjemnou pohodu doprovázelo nejen bohaté občerstvení, ale také hojná
přítomnost rodinných příslušníků. Bylo vidět, že
jsme všichni dohromady „dobrá parta“.
Další čtvrteční nácviky se konaly v pěveckém
duchu. Vždyť většina účastníků mladších kategorií
Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury, která
se konala 20. února, navštěvuje Podkověnku. Bylo
pro nás potěšením slyšet, když se členové poroty
ptali: „A z kolika vesnic soutěžící děti jsou?“
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Podkověnka a děvčata z Lúčky při vynášení „smrtky“

Zvykoslovné odpoledne mající kořen v liturgii
- „Smrtná neděle“ se konalo již v neděli 13. března, i přes nepřízeň počasí. Chladný nárazový vítr

vyfukoval hlavně u Kyjovky a nenechal nás ani zapálit „Smrtku“. Ale i tak jsme tento symbol zimy
poslali po vodě a do vesnice přinesli „létečko“.
Jarmila Maradová

Novoroční turnaj v kuželkách pro děti z Podkověnky
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Krušpánek
Krušpánek vstoupil do nového roku tradičně
plesovou atmosférou s pravidelným a poctivým
nácvikem moravské besedy. Zúčastnili jsme se
nejenom domácího Dolňáckého plesu, ale letos
také dětského krojového plesu v Miloticích. Tento
ples byl pro nás takovou malou generálkou před
vystoupením na domácím parketu. Sice naši členové byli malinko odrostlejší oproti zbylým tanečníkům dětského plesu, ale aspoň jsme si trochu
zpříjemnili nedělní odpoledne a mnozí se vrátili
domů s pěknými výhrami z tomboly. Děkujeme
bývalým členům, že doplnili chybějící chlapeckou
složku a pro děvčata byli šikovnými tanečníky.
Další veselou akcí, které jsme se zúčastnili, byla
fašaňková obchůzka. Připojili jsme se ke členům

souboru Lúčka a doplnili jejich řady o veselé
i vtipné masky.
Jako odměnu za celoroční práci jsme pro nynější i bývalé členy připravili malý výlet na Lasergame v Brně. Během tří her s laserovými pistolemi v ruce jsme si vyzkoušeli různé hrací taktiky
a mnozí se v zápalu boje i pěkně zapotili. Další
nejbližší akcí je tradiční Smrtná neděle, kdy se
společně s Podkověnkou a děvčaty z Lúčky rozloučíme se zimou a přivítáme jaro a s ním blížící
se Velikonoce.
Za celý Krušpánek přeji Všem příjemné slunné
jarní dny a požehnané velikonoční svátky.
Kristýna Vašíčková

Krušpánek při chození po fašaňku

Scholička
Po krásné, ale náročné Misijní neděli, která
byla věnována Jeníkovu, se Scholička začala připravovat na Advent a Vánoce…
Důležitým dnem byl pro nás 5. prosinec, kdy jsme
přijali pozvání od sester Těšitelek BSJ v Rajhradě
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na slavnost 100. výročí založení Kongregace.
Zpívali jsme při mši svaté, kterou celebroval
brněnský biskup Vojtěch Cikrle, a poté jsme
poblahopřáli sestrám k jejich jubileu a vybrali
písně související s jejich misijním a duchovním
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Společné foto Scholičky s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrle

posláním při následujícím koncertu, který sledoval nejen o. biskup Cikrle s místními farníky,
ale i sestry Těšitelky, které přijely na slavnost ze
Slovenska a Argentiny. Věnovali jsme jim darem
bílou orchidej na znamení čistoty a velké zdobené perníkové srdce jako symbol jejich spirituality
a služby bližním. Od září se naše řady rozšířily
o 10 malých nových zpěváčků („Malá scholička“),
pro které byla tato „mikulášská sobota“ první
velkou příležitostí zazpívat před publikem za doprovodu nástrojů a prožít tak krásný den v klášteře, naplněném vděčností za přijatá dobrodiní.
Poslední dojemnou tečkou po skvělém pohoštění
byla návštěva nemocných v Domě Matky Rosy.
Malí i velcí vše zvládli na jedničku a odjížděli jsme
s příjemným pocitem a naplněním, že naše snaha
zpívat pro lidi a k oslavě Boží má velký smysl.
Tímto bychom také rádi poděkovali obecnímu
úřadu, který každoročně podpoří naši návštěvu
v Rajhradě, a ochotnému řidiči panu Kortišovi.
O týden později, 12. prosince, jsme zazpívali
na Pohádkových Vánocích v místní škole, která
věnovala výtěžek z této akce Dětskému oddělení nemocnice Kyjov a Nadačnímu fondu Josefa
Zimovčáka. Opět jsme byli rádi, že můžeme být
součástí krásné benefiční akce a podpořit místní
ZŠ, která nám vždy ve všem vyjde vstříc.
Další novinkou v prosinci byla první dětská mše
svatá, kde zazněly adventní písně. Dětské mše,
na které jste srdečně zváni, se staly již součástí
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

každého měsíce a probíhají každou první středu
buď v 18:00 nebo 19:00 hod. podle letního nebo
zimního času. Advent také souvisí s „chozením
s lampičkami“ na rorátních mších. Symbolicky
tak přinášíme světlo do tmavých zimních dnů
a připomínáme si, že „brzy zazáří velké Světlo
v Betlémě, které bude pro všechen lid. To Světlo
ve tmě svítí a tma je nepohltila…“
Během Vánoc jsme prodávali Vánoční misijní
pohledy, které malovaly děti ze Scholičky v náboženství a místní ZŠ. Výtěžek poputuje na PMDD
(Papežské misijní dílo dětí). Za pohledy jsme utržili 1 401,- Kč. Po Vánocích jsme si v lednu dali
krátký odpočinek a v únoru jsme již vítali v kostele prvokomunikanty, kteří byli představováni
farnosti. V půstu, během jarních prázdnin, jsme

Srdce z perníku věnované sestrám Těšitelkám
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odzpívali Dětskou křížovou cestu a uskutečnili
o „Smrtné“ a „Květné“ neděli Velikonoční jarmark, kde jsme prodávali výrobky dětí za spolupráce Šikulek ze ZŠ pod vedením tety Petry
Bužkové a Jany Foltýnové. Za krásná vajíčka
též děkujeme paní Kamile Kundratové. Výtěžek
z Misijního velikonočního jarmarku byl 6 039 Kč
a současně s výdělkem za pohledy z Vánoc posíláme díky Vaší štědrosti na PMDD 7 440 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Nyní jsou před námi Velikonoce – největší
svátky v roce, dále pak Májové pobožnosti, první
svaté přijímání, Farní den spojený s poutí a pro
některé v létě Celosvětové setkání mládeže se sv.
otcem v Krakově. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme o. Bedřichu Horákovi za zázemí
a zakoupení nových zpěvníků. Přijďte s dětmi
za námi. Scházíme se každé úterý od půl šesté
na faře nebo na dětské mši každou první středu
v měsíci. Budeme se těšit.
Markéta Varmužová

Slovácký krúžek
V přírodě jest pravidlem, že zimní měsíce jsou
ve znamení domnělé pasivity a nečinnosti. To
však zcela neplatí pro společnost, neřkuli pro
folklorní oblast. Slovácký krúžek nebyl výjimkou,
neboť takřka nebyl víkend, který by nebyl ve znamení nějaké akce.
První měsíce roku vždy patří krojovaným plesům. My letos vyjeli předtančit moravskou besedu
za kamarády do Dambořic na jejich tamější vydařený krojovaný ples. Leden také probíhal v duchu příprav na námi pořádaný ples, a to již jeho

XXXIV. ročník, který se konal 30. ledna. Na ten
kromě domácích přišla i řada krojovaných z okolí
a mj. i přátelé ze slovenského Bolerázu. Na programu bylo taktéž půlnoční taneční překvapení,
tentokrát ve stylu muzikálu Pomáda, které následně dostalo na taneční parket téměř všechny
zúčastněné. Děkujeme všem návštěvníkům, zejména těm krojovaným, věříme, že si ples stejně
jako my užili.
Ani jsme si po plesu nijak neoddychli a už další
týden následovala fašaňková obchůzka. (Na tomto

