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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Z jednání zastupitelstva obce
Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 5. 2016 (zkrácená verze)
Program zastupitelstva byl zahájen starostou
v 18 hodin. Po schválení programu zasedání a volbě orgánů proběhla kontrola usnesení z minulého
zastupitelstva a starosta informoval o činnosti
rady obce za minulé období. Předseda finančního
výboru pan Kyněra přednesl zprávu o činnosti finančního výboru a zastupitelstvo schválilo jednací
řád finančního výboru.
V dalším bodu zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 a plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku 2016. V postupném
sledu byl projednán a schválen závěrečný účet
obce za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015,
vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
z rozpočtu obce v roce 2015, výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2015 a výroční zpráva
o hospodaření ObKD za rok 2015.
Širokou diskusi vyvolalo schválení smlouvy
o poskytnutí příspěvku na sociální služby s městem Kyjovem a zvláště smlouva o poskytnutí dotace
pro Charitu Kyjov. Schválena byla smlouva o poskytnutí dotace mysliveckému kroužku Hubert.
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemku č. p.
3/2 za starou školou, pak pozemky pod polními
cestami a přijalo dar pozemku v k. ú. Svatobořice.
Naopak zrušilo záměr prodeje pozemku pro Pískovnu Mistřín a navrhuje pozemek pronajmout.

Prodej pozemku v k. ú. Mistřín na Kostelíkách
byl schválen.
V dalším jednání byla schválena na doporučení
statika demolice budovy staré mateřské školy.
Starosta informoval zastupitele o postupu prací
v obci. V rozsáhlé diskusi se probraly jednotlivé
problémy v chodu obce. Ve 21:30 hodin bylo zastupitelstvo obce ukončeno.

Práce na opravě zvonice pokračují

Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2016 (zkrácená verze)
Zastupitelstvo bylo zahájeno tradičně v 18. hodin a nejprve byl schválen program a zvoleny jednotlivé orgány zastupitelstva.
Hned na začátku byl dán prostor zástupcům
Charity Kyjov a řediteli odboru sociálních věcí
města Kyjova k vysvětlení financování sociální
péče v naší obci.
Pak již probíhalo jednání podle schváleného
programu kontrolou usnesení z předešlého zastupitelstva, zprávou o činnosti rady obce, zprávou
o činnosti kontrolního výboru. Bylo rozebráno plnění rozpočtu za pět měsíců roku 2016, schváleno
rozpočtové opatření č. 3.
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Schválenou darovací smlouvou s Jihomoravským krajem získá obec do svého vlastnictví bezplatně vozovku a most v ulici Nádražní. Dodatek
smlouvy navýšil příspěvek obce pro sportovní
oddíl kuželek, který za něj opraví zchátralý plot
u kuželny.
V dalším průběhu schválili zastupitelé výkup
pozemků po rekonstrukci ulice Šardická, Vrbátky
a po stavbě průtahu II. obcí.
V bodu 14 starosta seznámil členy zastupitelstva se záměrem výstavby rodinných domů
v lokalitě bývalého statku v Mistříně. Po projednání bylo odsouhlaseno vypracování projektové
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dokumentace na budoucí prodloužení ulice K Vinohradům.
Důležitý bod programu týkající se rekonstrukce svatobořického mlýnu, byl po projednání odložen a bylo schváleno samostatné jednání. V bodu
„Odvedení dešťových vod z garáží Písky“ bylo
navržené řešení odmítnuto pro velkou nákladnost
a starosta pověřen nalezením levnější varianty
řešení.

V následujícím průběhu zasedání byly projednány závěrečné účty dobrovolných svazků DSO
ČOV Mistřín, DSO Mutěnka a DSO Severovýchod
za rok 2015.
V dalším bodu jednání byli zastupitelé informováni o postupu prací na akcích obce a proběhla
diskuse. Ve 21.30 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.
Ing. Miroslav Veselý

◾MINULOST A BUDOUCNOST OBCE◾

Historie Panského dvora v Mistříně
V průběhu května 2016 započaly konečné práce na demolici Státního statku Mistřín. Pod tímto
názvem jej většina občanů zná. Po několik staletí
byl spolu s kostelem dominantou tehdy samostatné obce Mistřín.
Zde nacházeli někteří naši předci práci a obživu pro své rodiny. Pokusíme se zapátrat v dostupných materiálech a trochu si přiblížit historii
tohoto areálu.
Panský dvůr, jak jej známe, byl vybudován koncem 17. a začátkem 18. stol. za panování rodu
Serényiů, kteří vlastnili milotické panství (16481811), pod které patřila i ves Mistřín (Mistrzin).
Vlastnictví dvora dokládal i rodinný erb Serényiů,
který byl umístěn nad vchodem do tohoto panského dvora.
Na mapce, která byla nakreslena v roce 1780, je
již zobrazeno stavení panského dvora. V Josefinském katastru z roku 1789 je tento objekt pod č.
17 zapsán jako vrchnostenský hospodářský dvůr
a ovčín (Obrig. Mayerhoff und Schafferey).
V soupisu budov z r. 1819 se u č. 17 jako vrchnostenského majetku zaznamenávají tato obydlí –
17a obydlí správce (Schweitzer Quartier), 17b obydlí ovčáka (Schaaffers Quartier), 17c obydlí drába
(Drabers Quartier). Ve Stabilním katastru z r. 1827
je panský dvůr zapsán na čísle stavební parcely 1,
č. p. 17, velikost parcely byla 1 jitro 810 čtverečních sáhů, tj. 86 arů 68 m čtverečních.
Ke dvoru náležela pole, louky, les, vinice, zahrada, pastviny, neplodná půda (celkem asi 179,6
ha), mlýn (Mistržinsky mlejn) a hájenka Palanek
(na Palánku - železniční přejezd směr Dubňany, dnes
cyklostezka). Také se zde choval skot, prasata,
koně a zajímavostí je 400 ks ovcí.
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 rb Serényiů umístěný nad vstupní
E
bránou panského dvora

Úmrtím hraběte Karla Serényiho r. 1811 skončila vláda tohoto rodu na milotickém panství a následovali další vlastníci – hrabata Choiseulové,
Hardeggové a Seilernové.
Až do pozemkové reformy byl mistřínský dvůr
ve vlastnictví Ladislava Seilerna. Součástí statku
byl také lihovar, kde se z řepy a brambor pálil líh
(1900-1948). Roky v závorce jsou potvrzeny a doloženy zápisy, ale místní občané jsou podle vyprávění svých rodičů přesvědčeni, že lihovar existoval již v druhé polovině 19. století. Jeho činnost
byla údajně ukončena znárodněním a odchodem
posledního správce Hiláriuse Kušína v roce 1955.
Před pozemkovou reformou patřilo ke dvoru
180 ha pozemků. V r. 1924 zde byla provedena
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parcelace, při které bylo 94 ha půdy přiděleno rolníkům (81 z Mistřína, 10 ze Stavěšic,
2 z Dubňan), dále byly 2 ha ponechány L. Seilernovi a zbývajících 84 ha spolu s dvorem nadále
tvořilo tzv. zbytkový statek, který připadl Družstvu čsl. legionářů v Praze (Legiondružstvo).
Vlastníky se stali legionáři Metoděj a Antonín
Hlobílkovi – bratři a Otakar Šťepáník, kteří statek vlastnili do roku 1940, kdy byli vystěhováni.
Na statek byl dosazen německý správce, který tu
hospodařil do roku 1945. V tomto roce se vrací
majitelé, kteří jej vlastnili před válkou. Jejich radost z navráceného majetku však netrvala dlouho,
pouze čtyři roky (1949), pak byl jejich majetek
znárodněn na podkladě zákona o kolektivizaci.
Následně byl založen Státní statek Mistřín,
do něhož byli donuceni vstoupit někteří místní
sedláci, kteří nechtěli jít do JZD. Byli sem včleněni také nepřizpůsobiví sedláci z okolních obcí
(Šardice, Mutěnice, Čejkovice, Dubňany …), kteří se
bránili socializaci zemědělství.
V roce 1960 nese název Velkovýkrmny státní
statek, ředitelství Hodonín, hospodářství Mistřín.
Podnik obhospodařoval 360 ha zemědělské půdy
a ve výkrmu měl 60 ks skotu. Struktura řízení
zemědělského podniku: vedoucí, účetní, technici
pro živočišnou a rostlinnou výrobu, skladnice.
Zaměstnanci: čtyři traktoristé (dva kolové a jeden
pásový traktor), čtyři kočí (čtyři páry koní), 10 zaměstnanců v živočišné výrobě, 12 zaměstnanců
v rostlinné výrobě, 15 zaměstnanců pracovalo při
sezonních pracích (okopávky, sena, při žních, ….).
Počet se každým rokem měnil dle potřeby a požadavku vedení. Rostlinná výroba zajišťovala krmnou základnu pro chov skotu a část byla určena
pro dodávky státu.
Jsou zde také zřízeny 4 byty pro zaměstnance.
Jeden byt je využíván jako četnická stanice se stálou služebnou, SNB – sbor národní bezpečnosti.
V roce 1993 získává obec od Ministerstva zemědělství bezúplatným převodem část pozemku pod
bývalým panským dvorem. Vedení
obce v rámci podpory podnikání
a vzniku nových pracovních míst
tyto pozemky nabídlo k prodeji
začínajícím podnikatelům za účelem vybudování provozoven. Část
pozemků získává StarPetrol, který zde vybudoval benzinovou čerpací stanici. Druhou část dostává
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do vlastnictví firma Výma, která zde postavila
servis na opravy automobilů, a na třetím dílu
pozemku je postavena „hasička“ SDH Mistřín.
Velká plechová kůlna, která je taktéž majetkem
obce, je využívána pro uskladnění materiálu, později jako třídička odpadů.
Některé místnosti či nepotřebné sklady bývalého statku jsou během let využívány i místními
spolky NF – národní fronty.
Klubovna a dílna – Svazarmem Mistřín, zasedací místnost a sklad – Požárním sborem Mistřín,
obecní váhu užívá nejdříve obec Mistřín a později
státní statek.
V současné době jsou na pozemcích bývalého
panského dvora: SP Servis – čerpací stanice, Autoopravna Jiří Výlet a budova Sboru dobrovolných
hasičů Mistřín.
Materiál pro článek jsem čerpal z Moravského zemského archivu v Brně, Ministerstva zemědělství v Praze, Historický místopis Moravy
a Slezska v letech 1848-1960, Kyjovsko – R. Hurt,
Milotice – Bočková, Selucká, pracovních výkazů
techniků a ze vzpomínek zaměstnanců. Konzultováno s Dr. Z. Pokludou. Předpokládám, že se
objeví i další skutečnosti, které budou s touto lokalitou souviset. Budu rád za každou novou nebo
upřesňující informaci.
V dalším čísle zpravodaje zavzpomínáme na vybudování Produkční stanice Mistřín (prasečák).
I k tomuto článku budu vděčný za každou informaci či fotografii.
(První zmínka o obci Mistřín pochází z roku 1228,
kdy 27. listopadu potvrzuje Přemysl Otakar I. mimo
jiné statky také “Mistrin“ do majetku kláštera velehradského.)
Zpracoval Rostislav Marada
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◾OSOBNOSTI OBCE◾

Oldřich Krejčí – stodvaletý

Oldřich Krejčí

Ač žijící v Kyjově, je rodák ze Svatobořic, výborný zpěvák a tanečník, sběratel lidových písní
a historický písmák, organizátor, vinař.
Narodil se 6. května 1914 ve Svatobořicích, kde
také strávil své mládí. Celý život měl vztah k národopisu a zdejším lidovým písním. V Brně a v Praze,

kde pobýval pracovně, se stal členem Slováckých
krúžků. Byl také zvolen svatobořickou chasou
stárkem a později jím byl zvolen i v Brně. Stále je
v brněnském krúžku čestným členem a zanechal
zde po sobě hlubokou a nesmazatelnou stopu. Folklor pro něj znamenal celý život.
Manželka Věra pocházela z Kyjova a potkali
se v hlavním městě Praze, kde pan Krejčí strávil
dva roky.
Na Svatobořice ale nezapomněl. Má zde vinohrad a až do osmadevadesáti let jste jej tady
při práci mohli potkat. V oblibě má také chalupu a vysokohorskou turistiku. Výtečná fyzická
kondice, neustálá činorodost a dobré víno, v tom
údajně spočívá tajemství jeho požehnaného věku.
Pane Krejčí, přejeme Vám hlavně zdraví, neutuchající zdroj energie, a chuť do života a do zpěvu
Vašich oblíbených slováckých písní.

◾OSOBNOSTI MINULOSTI◾

Jaromír Měchura - nedožitých 90 let
Rodák ze Svatobořic se narodil 24. září 1926.
Jeho rodiče měli malé hospodářství, které čítalo
tři krávy, prasata, drůbež, pole a vinohrad na Losku. Odtud také pramenil jeho vztah k přírodě a vinohradnictví. Jeho otec, Hynek Měchura, pracoval
na dráze a byl veselý a společenský člověk. Často
se u nich scházeli jejich přátelé, zpívalo se a dodržovaly se lidové zvyky a obyčeje, které mladého,
vnímavého chlapce velmi zajímaly. Matka Josefa
Měchurová, rozená Ingrová, se starala o hospodářství a výchovu dětí.
Během II. světové války se vyučil krejčím u Richarda Zemka ve Svatobořicích. Od té doby byl
také velmi dobrým přítelem s jeho synem, pozdějším malířem Leo Zemkem. Po vyučení pracoval
jako krejčí u Antonína Kluďáka v Mistříně a krátce v krejčovství v Kyjově.
Po roce 1948, když se rušili drobní živnostníci, nastoupil do Elektrosvitu ve Svatobořicích,
pak dva roky pracoval na šachtě v nedalekých
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Dubňanech a asi 1,5 roku v letecké továrně v Kunovicích. Zde se také zapojil do národopisného
dění a tam také začalo jeho přátelství s primášem
Hradišťanu J. V. Staňkem. Nakonec se vrátil zpět
do Elektrosvitu ve Svatobořicích, kde pracoval
jako obráběč kovů a později ve výstupní kontrole.
V Elektrosvitu se seznámil se svou manželkou
Ludmilou, původem ze Sobůlek, také výbornou
zpěvačkou. V roce 1955 se vzali a měli spolu 3
děti. V roce 1959 postavili rodinný dům Na Pískách ve Svatobořicích, který se stal místem schůzek lidí zanícených pro zpěv, národopisné zvyky
a v neposlední řadě i dobrého vína. Jaru často
navštěvovali jeho známí zpěváci, muzikanti a kamarádi z Hradišťska, Horňácka, Podluží i Kyjovska. Významný národopisný pracovník Mgr. Augustin Kúr z Kyjova dokonce pořádal svého času
u Měchurů semináře pro začínající učitele hudby
z Kyjovska. Při této příležitosti pan magistr složil
manželům Měchurovým píseň „Pod Strážovským
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Jaromír Měchura

kopcem, tam je dědina…“, která časem zlidověla.
Jaromír Měchura se velmi významně zapsal
do historie Slováckého krúžku ve Svatobořicích.
Byl jeho dlouholetým členem a zvláště ve zpěvu
byl jeho nejvýraznější postavou. Spolu s vedoucími krúžku Janem Kundratou, Václavem Urubkem
a později manžely Osičkovými dokázal předat lásku ke zpěvu a národopisu celým generacím zpěváků a tanečníků. Byl vynikající zpěvák, ať zpíval
sólově nebo se sborem. Jako zpěvák spolupracoval na přípravách a vystoupeních se všemi místními muzikami a spolupracoval též s cimbálovou

muzikou Jury Petrů z Kyjova. Jeho píseň „Ej Kyjove, Kyjove…“ zpívají na závěr Slováckého roku
nejen kyjovští zpěváci ve velkém chorálu přímo
na náměstí před kyjovskou radnicí.
Významnou stopu zanechal Jara v Mužském
sboru Svatobořice-Mistřín. Od založení sboru
v roce 1984 byl aktivním členem, i když nejstarším, byl velmi oblíben.
Do sboru přinášel nejen dobrou náladu a chuť
do zpěvu, ale i písně, které sám po dlouhá léta
skládal. Zpěvník, vydaný v roce 1986 s názvem
„Hore kopcem cestička“, obsahuje písně, jež Mužský sbor běžně zpívá.
Lidový skladatel Jaromír Měchura měl rád
lidi, písně, práci ve vinohradě i víno z něj a samozřejmě lidové zvyky. Jeho životní postoje se
projevují v celé jeho tvorbě. Písně, které skládal,
jsou obrazem jeho života. Ukazují celý hospodářský rok na dědině a životní situace tak, jak je on
sám prožíval a přetvořil do svých písní. Přestože
neznal noty, dokázal vytvořit řadu písní, jež dnes
již přirozeně zlidověly a běžně se zpívají. I proto
se Mužský sbor Svatobořice-Mistřín rozhodl při
příležitosti 80. výročí narození Jaromíra Měchury
vydat v roce 2006 obnovené vydání jeho zpěvníku
pod názvem „Poďme chlapi před muziku“.
Ke konci života mu přestalo sloužit srdce
a ráno 9. února 1993 v nemocnici v Kyjově zemřel.
A jak bylo pro něj typické, večer před svou smrtí
si ještě na pokoji v nemocnici společně s primářem zazpívali.
I když Jara už není dlouho mezi námi, jeho
písně a vzpomínky na něj stále zůstávají. A že je
tomu skutečně tak, můžeme, kromě jiného, zmínit novou tradici soutěže dětských zpěváků, která
nese jeho jméno.
Ing. Miroslav Veselý
opsáno z knihy 50 let Svatobořic-Mistřína

