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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem moc poděkovala
za pomoc, za Vaši aktivitu, za zájem o obecní
dění a rozvoj naší obce. Často jste to byli právě
Vy, Vaše podněty, připomínky, kdo mě přivedl
k realizaci mnoha projektů. A díky Vám se podařilo během uplynulých let, posunout naši obec
o kus dál. Proto je mou povinností podělit se
s Vámi o informace o aktuálním dění na radnici.
Rodinná situace se mi natolik změnila, že
funkci místostarostky opouštím. Čeká mě nelehký úkol v podobě výchovy dvou dětí. Tak snad se
s tím poperu dobře.
Jsem moc ráda, že se mi za tu krátkou dobu,
kdy jsem byla ve funkci, podařilo pohlídat realizaci alespoň některých projektů, které jsme naplánovali za minulého vedení, s minulým panem
starostou, jako je např. oprava zvonice, márnice,
další výsadba zeleně, oprava dalších komunikací – např. komunikace navazující na ulici Farskou, kamerový systém, nákup nové cisterny pro
zásahovou jednotku, pokračování v rekonstrukcích studní i výměně zastávek, řešení komplexní
strategie naší obce apod.
Dovolte mi tedy, abych Vám na závěr ještě jednou poděkovala za spolupráci. Těším se na případné další jiné příležitosti, které nás svedou
do společných aktivit.
Krásně strávený podzim a hodně pozitivní
energie Vám všem přeje
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané,
dětem a studentům skončily prázdniny, dospělí si snad odpočinuli na dovolené a zemědělci
sklidili při žních dobrou úrodu z polí. Ani v tomto období naši občané nezaháleli a žili bohatým
kulturním a sportovním životem. Chtěl bych Vám
přiblížit jeden prázdninový víkend, který jsem
s našimi občany absolvoval.
V pátek 25. srpna uspořádali pracovníci Charity Kyjov na našem Domově s pečovatelskou službou den otevřených dveří. Zúčastnili se ho obyvatelé DPS, nejstarší občané naší obce, ale i ostatní
návštěvníci, kteří měli možnost si prohlédnout
prostory DPS, nechat se vyšetřit od sester z Charity nebo si jen poslechnout program připravený
pro ně. Při dobrém jídle, pití a zpěvu Mužského
sboru z Vacenovic se bavili dlouho do noci.
Ve stejnou dobu Mikroregion Nový Dvůr uspořádal na zámku v Miloticích tradiční Seniordance.
Hospodářský dvůr zámku se naplnil seniory, ale
i mladšími diváky, připravenými se výborně bavit
při programu a dechové hudbě Miločáci. Naši obec
při předvedeném programu reprezentovaly členky

Sokola Svatobořice a ukázaly, že kromě tělesné
zdatnosti vládnou i humorem. Jejich taneční číslo
na písně „Pátá“ a „Holky z naší školky“ bylo odměněno bouřlivým potleskem a v tu chvíli si podle
mě připadaly jako školačky.
Na další den tohoto víkendu, sobotu 26. srpna, připravil Mikroregion Nový Dvůr připomínku
olympijských her, a to s názvem Regionhry Rio de
Nový Dvůr. V krásném sportovním areálu ve Vlkoši se střetla ve sportovním zápolení družstva
zastupující jednotlivé obce regionu. Naši obec
zastupovali členové Dobrovolného sboru hasičů
ze Svatobořic od malých dětí až po dospělé ženy
a muže. Některé disciplíny byly opravdu bizarní,
ale i přes obrovské vedro byla vůle a nadšení stejná jako u opravdových olympioniků. Všichni se
výborně bavili a odnesli si řadu zážitků.
V neděli 27. srpna jsem jel do Brna podpořit hasiče ze SDH Mistřín, kteří se již po šesté v řadě
probojovali na Mistrovství ČR. Naši muži již od pátku soutěžili s nejlepšími dobrovolnými hasiči České republiky o vítězství v požárním sportu. Právě
v neděli je čekala poslední disciplína, a to požární

Seniordance v Miloticích a reprezentující TJ Sokol Svatobořice
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

3

útok, a naši hasiči si udržovali naději na umístění
na medailové pozici. Doprovázela je početná skupina fanoušků z Mistřína, která při jejich útoku pomocí bubnů, sirény, řehtaček a vlastních hlasivek
vytvořila skutečně ohlušující atmosféru. Bohužel
ani podpora fanoušků nestačila a naši reprezentanti skončili nakonec celkově šestí. Chápu jejich
zklamání, ale po čase si uvědomí, že být šestí
v konkurenci všech sborů naší republiky rozhodně

není neúspěch. Při jejich vůli a nadšení mají do budoucna ještě šanci na zlepšení.
Na popisu jednoho prázdninového víkendu
jsem chtěl připomenout, že naši občané a nejen
ti, o kterých jsem se zmínil, ale i ti nejmenovaní,
od nejmenších až po seniory, se umí skvěle bavit
a realizovat a tím reprezentovat naši obec. Za to
jim děkuji. Váš
Ing. Miroslav Veselý, starosta

Regionhry zastupované SDH Svatobořice

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2016
Jednání zastupitelstva obce bylo starostou zahájeno v 18. 00 hodin.
Po schválení programu zastupitelstva a jmenování orgánů si vzala slovo místostarostka obce
paní Ing. Terezie Čičáková. Vysvětlila přítomným
rodinné důvody a odstoupila ze své funkce místostarostky. Starosta jí poděkoval za dosavadní
práci. Hned po tomto odstoupení následovala veřejná volba nového místostarosty. Většinou hlasů byla zvolena uvolněnou místostarostkou paní
Ing. Libuše Jedovnická.
V dalším bodu jednání, v souvislosti s odstoupením a volbou nové místostarostky, vysvětlil důvody a odstoupil ze své funkce člena rady Ing. Dalibor Cichý. Starosta mu poděkoval za jeho práci
v radě obce. Ve veřejné volbě byl následně zvolen
novým členem rady pan Jiří Kyněra.
Program pak pokračoval kontrolou usnesení
z předešlého zastupitelstva obce, zprávou o činnosti rady obce, zprávou o činnosti kontrolního
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výboru a zprávou o činnosti finančního výboru.
Po zhodnocení plnění rozpočtu obce bylo projednáno rozpočtové opatření č. 4 a 5 a schváleno rozpočtové opatření č. 6. Zastupitelé následně schválili
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku v Hovoranech, pod kterým je vedeno kanalizační potrubí
k čistírně odpadních vod ČOV Mistřín, a proto se
k ní musí naše zastupitelstvo vyjadřovat.
Dále byla schválena koupě a prodej pozemků
v areálu bývalého Slezanu. Žádost o koupi pozemků p. č. 734/1 a 734/4 na k. ú. Svatobořice
byla pro nesrovnalosti odložena na příští jednání.
Schváleno bylo znění Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací na pozemky v trati Přední. Byla schválena žádost o příspěvek na reprezentaci obce
pro SDH Mistřín a také schválena žádost o změnu využití dotace TJ Sokol Svatobořice. Žádost
o změnu využití dotace pro DH Svatobořáci byla
předána k vyřešení radě obce. Byla schválena žádost o dofinancování Charitní pečovatelské služby
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

v roce 2016 a zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2015.
Zastupitelé také po projednání schválili odpis
zmařených investic z předešlých let.
Starosta v dalším průběhu jednání podrobně
informoval o ukončených i probíhajících pracích
v obci. V bodu různé byl vyhodnocen sběr odpadu

a návrh na novou vlajku obce. V následné diskusi
se projednávala bezpečnost při parkování, průběh
tvorby strategie obce a projednaly se připomínky
zastupitelů i jednotlivých občanů.
Zastupitelstvo bylo v 21.10 hod. ukončeno.
Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Návštěva Mikroregionu Hornolidečsko
Mikroregion Nový Dvůr navázal přátelské
vztahy s Mikroregionem Hornolidečsko, který
se nachází v CHKO Beskydy v oblasti Javorníků
a Vizovických vrchů. V červenci se pan starosta
Ing. Miroslav Veselý se zástupci kulturní komise
zúčastnili výměnného setkání obcí.
Naše návštěva začala příjemným, ale náročným
výšlapem na novou rozhlednu „Vartovna“ s krásným výhledem do kraje Valašska. V Horní Lidči
nás pan starosta Josef Tkadlec pozval do nově zbudovaného víceúčelového sportovního areálu. Poté
jsme navštívili expozici betlému s vyřezávanými
dřevěnými postavičkami s filmovým snímkem,
který návštěvníkovi přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky a stará řemesla
tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život v kraji.
Hudba, včetně doprovodného slova, dotvářela atmosféru betlémského příběhu o narození Ježíška.
Zastupitelka obce Lidečko Ing. Ludmila Mužikovská nás provedla ekofarmou AGROFYTO,
která se zaměřuje na produkci mléka a hovězího

masa. V Lidečku jsme navštívili nový kulturní
dům a hasičskou zbrojnici. V Lačnově nás paní
starostka pozvala k prohlídce muzea „Vařákovy
paseky“. Zde jsme si připomněli vyhlazení několika osad a likvidaci obyvatelstva fašisty za 2.
světové války.
Všem se nám toto setkání líbilo a vraceli jsme
se domů plni dojmů z obcí Valašska a jejich krásné přírody. Setkali jsme se zde s velmi přátelským
přijetím a s milými a srdečnými lidmi. Zjistili
jsme, že Hornolidečsko je kraj živých lidových
tradic, krásné přírody a bohatých sportovních
a kulturních aktivit. Překvapila nás celková upravenost obcí a moderní výstavba, citlivě zapracovaná do starých lidových staveb a roubených domů.
Další setkání obcí se uskuteční v našem Mikroregionu Slovácka. Doufám, že i starostům obcí
Hornolidečska se u nás bude líbit, až je provedeme našimi malebnými obcemi.
Za Ing. Veselého, p. Maradu a Ing. Vašíčkovou
Zdenka Gazdová

V expozici vyřezávaného betlému v Horní Lidči
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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◾MINULOST A BUDOUCNOST OBCE◾

Produkční stanice Mistřín
Historie Velkovýkrmny státní podnik, Produkční stanice Mistřín.
V rámci socializace a kolektivizace zemědělství koncem padesátých let minulého století přišlo nařízení na vybudování vepřína nad nedávno
vyvlastněným panským dvorem, v dané době již
pod názvem Státní statek Mistřín. Za tímto účelem jednalo vedení Místního národního výboru
Mistřín a vesnické organizace komunistické
strany v roce 1959 o výstavbě Produkční stanice
Mistřín. Ve stejném roce byly zabrány pozemky
vlastníkům nad již zmíněným statkem a započalo
se s výstavbou. První písemná zmínka v obecní
kronice se vztahuje k roku 1960, kdy se již píše
o budování velkovýkrmny pro vepřový dobytek. Již
v roce 1961 se do nových pavilonů stěhovala prasata. Původní kapacita počítala s ustájením 200
kusů prasnic. Později byla navýšena na 500 ks.
Pavilon byl rozdělen na jalovárnu (prasnice čekající na připuštění), březí (oplodněné kusy) a porodnu, kde se rodila selata. Kapacita stáje pro
výkrm byla 1200 kusů prasat pro výkrm (běhouni
do 30 kg). Ta pak byla převážena na dokrmení
do Gigantu Dubňany. Při dokončení stavby byla
u brány nainstalována reklamní tabule „Odchov
14 kusů selat na prasnici náš cíl“. Mezi prvními

vedoucími tohoto zařízení byl Ladislav Lunga
z Milotic. Vzpomínal na nelehké začátky, kdy
se neměli kde umýt a pracovali od časného rána
do pozdních večerních hodin. Při cestě hromadnými dopravními prostředky se ostatní cestující
od nich odvraceli pro velký zápach, proto raději
chodil pěšky. V roce 1964 odchází na Velkovýkrmnu do Mutěnic a na jeho místo nastupuje
místní rodák Miroslav Hofman. Z jeho vyprávění
jsme se dozvěděli o nelehkém budování základního chovného stáda. Nevhodným křížením docházelo k úhynu selat kvůli příbuzné plemenitbě. Aby
k tomu nedocházelo, bylo vybudováno plemenné
stádo na hospodářství Dolní Moštěnice, které bylo
pod kontrolou plemenářů. Odtud se pak vozily
prasničky na naši produkční stanici. Ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou v Brně byly
míchány krmné směsi, po kterých selata po 60
dnech dosahovala váhy až 30 kg. Dále zde byla
zavedena inseminace prasnic. Nejlepších výsledků bylo dosaženo křížením, otec landras – matka
ušlechtilá bílá.
V roce 1993 byla užitkovost prasnic 19,5 kusů
a počet vrhů 2,2 na jeden rok. U běhounů do váhy

Produkční stanice Mistřín v současném stavu
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Velkovýkrmna před čtvrtstoletím

30 kg byl denní přírůstek 0,28 kg. V pozdější
době se zde zkoušel i odchov v klecích nad sebou.
V jedné hale bylo 3200 ks prasat do 30 kg. Především při dorůstání byly klece přeplněné a pro
nehumánnost chovu se od tohoto typu odstoupilo.
O provoz se většinou starali 3 technici (1 vedoucí,
2 zootechnici), 17 ošetřovatelek, 1 údržbář a dva
noční hlídači. Na vyvážení kejdy bylo využíváno
částečně auto z Velkovýkrmny v Dubňanech. Produkční stanice Mistřín byla považována za jednu
z nejlepších ve výrobě selat.
V roce 1993 dochází k ukončení provozu Produkční stanice Mistřín a dle výpisu z obchodního
rejstříku z 30. 11. 1995 Státní statek Hodonín
zaniká. V roce 1994 získává zmíněný majetek