Slovácký krúžek, CM P. Šrahulka a MS na fašaňku
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Krúžek a jeho půlnoční překvapení ve stylu muzikálu Pomáda

místě si pomyslně sypu popel na hlavu a omlouvám se za mystifikaci, neb jsem ve svém předchozím příspěvku uvedl nesprávný datum konání
akce na 13. února). Počasí nám přálo, podšable
se tančily „o sto šest“, milostě lahodně chutnaly, pálenka zahřála na těle i na duši. Zkrátka obchůzku jsme si náležitě užili a zakončili ji v sále
pohostinství U Polášků, kde jsme pochovali basu.
Odpočinku a pomyslného půstu nám dopřáno nebylo, neboť týden nato jsme tanec podšable předvedli lázeňským hostům v Hodoníně při tamějším
fašaňku, přičemž jsme náš taneční repertoár prezentovali ještě v následném tanečním programu.
Další sobotu, 20. února, jsme zorganizovali pro
zájemce výjezd na Moravský ples do Prahy. Nálada
byla po celou dobu příjemná a družná, ve volném
čase jsme si prošli vybrané pamětihodnosti Prahy a v podvečer se shromáždili v Národním domě
na Smíchově, kde se akce konala. Přítomno bylo
množství krojovaných nejen ze Slovácka, z krojované krásy šly oči kolem a opět mezi všemi zúčastněnými vládla velmi příjemná nálada. My se spolu
se souborem Lúčka prezentovali při slavnostním
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

nástupu a předtančení moravské besedy (zde bych
rád poděkoval členům Lúčky, že pomohli doplnit
naše taneční kolečko). Ples uplynul jako voda
a než jsme se nadáli, bylo půl 6. ráno a bus nás
bezpečně vysadil doma. Třeba zase za rok, Praho!
Maraton zimní činnosti jsme zakončili výroční
členskou schůzí v pátek 26. února. Program schůze byl nabitý. Zhodnotili jsme uplynulý rok 2015,
učinili liteře zákona za dost, když jsme změnili
stanovy a odsouhlasili přepis na spolek. Dále jsme
přijali nové členy, zvolili staronové vedení a zejména pak stárky pro hody 2016. Těmi byli zvoleni
Martin Výlet a Kryštof Neduchal, kteří v průběhu
první poloviny roku osloví své vybrané dívčí protějšky. Na schůzi jsme si kromě přátelského posezení také naplánovali akce a cíle pro rok 2016.
Plánů není málo, snad se nám vše podaří naplnit.
Ne nadarmo se totiž říká, že člověk míní, Pán Bůh
mění. Přesto si Vám, vážení spoluobčané, dovolím
popřát, aby se Vám v nadcházejícím období Vaše
cíle a plány splnily a změny byly pouze k lepšímu!
PhDr. Tomáš Kellner, starosta spolku
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Slovácký soubor Lúčka

Zájezd na Moravský ples do Prahy

Jaro je za dveřmi, lidé a příroda se pomalu probouzí ze zimních dnů. Členové souboru Lúčka ale
během dlouhých večerů nepolevili. Jako první nás
čekala trochu nepříjemná povinnost, a to vyklidit
místnost bývalého nádraží, kterou soubor využíval
jako klubovnu. Sáhli jsme si do svědomí. Víme, že
jsme se o tamní prostory určitou dobu nestarali.
Jakmile se vystěhovali obyvatelé ze sousedního
bytu, začala budova chátrat stále více. Vzhledem
k tomu, že nebyla na očích, tak jsme až po nějakém čase zjistili, že je rozbité okno a dokonce
se do budovy někdo pokoušel vloupat. Elektřina
tam již nebyla, proto jsme těch málo společných
akcí mohli provozovat pouze v letních měsících.
Ovšem při vyklízení jsme zjistili, kolik krásných
suvenýrů, nábytku, rekvizit či fotografií tam bylo
uschováno. Doufáme, že se pro nás do budoucna
najde v obci náhradní prostor, kde bychom mohli
mít všechny věci pohromadě uschované.
Nový rok jsme zahájili pilnou přípravou a nácvikem pro plesovou sezonu. Náplní práce bylo tvoření
na ples Taneční a módní show 2016, který každoročně pořádáme s Patnáctkou pro občany. Tento již
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patnáctý ročník byl pojat tematicky, a to ve stylu
sladké Francie. Stylová výzdoba nás stála nejeden
večer, avšak výsledek stál za to! V sobotu 16. 1.
se úderem osmé hodiny večerní rozezvučely sálem
první tóny hudební skupiny Kombet a utichly až
v ranních hodinách. Spokojeni byli hosté, účinkující i pořadatelé. Chtěli bychom poděkovat členům
Patnáctky za veškerou podporu a velký dík patří
také nově začínající agentuře MM Agency!
Nadcházející pravidelné zkoušky se odehrávaly
v duchu Moravské besedy a tanců našeho regionu. Besedu jsme předvedli na Dolňáckém krojovém plese a na Moravském plese v Praze, kam
jsme se vydali spolu se Slováckým krúžkem.
Každoroční Fašaňková obchůzka se tento rok
taktéž vydařila. Všechny tři fašaňkové partije
se vždy společně sešly u stárek a pana starosty.
V hospodě U Polášků se následně odehrála beseda
u cimbálu, která byla završena pochováním basy.
První březnový víkend se uskutečnilo souborové soustředění v Čeložnicích. Tuto třídenní akci
hodnotím jako obzvláště zdařilou, neboť i noví členové se velmi zdokonalili a spolu se zkušenějšími
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Soubor Lúčka na Dolňáckém plese v obci

tanečníky udělali obrovský kus práce! V sobotu
večer za námi dorazili kamarádi muzikanti. Kulturní večer ,,Sami sobě“ s dechovou hudbou se
náramně vyvedl!
A jaké jsou další plány??
Spoluúčast na tradičních místních akcích, jako
je Smrtná neděle či Královničky. První víkend
v dubnu nás čeká vystoupení v Praze na Velikonočních slavnostech. V květnu pak vystoupení
v lázních Hodonín.
Nadcházející zkoušky však budeme směřovat
zejména na přípravu Slovácké svatby, se kterou
se představíme začátkem června na MFF Jelenec
– Slovenská republika. Na tuto akci se velmi těšíme, neboť budeme účinkovat v pořadu společně se
soubory z Polska, Maďarska a Slovenska.
Nové písně, které se při této příležitosti naučíme, můžeme využít v letních měsících, neboť svatební veselí zavládne u dvou souborových párů.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

V mezičase pak budeme nacvičovat nové tanečně – divadelní číslo na soutěžní pořad Den a noc
v rámci festivalu v Dambořicích.
Vše završíme účinkováním spolu s ostatními
soubory na místních dožínkových slavnostech.
Doufám, že se nám podaří konečně obstarat
cimbálovou muziku, která by byla ochotna nás
doprovázet během společných vystoupení. Toto
byl doposud velký problém, kvůli kterému jsme
odřekli nejedno vystoupení.
Jménem vedení bych chtěla poděkovat členům
za odvedený velký kus práce, za kamarádský
přístup k dalším místním souborům a za aktivní
přístup ke všem svěřeným úkolům. Doufám, že se
nám všechny budoucí akce vydaří a aby nejen to
bylo motivací pro mladé lidi k nám zavítat.
Přejeme Vám všem krásné jarní pohodové dny!
Bc. Iveta Fröhlichová, vedoucí souboru
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Ženský sbor REZEDKY

