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◾ÚVODNÍK◾
Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou zimní zpravodaj. Toto periodikum vydávané obcí Svatobořice-Mistřín Vás již léta informuje o všem
nejdůležitějším a nejzajímavějším, co se během předešlého čtvrtletí u nás událo.
Díky všem dopisovatelům jsou občané
naší obce obeznámeni s životem v základní
a mateřské škole, ve farnosti, ve sportovních oddílech, společenských a kulturních
spolcích. Do každého čísla vkládáme také
něco z historie obce a snažíme se zviditelnit i naše současné nebo dřívější významné
rodáky. Informujeme Vás také o činnosti
úřadu a připravených investičních a dalších
akcích obce.
Chtěl bych tímto úvodníkem poděkovat
všem pravidelným i nepravidelným přispěvatelům do zpravodaje, protože jsou to
právě oni, kdo vytváří jeho podobu a přímo
přenáší zážitky z jednotlivých akcí obyvatelům obce. Současně chci vyzvat ostatní
občany, kteří mají chuť předat své zážitky
nebo fotografie nám všem a tím ještě zpravodaj obohatit, aby se s námi všemi o to
podělili.
Naše obec žije bohatým kulturním, sportovním a společenským životem, a proto
bude i v budoucnu stále o čem psát.
Přeji Vám, spoluobčanům, do roku 2017
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a rodinné pohody. Ať nastávající rok
splní všechna Vaše přání a tužby.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začal nový rok 2017 a já bych se jen krátce vrátil k předešlému roku. Většinu akcí, které jsme
v roce 2016 uskutečnili, jsem popsal již v podzimním zpravodaji. Před koncem roku ještě proběhla
instalace pomníku internačního tábora ve Svatobořicích, jehož okolí bude dokončeno na jaře.
Byla uskutečněna rekonstrukce chodníku v ulici
Ke Mlýnu a prodloužení zpevnění ulice Baráky.
V ulici Vrbátky u bývalé školy bylo dokončeno
nové dětské hřiště. Jeho podobu si vybrali sami
rodiče a děti z bezprostředního okolí a podle prvních reakcí dětí je vydařené. Dokončili jsme opravu márnice na hřbitově a s ní související kamerový systém, který od konce roku již monitoruje
pohyb na hřbitově. Díky úsilí dobrovolných hasičů
ze Svatobořic se podařilo odstranit zchátralý dům
vedle bývalé mateřské školy.
Do roku 2017 nám přešly některé akce, které
se nepodařilo z různých důvodů provést. Již konečně během zimy zahájíme odbahnění Svatoborského rybníku, které se připravuje už několik let.
Je již podepsána smlouva s dodavatelskou firmou
Ekostavby a. s. Brno. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby parkoviště
za DPS v ulici Na Zelničkách. Hned na jaře se
začne s rekonstrukcí chodníků ve zbývající části
ulice Farská a následovat bude oprava zbytku vozovky v ulici Zmola.
V současné době probíhá řízení ke stavebnímu
povolení prodloužení ulice K Vinohradům, kde
vznikne na místě dolní části bývalého statku Mistřín deset nových stavebních míst pro rodinné
domky. Ihned po povolení stavby proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a začneme budovat infrastrukturu nové části této ulice.
Během letních měsíců by měla být zahájena
největší akce roku 2017, a to přestavba bývalého
kravína na Pískách na budovu „Hospodářského
střediska“. Po dokončení v něm bude soustředěna
veškerá technika a provozní materiál ve vlastnictví obce, zprovozněna třídicí linka na recyklovatelné odpady a otevřeno sociální zařízení pro
zaměstnance obce. Na sběrném dvoře chceme
upravit i prostor na ukládání zeleného odpadu
a železného šrotu.
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V současné době se dokončují projekty na prodloužení zpevnění ulice Pod Kostelem a výstavbu
parkoviště u nákupního střediska. Obě tyto stavby by měly být zahájeny v druhé polovině letošního roku.
Na získání dotace je závislá rekonstrukce topení na obecním úřadě a kulturním domě. Protože
nám záleží na tom, co dýcháme, rozhodli jsme se
využít dotační program „Životní prostředí“ a topení na obecním úřadě a kulturním domě doplnit
o tepelná čerpadla, která výrazně omezí zatížení
životního prostředí.
Po stavbách nám zůstává spousta recyklovaného betonového a cihelného materiálu a ten chceme
použít na zpevnění neudržovaných polních cest.
Jak můžete vidět ze schváleného rozpočtu obce
na rok 2017, na všechny tyto akce máme připraveny dostatečné finanční zdroje. Věřím, že v roce
2017 se nám podaří všechny naplánované akce
uskutečnit.
Miroslav Veselý