Miloslav Navrátil, který zde zakládá soukromou
Farmu Navrátil. Farma Navrátil jde do úpadku
pro velkou zadluženost a v roce 2002 přebírá objekt správce konkursní podstaty, který vyhlašuje
na zmíněný majetek konkurs. V roce 2011 kupuje
budovy obec a následně vykupuje i pozemky pod
těmito stavbami. V současné době se zpracovává
plán pro využití těchto pozemků.
Čerpáno z materiálů obecního archivu a vzpomínek zaměstnanců. Informace od Miroslava Hof-.
mana, Ladislava Lungy, Ing. Františka Měchury,
Jany Láskové a Ing. Jiřího Novotného zpracoval
Rostislav Marada

Postup prací v obci
V letošním roce obec nemá velkou akci, jako
byla stavba mateřské školy, ale probíhá celá řada
drobných akcí, jejichž účelem je především úklid
obce a zlepšení prostředí pro občany a jejich bezpečnost.
Během letních měsíců probíhala rekonstrukce
historické zvonice ve Svatobořicích. Dnes již má
novou střechu, novou fasádu, nový systém automatického zvonění, ale hlavně je odborně odizolována a nebude již docházet k vlhnutí stěn. Musíme ještě příští rok upravit okolí zvonice.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Podobným způsobem probíhá oprava márnice na hřbitově. Je již vyměněna střecha, probíhá
oprava fasády a izolací. S tím souvisí příprava kamerového systému, který bude monitorovat hřbitov. Jsou již položeny kabely a po připojení márnice k elektrické síti budou instalovány kamery.
Celkový vzhled obce zlepšila instalace nových
autobusových zastávek v části obce Mistřín.
Do konce roku chceme vyměnit zastávky v celém
zbytku obce. Významně se na včasném sečení trávníkových ploch podílela nová výkonná sekačka,.
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kterou jsme zakoupili v červenci letošního roku
a okamžitě ji zapojili do údržby zeleně v obci.
Celá řada vozovek byla již ve špatném stavu
a bylo třeba provést dílčí opravy. Velká oprava
proběhla na spojnici mezi ulicí Farská a cyklostezkou Mutěnka, která je důležitou okružní cestou a byla již hodně poškozena.
Významnou akcí bylo prodloužení vodovodu
v ulici Vrbátky, protože bylo třeba připojit bývalý
areál Slezanu na vodovodní síť a tím zabezpečit
další rozvoj této podnikatelské zóny. Došlo také
k zatrubnění příkopu u budovaného muzea internačního tábora, čímž se upravila plocha pro nově
tvořený památník. Nezapomínáme ani na stávající

pomníky. Upravili jsme plochu okolo Památníku
padlých ve Svatobořicích i okolo sochy Svatého
Floriána.
Další menší akcí bylo vyčištění prostranství
uvnitř mlýna ve Svatobořicích, oprava starých
studní v Mistříně a úklid prostranství v ulici
U Trati.
Do konce roku bude ještě provedena rekonstrukce chodníku v ulici Ke Mlýnu a úprava
komunikace spojující Baráky s ulicí Na Dolině.
Zahájíme také stavbu parkoviště v ulici Na Zelničkách a konečně začneme čistit rybník ve Svatobořicích.
Ing. Miroslav Veselý, starosta obce

Nová sekačka na trávu

Nová úprava okolí památníku padlým

Práce na márnici

Třídění kostek a vyklízení dvora ve svatobořickém mlýně
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Výkopové práce na hřbitově

Historie zvonice ve Svatobořicích
Byla postavena na rozhraní panského dvora
a obce v roce 1719. V některých pramenech je
uváděno, že byla postavena současně se svatobořickým zámkem. Její účel v té době byl především
oznamovací. Pamětníci i zápisy z kronik potvrzují, že zde byly postupně zavěšeny tři zvony.
V roce 1917 byl zrekvírován jeden velký zvon pro
vojenské účely. I druhý měl potkat stejný osud,
ale při druhé rekvizici se pod rekvirantem zlomily
chatrné dřevěné schody a zlomil si nohu. Tak odjel na ošetření a možná to bral jako zlé znamení
nebo na něj zapomněl a více se ve vesnici neukázal. Ve Svatobořické kronice na str. 55 je záznam
o koupi nového zvonu “umíráčku“ 25 kg těžkého.
Ten dosavadní byl puklý a nebylo možno s ním
zvonit. Při zvonici byl ustanoven „zvoník“, který
měl za úkol každý den odzvonit svítání, poledne
a klekání, za což byl i honorován. Jeden zvon, pojmenovaný podle užívání, nesl název „umíráček“.
Oznamoval smutné zprávy. Většinou se jednalo
o úmrtí některého spoluobčana a ve výjimečných
případech „vypuknutí války“ a jiné přírodní neštěstí. Zvony své poslání plnily také při vzniku
požáru. V dobách, kdy byly domy kryty doškovou
střechou a v domech byla otevřená ohniště, nebylo
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o požáry nouze. Z toho důvodu bylo v roce 1903
přistavěno ke zvonici hasičské skladiště. Zde byla
uskladněna dvoupístová ruční stříkačka, hadice
a ostatní materiál potřebný při hašení požáru.
O kapličce máme první písemnou zmínku z roku
1832, ale předpokládáme, že zde byla již dříve. Je
zasvěcena sv. Rochu a sv. Rozálii. Těmto světcům
byl věnován i obraz nad malým oltářem zmíněné
kapličky. Světci byli ochránci před nemocemi,
především morem a cholerou, která v té době sužovala naši zem. Například při prusko-rakouské
válce (1866) zemřelo na choleru ve Svatobořicích
138 osob. Počet obyvatel v tomto roce byl 791.
Zvonice byla později vybavena také slunečními
hodinami, které byly ukazatelem času pro celou
obec. V pozdější době, kdy každá rodina vlastnila
své hodiny, jejich význam upadal, přestaly se udržovat a malby čísel se ztrácely vinou povětrnostních vlivů. Obnovení se dočkaly při opravě této
sakrální památky v roce 1998. Tak jako za první,
tak i za druhé světové války byly zvony ze zvonice zabaveny pro vojenské účely. Přesto zvonice
bez zvonů nezůstala dlouho. Už v roce 1943 se
uskutečnilo posvěcení dvou nových zvonů, které
zakoupil občan Josef Lévek č. p. 59.
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Zvonice ze sedmdesátých let

Během let se také měnilo využití přístavby
u zvonice. Hasiči si v roce 1934 postavili novou
hasičskou zbrojnici a přesídlili do ní. Ve vyklizených prostorách byl nějaký čas sběr mléka
od soukromých zemědělců do jejich likvidace.
Určitou zajímavostí je i to, že budova nějakou
dobu sloužila jako skladiště krmení pro obecní býky (obilí), kteří byli ustájeni u p. Jelenové.
Po převratu v roce 1948 vznikají nové mládežnické spolky, a tak se stalo, že nějaký čas zde měl
klubovnu i Český svaz mládeže, který se později
přestěhoval do uvolněných prostor Chaloupkova
statku. Později zde provozoval svoji činnost švec.
Také Svazarm Svatobořice zde v 80. létech minulého století tvořil svá letadélka. V roce 1994 se
do přístavku u zvonice nastěhovali mladí skauti,
kteří zde měli klubovnu až do roku 2010, kdy se
přemístili do nově zrekonstruované budovy bývalé
mateřské školy (Komunitní centrum v Mistříně).
Radikální oprava této nejstarší památky obce
započala v letošním roce. Původní projekt počítal
s opravou zvonice i přístavby. Po důkladné prohlídce, poradě s odborníky a zvážení havarijního stavu přístavby bylo rozhodnuto přístavbu zbourat..
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Dalším těžkým rozhodnutím bylo, zda skladiště
znovu postavit, aby se zachoval ráz budovy, jak
jej všichni známe. Zde nás zarazily finanční náklady na postavení budovy, pro kterou jsme nenašli využití. Dalším důležitým bodem rozhodování
bylo spojení staré historické památky (r. 1719)
s novou přístavbou (r. 1903). Věkový rozdíl 184
let. Po zvážení všech pro a proti bylo rozhodnuto
přístavek neobnovovat. Kolem zvonice bude upravena klidová zóna s posezením a panelem informujícím o historii tohoto místa.
Venkovní fasádou se vracíme k původní nejstarší malbě, která byla objevena při osekávání staré
omítky. Také výzdoba zrestaurované kapličky se
vrací k předpokládané původní podobě a k zasvěcení sv. Rochu a Rozálii. Za tímto účelem byl
osloven malíř a sochař Bohumil Bortlík ze Starého Poddvorova, aby vytvořil obraz těchto světců
a repliku sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla
také součástí výzdoby. Do výklenku nade dveřmi
je umístěn monogram s křížem – symbol Panny
Marie Sedmibolestné.
Rostislav Marada
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

◾OSOBNOSTI OBCE◾
OSOBNOSTI MINULOSTI

P. Jan Železník
Narodil se před 95 lety, 26. 12. 1921 v Mistříně. Maturoval v roce 1941 na gymnáziu v Kyjově.
1. 10. 1941 nastoupil do olomouckého semináře.
Ale již ve 2. ročníku, na podzim 1942, byl nasazen
na práce do Německa do Essenu. Teprve po skončení 2. světové války se mohl vrátit do semináře
a dál studovat. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci
29. 6. 1948 a 5. 7. 1948 byla primice. První místo byly Holice u Olomouce. Zde byl od 1. 8. 1948
do 28. 2. 1949 kaplanem a dál od 1. 3. 1949 do 31.
8. 1949 administrátorem. Druhé místo bylo Bludov, jako kaplan zde sloužil od 1. 9. 1949 do 21.
5. 1951. Stal se pro svou horlivost nepohodlným
a byl poslán na výpomoc do litoměřické diecéze.
Nastoupil 21. 5. 1951 v Bosni a pak spravoval ještě Bezdědice, Kruh, Bořejov a od 13. 9. 1952 se
stal administrátorem v Bělé pod Bezdězem. Nakonec mu byla ještě přidána Dolní Krup a Bezděz.
V této době prodělal i zápal plic. Přijel na hody
do Mistřína a dne 16. 11. 1952 byl na faře zatčen.
Příští rok 5. 11. 1953 byl v Olomouci odsouzen
na 13 let vězení. Mimo jiné politické důvody prý
také za zpronevěru bohoslužebných nádob.
Ve výkonu trestu pracoval nejprve na Jáchymovsku do 26. 5. 1956, pak v Leopoldově do 27. 12.
1958 a konečně ve Valdicích u Jičína do 11. 5.

1960, kdy byla široká amnestie. I nadále zůstával mimo kněžskou službu. Žil v Mistříně a 23.
5. 1960 dokonce nastoupil ve slévárně v závodě
Elektrosvit ve Svatobořicích. Později byl v mechanické dílně a pak se stal vedoucím montážního
meziskladu. Přitom vystudoval slévárenskou průmyslovku v Hodoníně, kde 23. 5. 1966 maturoval.
Politická situace se poněkud uklidnila, továrna
pro jeho kvalifikované vzdělání neměla místo, tak
jej doporučili k návratu do jeho původního povolání. Uplynula také doba jeho trestu. Dostal státní
souhlas a nastoupil jako administrátor do Moravského Písku od 15. 10. 1966 do 30. 4. 1972. Odtud
byl přeložen 1. 5. 1972 do Rohatce jako administrátor. Další místo byl Velký Ořechov, jako administrátor zde byl od 1. 1. 1977 do 1. 7. 1990. Posledním místem byl administrátor v Pohořelicích
do 1. 7. 1995. Ze zdravotních důvodů odešel na trvalý odpočinek do Rohatce. Zlaté kněžské jubileum oslavil v Mistříně v sobotu 4. 7. 1998. Zemřel
27. 12. 1998 po půlročním utrpení v nemocnici
v Brně. Den po svých 77. narozeninách. Pohřben
byl 2. 1. 1999 v Mistříně v rodinném hrobě.
P. Bohumil Měchura – Dějiny farnosti Mistřín-Svatobořice

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾

Mateřská škola Svatobořice
Prázdniny skončily a my se vrátili do NAŠÍ
ŠKOLIČKY. Těšili jsme se na své kamarády,
na paní učitelky a ony zase na nás. Užili jsme si
všichni sluníčka, výletů, koupání a teď si o tom
našem prázdninování povídáme. Přišly mezi nás
i nové děti, kterým ukážeme, jak si budeme hrát,
jak budeme poznávat svět a jeho tajemství.
Začátek roku oslavíme dýňovými specialitami
a krásnými dýňovými strašáky, kteří budou svítit
dodaleka. Potom přiletí draci a s nimi spousty pohádek. Poslední bude ta vánoční, a to už vplujeme
do dalšího roku.
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Novinkou v naší mateřince bude plavání předškolních dětí. Budeme se seznamovat s vodou,
s prvními začátky plavání a potápění. Jezdit budeme do lázní Hodonín. Potom se určitě pochlubíme
fotkami z našeho kurzu.
Všechno má svůj konec i začátek. Na konci
školního roku jsme se museli rozloučit s naší
dlouholetou kolegyní, paní učitelkou Lubomírou
Ryškovou, která odešla do důchodu. Na její místo
byla přijata nová paní učitelka Veronika Mikesková, která je čerstvou absolventkou pedagogické
školy.
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Budeme si přát, ať se nám ten začátek školního roku vydaří a školičkou se rozléhá smích, písničky
a dobrá nálada.
Kolektiv MŠ Svatobořice

Děti při hře v MŠ Svatobořice

Velká houpačka v MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Mistřínská školka opět ve své žluto-červené parádě. Zahájení školního roku 2016 – 2017.