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Tak už se nám to pomalu blíží. Sluníčko, voda,
pohoda, prázdniny. Školní rok 2015-2016 je pomalu u konce. Začátky v nové mateřské škole
byly sice těžké, ale podle nás se rok vydařil a my
se můžeme těšit na ten další s novými dětmi,
které k nám v září nastoupí. Než se ale vydáme
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

na prázdniny, ohlédneme se za posledními měsíci
a akcemi, které se udály.
Koncem dubna nás navštívil pan fotograf a proběhlo focení tříd. To ale určitě nebylo tak zajímavé
jako „ vycházka s překvapením “, historický tank
pana Letochy u bývalé Myslivny ve Svatobořicích.
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Nejvýznamnější akcí pro nás byl rytířský turnaj
mateřských škol v hokejbalu (Kyjov), kdy po prvních zápasech bylo jasné, kdo se stane vítězem.
Kluci získali 1. místo a stali se absolutními vítězi.
Domů si každý přivezl medaili a společný pohár.
Samozřejmě se úspěch musel hned oslavit. Oběd
v pizzerii a zmrzlina vykouzlila úsměv na tváři
všem účastníkům. Ani na maminky se nezapomnělo. 7. května jsme se všichni sešli na místní
Sokolovně, kde děti předvedly svá pásma a obdarovaly maminky dárečky. Úsměvy a slzičky štěstí maminek mluvily za vše. Jak už je to zvykem,
ke každému konci roku patří také výlet. Naše cesta letos vedla do Kněždubu - selského domečku se
zvířátky, kde bylo pro děti připraveno zábavné dopoledne plné soutěží, ale také možností, dozvědět
se něco o tom, jak žili naši předkové nebo jak se

starat o taková hospodářská zvířata. A aby těch
zvířátek nebylo málo, tak nás 25. května navštívil pan Bc. Jiří Ingr, který nás zasvětil do života
dravců. Jako památku z tohoto dne si každý odnesl fotku se sovičkou Niky. Na svátek dětí byl
už od rána připraven skákací hrad a po domluvě
s panem Měchurou jsme měli možnost navštívit
opravené kino a zhlédnout v něm film dle vlastního výběru dětí. Popcorn a nápoj? Bez toho by to
přece nebylo ono. V posledních dnech nás čekal
už jen Večerníček se svou sbírkou pohádek a slavnostní rozloučení s našimi budoucími školáky,
kteří na rozloučenou ve školce přespali. A teď už
nic nebrání tomu, užít si naplno letní prázdniny.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto. Na viděnou v září!
Kolektiv MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Školní rok 2015 - 2016 je u konce a naši mateřinku opouští 19 dětí, které po prázdninách
šťastně vykročí do 1. třídy. Do posledních dnů
bylo ve školce stále živo. V dubnu děti pilně
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nacvičovaly na besídku na Den matek, aby se
v neděli 8. 5. mohly předvést se svými tanečními
výkony na KD. Maminky i babičky měly jistě radost a děti zasluhují velkou pochvalu. Živo u nás
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

bylo i nadále. 11. 5. jsme se zúčastnili RYTÍŘSKÉHO TURNAJE ŠKOLEK v Kyjově. Reprezentovalo
nás šest předškoláků s dalšími šesti ze svatoborské školky. Kluci byli nadšeni a za svoji chuť a zápal do boje si zaslouženě odnesli medaili, pohár
a diplom.
Ale to hlavní a nejvíce očekávané nás teprve
čekalo. Výlet do SELSKÉHO DOMEČKU do Kněždubu a oslava Mezinárodního dne dětí se skákací
pirátskou lodí. Obavy byly pouze z počasí. Horko bývá únavné a v zimě si děti nemohou nikde
ani sednout. Všechno ale dopadlo skvěle a výlet
i s oslavou si děti parádně užily.

A pak – zazvonil zvonec a školky je konec.
V září přivítáme nová školčátka, která si v červnu
přišla prohlédnout hračky, třídy i zahradu.
A s předškoláky se rozloučíme přáním:
DĚTI, MĚJTE UŠI NASTRAŽENÉ
A SVÉ OČI OTEVŘENÉ
VÍM, ŽE HODNĚ CHUTI K UČENÍ MÁTE
TAK POZOR – V ZÁŘÍ ZAČÍNÁTE.
Teď vám ale přejeme krásné a dlouhé prázdniny!
Kolektiv mateřské školy v Mistříně

Sladká odměna za rytířský turnaj
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Oslava MDD s pirátskou lodí

Co se děje v naší škole
Akce I. stupně duben až červen 2016
		duben	Testování SCIO 5. ročníky – ČJ, M, OSP, AJ
6. dubna
Požární prevence – 2. ročníky
7. dubna	KOVOSTEELE Staré Město u Uherského Hradiště
14. dubna
Zdravé zuby – 1. ročníky
18. dubna	Prevence – Ochrana sebe sama – 4. ročníky
22. dubna
Prevence – sebepoznání – 5. ročníky
8. dubna
Vystoupení na Den matek
11. května
Beseda v MLK – 3. B
16. – 20. května	Škola v přírodě, Osvětimany – 4. A
17. května
Výlet Lešná – 1. a 2. ročníky
23. května
Exkurze Praha – 5. ročníky
24. května	Hola, hola škola volá – vítání budoucích prvňáčků (1. část)
3. června
Návštěva MLK – 3. A
7. června	Hola, hola škola volá – vítání budoucích prvňáčků (2. část)
8. června
Návštěva pošty – 2. ročníky
9. června	Barevný den dětí – sportovně zábavný program pro 1. stupeň
14. června	Zvířátkový den 5. ročníků pro MŠ, 1. stupeň
22. června	Závody do vrchu – 1. stupeň
28. června	Dopravní hřiště Šardice pro 4. a 5. ročníky
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Akce II. stupně duben až červen 2016
5. dubna
Okresní kolo olympiády z matematiky
6. dubna
8. ročník – TGM a Úřad práce Hodonín
6. dubna
Požární prevence – 6. A
6. dubna
testování SCIO – 7. ročník (Čj)
12. dubna
testování SCIO – 7. ročník – (OSP)
13. dubna
8. ročník – projekt Baroko
14. dubna
SCIO SCATE – 7. ročník (Aj)
18. dubna	prevence 6. ročník – program zaměřený na podporu správného rozhodování, informovanost, fámy, postoje – „Závislost (nejen o drogách)“
27. – 29. dubna
Historiáda
29. dubna
Ukliď si svou obec – 1. až 9. ročník
17. května
Soutěž zdravotníků – Hodonín
24. května
OK Pythagoriáda – Mgr. Helísková
30. května
obecní knihovna – 7. ročník
28. a 29. dubna, 26. a 27. května, 16. a 17. června – Sběr papíru
14. června
Závody do vrchu s p. Zimovčákem
17. června
Exkurze 9. ročníku – Pálava, Mikulov
24. června
Hry mikroregionu
29. června
Slavnostní ukončení školního roku na KD, pasování budoucích prvňáčků

CESTUJEME DĚJINAMI A PŘÍRODOU
Jako každý rok, tak i letos naši čtvrťáci vyrazili
na školu v přírodě. Naším společným domovem
byl penzion Malovaný v Osvětimanech. Zázemí
tam bylo vskutku úžasné, jídlo nepřekonatelně
chutné. Někteří žáci si dokonce zpestřili jídelníček, a tak posunuli své hranice. S 28 žáky z této
třídy pracovala paní učitelka třídní Irena Hlaváčková, paní vychovatelka Lenka Sedlářová a jako
zdravotnice o žáky pečovala paní Oldřiška Horáková. Žáci pracovali ve skupinkách po 4, vymysleli si názvy skupin, svůj erb a namalovali si jej
i na skupinová trička. Výukové činnosti byly zaměřeny převážně na vlastivědu a přírodovědu, ale
procvičili jsme se i v ostatních předmětech. Připomněli jsme si 600 let od smrti Mistra Jana Husa,
700 let od narození Karla IV. formou křížovek,
pracovních listů i dokumentárních minifilmů. Vyzkoušeli jsme si čtení a práci metodou INSERT.
Z přírodovědy jsme se procvičili v tématech „les“
a „paseka“ formou hádanek, osmisměrek, aktivitou Pětilístek. Určovali jsme přírodniny, zdokonalili jsme se v léčivých i jedovatých rostlinách,
pracovali jsme s mapou a buzolou, osvojili jsme
si některé turistické značky i Morseovu abecedu.
Denně jsme trávili co nejvíce času venku v přírodě s ohledem na počasí. Užili jsme si i společné
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

večery: zdravověda, diskotéka, táborák s opékáním špekáčků, pohádka Císařův pekař a Pekařův
císař. Fyzickou zdatnost jsme podpořili rytířským
pětibojem, téměř každodenním výstupem na kopec – sjezdovku, vycházkou k Čertovým skalám,
ale i vybíjenou a fotbalem. Výtvarně se žáci mohli
realizovat při kreslení vlastních hradů a přírody,
literárně vše zúročili v psaní deníku školy v přírodě a po návratu slohovou prací. Za své celotýdenní snažení byli žáci vyhodnoceni a odměněni
v individuální soutěži, ve skupinové soutěži, ale
i v úklidu pokojů. Dostatek medailí, cen, dárečků
a sladkostí zajistili velmi ochotně rodiče těchto
žáků.

Utužování fyzické zdatnosti v přírodě
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Čtvrťáci na škole v přírodě v Osvětimanech

Myslím, že nejen plán školy v přírodě byl splněn. Ale hlavně cíl – prožitek, radost, sebepoznání, poznání druhých, hra „fair play“, ohleduplnost, spolupráce, slušnost a čestnost. Všichni
máme v srdci spoustu krásných zážitků a vzpomí-

nek, které nám budou nadále připomínat fotografie a videa. Děkuji všem, kteří mají jakýkoli podíl
na tom, že škola v přírodě byla opravdu povedená,
a to ve všech směrech.

HISTORIÁDA 2016
Naše škola se letos stala pořadatelem XVIII.
ročníku celostátní soutěže Historiáda, kterou
zaštiťuje agentura Hobit a její představitel pan
Mgr. Ivan Bauer, který je otcem této soutěže.
S velkou pomocí sdružení Kyjovské Slovácko
v pohybu, které nám zajistilo dotaci z Nadace
ČEZ, pomáhalo nám oslovit podnikatele, zařídilo
propagační předměty, staralo se o účetnictví, oslovilo místní skauty, pomohlo s organizací městské
hry a zajistilo autobusové spoje, jsme zvládli roli
pořadatele na jedničku.
Soutěžící museli zvládnout dvouhodinový protokol plný vědomostí, které v učebnicích nenajdete. Poté jeli do Strážnice, kde řešili detektivní
příběh, v Miloticích na zámku zase tvořili obraz
anglické barokní zahrady a doplňovali zámeckou
hru podle výkladu paní průvodkyně. Večer se
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seznámili s místním folklorem díky představení
Slováckého souboru Mistřín a souboru Vyslúžilci z Kyjova, doprovázených cimbálovou muzikou
Stužka. Čtvrtek soutěžící týmy zakončily poznávacími soutěžemi nazvanými Cykliky.
V pátek ráno po výtečné snídani ve školní jídelně začaly další soutěže – ročníkové úkoly, městská hra v Kyjově a poslední steč. Zbývalo jen vytisknout glejty (diplomy) a vyhlásit vítěze.
1. místo – titul Florén – Gymnázium Brandýs
nad Labem a Gymnázium Teplice
3. místo – titul Mědník – Gymnázium Zlín,
Lesní čtvrť
A náš tým? Ve složení Adéla Mrkůsová, Kryštof
Horňák, Veronika Kasardová a Anna Drábková
dokázali, že patří na škole k žákům s největším
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Historiáda

přehledem v dějepise. V celkovém pořadí mezi
ZŠ a gymnázii se umístili na krásném 10. místě
a mezi základními školami byli druzí. Jsem na ně
moc pyšná.
Na závěr článku mi dovolte poděkovat všem,
bez kterých by tato velká akce nemohla mít tak
hladký průběh. Začnu sponzory: Nadace ČEZ,
Obec Svatobořice-Mistřín, Vinařství Šalša, Tiskárna ŠIKI a Vinařství Martinek.
Za každou soutěží je schována řada obětavých
lidí, kteří pomáhají sami od sebe. Dovolte mi,
abych poděkovala panu řediteli Z. Maškovi, paní

zástupkyni J. Maradové, kolegům a kolegyním
– M. Horňákovi, L. Altmannovi, I. Hanáčkové,
M. Varmužové, I. Poláškové, S. Helískové. Všem
ostatním spolupracovníkům za podporu a krásnou výzdobu školy. Dále paní hospodářce O. Bimkové, paní Zbořilové – vedoucí jídelny a celému
kolektivu v kuchyni, paní Ondrůjové, P. Ondrůjovi a kolektivu provozních zaměstnanců. Velmi
mi pomohl záložní tým (K. Večeřová, V. Půček,
M. Platzková, V. Herman) a deváťáci (M. Borski,
J. Vašek, A. Horešovský). Díky Vám všem.
Mgr. Jana Brhelová

DEN DĚTÍ 2016
Dne 9. 6. 2016 proběhl na naší škole Den dětí.
Letošní školní rok byl ve znamení sportu, zábavy a barev. Každý ročník si zvolil svou týmovou
barvu a každý z dětí přišel do školy nejen sportovně naladěn, ale také v dané barvě oblečen.
Na programu byly atletické disciplíny – sprint,
vrh a skok do dálky. Zbývající disciplíny – vytrvalostní běh a hod kriketovým míčkem žáci
plnili v hodinách Tv. Pro žáky, kteří zrovna nesoutěžili, byly připraveny zábavné činnosti, které
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nachystali žáci 9. ročníku. Za každou splněnou
disciplínu děti obdržely razítko do sportovní karty, kterou dostaly před začátkem sportovního zápolení. Žáci 9. ročníku pro své spolužáky připravili nejen zajímavé činnosti, sportovní karty, ale
byli ochotni pomáhat a zapojovat se do sportovního snažení. Na závěr hezkého dne dostali všichni
žáci sladkou odměnu. Všem se sportovní, barevný
a zábavný den moc líbil.
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Den dětí – první třída