Opravený chodník ulice Ke Mlýnu
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
V roce 2015 bylo zprovozněno odpočívadlo
na cyklostezce spojující Kyjov a Dubňany. Tento
prostor pořídila a vybavila na k. ú. Svatobořice
naše obec, aby se cyklisté mohli zastavit a odpočinout si v příjemném a zdravém lesním prostředí.
Pro děti bylo okolí doplněno dřevěnými zvířátky,
které vyrobili zdravotně postižení klienti domova
Horizont v Kyjově.
Žáci naší základní školy pořídili hmyzí hotel,
kde budou moci sledovat různé vývojové fáze jeho

Zničené odpočivadlo u cyklostezky

obyvatel. A podívejte se, jak to tady vypadá za rok!
Kdo jsou autoři této spouště? Musí to být někdo,
komu nebylo dáno umět ocenit práci druhých,
vnímat krásu upraveného prostředí v přírodě, mít
z ní radost a potěšení. Možná ani netuší, že i pro
ně může třeba i krátký pobyt zde být uklidňující
a obohacující.
P. S. Ještě před uzávěrkou tohoto čísla jsme
zjistili, že ze stromků vysázených kolem cyklostezky v blízkosti Elektrosvitu, je 7 ks zlomených.
Libuše Jedovnická, místostarostka obce

Zničená cedule na odpočivadle

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis XIII. a XIV. veřejného zasedání ZO ze dne 20. 10. 2016 a 15. 12. 2016
XIII. zasedání zastupitelstva bylo svoláno mimořádně již za měsíc od minulého zasedání. Důvodem byla nutnost schválit odkup pozemku na strategicky důležitém místě v centru obce, který.
nesnesl odklad.
Zasedání zahájil starosta v 18.00 hodin a po
schválení navrženého programu a orgánů zasedání zastupitelstva informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 7. Po jeho schválení byl projednán hlavní bod zasedání, a to pověření starosty
k účasti na výběrovém řízení na odkup pozemku
p. č. 904/3 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve veřejné dražbě. Tento pozemek má výměru jen 44 m2, ale je na strategicky
důležitém místě ve středu obce.
V dalších bodech jednání zastupitelé schválili
odkup pozemků na cyklostezce a rybníku ve Sva-
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tobořicích. Dále byla schválena žádost o změnu
využití dotace T. J. Sokol Mistřín. Toto mimořádné
zasedání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
XIV. zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 17.00 hodin. Po schválení programu
zastupitelstva a volbě orgánů proběhla kontrola
usnesení z minulých zastupitelstev, byla přednesena zpráva o činnosti rady obce, o činnosti
finančního výboru a kontrolního výboru. Bylo
projednáno plnění rozpočtu obce za jedenáct měsíců roku 2016 a rozpočtové opatření číslo 8. Dále
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Velmi důležitým bodem jednání byl rozpočet
obce na rok 2017. Jeho jednotlivé body byly členy zastupitelstva i přítomnými zástupci občanů
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

podrobně probrány a rozpočet na rok 2017 byl
schválen. Schválení rozpočtu obce na rok 2017 je
zásadním krokem pro zahájení investičních akcí
v roce 2017. Schválen byl také rozpočtový výhled
na roky 2018 a 2019.
V průběhu dalšího jednání byl schválen dodatek k veřejnoprávní smlouvě pro SDH Mistřín
a obdobně i dodatek smlouvy s SK Spartak Svatobořice-Mistřín o využití dotace obce. Další schválenou smlouvou byla smlouva s MAS „Kyjovské
Slovácko v pohybu“ na podporu její činnosti. Byla
schválena smlouva o koupi pozemku p. č. 904/3
od státu a schválen záměr na prodej pozemku
p. č. 734/4 manželům Vrbovským a neschválen prodej pozemku p. č. 734/1 opět manželům.
Vrbovským a panu Kůřilovi. Nově schválená vyhláška č. 1/2016 o systému sběru odpadů byla jen.