Červená třída v MŠ Mistřín

Žlutá třída v MŠ Mistřín
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Co se děje v naší škole
Vážení spoluobčané, rodiče, přátelé školy
a milé děti, dva měsíce letního odpočinku a relaxace utekly jako písek v přesýpacích hodinách
a my tak jsme opět na začátku dalšího školního
roku. Škola však ani v létě nezela prázdnotou, ale
probíhaly v ní opravy, úklid, malování a také tradiční letní příměstské tábory. Za realizaci všech
těchto aktivit a prací patří velké poděkování jejich organizátorům i provoznímu personálu školy.
Letní prázdniny s sebou přinesly také prázdninový provoz mateřské školy, který jsme vzhledem k malování letos realizovaly celý na pracovišti Svatobořice. Velké poděkování patří všem
pracovnicím mateřské školy, které perfektně,
i za ztížených podmínek a s velkým počtem dětí,
zvládly chod mateřské školy. Celou situaci kolem
prázdninového provozu zkomplikovali někteří
„rodiče“ (podle podpisu) sami anonymním dopisem. Vedení školy mrzí, že dotyční rodiče zvolili
tuto nevhodnou a neslušnou formu společenského kontaktu, která nevede k řešení případného
problému, a své připomínky a podněty neřešili

s vedením školy. Vedení školy provádí průběžně v průběhu školního roku hospitační činnost
a zjištěné nedostatky a problémy jsou okamžitě
řešeny ve spolupráci s vedoucími učitelkami obou
pracovišť mateřské školy.
V této souvislosti se také zmíním o personálních změnách v oblasti naší školy. Na pracoviště
MŠ I – pracoviště Svatobořice - nastupuje od 1. 9.
2016 paní učitelka Veronika Mikesková a v MŠ II
– pracoviště Mistřín - se budou rodiče nově potkávat s paní učitelkou Romanou Vašíčkovou.
Začátek školního roku byl pro naše prvňáčky
tradičně slavnostně zahájen v prostorách školní
jídelny. Po přivítání si noví žáčci společně s jejich
doprovodem vyslechli hymny České republiky
i Evropské unie a poté také projevy ředitele školy
Mgr. Zbyňka Maška, pana starosty Ing. Miroslava Veselého, pana faráře ThLic. Bedřicha Horáka
a předsedy SRPŠ Antonína Koplíka. V rámci programu vystoupili žáci dnes již druhého ročníku,
kteří si připravili pohádku O červené Karkulce
pod vedením paní učitelky Štelcikové. Svým vy-

Vycházející devátá třída
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Uvítání žáků první třídy v ZŠ

stoupením potěšily také žákyně ze 4. a 5. ročníku,
které v loňském školním roce navštěvovaly kroužek aerobiku.
Novinkou ve školní družině je otevření třetího
odpoledního oddělení školní družiny pro velký
zájem z řad rodičů a prodloužení provozní doby
do 16.00. Kapacita 75 míst tak byla na začátku
školního roku téměř vyčerpána. I v tomto školním roce pokračuje provoz jednoho oddělení ranní
družiny v době od 6.30 hodin. Ve čtvrtém ročníku
je zřízena funkce asistenta pedagoga, kterou zajišťuje Mgr. Lenka Horáčková, se kterou je také
počítáno jako se školním asistentem v rámci projektu hrazeného z prostředků EU.
Také ve školním roce 2016/2017 čekají na žáky
mnohé projekty a akce, které postupně připravujeme. V tělesné výchově již začala příprava na tradiční štafetové běžecké závody, ve kterých naši
starší žáci v loňském roce uspěli na celkovém prvním místě a naši mladší žáci zvítězili v kategorii
vesnických škol a celkově se umístili na místě druhém. Je tedy v tomto roce nač navazovat a co obhajovat. Již tradičním projektovým dnem podzimního
období je projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, který i letos proběhne ve spolupráci s VÚ Bučovice a SDH Mistřín. Termín
projektového dne je 30. září 2016. Ve spolupráci
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s Obecním kulturním domem Svatobořice-Mistřín
a Sdružením rodičů a přátel školy připravujeme
podzimní kurz tanečních pro žáky devátých ročníků, který bude zakončen slavnostními Závěrečnými tanečními. Celoročním projektem zůstává sběr
papíru a také sběr plastových víček, baterií a starých drobných elektrospotřebičů. Sběrová akce
papíru bude tradičně vyhodnocena na slavnostním
ukončení školního roku. Stejně tak jako sportovec
školy, kde už nyní sbírají své první body naši žáci,
v rámci hodin tělesné výchovy. Tradiční kulturní
akcí počínajícího jara je Dětská pěvecká soutěž
J. Měchury, která je vždy příjemným zážitkem
a pohlazením. V průběhu školního roku plánujeme účast také v dalších sportovních, uměleckých
a vědomostních soutěžích.
V rámci spolupráce se Střediskem služeb školám jsme se zapojili do projektu „Spolupráce
v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání,
Bildunskooperationen in der Grenzregion (BIG)“.
S žáky učícími se německému jazyku plánujeme
exkurzi do Vídně.
Také v tomto školním roce budeme spolupracovat se Sdružením rodičů a přátel školy, které
je výrazným pomocníkem při výchovně-vzdělávací
činnosti školy. Velké poděkování patří jeho odstupujícímu předsedovi Antonínu Koplíkovi za jeho
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vynikající dosavadní vedení. Přejeme mu brzké
uzdravení a obměněnému vedení SRPŠ v čele
MUDr. Šárkou Kasardovou hodně sil a elánu
do práce. Těšíme se na vynikající spolupráci.
V rámci spolupráce s okolními školami budeme
i letos kooperovat se ZŠ Šardice na dopravní výchově a na oplátku poskytneme účast na projektovém dni „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Již tradicí se stala účast žáků školy na akci
„Hry mikroregionu“, kde se v pořádání soutěžních klání střídají školy v rámci Mikroregionu
Nový Dvůr. Rozvíjíme i spolupráci s neziskovým
sdružením občanů a právnických osob Kyjovské
Slovácko v pohybu – Místní akční skupina, která je garantem pro spolupráci škol při získávání
finančních prostředků v rámci projektů realizovaných z evropských fondů a garantem místních
akčních plánů.
Velkou devizou školy je pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti a žáky, a tak i letos nabízíme široké spektrum zájmových útvarů z různých
oblastí. Smysluplné trávení volného času je výraznou součástí prevence sociálně-patologických
jevů u dětí a mladistvých.

Kvalitní základní vzdělání je významnou podmínkou pro úspěšnou přípravu na budoucí povolání a pracovní, společenský i rodinný život.
O kvalitě výchovně vzdělávacího procesu svědčí úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení
na střední školy a také vyšší počet žáků na základní škole oproti loňskému školnímu roku, který letos přesáhl hranici 300 žáků. Je to dáno záj-.
mem o naši školu i u zákonných zástupců a dětí
z okolí, neboť se nám navýšil počet dojíždějících
žáků z okolních obcí.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem pracovníkům školy, kteří připravili školní prostory k zahájení školního roku. Všem pedagogům i rodičům
přeji do nového školního roku 2016/2017 pevné
zdraví a nervy a hodně trpělivosti a lásky k dětem. Dětem a žákům přeji rovněž hodně zdraví
a příjemné, bezpečné a podnětné prostředí pro
úspěšnou školní práci a plnění školních povinností. Žákům devátého ročníku navíc šťastnou ruku
při volbě střední školy a svého dalšího profesního
směřování.
Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Zájmové útvary a kroužky, které nabízí škola v letošním roce 2016/2017:
Aerobik
1. – 4. ročník
Kateřina Mrkůsová, Adéla Mrkůsová
Anglický jazyk
1. – 2. ročník
Mgr. Irena Hlaváčková
Anglický jazyk
II. stupeň
Mgr. Oldřiška Výletová
Bystroočko
2. – 5. ročník
Mgr. Martina Hálová
Dovedné ruce
1. – 2. ročník
Hana Šparglová
Dyslektický		
Mgr. Lenka Horáčková
Environmentální
6. – 9. ročník
Mgr. Roman Mikliš
Florbal
1. – 9. ročník
Mgr. Roman Mikliš
Hasičský – Mistřín
MŠ – 9. ročník
Oto Svora, Jaroslav Svora
Hasičský – Svatobořice
MŠ – 5. ročník
Ing. Iveta Lungová, David Novotný
Informatika pro II. stupeň 		
Mgr. Zbyněk Mašek
Keramický
I. stupeň
Mgr. Jarmila Strýčková
Krušpánek
5. – 9. ročník
MDDr. Kristýna Vašíčková
Lidové ornamenty – Šikulky 3. – 9. ročník
Petra Bužková, Jana Foltýnová
Logopedický
MŠ – 1. ročník
Mgr. Pavlína Štelciková
Matematický		
Mgr. Sabina Helísková
Podkověnka
MŠ – 4. ročník	Mgr. J. Maradová, Mgr. M. Varmužová, .
Oldřiška Bimková
Rybářský
2. – 9. ročník
Dušan Kůřil, Bc. Silvie Mertová, DiS.
Skokánek
1. – 3. ročník
Mgr. Lenka Horáčková
Vaření
6. – 9. ročník 	
Oto Svora
Včelařský
5. – 9. ročník
Karel Knápek
Zdravotnický
3. – 9. ročník
Mgr. Ivana Handschkeová
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SBĚR PAPÍRU, VÍČEK A RECYKLOHRANÍ
I tento školní rok bude probíhat soutěž ve sběru papíru.
V minulém roce se povedlo vybrat báječných 13579 kg a díky
tomu žáci získali velké množství cen. Sbírat se bude na stejném místě jako každý rok, to znamená v plechové budově
vedle školy, v těchto termínech:
Stejně bude pokračovat sběr starých žárovek, použitých
cartridgí, tonerů, baterií a elektroodpadu v rámci projektu
recyklohraní. Díky tomuto projektu škola získává papír pro
potřebu žáků. V neposlední řadě stále probíhá sběr víček,
který je využíván na pomoc potřebným.

29. – 	30. 9.
20. – 	21. 10.
24. – 	25. 11.
15. – 	16. 12.
26. – 	27. 1.
23. – 	24. 2.
30. – 	31. 3.
27. – 	28. 4.
25. – 	26. 5.
15. – 	16. 6.

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

VÝSADBOVÁ AKCE S ŽÁKY ZŠ
Výsadba stromů v obci proběhla dne 15. 9.
2016. Do výsadby stromů před základní školou se
s vervou zapojili žáci prvního stupně místní školy. Starosta obce Ing. Miroslav Veselý společně
s paní starostkou Ing. Bc. Annou Hubáčkovou,
která projekt společně s Kyjovským Slováckem
v pohybu iniciovali, dětem povykládali o důležitosti stromů v krajině a jejich velkém množství
funkcí pro flóru a faunu. Pak se šlo sázet. Děti

s nadšením pozorovaly, jak pan starosta s panem ředitelem školy Mgr. Zbyňkem Maškem dávají stromy do připravené půdy. Obrovský zájem
dětí vyvstal s možností podílet se na udusání hlíny u zasazeného stromu, což si chtěl vyzkoušet
každý žák. Celou výsadbovou akci doprovázela
příjemná nálada a děti se prakticky poučily, jak
sázení stromů má správně vypadat.

Výsadba stromů moruše a hrušně před ZŠ
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Naše farnost
Vážení spoluobčané,
léto pominulo a bylo docela příjemné, včetně
faktu, že se posunulo i hodně do září. V naší farnosti jsme začali prázdniny v neděli 3. července
poutní mší sv. v areálu místní orelské organizace. Při této mši sv. jsme prosili o požehnání pro
mládež vycházející základní školu. Tito žáci také
přinášeli obětní dary během mše a po mši sv. nesli
v průvodu do kostela sochu Panny Marie. V kostele byla tato slavnost zakončena mariánskou pobožností. Odpoledne a večer se pak lidé sešli, opět
v areálu Orla, na neformální posezení. Konaly se
zde různé soutěže pro děti, účastníci si opékali
špekáčky. Lidé donesli také nějaké lahůdky, které doma připravili nebo i něco ze zásob z vinných
sklepů. Večer zahrála k poslechu, ke zpěvu, ale
i k tanci Varmužova cimbálová muzika. Počasí velice přálo a zúčastnil se poměrně pěkný počet lidí.
Pro některé mladé z naší farnosti byly tyto
prázdniny i ve znamení účasti na Světovém dni
mládeže, setkání mladých křesťanů s papežem
Františkem v polském Krakově, které proběhlo poslední červencový týden. Podrobnější svědectví přímé účastnice najdete v jiném článku tohoto čísla.

Hned první zářijovou sobotu se konala pouť kyjovského a veselského děkanátu za obnovu rodin
a nová kněžská a řeholní povolání na Velehradě.
Těchto poutí, které bývají každý rok, i když se
termín pro jednotlivé děkanáty mění, se tradičně
účastní i někdo z olomouckých biskupů, při letošní pouti byl přítomen Mons. Jan Graubner. I když
se v tomto termínu konalo v naší obci vinobraní
a lidé také využívali pěkné počasí k práci na poli
a ve vinohradu, účast našich farníků na pouti
mohla být o něco větší.
Hned na druhý den v neděli při „hrubé“ mši sv.
jsme v kostele děkovali za novou úrodu. V kostele byla naaranžována z plodů polí a zahrad velice
pěkná výzdoba, dokonce vepředu „vyrostla“ jabloň i s listy a jablíčky. Při mši sv. krojované děti
a mladí přinášeli obětní dary vytvořené částečně
z plodů země, které vyjadřovaly symbolicky jednotlivé prosby, které byly přitom pronášeny.
Tutéž neděli odpoledne se mimořádně sloužila
mše sv. za P. Bohumila Měchuru. Připomněli jsme
si druhé výročí jeho úmrtí. Kromě jeho bývalých
farníků z Horního Města u Rýmařova a okolí přijeli i kněží, kteří se s P. Bohumilem dobře znali.