Den dětí – devátá třída

14

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

DEN DĚTÍ ZÁBAVNĚ I POUČNĚ
Žáci od 1. do 4. třídy měli možnost užít si
krásné odpoledne s bohatým programem u Ing.
Bc. Cichého, MBA., který naši základní školu
oslovil s nabídkou uspořádat Den dětí v jeho areálu se zvířátky. Členové SRPŠ zajistili zábavu v podobě nejrůznějších soutěží. Chlapci a děvčata například skákali v pytli, chodili po kladině, házeli
míčky do koše, chodili ve dvojicích se svázanýma
nohama, pojmenovávali zvířata nebo plnili úkoly
podle herní kostky. Měli možnosti zkusit si kriket,
chůzi na chůdách či posílání obruče v uzavřeném
kruhu dětí. Jednotlivá stanoviště byla rozmanitá,
některá podporovala závodivost, jiná spolupráci,
soustředění, poznávání, ale také kolektivního ducha. V neposlední řadě šlo o velkou zábavu. Děti
v jednotlivých třídách prostřednictvím společných
zážitků upevňovaly vztahy mezi sebou.
Na programu byla také prohlídka kozí farmy
p. Cichého, který se svou manželkou velmi ochotně vyprávěl o chovu zvířat. Děti měly možnost
dozvědět se spoustu zajímavých informací, vidět
dojení nebo krmení kůzlat z láhve. Někteří odvážně, jiní s respektem vstoupili do ohrady. Převládlo nadšení z bezprostředního setkání s těmito

čtyřnohými zvířaty, která si „návštěvníci“ hladili
a pozorovali jejich poskakování. Zpestřením pro
školáky byl početní úkol - kolik se narodilo chlapců, když víme, kolik se z celkového počtu kůzlat
narodilo holek nebo úkol poznat seno a slámu,
říct, v čem se liší. Zvídavé otázky byly ochotně
zodpovězeny. Ochutnávky výrobků z kozího mléka byly pro mnohé děti novou zkušeností.
Za příjemné odpoledne se zajímavými informacemi, v krásném prostředí a s pohoštěním velmi
děkujeme manželům Cichým.
Velký dík si zaslouží členové SRPŠ, kteří se
na této akci aktivně podíleli. Se skupinkami
ochotně obcházeli jednotlivá stanoviště s úkoly. Společně pak dohlíželi na bezproblémový
chod akce, bezpečnost a spokojenost dětí. Paní
MUDr. Kasardové a panu Koplíkovi děkujeme
za odměny pro děti.
Atmosféra po celé odpoledne byla přátelská
a plná radosti. Děti si vše patřičně užily a odcházely domů s úsměvem, což bylo důkazem, že se
akce vydařila.
Veronika Bartoňová

Den dětí sportovně
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Den dětí na farmě u Cichých

ZASTÁVKA U ŠKOLY
Od obecního úřadu jsme dostali úkol vymalovat
autobusovou zastávku u školy, aby ptáčci z okolí
věděli, že tudy nemají létat. Malovat černé dravce
jsme nechtěli, a tak v hodinách výtvarné výchovy
v devátém ročníku vznikly šablony trávy, kytek
a motýlů. V další hodině se pak děvčata pustila
do malování. Dílo pak dokončila děvčata šestého
ročníku, přidala ještě jednu vrstvu zelené barvy.

O odbornou spolupráci jsme poprosili pana Jaromíra Schovance z firmy Studio Dekor v Kyjově,
který nám ochotně poradil, jaké máme použít
barvy a jak zastávku namalovat. Tímto mu moc
děkujeme. Barvy nám věnoval jako sponzorský
dar. Doufám, že se naše práce líbí a zpříjemní
Vám čekání na autobus.
Mgr. Ivana Hanáčková

ZUŠka dvacetiletá …
ZUŠ v Dubňanech s pobočkami ve Svatobořicích-Mistříně, Ratíškovicích a Rohatci oslavila
v tomto školním roce již 20 let svého působení.
Při této příležitosti uspořádali pedagogové se svými bývalými i současnými žáky 2 velké koncerty, jeden se konal těsně před Vánocemi a druhý
v červnu na KD v Dubňanech. Účinkující předvedli hudební um po všech stránkách, ve velkém orchestru zazněly nejrůznější světové koledy, písně,
skladby a žánry od renesance až po současnost.
Posluchači odcházeli nadšeni i dojati a učitelé
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sklízeli bohaté plody své dlouhodobé a trpělivé
práce s žáky. Chtěla bych všem kantorům v čele
s panem ředitelem Pavlem Varmužou poděkovat
za ty roky výchovy mladých muzikantů a zpěváků, díky Vám nám zde roste celá jedna hudební
generace. Do dalších let Vám přeji stálou radost
z předávání hudebních zkušeností a rozvíjení
talentu u mladých lidí a žákům (i rodičům) vytrvalost a píli, která se vždycky v dobrém zúročí.
Jak napsal zesnulý pan profesor Bohumil Smejkal, děkan JAMU: „Na závěr chci aspoň stručně
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

pochválit a vyzvednout činnost základních uměleckých škol. Celý systém hudebního školství se
u nás vypracoval na úroveň, kterou nám může
závidět, a také skutečně závidí celý svět. Náplní
není zdaleka jen výuka mladých instrumentalistů,

výtvarníků, zpěváků nebo herců, jde o víc. Školy
se snaží o výchovu k umění. S tím souvisí utváření
takových hodnot, jako je slušnost, snaha něco dokázat, ukázněnost, vytrvalost a seberealizace…“
Markéta Varmužová

ZUŠ dvacetiletá – pěvecký sbor

ZUŠ při výročním koncertě v Dubňanech
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Zpěváček – Děti a píseň 2016
Každý zvyk, každá práce a každá slavnost na Slovácku má svoje písně. Slovák žije a pracuje s písničkou na rtech. Písnička ho doprovází od kolébky až
ke hrobu. Všechnu žalost, radost a zármutek i žárlivost vtělili Slováci do svých písní. Na celém světě
není kraje, který by měl tolik lidových písní, jako jich
má Slovácko ... (z knihy U žúdra z r. 1944).
Při psaní tohoto příspěvku si uvědomuji, že
slova z knihy o Svatobořicích-Mistříně jsou pravdivá i po 72 letech, kdy byla napsána. Kvůli lidové písničce ušly společný kus cesty naše dvě
žákyně, které přinášely „slovácké poselství“
do jiných koutů naší vlasti. Na začátek je vhodné zmínit historii dětské pěvecké soutěže, která
se snaží podporovat lidovou zpěvnost u dětí. Hudebník, cimbalista, upravovatel lidových písní
a dramaturg Brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů (BROLN) Slávek Jakubíček realizoval první ročník akce Děti a píseň v roce 1970.
Poslední ročník pod taktovkou BROLNu se konal
v roce 1993. Od r. 1994 převzalo štafetu Folklorní
sdružení ČR (FoS) pod názvem Zpěváček. Po utlumení jeho činnosti v roce 2014 organizaci převzal
BROLN zpět a letos potřetí realizoval projekt pod
názvem Zpěváček - Děti a píseň.
U nás se koná každoročně Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury, z níž jsme nejprve posílali
vítěze do dalšího postupového kola Zpěváček Slovácka, odkud za dob FoSu bylo vybráno asi 6 zástupců Slovácka, kteří postupovali do celostátního kola ve Velkých Losinách. Poté, co se realizace
ujal opět BROLN, bylo potřeba ujednotit společná
pravidla. Letos se poprvé sešli zástupci regionálních a oblastních soutěží na Slovácku a řešili postupový klíč mladých zpěváčků. Za Kyjovsko postupuje 6 dětí, z Měchury postoupily 2 zpěvačky
a z Holubičky v Kyjově 4 zpěváci od 10-16 let.
Dne 8. 5. se uskutečnilo oblastní kolo Zpěváček
Slovácka ve Strážnici, kde soutěžilo až do večerních hodin 38 zpěváčků ze všech regionů Slovácka. Mezi postupujících 13 se dostaly i naše dvě
zpěvačky - Markétka Varmužová a Adélka Řiháková, která dokonce získala 3. místo.
Týden nato, 15. 5., se uskutečnilo zemské
kolo Moravy a Slezska, Zpěváček – Děti a píseň ve Znojmě, kde se od ranních hodin sjížděli
do krásného prostředí znojemského Městského divadla dětští interpreti lidových písní z celé
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severní i jižní Moravy. Za doprovodu BROLNu pod
uměleckým vedením Petra Varmuži zazpívalo 32
dětí, z nichž porota poslala do celostátního kola
12. Celou přehlídku zaznamenal ČR Brno pro své
vysílání. Byli jsme velmi potěšeni, že mezi vybranými 12 dětmi byly opět naše dvě holky z vesnice.
V dožínkovém kroji jen zářily a krásně reprezentovaly svůj region.
Do celostátního kola ve Vsetíně jsme se těšili,
neboť jsme to vnímali jako velkou poctu účastnit se této soutěže se skvělými mladými zpěváčky z celé země. Soutěžilo zde 12 dětí z Moravy a Slezska a 8 z Čech. Pořadatelem byl opět
BROLN ve spolupráci se společností pro lidové
tradice. Mediálními partnery byl ČR Brno, TV 21,
Radio Proglas a TV Noe. Všechny děti obdržely
od pořadatelů diplom z výtvarné dílny Zdeny Kristové, upomínkové předměty od Českého rozhlasu
Brno a 3CD vydané ČRo Brno. Další odměnou pro
všech 20 zúčastněných interpretů je výhledová
spolupráce s BROLNem, a to jak na společných
koncertech, tak i na nahrávkách pro ČRo. Jednou
z prvních akcí, která děti s BROLNem čeká, je
letošní MFF Strážnice, kde se představí v pořadu Zpěváčci v neděli 26. 6. 2016. Celostátní kolo
Zpěváček 2016 – Děti a píseň ve Vsetíně probíhal ve velmi přátelském duchu všech muzikantů,
pořadatelů, zpěváčků, rodičů, poroty i ostatních
diváků. Vše velmi vtipně glosovala moderátorka
ČRo Brno Marcela Vandrová. Všichni si užívali
této slavnostní chvíle a věděli, že nebude vítěze ani poražených. Vítězové byli všichni. Přesto
porota včele s Janem Rokytou vyhodnotila ještě
10 nejlepších, kterým se ten den zadařilo přece
jen o něco lépe. Po dvouhodinové nekonečné poradě se porota usnesla dle bodového hodnocení,
že mezi 10ti zpěváčky budou 2 Češi, 2 Valaši,
3 ze Slezska a 3 ze Slovácka. K naší velké radosti se mezi 10ti nejlepšími zpěváčky v zemi ocitla
i Adélka Řiháková a Markétka Varmužová dostala cenu poroty za velmi zdařilý výkon. Obě holky,
které sklidily obdiv nejen za zpěv, ale i za krásný
jihokyjovský kroj, odjížděly šťastné a už se těší
na další zpívání ve Strážnici. Já jim (a také všem
zpěváčkům minulým i budoucím z naší obce) určitě nejen za sebe přeji, ať tou lidovou písničkou
těší všechny chmury, pokud na ně někdy přijdou,
a ať svým darem potěšují své okolí a reprezentují
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

i nadále svou rodinu, školu, obec, region i vlast.
Také rodině a učitelům patří zvláštní poděkování. Ostatním začínajícím zpěváčkům, kteří vyjdou
z našich řad a z domácí soutěže J. Měchury, přejeme odhodlání, nadšení, vytrvalost a čisté tóny.
K povzbuzení všech bych ještě dodala tvrzení jistého ruského houslisty, kterou si na vlastní kůži
vyzkoušely i Adélka s Markétkou:
„Úspěch je řada překonaných neúspěchů.“ A že
máte trému a strach? V tom smyslu se mi vybavují
slova z románu Eduarda Basse Cirkus Humberto, kterými oslovuje starší artista mladého, ale
v podstatě všechno, co říká, můžeme vztáhnout
i na naši činnost: „Cvič dobře a slabost se změní
v cíl. Strach v odvahu, hoch v muže. Strach musíš
přemáhat a odstraňovat, jako odstraňuješ slabost
svalů …“. Tak ať se daří!
Markéta Varmužová

 pěváček – úspěšná Adélka Řiháková
Z
a Markétka Varmužová

Mozartovy děti
Jedinečný projekt Mozartovy děti, který Filharmonie Brno pořádá ve spolupráci se ZUŠ Smetanova v rámci festivalu zábavy „Brno – město uprostřed Evropy“, odstartoval letos svůj již 7. ročník.
Projekt si klade za cíl nalákat do fantastického
světa hudby děti všech věkových kategorií, dává
prostor ostříleným nadaným žákům ZUŠ vystoupit
na pódiích v centru Brna před zraky tisíců posluchačů a také chce pomoci těm nejmenším nalézt
své vlastní hudební schopnosti a cítění. Letos byl
mezi Mozartovy děti pozván i student tercie Klvaňova gymnázia v Kyjově Prokop Neduchal, který
v loňském roce zvítězil v celostátní soutěži ZUŠ
ve hře na baskřídlovku v Liberci a 1. místo obhájil také na mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. V letošním roce získal
na mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě
ve své kategorii opět 1. místo a titul laureáta. Učí
se hře na baskřídlovku a pozoun u p. učitele Miloslava Procházky na ZUŠ Kyjov. Pod jeho vedením
byli s Brassbandou Kyjov již třikrát laureáty soutěže Českého rozhlasu Concerto Bohemia se závěrečným koncertem vítězů na pražském Žofíně.
Působí také v dechové hudbě Svatobořáci a v Mladé muzice v Šardicích.
Dne 7. 6. 2016 se v rámci projektu Mozartovy
děti uskutečnil slavnostní koncert Filharmonie
Brno s dětskými sólisty v Besedním domě v Brně.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Mozartovy děti – Prokop Neduchal

Vystoupilo zde 8 dětí včetně Prokopa Neduchala. Závěrečný slavnostní galakoncert mladých
umělců s filharmoniky zazněl 19. 6. v Janáčkově
divadle v Brně a 24. 6. v Ostravě s Ostravskou
filharmonií.
Prokopovi gratulujeme k hudebním úspěchům
a jsme rádi, že skvěle reprezentuje svoje rodiště.
Do budoucna přejeme hodně radosti z dobré muziky. Mozart má ze svých dětí jistě velkou radost…
Markéta Varmužová
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Naše farnost
Vážení spoluobčané,
letos proběhla v naší obci a farnosti slavnost „Božího Těla“, na rozdíl od předchozích roků, ve čtvrtek večer. I když se jednalo o pracovní den, přesto
se zúčastnilo mše sv. a následného procesí obcí
poměrně dost lidí. Tato oslava proběhla ve vší
„parádě“ za účasti slavnostně oblečených dětí,
které letos přijaly první sv. přijímání, velkého počtu krojovaných a nechyběl ani doprovod dechové
hudby – Svatobořáků.
Připomeňme si, jak tento svátek vznikl, jakým
způsobem se rozvíjelo jeho slavení a jaký je jeho
význam. Slavnost Těla a Krve Páně připadající,
podle církevního kalendáře, na čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice je v obecném církevním
kalendáři zařazena mezi deset zasvěcených svátků. V naší české církevní provincii patří mezi
tzv. doporučené zasvěcené svátky (pro významný
charakter těchto svátků je pro katolické křesťany
k jejich slavení pouze doporučena účast na mši
sv., kvůli tomu, že připadají na den, který není

státním svátkem, tedy lidé mohou být vázáni pracovními povinnostmi v zaměstnání a z tohoto důvodu by nemohli dostát povinnosti účasti na mši
sv., která je závazná o nedělích a zasvěcených
svátcích, k nimž patří Vánoce a Nový rok).
Svátek Božího Těla se začal slavit především
zásluhou augustiniánky Juliány z Lutychu (první
polovina 13. stol.), která vnímala jako znamení
od Boha, že mezi ostatními křesťanskými svátky
chybí místo pro svátek eucharistický. Na naléhání
řeholnice a jejího duchovního rádce zavedl biskup Robert z Lutychu pro svou diecézi (v dnešní
Belgii) roku 1246 poprvé takovýto svátek. Najdeme zde ale i českou stopu. Při pouti kněze Petra
z Prahy, který chtěl při své pouti do Říma v roce
1263 vyprosit osvobození od svých pochybností
o skutečné přítomnosti Krista v hostii po proměňování při mši sv., došlo v italské Bolseně k zázraku, při němž z hostie začala kapat skutečná lidská krev. Kněz o tom podal zprávu papeži, který
byl právě v blízkém Orvietu (v Bolseně a v Orvietu