Společné foto ŽS Rezedky na „Jarním zpívání“ v Kyjově

V minulém čísle zpravodaje jsme naše loňské
vystoupení zmínily jen okrajově, nyní tedy výčet
doplníme a přidáme ještě několik pozvání.
Adventní dobu jsme zahájily koncertem
ve Bzenci, pořádaným Bzeneckými drmolicemi.
Místní nás mohli přijít podpořit na „Zpívání u vánočního stromu“ před naší základní školou. Vánoční dobu jsme si zpestřily Štěpánskou obchůzkou
a k této příležitosti jsme založily potulnou muziku
„El condor pasa“ (Osamělý pastevec) a u každého domu jsme zahrály a zazpívaly. Ve vánočním
duchu jsme pokračovaly i druhý den na koncertu
v Dambořicích, to už jsme ale nástroje nechaly
doma. Do kostela by se opravdu nehodily.
Po adventním a vánočním koncertování jsme
loňský rok zvesela ukončily na vystoupení ve Vacenovicích u příležitosti „Pochodu za prasátkem“.
Tam jsme reprezentovaly naši obec s humorným
pásmem „Opila som sa…“, což byla parodie
na známý slovenský soubor SĽUK. Dramatický
výstup nám trefně uvedl dobrý kamarád a kolega
z Mužského sboru Svatobořice-Mistřín Jaroslav
Gajda. Svoje konferování podtrhl „detvanským
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krojem“ (vznikl z upravených částí našeho kroje
a jeho postavy). Toto pásmo mělo premiéru v září
na „Vinobraní“ ve Svatobořicích-Mistříně, kde
každoročně vystupujeme. Kvůli chladnému počasí
jsme ale musely zvolit zimní variantu „slovenského“ kroje.
Do nového roku jsme vstoupily předtančením
na plese s výstředním kabaretním kankánem.
Tento výstup byl velmi úspěšný - soudě podle ohlasu diváků. Do budoucna bychom se ani takovým
výzvám nebránily, je to pro nás příjemné zpestření pěveckých zkoušek.
V neděli 20. března jste nás mohli vidět spolu se sbory z okolí na „Jarním zpívání“ v Kyjově
u radnice.
Z nadcházejících akcí bychom Vás chtěly srdečně pozvat na vernisáž malířky Lenky Jurečkové,
která se uskuteční 21. května na KD ve Svatobořicích-Mistříně, kde vystoupíme spolu se Bzeneckými drmolicemi.
Týden nato nás čeká třídenní zájezd na Folklorní festival do Kovářova v jižních Čechách.
Abychom své pěvecké dovednosti zlepšovaly,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Přivítání starostou Kyjova Mgr. F. Luklem, MPA

nacvičujeme mimo jiné také hudební vstupy jak
klasické, tak sakrální hudby, kterou zazpíváme
na slavnostní mši tohoto festivalu.
Na závěr děkujeme za Vaši podporu, a pokud
se budete chtít pravidelně informovat o našich

aktivitách, navštivte naše facebookové stránky,
kde nás najdete pod názvem Ženský sbor Rezedky
a „dejte nám svůj like“.
Za ŽS Rezedky Klára Varmužová

Klub vinařů
Začátkem tohoto roku uplynuly dva roky
od vzniku spolku KLUB VINAŘŮ. Byl založen
po zrušení organizace Českého zahrádkářského
svazu v naší obci skupinou místních vinařů a vinohradníků. V současné době náš spolek čítá dvacet sedm členů včetně dvou vinařství profesionálních. Cílem založení spolku bylo sdružování osob
zabývajících se vinařstvím a vinohradnictvím, jejich vzájemné zdokonalování a prohlubování úrovně při udržování a rozvíjení tradičního vinařství
v naší obci.
Do činnosti spolku patří pořádání společenských akcí spojených s vínem, školení vinařů
a degustátorů, odborné přednášky. Na přelomu
roku pořádáme tzv. „sirkovky“, kdy vzájemně hodnotíme mladá vína, případně doporučujeme další
postup v případě nedostatků. Pro členy organizujeme zájezdy do Salonu vín ČR, k významným
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

vinařům (naposledy do Vinařství Volařík), kde
se snažíme pochytat „nové rozumy“, pořádáme
košt vína a na konci roku „Žehnání mladých vín“.
K rozšíření vinařského rozhledu svých členů jsme
v únoru uspořádali ochutnávku vín z věhlasných
oblastí Německa, Francie, Rakouska a Itálie. Spolek se aktivně zapojuje do činnosti obce, dle potřeby poskytujeme vína na různé akce. Dále se naši
členové zúčastňují i výstav včetně hodnotících
degustací v okolních obcích, kde kvalitu svých
vín deklarují ziskem nemalého počtu diplomů
a ocenění včetně šampionů. A naši profesionální
členové zase reprezentují naši obec na významných tuzemských i zahraničních soutěžích, takže
spojení Svatobořice - Mistřín – obec vinařská není
ve světě již dávno neznámé.
Hlavní činností Klubu vinařů zůstává pořádání „Výstavy vín“. Navázali jsme na více jak
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Loňský košt vína v areálu Vinařství Dufek

padesátiletou tradici pořádání koštů v obci. Poslední čtyři roky tuto akci pořádáme ve spolupráci s Vinařstvím Dufek v trochu jiném formátu, než bylo zvykem. Hodnocena jsou vína jenom
drobných, amatérských vinařů, od kterých bývá
pět až šest set vzorků, podle ročníku. Dále jsou
k volné ochutnávce a vlastnímu hodnocení vína
věhlasných profesionálních vinařů jak z Moravy,
tak i z Čech. Těchto vín, nutno dodat, že se většinou jedná o ta nejlepší, co mají vinaři v nabídce, bývá k ochutnání na dvě stě padesát vzorků.

Pro návštěvníky akce jsou připraveny tři velkokapacitní stany pro případ nepříznivého počasí.
Všechna vína jsou chlazena v chladicích boxech,
takže komfort a kultura jsou zajištěny po celou
dobu koštu. Tímto bychom si dovolili pozvat
všechny milovníky dobrého vína na letošní košt
spojený s překvapením, který proběhne v sobotu
7. 5. 2016 od 13.00 hod. za doprovodu cimbálové
muziky v areálu Vinařství Dufek. Občerstvení je
po celou dobu konání zajištěno.
Roman Šefčík, předseda Klubu vinařů

Mankyz
Letos už popáté uspořádal spolek MANKYZ
v sobotu 5. 3. 2016 v kulturním domě košt ovocných pálenek, domácích likérů a pomazánek. Bylo
shromážděno 1414 vzorků pálenek a likérů. Největší zastoupení mělo tradičně modré ovoce. Mezi
raritami se objevily pálenky z mrkve, řepy, mišpulí, mandlí a také oskeruší. Podařilo se nám získat
vzorky až z Číny, Japonska, Austrálie, Turecka,
Itálie, Srbska či Slovenska. V každé ze čtrnácti
kategorií devadesátka degustátorů vyhodnotila
první, druhé a třetí místo. Šampionem koštu se
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stala hruškovice ročníku 2011 od Miroslava Vaculíka z Vřesovic. „Tehdy byl vynikající rok. Hrušky
krásně a velmi kvalitně vyzrály,“ řekl známý pěstitel, který v minulosti uspěl i na prestižních výstavách, např. na Floře Olomouc nebo Trnkobraní
ve Vizovicích. Letos jsme poprvé vybrali nejlepší
kolekci. Hodnotil se největší počet umístěných
vzorků od jednoho vystavovatele. Vítězem se stal
Bronislav Frýdek z Mistřína. Ocenění diplomem
bylo uděleno 603 destilátům ohodnoceným 42
body a výše.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Broskve:
Jan Konečný, Čejč
Durancie:
Marek Svozil, Svatobořice
Hrozny:
Petra Šimůnková, Trutnov
Hruška:	Miroslav Vaculík, Vřesovice
(šampion koštu)
Jablko:
Lukáš Koller, Lužice
Likéry a maceráty:	Jana Neduchalová,
Svatobořice
Vyjma pálenek a likérů se koštovaly i domácí
pomazánky. Z 64 vzorků se nejvíce návštěvníkům zalíbila škvarková pomazánka od Jarmily
Hermanové z Mistřína, druhá skončila baracuda
od Zdeňka Baráka ze Svatobořic, třetí česnekovo-sýrová pomazánka od Jany Gajdošíkové z Kyjova.
Místní ochutnávku přijeli podpořit i známí
herci, David Suchařípa a Pavel Nečas, kteří se
ujali slavnostního předávání cen. „Jsem příznivec
ovocných pálenek a neznám větší košt, než je tady
tento. Když nás loni pozvali, rádi jsme souhlasili. A letos je to zase úžasné,“ prohlásil Suchařípa. Pavel Nečas na pódiu vzpomněl na aktuální
návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, který nepočítá s košty
vín ani pálenek. V poslanecké sněmovně už prošel prvním čtením. „Doufejme, že návrh zůstane