úpravou staré vyhlášky, která již neodpovídala
současné legislativě. Současně se schvalovala
výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Rozhodnutím zastupitelstva zůstává cena
450 Kč za rok na osobu.
V dalším bodu jednání seznámil starosta přítomné s pracemi, které se ještě dokončují před
koncem roku. V diskuzi se projednával postup
rekonstrukce mlýna a další akce připravované
na příští rok. Vedoucí kulturního domu seznámil
zastupitele i občany s koncepcí práce kulturního
domu na rok 2017.
V 21.05 hodin starosta poděkoval zastupitelům
za jejich práci v roce 2016, popřál jim hodně zdraví a úspěchů v roce 2017 a jednání zastupitelstva
ukončil.
Miroslav Veselý, starosta obce

◾BUDOVÁNÍ A ROZVOJ OBCE◾

Historie divadla s perutí Orla v Mistříně
Je tomu již několik let. Byl zimní den a bylo načase tak jako obvykle prolistovat a pročíst dokumenty z pozůstalosti rodičů. Jsou skryty ve vojenském dřevěném kufru. Mezi jinými písemnostmi
se nachází také historické fotografie a plakáty
z divadelní činnosti spolku Jednoty Orel v Mistříně z poloviny 20. století. Zamyslel jsem se a řekl
si „Proč!?“. Proč by dnešní generace mladých
v naší obci neměla znát historii světlých záblesků
z 20. století v kulturní oblasti, zejména v ochotnické divadelní tvorbě? Byla to starší generace
předků, která prosvětlovala obzor občanů v místě
i širém okolí.
Pamětníků toho období ubylo, a proto jsem
se rozhodl vyhledat osobu, která alespoň nějaké
vzpomínky k té jisté době našla. Byl jím místní rodák kněz pan Bohumil Měchura, jenž sám aktivně
v tom čase divadelní éry byl členem Jednoty Orel
v Mistříně. Laskavý a dobrosrdečný kněz mou
nabídku přijal a stal se průvodcem a glosátorem
té doby. Zde jsou paměti, prolínající se myšlenky vzpomínek, které získal vlastní zkušeností
a i z pramenů naší rodinné pozůstalosti.
Vzpomínka dnes již zesnulého obecního rodáka
pana faráře Bohumila Měchury.
„Orel byla tělovýchovná organizace nejen sportovní, ale měla i kulturně výchovný směr k plnému.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

využití svého členstva. A to byl jeden
z důvodů existence
a naplnění jeho činnosti. Významným
výchovným prostředkem bylo divadlo.
Samozřejmě i jiné
spolky hrávaly divadelní představení a soutěžily mezi
sebou. Nacvičovalo
a hrávalo se převážně v hostinci
u Macků, také u Matějíčků a někdy i u Šťastných, kde bylo vždy zaplněno hlediště. Divadelní
soubor za rok nastudoval i několik her. Za touto
činností stála skupina místních nadšených herců a spolupracovníků. Duší tohoto divadelního
seskupení byl mistřínský rodák, člen Jednoty
Orla Petr Špaček, narozen 30. 10. 1901, který
zde prožil celý svůj život. Petr Špaček pracoval
většinu svého života u státních silnic. Byl velmi
milé povahy, společenský, v mládí sportoval, hrál
na strunný nástroj citera a to ho vlastně přivedlo do Jednoty Orla, kde vytvořil početnou skupinu herců a spolupracovníků divadla. Absolvoval
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divadelní kurz režie a stal se výborným hercem.
a režisérem, ba dokonce sám napsal několik svých
divadelních her. Později byl za záslužnou práci
pro divadlo veřejně oceněn. Je to obdivuhodné, že
při těžké práci a při jeho početné rodině si našel
taky čas, aby se věnoval tak záslužné práci pro
divadlo. Jeho poslední žijící syn Pavel uchovává
řadu originálních plakátů her z té doby i nějaké
fotografie, takže můžeme zjišťovat, co se hrávalo
a také jména herců a spolupracovníků.
Hráli se hodnotné klasické hry, dramata z české literatury, veselohry i zpěvohry. Výběr her
ovlivňovala také doba a politická situace. Ve 30.
letech se hrála představení se sociální tématikou.
Tehdy jako pořadatel se spolu s Orlem objevuje
herecká skupina Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva. Společně uvedli vlastenecké hry:
Evropa hoří, Jízdní hlídka (z doby legií v Rusku).
V době druhé republiky se odvážili uvést klasiku,
symbolickou hru, která je napsána ve verších španělského autora Calderona: Velké divadlo světa.
Za protektorátu nastal útlum veřejného a kulturního života, ale hned po válce v roce 1946 se hlásili staří divadelníci a pustili se do další činnosti.
Orel ještě nebyl obnoven. Tehdy hráli pod názvem