Průvod na Boží Tělo
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jsou procesí na Boží Tělo opravdu fascinující). Papež Urban IV., který dříve působil jako arcijáhen
právě v Lutychu, nechal celou událost prozkoumat a roku 1264 ustanovil eucharistický svátek
pro celou církev.
S obsahem svátku vhodně koresponduje i jeho
zařazení do rámce liturgického roku: slaví se
krátce po skončení velikonoční doby, kdy si církev připomněla jiná důležitá tajemství víry. Svátek je jakýmsi shrnutím velikonočních událostí:
ustanovení Nejsvětější svátosti, Kristovy oběti
na kříži dovršené zmrtvýchvstáním a připomíná,
že po svém nanebevstoupení zůstává Kristus mezi
svými učedníky pod způsobem chleba a vína.
Zpočátku se svátek Božího Těla slavil bez průvodu s Nejsvětější svátostí, ten byl zaveden až
později. Průvod s Nejsvětější svátostí se ubíral

kolem čtyř oltářů vystavěných většinou v rozích
náměstí (na všechny čtyři světové strany), u každého oltáře se četl úryvek jednoho ze čtyř evangelií a udělovalo se svátostné požehnání. Průvod
s Nejsvětější svátostí je především oslavou víry
ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii.
Procesí, jak se také tento průvod nazývá, patří
k nejstarším| bohoslužebným formám; jako první
se začaly konat pravděpodobně průvody s Nejsvětější svátostí k nemocným. Procesí dobře vystihuje charakter pozemské církve jako putujícího
Božího lidu, připomíná naše postavení: nejsme
zde ještě doma, ale pouze na cestě do „zaslíbené
země“ čili do nebe a dává důraz na potřebu důvěry
v Boží vedení tímto životem.
P. Bedřich Horák

Charita v obci
Péči o svého rodinného příslušníka mnohdy
zvládne rodina sama, avšak nastanou situace, kdy
péči není schopna zajistit úplně a osloví Pečovatelskou službu ve svém okolí. Ta má za úkol poskytnout dopomoc rodině při úkonech, které již rodina z nejrůznějších důvodů nezvládne – nejčastěji
v případě, že členové rodiny mají ještě zaměstnání,
sami se sebou řeší zdravotní problémy nebo potřebují zajistit péči v době své nemoci či dovolené.
Cílem Charitní pečovatelské služby je pomoc
a podpora jedincům, kterým je poskytována služba, nebo jejich rodinám prostřednictvím úkonů
péče, jako např. pomoc při úkonech hygieny, při
péči o domácnost (úklid), dovezení oběda, zajištění nákupů a pochůzek, doprovod k lékaři nebo
na úřady (poštu) či pedikúra. Součástí služby je
také půjčování kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, chodítko, WC
křeslo, nástavec na WC, mechanický vozík).
Problematickým bodem každé pečovatelské
služby, nejen té naší, je pokles nebo rychlý nárůst
potřebných uživatel, kdy služba musí reagovat
rychle a pružně na vzniklou situaci. Tento výkyv –
v našem případě úmrtí uživatele - přináší do služby
úbytek v příjmech. Pokud zemře uživatel, služba
má v daný měsíc nižší finanční příjem a musí s tím
počítat. Ne vždy se stává, že úbytek hned nahradí
nový uživatel služby. Je proto nutností získávat finance na službu i z prostředků státního rozpočtu
a také z rozpočtu obcí, bez těchto záchranných
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Charita při práci

bodů by nemohla žádná sociální služba provozovat svoji činnost. Na základě výstupů z komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku je
naše pečovatelská služba finančně podpořena i letos z rozpočtu obce Svatobořice-Mistřín.
Od 1. června došlo v týmu pracovníků CHPS
k personální změně, byla přijata nová pracovnice
přímé péče na místo odcházející pečovatelky.
Akce na DPS:
V dubnu jsme na DPS přivítali horlivého organizátora pomoci lidem postižených leprou, Ing. Výletu z organizace Omega plus Kyjov, se kterým
jsme při besedě urazili kus cesty, až do Indie,
kde za přispění dárců z ČR na likvidaci lepry byly
postaveny nemocnice, tzv. leprosália. Do těchto
míst, nejen v Indii, Omega plus zasílá pravidelně
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balíky s ručně upletenými obvazy, na kterých pracuje téměř 600 žen z celé republiky. Prostřednictvím fotografií jsme navštívili nejen nemocnice, ale
i hrob blahoslavené Matky Terezy nebo prostředí
základních škol pro děti z rodin s nízkými příjmy.
V měsíci srpnu plánujeme společenskou akci
nejen pro obyvatele DPS, ale i pro širokou veřejnost. V pátek 26. srpna zahájí společenské

odpoledne v atriu DPS zpěvem Mužský sbor z Vacenovic a následovat bude i cimbálová muzika.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout společné
prostory DPS.
Příjemné letní dny přejí pracovnice CHPS Svatobořice-Mistřín.
Mgr. Karla Blahůšová
Vedoucí CHPS a sociální pracovnice

Záchranářem v Království Saudské Arábie
Již před více než rokem jsem začal pracovat
pro Ministerstvo Národní gardy v Saudské Arábii jako zdravotnický záchranář. Saudská Arábie
patří mezi nejstriktnější muslimské země ve světě. SA zabírá velkou část Arabského poloostrova.
Sousedícími státy jsou Jemen, Omán, Jordánsko,
Irák, Kuvajt, Katar a Spojené Arabské emiráty.
Přibližně žije v SA 27 milionů obyvatel, z nichž je
více než 5 milionů zahraničních pracovníků. Hlavním městem je Rijád a měnou saudský rijál. Velká
část obyvatelstva vyznává sunnitský islám, který
je povolený v zemi. V Saudské Arábii je absolutní monarchie, kdy nynější král Salmán bin Abd
al-Azíz (80let) je posledním přímým potomkem
zakladatele Saudské Arábie krále Abd al-Azíze.
Panuje zde islámské právo Šaría, které vychází
z Koránu a má svá striktní pravidla. Království
Saudské Arábie oficiálně vzniklo v roce 1932, což
znamená, že píší celkem krátkou historii, za kterou ale stihli mnoho. Začal monumentální industriální skok v několika desetiletích, kdy na poušti
vznikla města, šesti proudové dálnice a lidé nesedí na velbloudech, ale řídí automobil. Může za to
jediné, a to ropa. V průběhu 2. světové války USA
podepsaly s KSA několik významných dohod a zapůjčily jim vybavení k těžbě ropy. Zanedlouho se
ze Saudské Arábie stává ropná velmoc, která určuje podmínky na trhu dodnes. Největší světový
dodavatel ropy je korporace Saudi Aramco, kterou vlastní královská rodina.
V roce 2014 jsem dostal přímou nabídku na pozici „paramedic“ do nově rozvíjející se záchranné služby, která patří pod Vojenskou nemocnici
v druhém největším městě Džidda. Město se nachází poblíž Rudého moře a největšího poutního
města Mekky. Mekka je město s cca 2 miliony
obyvatel a bylo rodištěm proroka Mohameda.
Do Mekky mají ne-muslimové vstup zakázán.
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Nejdůležitějším poutním místem je Kába, kostkovitá budova bez oken, která byla dle islámského
pojetí poprvé vybudována prorokem Adamem
a poté znovu prorokem Abrahámem. Je historicky
potvrzeno, že Kába již v předislámských dobách
byla centrální svatyní arabských kmenů v okolí.
V jejím jihozápadním rohu se nachází černý kámen – pravděpodobně se jedná o meteorit. Věřící
obcházejí sedmkrát tuto stavbu a doufají, že budou schopni dotknout se kamene. Dle všeho by
měl každý muslim na světě alespoň 1x tuto pouť
absolvovat.
Po necelém roce příprav, zkoušek z angličtiny
a telefonního pohovoru se zaměstnavatelem jsem
byl vybrán a jisté dobrodružství mohlo začít. Nutno podotknout, že SA je striktně uzavřený stát
a nikdo bez pracovního víza a povolení se tam
podívat nemůže. Již první cesta do té poněkud
zvláštní země napovídala mnohé. Z tureckého
letiště v Istanbulu jsem již cestoval s lidmi, které jsem dříve neměl možnost vidět. Letadlo bylo
plné poutníků do Mekky, kteří mají své sváteční
oděvy a já si mezi nimi připadal jako nahý v trní.
Již v letadle jsem zažíval něco jako kulturní šok
a přemýšlel jsem, kam to vlastně letím. Po přistání jsem zažil druhý šok, a to neskutečné horko,
kdy v 2:30 hod. ráno byla teplota 36°. Ubytování
se nachází v tzv. coumpoundech. Malá osada, která je více jak hodinu od letiště, kde bydlí hlavně
zahraniční pracovníci, a hlídá nás Vojenská policie. Po vstřebání myšlenek z příletu a prvního
seznámení se Saudskou Arábií jsem měl možnost
poznat moje budoucí pracoviště. Vedoucí našeho pracoviště je Kanaďan, který mě vřele uvedl
do nového prostředí. V rozvíjející se záchranné
službě je nás z 35ti pracovníků - erudovaných
6. Vážnější případy předávají nám a ostatní kolegové jsou bráni jako zdravotní technici a musí
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

A. Špaček s kolegou Mansourem po práci

být stále k ruce. Kolegové mě přijali mile a byli
ochotni poradit a pomoci. Musím říct, že na stanici jsou vzdělaní lidé. Pokud jste rozený Saud,
tak od krále máte nárok na stipendium ke studiu do zahraničí. Kolegové tedy studovali v USA,
Anglii, Německu nebo v Austrálii a měli možnost
poznat civilizovaný svět. Již první služba ukázala,
že práce v SA nebude snadná a bude třeba mít trpělivost a pevné nervy. Místní lidé mají na všechno čas a nespěchají. Řídí se modlitbami a podle
toho vědí, kolik je asi hodin. V Saudské Arábii je
použit lunární kalendář a nyní je 15. století, kdy
se píše rok 1437! A když jsem se zamyslel, tak
to vážně není daleko od pravdy. Saudové využívají
maximální možnosti 21. století. Každý má minimálně dva super telefony, luxusní vozy a ošacení.
Druhá stránka, jako je absolutní prohibice na alkohol, žádný sociální život, kultura nikde, veřejné
tresty smrti a nemožnost žít tak nějak svobodně,
mě vrací zpátky na zem. Pokud se ale zeptám
místních obyvatel, jak se mají, tak každý odpoví,
že se má velmi dobře. Saudové si nestěžují a ani je
neslyšíte nadávat, neřeší politiku a moc nevnímají
okolní svět. Oni berou už jen to, že jsou zdraví
a v pořádku, za úspěch a štěstí. Nárok na penzi
mají již po 20ti odpracovaných letech, kdy si pak
mohou užívat spokojený důchod. Saudská Arábie
je pro nás země chvílemi nepochopitelná, občas
nedůvěryhodná a nebezpečná. Na druhou stranu
dodržujete-li pravidla, která dobře znáte, najdete
všude milé a přátelské lidi, kteří mě respektují
a vědí, že jim chci pomoci. Mladá generace Arabů
přemýšlí jinak než starší generace, která pamatuje ještě život na poušti a cestování na velbloudech.
Země je stále v rozvoji a infrastruktura není zcela úplně vyřešena. Velkým vzorem ve všem jsou
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Sanitní vozy GMC

Spojené státy. Jenže Saudové si berou jen to, co se
jim hodí. Například taková ekologie se tady neřešila a nejspíše ani řešit nebude. Litr benzinu nyní
stojí lehce přes 4 Kč a litr balené vody 10 Kč. Když
jsem kolegům říkal, že u nás stojí litr benzinu cca
30 Kč, tak mi ani nechtěli věřit. To všechno jde
vidět na silnicích, které jsou přeplněné a automobily mají většinou objem 3 a více litrů. Nikdo
spotřebu aut neřeší a technické kontroly se tady
neprovádí. Je běžné, že lidé nechají nastartované
vozy i několik hodin u nemocnice a vůbec uvnitř
nikdo není. Důvod je prostý, a to, že chtějí mít
stále vychlazený vůz, když do něj nastoupí. U nás
by si to málokdo dovolil. Právě vysoká hustota dopravy a nerespektování dopravních předpisů vede
ke spoustě tragických dopravních nehod. Máme
mnoho výjezdů a ošetření pacientů po dopravní
nehodě. Většina nehod končí tragicky, jelikož základní prvek bezpečnosti, jako bezpečnostní pásy,
nepoužívá skoro nikdo. Tak i z banální autonehody se stává neštěstí. Další případy jako poranění
nebo napadení nožem či dehydratace a slabosti
jsou na předních místech zásahů. Saudové nejsou
a nebyli vedeni k pohybu, a proto je mnoho obyvatel morbidně obézních, což přispívá k onemocnění
cukrovkou, vysokým krevním tlakem a srdečních
onemocnění. U mnoha lidí je zde zjištěno rakovinotvorné onemocnění v posledním stádiu. Většina
obyvatel o takovém onemocnění ani neví. Pokud
se neprojeví značné známky onemocnění, tak to
nikdo neřeší. Chybí jistá edukace obyvatel, ale
inteligentnější generace má velkou snahu dělat
osvětu ve všech směrech. Návštěvní doba v nemocnicích v podstatě neexistuje. Je naprosto normální, že člen rodiny pobývá vedle svého příbuzného na lůžku a postupně se tak může vystřídat
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i celá rodina. Rodiny jsou stále v nemocnici a jsou
stále nablízku nemocnému. Vybavení v nemocnicích i na záchranné službě máme v maximální
možné míře. Dokonce si myslím, že mnoho věcí
se nestihne ani použít před jejich dobou expirace.
Pro příklad bych uvedl nový vozový park z USA,
kdy jsme dostali 23 nových sanitek, ale na službě
využijeme maximálně čtyři. Sklady jsou plné monitorů, ventilátorů a defibrilátorů, které nikdo nepoužívá, protože je jich nadbytek. Pacient, který
neodchází z lékárny s plnou taškou medikamentů, je často nespokojený. Upřímně, mít v ČR tak
dobře finančně zajištěné zdravotnictví, tak patříme mezi nejlepší na světě jak znalostmi, postupy,
tak i přístupem k pacientovi jako k člověku. Saudové si velice váží zdravotníků z České republiky
a vědí, že máme kvalitní edukaci a umíme dobře pracovat. Například je zde fyzioterapeutické
centrum s názvem Prague! Vlastní jej Saudové
a zaměstnávají jen Čechy a Slováky. K tomu se
váže další problém SA, a to, že jsou zde povoleny
rodinné vztahy, kdy si bratr může vzít svoji sestru. Potom se nikdo nemůže divit, když z pěti dětí
mají čtyři tělesné postižení a potřebují celoživotní
rehabilitaci. Obyvatele SA vědí o České republice,
a to hlavně díky fotbalu. Oni milují fotbal a jména
jako Nedvěd, Rosický, Baroš či Čech jim nejsou
neznámá. Od 6. června do 6. července byl postní
měsíc Ramadán. V průběhu toho měsíce nesmí
muslimové od úsvitu do soumraku jíst, pít, kouřit,
rouhat se a sexuálně žít. Od soumraku do úsvitu
mají zase takové hody, kdy se po večerní modlitbě

slučují celé rodiny u slavnostní snídaně. Svým
způsobem si obrátí den, ale i tak je to velmi těžké
držet celý měsíc. Pracující muslimové jsou přes
den zcela zpomaleni a nemají energii na nic, protože skoro nespí. Nám na záchranné službě narůstá počet zásahů k pacientům se slabostí, kolapsy
a dehydratacemi. Je třeba říci, že v tom měsíci se
pohybují běžně teploty 40°a více ve stínu. V minulém roce jsem zažil dvě velká neštěstí. V srpnu
spadl při vichřici v Mekkce stavební jeřáb na mešitu, kde bylo více jak 100 obětí a mnoho zraněných. V září při velké pouti HAJJ do Mekky, kde
bylo přibližně 5 milionů muslimů, se ve zmatku
ušlapalo více jak 2 tisíce lidí a další tisíce byly
zraněny. Více jak týden jsme pracovali 24 hod.
denně. Všechny zachránce to stálo mnoho sil, ale
byla to obrovská zkušenost s traumatickým plánem a ošetřování tolika raněných. Přes všechny
ty neduhy této země jsem rád, že jsem takovou
nabídku na práci dostal a podařilo se mi splnit
požadavky na místo zdravotnického záchranáře.
Je to práce stresující, riziková, ale lidé jsou tady
vděčni za pomoc, a to člověka potěší. Osobně to
beru jako životní zkušenost k nezaplacení a hlavně jsem si uvědomil, že žiji ve vyspělé a krásné
zemi. Můžeme se pyšnit bohatou kulturou, historií a civilizovanými lidmi.
Tímto zdravím spoluobčany obce ze země věčného písku a přeji příjemné prožití letních dnů.
S pozdravem
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.

