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Poděkování šéfredaktora
V každém životě přicházejí nejednou okamžiky poděkování a loučení… Po necelých devíti
letech jsem byl odvolán z pozice šéfredaktora
našeho obecního zpravodaje a toto rozhodnutí
rady obce respektuji.
Rád bych proto touto cestou osobně poděkoval
všem, kteří pravidelně i méně často do obecního
zpravodaje přispívali a svými zprávami zaznamenali naši přítomnost a umožnili v budoucnu
nahlédnout našim potomkům zpětně do dnešních dnů, poznat naše radosti, strasti i úspěchy,
po létech žít s námi. Děkuji představitelům obce
za důvěru a děkuji všem občanům, kteří mne
v mé práci otevřeně podporovali a objektivně ji
hodnotili. Upřímně děkuji paní dr. J. Faiglové
za kvalitní korektorskou práci a pracovníkům
tiskárny Šiki Kyjov za vstřícnou a promptní
spolupráci.
Snažil jsem se svůj úkol vykonávat objektivně a zpravodaj vybavit do světa ve spolupráci
s Vámi zprávami nejrůznějšího žánru, zajímavě, přehledně a obsažně… byť někdy i ne se
všeobecným souhlasem. Doufám, že i mé připojené fotografie přinesly do Vaší mysli odlehčení,
radost a pohodu. Nyní přeji svým následovníkům dobrou výchozí pracovní pozici i zdařile
vytvářené zpravodajství o našich časech.
S poděkováním a úctou
PhDr. František Synek
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo pana starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu končí opravdu horké, suché léto a já
bych z něho chtěl připomenout pár momentů.
V první řadě se nám podařilo v termínu a kvalitě dokončit stavbu nové mateřské školy. Během
července a srpna jsme ji vybavili novým zařízením
a nábytkem a připravili pro děti. Slavnostního
otevření se kromě hojného počtu našich občanů
a zástupců okolních obcí zúčastnil také náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Roman
Celý a radní Jihomoravského kraje pro školství
pan Mgr. Jiří Janda. Prohlédli si nově postavenou
školu a těší nás jejich slova uznání. Proto chci
poděkovat stavební firmě MSO Kyjov a ostatním
dodavatelům za včasné a kvalitní dokončení stavby a zaměstnancům základní a mateřské školy, že
dokázali během pár dnů přestěhovat zařízení bývalé mateřské školy a připravit ji na běžný provoz.
Dětem přeji, ať se jim v nové škole líbí a užívají si
její útulné a moderní prostory.
Další akcí horkého léta, ke které se chci vrátit,
byl Slovácký rok v Kyjově. Ať to byli autoři pořadů, členové národopisných a pěveckých souborů

a muzik, všichni ukázali, že naše obec dokáže
ctít tradice našich předků a aktivně je rozvíjet.
V krojovaném průvodu, jenž byl určitě vrcholem
slavností, byla naše obec po hostitelském Kyjově početně druhá a pestrostí krojů jsme nadchli
všechny diváky. Všem účastníkům za to patří velké poděkování.
Do konce letošního roku čeká obec ještě celá
řada úkolů. V současné době se buduje na cyklostezce Mutěnka odpočívadlo. Během října a listopadu proběhne rekonstrukce místní komunikace
v ulici Vrbátky (v části Baráky). V závěru roku
chceme ještě zahájit odbahnění a úpravu svatoborského rybníka a rekonstrukci historické.
zvonice.
Podzim je období sklizně, a to jak na polích,
tak i zahradách a hlavně ve vinicích. Pamatujte,
že po práci je třeba i odpočinek a zábava. A je jedno, jestli se bavíte na hodové taneční zábavě, při
sledování fotbalového zápasu Spartaku nebo jen
tak s přáteli při skleničce vína.
Ing. Miroslav Veselý

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z 5. a 6. veřejného zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín
Jednání 5. veřejného zastupitelstva obce zahájil
starosta obce dne 25. 6. 2015 v 18.00 h
Po přivítání členů zastupitelstva a občanů byl
schválen doplněný program jednání, byly navrženy a schváleny orgány zastupitelstva a provedena kontrola usnesení z jednání 3. zastupitelstva
obce. Na návrh rady obce byla provedena volba.
2. místostarostky obce, která nahradí ing. Čičákovou po dobu její mateřské dovolené. Jednohlasně
byla zvolena Ing. Libuše Jedovnická, která se stala současně členkou rady obce. Z místa člena rady
obce odstoupil p. Rostislav Marada.
Starosta informoval o činnosti rady obce mezi
zasedáními zastupitelstva a zodpověděl dotazy
a připomínky zastupitelů i občanů k činnosti.
rady obce.
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Zprávu o činnosti kontrolního výboru prezentovala Mgr. Eva Výletová a zprávu o činnosti finančního výboru přednesl p. Jiří Kyněra.
Zastupitelstvo obce v dalších bodech jednání projednalo plnění rozpočtu obce za prvních
pět měsíců roku 2015, rozpočtová opatření č. 3.
a č. 4 a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014
a účetní závěrku za rok 2014. Dále zastupitelstvo
schválilo vyúčtování poskytnutých finančních
příspěvků z rozpočtu obce za rok 2014 a výroční
zprávy o hospodaření základní a mateřské školy
a kulturního domu za rok 2014. Dalším bodem
programu bylo projednání závěrečných účtů Mikroregionu Nový Dvůr a dobrovolných svazků obcí
Mutěnka, Severovýchod a ČOV Mistřín, jejichž je
obec členem.
Obsáhlá diskuse předcházela vydání souhlasného stanoviska ke stavbě Lidový dům ve Svato-
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bořicích-Mistříně. Souhlasné stanovisko vydalo
zastupitelstvo i ke smlouvě o poskytnutí dotace
z Jihomoravského kraje na výstavbu odpočívadla
na cyklostezce Mutěnka, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování
sociálních služeb a poskytnutí dotace pro SDH
Mistřín.
V bodu postup prací byly prezentovány jednotlivé akce, které se od začátku roku podařilo uskutečnit.
Po diskusi jak zastupitelů, tak i občanů bylo
zastupitelstvo v 21.45 hod. ukončeno.
Jednání 6. veřejného zastupitelstva obce zahájil starosta dne 17.9.2015 v 18.00 hodin.
Přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné
občany. Zastupitelstvo obce schválilo navržený
program a orgány zastupitelstva.
Starosta provedl kontrolu usnesení z 5. veřejného zasedání a seznámil přítomné s činností rady
obce od posledního zasedání zastupitelstva. Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Eva Výletová
přednesla zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu
za osm měsíců roku 2015 a rozpočtová opatření.
č. 5 a č. 6 a schválilo rozpočtové opatření č. 7.
V dalším průběhu zastupitelé projednali záležitosti související se směnou, prodejem a odkupem pozemků od soukromých osob i od Státního
pozemkového úřadu. Pak schválili veřejnoprávní
smlouvy s Psychocentrem Domeček Hodonín
na sociální služby a Římskokatolickou farností
na opravu sochy sv. Václava. Zastupitelé projednali a schválili prodej nemovitostí (nádražní budovy) z majetku Dobrovolného svazku obcí Mutěnka
a prodej staršího hasičského auta a souhlasili
s navýšením příspěvku pro ZŠ a MŠ SvatobořiceMistřín a odkupem budovy kravína od a. s. Agrovit pro potřeby sběrného dvora.
Ing. Jedovnická informovala přítomné o postupu prací na akcích obce.
Zastupitelstvo obce bylo po diskusi ve 21.20
hod. ukončeno.
Ing. Miroslav Veselý

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Otevření nové mateřské školy
Shrnutí výstavby nové mateřské školy
Původní budova mateřské školy v ulici Vrbátky byla i přes řadu dílčích oprav a rekonstrukcí
v minulých letech pro provoz školského zařízení
nevhodná. Několik let byla provozována na výjimku hygienické stanice. Proto se vedení obce rozhodlo postavit školu novou, moderní, odpovídající
moderním trendům.
Především úsilím bývalého starosty obce
Ing. Mgr. Františka Měchury, místostarostky
Ing. Terezy Čičákové a tehdejší rady obce, byly
připraveny všechny podklady, a v září 2014 se
stavba nové mateřské školy zahájila. Protože je
to budova významná pro současné i budoucí generace dětí, chtěl bych občany seznámit s hlavními
údaji o stavbě.
Stavba byla zahájena 1. září 2014 předáním
staveniště a ukončena podle smlouvy 10. července 2015 předávacím protokolem. Výstavba trvala
305 dnů, včetně svátků a dnů volna a to z velké
části v zimních měsících.
Projekt vytvořila firma Projektis Kyjov a vedoucím projektantem byl Ing. Zdeněk Vlach.
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Dodavatelem stavby byla firma MSO servis Kyjov a stavbyvedoucím Bc. Lukáš Kůřil. Technický
dozor stavby zajišťoval Ing. Vladimír Divácký.
Administraci ve vztahu k Regionálnímu operačnímu programu prováděla Okresní hospodářská
komora Hodonín zastoupená Bc. Petrem Navrátilem.
Projekt interiéru navrhl Ing. arch. Radek Ryba,
Projektis Kyjov.

Žlutá třída.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Bezpečnost práce kontrolovala firma Investservis Mutěnice.
Celková hodnota školy je při započítání všech
nákladů 24 135 864,50 Kč. Hodnota vlastní

stavby je 21 736 085 Kč. Hodnota interiéru je
1 058 428,10 Kč.
Podíl dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod je 14 179 875,49 Kč.
Ing. Miroslav Veselý

Stříhání pásky.

Historie mateřské školy
– v Mistříně
Co lze vyčíst z kronik školy
V roce 1942 v době od 1. 7. do 22. 8. byl zřízen
ve škole zemědělský útulek pro děti ve věku od tří
do šesti let. Bylo přihlášeno 73 dětí. Správkyní
útulku byla učitelka Anděla Boltnarová.
První školka v Mistříně byla otevřena v roce
1949, jednotřídní, v budově nově postavené Národní školy (opis z kroniky: Mateřská škola v Mistříně byla zřízena o 1 oddělení ve školním roce
1949-50, výnosem KNV v Gottwaldově ze dne 11.
července 1949, zn. 314/1 – 18.6.49 – IV/2čís.
jed. protokolu 208 – v archivu mateřské školy
byla ustanovena Božena Paterová, učitelka čekatelka mat. škol, dekretem OŠV v Kyjově, ze dne
31.8.1949 – zn. 198 – 31/8 – 1949 / č.j.p. mat. školy: 34). Děti ji navštěvují jen dopoledne, na oběd
odcházejí domů. Od roku 1952 je učitelkou v MŠ
p. Božena Večeřová, celkem je zde umístěno 29
dětí. Od školního roku 1955 se různě střídají.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

ředitelky školky podle toho, jak odcházejí a vracejí se z mateřské dovolené.
1955 – 1956 je učitelkou p. Marie Kuřilová, třídu navštěvuje 32 dětí. 1956 byla jmenována ředitelkou mateřské školky Marie Hladilová. 15. 1.
1958 nastoupila po mateřské dovolené p. Božena
Večeřová.  1959 – 1962 je ředitelkou p. B. Klabalová, ve školce je 35 žáků. 1962 – 1964 je ředitelka
Jiřina Dostálová.
1. června 1964 došlo ke sloučení obcí Svatobořic a Mistřína. Po sloučení obcí se uvolnila část
budovy MNV v Mistříně (přestěhována do části
obce Svatobořice), kde po adaptaci byla umístěna
mateřská škola. Od 1. září 1964 byla MŠ Mistřín
slavnostně otevřena jako dvoutřídní (55 dětí), jedno oddělení s celodenním provozem a jedno oddělení s polodenním provozem. Zaměstnanci školy
pracovali za velmi ztížených podmínek. Jídlo se
dováželo z budovy ZDŠ. V prostorách školky byla
ještě umístěna obřadní síň a poradna pro těhotné
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ženy. Pracovní týden byl 6-denní. Mateřská škola
nevlastnila zahradu. Byla podána žádost o přidělení pozemku pod hřbitovem. Žádost byla kladně
vyřízena a po vyklizení pozemku Vodohospodářskými stavbami byl pozemek přidělen mateřské
škole k užívání. Pozemek byl oplocen a s pomocí
závodů Slezan, Elektrosvit a Státního statku vybaven hracími prvkami pro děti. V roce 1966 se
předělala místnost poradny na větší obřadní síň
a původní obřadní síň na ložnici pro děti a matrika na umývárnu nádobí. Od 1. 11. 1966 byly
zavedeny volné soboty. O volných sobotách bylo
v provozu jen jedno oddělení. V tento den se děti
ve školce nestravovaly. Přinášely si z domu ranní
svačinu. V srpnu 1968 byla provedena přestavba.
Byla odstěhována obřadní síň a zřízena vlastní
kuchyň. Obě oddělení již měla celodenní provoz
a všechny soboty již byly volné.
1964 – 1974 Dagmar Dvořáková (Urubková)
1974 – 1976 Dana Vaculová
1977 – 1978 Růžena Raušová
1978 – 1979 zástup Miluše Přikrylová
1979 – 2011 Růžena Raušová
2011 – vedoucí učitelka Milena Macháčková
V roce 2008 byla část nově přistavěné základní
školy (otevřena 2. 9. 2001) přebudována pro účely
mateřské školy – důvodem byly nevyhovující hygienické podmínky v mistřínské mateřské škole.
Slavnostní otevření této nové MŠ bylo 22. 6. 2008,
provoz byl zahájen 1. 9. 2008. V zahradě základní školy vedle tělocvičny bylo vybudováno velmi
pěkné hřiště pro děti z mateřské školy. Otevřeno
bylo 1. 9. 2010.