Krojovaná mládež nese sochu P. Marie do kostela
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Hojná byla i účast místních farníků. A 10. září
byla „Zlatá sobota“ v Žarošicích. Opět se vydala
asi dvacítka poutníků, včetně malých dětí, pěšky.
Vycházeli, jako tradičně, z kostela, kde k tomuto
putování k Matce Boží dostali požehnání. Letos
tato pěší pouť byla namáhavější kvůli velkému

horku, které museli poutníci snášet. Slavnostní
poutní shromáždění v Žarošicích bylo opět hojně
navštíveno. Jako hlavní kazatel zde byl přítomen
světící biskup z Českých Budějovic, Mons. Pavel
Posád.
P. Bedřich Horák

Výzdoba oltáře při děkovné mši za úrodu

XXXI. Světové setkání mládeže v Krakově
Ve dnech 25. – 31. července se v polském Krakově konaly XXXI. Světové dny mládeže.
V pondělí 25. 7. 2016 se 8 odvážných lidí z naší
farnosti vydalo na cestu do Krakova. První zatěžkávací zkouška nás čekala hned ráno cestou
do Olomouce (odkud byl odjezd), protože vlézt
do vlaku s objemnými batohy (přičemž některé
z nich vážily i více jak 10 kg), projít uličkou a nikoho nezranit byl téměř nadlidský výkon. Z Olomouce jsme jeli autobusem přímo do Krakova.
Tam jsme v dobré náladě přijeli kolem 14. hodiny.
Hned po „výsadku“ z autobusu a nalezení našich
batohů jsme zamířili na registraci. Po nekonečných 3 hodinách čekání na schodech u kláštera,
kde se registrace nacházela, jsme se dočkali,
dostali jsme výbavu poutníka (obsahovala batoh
a v něm mapy, šátek, šálu, růžencový náramek
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

a hlavně nezbytnou pláštěnku) a vydali se na místo našeho ubytování. Chlapci a dívky byli ubytováni odděleně, takže kluci zamířili na opačnou
stranu města. Všichni jsme však byli ubytováni
ve školních tělocvičnách a třídách – škola, ve které jsme bydlely my, holky - měla už svoje léta
daleko za sebou a připadali jsme si jako ve velmi
vysloužilých kasárnách se sprchami na dvoře pod
stanem. Na večeři nás čekal guláš a první nekonečná fronta na jídlo. Pak jsme se sešli s kluky
a šli jsme do českého centra na večerní mši.
V úterý nás opět čekaly šílené fronty na snídani a oběd. Průměrná doba čekání se pohybovala zhruba mezi hodinou a dvou a půl hodinami.
Zbytek dne jsme trávili ve městě a večer jsme se
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Mladí zástupci farnosti v Krakově

vydali na festival mládeže, kde bylo vystoupení
slovenského divadla. Najít ovšem místo konání
bylo téměř nemožné. Několikrát jsme se ztratili,
ale na poslední chvíli jsme však dorazili. Odměnou pro nás bylo sice němé, ale skvělé divadelně-taneční vystoupení Slováků. Po skončení jsme
uháněli zpět do místa ubytování, kde jsme měli
nařízen příchod do půlnoci. To se nám kvůli přeplněným trolejbusům nepodařilo, tak jsme dostali
„za uši“ a hned druhý den našeho pobytu jsme
byli zapsáni na listinu hříšníků.
Ve středu dopoledne jsme zamířili do českého
centra (bylo od místa ubytování vzdáleno asi 2 km
pěšky) na mši a pak na společnou pouť do Lagiewniky, místo, které je spojeno se sv. Faustynou
Kowalskou a je zde také nově požehnaný kostel
sv. Jana Pavla II. Na tato místa měli jet všichni
poutníci z ČR, kterých bylo asi 6 000. Stejný plán
však měla i většina dalších poutníků z ostatních
zemí, tak nás čekala nekonečná cesta naprosto
přeplněnou tramvají a nekonečné zástupy lidí.
Abych Vám přiblížila cestování v Krakově – když
jedete přeplněnou tramvají, ve které není místo
už ani na stropě a Vy si myslíte, že už není prostě
možné, aby se tam někdo další vlezl, tak na další
zastávce vystoupí 5 lidí a dalších 20 se dokáže
do tramvaje dostat 6. Proto, když jsme přijeli
zpět do centra města, jsme pro změnu zamířili
do technického muzea, kde jsme si trochu zařádili
na různých technických hračkách.
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Ve čtvrtek jsme se poprvé rozdělili. Část z nás
zamířila do českého centra na program a druhá
půlka zamířila do solných dolů Wieliczka. Prohlédli jsme si tam 3,5 km dlouhou prohlídkovou
trasu, která se nachází 64 - 135 m pod povrchem.
Všude přítomné fronty a tlačenice už pro nás
nebyly překvapením a celou prohlídku jsme si
náramně užili. Večer za námi na otočku dorazili i otec Bedřich s Přemou Gazdou. Tak se naše
skupina rozrostla.
Pátek jsme trávili v českém centru, kde jsme
konečně potkali i další poutnici z naší obce – Míšu
Výletovou. Po nezbytné fotografické dokumentaci
naší velké skupiny jsme se zase zmenšili. Otec
Bedřich s Přemou zamířili zpět domů. Dopoledne v českém centru byla mše a pak jsme dostali
nezbytné informace na cestu do Campus Misericordiae (Pole Milosrdenství), kde se měla konat
sobotní vigilie a nedělní mše svatá s papežem
Františkem. Večer jsme si pak doplnili zásoby
na dlouhou cestu a sbalili si nezbytné věci pro
přespání „pod širákem“.
V sobotu ráno jsme se spolu s Čechy a všemi
dalšími poutníky vydali na velmi náročnou a dlouhou cestu. Hned od rána se rtuť teploměru šplhala
do vysokých čísel a nás čekala 7 km dlouhá cesta
spolu s davem všech poutníků. Cesta to byla opravdu náročná, nekonečná, ale všichni jsme ji bravurně zvládli a po několika hodinách jsme se mohli
konečně utábořit na našem místě – v sektoru.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

A8. To bylo na dohled levé strany podia, kde se
konal program a následně i mše se svatým otcem.
Večer se konala vigilie, při které jsme všichni
dostali svíčky. Byl to opravdu nádherný pohled
na milion hořících svíček, které při západu slunce
osvěcovaly celý Campus Misericordiae. Po vigilii
následoval koncert a pak jsme vytáhli spacáky
a pod širým nebem jsme snili až do rána. Díky
Bohu v tu noc, jako jedinou za celý týden, nepršelo. V neděli dopoledne se konala slavnostní mše
svatá s papežem Františkem, které se účastnily 2 miliony lidí. Celá mše i sobotní vigilie byla
překládána (nejen) do českého a slovenského
jazyka – proto téměř všichni poutníci měli stále
na uších sluchátka a hledali frekvenci s jejich jazykem. Velký obdiv patří všem simultánním tlumočníkům, kteří statečně překládali každé slovo
svatého otce. Po mši svaté jsme zamířili na cestu
zpět do školy. Hodně z nás si sáhlo na dno svých
sil, neuvěřitelné horko, davy lidí, nedostatek jídla
a spánku, to vše nás motivovalo jít dál a nevzdávat to, protože každým krokem se blížila kýžená
sprcha a odpočinek. Když jsme se vzpamatovali,

vydali jsme se na poslední cestu do centra, kde
jsme si dali večeři a nakoupili maličkosti pro naše
blízké a také poslední zásoby jídla na cestu domů.
Okolo 22:00 hod. jsme se „nalodili“ do autobusu
a vyjeli směrem domů. Do Olomouce jsme přijeli
před 3. hodinou ranní, kde nás čekalo poslední
čekání na vlak, který odjížděl v 5:00 hod. S potěšením jsme se uvelebili v nádražní hale pod reklamním poutačem, který hlásal: „Všude dobře,
ve vlastní posteli nejlíp“. Cesta domů však rychle
uběhla a my jsme se dočkali setkání s našimi rodinami. Velmi obdivuji některé členy naší skupiny, kteří hned po příjezdu zamířili do práce místo
do vysněné postele.
Nakonec bychom velmi rádi poděkovali otci Bedřichovi, všem farníkům a rodinám za finanční
a morální podporu a všem ostatním za modlitby
a myšlenky na nás. Tak zase příště, v roce 2019
v Panamě 6.
Za Kristýnku, Martina G., Ivku, Vojtu, Markétku, Peťu a Martina B.
Lada Gajdová

Charita
Uplynuly tři měsíce od poslední zprávy o dění
na naší pečovatelské službě a přemýšlím o novinkách, které by čtenáře Zpravodaje mohly zajímat.
Přemýšlím a nechci psát, že je to velmi krátká
doba, ale v paměti jsem zapátrala a přes léto se
událo pár věcí, se kterými se musím svěřit.
Jak jsem psala již v posledním čísle, že každá
terénní pečovatelská služba musí počítat s výkyvem práce i ze dne na den, tato situace se nás
citelně dotkla. Nikdo z lidí nemá moc ovlivňovat
délku svého života a žádný pracovník pečovatelské služby neumí předvídat, kolik bude mít práce příští měsíc. Během letních prázdnin bylo pár
uživatel naší služby hospitalizováno v nemocnici
nebo péči o svoje blízké po dobu prázdnin převzala jejich rodina, což jim ze srdce přejeme! Tak by
to mělo být ideální. Nám však ubyl příjem financí
od uživatel do rozpočtu.
A tento moment nám ukazuje na podstatný prvek každé sociální služby, a to, že obce či města
přispívají finančními prostředky na provoz služby.
V našem případě nám Obec Svatobořice-Mistřín
poskytuje finanční podporu, abychom mohli úbytek peněz za období – kdy nemáme potřebný příjem
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

– překlenout. Příjem od našich uživatel je pro samostatné fungování služby naprosto nedostačující.
Tímto děkuji Obci Svatobořice-Mistřín za poskytnutí finanční dotace na provoz naší služby.
Akce na DPS:
V pátek 26. srpna jsme uspořádali společné setkání obyvatel DPS, jejich rodinných příslušníků
a dalších obyvatel obce i za účasti pana starosty Ing. Veselého. Setkání po celou dobu zpěvem
doprovázel Mužský sbor z Vacenovic a připraveno bylo bohaté občerstvení. Sestřičky z Charitní
ošetřovatelské služby zajišťovaly měření krevního tlaku či hladiny cukru v krvi. Návštěvníci měli
možnost prohlédnout si společné prostory DPS.
Negativním výsledkem byl pouze počet návštěvníků, neboť v tu samou chvíli se konala akce pro
seniory v Miloticích.
Další aktivitou, která je zcela dobrovolná a stala se již dlouhodobou a žádanou, je pravidelné
setkávání některých obyvatel DPS při modlitbě
růžence a čtení z Písma.
Co je v plánu do budoucna?
V nadcházejících podzimních dnech je v našem
plánu společná pouť na Velehrad s některými.
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uživateli Domu pokojného stáří v Čeložnicích.
Snad se nám zadaří pouť dotáhnout do konce.
Od ledna příštího roku máme v plánu poskytnout nově podporu domácím pečovatelům, kteří
svým členům rodiny poskytují pomoc doma. Pomoc z naší strany bude uskutečněna formou nejrůznějších besed s odborníky na téma první pomoc, fyzioterapie, nutriční výživy seniorů a možností vytvoření svépomocné skupiny domácích
pečovatelů, kde by mohli sdílet svoje zkušenosti
a problémy spojené s péčí. Možnost scházet se
bude samozřejmě dobrovolná a realizovaná v zim-

ním období, kdy přeci jen je více volného času než
v období práce na poli a na zahrádkách. Součástí
bude i poskytování základního sociálního poradenství v problematice péče. Nejtěžším oříškem
bude zajistit finanční podporu této aktivity, kterou by se hradily besedy s odborníky.
Naše pečovatelská služba je letošní rok financována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních
věcí, Obce Svatobořice-Mistřín a Jihomoravského
kraje.
Mgr. Karla Blahůšová, vedoucí a sociální
pracovnice ChPS Svatobořice-Mistřín

Setkání na akci DPS

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Jelikož prázdniny jsou dobou dovolených, tak
i naše Rodinné centrum Krteček na léto žádné
akce nepřipravoval a herna byla uzavřena. Ale už

v září proběhla „Drakiáda“ a plánujeme na podzimní a zimní čas plno dalších akcí.