Smutné výročí
PRŮVAL VOD NA DOLE DUKLA V ŠARDICÍCH
Dne 9. 6. 2016 došlo v Mistříně k velkému
dešti, který dal vzpomenout na tragédii, která se
odehrála téměř přesně na hodiny o 46 let dříve,
v roce 1970. V okolí Dolu Dukla v Šardicích došlo k náhlé průtrži mračen, větrné smršti a místy
krupobití, která trvala necelou hodinu. To mělo
za následek průval vod a zbahnělých hornin
do důlních prostor.
Po průtrži mračen se rozvodnil Stavěšický
potok, který protéká důlním polem Dolu Dukla.
Voda z rozvodněného toku protrhla narušené nadloží v místech nad vytěženými prostorami a pronikla do dolu.
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Stavěšickým potokem protékalo za normálního
stavu asi 0,028 m3/s. Po průtrži záplavová vlna
rozvodnila potok tak, že průtok byl asi 100 m3/s.
Průtok přesáhl maximální „velkou vodu“ za posledních 100 let zhruba desetinásobně. Voda se
valila celým údolím v šířce až 100 m, jejíž hladina
dosahovala i 2 m výšky.
V odpolední směně, kdy došlo k havárii, pracovalo v dole celkem 110 lidí. V 18.20 hod. dostal dispečer dolu zprávu ligyfonem od jednoho
z pracovníků, že se do dolu valí voda a že je třeba
okamžitá pomoc. Bezprostředně po hlášení bylo
s tímto pracovníkem přerušeno spojení.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Dispečer potom během 14 minut odvolal všechny osádky z dolu. Vyšlo však jen 76 lidí, v dole
zůstalo 34 pracovníků.
Hladina v dole stoupala a v úvodních dílech dostoupila kóty, která byla vyšší než všechna provozovaná díla v dole. Bylo však možné, že se lidé
v dole zachránili v některém dovrchním (vzestupném) díle v uzavřené vzduchové bublině. Ihned
byla konána opatření pro nalezení těchto míst
a jejich navrtání.
Taková místa byla v dole tři. Po provrtání byly
prováděny všechny možné pokusy o navázání spojení s uzavřenými lidmi, ale bezvýsledně. Pozdější
průzkumy ověřily, že zde nikdo nebyl.
Na záchranných pracích se podílely také záchranné sbory z HBZS Prievidza, sbory z Polska
a Ostravy. Specialisté z bývalého Sovětského svazu, NDR a Polska. Dále technici a vrtaři z geofyzikálního ústavu, Naftových závodů, vojenské
jednotky, požárníci a další.
Přes nadliskou a obětavou práci se však nikoho
z pohřešovaných nepodařilo zachránit. Všichni
postižení byli přímo zasaženi průvalovou vlnou

Důl Dukla Šardice

vody a bahna. Zmáhací práce byly velmi náročné
a trvalo celý rok, než mohl být obnoven provoz.
A téměř 3 roky než byly odstraněny následky této
přírodní katastrofy.
Z naší obce zahynuly v Dole Dukla 4 horníci.
Jan Marada, Jan Rohan, Martin Šmíd a Jan Švec,
kteří byli nalezeni až 22. 8. 1970. V naší obci byl
zatopen 1 dům a cca 575 ha pozemků.
Filip Gajda

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Pravidelné setkávání v pondělí a ve středu dopoledne v herně je pro nás i naše děti smysluplně
stráveným časem. Maminky mají k dispozici hračky, knihy, výtvarný materiál, pomůcky k pohybovým činnostem, které mohou využít dle vlastích
představ. V roli služebních maminek se snažíme
nabídnout nejrůznější aktivity. Připravíme dětem
překážkovou dráhu, výtvarnou činnost, říkanky
a písničky s pohybem, divadélko nebo chvilku
s padákem. Oblíbenou činností dětí je muzicírování.
Velmi nás těší zájem veřejnosti o naše akce.
Kromě pravidelné herny proběhlo několikrát
tvořivé odpoledne pro děti, ale i dospělé. Velké
nadšení z pletení taburetů probudila myšlenku
opakovaně se sejít a vytvořit si další taburet,
uháčkovat košík či tašku.
K našemu příjemnému překvapení začaly hernu
navštěvovat přespolní maminky, které se k nám
opakovaně vrací. Někdy je setkání komornější,
jindy herna „praská ve švech“. Nadále nás oslovily
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

maminky z Kyjova a okolí, které vyznávají alternativní způsob života. Hledaly vhodné prostory
pro sebe a své malé děti. Společné debaty vedly
k rozšíření herny o páteční dopoledne v duchu
Zdravého životního stylu. V tento den se můžete
poradit v oblasti: šátkování (nošení dětí v šátku
nebo v ergonomických nosítkách), využití moderních látkových plen, zdravého (ne)obouvání. Máte
možnost rozvést debatu o výběru nákupu přírodní
kosmetiky, jak zdravě jíst, jak se léčit homeopatiky a bylinkami, jak intuitivně a přirozeně přistupovat k výchově a péči o dítě nebo co je „kontaktní
rodičovství“. Herna je pro veřejnost otevřena každé pondělí, středu od 9:00-11:00 a v pátek od 9:00
do 11:30 hodin. V měsíci červenci a v srpnu bude
herna pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení. Nejnovější informace, fotografie, proběhlé či plánované akce můžete nalézt na facebooku
nebo webových stránkách RC Krteček Sva-Mi.
Jsme vděčni všem sponzorům, kteří nás jednorázově či dlouhodobě finančně či materiálně
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Den rodiny v RC Krteček

podporují. Velmi děkujeme Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín za veškerou finanční podporu
a vzájemnou spolupráci. Podpory si vážíme a tímto všem z Vás děkujeme.
Zeptali jsme se za Vás maminek, proč navštěvují
se svými dětmi hernu RC Krteček.
„V Krtečku se nám s dcerou líbí množství různorodých hraček a možnost tvoření. Děti se pobaví, naučí se něco nového a maminky si mohou
popovídat u kávy o každodenních starostech.“
maminka Laury
„Líbí se mi v Krtečku spousta kreativních nápadů, kterými můžu zabavit své dítě doma.“
maminka Gity
„V Krtečku jsem ráda za to, že se mé dítě seznámí s dětmi a naučí se vycházet s dětským kolektivem. A následně školka nebude pro dítě stresující.“
maminka Karolínky
„Krteček je skvělá parta maminek a dětí, kde si
každý najde své. Při každé návštěvě nás něco překvapilo, něco jsme se naučily nebo byly z něčeho
nadšené. Tvoření, zpívání, divadlo… Vše se nám tu
zatím líbilo.“
maminka Nely
Budeme rády, když se po prázdninách opět sejdeme. S otevřenou náručí přijmeme další rodiče
či prarodiče s jejich ratolestmi mezi nás. Budeme
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Den dětí v RC Krteček

vděčné za aktivní maminky, které by chtěly být
součástí týmu a spolupodílet se na vymýšlení či
realizaci našich aktivit.
Příjemné prožití prázdnin s vašimi blízkými
a bezpečný návrat domů Vám přeje za tým RC
Krteček
Veronika Bartoňová
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Podkověnka
Podkověnka – učíme se dávat druhým … třeba
radost. I když jsme ještě malí, můžeme potěšit
a zahřát srdce lidem okolo nás třeba jenom tím,
že se na člověka usmějeme, podáme mu ruku,
pěkně pozdravíme nebo zazpíváme písničku a zatančíme.
To byla také naše zkušenost z letošních vystoupení uskutečněných v jarních měsících: Den
matek, který se konal v neděli 8. května v kulturním domě, Královničky – zatančené 15. května,
po slavnosti Seslání Ducha sv., před kostelem
a před farním úřadem anebo zájezd do Rajhradu u Brna za nemocnými a starými lidi, o které pečují v Hospici sv. Josefa a v Domově Matky
Rosy. Předchozí dvě vystoupení se opakují každý rok, takže patří již do našeho zvykoslovného kalendáře, ale zpívání a tanečky před lidmi
na vozíčku nebo u polohovacích postelí byla pro
naše děti nová zkušenost. Návštěva byla domlu-

vena na čtvrtek 19. května jako opožděný dárek
ke Dni matek. Ten den nám pan ředitel zkrátil
vyučování, abychom se stihli naobědvat a převléct do krojů. Do Rajhradu jsme odjeli společně s hudeckou muzikou ZUŠ Dubňany. Řemesla
(muzikant, švec, prodavačka a kominík), hry
a tance na louce, pásmo Královniček a chlapecké
verbuňky zněly sály a chodbami po tři hodiny –
aby alespoň kousíček z programu slyšela většina
obyvatel. Úsměvy a slova poděkování nás hřály
ještě při zpáteční cestě k domovu.
„Budeme rádi, když za rok opět přijedete!“
(z dopisu ředitelky paní Kozákové).
Na závěr školního roku jsme uspořádali pro naše
členy, muzikanty i rodinné příslušníky výlet do zábavného centra Bruno family park. Přejeme všem
členům, muzikantům i rodinným příslušníkům pohodové prázdniny i hezké rodinné dovolené.
Jarmila Maradová

Podkověnka při vystoupení v Rajhradu

Podkověnka rozdává radost nemocným a starým
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Krušpánek
Přišlo jaro a s ním mnoho slunečních dnů.
S tímto ročním obdobím je spojeno několik akcí,
kterých se členové Krušpánku tradičně účastní.
Jednou z nich jsou Královničky. Tuto dívčí slavnost jsme po dobré zkušenosti z loňska spojili
s nedělní hrubou mší, kdy se děvčata již ráno oblékla do krojů a po mši svaté zazpívala a zatančila společně s dětmi z Podkověnky před kostelem
a poté před farou. Odměnou jim byly sladké koláče od děvčat z Lúčky. Počasí se vydařilo a i přes
menší počet účastníků se akce povedla. Letošní
post krále a královny zastaly Katka Martykánová
a Sára Novotná.
Jako každé jaro i letos jsme uspořádali soustředění. Jelikož tento školní rok fungujeme hlavně
jako dívčí soubor, dalo by se říct, že jsme si udělaly pěknou dámskou jízdu. Prodloužený společný víkend jsme strávily na Ranči v Kostelanech.
Letošní soustředění bylo trochu netradiční. Ubytovány jsme byly v apartmánu s velkou kuchyní,
kde jsme si vařily, a součástí byl i obývací pokoj,
který jsme často využívaly nejen k odpočinku, ale
i ke společenským hrám. Během soustředění jsme

věnovaly hodně času tanečnímu nácviku, přesto
zbyl i čas na pěší výlet a další zábavné aktivity.
Součástí ranče je také westernové městečko, kde
byl v sobotu odpoledne připravený program pro
děti s indiány a kovboji. Hlavním cílem soustředění byl nácvik nového čísla, se kterým vystoupíme na Dožínkách, které se budou konat v naší
obci, a také na Dolňáckém festivalu v Miloticích
v rámci sobotního dětského pořadu. Sobotní večer
jsme si jako odměnu za pilný nácvik zpříjemnily
hodinovým wellness, jehož součástí byla vířivka,
bazén a finská sauna. Letos jsem se „soustředily“
jenom v malém počtu, proto jsme si mohly trochu
i dopřát A.
Děkuji nynějším členkám, šikovným děvčatům,
že i přes spoustu dalších koníčků a aktivit mají
stále chuť se scházet a věnovat se folkloru a že
i přes malý počet členů se stále držíme a trávíme spolu pěkné páteční odpoledne. Za Krušpánek
všem přeji krásné letní slunné dny a pohodové
prázdniny plné zajímavých zážitků.
Za DFS Krušpánek – Kristýna Vašíčková

Krušpánek při soustředění na Ranči v Kostelanech
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Hubert
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 20152016 celkem 14 členů. Ráda bych krátce zhodnotila naši činnost.
Hned druhá společná schůzka byla spojena
s exkurzí a pobytem na Daňkárně v Želeticích.
Máme tuto poznávací dvoudenní akci již třetím
rokem a všem se nám tam líbí. Vždy se naučíme
a poznáme něco nového.
Děti dochází do kroužku pravidelně každé pondělí. Letošní školní rok byl zaměřen na turistiku,
přežití v přírodě, umění rozdělat oheň a uvařit
si nějaký pokrm. Pořídili jsme si kotlík, vaříme
v něm kotlíkový guláš nebo polévku. Každý si tam
vždycky něco dobrého přidá a společně uvaříme
skvělý pokrm.
Také jsme se naučili uzlovat a někteří skvěle
zvládli Morseovu abecedu.
V průběhu podzimu a zimy jsme si úspěšně
probrali a zopakovali mysliveckou mluvu a myslivecké tradice, máme encyklopedii rostlin a zvěře,
učili jsme se je rozeznat.

Formou vycházek do přírody poznáváme stopy
zvěře, pobytové znaky zvěře a sledujeme, jak se
chová v různém ročním období. Měli jsme dvoudenní pobyt v Haluzické hájence (soustředění
před soutěží Zlatá srnčí trofej), kde jsme si zasoutěžili ve střelbě ze vzduchovky a ve znalostech
na blížící se soutěž ZST.
Zlatá srnčí trofej, byla v květnu a jako každý rok
se členové kroužku velmi dobře umístili na stezce
i ve střelbě. A to i přes nepříznivé počasí. David
Šefčík postoupil do národního kola, které je v Bílé
v Beskydech.
Velmi vydařenou akcí byla soutěž v zakládání ohýnků, holky proti klukům, čímž si členové
kroužku vyzkoušeli, jak jsou zdatní táborníci.
Zúčastnili jsme se také Okresní výstavy trofejí, která byla spojena s prohlídkou ZOO Hodonín.
Jan Hajný na soutěži „Mé toulky za zvěří“ získal
2. místo ve své kategorii za krásný obrázek loveckého psa. Tato výtvarná soutěž je spojena
s Okresní výstavou trofejí a náš kroužek nakreslil
obrázky. Všem se to moc líbilo a těšíme se na další společné zážitky.