Meruňka:
Josef Ostrezy, Rohatec
Netradiční:
Josef Dvořáček, Mikulčice (mrkev)
Ořechovka:
Lenka Šťastná, Kelčany
Slivovice:
Miloslav Němec, Nenkovice
Slívy:
Miloš Lejska, Sobůlky
Směs ovoce:
Kamil Maršálek, Svatobořice
Třešně a višně: Alois Lecián, Sobůlky
Višňovka:
Roman Šefčík, Mistřín

Vítězové domácích pomazánek s herci
D. Suchařípou a P. Nečasem

Vítězové jednotlivých kategorií s hosty koštu destilátů
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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jen blbým nápadem a všechno setrvá tak, jak má.
Jižní Morava je fantastické místo na světě a byla
by to pro tuto tradici škoda,“ promluvil k návštěvníkům čerstvý padesátník, jehož rodina pochází
z Dubňan.
Celou akci skvěle podpořila a k poslechu vesele
zahrála Horňácká cimbálová muzika Libora Supa.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na koná-

ní této akce podíleli, organizátorům, pěstitelům
za jejich poskytnuté vzorky, degustátorům za jejich objektivní hodnocení a především návštěvníkům, kteří si v sobotu našli čas přijít na kulturní
dům a pěkně si užít koštu.
„A tož na zdraví!“
Miroslav Štilárek, Ing.,
předseda spolku MANKYZ, z. s.

DH Svatobořáci
Seriál dechových hudeb v Kyjově si u milovníků
dechové hudby našel své místo. Potvrzuje to i fakt,
kdy každý měsíc v úterý se pravidelně schází lidé
na poslech různých dechových hudeb, které přináší mezi posluchače radost z lidové hudby. Dne
8. března 2016 v úterý se před zcela vyprodaným
divadelním sálem v Kyjově představila dechová
hudba Svatobořáci ze Svatobořic-Mistřína pod
vedením Přemka Doležala a Zdeňka Valčuhy. Jak
už bývá zvykem, kapela si přivezla i moderátora,

který svým vstupem obeznámil posluchače s historií kapely a pobavil je nějakou historkou či vtipem. Muzikanti se scházeli pravidelně na zkouškách, na kterých se pečlivě připravovali a vybírali
svůj repertoár. „Atmosféra byla úžasná díky tomu,
že divadelní sál byl zcela vyprodán posluchači lidové hudby, kteří si přišli jistě na své, a my děkujeme všem posluchačům, kteří si udělali čas
a přišli si nás poslechnout a pobavit se.“
kapelník Přemek Doležal

DH Svatobořáci

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
S blížícím se příchodem jara rekapitulujeme,
co se událo během zimy v našem sboru. Jako
každý rok proběhla v jednom z prvních novoročních dnů výroční schůze SDH Svatobořice. Sešli
jsme se, abychom se ohlédli za uplynulým rokem,
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zhodnotili, co se událo, a vytyčili si cíle na rok
letošní. Našimi vzácnými hosty byl starosta obce
Ing. Miroslav Veselý, zástupci sboru z družební obce Radošovce a zástupci SDH Koryčany.
Po zhodnocení uplynulého roku, ocenění zasloužilých hasičů a přijetí nových hasičů do našich řad
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Momentka z výroční schůze SDH Svatobořice

se zábava odvíjela ve volnějším a soudržnějším
duchu. Ceníme si zejména nově příchozích členů,
kteří jsou zárukou, že naše činnost má následovníky. Že pozvolna probíhá generační výměna
a zkušení členové mohou zasvětit nově příchozí.
Dále jsme již tradičně zorganizovali Hasičský
ples, který hostila místní Sokolovna. K tanci
a poslechu hrála hudba Popuďané, pro zúčastněné byla připravena bohatá tombola. Tímto si Vás

dovolujeme pozvat na příští ples, který bude pro
mnohé překvapením.
Zásahová jednotka se účastnila ostrého výjezdu
do prostoru za benzinkou v Mistříně.
Také nás čekala i smutná povinnost. Na věčnost
jsme doprovodili členku z družebních Radošovců.
Jako ostatní spoluobčané se i my těšíme z příchodu jara, které mimo jiné bude znamenat zintenzivnění naší činnosti. Můžeme předeslat, že
jsme připraveni vypomáhat obci formou brigádnické činnosti a také pokračovat v péči o svěřenou techniku a zvelebování naší zbrojnice a jejího
okolí. Rovněž děti, mládež a sportovci začnou
trénovat.
Z našich příštích akcí ještě zmíním plánovaný sběr starého železa, který se uskuteční dne
16. 4. 2016.
Věřím, že příchod jara všechny potěší. Mějme
se však na pozoru při jarním úklidu, který je
mnohdy spojen s pálením staré trávy, dřevin a réví
z vinohradů. Nevypalujte starou trávu a nenechávejte ohniště bez dozoru. V případě věších akcí
nabízíme naši odbornou asistenci a dozorování.
Za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář

SDH Mistřín
Rok 2016 začal pro náš sbor tradiční výroční
valnou hromadou, na které jsme zhodnotili uplynulý rok, ocenili aktivní členy sboru a především
stanovili cíle do nového roku.
Sportovní sezonu odstartovali naši mladí hasiči 27. února na neoficiálním Halovém mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově,
kde starší i mladší žáci chtěli navázat na úspěchy
z posledních let. Starším žákům se letos, bohužel, vůbec nedařilo, a tak museli čest Mistřína

zachraňovat mladší žáci, kteří skončili těsně pod
stupni vítězů na děleném 4. místě. I když to tentokrát bylo bez medaile, v nabité konkurenci týmů
z celé ČR, Slovenska i Polska je to krásný výsledek a za výbornou reprezentaci děkujeme.
O další cenné kovy budou naši žáci usilovat 19.
března na soutěži Velická hala.
Nezahálí ani družstva dorostenců a mužů. Během jarních prázdnin na začátku března se v rámci prvního letošního soustředění pilně připravovali

Příprava družstva SDH Mistřín na soutěže
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Výroční schůze SDH Mistřín

na novou sezonu, která začíná v polovině dubna
halovou soutěží v Jablonci. V průběhu dubna pak
mají na programu soustředění všechna sportovní
družstva – od žáků, přes dorostence, až po muže.

Sběr starého železa v části obce Mistřín provedeme v sobotu 2. dubna. Za věnovaný železný
odpad předem děkujeme!
Ing. Vojtěch Marada, místostarosta SDH

TJ Sokol Svatobořice
Pučící tulipány a narcisky vystrkují ze země
své špičky, my pomyslně zakládáme záhony a rozdělujeme, kde co nasadíme a zasejeme. To je předzvěst jara a až budete tento příspěvek číst, bude
ve svém plném rozpuku.
I přes tuto skutečnost se vrátím do období zimy,
a tak navážu na akce, u kterých jsem skončila
v minulém vydání zpravodaje. Velká a velmi zdařilá
byla vánoční výstava spojená s Mikulášem a čertem. Vy, kteří jste tam byli, jistě mi to potvrdíte,
ostatní měli možnost se s průběhem seznámit v reportáži, kterou s naší jednatelkou M. Změlíkovou
uskutečnila redaktorka týdeníku Slovácko.
Rozsvícený vánoční stromek, koledy, Sokolovna provoněná punčem a svařeným vínem, výborná
slovenská zelňačka, hudba a spousta přítomných,
to bylo zpívání u stromečku, které nám navodilo
tu správnou vánoční atmosféru.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se konal
26. 12. 2015 na Sokolovně. Přítomno bylo celkem
17 žáků, kteří byli rozděleni do 2 družstev.
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Vítězové prvního družstva:
1. Vilém Půček
2. Martin Borski
3. Ondra Malík
Vítězové druhého družstva:
1. Michaela Varmužová
2. Lukáš Michna
3. Matěj Grmolec
Se starým rokem jsme se rozloučili hezky pospolu, vesele, tak jak to má být, opět na „Sokolce.“ „Prasátko“ bylo tento rok ve Vacenovicích.
S červeným šálem na krku a hvězdou na čele jsme
se vydali směrem k Vacenovicím, tam nás čekala
spousta účastníků, povídání, setkání se známými. Jako pohoštění jsme dostali guláš, zelňačku
a motané buchty s mákem, které však měly tak
moc drobtovitou strukturu, že jsme museli každé sousto náležitě zapít, abychom je pozřeli. Ale
i mistr tesař (v tomto případě kuchař) se utne.
K pohoštění patřil také chléb namazaný sádlem
a posypaný cibulkou. A já jsem došla k závěru, že
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