Krušpánek
Členové Krušpánku, zejména slečny, během let- a trénovali na blížící se vystoupení. Jako první
ních měsíců nelenili a i přes prázdniny se scházeli. vystoupení nás čekalo pásmo na Dožínky, které
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Příměstský tábor organizovaný přes prázdniny v ZŠ

Dívčí část Krušpánku při vystoupení na dožínky
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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se konaly v červenci v naší obci. Kluci a holky
nacvičili básničky do zvykoslovného dožínkového programu a děvčata pak vystoupila s žertovně
tanečním pásmem s hráběmi. Počasí se vydařilo
dle představ a společně jsme strávili pěkné sobotní odpoledne. Touto akcí ovšem prázdninový program pro děvčata neskončil. Za 14 dní nás čekalo
další vystoupení, a to na Festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích. Krušpánek se zde představil
v dětském pořadu s názvem „Zlobidlo, aneb švarné
nešvary našich nejmenších“. Holky z Krušpánku
už nejsou poupata, naopak, jsou z nich již rozkvétající růže. Téma tohoto programu jim však nebránilo, aby na pódiu pořádně zadivočily a zazlobily

a myslím, že si to náramně užily. Děkuju děvčatům, že si přes letní prázdninové dny našla čas
i na společné zkoušky a nácviky a musím je moc
pochválit, jsou z nich šikovné tanečnice i zpěvačky :) Dík patří také klukům Pavlíkovi Varmužovi a Martinu Řihákovi za výpomoc na dožínkové
slavnosti.
Začal nový školní rok, proto bych chtěla pozvat
všechna děvčata a zejména chlapce, kteří mají
rádi tanec, laškování, hry a nejen folklór. Nebojte se a přijďte za námi! Potřebujeme nové posily
a moc rádi uvidíme nové tváře. Ve více lidech se
to lépe táhne :)
Kristýna Vašíčková – vedoucí DFS Krušpánek

Slovácký krúžek
Jako každý rok patří léto pro náš spolek mezi
nejaktivnější část roku, na kterou se snažíme
adekvátně připravit. Ne jinak tomu bylo i léto letošní. Začátkem července jsme se vyjeli tanečně
soustředit do nedalekých Čeložnic do rekreačního zařízení Relax, kde jsme strávili víkend plný
tance, zpěvu a dalších aktivit utužujících kolektiv.
A že bylo na co nacvičovat a pilovat. První akcí
byla dožínková slavnost. Na ni jsme se velmi těšili, neboť poslední dožínky pod naší organizační
záštitou se uskutečnily až v roce 2008. Nachystat
kroje, nazdobit kosy a cepy a hurá do průvodu.
Ani horké letní počasí nás neodradilo. V příjemném prostředí zahrady u bývalé školy U Dvora
jsme po zvykoslovném pořadu vystoupili se svatoborským danajem, který jsme znovu oprášili
na tanečním soustředění. Akce příjemná a vydařená. Jsme rádi, že jsme se na ní mohli podílet. Je
příjemné zjistit, že všechny skupiny dokáží velmi
dobře „táhnout“ za jeden provaz, že i z čistě „domácích zdrojů“ lze vytvořit hodnotný a kvalitní
program.
Po dožínkách nebyl ani krátký čas na oddych,
neb na dveře klepal Národopisný festival v Miloticích. Stěžejní pro nás byl pátek a sobota. V pátek
jsme se představili hned ve dvou pořadech - Jirky
Martykána a Rostislava Marady. Škoda, že déšť
neumožnil uskutečnit páteční program v krásném a poetickém prostředí šidlenského areálu.
I přesto jsme kromě tanců ze Svatobořic-Mistřína mohli předvést i nové taneční číslo milockých
slovenských. V sobotu jsme pořádali „Olinpijádu“,
což je recesistické a přátelské klání folkloristů
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v netradičních a humorných disciplínách. Disciplíny, které pobavily jak diváka, tak i soutěžící,
spousta smíchu a zábavy při společném setkání
s ostatními mladými folkloristy z regionu. Letos
soška „Olina“ putovala vítězům do Kyjova. Mám
radost, že se nám organizace dle vyjádření diváků
a účastníků vyvedla. Po zbytek festivalu jsme měli
již volno, a tak jsme si mohli do plna v klidu užít
folklorní program i půvab šidlenských vinných
sklepů.
Další akcí bylo domácí vinobraní, na kterém se
představujeme již pravidelně - vystoupení na těchto akcích a ještě pro domácí diváky si vždy velmi
užíváme. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. V září
jsme ještě vystoupili na domácí půdě u příležitosti
nedožitých narozenin místní významné folklorní
osobnosti, Jaromíra Měchury, jehož písně jsou neodmyslitelnou součástí našeho repertoáru a které
jsou pro mě osobně „srdcovými záležitostmi“. 1
pár v parádním kroji nás v září reprezentoval také
na Slavnostech vína v Uherském Hradišti při tamější krojové přehlídce.
V říjnu už se usilovně připravujeme na letošní
folklorní vrchol, kterým jsou bezesporu Slovácké
hody s věncem, které se uskuteční 19. - 21. listopadu a které letos pořádáme. Již pomalu začínáme vázat krepové růže a vše připravovat - od vína,
přes hodové zpěvy až po volenku. Věříme, že i Vy
se oblečete s námi do kroje a hody si s námi společně užijete. Přeji Vám krásný podzim vyplněný
radostí, ať už z vydařené sklizně vína či z každodenních událostí.
PhDr. Tomáš Kellner, Starosta spolku
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Slovácký krúžek vystupující na vinobraní

Slovácký soubor Lúčka
Letní měsíce byly pro Lúčku pracovní. První prázdninový víkend jsme se zúčastnili MFF
v Dambořicích. V soutěžním pořadu Den a noc
jsme si vybrali téma: ,,Kdo chce slopat, mosí kopat“. Kdo z vás by čekal, že na pódiu ztvárníme
práci ve vinohradě s následným tancem a písničkami o víně, tak se plete. Námět s pradlenkami, které čert svádí k opíjení a následnému
,,divočení“, nám poskytl Ladik Šimeček. Tomuto
divadelně – tanečnímu číslu jsme věnovali opravdu spoustu času. Nejen vedoucí, ale i členky byly
náramně s výsledkem spokojeny a v Dambořicích
jsme si to patřičně užili.
Plynule jsme navázali přípravou na místní
dožínkovou slavnost. Prvního sekáče a žnečky
se ujal stárkovský pár Hanka Uřičářová a Petr
Marada, jelikož druhý stárkovský pár se bohužel nemohl této místní akce zúčastnit. Sobotním
dožínkovým průvodem jsme společně s celou chasou přišli pro první žnečku a hospodáře a tuto
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

slavnost završili zvykoslovným pořadem v areálu
u staré školy. Náš soubor předvedl pásmo nových
skočných za doprovodu CM z Milotic.
Jelikož náš soubor zhruba od dubna intenzivně
nacvičoval na všechna předchozí vystoupení, tak
nadcházející dny na přelomu měsíce jsme si dali
souborové prázdniny, kdy se členové rozjeli po dovolených. Proto jsme se bohužel nemohli zúčastnit ani NF v Miloticích. Alespoň 4 naši členové,
kteří zůstali doma, zabojovali během tohoto festivalu na sobotní olynpijádě a vyhráli třetí místo.
Našim olynpijonikům velmi gratuluji.
S koncem prázdnin opět zavládly pravidelné
zkoušky společně s CM Stužka. V nadcházejících zářijových dnech budeme společně účinkovat na vystoupení v lázních v Hodoníně a poté
na Slavnostech vína. Vše završíme vystoupením
v naší obci ve vzpomínkovém pořadu k nedožitým
90. narozeninám Jaromíra Měchury.
A co dále? Jelikož tento rok spolupořádají hody
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Děvčata z Lúčky na dožínky

kamarádi ze Slováckého krúžku, máme podzim
krapet volnější. Snad se nám podaří uskutečnit
společné soustředění se souborem Polana. Čeká
nás též nácvik nových tanečních čísel a chlapeckých her. Proto je tento čas ideální k příchodu
nových tanečníků a tanečnic. Přijďte se za námi

podívat, zkoušku máme každý pátek ve 20.00 hodin na KD.
Vedoucí a členové Slováckého souboru Lúčka
se těší na nové tváře a Vám všem přejeme příjemné a stále ještě slunečné podzimní dny.

Soubor Mistřín a jejich parádní číslo na dožínkách
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Soubor Mistřín
Po vydařeném jarním pálení čarodějnic jsme
se vrhli do příprav na letní sezonu a dali jsme si
za cíl prezentovat se na dožínkovém programu
novým pásmem, jak jinak než na téma dožínek.
Letní prázdniny a čas dovolených není obecně
ideální období pro pravidelné scházení, respektive
vždycky je trochu složitější sejít se v plném počtu.
I přesto se nám ale dožínkový program podařilo
nacvičit a věříme, že se všem toto pásmo, které
jsme nazvali „Dožínkové hry“, líbilo. Snažili jsme
se o kombinaci tance, zpěvu, her a trochu i divadla
a s myšlenkou „Nejenom děti si mohou hrát“ chceme v tomto duchu pokračovat i do budoucna. Pro
tuto příležitost jsme si pořídili také nové pracovní
režné stejnokroje, které vedle toho, že jsou velmi
pohodlné, zpestřily povedený dožínkový průvod.
Chceme je využívat v našich pásmech i nadále,
takže nás v nich určitě nevidíte naposledy.
V srpnu jsme přijali pozvání od našich přátel
z Mikulčic a účinkovali zde na akci Předhodové

zpívání – Za dědinů na dolině. Předvedli jsme téměř hodinové taneční vystoupení, jehož součástí
byly opět i Dožínkové hry. Podle ohlasů se v Mikulčicích náš program líbil, za což jsme rádi. Je to
pro nás impuls do dalšího snažení.
Na podzim nás čeká vystoupení ve Starovicích
na vinobraní a také ve Svatobořicích u příležitosti vzpomínky na významného rodáka Jaromíra
Měchuru. Poté už se budeme soustředit na přípravu dalšího ročníku Kateřinského zpívání ženských a mužských sborů, které se letos uskuteční 3. prosince.
Když ale zrovna nenacvičujeme nebo nepřipravujeme nějakou událost, snažíme se jen bavit
folklórem. Scházíme se pravidelně každý týden,
většinou v pátek, na sále u Polášků. Přijďte se
za námi někdy podívat.
Prožijte pohodový podzim a konec roku.
Za Soubor Mistřín Petr Hajný

Ženský sbor Rezedky
Tak nám pomalu končí krásné léto, které letos
přeci jenom bylo snesitelnější než loni. Začátek
září byl krásným babím létem, a i když ke konci měsíce jsme už přeci jenom sáhli i po něčem

teplejším, léto se vydařilo. Rezedky ovšem žádnou
dovolenou neměly. Nejenom, že jsme se scházely
na pravidelných zkouškách, ale máme za sebou
celou řadu vystoupení. Svícové písně jsme si.

Cikánské tance v podání Rezedek
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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zopakovaly 24. června na svíci naší členky Gábinky Novákové, nyní už Kolaříkové. Hned v pátek.
1. července jsme přijaly pozvání do Dambořic.
Tam jsme zpívaly v úvodním festivalovém pořadu
sborů na návsi při stavění máje. Pořadem provázel náš rodák Jožka Varmuža ml. Celý červenec
byl pro nás přípravou na místní dožínky. Tu správnou atmosféru dožínek jsme si naladily v pátek,
kdy jsme si při zpěvu zdobily hrabice, srpy a koše
do průvodu. Při dožínkové slavnosti jsme vystoupily s novým pásmem „Šla na trávu“. Doprovodila
nás CM z Milotic a naše „hudební nástroje“ – hrábě, valcha a konvičky.
Hned za 14 dnů, 6. a 7. srpna, následoval Folklorní festival Milotice. V sobotu v pořadu „Aj
ženy, ženy“ jsme zazpívaly společně se Sborečkem
z Dubňan za doprovodu CM z Ratíškovic a pak samostatně naše dožínkové pásmo. V neděli potom
v zámecké zahradě jsme v pořadu J. Gajdy „Písně ze Svatobořic-Mistřína“ zpívaly panu hraběti
a paní hraběnce. Ani po náročném festivalovém.

víkendu jsme neodpočívaly. Začaly jsme pilně
trénovat na vinobraní u Dufků. Tentokrát to nebylo jen o zpěvu, ale také o náročné choreografii
v humorné scénce. Kdo neviděl naše „cigánky“,
o mnoho přišel! Zatím poslední akcí byl vzpomínkový večer k nedožitým 90tým narozeninám Jaromíra Měchury. Jeho písničkami „Vdávat sa já
budu“, „Když sa naša Anča vydávala“ a „Já su děvčica z Kyjova“ za doprovodu Varmužovy CM jsme
si připomněly tohoto vzácného člověka. V měsíci
říjnu zavítáme na Vinobraní do Uherského Hradiště na pozvání od MS JMF Derfla.
Také Vás zveme 22. října na předhodové zpívání spojené s besedou u cimbálu v Kinoklubu Svatobořice nazvané „Eště byly štyry týdně do hodů“.
Rezedky Vám děkují za přízeň a přejí, aby Vám
bylo do zpěvu třeba při sběru hroznů, při sklizni
úrody na zahrádce nebo jen tak pro radost a potěšení.
Za ŽS Rezedky MUDr. Miroslava Neduchalová

DH Svatobořáci
XI. Mezinárodní Dny vína Jaslo 2016 – To je
velký festival vína v Podkarpatské, který každoročně přiláká mnoho milovníků vína. Mezi partnerská města tohoto festivalu mimo jiné patří
také město Hodonín, které si každoročně přiveze
s sebou nějaký soubor nebo kapelu s programem.