Výsledky Okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej a střelba ze vzduchovky:
VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
1. místo v kategorii A - DAVID ŠEFČÍK
2. místo v kategorii A – NIKOLA MĚCHUROVÁ
2. místo v kategorii B – JANA LANGROVÁ
3. místo v kategorii B – ANETA BÁBÍČKOVÁ

Vítězové – okresní kolo Zlatá srnčí trofej
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Haluzice, soutěž ve střelbě ze vzduchovky
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE STŘELBY ZE VZDUCHOVKY
1. místo v kategorii B – JANA LANGROVÁ
2. místo v kategorii A – VALENTÝNA SELOUCKÁ (Nechvalín)
Celkem soutěžilo 39 dětí okresu Hodonín. Fotografie z této soutěže si můžete prohlédnout na internetových stránkách:
http://omshodonin.rajce.idnes.cz/Zlata_srnci_
trofej_Hodonin_2016/

Spojuje nás společná touha po poznání přírody,
krajiny, myslivost a kamarádský kolektiv. Více
na našem profilu fcb – Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT.
Lenka Lípová

Slovácký krúžek
Na aktivně strávené zimní měsíce jsme ve své
činnosti navázali i na jaře. Jaro jsme symbolicky
zahájili velikonoční obchůzkou, šlahačkou. Tu
tradičně mužská část kolektivu absolvovala v krojích, což neuniklo také pozornosti České tiskové
kanceláře. Pěkné fotky na památný den, které si
jistě pochvalovala i naše děvčata. Nejedno jejich
oko nezůstalo suché, neb bylo zkrápěno vodním
proudem. Jak zní v jedné písni - „aby prašivé nebyly a chlapcom sa lůbily...“. Děvčata nám tak rozhodně neuschla a již počátkem května vypomohla
místním vinařům naléváním na koštu vín, za což
jsme obdrželi víno pro hodovou slavnost, hezký
příklad oboustranně přínosné spolupráce mezi
místními spolky.
Pro naše kluky bylo jaro zejména ve znamení
nácviku verbuňku a verbířských dovedností. Polování cifer, tanečního projevu i zpěvu bylo totiž
kvůli každoroční regionální soutěži „O nejlepšího
tanečníka verbuňku kyjovského Dolňácka“. Ta se
uskutečnila letos v Bukovanech ve stejném termínu jako košt vína. O to více je tak třeba ocenit
přístup našich kluků – Ondry Výleta, Petra Varmuži a Tomáše Kellnera – že v tak těžké volbě
dali přednost verbuňku před vínem. Mimo našich
„2 nadějných želízek a jednoho staršího železa“ se
soutěže zúčastnili ještě bratři Hajní a v dětské kategorii pak 3 mladí šohaji z Podkověnky. To ukazuje, jak má verbuňk v naší obci silné kořeny a je
příslibem pro budoucí čas. Mladí verbíři z Podkověnky ve svých kategoriích dosáhli na stupně
nejvyšší, k čemuž jim upřímně gratuluji a přeji,
aby jim nadšení pro verbuňk i nadále zůstalo
a rozvíjelo se. V dospělé kategorii se představilo
20 verbířů. Naši kluci podali velmi dobré výkony,
přičemž k postupu do finále v silné konkurenci
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chyběly opravdu maličkosti. I přesto všichni zaslouží velké uznání, neboť postavit se sám před
diváky, zazpívat a zatančit chce nemalou dávku
odvahy. Kdo poznal, ví, o čem mluvím. Proto klukům vyjadřuji upřímné poděkování a hluboké
uznání.
Měsíc květen byl pro nás obecně velmi nabitým.
Za zmínku určitě stojí naše výpomoc při stavění
máje i jeho následném kácení. Máj celý květen
tvořila dominantu obce a přečkala celý měsíc,
abychom ji na konci měsíce skáceli. Mám radost,
že i v době moderní stavební techniky se vše provádí ručně, a to zejména kopání - inu, jak by zdůvodnil anonymní kopáč - je třeba si udělat žízeň:).
Stěžejní akcí v květnu pro nás byla výuka tanců,
kterou jsme uspořádali v pátek 20. května v prostorách Lidového domu ve Svatobořicích. Vyučován byl strážnický danaj. Na výuku jsme pozvali
tanečníky z okolí, sál praskal ve švech, z čehož
jsme měli radost. I následná beseda u cimbálu
s CM z Milotic měla úspěch. Navíc bylo zřejmě
poprvé po velmi dlouhé době, kdy se do tohoto
sálu vrátily folklorní zábavy. Rádi v pořádání podobných tanečních seminářů budeme pokračovat
i v budoucnu.
Rok 2016 lze označit za rok lásky a svatbám zaslíbený, kdy se rozhodli jen v první polovině roku
uzavřít manželství někteří naši současní i bývalí členové a kamarádi. Rád bych na tomto místě
popřál jen to nejlepší do společné cesty životem
Veronice Hejnové s Radkem Kasanem, Michalovi
Vašulkovi a Evě Trefilíkové a v neposlední řadě
našemu vedoucímu, Vítkovi Gajdovi, který 18. 6.
vyslovil své „ANO“ Lence Kasanové. Přirozeně
jim všem přeji také spoustu ratolestí, aby měl kdo
pokračovat ve folklorních tradicích:).
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Velikonoce a energie kluků při udržování tradic

Jaké nás pak čeká léto? Snad ne rozmarné,
máme přichystánu spoustu aktivit, například
dožínkovou slavnost 23. července, a tak je třeba se adekvátně připravit. Proto se hned na začátku července budeme tanečně soustředit

v Čeložnicích. Věřím, že i vy, drazí spoluobčané,
plánujete krásné a příjemné léto. Přeji Vám, ať
takové opravdu je.
PhDr. Tomáš Kellner
starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Konečně odešla dlouhá a studená zima. Nastaly
příjemné a teplé dny, během kterých nám sluneční paprsky dodaly energii, kterou jsme na jaře
rozhodně potřebovali. Kdo si myslel, že po náročném soustředění jsme si dopřávali relax a oddech,
ten se mýlil, neboť tomu bylo přesně naopak.
Svou snahu a veškeré úsilí jsme nadále směřovali
na naše výkony na zkouškách a především pak
na vystoupení, která nás čekala.
Dne 13. března jsme tradičně přišli podpořit místní dětské soubory při vynášení Smrtky.
I přes nepříznivé počasí byla naše účast hojná
a za zpěvu známých písní jsme z naší vsi vynesli
zimu a přinesli Létečko jako symbol jara a léta.
Další z tradičních souborových akcí byla velikonoční obchůzka. Naši šikovní chlapci tradičně
s nasazením vlastního života vybírali ty nejlepší
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

pruty, aby z nich upletli ty nejkrásnější pomlázky
a aby se společně s nimi následně postarali o to,
že žádná z našich děvčat minimálně celý následující rok neonemocní.
Uplynuly sotva tři týdny a osazenstvo našeho
souboru sedělo první dubnový víkend v autobuse
na cestě do Prahy. Byli jsme pozváni, abychom
předvedli naše typické tance na zdejších Velikonočních slavnostech. Předvedli jsme se opravdu
v tom nejlepším světle a i noví členové podali vynikající výkony. Velmi jsme si naše hlavní město
oblíbili a pevně doufáme, že příležitostí se v něm
ukázat bude ještě mnoho.
Poslední dubnový víkend naši chlapci jakožto
členové souboru, který pořádal hody, za pomoci
členů ostatních souborů postavili krásnou máj,
která se po celý následující měsíc květen stala
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dominantou naší obce. Ten samý den jsme se také
zúčastnili Pálení čarodějnic u Poláškovy hospody.
Žádná z děvčic nebyla upálena, a tak jsme se mohli nadále pilně věnovat přípravě na další akce.
Během měsíce května jsme vypomáhali při Královničkách a také jsme se 20. 5. zúčastnili výuky
tanců, kterou pořádal místní Slovácký krúžek.
Měli jsme možnost naučit se danaje a podobné
tance ze Strážnicka. Poté následovala volná beseda u cimbálu. Vzhledem k tomu, že tato akce
sklidila úspěch, zdá se, že se v naší obci stane pravidelnou. A to je jedině dobře při utužování vztahů
mezi jednotlivými soubory. Také jeden náš šikovný
tanečník Dominik Hajný se první květnovou sobotu zúčastnil verbířské soutěže v Bukovanech, kam
jsme ho přišli řádně podpořit a ukázat, že umíme
držet při sobě a navzájem se podporujeme. Doufáme, že těchto příležitostí podporovat naše šikovné
šohaje na verbířských soutěžích bude čím dál víc.
A poté nás čekalo to hlavní. Desátého června
jsme se vypravili na cestu na Slovensko. Byli
jsme totiž pozváni do Jelence, abychom účinkovali na zdejším MFF. Měli jsme za úkol ztvárnit
typickou slováckou svatbu. Hned po příjezdu nás
čekalo předvedení našeho souboru v podobě několika typických tanců a také seznamovací večer,
kdy jsme měli možnost poznat soubory z Polska,
Slovenska a Maďarska. Přátelské vztahy jsme
navázali hlavně se slovenským a zároveň také
naším hostitelským souborem Jelenčan. Někteří
členové dokonce neodolali a podlehli živelnosti
slovenských tanečnic. Doufáme tedy, že budeme
mít ještě tu možnost se spolu setkat.

A v sobotu nás čekalo to hlavní. Svatební průvod, obřad a předvedení našich tanců a krásných
krojů. Obrovské díky patří manželům Hajným
a Fricovým, kteří ztvárnili rodiče nevěsty a kmotry a také nám velmi zpříjemnili pobyt. Dále se patří poděkovat panu starostovi za poskytnutí obecních triček pro všechny členy, panu Novotnému
za ochotu a krásné fotografie a cimbálové muzice
Stužce z Kyjova, která s námi pomalu, ale jistě
začíná spolupracovat. A ten největší dík patří naší
vedoucí Ivetce za ty nervy a trpělivost, obzvláště při učení se textů svatebních písní. Z pohledu
nevěsty hodnotím tuhle akci jako velmi zdařilou.
Naše snaha nebyla rozhodně zbytečná a ukázali
jsme krásu našich krojů a naše krásné zvyky.
V současné době směřujeme náš nácvik na červencový festival v Dambořicích, zúčastníme se
také místních dožínek a v září vystoupíme i v Hodoníně. Koncem června také pojedeme do Strážnice podpořit našeho „čerstvého“ člena, který
postoupil na verbířskou soutěž za region Hanácké Slovácko, což je obrovský úspěch a Tomášovi
patří obrovská gratulace.
Náš soubor můžete sledovat i na Facebooku,
kam přidáváme aktuální informace a fotografie
z různých akcí a vystoupení. Budeme také velmi
rádi, když mezi nás během letních večerů zavítají
nějací noví členové.
A nyní už zbývá jen Vám, čtenářům, popřát
mnoho pohodových a letních dní a ať se Vám daří.
Nikol Nováková,
členka Slováckého souboru Lúčka

Ukázka svatební rodiny na MFF Jelenec
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Ženský sbor REZEDKY
Ženský sbor Rezedky letošní jaro nezahálel,
nacvičoval nové písně a po celou dobu se pilně
připravoval na nadcházející akce.
V sobotu dne 21. května jsme společně se Bzeneckými drmolicemi vystoupily na KD ve Svatobořicích-Mistříně na vernisáži obrazů malířky
Lenky Jurečkové. Na vernisáži nazvané Inspirace
folklorem a krajinou jsme mimo jiné zazpívaly
i nově nacvičené nefolklorní písně v krásných,
ručně malovaných šatech od této malířky.
Dlouho očekávaný zájezd na Folklorní festival
do Kovářova jsme zahájily 27. května. Po dlouhé
cestě do jižních Čech jsme se v pátek večer přivítaly a seznámily se souborem Kovářovan, kde
jsme jim při přátelském posezení předvedly naše
vtipné vystoupení ŠLUK. Následující den nás čekal průvod a vystoupení s našimi folklorními i nefolklorními písněmi. Po zdařilém vystoupení nás
místní pan starosta pozval na projížďku lodičkami po vodní nádrži Orlík a po projížďce jsme se
jely podívat na Onen Svět. A můžeme říct, že se
na Onen Svět všechny rády vrátíme, protože je to
název turistické chaty s vyhlídkou na moc pěkné
okolí. V neděli ráno jsme se v Kovářově zúčastnily mše svaté a průvodu k příležitosti Božího Těla.

Při mši v kostele v Kovářově

Při této slavnosti jsme zazpívaly dlouho nacvičované klasické písně, které bychom Vám někdy moc
rády předvedly i v našem kostele. Náš zájezd jsme
odpoledne zakončily v Pivovarském dvoře Zvíkov,
kde nás po našem vystoupení pan Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav
Menas, kníže ze Schwarzenbergu, pozval na pivo.
Naše zatím poslední vystoupení proběhlo v nedalekých Dubňanech, kde jsme v sobotu 11. června vystoupily na folklorní akci zvané Pod dubem
za dubem. S námi se zde představil sbor FPS
Erteple z Hodonína a verbíři Jakub Hajný a Přemysl Gazda.

Na rozezpívání stačí i chodba

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Dále bychom Vás moc rády pozvaly na naše
nadcházející vystoupení 23. července na místní
slavnosti Dožínky, kde vystoupíme spolu s ostatními soubory z naší obce. Můžete nás také přijet
podpořit v pátek 1. července na Folklorní festival
Dambořice a v sobotu 6. 8 a v neděli 7. 8. na Náro-

dopisný festival Milotice. Pokud se o nás, o tom,
co právě děláme a kde jsme právě byly, chcete
dozvědět víc, navštivte naše facebookové stránky Ženský sbor Rezedky a podpořte nás svým
„likem“.
Za ŽS Rezedky Lucie Nováková

DH Mistříňanka
Vážení spoluobčané,
nestačíme sledovat, jak rychle čas utíká. Je to jakoby včera a 2 roky budou pryč a před námi je
5. ročník Pavlušův Mistřín. Mistříňanka se na poslední sobotu v listopadu připravuje, aby jako vždy
své posluchače a příznivce nezklamala. Mistříňanka nežije jenom přípravami na tento koncert,
kromě toho každý víkend a někdy i v týdnu vyhrává doma nebo v zahraničí. Mistříňanka za poslední dobu natočila 3 nosiče a ve spolupráci s televizí
Šlágr několik pořadů a také DVD. V uplynulém
období založila 1. ročník festivalu „Zbořilovy

Milotice“, který se uskutečnil 19. června v areálu
milotického zámku a k překvapení pořadatelů byl
hojně navštíven (750 lidí). Mistříňanka bude také
vyhrávat některý den na našich hodech. Jeden náš
člen, Kryštof Neduchal, bude letos stárek, tak mu
zahrajeme. Letošní rok uzavřeme 26. 12. na svátek sv. Štěpána vánočním koncertem. Na všechny naše akce jste srdečně zváni, a pokud byste
se o Mistříňance chtěli dozvědět víc, najdete nás
na webových stránkách.
Na setkání s Vámi se těší Mistříňanka.