musím jít do Vacenovic, abych zjistila, že tento
pokrm, který jsem v dětství musela povinně jíst,
je vlastně moc dobrá věc.
Rok 2016 jsme zahájili pochodem kolem dědiny
a skončili na Sokolovně u svařáku. Inu, tradice se
musí dodržovat.
Na župní ples jsme byli pozváni do Dubňan.
Nevytopený sál, hudba, která vůbec nevyhovovala věkovému složení přítomných, málo obálek
do tomboly. Takové bylo naše hodnocení a ponaučení pro nás.
Na druhý den jsme měli Valnou hromadu, kde
se hodnotilo a plánovaly se nové akce. Kromě toho
proběhly nové volby. Až na malé změny zůstávají
všichni, takže teď s chutí do další práce.
13. února se konal švihadlový víceboj a závod
ve šplhu na tyči v Hodoníně. Zúčastnilo se celkem
6 závodníků a výsledek byl více než uspokojivý.
6 soutěžících a 6 medailí - 4 zlaté, 1 stříbrná a 1
bronzová. Myslím, že gratulace v tomto případě
je na místě.
Poslední akcí tohoto období byl maškarní ples.
To, co nám vadilo na župním plese v Dubňanech,
to nám nehrozilo tady. Hudba dua Jitřenky udělala
své, vybraný repertoár vyhovoval všem, takže nehrozilo, že by někomu byla zima, lístků do bohaté

tomboly bylo také dost. Dvě naše sestry nás
v maskách indiánů zavedly do divokého západu,
a tak moc se líbily, že získaly 1. místo. Zde bych
chtěla upozornit na jednoho člena dua Jitřenky –
Jindru Poláška. Ač není členem Sokola, věrně nás
vyprovází na každou akci a má tu největší zásluhu
na tom, že je tam veselo. Jindro, díky.
Když se ohlédneme za činností roku 2015, myslím, že můžeme být spokojeni. Máme radost, že
jsme našli společnou řeč s vedením obce i KD, že
jsme bráni jako jedna z organizací, které přispívají k veřejnému životu v obci. Nebylo tomu tak
vždy. Největší zásluhu, že na tom jsme tak, jak
jsme, má naše jednatelka sestra M. Změlíková,
která v tandemu se starostkou A. Výletovou nás
vede nenásilnou formou, takže práce v Sokole je
zábavou. Obětuje tomu velkou část svého volného
času, ale dělá to s takovým elánem a nasazením,
že my ostatní tiše závidíme. Skutečnost je však
taková, že by tu práci i při takovém pracovním
nasazení sama nezvládla, že musí mít za sebou
tým, a to jsme my ostatní. Ale nikdo se prý nemá
chválit, a proto končím svůj příspěvek – nechť se
dílo i nadále daří.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

Družstvo na Župním přeboru ve šplhu a skákání přes švihadlo, umístilo se II. místě
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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TJ Sokol Mistřín – kuželkáři
Už jsme se dostali za polovinu jarní části soutěže a pomalu se nám ukazují konečné výsledky
sezony.
Družstvo „A“, hrající 3. ligu mužů skupiny
„D“, se nachází ve středu tabulky na 7. místě.
Na vedoucí mužstvo z Kamenice nad Lipou ztrácí 7 bodů. O postup do 2. ligy mužů se nejspíše
budou mezi sebou prát první tři mužstva, která
dělí menší bodové rozestupy. Letošní ročník 3.
ligy byl velmi vyrovnaný a střed tabulky je pro nás
úspěchem. Družstvo „B“ stále bojuje v Jihomoravském přeboru 1. třídy o první místo a má snahu
postoupit do divize. Dle všeho se bude rozhodovat
o postupujícím až do posledního kola celé sezony.
Podobná situace jako v ligové časti je i v Jihomoravském přeboru. O postupu do divize se rozhodne mezi prvními čtyřmi mužstvy v soutěži, která
mají mezi sebou nejmenší bodové rozestupy. V Jihomoravském přeboru 2. třídy si udržuje družstvo „C“ medailové umístění. Postupová první
příčka v soutěži je už nejspíše dána družstvu „A“
z Domanína, kdy náskok 6 bodů na Mistřín „C“
je veliký. Letošní sezona se družstvu „C“ začala
dařit až od poloviny podzimu, takže jisté postupové body budou letos chybět. Dorost pod vedením pana Ivana Blahy se zatím drží na 10. místě
v tabulce Krajské ligy dorostu. Je potřeba říci, že
všichni dorostenci hrají svoji první sezonu v kuželkách, tak pevně věříme, že rok od roku bude
pozice v tabulce vyšší.
Leden patří v kuželkách přeborům. Kuželkáři
měli početný zástup na přeborech. Největší úspěch
sklidili za TJ Sokol Mistřín hráči pan Stanislav
Polášek, který zvítězil v Krajském kole ve Vracově, a pan Luděk Svozil, který postoupil ze semifinálového turnaje v Kroměříži na Mistrovství ČR,
které se koná 30. dubna v Rosicích. Dvojí přebory
se uskutečnily i na čtyř-dráze u nás. Mistrovství
kraje seniorek a juniorek se odehrálo na kuželně v Mistříně. V sekci juniorek vyhrála slečna

Postupující na Mistrovství ČR pan Luděk Svozil

Šimková Jitka z TJ Podlužan Prušánky, která
měla nához 577 poražených kuželek na 120hs.
V seniorkách zvítězila paní Dobešová Naděžda
z KK Slovan Rosice náhozem 590 poražených kuželek na 120hs. Paní Dobešová je sedminásobná
mistryně světa v kuželkách, členka české reprezentace v kuželkách, kuželkářka století a nyní
vice-prezidentka České kuželkářské asociace.
Bylo pro nás velkým potěšením, že přijela k nám
na kuželnu hráčka světové třídy a dokázala to
všem přítomným, když vyhrála 1. místo. Přebory
byly u nás na kuželně kladně hodnoceny a hráči
se k nám rádi vracejí.
Děkujeme za podporu Všem příznivcům kuželkářského sportu v Mistříně. Hodu ZDAR!
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.
mluvčí kuželkářů

SK Spartak
Nejhorší část roku pro každého fotbalistu pomalu končí. Uzavírá se nejméně oblíbená doba
plná běhání, posilování a trénování bez míče.
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Každý hráč, nejen z našeho klubu, Vám určitě potvrdí, že se nejméně těší právě na první tři měsíce
roku, protože jsou plné dřiny, potu a velkého úsilí.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Ale naštěstí i tyto chvíle jednou končí a jsou vystřídány obvyklými týdny, kdy se střídají tréninky
s míčem na travnatém hřišti s víkendovými zápasy před nedočkavými diváky lačnícími po vstřelených brankách, bodech a vítězstvích.
I u nás už s netrpělivostí vyhlížíme první mistrovská utkání, která se budou konat převážně
poslední březnovou a první dubnovou neděli. Už
jen několik málo dnů a týdnů nás dělí od prvních
těžkých utkání o body a umístění v tabulce.
Ale k fotbalu v naší obci patří nejen sportovní
aktivity, ale i ty společenské. Bylo pro nás velmi
příjemné uspořádat i letos Discoples a spolupodílet se na Koštu pálenek, likérů a pomazánek. Obě
tyto akce se již začlenily do tradičních podniků
v naší obci a pro nás je krásné zjištění, že patří k těm úspěšnějším a nejoblíbenějším v rámci
obce. Jsme rádi, že naše činnost zasahuje i do oblasti společenského dění a naše píle sklízí ovoce
úspěchu. I za to děkujeme Vám všem, kteří nás
podporujete a navštěvujete i tyto naše akce. Ještě
jednou díky!
Přestože dlouhá zima bývá velmi nepříjemným
obdobím, je všeobecně považována za dobu, kdy
se každý hráč může velmi dobře připravit na dlouhé jarní odvety, které bývají často úpornější a náročnější než podzimní zápasy. Poctivá zimní příprava se každému sportovci během namáhavých
střetnutí v dobrém vrátí.