Katolický ochotnický spolek, a to veselohru.
„Prohraná nevěsta“ a hned nato vlastenecké drama
z doby okupace „Zlomené okovy“. Jeho autorem,
hercem a režisérem byl právě Petr Špaček. Tak
alespoň na krátkou dobu orelští ochotníci obnovili.
svoji činnost. Tolik krátké ohlédnutí na léta 20.
až 40. let dvacátého století. V následujících letech vznikla v Mistříně „Osvětová beseda“. Petr
Špaček byl požádán odborem kultury v Kyjově
o režijní vedení omlazeného divadelního souboru
v obci. Divadelní soubor Osvětová beseda odehrál
ještě mnoho divadelních her. Petr Špaček zakončil svoji aktivní hereckou a režijní činnost v roce
1957. Zemřel v roce 1978. Dnes nám kulturu
zprostředkuje technika (televize, internet, kino)
jistě na vysoké úrovni, ale nic nenahradí kouzlo
a vliv živého divadla. Můžeme říci, že dědina žila
divadlem a divadlo s dědinou a spolek Orel tak
plnil své výchovné poslání. Dosud žijí pamětníci,
aktivní účastníci, kteří si rádi na svou divadelní
činnost zavzpomínají.“
Panu faráři Bohumilu Měchurovi jsem nesmírně vděčný, že měl trpělivost a byl se mnou ochoten nahlédnout do pootevřeného okénka kulturní
minulosti v naší obci.
Pavel Špaček

Obsazení divadelní hry
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◾OSOBNOSTI OBCE◾

Radek Severa
* 17. 2. 1965 v Mistříně
K fotografování se Radek Severa dostal přes
myslivost. „Často jsem chodil do přírody se svým
bratrem a otcem, který nám předával vše, co o přírodě, chování a zvěři na lovu znal,“ vzpomíná.
V roce 1985, kdy si koupil první fotoaparát Praktica MTL 5, bylo rozhodnuto mezi zbraní a fotoaparátem. O fotografii se začal vážněji zajímat až
v roce 1997, kdy poslal několik svých fotografií
do fotografických soutěží. Nyní má na kontě řadu
ocenění a je dokonce nositelem titulu MISTR
SVAZU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ, který mu byl
předán na sjezdu Svazu českých fotografů v Praze
v říjnu 2014.
Nejraději fotografuje živou přírodu brzy ráno,
kdy se probouzí za ptačího zpěvu a je nejhezčí
z celého dne. Fotí krajinu ve všech ročních obdobích, přírodu a makro. Zajímá ho i dokument,
v poslední době se také zabýval fotografováním
vrtných věží a těžebních kozlíků u Moravských
naftových dolů, kde nyní pracuje jako vedoucí
Střediska testování sond.
Pořád ho baví objevovat nová místa. „Bývá to
občas i tak, že přes den pracuji ve svém vinohradu
a večer pak vyrazím fotit,“ vysvětluje. Může tak
lépe reagovat, pokud do zvlněných kopců zasvítí
krásné ranní nebo podvečerní slunce. Navíc má
kraj dokonale prozkoumaný. Podobných lokalit
s výrazně přirozeně zvlněnými kopci je na světě
málo. Na rázu krajiny se podepsala i důlní činnost, která k původním terénním vlnám přidala
další po propadech půdy.
Zvlněná krajina kolem Kyjova okouzlila svět.
Je dokonce zařazena mezi 50 nejkrásnějších míst
na Zemi. Mohou za to především fotografové. A mezi
těmi, kteří umí nejlépe zachytit krásy tzv. Moravského Toskánska, je i místní rodák Radek Severa.
Kromě snímků Radka Severy zpopularizovaly
jihomoravskou krajinu i záběry mnoha dalších
výborných fotografů.
Je členem fotoskupiny Kontakt Hodonín, která pořádá pravidelné výstavy v Hodoníně a okolí (i u nás na KD). Je ženatý a žije v Hodoníně.
Jeho velkými koníčky jsou přirozeně fotografování, dále cestování a rybaření. Více fotek najdete
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Radek Severa - fotograf