Letos to byla dechová hudba Svatobořáci. Kapela
se pečlivě připravovala celé léto, hlavně na soustředění, které trávila v Blansku. V pátek 26.
srpna se kapela v ranních hodinách vydala směr
polské město Jaslo. Do ubytovny místní školy dorazila ve večerních hodinách. Byla zde ubytována

Dechová hudba Svatobořáci
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spolu s ostatními účinkujícími, a to z Maďarska,
Slovenska a Ukrajiny. V sobotu 27. srpna se všichni účastnili slavnostního průvodu a pak probíhalo
podepisování partnerských smluv mezi jednotlivými partnerskými městy. Mezitím se kapela
nachystala na půlhodinový koncert na náměstí.
Ve večerních hodinách se zde konal koncert Piotr
Nowak band a Stefano Terrazzino. V neděli 28.

srpna se konal průvod, kterého se všichni účastnili, včetně zastupitelů města Hodonína. Poté
následoval koncert kapely a ostatních souborů
na pódiu. Na cestě zpátky se kapela zastavila
v „Údolí smrti“, které se nachází mezi obcemi Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná a také ve Svidníku, kde se nachází dukelské bojiště a památníky
Karpatsko-dukelské operace.

DH Mistříňanka
Ve středu 6. 7. se konal ve Svatobořicích-Mistříně 4. ročník Fotbalového turnaje dechovek.
Na letošní ročník přijalo pozvání 6 dechových hudeb, které si změřily síly systémem „každý s každým“. Kromě pořádající Mistříňanky se divákům
představili již tradičně Svatobořáci, Sobuláci, Šardičanka a poprvé se turnaje zúčastnila Fryštácká
Javořina a Dubňanka, která přijela od Moravského Krumlova. Celodenní maratón zápasů byl zahájen v 10 hod. slavnostním výkopem, o který se
postaral zakladatel Mistříňanky - Antonín Pavluš.
Zápasy o délce 2krát 10 minut nabídly skvělou
podívanou, přestože cílem tohoto turnaje je především zábava, na trávníku byla k vidění spousta
pohledných akcí a vypjatých soubojů. Turnaj se
začal poprvé pořádat v roce 2011, tenkrát se akce
povedla a rozhodli jsme se z něj udělat tradici. Bohužel v posledních dvou letech se nám nepodařilo
turnaj zorganizovat především z časových důvodů..

Všichni jsme hlavně muzikanti a letní sezona je
pro většinu kapel opravdu náročná. Právě proto
si moc vážím toho, že se nám letos podařilo tradici obnovit. Každým rokem je úroveň vyšší a letošní ročník překonal všechny předchozí. Skvělou atmosféru vytvořilo 130 muzikantů, někteří
se zúčastnili aktivně, ostatní povzbuzovali. V 18
hodin byl turnaj ukončen slavnostním vyhlášením, ve kterém byl oceněn rozhodčí, kterým byl
po celý turnaj František Kuchta ze Slatiny. Moc
mu děkujeme. Cenu pro nejlepšího brankáře si
odnesl Petr Hromek z Mistříňanky a nejlepším
střelcem turnaje se stal Josef Klimeš ze Sobuláků,
který vstřelil 11 gólů. Právě Sobuláci byli od samého začátku největším favoritem. Na partu vedenou kapelníkem Kostihou fotbalově žádný tým
neměl. Ostatní souboje byly správně vyhecované
až do závěrečného hvizdu, ale Sobuláci všechny
soupeře s přehledem přehráli a v pěti zápasech

Fotbalové klání dechovek s DH Mistříňankou
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

29

neztratili ani bod. Naopak si moc vážím přístupu
Dubňanky, která nezískala ani bod, ale nastoupila opravdu celá kapela a všichni se přijeli hlavně bavit. Do turnaje tak vnesli správného ducha
zábavy a divák se rozhodně nenudil. Jsem rád,
že nám vyšlo počasí, nikdo se nezranil a po celý
turnaj panovala skvělá atmosféra, která pokračovala ve Svatobořicích až do ranních hodin. Čtvrtý
ročník je úspěšně za námi a v příštím roce určitě
budeme pořádat jubilejní 5. ročník.

Konečné pořadí:
1. Sobuláci (5,0,0 – 36:5 – 15 bodů)
2. Mistříňanka (3,1,1 – 9:12 – 10 bodů)
3. Fryštácká Javořina (2,2,1 – 10:4 – 8 bodů)
4. Svatobořáci (2,0,3 – 11:15 – 6 bodů)
5. Šardičanka (1,1,3 – 11:19 – 4 body)
6. Dubňanka (0,0,5 – 5:27 – 0 bodů)

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
S nastávajícím podzimem bychom rádi zrekapitulovali uplynulé letní měsíce.
26. 6. 2016 jsme pořádali závěrečné kolo dětské
soutěže o putovní pohár Josefa Muchy a o putovní
pohár Josefa Ingra. Naše družstvo mladších žáků
se v této soutěži umístilo na druhém místě. V celkovém hodnocení v seriálu GP okresu Hodonín
toto družstvo obsadilo celkové 1. místo. Tímto jim
gratulujeme!
Naši sportovci z řad mužů zakončili sezonu
na pěkném 7. místě GP okresu Hodonín s celkovým počtem 59 dosažených bodů.

Družstvo žen, které bylo nováčkem letošního
ročníku, obsadilo 5. místo v celkovém pořadí.
Letní měsíce se nesly v duchu dovolených a odpočinku. 27. července jsme pomáhali zajistit akci
dožínky v letním areálu u staré školy ve Svatobořicích. Postarali jsme se o technické zajištění, zejména osvětlení, stavbu stánků a prodej občerst-.
vení. Akce to byla moc pěkná a jsme rádi, že jsme
mohli přispět ke spokojenosti zúčastněných.
V měsíci srpnu, konkrétně 27. 8., proběhly.
regionhry nesoucí název Rio de Nový Dvůr. Do tohoto klání jsme vyslali z našich řad desetičlenné družstvo, které vybojovalo 3. místo. Novou.

SDH Svatobořice – ženy, soutěž ve Vřesovicích
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vedoucí mládeže se stala Ing. Lungová Iveta – tel.:
606 609 028. Trénink bude každé úterý od 16 hodin. Závěrem připomenu důležitá jubilea našich
členů:

Srpen – Rudolf Kunický – 70 let
Září – Radek Košacký – 50 let.
Listopad – Zdenka Maradová – 60 let
Za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář

SDH Mistřín
V letních měsících pokračovala sportovní družstva SDH Mistřín v soutěžních kláních.
Zatímco žákům s končícím školním rokem končí také závodní sezona, družstva dorostu a mužů
se pečlivě připravovala na hlavní vrchol sezony,
kterým bylo mistrovství České republiky.
V rámci Velké ceny OSH Hodonín se v součtu
bodování z 10 závodů umístili mladší žáci na 6.
místě. Tuto kategorii suverénně ovládli žáci Svatobořic. Situace na 2. - 6. místě byla velmi vyrovnaná, nepovedený poslední závod ale přiřkl černého Petra právě našemu družstvu.
V kategorii starších žáků byl boj o bednu také
velice vyrovnaný, ale tentokrát se našim žákům
dařilo lépe a vítězstvím v posledním závodě potvrdili i celkové vítězství ve Velké ceně!
Družstvo dorostenců se ve dnech 4. – 5. července v Českých Budějovicích zúčastnilo Mistrovství
ČR v požárním sportu dorostu. Ve všech disciplínách předvedli naši reprezentanti skvělé výkony
a umístili se na medailových místech. V běhu
na 100m překážek si 4 závodníci zlepšili osobní

rekordy a v součtu 5 časů se umístili na 3. místě.
Ve štafetě 4x100m 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!
Muži si zajistili postup na mistrovství ČR
suverénním vítězstvím na krajském kole v Blansku dne 6. srpna. Dokázali s přehledem zvítězit
ve všech disciplínách a na republikový šampionát
se dokázali probojovat již pošesté v řadě.
Letos se Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu konalo poslední srpnový víkend na „domácí půdě“ v Brně,
takže se náš tým chtěl před velkým množstvím
fanoušků předvést v co nejlepším světle. Do Brna
nás dokonce přijel podpořit i pan starosta obce.
Bohužel už na krajském kole a na tréninku těsně před mistrovstvím nás oslabilo zranění 2 opor,
přesto jsme šli do soutěže s ambicemi na medaili.
V první disciplíně, běh na 100 m s překážkami,
jsme zaběhli náš slušný standard. Michal Vašulka
se mezi jednotlivci umístil na skvělém 3. místě!

Úspěšný tým mužů na krajském kole v požárním sportu v Blansku
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Michal Vašulka – 3. místo v běhu na 100 m překážek na Mistrovství ČR v Brně

V týmové soutěži, kde se sčítá čas 6 nejlepších
závodníků z 8, to bylo 5. místo. Odpoledne byla
na programu štafeta 4x100 m. Kluci předvedli
skvělý výkon a časem 57:90 s. si zlepšili osobní rekord, ale ani tento výborný čas bohužel v obrovské
konkurenci nestačil na medaili, ale jen na nepopulární „brambory“. Na 2. místo chybělo pouhých 14
setin. Po prvním dnu jsme tak byli na průběžném
4. místě se ztrátou pouhého 1 bodu za 3. místem.
Nedělní požární útok měl být naší silnou zbraní, vinou absence zraněných opor jsme ale museli
na poslední chvíli přeházet sestavu. První pokus
se bohužel vůbec nepodařil, ale naděje stále žila.
Druhý pokus byl rozběhnutý skvěle a na pravém
proudu se časomíra zastavila na hodnotě 25:50 s.,
přičemž vítězný čas v této disciplíně byl přes 27 s.
Bohužel vinou silného větru se na druhém proudu
nepodařil naplnit terč dostatečně rychle a čas 32
s. nás odsunul až na 14. místo a celkové 6. místo.
Na 2. místo v celkovém pořadí přitom stačilo 4.
místo z požárního útoku, které pro nás rozhodně nebylo nedosažitelné. Bohužel se potvrdilo, že
na domácí půdě se většinou nevyhrává.
Vítězství si suverénně zajistili zástupci Pardubického kraje ze Zbožnova.
Přestože k medailím nechybělo mnoho a 6.
místo je pro nás zklamáním, i tak se ale jedná
o skvělý výsledek a všem soutěžícím patří velký
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dík za skvělou reprezentaci sboru, obce, okresu
i celého Jihomoravského kraje!
Zklamání alespoň trochu zmírnila zpráva z Velké nad Veličkou, kde ve stejný den probíhalo
předposlední kolo Grand Prix Hodonín v požárním útoku. Před tímto závodem jsme měli na naše
pronásledovatele z Čeložnic a Prušánek náskok
18 bodů. Oba týmy ale své pokusy pokazily a nevyužily možnost se na nás dotáhnout. A jelikož
za vítězství v závodě se uděluje 15 bodů, měli jsme
již před posledním ligovým závodem ve Vacenovicích titul jistý.
Nezahálíme ani v mimosportovních aktivitách.
Několik našich členů v čele s Otou Svorou pořádalo ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kyjově
letní tábor pro děti v Haluzicích.
V měsíci srpnu také došlo k výměně starých
vrat na hasičské zbrojnici za nové automatické.
Tradiční Letní noc se skupinou Generace byla
plánována na 16. července. Z důvodu nepříznivého počasí byla přeložena na 5. srpna, ale bohužel
ani v tomto termínu nám počasí nepřálo a byli
jsme nuceni akci pro letošní rok zrušit. Snad nám
příští rok bude příroda více nakloněna.
V měsíci říjnu provedeme sběr starého železa.
O přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a na kabelové televizi.
Ing. Vojtěch Marada, místostarosta SDH
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

TJ Sokol Svatobořice
Se školou se rozloučily a prázdniny přivítaly
děti a my s nimi u táboráku. Opékalo se, všichni
se bavili, soutěžilo se jako každoročně. Všichni
uvolnění a bezstarostní. Žáci, že je čekají dva měsíce volna a rodiče, že nemusí řešit různé problémy, které škola přináší i jim. A my jsme je všechny chápali. I my jsme se těšili.
Nás čekaly prázdniny plné her, ale také práce.
Museli jsme pomáhat na poli při žňových pracích,
pást husy. A vůbec dělat vše, co bylo třeba. O dovolené u moře, která je pro dnešní mládež úplně
běžná, se nám mohlo jenom zdát. Vzali jsme s povděkem koupání v mistřínském rybníce, kde brázdily hladinu spolu s námi kačeny a husy. Teď asi
nepotěším mladou generaci, když prohlásím, že
by nebylo na škodu, kdyby si toho našeho dětství
kousek zažili. Ale když se nad tím zamyslím, toto
je asi mezigenerační problém, protože naši rodiče nám zdůrazňovali, co oni museli, co nosili, jak
oni žili. My jsme svým dětem také říkali, co bylo,
jak bylo a dnes slyším je a potichu se usmívám
nad jejich tvrzením, že oni to neměli vůbec lehké
a všechno bylo úplně jinak. Závěr všech těch názorů je, že všichni měli pravdu.

6. července jsme jeli do Velkých Bílovic na oslavu výročí upálení mistra Jana Husa. Tentokrát
byla oslava pojata v úplně jiném duchu, než jak
byla minulá léta. Místo cvičení se zpívalo, naše
děvčata vystoupila spolu s jinými sbory, potom se
zapálil táborák, zpívaly sokolské písničky a nakonec se sedělo v příjemném prostředí u vínka,
besedovalo se a zpívalo.
Jak jsem informovala v minulém čísle, my jsme
dál pokračovaly v nácviku vystoupení na Senior
Dance, který pořádal Mikroregion Nový Dvůr..
26. srpna jsme se svým programem vystoupily
v Miloticích. Podle reakce diváků se náš pořad
(s metlami, taškami, jednou jako uklízečky, potom
jako žákyně) líbil. Nácviku jsme věnovaly spoustu
času, a že nás to bavilo, dokazuje fakt, že jsme přišly, ať pršelo nebo bylo horko, všechny. Byly jsme
vzornými žákyněmi. Vím jedno, že jsou lidé, kteří
této naší činnosti fandí, ale jsou i takoví, kteří
dokážou říct: „Staré baby…. atd.“. Je na každém.
z nás, jak si ten svůj vyšší věk zařídí a jak ho
prožije. Někdo to řeší tím, že si pěstuje svoje bolístky, počítá léky, dívá se do kalendáře, kdy půjde k lékaři, přinejlepším čeká, kdy mu poštovní.