– ve Svatobořicích
V roce 1950 zřídilo JZD prázdninový útulek pro
děti svých zaměstnanců, vedoucí Božena Zbořilová z Kyjova.
MŠ Svatobořice začala v roce 1951 v levém
přízemí školy U Dvora. Vedle školy je zahrada,
ze které byl přímý vchod do MŠ. Obědy se vařily
ve sklepě, svačinky si děti nosily z domova. Ředitelkou byla Libuše Janoušková.
Provoz v budově staré MŠ ve Svatobořicích (naproti Sokolovny) byl zahájen 1. 9. 1964. V roce
1967 měla MŠ Svatobořice 3 třídy, 5 učitelek a 77
žáků. Po přestěhování zde bylo i jednatelství spořitelny a dvoupokojový byt. Provoz v celé budově
po úpravách byl zahájen 20. 4. 1970.
Po menších příležitostných opravách sloužila budova k tomuto účelu až do července 2015.
Potřeba nové školky pro Svatobořice byla rok
od roku naléhavější a provoz z hygienického hlediska složitější. Proto se obec snažila najít potřebné místo i dotace pro výstavbu nové školky.
To se naskytlo v roce 2014, kdy byla přislíbena
dotace z ROP (Regionální operační program)
JMK. Teprve 6. 3. 2014 obdržela obec rozhodnutí
o poskytnutí dotace za velmi přísných podmínek.
Jednou z podmínek výstavby bylo uvedení do provozu do konce prázdnin 2015. Od 1. 9. 2015 začíná
nová kapitola dějin MŠ Svatobořice.
1951 – Libuše Janoušková
1966 – 1985 Jiřina Dostálová
1985 – 2011 Marie Hložková
2011 – vedoucí učitelka Dana Měchurová

Bývalá MŠ ve Svatobořicích.
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Oprava soch
NÁRODE ČESKÝ MŮJ, MILOVANÝ
BOHU A VLASTI VŽDY VĚRNĚ SLUŽ
NEZAPŘI JAZYK SVŮJ RODNÝ
NIKDY – NI – JEDEN MUŽ
TAK PŘED TISÍCI LETY
VOLAL KNÍŽE NÁŠ DRAHÝ
DO NAŠICH VESNIČEK
K NÁM Z MATIČKY PRAHY
ODKAZ MY TENTO
DOSUD JSME NEZRADILI
A Z LÁSKY K TOBĚ
POMNÍK JSME POSTAVILI

Tento obnovený nápis si můžeme přečíst
na soše sv. Václava v ulici Svatováclavská. V září
provedl restaurátor Josef Krososka její údržbu
a opravu. Na úhradě nákladů se podílela farnost
s významným příspěvkem od obce.
Tentýž odborník provedl také zrestaurování pomníku padlých v ulici Vrbátky. Spolu s úpravou
čelní stěny přilehlých sklepů se výrazně změnil
vzhled této části naší obce. Náklady spojené s těmito změnami hradila obec.
Jistě si všichni přejeme, aby současná podoba
těchto míst vydržela co nejdéle.
Ing. Libuše Jedovnická

SVATÝ VÁCLAVE, ORODUJ ZA NÁS
929 – 1929

Sv. Václav.

Restaurátor Josef Krososka.

Benefiční koncert na podporu sedmnáctiletého
Filipa v Kyjově
Důkazem toho, že i v dnešní době funguje
sousedská výpomoc a obyčejná lidská solidarita, bylo uspořádání benefičního koncertu
na podporu léčby Filipa Dobeše ze SvatobořicMistřína. Dobročinný koncert se konal 27. srpna na letním kině v Kyjově.
Filip Dobeš se narodil před sedmnácti lety se srdeční vadou a díky pokrokům v medicíně „a Tomu
nahoře“, jak sám říká, může žít dál. Ve Fakultní
nemocnici v Praze – Motole se podrobil několika
náročným operacím, při té poslední v srpnu 2014
bylo mechanické srdeční čerpadlo voperované
přímo do srdce nahrazeno biologickým srdcem
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

od vhodného dárce.
Podnikatel a muzikant Vašek Řihák, který žije
rovněž v obci Svatobořice-Mistřín, se rozhodl zorganizovat dobročinný koncert na podporu jeho
léčby. „Bydlíme nedaleko sebe, jsme končané,“
užil starší, ale příhodný výraz, který vyjadřuje nejenom fyzickou blízkost lidí, co bydlí „na jednom
konci“, ale i ochotu ke sdílení osudů jeho obyvatel. Prvotní impuls na uspořádání koncertu přišel
od jeho otce. „Známe se tu, víme, že Filip stále
musí jezdit do Prahy na kontroly a vyšetření,
a jenom ty cesty něco stojí...“ konstatuje Řihák.
„Dobešovi pak přišli s tím, že by chtěli polovinu
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výtěžku z benefice věnovat motolské nemocnici,
kde se o Filipa starají,“ dodává organizátor. Nezapomíná ani na podporu sponzorů, díky které
mohl zajistit kvalitní hudební program. „Velmi
mi pomohl pan Josef Kouřil, majitel firmy Wiky,“
zdůrazňuje.
Vašek Řihák na koncertu zazpíval se svou pěveckou partnerkou a manželkou Veronikou Řihákovou. „Cimbálovou muziku Grande Moravia vede
můj bratranec Laďa Pavluš, který také žije v Mistříně“, dodává k prvotřídnímu číslu programu.
Vystoupila i talentovaná Eliška Trtíková, studentka Pražské konzervatoře, jež jezdí do Mistřína
k prarodičům. Pozvání přijal slavný operní pěvec
Miroslav Dvorský a slovenská sourozenecká skupina Kollárovci.
Nechyběl ani kyjovský smíšený pěvecký sbor
Carmina Vocum.

Na koncert přišlo téměř čtyři sta platících diváků. Byl mezi nimi i ředitel Základní umělecké
školy v Kyjově a primáš cimbálové muziky Petr
Petrů se svou paní, která rovněž pochází z Mistřína. „Přišel jsem za hudbou a také podpořit dobrý
nápad. Lidi si mají pomáhat, “ řekl Petrů.
Na závěr koncertu rodina Filipa Dobeše obdržela šek na 45 000 Kč. Stejná částka poputuje
na konto Fakultní nemocnice v Praze-Motole.
Také město Kyjov přispělo 10 000,- korunami
na výlohy spojené s léčbou Filipa Dobeše. Celková
orientační předběžná výše částky výtěžku benefice byla tedy 100 000 korun.
„V Motole dělají zázraky,“ uzavřela s vděčností
maminka Filipa, „léčí naše děti.“ A nabídla nezištně Dětskému kardiocentru Fakultní nemocnice
Motol v Praze i jejich šek.
Text a foto: Marie Budíková

Miroslav Dvorský – Carmina Vocum.

Filip Dobeš.
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Vybrané částky.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾

Mateřská škola Mistřín
PRÁZDNINY JSOU PRYČ A MY JSME TU OPĚT V NAŠÍ ŽLUTO-ČERVENÉ KOMBINACI.

MŠ Mistřín, červená třída.
Červené jsou vlčí máky, 	
srdce z lásky, pusa taky, 	
jablíčka i třešničky, 	
kašpárkovy rolničky. 	

Žlutý měsíc v noci září
na nebi i na polštáři.
Na louce je žluté kvítí,
sluníčko, když krásně svítí.

MŠ Mistřín, žlutá třída.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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MŠ Mistřín, sourozenci ve školce.
Ptáte se mě, co je duha?
Barevná, moc krásná stuha

z paprsků a taky ještě
z malinkatých kapek deště.

Mateřská škola Svatobořice
V minulém příspěvku jsme se rozloučili slovy:
Něco končí a něco nového, nepoznaného začíná.
Ano, začíná nový život zcela nové Mateřské
školy ve Svatobořicích. Během prázdnin jsme netrpělivě čekali na větu: Stěhujeme se! To jsme ani
zdaleka netušili, kolik práce nás ještě čeká. Převézt všechno to, co jsme za ta léta práce ve „staré
školce“ naskládali, vytvořili… postupně přeskládat do nové, velké budovy, ve které jsme se zprvu
ztráceli. Musíme poděkovat Obci, vedení ZŠ, učitelům a provozním zaměstnancům, kteří nám pomáhali při stěhování. Byla potřebná každá ruka,
abychom během týdne připravili novou školku
na slavnostní otevření, které proběhlo 28. 8. 2015.

MŠ Svatobořice.
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Zatím se s novým prostředím seznamujeme, bude
to ještě nějakou dobu trvat, než se sžijeme s novým prostředím, než si tu naši školičku zkrášlíme
dekoracemi, novými hračkami, pomůckami.
Vlastně už teď je krásná a ozdobená dětským
smíchem, i když sem tam ještě zaslechnete pláč
těch nejmenších, ale i to patří k novým začátkům.
Přeji všem paním učitelkám, provozním zaměstnancům, dětem, rodičům, aby se nám v nové
mateřské škole krásně žilo, aby byla tou „velkou
lodí, kam máma s tátou děti vodí, kde z oken jsou
slyšet dětské hlásky a uvnitř jsou dlaně plné lásky“. Za celou MŠ
Dana Měchurová