na jeho webových stránkách: http://www.radeksevera.estranky.cz
P.S. Až do 28. 2. 2016 probíhá na KD ve Svatobořicích-Mistříně výstava fotografické skupiny
Kontakt Hodonín, ve které je Radek členem. Určitě se přijďte na tyto krásné snímky podívat.
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová

Krajina s řepkou
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◾OSOBNOSTI MINULOSTI◾

František Horák
Sto let by se dožil František Horák 9. listopadu
2016. (nar. 9. 11. 1916 - 9. 9. 1970) Významný
zástupce boje proti fašismu v době 2. světové války. Bojoval v nepřehlédnutelných partyzánských
oddílech v Bělorusku. Vypracoval se na velitele
partyzánského oddílu Spartak a poté s postupem
fronty jako velitel 2. samostatného praporu samopalníků československého armádního sboru
v Sovětském svazu.
V loňském roce jsem byl v centrálním válečném
muzeu v Minsku, kde má jeho oddíl, který měl
přes 1200 bojovníků, část expozice. Na France,
jak mu spolubojovníci říkali, zde nezapomněli.
Proto je důležité si tohoto rodáka z Mistřína připomenout.
Jan Kux
Přepis z naší kroniky:
Kronikář František Řehák, rok 1970, list 19:
V listopadu t.r. byl na hodonínském hřbitově za do-

provodu vojenských poct a salv pohřben mistřínský
rodák František Horák.
Partyzán Franc, jak mu říkali v Sovětském svazu bojoval z partyzány v týlu hitlerovských armád
v Bělorusku. Po osvobození Minska Sovětskou armádou vstoupil do československé jednotky a v hodnosti
nadporučíka velel samostatnému praporu samopalníků. Prošel se svou jednotkou dukelským peklem
a stanul mezi prvními na našem území.
Následky zranění překonával s neobyčejnou houževnatostí. Byl vyznamenán mnoha válečnými kříži
a medailemi. Bývalý velitel spojených partyzánských
jednotek v okolí Minska, hrdina SSSR R.N. Mašulskij ve vzpomínkové knize Věčný oheň m.j. napsal:
„Energický, nebojácný Čech přišel partyzánům vhod.
Osobně v bojích zneškodnil 49 fašistů a mnoho válečného materiálu“.
Jeho portrét visí provždy v muzeu hlavního města
Běloruské SSR.

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾

Mateřská škola Svatobořice
Dříve než se rozloučíme s rokem 2016, ohlédneme se za posledními vydařenými akcemi
v naší MŠ. Po výstavě strašáků a ohnivé show
jsme se naplno vrhli do vody za kurzem plavání
pro předškoláky v hodonínských lázních. Tento
kurz probíhal každý čtvrtek po dobu tří měsíců
a dětem se moc líbil. Seznámily se s vodou a jejím
prostředím, naučily se jí nebát a získaly počáteční plavecké dovednosti. Během posledních měsíců nás navštívilo také několik divadel, které byly
vždy tématicky zaměřeny. Přišel za námi i pan fotograf nafotit krásnou vánoční kolekci fotografií.
Koho jsme ale dlouho očekávali, byl Mikuláš se
svou družinou a košem plným dárečků a sladkostí
pro děti. Ti do naší školičky vnesli první vánoční
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kouzlo. Velkou práci nám dala příprava předvánočního mini jarmarku spojeného s celorepublikovou akcí pouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Tento den byl plný překvapení jak pro ty nejmenší, tak pro rodiče v podobě tanečního vystoupení
dětí, prodeje drobných výrobků a v neposlední
řadě sladkého, slaného a tekutého potěšení pro
bříška. Po této krásné společné akci s rodiči provoněla třídy vůně vánočního cukroví a jehličí stromečku, pod kterým našly děti plno dárečků od Ježíška. Doufáme, že i Vy jste si užili tento vánoční
čas alespoň v takové míře jako my a do nového
roku jste vykročili tou správnou nohou.
Přejeme úspěšný rok 2017
Kolektiv MŠ Svatobořice