Během tohoto období se začala připravovat
i naše družstva. Muži poprvé vyběhli už na začátku ledna a několikrát týdně se připravovali v okolí obce. Odjeli také v únoru na tradiční
soustředění – tentokrát do Jeseníků, aby utužili
kolektiv a nabrali co nejvíce tréninkových dávek.
Ke zpříjemnění namáhavých výběhů se zúčastnili již po několikáté kyjovského zimního turnaje,
kde bojovali ve skupině se slovenským Mokrým
Hájem, Koryčany, Střílky, Vlkošem a Lovčicemi.
V jednom z posledních přípravných utkání zavítali do Vacenovic, kde prohráli nejtěsnějším rozdílem 1:0. Jejich zimní příprava byla celkem povedená, ale je stále v očekávání, s jakým kádrem
budou na jaře bojovat o nejvyšší příčky okresního
přeboru, protože mnoho hráčů, kteří na podzim
oblékali náš dres, odešlo.
„B“ mužstvo na začátku jara povolalo do služeb
některé z hráčů, kteří již dřív skončili s aktivní
kopanou, a tak je možné, že při jarních zápasech
uvidíte tváře, které byste už v našem dresu čekali možná jen v utkání starých pánů. Přesto se
v prvním jarním utkání povedlo na domácím hřišti zvítězit 3:2 proti týmu Maria Taferl z Rakouska. Věříme, že další výhry a body budou přibývat
i během jara.
Dorost se také poctivě a pečlivě připravoval
pod vedením svých trenérů a absolvoval několik
přípravných utkání, v nichž ladil formu do tuhých

Dorost SK Spartaku Svatobořice
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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bitev. Přestože poslední přípravné utkání prohrál
s Koryčany 1:8, neztrácíme víru v to, že i nadále
budou na samém vrcholu okresního přeboru, a to
až do konce sezony.
I naše nejmladší kategorie – tedy starší a mladší žáci a starší a mladší přípravka – přes zimu
nezahálely. I ony absolvovaly pestré a přínosné
tréninky a přípravné zápasy a turnaje. Přesto
se všichni hráči už těší, až konečně budou moct
navléknout náš dres a nazout své kopačky k prvním jarním mistrovským utkáním.

Nedivme se jim, protože o to jde, o těžké zápasy,
o souboje s okolními vesnicemi. O krásné zápasy
plné napínavých momentů, plné krásných gólů
a potěšených fanoušků.
Dovolte mi, milí sportovní přátelé, abych i já
Vám na tomto místě mohl popřát co nejvíce vyhraných zápasů a co nejvíce gólů v sítích soupeřů.
Děkujeme Vám za Vaši milou a pro nás zavazující
přízeň a těšíme se na Vás u prvních a také všech
dalších zápasů SK Spartaku Svatobořice!

SK SPARTAK - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2016
SPARTAK - Muži "A"
Čas

Zápas

SPARTAK - Muži "B"

Datum

Kolo

Datum

Kolo

NE
27.3.

15

15:00 KEN Veselí - SPARTAK "A"

NE
3.4.

16

15:30 SPARTAK "A" - Nenkovice

SO
2.4.

12

NE
10.4.

17

15:30

St. Poddvorov - SPARTAK
"A"

SO
9.4.

NE
17.4.

18

16:00

SPARTAK "A" - Ždánice

NE
24.4.

19

16:00 Strážnice - SPARTAK "A"

Čas

Zápas

SPARTAK - Dorost
Datum

Kolo

Čas

Zápas

NE
27.3.

17

12:45

Lužice - Spartak

15:30 Vřesovice - SPARTAK "B"

NE
3.4.

18

13:15

Spartak - St. Poddvorov

13

15:30 SPARTAK "B" - Vacenovice

NE
10.4.

19

13:15

Ždánice - Spartak

NE
17.4.

14

16:00 Strážovice - SPARTAK "B"

NE
17.4.

20

13:45

Spartak - Strážnice

SO
23.4.

15

16:00 SPARTAK "B" - Nenkovice

NE
24.4.

21

13:45

Lipov - Spartak

PA
13.5.

29

17:30

Spartak - Kostelec

NE
1.5.

20

16:30 SPARTAK "A" -Kozojídky

SO
30.4.

16

16:30 SPARTAK "B" - Archlebov

NE
8.5.

21

16:30 Mikulčice - SPARTAK "A"

SO
7.5.

17

16:30 SPARTAK "B" - Vřesovice

NE
8.5.

23

14:15

Mikulčice - Spartak

NE
15.5.

22

16:30

SPARTAK "A" - Bzenec
"B"

SO
14.5.

18

16:30 Vacenovice - SPARTAK "B"

NE
15.5.

24

14:15

Spartak - Čejkovice

NE
22.5.

23

16:30

Uhřice - SPARTAK "A"

SO
21.5.

19

16:30 SPARTAK "B" - Strážovice

NE
22.5.

25

14:15

Dambořice - Spartak

ST
25.5.

30

18:00 Moravský písek - Spartak

Nenkovice - SPARTAK "B" NE
(hřiště želetice)
29.5.

26

14:15

Spartak - Šardice

NE
5.6.

27

14:15

Spartak - Vacenovice

NE
12.6.

28

14:00

Vracov - Spartak

NE
29.5.

24

16:30

NE
5.6.

25

16:30 SPARTAK "A" - Moravany

SO
11.6.

26

16:30 Kostelec - SPARTAK "A"
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SPARTAK "A" - Vracov

SO
28.5.

20

16:30

SO
4.6.

11

16:30 Archlebov - SPARTAK "B"

22

VOLNO

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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16

17

18

19

20

21

22

SO
7.5.

SO
14.5.

SO
21.5.

SO
28.5.

SO
4.6.

SO
11.6.

15

14

NE
1.5.

NE
17.4.

12

SO
2.4.

13

Kolo

Datum

15:00

13:00

9:00

10:45

9:00

14:30

10:15

9:30

9:00

Čas

SO
11.6.

SO
4.6.

Velké Pavlovice
Spartak

Spartak Ratíškovice

SO
28.5.

SO
21.5.

SO
14.5.

SO
7.5.

NE
1.5.

NE
17.4.

SO
2.4.

Datum

Lanžhot Spartak

Spartak Hustopeče

Novosedly Spartak

Spartak V. n. Veličkou
(Hřiště Hovorany)

Břeclav Spartak

VOLNO

Mutěnice Spartak

VOLNO

Bzenec Spartak

Zápas

STARŠÍ ŽÁCI

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

Kolo

13:30

14:45

10:45

9:00

10:45

13:00

12:00

11:15

10:45

Čas

Spartak Ratíškovice

Velké Pavlovice
Spartak

Lanžhot Spartak

Spartak Hustopeče

Novosedly Spartak

Spartak V. n. Veličkou
(Hřiště Hovorany)

Břeclav Spartak

VOLNO

Mutěnice Spartak

VOLNO

Bzenec Spartak

Zápas

MLADŠÍ ŽÁCI

NE
1.5.
14

13

SO
23.4.

11

NE
10.4.
12

10

Datum
a čas bude
upřesněn

NE
17.4.

Kolo

Datum

9:30

10:00

9:30

11:45

Čas

Spartak Ježov

Kostelec Spartak

Spartak Želetice

Kyjov (umělá tráva)
Spartak

Strážovice Spartak

Zápas

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

SK SPARTAK - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2016

NE
1.5.

NE
24.4.

NE
17.4.

NE
10.4.

NE
3.4.