MŠ Svatobořice.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Co se děje v naší škole
Rozloučení se školním rokem 2014/2015
Když něco končí, něco nového začíná. I naše
škola slavnostně zakončila školní rok 2014/15,
aby mohly začít dětem prázdniny.
Slavnostní program se konal v pondělí 29. 6.
2015 v sále kulturního domu. Celým programem
provázeli moderátoři Adéla Mrkůsová a Vojtěch Herman. Po úvodním projevu pana ředitele
Mgr. Z. Maška následovalo udílení cen.
Cena školního parlamentu byla předána Marii Hajné za úspěchy ve hře na cimbál, vzornou
reprezentaci školy a obce v Národní soutěži základních uměleckých škol, kde se umístila ve hře
na cimbál na prvním místě v celostátním kole,
výborný prospěch a za mimořádně pěkný přístup
ke spolužákům.
Cena ředitele školy byla udělena Veronice Padalíkové za vedení tanečního kroužku, reprezentaci.
školy a obce v soutěžích společenských tanců, výborný prospěch a chování.
Dalšími body na programu bylo hodnocení sběru, sportovních výkonů našich žáků, vyhlášení
sportovce školy, vyhodnocení literární soutěže
Martina Ševely, taneční vystoupení Veroniky Padalíkové s tanečním partnerem, hudební vystoupení ZUŠ Kyjov, taneční vystoupení aerobiku. Při
pasování budoucích prvňáčků předali žáci devátých ročníků dárečkem pomyslou štafetu svým
nástupcům.
Příjemné dopoledne zakončili „deváťáci“ svým
programem, kterým se loučili se školou a mohli
být pasováni na asolventy základní školy.
A hurá na prázdniny.
Mgr. Jana Brhelová
Slovo ředitele školy:
Vážení spoluobčané, rodiče, přátelé školy a milé
děti, dva měsíce letních radovánek uplynuly jako
voda a opět nám všem začínají školní starosti, povinnosti a také i radosti. Máme před sebou deset
měsíců pilné práce, abychom společnými silami
zvládli vše, co nám ukládají školní vzdělávací programy. Tento školní rok začal pro některé z nás
již 28. srpna 2015, kdy se slavnostně otevřela
nová budova mateřské školy, která umožní přijmout více dětí k předškolnímu vzdělávání. Díky
usilovnému snažení představitelů obce, stavebníPodzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

ho dozoru, stavební firmy, dodavatelů i kolektivu
pracovníků MŠ Svatobořice v čele s vedoucí učitelkou Danou Měchurovou se vše stihlo v rekordním čase a děti tak 1. září mohly přijít do nově
vybavených prostor.
Také základní škola se o letních měsících připravovala na zahájení nového školního roku. Poděkování tak patří všem správním zaměstnancům,
kteří se podíleli na přípravě čistého a bezpečného
prostředí pro žáky a dokázali také zvládnout realizaci dvou příměstských táborů. V tomto školním
roce jsme otevřeli dvě první třídy, které navštěvuje 38 žáků. Slavnostní zahájení pro ně proběhlo
za účasti pana starosty Ing. Miroslava Veselého,
předsedy SRPŠ Antonína Koplíka a pana faráře
ThLic Bedřicha Horáka ve školní jídelně i s kulturním programem, který si přichystaly děti
z druhého ročníku.
A na co se v tomto školním roce mohou žáci
kromě známek a učení těšit? Již na podzim 30.
září nás ve škole čeká Den ochrany člověka za mimořádných událostí, který v tomto školním roce
budeme realizovat ve spolupráci s VÚ Bučovice,
a účast na štafetových bězích ve Hroznové Lhotě,
na kterých tradičně dosahujeme dobrých výsledků. V prosinci proběhne projekt Vánoce 2015, který bude spojen se dnem otevřených dveří, prodejní
výstavou a ukázkami vánočních zvyků a tradic.
Tradičně chystáme ve spolupráci se SRPŠ a KD
Svatobořice-Mistřín školní ples. V zimním období
nás čeká také lyžařský výcvikový kurz. V jarním
období kromě školních výletů a školy v přírodě
chystáme zorganizovat celorepublikovou soutěž
ve znalostech českých dějin Historiádu 2015.
V tomto školním roce jsme také organizátory
soutěží škol v rámci Mikroregionu Nový Dvůr. Ani
letos jsme nezanevřeli na ekologii, a tak budeme
realizovat celoroční sběrovou akci starého papíru,
víček od plastových lahví. V rámci Recyklohraní
také sbíráme staré baterie, elektroodpad, zářivky
a žárovky.
V rámci čerpání evropských dotací budeme
v tomto školním roce realizovat nákup knih a podporovat čtenářskou gramotnost ve čtenářských
dílnách. Žáci druhého stupně také vyjedou na stáže do zahraničí – Anglie a Německo, kde se budou
moci zdokonalit v jazykových dovednostech.
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Tradičně je také velkou devizou školy nabídka
volnočasových aktivit pro žáky. I letos jsme připravili velké množství kroužků, ze kterých si žáci
mohou vybírat. Kromě smysluplného vyplnění
volného času jsou zájmové útvary jedním z důležitých prostředků pro předcházení sociálně-patologických jevů.
V rámci prevence sociálně-patologických jevů
spolupracuje naše škola s OSPOD Kyjov a Pedagogicko-psychologickou poradnou. Velká zodpovědnost však leží na bedrech rodičů, kteří svým
výchovným působením mohou mnoho faktorů
ovlivnit správným směrem. Škola se svým výchovně-vzdělávacím působením snaží vést žáky ke vzájemné slušnosti, ohleduplnosti, respektu a toleranci. Bohužel se však setkáváme s častým jevem,
kdy je tato snaha školy nabourávána přístupem
rodiny. Přitom stačí tak málo. Jednoduchým příkladem je pozdrav. Ve školce i ve škole se snažíme
žáky vést k tomu, že slušností je pozdravit. Kaž-

dému přeci udělá radost, když mu druhý popřeje
dobré ráno, dobrý den anebo ke spánku dobrou
noc. Bohužel je hodně z nás, kteří na tento dobrý
zvyk zapomněli, a tak se dosti často potkáváme
a mlčky míjíme bez přání dobrého dne. Zkusme
společnými silami tento neblahý jev zvrátit a udělat si ten svět kolem nás zase o něco hezčí.
Na závěr mi dovolte popřát všem žáčkům
ve škole pobyt v příjemném a bezpečném prostředí, hodně kamarádů a nových přátel, dobrou mysl
a mnoho úspěchů při ověřování školních znalostí
a dovedností. Žákům devátého ročníku přeji, aby
ten poslední rok na základní škole zvládli co nejlépe a uspěli při přijímacím řízení na střední školy. K tomu jim přeji také šťastnou ruku při jejich
volbě. Rodičům přeji hodně trpělivosti a tolerance při výchově svých ratolestí. A nakonec přání
toho nejdůležitějšího pro všechny čtenáře – hodně
zdraví.
Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Zahájení školního roku.
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ZÁJMOVÉ ÚTVARY A KROUŽKY V LETOŠNÍM ROCE:
Aerobik • 1. a 2. st.
K. Mrkůsová, A. Mrkůsová...............mladší Po 14:00 – 15:00
.............................................................starší Po 15:00 – 16:00
Anglický jazyk • 1. – 3. ročník
Education Services............................................ dle zájmu dětí
Anglický jazyk • II. stupeň
Mgr. Oldřiška Bimková................................. Út 13:45 – 14:45
Bystroočko • 2. – 5. ročník
Mgr. Martina Hálová..............................................St od 13:00
Dovedné ruce • 1. – 2. ročník
Hana Šparglová.............................................. Út 13:00 – 14:30
Dyslektický
Mgr. L. Horáčková, Mgr. J. Holubová................... Čt od 13:00
Environmentální • 6. – 9. ročník
Mgr. Zbyněk Mašek, Mgr. Roman Mikliš................ průběžně
Hasičský, Mistřín • MŠ – 9. ročník
O. Svora, J. Svora, I. Neduchalová................ Po 15:00 – 17:00
.........................................................................St 15:30 – 19:00
Hasičský, Svatobořice – MŠ - 9. ročník Pavla Kulhavá, I. Lungová – přípravka........ Út 15:30 – 16:30
mladší a starší .............................................. Út 16:30 – 18:30
Informatika pro II. stupeň 	
Mgr. Zbyněk Mašek....................................... Čt 14:00 – 15:00
Keramický • 4. ročník
Mgr. Jarmila Strýčková...................... St 12:45 (1x za 14 dní)
Krušpánek • 5. – 9. ročník
MDDr. Kristýna Vašíčková................................... Pá od 17:00
Lesněnka • 1. – 4. ročník
Mgr. Hana Horáková..................................... Čt 14:00 – 15:30
Lidové ornamenty • Šikulky
Petra Bužková, Jana Foltýnová.....................Po 13:30 – 15:30
Logopedický – MŠ • 1. ročník
Mgr. Pavlína Štelciková............................ Po, Út, St od 13:30
Matematický
Mgr. Sabina Helísková..........................................dle domluvy
Podkověnka – MŠ • 4. ročník
Mgr. J. Maradová, Mgr. M. Varmužová........ Čt 15:30 – 16:45
Rybářský • 8 – 15 let
Dušan Kůřil, Silvie Mertová......................... Pá 17:00 – 18:00
Skokánek • 1. – 3. ročník
Mgr. Lenka Horáčková..........................................Po od 13:00
Včelařský • 5. – 9. ročník
Karel Knápek.........................................................Pá od 14:00
Výtvarný • 3. – 5. ročník
Mgr. Adriana Koplíková................................ Čt 13:00 – 15:00
Zdravotnický • 3. – 9. ročník
Mgr. Ivana Handschkeová....................................Pá od 13:30

SBĚR PAPÍRU, VÍČEK A RECYKLOHRANÍ
I tento školní rok se bude pořádat sběr papíru
a to v následujících termínech:
• 22. – 23. 10. 2015
• 26. – 27. 11. 2015
• 17. – 18. 12. 2015
• 21. – 22. 1. 2016
• 25. – 26. 2. 2016

• 17. – 18. 3. 2016
• 28. – 29. 4. 2016
• 26. – 27. 5. 2016
• 16. – 17. 6. 2016

V minulém školním roce se nasbíralo skvělých
12665 kg. Nejlepší sběrači byli na prvním stupni
Filip Ingr, na druhém stupni Regina Urubková,
za což byli náležitě odměněni. Za peníze z odevzdaného papíru škola pořídila kopírku pro žáky.
Děkujeme všem rodičům za pomoc při sběru a dovozu papíru do sběrny.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Stejně tak bude pokračovat sběr baterií a elektroodpadu v rámci projektu RECYKLOHRANÍ, kdy
škola získává peníze na pomůcky od společnosti
Recyklohraní. Minulý školní rok jsme z těchto
peněz nakoupili papír na kopírování a díky tomu
všichni žáci mohou využívat kopírku umístěnou
v infocentru zcela zdarma.
Již pátým rokem naše základní škola pokračuje ve sběru víček. Za druhé pololetí loňského
školního roku jsme dokázali s pomocí obyvatel
obce shromáždit na sběrných místech – v ZŠ, MŠ,
obchodech neuvěřitelné množství víček, za které
jsme získali 10 000 Kč. Peníze ve škole nezůstávají, dětský parlament navrhuje, komu by bylo
vhodné jimi pomoci.
Za nezištnou pomoc při odvozu naplněných pytlů do sběrny děkujeme panu Antonínu Koplíkovi.
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Literární soutěž Martina Ševely
Z iniciativy JUDr. Jana Kuxe byla na začátku letošního roku vyhlášena Obcí Svatobořice-Mistřín,
Čs. obcí legionářskou Brno, Klubem autorů faktu
Praha a Českým svazem bojovníků za svobodu Literární a výtvarná soutěž Martina Ševely pro žáky
základních škol. Konala se u příležitosti 70. výročí osvobození naší vlasti. Realizací této soutěže
bylo pověřeno vedení kulturního domu.
Do závěrečného hodnocení bylo přihlášeno
celkem 23 prací a můžeme říci z celé ČR. Všichni vyhodnocení přijeli na předávání cen. Těmto
účastníkům jsme také připravili dopolední program s prohlídkou bývalého internačního tábora
a navštívili jsme výstavu v základní škole týkající
se tohoto tématu. Po společném obědě jsme pobesedovali s žáky, učitelským doprovodem a potomky Martina Ševely, jehož jméno nese tato literární
soutěž. Paní Vaverka nám také přivezla a věnovala několik knih „U ŽÚDRA“ již zmíněného autora, kterou vydali v reedici na své náklady. Je to
první kniha o Svatobořicích a Mistříně (v té době
dvě samostatné obce)a poprvé byla vydána v roce
1944. Zájemci si ji mohou prohlédnout v místní
knihovně.
A nyní zpět k soutěži. Nás může těšit, že se
mezi soutěžícími umístili na předních místech
také žáci naší školy. V hlavní literární soutěži
vyhrála Adéla Mrkůsová a ve výtvarné obsadily
1. místo Marcela Šubrtová a Zuzana Maradová.
GRATULUJEME.
Ceny soutěžícím předali starosta obce Ing. Miroslav Veselý, JUDr. Jan Kux, Magdaléna Vaverka
a Petr Ševela.
Pořadí „Literární a výtvarné soutěže Martina Ševely“. Jedná se o děti od 10 do 15 let. Cena
starosty - celkový vítěz: Adéla Mrkůsová, ZŠ
Svatobořice-Mistřín
Práce jednotlivců
1. místo: Adéla Mrkůsová, ZŠ Svatobořice-Mistřín
2. místo: Robin Zajac, ZŠ Milotice
3. místo: Jiří Toman, ZŠ Milotice
3. místo: Jiří Kratochvíl, ZŠ Milotice
Cena poroty:
Anna Maxová, Brno
Josef Palička, Pavel Pěčonka, Lukáš Marek,.
ZŠ Ostrava-Stará Bělá
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Čestné uznání:
Adéla Koudelová, ZŠ Svatobořice-Mistřín
Regina Urubková, ZŠ Svatobořice-Mistřín
Jana Zajícová, ZŠ Milotice
Sabina Půčková, ZŠ Milotice
Terezie Stašková, ZŠ Milotice
Práce kolektivu:
1. místo: neuděleno
2. místo: Michal Kolařík, Jakub Khol, Dalibor
Čech, Tomáš Jandora, ZŠ SvatobořiceMistřín
3. místo: Adéla Miklíková, Zdeňka Varmužová,
Adam Vašulka, ZŠ Svatobořice-Mistřín
Výtvarné práce:
1. místo: Marcela Šubrtová, Zuzana Maradová,
ZŠ Svatobořice-Mistřín
2. místo: Regina Urubková, ZŠ Svatobořice-Mistřín
3. místo: Regina Urubková, ZŠ Svatobořice-Mistřín
cena poroty: Pavlína Selucká, Anna Sládková,
Jan Šťastný, Michaela Varmužová,
ZŠ Svatobořice-Mistřín
Pamětní listy:
Barbora Dobešová, Eliška Jelenová, Michal Koudela, Marek Gengela
Tomáš Votrubec, Tomáš Maršálek, Simona Mořická, Ondřej Kulheim
Pavlína Selucká, Anna Sládková, Jan Šťastný, Michaela Varmužová
Roman Marada, Radek Procházka, Patrik Urubek, Lukáš Slezáček
Porota pracovala ve složení:
JUDr. Jan Kux, předseda poroty, PhDr. Jiří Jaroš,
PaedDr. Jiří Jilík, PaedDr. Jindřiška Faiglová
Velké poděkování patří sponzorům: WIKY Kyjov,
Obci Svatobořice-Mistřín, Magdě Vaverka, Petru
Ševelovi a Českému svazu bojovníků za svobodu Praha, kteří věnovali oceněným pěkné věcné
dary. Za organizátory soutěže
Rostislav Marada
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Vyhodnocení soutěže SUPERČTENÁŘ
a pasování prvňáčků
25. června 2015 proběhlo v knihovně vyhodnocení soutěže SUPERČTENÁŘ a pasování prvňáčků.
SUPERČTENÁŘ
1. místo: Ema Hajná
2. místo:

Adam Bimka
Denisa Flášarová
Filip Gorfer
Ivana Krejčiříková
Jakub Látal
David Prachař

3. místo:

David Pozdníček
Karolína Surková

Pasování prvňáčků
Z 30 žáků prvních tříd se do knihovny přihlásilo 27 dětí. Obřad pasování prvňáčků na rytíře
řádu čtenářského na sebe vzal pan Rostislav Marada v dobovém kroji. Akce byla úspěšná a chceme ji v příštím roce zopakovat.
Fotografie z obou akcí můžete zhlédnout
na webových stránkách knihovny.
Jindra Faiglová, knihovnice

Odměňování panem starostou.

Nejmladší čtenáři.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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SLOVÁCKÝ ROK ZA NÁMI
19. ročník Slováckého roku je za námi. Tak
jako roky předešlé, tak i letos patřila naše obec co
do prezentace krojů a účinkování souborů k těm
nejaktivnějším. Prezentovalo se zde 12 místních
souborů, muzik a sborů. Účinkovali celkem v sedmnácti pořadech. Na tvorbě pořadů se podíleli
čtyři místní autoři (Jiří Martykán, Petr Varmuža,
Michael Strýček, Rostislav Marada), kteří byli
také členy programové rady tohoto národopisného svátku.
Velké uznání si zaslouží členové těchto uskupení, kteří věnovali mnoho hodin volného času
k nácvikům svých programů a především vedoucí, kteří taneční čísla tvořili a svoji vizi přenesli
spolu s autory pořadů na jeviště. Byli to: Dětský
národopisný soubor Podkověnka, Krušpánek,
Slovácký soubor Lúčka, Slovácký soubor Mistřín,
Slovácký krúžek, Dechová hudba Mistříňanka,
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Dechová hudba Svatobořáci, Varmužova cimbálová muzika, Mužský sbor, Ženský sbor, Rodinná
muzika Josefa Pavluše a chrámový sbor Amatores
musicae antiquae.
V krojovém průvodu nás reprezentovalo 300
krojovaných spoluobčanů. Po pořádajícím Kyjovu jsme byli nejpočetnější skupinou. Zde musíme
pochválit disciplinovanost a trpělivost účastníků
průvodu. Vydržet oblečen v našem parádním kroji
za tropických teplot a důstojné chování v průvodu
si zaslouží náš nejvyšší obdiv a uznání.
DĚKUJEME všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o vzornou reprezentaci naší obce.
Jak krojovaným, muzikám, kočím, jezdcům, tak
i těm, kteří udržují náš krásný lidový kroj. Společně se budeme těšit na jubilejní XX. ročník Slováckého roku.
Rostislav Marada
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Cimbály na ulici
Náhodný chodec jdoucí třetí neděli v červnu
okolo parku pod kostelem byl nezvykle překvapen
vysokou koncentrací cimbalistů na tomto místě.
Oč se jednalo? Jihomoravská komunitní nadace
pořádala happeningovou akci „Cimbály na ulici“.
Záštitu nad touto akcí převzala Zlata Maděřičová
a bukovanská starostka Jana Šimečková. Organizace v naší obci se ujal Richard Horák. V rámci
této akce se zde představili také místní cimbalisté. Již zmíněný Ríša Horák, David Výlet, Martin
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Kyněra a nejmladší cimbalistkou byla Maruška
Hajná. A to máme ještě v záloze Šárku Diváckou.
Nevím, zda je v republice ještě nějaká obec, která se může pochlubit šikovnými pěti cimbalisty.
V každém případě jsme prožili pěkné nedělní
odpoledne a těch písniček, co se zazpívalo!!!
Nezvyklé hraní a zpívání přilákalo také Českou
televizi, která z tohoto pořídila i dokument do nedělního zpravodajství.
Rostislav Marada
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Ohlédnutí za dnem farnosti
Máme za sebou prázdniny a jistě také mnoho
pěkných zážitků o dovolených, i když nás velkou část léta provázelo tropické horko. Ještě než
prázdniny začaly, konala se již pošesté farní poutní.
slavnost a spolu s ní i den farnosti, jak jsem informoval v minulém vydání obecního zpravodaje. Chci
zmínit ještě další podrobnosti a postřehy o této
farní akci. I když velké horko bylo i v červnu,.
na den farnosti bylo velmi příjemně. Jak víme,
bylo velké sucho, tuto neděli ráno pršelo a zdál
se dokonce ohrožen i průběh této slavnosti (konala se venku, v orelském areálu), přestože zde
byl postaven velký stanový přístřešek. Ještě při
zahájení mše sv. docela slušně pršelo, lidé, kteří
se nevešli pod přístřešek, stáli na dešti s roztáhnutými deštníky. Ovšem asi deset minut po začátku mše sv. pršet přestalo – bylo sice pod mrakem,
ale už nespadla ani kapka. Později se i rozjasnilo
a přitom bylo příjemně teplo – a tak to bylo i celé
odpoledne.
Na odpolední neformální setkání a různé soutěže pro děti, které zaštítila místní orelská organiza-

ce, přišlo poměrně dost lidí, i když se v tu dobu konal folklorní strážnický festival, který bývá občany naší obce hojně navštěvován. Hojná účast byla
zvlášť ze strany dětí, často v doprovodu rodičů či
prarodičů. Děti měly mnoho možností projevit.
svou zručnost a rychlost a také za to dostávaly
odměny. Dospělí si mohli popovídat u stolů při občerstvení, které si zakoupili nebo přinesli s sebou.
I když se objevily závady v ozvučení, nakonec se
záležitost vyřešila. Lidé si mohli poslechnout Varmužovu cimbálovou muziku a s ní si také zazpívat
či zatancovat. Mnozí z příchozích zůstali přítomni
v příjemném rozpoložení až do pokročilé večerní
hodiny, ačkoliv byl následující den pracovní.
Do pořádání této akce se zapojili mnozí farníci
i lidé mimo farnost, za což všem těmto patří velký
dík. Ale přece jen může vést k zamyšlení, zda při
chystání a zvláště při odklízení areálu by se nenašlo více dobrovolníků. Vždyť pokud si lidé akci
sami připraví, s větší chutí a zadostiučiněním se
jí pak i účastní.
P. Bedřich Horák, farář

Farní den.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Farní den.

Počítače pro seniory
Prázdninový červencový volný termín jsme využili k uspořádání kurzu obsluhy počítače pro seniory. Kurz byl podpořen Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Zájemců bylo
více, než jsme mohli přijmout. Kurz absolvovalo
celkem 12 našich občanů. Proběhly celkem čtyři

lekce po čtyřech hodinách. Věříme, že si naši senioři odnesli nějaké vědomosti a doma je budou
využívat k práci na počítačích. Podle zájmu se budou podobné kurzy otvírat v naší základní škole.
Bylo tomu tak i v minulosti.
Rostislav Marada

Účastnící kurzu.
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I takto může vypadat senior a počítač.

Natáčení pořadu „Za našima humny“
Všímavým občanům určitě neušel velký pohyb
televizního štábu v naší obci. Během měsíce července se zde natáčel hudební pořad „Za našima
humny“. Scénář napsala Magdalena Můčková,
režisérem pořadu je Petr Ryšavý a moderátorkou Monika Brindzáková. V pořadu se představí
DH Mistříňanka, Varmužova cimbálová muzika.
Přesňáky nám napekla Ludmila Křemečková, turecký šátek zarejdila Jaroslava Hajná. Představil
se také řezbář Vašek Kolařík a nejstarší rodák

Oldřich Krejčí (101 let). Při natáčení vládla příjemná tvůrčí atmosféra, a tak doufáme, že to bude
poznat i na vytvořeném díle. Trochu nás potrápila
vysoká teplota ovzduší, která v některých dnech
vystoupila až na 38,5°C. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účinkujícím za ochotu, trpělivost a reprezentaci naší obce. Dobu, kdy se bude
zmíněný pořad vysílat v České televizi, Vám včas
oznámíme.
Rostislav Marada
+ fotografie

Tetičky Hajná a Křemečková.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Vašek Kolařík.
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Varmužova CM při natáčení.

Den otevřených dveří v DPS
V pátek 21. 8. 2015 se uskutečnil 2. ročník Dne
otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou. V rámci podvečerního kulturního programu
vystoupila Dětská cimbálová muzika pod vedením Pavla Varmuže a mužský sbor z Vacenovic.
Za krásného počasí a zpěvu lidových písní setkání
probíhalo v přátelském ovzduší, až se večer nikomu.

nechtělo jít domů. Účastníci akce - obyvatelé DPS,
klienti Charity z obce a návštěvníci - se již těší
na další ročník. Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na kulturním programu, za vytvoření
přátelské atmosféry a sponzorům – Vinařství Dufek a pivovaru Svijany.
Charita Kyjov a OÚ Svatobořice-Mistřín

CM Pavla Varmuže.
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Návštěvnící v DPS.

Ředitel Charity Kyjov Ing. Vladimír Měchura.

Poznávací zájezd
Když vyjeli naši senioři 9. září na svůj druhý
poznávací zájezd, vyprovázel je déšť. Po hodině
cesty je však v cíli čekalo pěkné počasí. Tentokrát jsme zavítali do města Kroměříže. Navštívili
jsme Arcibiskupský zámek a obrazárnu, Květnou
zahradu, Biskupskou mincovnu a Podzámeckou

zahradu, kde se někteří projeli prohlídkovým
vláčkem. Zájezdu se zúčastnilo 37 občanů naší
obce. Podle ohlasu účastníků byli s programem
zájezdu spokojeni a pro příští rok připravujeme
zase dva zájezdy dle zájmu občanů.
Rostislav Marada

Květná zahrada v Kroměříži.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

23

Při prohlídce zámku v Kroměříži.