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Návštěva Mikuláše s družinou

Mateřská škola Mistřín
Po krásném babím létě přišel ten pravý podzim
a s ním i zvýšená nemocnost u dětí v mateřské
škole. Ale vycházku na kolotoče a hodové písničky - to jsme si nenechali ujít.
Pak jsme se pustili do výzdoby na Vánoce a těšili se na příchod Mikuláše. Šikovné
maminky nám vytvořily krásnou výstavku
adventních kalendářů, zapojily se do zhotovení kostýmů na besídku a při vypouštění balonků jsme měli možnost ochutnat
vánoční cukroví, které napekly. Všem patří velké díky.
Poděkovat musíme i rodině Terezie
Urubkové, jejich děti sice už nejsou školčátka, ale velmi ochotně zajistili a zorganizovali ohňostroj na ukončení vánoční
besídky.
Ta se moc povedla, děti se snažily
a na památku budou mít DVD s celým
vystoupením, které natočil pan Lubomír.
Kyněra, a krásné fotografie, zhotovil je
pan Miroslav Novotný. Také děkujeme.
A pak zazvonil zvoneček a byly tu vánoční svátky. A určitě byly jako z pohádky.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Do nového roku 2017 Vám přejeme pevné zdraví, ať život Vás stále baví, hodně vzájemné lásky
a rodinné pohody.
Přeje celý kolektiv MŠ Mistřín.
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Mikuláš u dětí v Mistříně

Co se děje v naší škole
PLAVECKÝ VÝCVIK 2. A 3. ROČNÍKŮ

Část žáků na konci plaveckého výcviku

Dne 6. 12. proběhlo ukončení plaveckého výcviku v bazénu v Ratíškovicích. Žáci  během výuky
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získali nové zkušenosti a dovednosti při pobytu
ve vodě. Zdokonalili se v základních plaveckých
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

stylech a dovednostech. Učili se nejen plavání, ale
také potápění a orientaci ve vodním prostředí.
Na závěr plaveckého výcviku se uskutečnily
plavecké závody. Děti si změřily síly v plavání
na 25 a 50 metrů volným způsobem. Vítězům

blahopřejeme a s žáky druhých ročníků se těšíme
na další školní rok, kdy si své plavecké dovednosti  ještě více zdokonalíme.
Pavlína Štelciková

Vánoční krabice od bot
Podařilo se vám někdy rozsvítit světýlka radosti v dětských očích? Myslím, že každý dospělý
ví, na co se ptám. Organizátorům akce „Krabice
od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2016“
se to daří hned dvakrát. Poprvé svítí světýlka
v očích dětí, které „své“ krabice plní dárky pro
jiné, chudé dítě, a podruhé radostná světýlka zazáří ve chvíli, kdy krabice doputují ke svým adresátům. Letos jsme se s dětmi z naší školy do akce
zapojili poprvé. Každé z dětí, které navštěvuje
naši školu, si mohlo vybrat, zda obdaruje chlapce nebo děvče a také jakého věku. Pak už jen.

zbývalo doma „vyštrachat“ nějakou krabici
od bot, popřemýšlet, co by takovému dítěti udělalo radost  a pustit se do jejího plnění. Přestože
účast v tomto projektu byla jak jinak než dobrovolná, sešlo se od 14. 11. do 25. 11. v naší škole
neuvěřitelných 130 krásně zabalených krabic.
Poděkování patří všem dětem, jejich rodičům
i dalším dárcům za to, že v tento předvánoční
čas otevřeli svá srdce a poslali do světa kousek
radosti zabalené do „neobyčejné“ krabice od bot.
		
Jana Holubová

Bilance akce „Krabice od bot“
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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ŠTAFETOVÝ BĚH O POHÁR EMILA ZÁTOPKA V HROZNOVÉ LHOTĚ
Ve středu 5. 10. 2016 se naše škola účastnila
štafetového běhu o pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě. Na trasu závodu se vydalo celkem
dvanáct družstev z různých škol v kategoriích
městské a vesnické školy. Každý žák musel
zdolat kilometrový úsek, v týmu vždy závodilo
dvacet jedna dětí druhého stupně a podmínkou
byla účast minimálně šesti děvčat. Přes nepřízeň
počasí se podařilo žákům naší školy vybojovat
celkové krásné třetí místo a z vesnických škol
jsme byli na místě druhém. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a skvělý sportovní výkon.
			