Datum

14

13

12

11

10

Kolo

10:30

11:30

10:30

11:15

13:30

Čas

Spartak Šardice

Moravany Spartak

Spartak Ždánice

Kyjov (umělá tráva)
Spartak

Čejč Spartak

Zápas

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Toulky českou minulostí
Kulturnímu domu se podařilo navázat propagační, a nebojím se říct i přátelské, vztahy s Českým rozhlasem Brno. Na tomto základě jsme se
domluvili na uspořádání několika besed s moderátory ČR Brno.
Určitě mi dáte za pravdu, že po hlase je všechny
dobře známe, ale jejich tváře jsou nám zahaleny
tajemstvím.
Proto nás potěšilo, že naše pozvání přijali:
Mgr. Jaromír Ostrý, ředitel Českého rozhlasu
Brno a Zlín, Jiří Kokmotos, vedoucí programu
Českého rozhlasu Brno a Josef Veselý, moderátor a redaktor Českého rozhlasu Brno. Všichni
tři patří mezi nejoblíbenější moderátory rozhlasu. Pořad jsme nazvali podle oblíbeného pořadu
„Toulky českou minulostí“, i když toulat jsme se
začali až v závěru pořadu. Většina návštěvníků se
shodla v tom, že jak příjemný mají hlas a vystupování v rozhlase, tak příjemné bylo s nimi pobesedování. Hovořilo se o práci v rozhlase a zážitcích

Beseda s moderátory rozhlasového pořadu
„Toulky českou minulostí“

při natáčení. Vzpomněly se i blížící se Velikonoce
a události s nimi spojené. Nakonec přišlo i na dotazy diváků.
Věřím, že většina z nich si odnesla pěkné zážitky z tohoto setkání a budeme se společně těšit
na další.
Rostislav Marada

Budování muzea
Vážení spoluobčané,
jistě jste již slyšeli o budování muzea Internačního tábora Svatobořice.
Jak sami máte možnost vidět, tak práce postupují k zdárnému konci. Architekti atelieru 100D
z Kyjova zpracovávají projekt. Současně probíhá
výběrové řízení na návrh pomníku, který bude
stát v blízkosti tohoto muzea.
Znovu se na Vás obracíme s prosbou o zapůjčení
nebo věnování upomínkových předmětů, které se
vztahují k tomuto smutnému období. Jedná se jak
o předměty, tak fotografie či jiný písemný materiál. Budeme vděčni i za vzpomínky nebo příběhy
související s tímto obdobím. Již delší dobu shromažďujeme tyto artefakty, aby obohatily sbírkový
fond tohoto muzea. Budeme vděčni i za informace, které nás přivedou k zajímavým předmětům.
Majitelé je mohou poskytnout pro fotodokumentaci, nebo je zapůjčit či věnovat. O každém daru
bude sepsán protokol o věnování se jménem
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dárce. Naším zájmem je připravit co nejvěrohodnější muzejní fond tohoto muzea.
Další informace můžete získat osobně u vedoucího kulturního domu Rostislava Marady nebo
na tel.: 777948493, e-mail: kd@svatoborice-mistrin.cz, nebo také na Obecním úřadě ve Svatobořicích-Mistříně.

Fotografie věnovaná paní A. Juřičkovou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Kulturní akce,
které se uskutečnily
v I. čtvrtletí 2016

Akce, které
připravujeme
na II. čtvrtletí roku 2016

LEDEN
4. 1. Fit Dance, každé pondělí
9. 1. Taneční prodloužená, SRPŠ, KD
16. 1. Společenský ples, Lúčka a Patnáctka
pro občany, KD
22. 1.	Hasičský ples, Sokolovna (SDH Svatobořice)
23. 1. Reprezentační ples obce, obec a SRPŠ, KD
30. 1. Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)

DUBEN
1. 4. Zájezd na divadlo „Cena facky“, KD
3. 4. Setkání mužských sborů, KD, (MS)
6. 4.	Morava, země neznámá, beseda
s redaktory ČR, KD
10. 4. Dětský karneval, KD, (RC Krteček)
18. 4.	71. výročí Osvobození obce, pietní kladení
věnců, (obec)
22. 4. Den země (RC Krteček + ZŠ)
29. 4. Degustace vín, Svatoborský sklípek
30. 4.	Slet čarodějnic, hasička Svatobořice
(SDH Svatobořice)
30. 4.	Pálení čarodějnic, hospoda U Polášků
(soubor Mistřín)
30. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD
(chasa obce)

ÚNOR
6. 2. Fašaňková obchůzka (soubory obce)
7. 2. Dětský maškarní karneval, KD, (Orel)
10. 2. Dětský kabaret, KD, (MŠ)
13. 2. Diskoples, KD, (SK Spartak)
20. 2. Dětská pěvecká soutěž, KD
20. 2.	Maškarní ples, Sokolovna, (TJ Sokol
Svatobořice)
25. 2. Beseda - Josef Úlehla, knihovna, KD
27. - 28. 2. Degustace pálenek
BŘEZEN
5. 3.	Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek, KD, (SK Spartak)
9. 3.	Beseda s moderátory Českého rozhlasu
Brno, KD
13. 3.	Smrtná neděle, ul. Vyhnálov
(Lúčka + dětské soubory)
12. a 13. 3. Velikonoční výstava, Sokolovna,
(TJ Sokol Svatobořice)
15. 3.	Pohádkové čtení, knihovna KD,
(RC Krteček)
16. 3. Vernisáž výstavy fotografa Janka Sedláře
19. 3. Oblastní liga v boxu, Sokolovna
31. 3.	Beseda se spisovateli dětské literatury
pro I. a II. stupeň ZŠ, knihovna, KD

Malíř Janek Sedlář při vernisáži
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KVĚTEN
7. 5.	Den matek, Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
7. 5. Výstava vín, Vinařství Dufek
8. 5. Den matek, KD
9. 5. Czech Virtuosi, koncert, KD
15. 5. Královničky, u kostela (dětské soubory)
15. 5. Den rodin, (RC Krteček)
19. 5. Zájezd „Pražský hrad“, KD
22. 5. Dětská hasičská soutěž (SDH Mistřín)
28. 5.	Den dětí v areálu kuželny (TJ Sokol
Mistřín)
28. 5. Kácení máje, ul. Nádražní za KD
29. 5. Svátek sousedů
ČERVEN
5. 6.	Den dětí, táborák u hasičské zbrojnice
(RC Krteček, SDH Svatobořice, TJ Sokol)
19. 6. Den otců (RC Krteček)
19. 6. Cimbály na ulici, park pod kostelem
26. 6.	SDH – dětská soutěž, hasička Svatobořice
(SDH Svatobořice)
ČERVENEC
1. 7.	Táborák u hasičky ve Svatobořicích
(SDH Svatobořice a TJ Sokol)
2. 7. Farní den
23. 7. Dožínky
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POZVÁNKA NA DOŽÍNKY
Je to osm let, kdy se naposledy konala v naší
obci lidová slavnost „DOŽÍNKY“. Po domluvě
s místními soubory a sbory jsme se rozhodli tuto
slavnost uspořádat v letošním roce.
Slavnost se bude konat 23. července 2016
v parku u „staré školy“ v části obce Svatobořice.
Naší snahou je také zavzpomínat a připomenout
si pěkné dožínkové písně a říkanky, které pomalu
zapadají v zapomnění. Také chceme, aby se letní
kroje obnovovaly a pořádně se „vyvětraly“. Krojovaní budou mít vstup na program zdarma. Navrhovaný program počítá se srazem krojovaných
kolem 16:00 hod. u Pohostinství u Šťastných.
Pak se půjde průvodem pro první žnečku, věnec
a hospodáře. Po příchodu do parku bude probíhat
zvykoslovný pořad, kde se představí naše soubory, sbory a muziky. Také jsou pozváni hosté, kteří
obohatí náš kulturní program. Poté bude následovat taneční zábava při dechové hudbě. Rádi v průvodu přivítáme i tradiční techniku, která souvisela s obděláváním půdy a zpracováním obilí.
Na tuto slavnost pozvěte také své rodinné příslušníky a kamarády. Věříme, že společně vytvoříme

příjemné prostředí, kde strávíme pěkné odpoledne a možná i noc. Občerstvení na místě bude zajištěno.
Závěrem ještě jednou přijměte naše pozvání
na tuto slavnost. Zveme jak krojované, tak civily,
abychom si připomněli jeden lidový obyčej, který
naši předci každoročně a s radostí slavili.