Mistříňanka hrála v Miloticích
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Box Mistřín
O víkendu 8. – 10. dubna 2016 se konalo Mistrovství republiky v boxu juniorů v Českých
Budějovicích. Oddíl BC Mistřín poslal do bojů
o mistrovský titul jednoho zástupce, a to Šimona Bochýnka ve váze do 56 kg. Ten ve vylučovacích bojích porazil s přehledem na body Romana
Voloschuka z BC Star Plzeň, avšak v boji o postup do finále narazil na nejzkušenějšího boxera
ve skupině Jana Forejtka z Pražského rohovníku,
loňského mistra republiky. Ten ve své dosavadní
kariéře z 33 odboxovaných utkání ve 27 zvítězil

a i letos se nakonec zase stal Mistrem republiky.
Těžšího soupeře Šimon Bochýnek nemohl dostat
a přesto, že boxoval velmi bojovně, soupeř byl nad
jeho možnosti a Šimon prohrál na body, a tak odváží z Mistrovství republiky zaslouženě bronzovou medaili za 3. místo, což je nejen pro něho, ale
i pro oddíl BC Mistřín zasloužený úspěch. Nemalý
podíl na něm má i nový trenér BC Mistřín Patrik
Kobliha.
Zdraví Franta Janča
trenér

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Opět se setkáváme prostřednictvím obecního časopisu, na jehož stránkách se s Vámi podělíme o to,
co se v našem spolku událo za uplynulé období.
V prvním pololetí roku 2016 svá životní jubilea
oslavili: p. Přikryl J. (80), p. Pekárková Fr. (70),
p. Píšová L. (60), p. Píše A. (60), p. Duhajský
P. (50). Jménem sboru jim přejeme hodně zdraví
a osobní spokojenosti. V dubnu jsme uspořádali
sběr železa a mladí hasiči sběr papíru. Rozhodli jsme se ve sběru papíru i nadále pokračovat.
O termínech sběru Vás budeme včas informovat.
Za věnovaný papír a železo děkujeme.
Na konci dubna jsme svolali všechny čarodějky
a čaroděje k pravidelnému přezkoušení na „Slet
čarodějnic“. Po přezkoušení byla vyhlášena Miss
čarodějka. Také jsme si zatančili čarodějnický
rej u ohně. Po celou dobu byl podáván čarodějný
lektvar. Velkému zájmu se těšilo MINIZOO. K vidění byla zvířátka domácí i exotická - koza s kůzlaty, malý škrtič hroznýš, jedovatý
pavouk i maskující se chameleon
a šneci a želvy. Minizoo připravili
Kovalčíkovi, kteří všechna zvířata
doma chovají a za poskytnutí zvířat
k ukázce jim patří velké poděkování. V příštím roce se jistě můžeme
těšit z nějakého dalšího přírůstku.
Významnou akcí v rámci oprav
hasičky byla výměna zastaralého
plynového topení. Ta se prováděla
za finanční podpory obce. V sobotu
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

7. května jsme byli pozváni na oslavu 120 let
založení družebního DHZ( Dobrovolný hasičský
zbor) v Radošovcích. Jarní soustředění mladých
hasičů jsme uspořádali na hřišti u hasičské zbrojnice. Soustředění se účastnily i děti z přípravky.
K obědu jsme si uvařili kotlíkový guláš. Po pilném
trénování jsme přenocovali na hasičské zbrojnici.
Dětem z přípravky se soustředění líbilo. Mladší žáci v soutěži Velké ceny hry Plamen okresu
Hodonín dosahují nejlepších výsledků a mají
našlápnuto na velmi pěkné umístění. Z celkového počtu 10 soutěží 5x vyhráli 1. místo, jednou
2. místo a 2krát 5. místo. Mladší žáky již čeká
jen soutěž ve Strážnici a na domácí půdě v neděli
26. června. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci sboru. Ve spolupráci s TJ Sokol Svatobořice
a RC Krteček jsme zajistili zázemí při pořádání
Dne dětí.
Za Výbor SDH Iveta Lungová
a Příkaský Jiří – kronikář
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SDH Mistřín
Přišlo jaro a s ním pro nás dlouho očekávaná
soutěžní sezona. Žákovská družstva vyrazila už
tradičně na soustředění do Osvětiman, kde pilovala poslední nedostatky ve všech disciplínách.
První soutěžní klání dětí se uskutečnilo 9. dubna
ve Vracově. Družstvu mladších se zde moc nedařilo, a tak obsadili až 5. místo, zatímco starším se
podařilo suverénně zvítězit. První soutěž, která
se započítává do Velké ceny mládeže, proběhla
1. května v Kozojídkách, kde mladší zopakovali
5. místo a starší skončili kvůli špatnému útoku
na 3. místě. Další zastávkou byly 7. května Žeravice. Mladší žáci si do třetice všeho dobrého předplatili 5. místo a družstvu starších se podařilo
vrátit na stupínek nejvyšší. Týden nato se konalo okresní kolo, kde družstvo mladších skončilo
těsně na 2. místě. Radost nám ale udělalo družstvo starších, které suverénně zvítězilo a tím se
kvalifikovalo na krajské kolo. 22. května jsme
uspořádali v Mistříně u hasičské zbrojnice soutěž O POHÁR STAROSTY SDH. Domácí družstva
možná pod tlakem domácího publika v některých
disciplínách chybovala a obě skončila na 3. místě. Chuť si ale napravili v kategorii jednotlivců
v běhu na 60 m, kde zvítězil domácí Vojtěch Herman a Anna Hajná. 28. května se další kolo Velké ceny odehrálo v Petrově, kde se našim týmům
moc nedařilo a skončily na 6. a 7. místě. O týden
později naše družstva zavítala do Rohatce, kde si
starší žáci spravili chuť a soutěž s velkým násko-

kem ovládli. Mladším se dál nevede a tentokrát
vybojovali až 9. místo.
Družstvo mužů tuto sezonu začalo soustředěním v Petrově a poté už mohly soutěže začít naplno. Jako první si muži zajeli přes pole do Kunovic,
kde slibně rozběhlý útok skončil neplatným pokusem kvůli nezapojené proudnici. První soutěží v Grand Prix Hodonín je už mnoho let Vlkoš.
Na této dráze se našemu družstvu tradičně nedaří a, protože se mají tradice dodržovat, bez problémů to nebylo ani letos. Zaváhání na základně
a prostřik stačil na konečné 3. místo, ale v rámci
okresu jsme brali plný počet bodů. Družstvu dorostenců, kteří běhají pod hlavičkou B, se krásně
rozběhlý útok nepodařilo zakončit dobrými sestřiky, a tak brali až 11. místo. O týden později
nás čekalo okresní kolo v požárním sportu, které
se konalo ve Vacenovicích. Jak družstvo mužů,
tak dorostenci a dorostenky suverénně zvítězili
a postupují tak na krajská kola, kde budou bojovat o možnost soutěžit na kole republikovém.
21. května se Grand Prix stěhovala do Dubňan.
Týmu A se zde pokus vůbec nevydařil a kvůli
velkým chybám na základně a u terčů zakončili soutěž až na 11. místě. Dorostenci své starší
kolegy překonali a doběhli si pro 9. místo. Zatím
poslední soutěž v rámci okresní ligy se uskutečnila 4. června v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
Krásná dráha a tropické počasí slibovaly kvalitní
podívanou. Muži šli na řadu jako třetí a dlouho

SDH Mistřín při soutěži
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svým pokusem vedli, dokud je z trůnu nesesadili
borci z Hradčovic, a to o pouhých 6 setin. V celkovém hodnocení ligy je po třech závodech zatím
naše družstvo mužů na prvním místě o 2 body
před Rohatcem. 11. června se konalo čtvrté ligové
kolo na hřišti v Ratíškovicích. Našemu týmu se
příliš nedařilo a po vteřinovém prostřiku skončil
až na 4. místě. I tak navýšil svůj náskok na čele,
protože ostatní konkurenti také nepředvedli
dobré výkony. Ve stejný den se uskutečnilo také
krajské kolo dorostu v Drnholci, kde nás zastupovala družstva dorostenců i dorostenek. Holkám
se jejich premiérová účast povedla a vybojovaly
2. místo. Ještě větší radost mohli mít dorostenci,

kteří vyhráli všechny disciplíny a pojedou tak
bojovat na Mistrovství České republiky, které se
koná na začátku července v Mladé Boleslavi. O týden později je na programu krajské kolo starších
žáků. Muže čeká boj o kvalifikaci na Mistrovství
ČR, které se letos koná téměř na domácí půdě
v Brně, až 6. 8. v Blansku.
Jménem sboru bych všechny spoluobčany i přespolní rád pozval na již tradiční Letní noc se skupinou Generace. Letos se uskuteční v sobotu 16.
července ve 20:00 v areálu u hasičské zbrojnice
v Mistříně. Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a skvělá zábava! Těší se na Vás pořadatelé!
Petr Marada ml., člen výboru SDH

TJ Sokol Svatobořice
Jaro jsme přivítali typicky jarní akcí – velikonoční výstavou, vystavovalo se a prodávalo velikonoční zboží. Ale protože název akce měl podtext
„když přiletí čáp“, podstatnou část tvořila výstava
všeho, co patří k miminku a vůbec k dětem. Kočárky, hračky, zavinovačky, to vše bylo k nahlédnutí. Účast byla velká. Aranžmá se opět ujal pan
František Sedláček a myslím, že všichni mohli být
spokojeni.
Když jsem procházela místní hřbitov, na jednom
z pomníků je citát: „Jednou to musí být“. K životu
každého člověka patří narození i smrt. Jenom se
někdy ptáme, proč musí někdo odejít brzy a někomu je dopřáno dožít se požehnaného věku. A proč?
Ptáme se v případě úmrtí Dáši Zemánkové, vždyť
jí bylo teprve 53 let. Veselá, příjemná, námi všemi
oblíbená. Bohužel na tuto otázku nikdo nikdy nedokázal ani nedokáže odpovědět.
Na pozvání veselské TJ Sokol jsme se 1. května zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu, který se nachází vedle Sokolovny.
Nová běžecká dráha, nové hřiště, atrakce pro děti.
Cvičily se sletové skladby, hrál fotbal, děti si vyzkoušely všechny ty průlezky a houpačky, které
jsou jim tam k dispozici. Na závěr jsme si poslechli
cimbálovou muziku a tak prožili pěkné odpoledne.
Den matek se konal na Sokolovně. Děti Mateřské školy Svatobořice pozdravily svoje maminky
a babičky vystoupením, které si pro ně připravily. Paní učitelka Varmužová zahrála na klavír
a děvčata Sedlářova si připravila vystoupení se
zpěvem a hrou na klavír.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Upravený břeh potoka p. Novosádovou

Den dětí se slavil v areálu bývalé školky. Hry,
opékání špekáčků, soutěže, to vše jsme spolu
s SDH Svatobořice a MC Krteček připravili pro
děti. A zase jsme se ujistili, jak moc je dobře, že
po výstavbě nové školky nám všem toto místo zůstalo.
Protože se blíží termín konání akce Mikroregionu Nový Dvůr - Senior Dance, z pověření vedení obce jsme začali nacvičovat vystoupení, které
předvedeme v Miloticích, stejně jak tomu bylo
loni u nás. To vše opět pod taktovkou Františka
Sedláčka.
Jaro a léto jsou nejkrásnějším obdobím roku.
Příroda je krásná a nabíjí nás svojí energií a krásou. My vyhledáváme právě takové koutky, které
nám poskytují potěšení z pohledu na krásu květin
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Den dětí s TJ Sokol Svatobořice

a zeleně. A takový koutek máme i my obyvatelé
ulice Pod Sokolovnou. O to víc je zajímavější, že
se jedná o břehy potoka, který vede právě u Sokolovny. Tam, kde by se dala očekávat tráva a plevel,
tam jsou vysázeny květiny. Že nepřeháním, je vidět na přiložené fotografii. Kdo tudy projíždí, dá

mi jistě za pravdu. Za tím vším stojí paní Jana Novosádová, která má květiny ráda, a možná si ani
neuvědomuje, že touto zálibou dělá hodně radosti
a potěšení i jiným.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

TJ Sokol Mistřín - kuželkáři
Sezona 2015/2016 je u konce. Boje o konečné
pořadí rozhodl poslední zápas.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu skupiny „D“ skončilo po celoročním souboji v pěkném středu tabulky. Výkony hráčů letos stačily na 7. místo v tabulce, kdy na první a postupující družstvo z Dubňan
měli manko 11 bodů. Návštěvnost na domácí ligové zápasy je velmi příznivá a o správnou atmosféru nebyla nouze.
Družstvo „B“ bojovalo v Jihomoravském přeboru 1. třídy o první místo do posledního zápasu.
Nakonec v závěru sezony v souboji s Hodonínem
béčko vyhrálo a přímý konkurent z Prušánek jen
remizoval v Litenčicích, což znamenalo přímý postup do Jihomoravské divize! Jsme velmi rádi, že
se postup po mnoha letech vydařil a od příští sezony poměří béčko síly s kvalitnějšími týmy v JMK.
První pozice v tabulce znamenala finálový pohár
Moravy, který se uskutečnil na čtyř-dráhové kuželně v Brně. Ve finále soupeřily první dva nejlepší celky z jihu a severu Moravy. V konkurenci
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Moravské Slávie Brno, Brna Židenic a Podlužanu
Prušánky se TJ Sokol Mistřín umístil na pěkném
stříbrném stupni.
V Jihomoravském přeboru 2. třídy družstvo „C“
bojovalo v jarní části o postup do vyšší skupiny.
I přes pěknou hru nakonec hráči nedokázali smazat náskok Domanína a vybojovali velmi slušné 3.
místo. Tak třeba v příští sezoně se postup vydaří.
Dorost pod vedením pana Ivana Blahy se umístil na 10. místě v tabulce z 15ti družstev. Je třeba
říct, že pro většinu hráčů a hráček v dorostu to
byla první zkušenost v soutěži. Nadcházející rok
bude jistě úspěšnější.
Ve dnech 20. – 21. května se na kuželně odehrál
Mezinárodní turnaj nevidomých za podpory naší
obce a pana starosty Ing. Veselého. Ač se to zdá
být poněkud neuvěřitelné, tak i lidé s takovým
handicapem dokážou s lehčí dopomocí odehrát
120hs a náležitě si hru užít. Byli jsme velmi rádi,
že si nás svaz nevidomých vybral jako pořádající kuželnu. Během uplynulé sezony 2015/2016
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Soutěž nevidomých

byla kuželna využita ze strany mnoha sdružení
a kroužků, jako jsou Podkověnka, Krušpánek,
SDH Svatobořice, SDH Mistřín, sdružení invalidů
a pravidelně v kuželně zkouší hru i žáci ZŠ Svatobořice - Mistřín. Tímto děkuji všem za podporu.
Postupně se nám daří kuželnu dodělávat i zevnitř, kde je stále spousta práce. V průběhu sezony se dodělalo bezbariérové sociální zařízení
a postupně se vše dolaďuje ke spokojenosti členů. Začátkem měsíce června se brigádně postavil od silnice nový plot, kdy bylo třeba odstranit
starší dřevěný, který kazil pohled od hlavní silnice. Věříme, že v příštím roce by se nám mohlo

podařit kuželnu zateplit a dokončit fasádu, aby
bylo vše po letech kompletní a reprezentující. Hráči či fandové napříč republikou, kteří měli možnost kuželnu vidět zevnitř, neskrývají slova chvály a rádi se navrací zpět do naší obce. Ve dnech
22. srpna až 4. září se koná pro registrované hráče
na kuželně 3. ročník Memoriálu Josefa Vinklára.
Všichni, kdo si chtějí prohlédnout kuželkářský
sport, jsou srdečně zváni.
Děkuji za podporu v ročníku 2015/16 všem příznivcům kuželkářského sportu v Mistříně.
Hodu ZDAR!
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.
mluvčí kuželkářů