Zlatá sobota
Na sobotu 12. září letos připadla hlavní pouť
v Žarošicích. A tento rok se vydařila náramně,
alespoň z hlediska účasti našich farníků. I díky
příjemně teplému počasí, které přišlo po chladnějších a deštivých dnech. Jako každý rok i letos, kromě vypraveného autobusu a těch, kteří
na poutní místo dorazili svými automobily, docela
početná skupinka (přes 30 osob) vyrazila z Mistřína od kostela pěšky. Nejmladšímu účastníkovi
bylo pět let a na druhé straně tam bylo i pár docela
zasloužilých poutníků. Někteří se přidávali i během cesty, nejdále ve Strážovicích, kam se dorazilo po polní cestě spojující tuto obec s Mistřínem.
Dále až do Žarošic se pak šlo po silnici.
Vycházelo se ve dvanáct hodin, po modlitbě
a kněžském požehnání. Pod vedením zkušeného
předříkávače Pavla Marady jsme vyrazili na cestu
za zpěvu mariánské písně. Těchto písní (celých,
se všemi slokami) zaznělo během naší pouti ještě.
několik. Kromě těchto písní jsme se pomodlili
i celý růženec, litanie a další modlitby – tak, jak to.
k pouti patří. Cestou byly na již tradičních místech vítané zastávky, kdy se z batůžků vytahovala
a konzumovala energie sbalená na cesty ve formě
různých dobrot. Všechno to přispívalo k celkové
dobré náladě, která mezi pěšími poutníky panovala..
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Do Žarošic jsme dorazili kolem čtvrté hodiny odpolední, tam už na nás čekali krojovaní
s nazdobenou sochou Panny Marie a také ostatní poutníci, kteří připutovali na čtyřech kolech.
Mezi nimi byli i někteří muzikanti ze Svatobořáků, kteří nás doprovodili při slavnostním průvodu ke kostelu, kde nás přivítal místní pan farář,
P. Pohanka. Pak jsme v kostele vykonali tzv. ofěru, kdy jsme prošli za oltářem a pak naše kroky
směřovaly ven na prostranství za kostelem. Zde
už probíhal duchovní program se mšemi svatými
a dalšími pobožnostmi. Hlavní mše sv. se konala
v 18 hod. a sloužil ji jako hlavní celebrant světící
biskup ze slovenské Spiše, mons. Andrej Imrich.
Ten posvětil i krásnou dřevěnou sochu sv. Jana
Pavla II., která připomínala 20. výročí korunovace
sochy Panny Marie žarošské právě tímto papežem
– poutníkem, který byl tehdy na návštěvě v České republice. Po mši sv. se konal tradiční průvod
se sochami Panny Marie po obci. Letos jich lidé
napočítali 24. Celková účast lidí byla, i díky ideálnímu počasí, hodně velká. Ti, kdo se zúčastnili, si
jistě přivezli domů moc pěkné zážitky.
P. Bedřich Horák
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Slovo lékaře
Milí spoluobčané, pacienti... Blíží se podzim
a přichází období, kdy každoročně zahajujeme
očkování proti chřipce. Chřipka je virové onemocnění přenášené z člověka na člověka kapénkovou cestou, dotykem nebo kontaminovanými
povrchy, jako jsou bankovky, kliky, vypínače,
různé předměty v domácnosti, na pracovišti
i dopravních prostředcích. Onemocnění se většinou projevuje náhlými, vysokými teplotami,
často bolestí hlavy, únavou, slabostí, celkovým
vyčerpáním. Problémem jsou komplikace, kterými jsou mnohonásobně více ohroženi senioři, chronicky nemocní lidé a velmi malé děti..
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování hlavně ohroženým skupinám, a to
osobám starším 65-ti let, lidem s chronickým
onemocněním( kardiaci, diabetici, astmatici..atd),
lidem pobývajícím v pečovatelských institucích
nebo ve společenských ubytovacích zařízeních,

zdravotnickým pracovníkům, osobám pečujícím
o děti, dětem od 6-ti měsíců do 5ti let a těhotným.
Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce
u pojištěnců nad 65 let věku, u pacientů po splenektomii nebo po transplantaci kostní dřeně,
u pacientů se závažným chronickým léky řešeným
onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin,
nebo s diabetem, u pacientů v LDN a domovech
důchodců. Ze své lékařské praxe doporučuji očkování u seniorů, u všech výše jmenovaných rizikových pacientů a také u lidí, kteří se pravidelně
každoročně nechávají očkovat. Každý rok je připravena nová vakcína dle výskytu typů chřipek
v předchozím období. Hlavně u starších lidí se
zabrání nebezpečným komplikacím, které mohou
mít až fatální důsledky.
S přáním co nejméně zdravotních problémů
v nadcházejícím podzimním čase
MUDr. Mirka Neduchalová.

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

Podkověnka na Slováckém roku
I když horké léto využila Podkověnka k odpočinku a její členové a vedoucí se rozjeli na prázdniny a dovolené, účast na Slováckém roku v Kyjově jsme podpořili. V sobotu 15. srpna, i přes
tropické počasí, které tyto dny panovalo, jsme
za naši obec šli v krojovaném průvodu městem.
Od stanoviště u železniční stanice jsme za doprovodu dechové hudby Svatobořáci i vlastního zpěvu
přišli až na Masarykovo náměstí, kde byla představena naše vesnice kyjovským radním a starostovi. Představení doprovázelo mluvené slovo
s charakteristikou naší vesnice, jejími úspěchy.

My, dospělí, jsme byli v tu slavnostní chvíli velmi
hrdi na vesnici, ve které žijeme a pracujeme. Myslím si, že bylo velmi poučné tento okamžik prožít
i s našimi dětmi, které, i když si to zatím neuvědomují, si vytvářejí pevné citové vazby na obec, kde
se narodily a vyrůstaly, kde mají své kořeny. Další
programy Slováckého roku jsme již prožívali individuálně, každý podle svých možností a věku.
Pravidelná činnost souboru začala 10. září
na zkoušce v tělocvičně školy i s nově přijatými
členy.
Vedoucí souboru

Krušpánek během letních měsíců
Skončil školní rok a začaly prázdniny plné tropických dnů. Jelikož jsme soubor pod ZŠ Svatobořice-Mistřín, kdekdo by si myslel, že budeme
o prázdninách lenošit i po stránce folklorní a taneční. Vše však bylo úplně jinak. Čekaly nás nároč-
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né zkoušky plné tréninku na vystoupení v dětském
pořadu, který byl součástí Slováckého roku v Kyjově. Letní dny utíkaly rychle jako voda a všichni
členové v parné dny zdokonalovali a pilovali svůj
taneční a velmi často i divadelní um. Vystoupili.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Krušpánek na Slováckém roku.
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jsme v sobotním dětském pořadu „Teče voda,
teče“ s dvěma pásmy pod názvem „Pradlenky“.
a „Mlynářská“ za doprovodu CM Náklo z Ratíškovic. Děvčata oprášila doma staré necky a valchy a ztvárnila praní prádla z dob svých babiček
a prababiček. Chlapci „zamachrovali“ s číslem
„palicové“ a v mnoha scénách se předvedli spolu
s děvčaty skvělými hereckými výkony. V pořadu
zazářil sólovým zpěvem Pavlík Varmuža a také
krásným duetem Markétka a Terezka Varmužovy.
Odpoledne nás ještě čekal tradiční průvod, který
jsme i přes tropické teploty zvládli s úsměvem.
Všem patří velká pochvala a dík, že věnovali svůj
volný prázdninový čas nejen opalování a dovádění
někde u vody, ale i nácviku na vystoupení.
Prázdniny jsou za námi a nyní nás čeká další
školní rok. Ráda bych pozvala všechny děti, které.

by rády okusily kouzlo nejen folklorního zpěvu
a tance. Těšíme se na vás na pravidelných zkouškách každý pátek v 17.00 na Kulturním domě
ve Svatobořicích-Mistříně.
MDDr. Kristýna Vašíčková

Slovácký krúžek v čase letním
Letní měsíce jsou pro chasu krúžku vždy vyplněny činorodou aktivitou. Dalo by se Vančurovsky glosovat „tento způsob trávení léta zdá se mi
poněkud folklorním“. A co všechno jsme v létě
prožili?
Nejprve jsme si v červenci vyjeli na Smraďavku,
konkrétněji do Rekreačního střediska Dopravák,
kde jsme do úmoru zlepšovali své taneční, pěvecké a další s folklorem spjaté dovednosti. Výsledkem 2 denního intenzivního soustředění byl
kromě bolavých nohou, vyzpívaných hrdel a spánkového deficitu kompletně zopakovaný repertoár
a nacvičené nové taneční číslo. Děkujeme Jirkovi Martykánovi a Vítkovi Gajdovi, kteří jakožto
správní vedoucí nad námi drželi pomyslný taneční
bič a motivovali k výkonům lepším a kvalitnějším.
Na přelomu prázdnin jsme zavítali do Lázní
Hodonín zpříjemnit tamějším lázeňským hostům
pobyt. V rámci hodinového programu jsme v zaplněném lázeňském „mini-amfiteátru“ předvedli
4 taneční vstupy, přičemž jsme se střídali s CM
z Milotic. Milé úsměvy a přívětivý potlesk diváků
- to se již při vystoupení v lázních stává pomalu
tradicí, proto tam také tak rádi zajíždíme.
První polovina srpna byla ve znamení
intenzivních zkoušek na blížící se Slovácký rok
v Kyjově, v jehož rámci jsme se měli představit
hned v několika pořadech. Vzhledem k tomu, že
slovácký rok slouží k prezentaci regionálního folkloru, tak jsme pod taktovkou Jirky Martykána
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secvičili 2 nová čísla pro tanec svatoborská slovenská. První choreografie si odbyla premiéru
v páteční hudební klenotnici, kde jsme tancem
doplnili vstup CM z Milotic. Jelikož slovácký rok
je jednou za 4 léta, je třeba vždy secvičit „něco
speciálního“. Touto specialitou bylo pro tentokrát
secvičení druhého tanečního čísla spolu s tanečníky z Lúčky. Díky tomu tak divák, který dorazil
na pořad „Veselo v Kyjově bývalo...“, mohl zhlédnout vstup, v němž tančilo 14 párů. Je sympatické, že společnými silami lze vytvořit co do počtu
takto rozsáhlou choreografii. Ještě teď na mne
doléhá ozvěna písně „Když jsem šel Svatoborsků
dědinů“, příjemný to folklorní zážitek. Neodmyslitelnou součástí slováckého roku je i jeho průvod.
Ten jsme absolvovali v parádních krojích, nehledě
na vysoké teploty. Spolu se členy dalších folklorních skupin, ale i „vysloužilci“ a dalšími krojovanými jsme tak přispěli k tomu, že defilé naší obce
patřilo bez přehánění k těm nejrozsáhlejším. Je
třeba zmínit i účast našich členů na krojové přehlídce a také na nedělním pořadu o verbuňku.
Počasí panovalo až tropické, proto všem členům
děkuji za pozitivní nasazení, které v rámci tohoto
folklorního maratonu předvedli.
Tyto 3 dny uběhly neskutečně rychle, člověk
jako by nedopil pohárek vína, nedozpíval písničku
a už byla neděle. Inu, jak praví klasik, dobrého
pomálu, a tak se na tebe, slovácký roku, těšíme
zas za 4 roky.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Konec prázdnin jsme pak zakončili přátelským
grilováním, kde jsme zhodnotili uběhnuvší letní
aktivity. Tím však naše letní činnost neskončila,
ihned na začátku září jsme se totiž již tradičně
představili na domácím vinobraní. Velmi rádi si
takto v domácím prostředí vystoupíme, a mužskému sboru děkujeme za oslovení. Podzimní
předhodový čas využijeme ke zkvalitnění našich
tanečních dovedností. Velmi rádi mezi sebe také
přijmeme i nové členy/členky. Zajímá tě folklor,
hledáš nové kamarády, chceš se pobavit a něco
se naučit? Tak přijď mezi nás, jsi vítán/vítána!

Lázně Hodonín.