Sokolky v Miloticích a jejich číslo „Holky z naší školky“
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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doručovatelka přinese důchod. Netvrdím, že i my
si nepostěžujeme, co nás bolí, co nás trápí, ale
vždy hned přepneme na tu správnou notu, t.j. být
veselé a neřešit, že nám léta přibývají.
Po prázdninách ožila také Sokolovna. Jednou
týdne se cvičí rehabilitační cvičení. Jarka Buštíková opět trénuje se svými svěřenci stolní tenis,
boxeři tréninkem zpevňují své svalstvo.

Činnost, kterou jsem popsala, byla víceméně
oddechová. Všechno naplno propukne v posledním čtvrtletí roku, a to proto, že se budou blížit
Vánoce a s nimi všechny ty akce a přípravy, kterých je vždy spousta.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

Společné foto po vystoupení v Miloticích

TJ Sokol Svatobořice – stolní tenis
Asi 15 nadšenců se nás pravidelně schází již
více než 2 roky každý čtvrtek v 19 hod. na Sokolovně ve Svatobořicích. Na našich pravidelných
trénincích jsme se dohodli na tom, že se staneme
registrovanými hráči stolního tenisu. Náš začínající oddíl TJ Sokol Svatobořice má do vstupu
Okresní soutěže základního kola 8 hráčů a jedním z nich je i pan Miloslav Pecháček, který již
za Svatobořice stolní tenis dříve hrával. Všichni
dáme na jeho trenérské rady. Než však budeme
moci zahájit naši účast v soutěži, je nezbytné zajistit podmínky, jako je zastínění oken, investice
do nových stolů a dalšího vybavení. Z vlastní iniciativy a prostředků se nám podařilo zajistit výměnu a opravu osvětlení na Sokolovně a ze sponzorských darů jsme dovybavili Sokolovnu, aby
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splňovala podmínky pro účast v soutěžích. Naše
cíle nejsou přehnaně velké, děláme to hlavně
pro zábavu a radost z pohybu.
Hodinu před námi se schází děti, kterým je
10 let a více, a to díky paní Buštíkové, která jejich trénink vede. V letošním školním roce jsme
od 16 hod. začali hrát stolní tenis s nejmladšími dětmi (1. - 5. třída), se kterými se chceme
věnovat nejen hravé formě stolního tenisu, ale
naučíme se také skákat přes švihadlo, šplhat
a dělat jiné aktivity než jen sedět u počítače či
tabletu ......
Pokud byste měli zájem rozšířit naše řady (ať
dospělí či děti), rádi Vás mezi sebe přijmeme.
oddíl stolního tenisu TJ Sokol Svatobořice
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Svatobořice – Box Club Mistřín
Box Club Mistřín pořádá nábor do našich řad.
Přijďte mezi nás na Sokolovnu ve Svatobořicích
a to v pondělí, středu a pátek od 17.30 hod.
do 19.00 hod.

Více informací na tel. 739 994 599. Webové
stránky: www.boxclub-mistrin.estranky.cz.
Zdraví František Janča, trenér

TJ Sokol Mistřín – kuželkáři
V průběhu léta nastala pauza, tak kuželkáři
měli možnost trénovat na několika turnajích v celém kraji. Poslední turnaj ukončil odpočinkové
letní dny na kuželně v Mistříně. Již III. ročník
Memoriálu Josefa Vinklara. Turnaj čtyřčlenných
družstev registrovaných hráčů, kteří mohli být
složeni jakkoliv v týmu, měl vysokou účast. Odehráno bylo více než 200 zápasů na 120 hodů sdružených. Každý den během 14 dnů bylo na kuželně
živo a hráči se snažili překonat jeden druhého,
ale i týmově vyhrát celý turnaj. Bylo vidět mnoho
pěkných výkonů a vyhrát turnaj se pokusili hráči
i z nejvyšších soutěží u nás či v zahraničí. Za jednotlivce v mužích měl nejvyšší nához 626 poražených kuželek na 120hs pan Zemek Jiří z oddílu Slovan Rosice. Za ženy zaznamenala nejvyšší.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

výkon 593 poražených kuželek paní Tomková Marie z oddílu Lokomotiva Vrútky. Týmově zvítězil
tým Lokomotiva team složený z hráčů Marie Tomková, Milan Tomka, Martin Kozák a Peter Marček
náhozem 2292 poražených kuželek. Vítězný pohár si odvezli bratia zo Slovenska 6. Jsme mile
potěšeni, že každý ročník turnaje má mezi kuželkáři napříč republikou čím dál větší oblibu a doufáme, že se k nám budou rádi vracet i v dalších
letech. Během léta se na kuželně provedlo seřízení podavačů kuželek a celého funkčního systému.
Každý rok od počátku otevření nové kuželky se
zvyšuje zatížení a tím se i více opotřebovává mechanika důležitá ke hře. Kuželnu využívají mnohé
místní spolky k pořádání vlastních turnajů a jsme
jen velmi rádi, že je kuželna tak využívána lidmi.
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žijícími v obci. Věřím, že mnoho lidí již pochopilo
kuželkářský sport v naší obci, kde má půl století tradici a zcela jistě do obce patří. Naše snaha
o dokončení kuželny trvá. Stále není vyhotovena
z venkovní části. Pevně věřím, že dodělání fasády na nové přístavbě a izolace staré dvou-dráhy
půjde bez zbytečných průtahů. Druhým týdnem
v září byla započata nová sezona. Družstvo „A“
hrající třetí kuželkářskou ligu skupiny „D“ se
bude snažit atakovat přední příčky tabulky, pokud se podaří, tak i postupové pozice do druhé
ligy. Tým „B“ postoupil po letech zpět do Divize,
kde může prokázat své kvality na odlišných kuželnách po jihu Moravy. Céčko hrající Krajský přebor
2. třídy může také pomýšlet na postup do 1. třídy..

Zkušenosti a kvality mají všechna tři družstva,
tak s menším či větším štěstím se může postup
podařit. Uvidíme, jak vše dopadne. Dorost pod
vedením pana Ivana Blahy hrající Krajský přebor
dorostu bude jistě sbírat zkušenosti do vyšších
soutěží. Ročník je před námi, tak se můžeme těšit na mnoho zajímavých utkání. Rád bych tedy
pozval všechny fanoušky kuželkářského sportu
na návštěvu naší stále ještě nové kuželny, kdy
hrající dny jsou sobota v časech 10 h., 15 h.,.
17 h., či neděle v 10 h.
Hodu ZDAR!
Mluvčí kuželkářského klubu
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.

SK Spartak
Před novou sezonou 2016/2017 se novým trenérem A mužstva stal Petr Staňa. Níže Vám přinášíme rozhovor.
Jak probíhala letní příprava A mužstva SK
Spartak Svatobořice na podzimní část fotbalové soutěže?
Příprava na novou sezonu začala 9. 7. 2016.
Tréninky probíhaly dvakrát týdně. Vzhledem
k času dovolených a pracovnímu vytížení hráčů
nebyly tréninky navštěvovány v tak hojném počtu,
v jakém byly ideální představy. Byly domluveny tři
přípravné zápasy a odehrálo se první kolo Okresního poháru.

Jakou změnu zažil kádr Vašeho mužstva,
máte nové posily (odchody)?
Spartak už minulou sezonu pod vedením Marka
Svozila odváděl dobré výkony. Bylo však potřeba
doplnit každou řadu alespoň o jednoho zkušeného hráče. To se myslím vedení Spartaku povedlo.
Problém zůstal pouze v obranné řadě, kdy nám
skončil Jarek Lunga, a nahradit takového hráče je
velmi těžké, jelikož patřil v každém zápasu mezi
nejlepší hráče. Z dorostu přišel talentovaný Jirka
Varmuža, který by se v budoucnu mohl stát oporou
zadních řad. Do středové řady se podařilo přivést
Luďka Baťu, který skončil v Lovčicích, a také se

SK Spartak – mladší žáci
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SK Spartak – mladší přípravka

podařilo domluvit s Luďkem Tomanem, aby prodloužil svoji fotbalovou kariéru. Myslím, že tito
dva zkušení borci dodají hře Spartaku potřebný
klid a rozum. Do útoku byl po boku Zdeňka Kocha
získán Pavel Šalša, který poslední sezonu působil
v konkurenčních Mikulčicích. Pavla znám již ze
společného působení v Šardicích a věřím, že jeho
góly nám pomohou k získání co největšího počtu
bodů. Dle mého názoru je Pavel rozdílový hráč,
který dokáže rozhodnout zápas. Dále do kádru
mužstva přibyl David Hanák, ze Šardic přišli Erik
Antoš a Marek Chludil, z dorostu vyšel Lukáš Randis a dále se do přípravy zapojil i Pavel Sklenář
ml. Z týmu odešel Vojta Hála a kariéru přerušil již
zmíněný Jarek Lunga. Celkem v současné době má
kádr A mužstva 23 hráčů.
Máte za sebou přípravné zápasy, jakých výsledků jste dosáhli a jak jste spokojen s předvedenou hrou?
První přípravný zápas jsme odehráli na domácím
hřišti s celkem Rohatce s nerozhodným výsledkem
3:3. V tomto zápasu jsme velkou dobu vedli a dvě
branky jsme obdrželi až v poslední desetiminutovce, kdy toto bylo zapříčiněno především střídáním
a zkoušením jednotlivých postů u hráčů. Ve druhém zápasu jsme opět na domácím hřišti přivítali
celek k Moravského Žižkova, kdy výsledek hovořil
jasně v náš prospěch 6:0. Na poslední přípravný
zápas jsme přivítali celek z Vlkoše. Výsledek zápasu byl 2:1 v náš prospěch. S předvedenou hrou,
zejména ve druhém poločase, jsem však již nebyl
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

tak spokojen jako u ostatních přípravných zápasů. V přípravném období se ještě odehrál zápas
okresního poháru, který jsme odehráli u soupeře,
který ze třetí třídy postoupil a po několika letech
se vrátil do okresního přeboru, ve Vnorovech. Zápas jsme vyhráli 3:1. V přípravě jsem byl spokojen
s výsledky i předvedenou hrou, výjimkou byl již
zmiňovaný druhý poločas s Vlkošem.
Celý rozhovor s novým trenérem A týmu naleznete na nových webových stránkách www.skspartak.eu
Mládež SK Spartak – statistiky jsou uvedeny
k 12. 9. 2016
Dorost, který v loňské sezoně postoupil do I.
třídy dorostu, statečně bojuje se svými protivníky.
Dorost v I. třídě odehrál doposud 5 utkání s bilancí 2 výhry a 3 prohry. V tabulce je na 8. místě se
ziskem 6 bodů. Věříme, že náš tým dorostu bude
bojovat s každým soupeřem a bude se mu dařit
získávat body do tabulky.
Trenér: Tomáš Synek
Vedoucí mužstva: Kamil Maršálek
Trenér brankářů: Petr Měchura
Starší žáci ve své soutěži (Okresní přebor, skupina B) odehráli 4 mistrovská utkání s bilancí 2
výhry a 2 prohry. Starší žáci jsou ve své tabulce
na 6. místě.
Trenér: Radovan Macháč
Trenér brankářů: Petr Měchura
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Mladší žáci odehráli prozatím 4 zápasy s bilancí
4 výher. Tento tým se tedy po čtvrtém kole dostal
na první místo okresního přeboru mladších žáků.
Trenér: František Grmolec
Asistent trenéra: Barbora Tvarogová
Trenér brankářů: Petr Měchura
Mladší přípravka pod vedením Pavla Foltýna odehrála prozatím 2 utkání s bilancí 2 výher

a skórem 17:10. Stále také probíhá nábor dětí narozených v letech 2008, 2009, 2010, 2011. Stačí
pouze přijít na trénink mladší přípravky v úterý
a čtvrtek v 16:30. Kontaktní osoba: Pavel Foltýn,
mobil: 773 626 788.
Další novinky, rozhovory, tipovací soutěže, diskusní fórum naleznete na nových webových stránkách www.skspartak.eu

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 23. června 2016 přišel dlouho očekávaný den – pasování prvňáčků na rytíře řádu
čtenářského. Kartičku získalo 25 žáků. Každý
dostal pamětní list a malé dárky. O program se
nám postarala Kamilka Večeřová, vzorná čtenářka a návštěvnice knihovny. Přečetla kapitolu
z knihy Kapřík Metlík a také si připravila říkanky a k nim krásný obrázek. Atmosféra celého.

setkání byla velmi dobrá díky panu Maradovi,.
který v dobovém oblečení prvňáčky pasoval.
Na závěr každý nový čtenář dostal kartičku
na zmrzlinu, ale radost se ten den nekonala, jelikož se zmrzlinový stroj pokazil. Za pár dnů bylo
vše v pořádku a noví čtenáři si pochutnali.
Jindra Faiglová, knihovnice

Naši nejmladší čtenáři
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Cimbály na ulici
Po úspěšném II. ročníku „CIMBÁLY NA ULICI“ jsme se i letos rozhodli k uspořádání této akce.
Uskutečnila se 19. června v parku pod kostelem.
Jednalo se o setkání muzikantů a především cimbalistů pod názvem uskupení „KDO MOŽE“. Jenom v naší obci máme devět hudebníků, kteří se
věnují hře na cimbál a jsou pokračovateli legendárního místního cimbalisty Antonína Brandýse.
Cimbalisté: Varmuža Pavel st. (r. 1939) nejstarší účastník, Osička Ferdinand (r. 1949), Horák.