SK Spartak
Je dobojováno! V horkých červnových dnech zazněla poslední písknutí rozhodcovských píšťalek,
která ukončila další dlouhou fotbalovou sezonu.
Jestli byla úspěšná nebo ne, rozhodne až čas, který ukáže, jak na tento ročník budeme vzpomínat.
Už teď víme, že minimálně v něčem byla průlomová a v něčem naopak poslední.
Naše A mužstvo bojovalo po celý rok v okresním přeboru. V konkurenci dalších 13 týmů se
nakonec umístilo na 7. příčce se ziskem 39 bodů.
Možná někteří očekávali lepší umístění, ale odchod několika hráčů po podzimní části se do jisté
míry na hře a výkonech áčka podepsal. Přesto je
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třeba říct, že sedmé místo je velmi krásné a určitě
se na něm dá do příštího ročníku stavět.
O poznání hůře se vedlo B mužstvu, které bojovalo druhým rokem v nejnižší soutěži IV. A třídy.
V celé sezoně se povedlo vyhrát pouze 4x a se ziskem pouhých 12 bodů se umístilo na posledním
místě. Je podstatné zmínit, že nebýt ochoty a obětavosti bývalých členů Spartaku pomoct rozklíženému mužstvu, těžko by béčko sezonu vůbec dohrálo. O kvalitách a schopnostech naší „juniorky“
svědčí nejlépe fakt, že nejlepším střelcem týmu se
stal za pouhé půl sezony s 10 góly pětačtyřicetiletý Chlustina. Vzhledem k tomu, že poslední roky
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se situace s nedostatkem hráčů a jejich zájmu neustále stupňovala, do příští sezony už se B mužstvo nezapojí a dospělá kategorie Spartaku tak
bude zastoupena pouze jedním týmem.
Velkou radostí pro nás všechny je, naopak
úspěch dorostu v okresním přeboru, který s 63
body opanoval tabulku a postoupil do nejnižší krajské soutěže. Tento fantastický úspěch je
výsledkem, na naše poměry, výjimečné generace
hráčů podpořené výbornou prací trenérů a všech
lidí kolem. Jsme velmi rádi, že naši kluci dosáhli
takového úspěchu a věříme, že i v krajské soutěži dokáží na podobné úspěchy navázat. Dorost
opustí do mužstva mužů pouze dva hráči a naopak
o vhodném doplnění, ať už z žáků nebo z okolních obcí, se jedná. Každopádně všichni se těšíme na bitvy s týmy z velkých a tradičně silných
mládežnických míst, jako jsou třeba Ratíškovice,
Hovorany nebo Mutěnice.
V kategoriích žáků jsme kvůli nedostatku
chlapců spojili své síly s fotbalisty z Hovoran
a v krajské soutěži vystupovali právě jako Svatobořice/Hovorany. U starších žáků byly výkony
maličko za očekáváním a i přes snahu jak hráčů,
tak trenérů se klukům nepovedlo uhrát ani bod
a skončili na posledním místě. Naopak mladší
žáci skončili na velmi krásném 5. místě se ziskem 25 bodů. Svými výkony na hřišti si dovedli

vybudovat respekt a jejich umístění je pro nás velmi pozitivní.
Starší přípravka bojovala v Okresní soutěži
spolu s dalšími sedmi celky. V silné konkurenci
se našim klukům povedlo jen jednou vyhrát a se
ziskem 3 bodů se umístili na posledním místě
tabulky. Mladší přípravka ve stejné soutěži byla
úspěšnější. Se sedmi výhrami a dvěma remízami
skončila na čtvrtém místě, což je velmi krásný výsledek zvláště z toho pohledu, že ještě v loňském
roce jsme tuto kategorii neměli přihlášenou.
Můžeme tedy říct, když se ohlédneme zpět, že
tato sezona měla své kladné i záporné stránky.
Přinesla radost i zklamání, výhry i prohry. Věříme přesto, že i Vám našim fanouškům, přinesl
tento rok pocity především příjemné, protože o to
jsme se všichni bez rozdílu snažili. Bojovali jsme
nejen za sebe, ale i za Spartak a za celou obec.
Zanedlouho však zavřeme vzpomínky do kronik
a výsledkových archivů, protože začne období
přípravy na ročník další. Děkujeme Vám všem,
milí fanoušci, sponzoři, rodiče a přátelé za přízeň
a podporu, kterou jste nám po celý rok dávali pocítit, a doufáme, že nám zůstanete věrni i v měsících dalších a vlastně i v celé další sezoně. Těšíme
se na Vás už brzy při prvních přátelských zápasech a při zahájení sezony 2016-2017. Sportu zdar
a fotbalu zvláště!

Dorost SK Spartak

40

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Vernisáž Lenky Jurečkové
V sobotu 21. 5. 2016 se uskutečnila na KD vernisáž výstavy obrazů malířky Lenky Jurečkové.
V programu vystoupily ženské sbory Bzenecké
drmolice a Rezedky ze Svatobořic-Mistřína. První
polovina programu se nesla v tradičním folklorním duchu - v krojích, druhá polovina programu
byla již více civilní. Oba sbory ukázaly šaty, které
pro ně malovala Lenka Jurečková. Celý večer se
nesl v srdečném a veselém duchu, což dokazuje
i to, že poslední návštěvníci této vernisáže se
rozcházeli skoro před půlnocí. Lenka Jurečková
pochází ze Bzence, ale žije v Praze. Absolvovala

výtvarnou výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci (malbu u Ak. mal. Ladislava Jalůvky) a PdF
MU v Brně (malbu u Mgr. Petra Kamenického).
Folklorní tradice se pro ni stala dominantním
námětem tvorby už od dob studií. Inspiraci čerpá v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy
a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí.
Figurativní motivy s typickými tanci, muzikanty,
mužskými a ženskými sbory na obrazech často
doplňují motivy krajinné – pole, vinohrady, mlýny
i kapličky.

L. Jurečková, Rezedky a Bzenecké drmolice

Den sousedů
Poslední květnový víkend si dali dostaveníčko
přátelé u příležitosti Dne sousedů. Pomalu se stává tradicí, že se v tomto termínu scházejí sousedé z ulice. Není to samozřejmostí v každé uličce,
ale pomalu jich přibývá. Je to nejlepší prevence
pro dobré sousedské vztahy. Při té příležitosti
se přivítají i noví sousedé, kteří se přistěhovali
nebo si postavili nový rodinný domek. Proberou
se a vysvětlí drobné sousedské lapálie. V ulici
Pod Sokolovnou to letos vzaly do rukou seniorky. Obešly „končany“ a osobně všechny pozvaly.
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Připravily něco na zakousnutí a muži přinesli
něco k pití. Při opékání buřtů a pohárku vína i nějaká písnička zazněla. Bylo to příjemně strávené
odpoledne i večer. Věřím, že lidé, kteří dokáží
najít společnou řeč při zábavě, ji tak najdou i při
úpravě své ulice. Velice si vážím toho, že nikdo
z této ulice nečeká na obecní pracovníky, aby před
jeho domem okopali zahrádku, posekli trávník či
zametacím strojem uklidili. Jak říkali můj stařeček: „dobří súsedi sú víc jak rodina“.
Rostislav Marada
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Den sousedů ulice Pod Sokolovnou

Zájezd do Prahy
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Zájezd do Prahy
Zájezd na prohlídku Pražského hradu a jiných
pamětihodností se uskutečnil ve čtvrtek 19. 5.
2016. V dopoledním programu jsme si spolu s odborným výkladem prohlédli reprezentační prostory Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Zlatou
uličku a Baziliku sv. Jiří. Po obědě byl individuální program. Část účastníků zájezdu si prošla

výstavy věnované 700. výročí narození Karla IV,
další měli zájem o výstavu korunovačních klenotů. Tam si musel každý vystát několikahodinovou
frontu. Jiní relaxovali v zahradách Pražského hradu a jistě i oni v ten krásný sluneční den odjížděli
spokojeni. Věříme, že se zájezd všem líbil.

Akce knihovny 1 – 5/2016
15. března proběhlo v knihovně Pohádkové čtení společně s Krtečkem. Přišly děti s maminkami
i babičkami a poslechly si čtené i převyprávěné
pohádky. Maminky z Krtečku také přispěly pěkným programem, nálada byla dobrá a spokojenost velká.
Dlouho připravovanou akcí bylo vyhodnocení
projektu Kniha je můj kamarád ve spolupráci se
školní družinou základní školy, které se uskutečnilo 31. března 2016 v sále kulturního domu.
Do tohoto projektu se zapojili i žáci 9. třídy, kteří
dětem v družině předčítali vybrané knihy. Patří jim
velké poděkování. Děti pak plnily úkoly v družině
i v knihovně. Pro slavnostní zakončení jsme pozvali hosta – spisovatele, ilustrátora a rybáře Ing. Jana
Opatřila, který také předal vítězům ceny. Žákům
1. stupně představil svého Kapříka Metlíka, pro
žáky 2. stupně si připravil Děsuplné povídky.
Na žádost mnohých občanů jsme zorganizovali
zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách
na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka.
Přednášel Ing. Karel Štenbaur, spolupracovník
farmacie BIOMEDIKA. Beseda byla velmi zajímavá, bylo znát, že se pan inženýr v bylinkách vyzná.

Beseda o bylinkách
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Odpověděl na všechny otázky ohledně bylinek
– k čemu která slouží, jak ji sušit, jak používat,
na co si dát pozor. Je jen škoda, že nepřišel větší
počet posluchačů.
Spolupráce mezi knihovnou a základní školou
je velmi dobrá. Paní učitelky se hodně snaží přivést děti ke knihám, protože vědí, že je to správná
cesta. Navštěvují knihovnu se svými třídami, připravím si vždy nějaké úkoly, předčítání, převyprávění, hádanky, vyhledávání knih či jen prohlídku
knihovny jako místa, kde je shromážděno téměř
10000 knih.
V tomto období navštívily knihovnu tyto třídy:
první A s paní učitelkou Mgr. Helenou Ostrezi
první B s paní učitelkou Mgr. Pavlínou Štelcikovou
třetí A s paní učitelkou Mgr. Adrianou Koplíkovou
třetí B s paní zástupkyní Mgr. Jarmilou Maradovou
sedmá A, B s paní učitelkou Mgr. Ivanou Handschkeovou
30. května 2016
Jindra Faiglová, knihovnice

Děti ZŠ v knihovně
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Kulturní akce,
které se uskutečnily
v II. čtvrtletí 2016

Akce, které
připravujeme na III.
čtvrtletí roku 2016

DUBEN
1. 4. Zájezd na divadlo “ Cena facky“, KD
3. 4. Setkání mužských sborů (MS), KD
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)

ČERVENEC
1. 7.	Táborák u hasičky ve Svatobořicích (SDH
Svatobořice a TJ Sokol)
3. 7. Farní den
16. 7. Generace, letní noc (SDH Mistřín)
23. 7.	Dožínky, místní soubory (obec a KD)
Program:
		16:45 hod. Sraz účastníků průvodu
u Restaurace u Šťastných v Mistříně
		17:00 hod. Průvod pro první žnečku,
věnec a hospodáře
		 18:00 hod. Zvykoslovné pásmo
		18:30 hod. Vystoupení souborů, sborů
a muzik
		20:00 hod. Taneční zábava s DH Svatobořáci

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
21. 5. Vernisáž malířky Lenky Jurečkové, KD
22. 5. Dětská hasičská soutěž (SDH Mistřín)
26. 5. Beseda o bylinkách, KD
26. 5. Den sousedů, obec
28. 5.	Den dětí v areálu kuželny (TJ Sokol Mistřín)
29. 5. Kácení máje, ul. Nádražní za KD
29. 5. Čaj o páté, KD

SRPEN
1. 8.- 14. 8 Příměstský tábor v ZŠ
22. 8 - 4. 9. Memoriál Josefa Vinklara - 3. ročník,
turnaj čtyřčlenných družstev (TJ
Sokol Mistřín)
26. 8.	Senior Dance, Mikroregion Nový Dvůr,
Milotice

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 a namaluj si ornament
23. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře
26. 6.	Dětská hasičská soutěž, hasička Svatobořice (SDH Svatobořice)
29. 6.	Školní akademie a slavnostní ukončení
školního roku, ZŠ
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ZÁŘÍ
3. 9. Vinobraní
17. 9.	Burčákový pochod, Mikroregion Nový
Dvůr
15. 9.	Beseda s lékařem, MUDr. Látalová,
knihovna
19. 9.	Drakiáda, Hasička Svatobořice (RC Krteček)
24. - 25. 9. V
 ýstava drobného zvířectva, areál
ČSCH
24. 9.	Vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám Jaromíra Měchury
25. 9.	Trhy, Mikroregion Nový Dvůr
Významné akce do konce roku 2016
19. - 21. 11. Hody
26. 11.
Pavlušův Mistřín
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Koncert Czech Virtuosi

JUBILANTI
Červenec 2016
70 let
Božena Hrubá
75 let
Pavel Mančík
Vladimír Knecht
85 let
Marie Polášková
Jiřina Dobešová
86 let
Božena Zbořilová
Jaroslava Hálová
88 let
Ludvík Olšr
89 let
Ludmila Bábíčková

Srpen 2016
70 let
Jan Sotulář
František Hajný
Helena Podveská
Ladislava Vašulková
Vlastislav Urubek
Věra Wiesnerová
Marie Maradová
Pavel Špaček
Anna Maradová
75 let
Hedvika Severová
80 let
Marie Mrázová
Zdenka Navrátilová
Jan Martínek

90 let
Anna Křížková
94 let
František Štěpánek
95 let
Terezie Svozilová
Září 2016
70 let
Ludmila Brhlová
Václav Trumpeš
75 let
Danuše Pekárková
Josef Varmuža
Helena Dobešová

86 let
Božena Urubková

80 let
Marie Zaňátová
Ludmila Niková

89 let
Anna Raušová

85 let
Anděla Juřičková
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86 let
Františka Vašulková
Oldřich Jedlička
Františka Němčanská
87 let
Zdeněk Přibáň
Elena Horáková
89 let
Marie Selucká
90 let
Ján Horvát
93 let
Oldřich Marada
Božena Řiháková
Červenec 2016
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Havel a Marie Měsíčkovi

Hody - informace
Hody ve Svatobořicích – Mistříně proběhnou
ve dnech 19. 11. – 21. 11. 2016. Slavnostní mše
svatá v kostele Navštívení Panny Marie začíná
v neděli v 9.30 hod. Průvod od Sokolovny ve Svatobořicích vyjde ve 13.30 hod. a půjde do Mistřína,
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kde jsou obě stárky. Po cestě na KD navštívíme
společně i faru a P. Bedřicha Horáka.
Již dnes Vás všechny srdečně zvou stárci Martin Výlet a Kryštof Neduchal a stárky Lada Gajdová a Michaela Výletová.
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Zájezd školáků do Prahy

Jan Hajný přebírá cenu za soutěžní obrázek
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Den matek na kulturním domě

Osada mezinárodních pracovníků v Džidě
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Podkověnka mezi nemocnými

Vystoupení Bzeneckých drmolic na vernisáži L. Jurečkové
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Rezedky s panem starostou Kovářova Hrochem na Onom Světě

Úspěšná akce u hasičské zbrojnice ve Svatobořicích
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Výlet dětí do ZOO Lešná

DH Svatobořáci při hraní na Božím Těle
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Úspěšní dorostenci SDH Mistřín

Úspěšní dorostenci SDH Mistřín
Ve dnech 4. – 5. července se v Českých Budějovicích uskutečnilo Mistrovství ČR v požárním
sportu dorostu. Jihomoravský kraj zde reprezentovali dorostenci SDH Mistřín.
Ve všech disciplínách předvedli skvělé výkony a umístili se na medailových místech. V běhu
na 100 m překážek si 4 závodníci zlepšili osobní

rekordy a v součtu 5 časů se umístili na 3. místě.
Ve štafetě 4x100 m se umístili také na 3. místě
a v závěrečné „královské“ disciplíně požárním
útoku získali 2. místo. V celkovém hodnocení se
umístili na 2. místě a získali titul vicemistrů ČR!
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci sboru, obce a celého Jihomoravského kraje!
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