Zkoušky máme každý pátek od 20.00 hod. na Sokolovně ve Svatobořicích!
A co nás čeká dále? Přirozeně hody! Na ty se
také jaksepatří připravíme, abychom mj. členům
souboru Lúčka, na nichž letos leží organizační
břímě, při přípravách vypomohli a společnými silami se postarali o důstojný a krásný průběh. Již
v dáli slyším pět chasu „Hody, hody, učinil Pán
vína z vody“ - vy také? Přeji Vám krásný podzimní
čas, vážení spoluobčané, školákům úspěšný návrat do školy a vinařům co nejlepší úrodu!
Mgr. Bc. Tomáš Kellner, Starosta sdružení

Průvod na Slováckém roku.

Sobotní vystoupení na Slováckém roku.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Lúčka na konci léta 2015
Pomalu ale jistě končí léto. Bylo slunečné,
horké, neúprosné, úmorné… Přesto to bylo léto,
na které jsme se těšili celých devět měsíců. Říká
se, že je to nejoblíbenější doba hlavně pro děti,
které mají prázdniny a nemusí do školy. Ale je to
také období hojnosti. Na zahrádkách se sklízela
zelenina a ovoce. Maminky zavařovaly, co se dalo,
tatínci naopak neúnavně sypali do bečky a všichni to dělali jen proto, aby v zimě bylo co dobrého
k jídlu i pro zahřátí.
Pro náš soubor je léto vždy obdobím rozruchu
a neuspořádanosti, protože spousta členů na tu
nebo onu zkoušku nemůže přijít z důvodu prázdnin, dovolené nebo brigády. Přesto jsme ale nezaháleli a snažili se naši činnost v této době orientovat hlavně ke Slováckému roku, na který se mnozí z nás už od jara těšili. Zúčastnili jsme se tam
například krojové přehlídky, průvodu a většina
souboru vystupovala v areálu letního kina v jednom tanečním čísle spolu s členy Svatoborského
krúžku. Byla to akce velmi podařená. Sluníčko
svítilo, návštěvníky se celý Kyjov jen hemžil a nebylo chvíle, kdy byste z některé uličky nezaslechli
housle nebo aspoň slováckou písničku.
Kromě tohoto krásného podniku jsme takřka
všechny letní víkendy trávili na cestách, protože
spousta z nás každou neděli zamířila na hody
do nejrůznějších koutů našeho kraje. Je velice
pěkné, že naši členové o víkendu oblékali kroj
a vyjížděli i do vzdálenějších obcí, aby se pobavili
a reprezentovali náš soubor a obec.
Ačkoli jsme na letošní léto plánovali zájezd
do některé vzdálenější země, nepovedlo se nám
nakonec sladit termíny tak, abychom alespoň
s většinou souboru mohli někam vyrazit. Nemys-

Letošní stárci – Petr Marada a Hana Uřičářová,
Radek Novák a Ivana Neduchalová
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lím však, že by to bylo na škodu. Máme teď před
sebou další rok, v němž se můžeme zase zdokonalit a vypilovat nedostatky, abychom byli zase
o něco lepší a zkušenější tanečníci.
S koncem léta a začátkem podzimu se ale veškeré dění našeho kolektivu ubírá k hodům, které
máme letos na starosti my. Začíná období, které
bývá charakteristické především sháněním všeho možného, co by mohlo být na hody potřeba.
Stárci začínají shánět víno, obhlídají místa, kde
roste hezký krušpánek, stárky kupují mašličky,
shánějí rozmarýny a maminky perou a žehlí kroje, aby bylo všechno v naprostém pořádku a žádná
tetička ze „súdné stolice“ nepomlouvala právě její
ratolest.
Těšíme se moc, protože hody jsou vrcholem každého folklorního roku. Dá-li Pán Bůh, budeme mít
zase vydařené počasí a celá obec v čele s krojovanými si užije pěkné a veselé dny. Jenže jak už to
tak bývá, do hodů se čas vleče a po nich utíká mílovými kroky. Než se vzpamatujeme, budeme shánět rohy a uhlí, křídla a berlu na mikulášskou obchůzku. V těch dnech se na zkouškách budou pilovat koledy na štědrovečerní a štěpánskou koledu.
No a hned na začátku nového roku začne plesová
sezona a celý kolotoč začne nanovo. Rádi bychom
Vás proto už teď pozvali na další ročník Taneční
a módní show, kterou uprostřed ledna uspořádáme opět společně se sdružením Patnáctka pro občany. Jste už nyní všichni srdečně zváni.
Přejeme Vám, milí přátelé, krásný, hřejivý a barevný podzim. Ať jsou Vaše dny stejně pestré jako
padající listí a ať každý z těch dnů prožijete s dobrou náladou a úsměvem na rtech!
Petr Šťastný

Slovácký rok.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

Mužský sbor Svatobořice-Mistřín
Za uplynulé období členové Mužského sboru
Svatobořice-Mistřín zažili radostné i smutné události.
Nejdříve jsme absolvovali náročnou akci – Otevřené sklepy – Hovorany 18. 7. 2015.
Vyfasovali jsme programové mapy, abychom
v Hovoranech „nezabloudili“ a za krásného tropického dne jsme dle programu za 8 hodin zazpívali u cca 20 sklepů. Mnozí měli obavy z tohoto
maratonu, ale nakonec jsme vše bez problémů
zvládli. Potkali jsme bývalé spolupracovníky, staré kamarády, možná poznali nové a zjistili, jaké
dvě sklepové lokality Hovorany mají.
Smutná událost – 25. 7. 2015 – zemřel pan Jaromír Nečas, milý člověk, se kterým jsme zažili
nemálo příjemných chvil, mimo jiné před lety moderoval náš pořad k výročí „stařečka“ Jaromíra
Měchury. Část členů mužského sboru se s ním
poslední červencový den rozloučila v obřadní síni
brněnského krematoria.
Na Slovácký rok jsme na úvod spolu s vracovským a kyjovským mužským sborem zazpívali

národní hymnu a pak „hymnu“ Slováckého roku
– „stařečkovu“ Ej Kyjove, Kyjove.
Pak následovalo zpívání při stavění máje. V sobotu jsme se zúčastnili slavnostního průvodu
a vystoupili v pořadu o autorství lidových písní
„Čí je to pěsnička“.
V sobotu 22. 8. 2015 jsme spolu se spolkem
Přátelé Achtele ve vlkošských búdách slavnostně
zarazili horu.
V pátek a sobotu 4. a 5. 9. 2015 jsme ve spolupráci s Vinařstvím Dufek uspořádali „Vinobraní“.
Vinařství zajistilo zázemí včetně postavení stanů a Mužský sbor kompletní program – páteční
country večer se skupinou Návrat, sobotní odpolední program se Slováckým krúžkem, Ženským
sborem Svatobořice-Mistřín – „dívčí skupinou
SĹUKu“, Mužským sborem Rohatec i s večerním
překvapením „jízdou králů“, které připravil a moderoval pan Jaroslav Gajda. Kdo přišel, nelitoval
i zásluhou CM z Milotic a dechové hudby Svatobořáci.
Ing. Pavel Kasan

Mužský sbor na Slováckém roku.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Mužský sbor na Vinobraní.

MS Rohatec a pan Josef Dufek.

SDH Mistřín
V letních měsících pokračovala sportovní družstva SDH Mistřín v soutěžních kláních a pečlivě
se připravovala na hlavní vrchol sezony. Tím bylo
pro družstvo starších žáků, dorostenců a mužů
mistrovství České republiky.
Všechna naše družstva dokázala, že patří
k republikové špičce a přivezla po jedné medaili.

v každé kategorii. V případě dorostenců a mužů
ale měly medaile z jednotlivých disciplín hořkosladkou příchuť, jelikož obě družstva zůstala
v celkovém hodnocení těsně pod stupni vítězů.
Mistrovství ČR v požárním sportu dospělých se
uskutečnilo poslední červnový víkend v Trutnově. Muži SDH Mistřín získali medaili za 3. místo

Celé družstvo.
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ve štafetě 4x100 m a brousili si zuby i na medaili
v požárním útoku. Tam se ale bohužel nedařilo
podle představ a v celkovém hodnocení z toho
bylo nepopulární 4. místo.
Žáci a dorostenci se vydali na Mistrovství ČR
hry Plamen a dorostu o týden později do Prahy..
V kategorii starších žáků získal Adam Vašulka
titul mistra ČR v běhu na 60 m překážek, celkově
se žákovské družstvo umístilo na 13. místě.
Tým dorostenců také přidal do sbírky kov nejcennější – titul mistrů ČR v požárním útoku. Ani
to ale bohužel nestačilo na medaili v celkovém pořadí a naši reprezentanti skončili těsně 4.
Přestože k ještě většímu úspěchu chyběl dorostencům a mužům jen krůček a „bramborové“
medaile jsou možná trochu zklamáním, i tak se
ale jedná o skvělý výsledek a patří jim velký dík
za skvělou reprezentaci sboru, obce, okresu i celého Jihomoravského kraje!
Skvělou formu ze začátku sezony si tým mužů
udržel i ve zbytku Grand Prix okresu Hodonín
v požárním útoku a ligový titul si zajistili již 3
závody před koncem. V každém z celkového počtu
12 závodů dokázali mistřínští muži bodovat. Hned
9x z toho bylo 1. místo a v jednom případě 2.

Vítězný tým.
K mimosportovním aktivitám sboru patří již
tradiční Letní noc se  skupinou Generace, která
se uskutečnila 18. července u hasičské zbrojnice v Mistříně. Díky skvělému počasí a hojné návštěvě se akce vydařila a již teď se můžeme těšit
na příští ročník.
Pro naše členy, především ty nejmenší, jsme
uspořádali táborák – kvůli republikovým soutěžím
však ne k zahájení, ale k ukončení prázdnin.
V měsíci říjnu provedeme sběr starého železa.
O přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a na kabelové televizi.
Ing. Vojtěch Marada, místostarosta SDH

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Horké léto nám pomalu končí, nastává, doufejme, ještě slunečný podzim. Shrneme Vám v pár
řádcích, co se během léta událo v SDH Svatobořice. Léto se nese ve znamení odpočinku a dovolených. I v takových dnech však hasiči nezahálejí. Letošní léto se ukázalo jako extrémně suché
a proto jsme byli bdělí a v několika případech
jsme také zasahovali.
Jako například u požáru lesního porostu v katastru obce Vřesovice 23. 7. 2015, kde neopatrností lesního dělníka vzplál oheň v těžko přístupném terénu. Na uvedený požár bylo povoláno pět
jednotek a devět vozidel. Požár se podařilo včas
lokalizovat a sklidili jsme pochvalu pana lesního.
Dalším z požárů kde jsme zasahovali, byl požár
porostu na poli v katastru Mistřín dne 11. 8. 2015.
Výzvou pro nás byla žádost obecního úřadu
o spolupráci při pořádání akce Mikroregionu
Nový dvůr dne 27. 8. 2015. Akce nesla název
Taneční večer pro seniory. Akce byla pro nás výzvou i závazkem zároveň. Bylo potřeba nachystat.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