Richard, Výlet David, Kyněra Miroslav, Hajná Marie (r. 2005) nejmladší účastník, Smolák Lubomír,
Milotice, Klubus Jan, Dolní Bojanovice, Sečkářová
Kateřina, Velké Bílovice.
Součástí této akce bylo „NAMALUJ SI ORNAMENT“.
Jak malovat nám radily děti a lektorky z kroužku lidových ornamentů ŠIKULKY, který pracuje
při ZŠ. Byly zde připraveny předlohy ornamentů
a omalovánek, které si děti vymalovaly.

Z akce „Cimbály na ulici“

Děti se učí malovat ornament
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Dožínky
Po osmileté odmlce se uskutečnil tradiční lidový zvyk „DOŽÍNKY“.
Slavnost včetně termínu se připravovala s ročním předstihem. Je potěšitelné, že se do přípravy a realizace zapojily všechny místní soubory.
Musím také připomenout nezanedbatelnou práci
našich maminek a babiček, které k této příležitosti připravily letní pracovní a dožínkové kroje.
Také děvčata se činila a pěkně ozdobila chlapcům kosy a sobě srpy. Samotná slavnost začala
23. července v 17.00 hodin krojovaným průvodem
z části obce Mistřín, za hudebního doprovodu DH
Svatobořáci. První zastavení bylo u kulturního
domu, kde jsme si vyzvedli první žnečku s dožínkovým věncem. První žnečka Hanka Uřičářová.

a první sekáč Petr Marada odzpívali svá sóla
a vpravdě byli reprezentační pár. Velkou pochvalu si zaslouží všichni účastníci průvodu, kteří se
disciplinovaně zúčastnili společného focení. Odměnou všem je pěkná fotografie na památku. Pak
pokračoval průvod pro hospodáře a hospodář-.
ku, kterými letos byli Martin a Hanka Kyněrovi.
Nesmíme zapomenout ani na jejich tři děvčata,
která pěkně dotvářela celý rodinný tým. Průvod
pokračoval do parku u staré školy, kde následoval zvykoslovný pořad. V druhé části programu
se představily místní soubory se svými tanečními čísly. Účinkovali: Dětský soubor Podkověnka,
Krušpánek a dětská cimbálová muzika, Soubor Mistřín, Slovácký krúžek, Slovácký soubor.

Společné foto na dožínky
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Dožínkoví hospodáři Kyněrovi s rodinou a stárci
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Lúčka, mužský sbor a Ženský sbor Rezedky..
Soubory doprovázela Cimbálová muzika z Milotic
s primášem Martinem Kristem. Pořadem provázel
František Ilčík z Vacenovic. Po programu následovala taneční zábava s DH Svatobořáci. Tančilo
se do skorých ranních hodin. Musím pochválit
členky Sokola, které pro nás napekly výborné
dožínkové koláčky. O občerstvení se starali členi
SDH Svatobořice ke spokojenosti všech účastníků. Naše uznání patří také SDH Mistřín, kteří
bezproblémově regulovali dopravu během krojovaného průvodu. Především hlavní pořadatel dokáže
ocenit tuto pomoc. Poděkování patří také zastupitelům a vedení obce, kteří finančně podpořili
tuto lidovou slavnost. Závěrem chci ještě jednou
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním
zasloužili o průběh tohoto starodávného zvyku.
Rostislav Marada
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Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 15. září se v prostorách knihovny uskutečnila beseda s MUDr. Alžbětou Látalovou z interního oddělení nemocnice
v Kyjově. Paní doktorka si vybrala téma: „Vysoký krevní tlak“,
jelikož je to problém, který se týká velkého počtu lidí – nejen těch
dříve narozených.
Beseda se setkala s velkým ohlasem. Všem návštěvníkům se
velmi líbil způsob, jakým paní doktorka tento problém rozebrala. Výklad byl srozumitelný a podrobný. Každý se během besedy
v některém bodě našel. Otázek byla celá řada a všichni dostali
srozumitelnou odpověď.
Děkuji paní doktorce, že si udělala čas a přišla mezi nás.
Jindra Faiglová, knihovnice

Kulturní akce,
které se uskutečnily
ve III. čtvrtletí 2016
ČERVENEC
1. 7.	Táborák u hasičky ve Svatobořicích (SDH
Svatobořice a TJ Sokol)
3. 7. Farní den (farní úřad a farníci obce)
23. 7. Dožínky (místní soubory, Obec a 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.	Letní odpoledne - den otevřených dveří
(Charita Kyjov a Obec)
26. 8.	Senior Dance, Mikroregion Nový Dvůr,
Milotice
27. 8. Region hry mikroregionu, Vlkoš
ZÁŘÍ
 	3. 9.	Vinobraní (Vinařství Josef Dufek a mužský sbor)
14. 9.	Setkání Českého svazu bojovníků za
svobodu
15. 9.	Beseda s lékařem, MUDr. Látalová,
knihovna
17. 9.	Burčákový pochod (Mikroregion Nový
Dvůr)
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Beseda v knihovně s MUDr. Látalovou

19. 9.	Drakiáda, hasička Svatobořice (RC Krteček)
24. - 25. 9.	Výstava drobného zvířectva, areál
ČSCH
24. 9.	Vzpomínkový večer k nedožitým 90.
naroz. Jaromíra Měchury, KD, (mužský
sbor)
25. 9. Trhy (Mikroregion Nový Dvůr)
27. 9.	Zahájení tanečního kurzu pro žáky
základní školy (každé úterý od 17.00
do 19:00 hod.), KD

Akce, které
připravujeme na IV.
čtvrtletí roku 2016
ŘÍJEN
11. 10.	Zahájení tanečního kurzu pro začátečníky – dospělé (každé úterý od 19:30
do 21:30 hod.), KD
12. 10. Zájezd do Čejkovic, (KD)
23. 10. Beseda se seniory, KD
LISTOPAD
3. 11.	Beseda „Jak se dělá rozhlas“, redaktoři
Českého rozhlasu, KD
9. 11.	Vernisáž fotografií Miroslava Novotného,
KD
10. 11.	Vyhodnocení soutěže „Mýty a legendy
mého kraje“, knihovna
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

13. 11.	Pochod sv. Martina, lampionový průvod
(RC Krteček)
19. 11.	Předhodová zábava, Sokolovna (TJ Sokol
Svatobořice)
19. – 21. 11. Hody, KD
24. 11. Beseda s lékařem, MUDr. Tichá, knihovna
26. 11.	Oblastní liga v boxu, Sokolovna (Sokol,
BC Mistřín)
26. 11. Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
30. 11. Divadelní představení pro ZŠ
PROSINEC
1. 12.	Beseda o zajímavých místech v ČR, .
Mgr. J. Bartošová, knihovna
3. 12.	Zpívání mužských a ženských sborů, KD
(soubor Mistřín)

3. a 4. 12.	Vánoční výstava - Sokolovna (TJ
Sokol Svatobořice)
4. 12. Mikuláš, KD
8. 12. Beseda s válečnými veterány, knihovna
9. 12. Výchovný koncert ZŠ, KD
18. 12.	Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(TJ Sokol Svatobořice)
18. 12.	Zpívání u vánočního stromu, základní
škola (Obec a KD)
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanky, KD
26. 12.	Štěpánský turnaj ve stolním tenise, Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
27. 12.	Žehnání vína (Klub vinařů)
31. 12.	Silvestrovský pochod – Vlkoš

Stárci, stárky a chasa ze Svatobořic-Mistřína Vás srdečně zvou na

Slovácké hody s věncem
ve dnech 19. - 21. listopadu 2016

SOBOTA 19. 11. 2016
20:00 h	Hodová taneční zábava s DH
Mistříňanka, KD
NEDĚLE 20. 11. 2016
10:00 h 	Slavnostní hodová mše sv., kostel
Navštívení P. Marie
13:45 h	Průvod pro stárky (sraz u Sokolovny
ve Svatobořicích), DH Svatobořáci,
trasa průvodu: ulice Hlavní,
V Novinách, Vyhnálov
16:00 h	Hodové zastavení u duchovního
správce, fara

16:30 h	Povolení hodů, čtení artikulí, u radnice
17:00 h Po holénce, KD
17:30 h	Vitajte přespolní – sjíždění a marše
přespolních, KD
20:00 h	Hodová taneční zábava s DH
Svatobořáci a CM Vojara, KD
PONDĚLÍ 21. 11. 2016
20:00 h	Hodová taneční zábava s DH
Dubňanka, KD
24:00 h	Maškara
02:00 h	Marš – Hody, milé hody, už sem
dohodoval

Letošní stárci Kryštof Neduchal a Michaela Výletová, Lada Gajdová a Martin Výlet
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Jubilanti
ŘÍJEN
70 let
Miluše Hasalová
Hedvika Kolečkářová
Libuše Brunclíková
Anna Buštíková
Miroslav Mendl
Ludmila Macková
75 let
Teresie Lišková
Marta Matláková
Ladislav Lunga
Anna Vodičková
80 let
Libuše Mihalíková
Ludmila Tiefenbacherová

LISTOPAD
70 let
Bedřich Čajka
Miroslav Klásek
Marie Adamcová
75 let
Jaroslava Slezáčková
Marie Maradová
80 let
Anna Pekárková
Miluše Kalousková
Metoděj Okůnek
Oldřich Špaček
Zdenka Svobodová

PROSINEC
70 let
Jan Bimka
Ladislav Sedláček
Ladislav Macek
Marie Bimková
Jarmila Selucká
75 let
Marie Novotná
80 let
Anděla Selucká
85 let
Miroslav Šopor

85 let
Františka Kristová

88 let
Ludmila Keňová

85 let
Božena Strmisková
Ludmila Pekárková

86 let
Anežka Weisbergerová

89 let
Jan Němčanský

87 let
Ludmila Řiháková

87 let
Božena Chromá

90 let
Štefan Mihálik

88 let
Anna Zelinková

95 let
Růžena Kulheimová

89 let
Ludmila Výletová
92 let
Josef Brhel

ŘÍJEN
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Josef a Marie Bimkovi

44

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Setkání Českého svazu bojovníků za svobodu
V Kyjově ve dnech 14. – 15. září proběhlo společné jednání centrálních předsednictev slovenského
a Českého svazu bojovníků za svobodu. Delegace
z Bratislavy a Prahy navštívily Svatobořice-Mistřín, kde ocenily iniciativu místních orgánů při
realizaci muzea odboje v období 2. sv. války. Přijal
je starosta obce Ing. M. Veselý, který je seznámil
s plány a postupem prací. Jeho výklad doplnil projektant návrhu úpravy okolí muzea. Přednášku
o historii lágrů na daném pozemku bývalého internačního tábora komparativně přednesl dr. J. Kux.
S obdobným projektem ve slovenské Seredi seznámil následné auditorium doc. Dr. et Dr. Viliam
Longauer, CSc., který ocenil význam setkání delegací na pomezí našich bratrských zemí. Hovořil
rovněž o protispolečenských ideologických skupinách v kontextu s nízkou úrovní výchovné práce
mládeže v souvislosti s výukou dějin ve školách.
V závěru vystoupení s politováním konstatoval.
neúčast vedení města Kyjova, které na akci tohoto významu chybělo, ačkoliv byli funkcionáři pozváni. Předseda ÚV SZPB Ing. dr. Pavol Sečkár,
CSc. vyzvedl důležitost tohoto setkání v návaznosti na další společné mezinárodní akce s okolními
zeměmi, kterým záleží na historii a kontinuálním

vývoji národů. Čtyři desítky delegátů navštívily i zámek Milotice. V závěru jednání účastníci
přijali memorandum, v němž se mj. konstatuje,
že mnohdy nezájem administrativy uvolňuje prostor pro nástup neofašistických tendencí v obou
republikách, ale i k mnohému selhávání struktur
Evropské unie v souvislosti s řešením krizí. Memorandum hovoří o spolupráci s dalšími zahraničními organizacemi z Maďarska, Rumunska a dalších zemí. Vedení delegací poděkovalo hostitelské
Oblastní organizaci ČSBS v Kyjově za vzornou
přípravu dvoudenního jednání v srdci Slovácka.
Jan Bořický

Uvítání zástupců svazu bojovníků starostou obce na KD

ČSBS před památníkem IT ve Svatobořicích
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Mužský sbor na dožínky

Hry dětí na farním dnu

46

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016

Krojovaná mládež v Žarošicích

SK Spartak – dorost
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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Starosta obce s ředitelem školy při výsadbě stromů

Pečovatelky z Charity spolu s obyvatelkou DPS
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Pěší účastníci poutě do Žarošic

Děti v RC Krteček
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Vystoupení Slováckého krúžku na dožínky

Oldřich
Krejčí
natáčení.
Momentka
při při
západu
slunce
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Rezedky na vinobraní

Soubor Mistřín
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2016
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Mladí návštěvníci na místní výstavě drobného zvířectva

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
191 televizí, 69 monitorů a 2 212,72 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 93,17 MWh elektřiny,
4 571,30 litrů ropy, 408,03 m3 vody a 3,57 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 20,46 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 80,74 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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