Malí dožínkoví pomocníci

Chlapci v průvodu na posledních dožínkách v obci
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JUBILANTI
Duben 2016
70 let
Františka Pekárková
Josef Hasala
75 let
Marie Hollerová
80 let
Jaroslav Přikryl
86 let
Květoslava Urubková
88 let
Marie Novotná
Jakub Šťastný
91 let
Rozina Veselá
92 let
Antonie Řiháková
Květen 2016
75 let
Marie Kolaříková
Ludmila Křemečková
Stanislav Chludil
Anežka Klimešová
85 let
Jan Pekárek
88 let
Františka Řiháková
90 let
Jiřina Polášková
Jaroslav Polášek
91 let
Růžena Ivičičová

85 let
Cecilie Měchurová
86 let
Drahomíra Sládková
87 let
Terezie Ondříšková
Duben 2016
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Josef a Ladislava Vašulkovi
Květen 2016
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Jan
a Marie Mrkývkovi
Svatby v roce 2015
V roce 2015 bylo uzavřeno 8 občanských sňatků
a 9 církevních sňatků bylo uzavřeno v kostele Navštívení Panny Marie.

Červen 2016
70 let
Marie Líčeníková
Jan Urubek
Petr Holešínský
Marie Číhalová
75 let
Anna Rolencová
Marie Okůnková
Vladimír Kostiha
80 let
Ludmila Podveská

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Narozené děti v obci v roce 2015
Leden
Ema Papierniková
Únor
Vladimír Divácký
Daniela Jahodová
Vojtěch Mynář
Duben
Ivo lunga
Ondřej Tichý
Claudie Bednaříková
Kateřina Buštíková
Květen
Radim Adamec
Matyáš Čičák
Matěj Procházka

Červen
Elena Maradová
Jonáš Kukulka
Alex Müller
Červenec
Tereza Řiháková
Srpen
Beáta Bukvaldová

Říjen
Sofie Špačková
Sebastian Zeman
Listopad
Sofie Vavřinová
Dominik Blaha
Oliver Novák
Prosinec
Tadeáš Hebík

Září
Anabel Šťastná
Alice Hosová
Daniel Neckař
Šimon Svora
Martina Zapletalová

Zemřelí občané v roce 2015
Leden
Miroslav Němčanský
Jan Blata
Únor
Marie Pecháčková
Březen
Hana Horňáková
Jan Lecián
Miroslav Šustáček
Jiřina Hynštová
Ladislav Forman
Duben
Karolína Maradová
Ján Križan
Vladislav Navrátil
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Květen
Jiřina Varmužová
Marie Esterková
Jitka Hánová
Františka Mikulicová
Anna Brhlová
Aloi Juřička
Červen
František Marada
Červenec
Ladislav Vašíček
Vlasta Konečná

Říjen
Terezie Novotná
Marie Řiháková
Ludmila Martonová
Ludmila Lysoňková
Listopad
Anna Šnejdarová
Prosinec
František Navrátil
Josef Haloda

Srpen
Ludmila Horáková
Září
Anna Polášková
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PASPORT OBYVATELSTVA 2010 – 2015

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet obyv.
k 1. 1. ..

Počet
narozených

Počet
zemřelých

Počet
přistěhovaných

Počet
vystěhovaných

Počet obyv.
k 31. 12. ..

3 557
3 551
3 571
3 561
3 570
3 570

39
44
39
37
34
27

34
34
36
31
27
29

55
78
47
78
54
68

66
68
60
75
61
74

3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562

Za dobrodružstvím
Obec Svatobořice-Mistřín pořádá ve dnech 1. –
12. 8. 2016 (bez víkendu) příměstský tábor pro
děti ve věku 4 – 12 let s názvem: „ZA DOBRODRUŽSTVÍM“.
Je zaměřen na využití volného času dětí v době
letních prázdnin. Pro Vaši ratolest je připraven
různorodý program: netradiční sportovní hry
a aktivity, výlet a spousta her a soutěží dle počasí
situovaných do přírody, tělocvičny či třídy.
Děti budou moci strávit volný prázdninový čas
v době od 7:00 – 16:00 hod. v budově ZŠ Svatobořice-Mistřín – učebna družiny pod vedením 3 lektorek. Jména lektorek budou upřesněna a představena na společné schůzce, kde se vyjasní detaily
tábora. Stravování dětí bude zajištěno v jídelně
základní školy. Lékařský dohled je také zajištěn.
Cena 10 denního příměstského tábora je
2 400 Kč na dítě, a to díky finanční podpoře Obce
Svatobořice-Mistřín (celková kalkulovaná cena je

3 200 Kč na dítě). V případě volby 5 dnů (prvního
či druhého týdnu) je cena stanovena na 1 600 Kč.
Nahlásit své ratolesti můžete prostřednictvím
přihlášky, kterou si máte možnost vyzvednout
v informační kanceláři obecního úřadu nebo
stáhnout na webových stránkách obce www.svatoborice-mistrin.cz v záložce Obec přátelská rodině. Vyplněné přihlášky odevzdejte v informační
kanceláři nebo zašlete mailem na adresu obec@
svatoborice-mistrin.cz nejpozději do 30. 4. 2016.
V případě velkého počtu přihlášených dětí budou přednostně vybrány děti pracujících rodičů.
Vyrozumění bude účastníkům tábora zasláno nejpozději do 11. 5. 2016.
Podrobné základní informace k táboru Vám
pak budou zaslány mailem. V průběhu měsíce
července ještě proběhne schůzka rodičů s lektorkami, o termínu schůzky se včas dozvíte.

PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ JARNÍ DNY A TĚŠÍME SE NA VÁS!

Šikovná děvčata při malování
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Děti z Krušpánku předtančují Moravskou besedu

Ženy z obce v kostele po mši na „Hromnice“
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Scholička prodává velikonoční drobnosti

Nejmladší zpěváček na soutěži – Martínek Varmuža
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek

Krásnější polovina rodu Urubků
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„Pochováváni base“ na sále

Vynášení „smrtky“ a přinášení „létečka“ na Kyjovce
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Půlnoční překvapení v podání mladší části ŽS Rezedky

Turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně
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Hodnotící komise při degustaci pálenek a likérů

Žáci tanečních v akci
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Společné foto Podkověnky po turnaji

Scholička při koncertě v Rajhradě
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Přípravka SK Spartak

Nejmenší „král“ z Tříkrálové sbírky
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Děti nacvičují první pomoc kamarádovi

Předtančení žáků školy na plese Obce a SRPŠ
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Klepači při obchůzce obcí

Velikonoční výstava
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Velikonoční jarmark v základní škole

Přišlo v poště
Hledáme Marii…
Dne 19. 12. 2015 přišel dopis z Prahy. Na Obec
Svatobořice-Mistřín psal pan Václav Vrtal a měl
toto přání:
Cituji: „Sloužil jsem jako vojín v Kroměříži
od roku 1959 až do roku 1961 (po prodloužení
do 15. 12. 1961).
V neděli 12. 2. 1961 jsme jeli vozidlem GAZ
přes Svatobořice a byli jsme zde zastaveni při
oslavě nějaké svatby. Dávali nám napít víno a pozvali nás na oslavu posvícení, které se mělo za pár
dní konat. Toto pozvání jsme přijali. Zasedli jsme
u vchodu k prvnímu stolu. Bylo nás pět. Kamarád
Emil mě „vyhecoval“, abych šel pro krojovanou
dívku, která seděla vedle. Nevěděl jsem, jestli je to možné, ale po optání jsme zjistili, že to

možné je. Tak jsem prožil událost, na kterou jsem
do dnešního dne nezapomněl. Hudba hrála jenom
pro mě samotného, protože se žádný pár nepřidal. Ta krojovaná dívka se jmenovala Marie a byla
ze Svatobořic. Moc na tuto mimořádnou událost
vzpomínám a chtěl bych jí popřát zdraví. Posílám
i navštívenku s adresou a telefonem, a pokud by
byla možnost zjistit její totožnost, byl bych velmi
rád. Vím, že je to velmi těžké, a tak mohu jen
vzpomínat na dobré moravské kamarády.“
A co teď s tím?! Jak byla ta dívka stará? Jmenovala se opravdu Marie, nebo to bylo jméno jenom
vymyšlené pro nějakého cizího vojáka?
Jediné, co mě napadá, je, že si může vzpomenout jen ona sama.
Vzpomene si?
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