zázemí na školkovém hřišti, zajistit přívod energie, zajistit občerstvení i zázemí pro převlékání
účinkujících.
Akce proběhla a dle názorů zúčastněných
byli návštěvníci z obcí Ratíškovice, Vacenovice,
Skoronice, Milotice, Vlkoš a domácí Svatobořice-Mistřín vesměs spokojeni a nadšeni. Musím
konstatovat, že jsem se zájmem a troškou závisti
pozoroval, jak se dovedou lidé důchodového věku
zabavit, vytvořit pásmo vtipných skečů a tanečních kreací.
Taktéž jsme obdrželi pochvalné uznání z úst
představitelů obce a chválou nešetřili ani představitelé sousedních obcí, kteří kvitovali, jak hasiči
těsně spolupracují a je na ně spolehnutí.
Dokonce jsme sklidili pochvalné uznání v internetovém časopise Slováckodnes.cz, z něhož si
dovolím citovat:
Ps. A tímto ještě děkuji místním hasičům, kteří
nabízeli kromě klobás, které jsou na všech akcích
všude možně hlavním či jediným jídlem s cílem
zničit všechny krásné slovácké figury ještě něco
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jiného - vynikající zelňačku, nijak nešizenou, naopak bohatou na všechno, co v takové zelňačce
má být, díky!!!  
Za úspěch zelňačky jsou zodpovědné paní Kortišová a paní Ronková, kterým také děkujeme.
Další významnou akcí byla pro nás návštěva
bratrů a sester z družební slovenské obce Radošovce. Tato se uskutečnila 28. 8. 2015. Slovenští
bratři a sestry přijeli a bylo jim připraveno bohaté
pohoštění a zábava v podobě zpívajícího klávesisty, a jako hlavní program jsme jim zajistili exkurzi
spojenou s ochutnávkou v místním rodinném Vinařství Dufek.
Pro mnohé z hostů a pro mnohé z nás to bylo
poprvé, co jsme se mohli podívat do zákulisí výroby vína. A protože naším průvodcem byl člověk
z nejpovolanějších, a to pan Josef Dufek starší, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a byl
to opravdu zážitek ochutnat průřez z místní produkce a poslechnout si poutavé vyprávění nejen
o víně. Tímto velmi děkujeme panu Dufkovi, že si
naši hosté odnesli krásný zážitek.
Koncem srpna se uskutečnila poslední soutěž
GP okresu Hodonín v požárním sportu. Jak dopadli naši muži?
Po sečtení všech bodů se umístili na velmi pěkném 5. místě v celkovém pořadí se součtem bodů
83. Výsledek je o to cennější, že mezi pořadími
od druhého do pátého místa jsou rozdíly v bodech
minimální. Můžeme říct, že pokud si naši muži
udrží nastavený trend, budou i v dalším ročníku
patřit ke špičce okresní soutěže. Za výsledky jim

děkujeme. Co se našich nejmenších týče, o tom
hovoří příspěvek p. Lungové.
Již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o dětské soutěži a o tom, že budou vyhlášeny
celkové výsledky hry Plamen okresu Hodonín.
Naši mladší žáci se umístili na 7. místě z celkového počtu 27 družstev. V kategorii starších žáků
jsme v sezoně 2014/2015 nesoutěžili. Od 1. září
jsme začali trénovat na novou sezonu 2015/2016.
Kategorie přípravka - děti 4 – 6 let mají tréninky
v úterý od 15:30 do 16:30 hod., kategorie mladší žáci – 6 až 11let mají trénink v úterý od 16:30
do 18:30 hod.
O prázdninách 7. - 9. srpna vedoucí mládeže
zorganizovala pro žáky výlet k Dalešické přehradě. V pátek po příjezdu jsme postavili stany a večer opékali špekáčky. V sobotu ráno jsme pluli
lodí do kempu Wilsonka, kde jsme si užili koupání. K večeři jsme si uvařili kotlíkový guláš. V neděli ráno po snídani jsme sbalili stany a vydali se
na cestu domů. Cestou jsme se zastavili na Templštýně. Zde jsme si užili koupání v řece Jihlavě
a opět jsme viděli živé raky. Procházkou jsme se
vydali na zříceninu hradu Templštýn. Odpoledne
jsme vyrazili domů. Těší nás, že si výlet děti užily.
V červnu oslavili svá životní jubilea tito členové: Marada Petr (75 let), Červínek Antonín (65),
Košacká Jana (50) a Košacký Miloslav (50).
Jménem sboru jim přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.
za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář

Příjemný večer s partnerskými Radošovcemi.
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Mladí hasiči na výletě.

Svěcení hasičského auta.

TJ Sokol Svatobořice
Prázdniny jsou obdobím klidu, odpočinku, pro
evropským městem kultury pro rok 2015, a tak
nás to ale naplatilo, pořád se něco dělo. Dvanáct se zde konaly různé kulturní a sportovní akce pod
našich cvičenek se zase s chutí pustilo do nácviku názvem „Plzeň v pohybu“. Oproti Brnu, kde se
nové skladby „Pro radost“, se kterou jely cvičit pekly v třicetistupňových vedrech, zde je skrápěl
nejdříve do Brna a potom do Plzně. Jak všechno drobný deštík. Cestou si prohlédly město Tábor
probíhalo mně vylíčila jedna z účastnic, Jarka Bu- a v Sezimově Ústí viděly vilu prezidenta Beneše.
štíková. 5. - 6. června se cvičilo v Brně, brzy na to Mezi cvičícími byla sestra Dáša Zemánková a my
26. - 28. června cvičily v Plzni v rámci slavností, všichni se skláníme před její obětavostí a ochotou
které zde probíhaly. Plzeň byla totiž vyhlášena. zastoupit chybějící členku, i když na tom nebyla

Sokolky a Fr. Sedláček.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Seniordance – podvečerní zábava.

Návštěvníci Seniordance.
zdravotně dobře. Absolvovala Brno i Plzeň, dlouhou cestu autobusem, namáhavé cvičení. Tímto
jí všichni děkujeme a přejeme hodně štěstí, síly
a brzké uzdravení. Zatímco naše děvčata hájila
barvy naší TJ v Plzni, my zbývající jsme připravovaly spolu s SDH Svatobořice a Krtečkem rozloučení se školním rokem. Už tradičně proběhlo
u hasičské zbrojnice, nechyběl táborák, na kterém se opékaly špekáčky. Děti své úkoly pojaly
velmi zodpovědně, odměnou jim byl právě opečený
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špekáček, a že chutnal, můžeme dosvědčit i my
dospělí. Byl výborný! 6. července jsme jeli do Velkých Bílovic, kde se slavilo 600. výročí mistra
Jana Husa. Tamní TJ se zhostila této akce opravdu poctivě. Konal se slavnostní průvod, členové
šli v krojích místních i sokolských a co se hned
tak nevidí, na konci průvodu jeli sokoli na koních.
Velké Bílovice opět nezklamaly. Po tom všem
by se dalo říct, že nastal čas klidu, ale nebylo
tomu tak. Dostaly jsme pověření od vedení obce.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

reprezentovat naši vesnici na akci Mikroregionu
Nový Dvůr - seniordance. A tak se nacvičoval každé úterý řecký tanec, vedení se opět ujal František Sedláček, kterému za jeho ochotu děkujeme. Děvčata se pořádně zapotila, protože teploty
v tomto období byly víc než vysoké. A že se jejich
snaha vyplatila, se ukázalo 28. srpna, kdy jsme
měli možnost výsledek jejich práce zhodnotit.
Ve fialkových sukních, při řeckém tanci, přispěly
k příjemné atmosféře, která vládla v parčíku u hasičské zbrojnice v pátek vpodvečer. Ale všechny
zúčastněné obce se snažily a tak výsledkem toho

všeho byl pěkný večer. Ostatní mi dají zapravdu,
když řeknu, že takových večerů by mohlo být více.
Toto byla poslední akce tohoto parného a suchého
léta, kdy vyhlížení deště, který stále nepřicházel,
se stalo celonárodním sportem. Když se podíváme
před sebe, čeká nás v následujícím období bohatá
činnost, která skončí pro tento rok 31. 12. pochodem za prasátkem. Ale to je přece jenom ještě daleko, a tak připomínám dvě nejbližší, a to setkání
sokolů na Javořině a zájezd na Slovensko.
Marie Mrkývková, členka TJ Sokol Svatobořic

Krátce z činnosti oddílu boxu
27. června se uskutečnilo poslední kolo „Oblastní ligy v boxu“ na hradě Helfštýně, které mělo
rozhodnout o tom, jak celá soutěž dopadne.
Oddíl BC Mistřín nakonec postavil do ringu.
7 boxerů, kteří získali 5 vítězství a 2x odešli z ringu poraženi. To také rozhodlo o tom, že náš oddíl
dosáhl v tomto ročníku nebývalých úspěchů, zvítězil ve třech kategoriích a obsadil tak v kategorii
žáků, kadetů i mužů 1. místo a v kategorii juniorů
3. místo.
Nutno však podotknout, že o tento velmi pěkný
výsledek se nemalou měrou zasloužilo také několik boxerů z Holíče a Skalice, kteří za náš oddíl
hostují. Vyhlášení výsledků celé soutěže 2014/15.
proběhlo v Prostějově, kam zajíždíme na 1. kolo
nového ročníku 2015/16.
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Zároveň bych chtěl upozornit na blížící se
domácí kolo „Oblastní ligy boxu“ v Sokolovně
ve Svatobořicích, které se bude konat jako každoročně v listopadu kolem hodů a přesný termín
bude na plakátech!!!
A jelikož začala nová sezona a zároveň nový
školní rok, provádíme jako každoročně nábor nových členů, zejména z řad školní a středoškolské
mládeže během měsíce září, ale zájemci mohou
přijít i později v průběhu konání tréninků, o nichž
se dovíte více na našich webových stránkách
(http://www.boxclub-mistrin.estranky.cz) nebo
facebooku.
Ing. Janča František
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SK Spartak zahajuje nový ročník 2015-2016
Po krátké letní pauze začal další ročník fotbalových soutěží. I v této sezoně bude mít SK Spartak
početné zastoupení napříč všemi věkovými kategoriemi. Není to tak dlouho, co jsme hodnotili
jarní výsledky a už máme za sebou i krátkou letní
přípravu a první mistrovská utkání srpna a září.
Nejvíce se upíná pozornost, jako již tradičně,
na náš A tým mužů, kteří už několikátou sezonu
bojují v okresním přeboru. Pro tento ročník došlo
k poměrně značnému posílení, když přišli někteří
staronoví hráči i úplně nové a zatím pro naše fanoušky neznámé tváře, které ale poměrně rychle
zapadly do kolektivu. O tom, že by tento rok mohl
být velmi dobrým, napověděl už předsezonní turnaj v Miloticích, kde naše Áčko navzdory předpokladům dokázalo porazit domácí Milotice i Vacenovice a umístilo se na prvním místě. Další dobré
výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. O dobré
práci svědčí například účast ve čtvrtfinále okresního poháru, kde se utkáme s Lipovem o postup
do semifinále a také výborné výsledky v okresním
přeboru, které byly malinko zastíněny poslední
prohrou na domácím hřišti se Strážnicí. Nicméně
nakročeno je dobře, věříme, že i další kroky povedou správným směrem a minimálně po celý podzim se budeme z jejich výsledků všichni radovat.
Navzdory předsezonním obavám a dohadům
jsme se rozhodli i pro tento rok zapsat do nejnižší
okresní soutěže IV. A třídy i B tým, který byl doplněn především z našeho dorostu. Jsme rádi, že se
nám povedlo vychovat si především velmi šikovného a perspektivního brankáře, který se v brance
Béčka objevoval už v minulém ročníku. Nutno jen
dodat, že v této sezoně podává velmi spolehlivé
a výborné výkony. Co se týká hry celého týmu, dá
se říct, že navázala na ročník minulý, ale prozatím
to nestačí na víc, než na poslední místo. Ale i tady
věříme, že dojde ke zlepšení a k posunu tabulkou
vzhůru.

Dorost v tomto roce těží z velkého přísunu
kluků, kteří ještě na jaře hráli za žáky krajskou
soutěž. Díky vysokému počtu hráčů se povedlo
kádr dorostu dobře doplnit a hlavně zkvalitnit.
O dobré práci všech hráčů i trenérů svědčí první
místo v tabulce po sedmi odehraných kolech, což
je velmi nečekaný a krásný počin, zvlášť po tom,
co na jaře kluci bojovali o záchranu v okresním
přeboru. Přejeme jim, aby i oni dokázali pokračovat v dosavadních výsledcích po celý rok.
Starší žáci, kteří naopak utrpěli velkým odchodem mnoha hráčů, spojili své síly s oddílem
Hovoran, a proto v tomto roce hrají své zápasy
v krajské soutěži starší i mladší pod hlavičkou
Svatobořice/Hovorany. Prozatím po dvou odehraných kolech nelze dělat ještě závěry o jejich práci,
přesto všichni kluci budou těžit mnoho zkušeností, které v nejnižší krajské soutěži získají.
Po odmlce zaviněné především nedostatkem
dětí se nám povedlo letos přihlásit kluky do nejmladší z možných kategorií a máme tedy i své
zástupce v kategorii mladší přípravka. Společně
s ní máme kluky i mezi starší přípravkou. Oba
tyto týmy budou hájit barvy Spartaku v okresní
soutěži A.
Jsme velmi rádi, že můžeme pro tento rok zaplnit hráči tolik kategorií, tolik nejrůznějších týmů.
Jsme nadšeni, že máme mezi sebou i trenéry, kteří se věnují převážně mládeži a dokážou s nimi vybojovat cenné trofeje a úspěchy. Jsme také vděčni
všem sponzorům za jejich podporu a všem fanouškům za jejich hojnou účast na domácích i venkovních zápasech. Přejeme Vám i sami sobě, aby
letošní sezona byla pro nás zase velmi úspěšná
na poli sportovní i organizační, abychom společně
mohli bojovat za náš klub SK Spartak Svatobořice-Mistřín!
Mgr. Petr Šťastný

Kuželkáři - start do nové sezony 2015/2016
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 II. roč-
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ník memoriálu Josefa Vinklára, turnaj čtyřčlenných družstev registrovaných hráčů, kteří mohli
být složeni jakkoliv v týmu, měl vysokou účast.
Odehráno bylo více než 180 zápasů na 120 hodů.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015

sdružených. Každý den během 14dnů bylo na kuželně živo a hráči se snažili překonat jeden druhého, ale i týmově vyhrát celý turnaj. Bylo vidět
mnoho pěkných výkonů a hráli u nás hráči i z nevyšších soutěží u nás či ze zahraničí. Za jednotlivce v mužích měl nejvyšší nához 611 poražených
kuželek na 120hs pan Matějíček Lubomír z KC
Zlín. Ženský nejvyšší výkon 559 poražených kuželek zaznamenala paní Mačudová Jana z Baníku
Ratíškovice a týmově zvítězil domácí tým složený z hráčů Luděk Svozil, Dušan Ryba, Zbyněk
Bábíček a Zbyněk Cizler náhozem 2298 poražených kuželek. Vítězný pohár zůstal doma, takže
to dopadlo velice dobře J. Jsme mile potěšeni, že
teprve druhý ročník turnaje má mezi kuželkáři
napříč republikou velkou oblibu a doufáme, že se
k nám budou rádi vracet i v dalších letech. Během léta se na kuželně dodělávalo sociální zařízení pro diváky, kde byl zhotoven i bezbariérový
přístup. Kuželnu využívají mnohé místní spolky
k pořádání vlastních turnajů a jsme velmi rádi,
že je kuželna tak využívána lidmi žijícími v obci.
Druhým týdnem v září byla započata nová sezona.
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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“ bude v Krajském přeboru 1. třídy aspirantem na postup do Divize, tak
pevně věříme, že se to podaří. Céčko hrající Krajský přebor 2. třídy může taky 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 Jakuba Cizlera se po roce vrací z ligy
do Krajského přeboru a bude jistě předávat zkušenosti mladším dorostencům, kteří pravidelně
2x týdně trénuji na kuželně s vedoucím mládeže
panem Ivanem Blahou. 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, kde hrajícími dny jsou  sobota v časech
10h., 17h., či neděle v 10h.
Hodu ZDAR!
Mluvčí kuželkářského klubu
Bc. Adam Pavel Špaček, DiS.
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◾INFOSERVIS◾

Misijní neděle trochu jinak
Jak již tradičně bývá zvykem, připojujeme se
pravidelně v naší farnosti třetí neděli v říjnu
k celosvětovému dni misií. Se Scholičkou organizujeme prodej misijních perníčků, abychom
mohli výtěžek poslat na PMDD (Papežské misijní
dílo dětí). Letos chystáme malou změnu. V červnu jsme zpívali na Národní dětské misijní pouti
ve Vranově nad Dyjí a oslovil nás kněz p. Marek
Dunda, který stál u vzniku FATYMu, což je farní
tým kněží, jáhnů a dalších spolupracovníků, kteří
se chtějí věnovat tomu, co je důležité a čemu se
zatím nikdo nevěnuje – co je opomíjeno. Heslem
FATYMu je Omnia ad Bonum adhibere (latinsky,
český překlad: Všechno použít pro Dobro). Z jejich „dílny“ si můžete přečíst časopis „Milujte se“,
vstoupit do Společenství čistých srdcí, zhlédnout
internetovou televizi TV-MIS nebo se zúčastnit
spousty jiných akcí, které FATYM nabízí. Členem
FATYMu se může stát každý, kdo má opravdový
zájem po určitou dobu (zpravidla 1 až 2 roky) se
naplno věnovat misijní práci, ať již na jižní moravě nebo v severních čechách. Od roku 1999

si jihomoravské pohraniční farnosti spravované
FATYMem adoptovali mrtvou severočeskou farnost Jeníkov. Duchovním správcem této farnosti
je nyní jeden z kněží FATYMu Jan Richter. Jde
o pilotní projekt „oživení mrtvé farnosti s pomocí
z venku“. Několikrát do měsíce přijíždějí kněží
FATYMu se spolupracovníky do Jeníkova, pořádají zde bohoslužby, katecheze, přípravy na přijetí
svátostí, navštěvují domy, vydávají zpravodaj. Jednou za rok se pořádá moravská pouť do Jeníkova,
konají se tábory pro děti. O tom všem nám v neděli 18. října přijede povyprávět dobrovolnice FATYMu slečna Dana Tichá, která po ranní i hrubé
mši svaté bude promítat fotky z Jeníkova, kam letos poputují peníze z prodeje misijních perníčků.
Budeme rádi, když přijdete, koupíte si perníček
a podpoříte tak dobrou věc. Snad se nám podaří
společně i letos díky ochotě a štědrosti Vás všech
přiblížit se třetí neděli v říjnu FATYMskému heslu Omnia ad Bonum adhibere.
Markéta Varmužová

Misijní pouť Vranov nad Dyjí.
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Kulturní akce, které se
uskutečnily
ve III. čtvrtletí 2015
ČERVENEC
7. – 10. 7. Kurz počítačů pro seniory, KD
18. 7. Letní noc – SDH Mistřín
SRPEN
3. – 14. 8. Příměstský tábor v ZŠ
13. – 15. 8. Slovácký rok v Kyjově
21. 8. Kulturní odpoledne se seniory, Charita
Kyjov, dům s pečovatelskou službou
24. 8. – 6. 9. Memoriál Josefa Vinklara, turnaj
v kuželkách
28. 8. Taneční podvečer seniorů, kulturní .
odpoledne
ZÁŘÍ
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, ZŠ
5. 9. Vinobraní, Vinařství Dufek
9. 9. Zájezd do Kroměříže, pro seniory i ostatní
zájemce
13. 9. Čaj o páté, KD
14. 9. Taneční kurz Z – FitDance a každé následující pondělí (18:00 – 19:00 h)
15. 9. Drakiáda – RC Krteček
20. 9. Trh místních produktů a řemesel – Mikroregion Nový Dvůr, Milotice
21. 9. Vzdělávací beseda pro žáky ZŠ na KD
26. a 27. 9. ČSCH – výstava králíků, holubů, .
drůbeže a exotického ptactva

Příjemné teplo při zpívání
u stromku 2014.
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Akce, které připravujeme
na IV. čtvrtletí
ŘÍJEN
6. 10. Zahájení tanečního kurzu pro žáky základní školy (každé úterý od 17.00 do 19:00
hod.), KD
11. 10. Den seniorů, KD
6. 10. Zahájení tanečního kurzu pro mírně pokročilé - dospělé (každé úterý od 19:30
do 21:30 hod.), KD
15. 10. Beseda se spisovateli J. Pavlíkem .
a J. Jilíkem, KD
17. 10. Benefiční koncert, Martin Harich, pořádá
Karim Ponticelli
24. 10. Nízkotučný život, divadlo, Sokolovna
25. 10. Čaj o páté
LISTOPAD
8. 11. Pochod sv. Martina – lampionový průvod –
RC Krteček, sraz u DPS
14. 11. Předhodová zábava, Sokolovna
14. – 16. 11. Hody – KD
21. 11. Zpívání mužských a ženských sborů .
– beseda u cimbálu
21. 11. Adventní tvoření, komunitní centrum
27. 11. Poutníci, Country & Western Music,
koncert, KD
PROSINEC
5. 12. Mikuláš – Sokolovna
6. 12. Mikuláš, KD
11. 12. Svaz tělesně postižených, výroční schůze
12. 12. Pohádkové Vánoce v základní škole, .
výstavy, tvořivé dílny a pohádky
12. a 13. 12. Vánoční výstava, Sokolovna
20. 12. Zpívání u vánočního stromu, .
ZŠ + Sokolovna
24. 12. Štědrý den (v 15.00 hod. – dětská mše
svatá, ve 22.00 hod. – „půlnoční“)
25. 12. Boží hod vánoční – mše sv. v 8.00
a v 10.00 hod.
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
26. 12. Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
27. 12. Svátek sv. rodiny, obnova manželských slibů – žehnání vína na sv. Jana evangelistu
31. 12. Silvestrovský pochod Vacenovice
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Obec Svatobořice-Mistřín, stárky a stárci společně s chasou
Vás srdečně zvou na

Slovácké hody
s věncem
14.-16. 11. 2015

P ro g ra m :
Sobota 20:00 – Hodová taneční zábava s DH Mistřiňanka
Neděle 10:00 – Slavnostní hodová mše svatá (kostel Navštívení P. Marie)
14:00 – H
 odový průvod pro stárky a hodový věnec,
hodové zastavení u fary
16:30 – Povolování hodů a čtení artikulí (před radnicí)
17:00 – P
 o holénce a vítaní přespolní chasy (obecní kulturní dům)
20:00 – Hodová taneční zábava s dechovou hudbou Svatobořáci
a CM Dukát
Pondělí 20:00 – Hodová taneční zábava s dechovou hudbou Šardičanka
23:00 – Hojačky, maškara
02:00 – Hody, milé hody, už sem dohodoval
Srdečně zvou stárky Hana Uřičářová, Ivana Neduchalová
a stárci Petr Marada a Radek Novák.
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JUBILANTI
ŘÍJEN 2015				
70 let Ludmila Ingrová

85 let Anežka Weisbergerová

75 let Marie Gasparová

86 let Božena Chromá

80 let Anna Neduchalová
Josef Selucký
Jan Pavláček

94 let Růžena Kulheimová

85 let Ludmila Martonová
Dionýz Marton
86 let Ludmila Řiháková
Božena Hlaváčová

PROSINEC 2015
70 let Božena Vlachová
Marie Měchurová
Petr Hlaváč
Marie Ondříšková
75 let Rostislav Marada

87 let Anna Zelinková

80 let Marie Rybaříková

88 let Ludmila Výletová

87 let Ludmila Keňová

91 let Josef Brhel

88 let Jan Němčanský

LISTOPAD 2015
70 let František Šmíd

89 let Štefan Mihálik

75 let Marta Výletová
80 let Františka Bednaříková
Ludmila Kluďáková
Josef Jankůj

92 let Františka Vašulková
94 let Drahomír Stara

V září se dožila krásných 99 let nejstarší občanka obce, p. Maria Kasanová.
Ještě jednou blahopřejeme!
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Děti v MŠ.

Účastnící otevření MŠ.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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Předání klíčů Mgr. Zbyňku Maškovi, řediteli školy.

Program dětí z MŠ.
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DH Mistříňanka při natáčení.

Oldřich Krejčí při natáčení.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2015
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Maminky z RC Krteček.

Třináctka nebyla pro letošní trh vůbec nešťastnou. Naopak. Krásné počasí babího léta potěšilo
návštěvníky trhu místních produktů a řemesel,
který vždy třetí neděli v září už tradičně pořádá
Mikroregion Nový Dvůr. Všechny obce mikroregionu (Milotice, Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš), a letos i dvě
partnerské obce ze Slovenska – Miezgovce a Sološnica, připravily pro návštěvníky něco z tradic

i současnosti. Naši obec reprezentovali: Vlasta
Mrázová – drátkování, Marie Raušová – dírkování
vánočních vajíček a kolektiv šikovných maminek
z Rodinného centra Krteček, předváděl širokou
škálu výroby dekorativních předmětů do domácnosti. Věříme, že kdo si v neděli udělal výlet
na zámek do Milotic, nelitoval a strávil příjemné
odpoledne.
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