Lenka Horáčková

Běh o pohár Emila Zátopka

30. 9. 2016 CELOŠKOLNÍ PROJEKT OČMU – OCHRANA ČLOVĚKA
ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Na konci měsíce září proběhl na naší škole
celoškolní projekt OČMU. Hned na začátku vyučování se uskutečnila cvičná evakuace školy,
kdy jsme si vyzkoušeli připravenost žáků, učitelů
i vedení školy na nepředvídané situace. Po cvičném poplachu procházeli žáci všech ročníků jednotlivými stanovišti, která pro ně byla připravena.

ve spolupráci s vojenským útvarem Bučovice, Hasiči Svatobořice-Mistřín a za přispění MUDr. Látalové, která dětem objasňovala základy zdravovědy a první pomoci. Na jednotlivých stanovištích
děti poznávaly a upevňovaly si pravidla chování
při vzniku požáru, vyzkoušely si, jak náročné je
pohybovat se a pracovat v hasičském oblečení,

Společný projekt s vojáky z Bučovic
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prozkoumaly hasičská auta a vyzkoušely také
hlasitost požárních sirén. Na vojenských stanovištích poznávaly náročnost vojenského povolání
a s velkým zájmem si prohlédly ukázky vojenské

techniky. Tento projekt je pro žáky velkým přínosem a děkujeme všem, kteří nám pomohli s jeho
uskutečněním. Už teď se těšíme na další ročník.
Lenka Horáčková

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
První prosincovou neděli jsme se sešli v KD při
Mikulášské besídce. První část odpoledne patřila dětem a jejich vystoupení. Soubor Podkověnka předvedl své nové pásmo „Hola, hola koleda“
za doprovodu Dětské CM ZUŠ Dubňany. Malí čertíci z prvních ročníků a děvčata z kroužku Aerobik ukázali, co dovedou. Odpoledne zpříjemnila
i básnička Barborky Látalové. Celým programem
provázely Vendula Svozilová a Zuzana Maradová.

Nastal čas příchodu Mikulášské družiny. Čerti,
jak mají ve zvyku, tropili rámus, hluk a neplechu.
Nikdo se nebál. A tak si všechny děti odnesly nejen úsměv na tváři, ale i sladkou odměnu.
Mikulášská družina navštívila hned v pondělí
i školu, chválila hodné žáčky, pohrozila nezbedům
a podělila malé žáčky sladkostmi.
Lenka Horáčková

Mikulášská besídka na KD

HODY, MILÉ HODY
Těsně před hody ve středu 16. 11. proběhla
v tělocvičně školy naučná beseda s místním znalcem  tradic a zvyků panem Rostislavem Maradou
o původu hodů, krojů a folkloru v naší obci. Děti
z 1. stupně se poučily, že hody ve SvatobořicíchMistříně slavíme na památku posvěcení místního
kostela Navštívení Panny Marie 17. listopadu, a to
vždy nejbližší neděli k tomuto datu. Dále jsme.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

zařadili naši obec do oblasti kyjovského Dolňácka,
kde se nosí nádherný zdobený jihokyjovský kroj,
jehož součásti mohli žáci vidět v originále. Nechyběl ani typický slovácký verbuňk, který předvedli chlapci z Podkověnky a párový tanec skočná  
v podání manželů Maradových. Společně jsme si
také zazpívali známou píseň „Už sem obešel Svatobořice, aj Mistřín“. Po této záživné besedě jsme
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odcházeli radostně naladěni na hodovou slavnost s tradičním krojem a pozvánkou od letošních stára za odměnu všichni od pana Marady dostali lidové. ků. Tož, veselo hody...
kyjovské ornamenty na vybarvování a pohlednice
		
Markéta Varmužová

Děti v hodovém průvodu

VÁNOCE SE BLÍŽÍ…
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se maminky se svými dětmi
(z prvních a druhých
tříd) sešly v keramické dílně. Pod vedením
maminek K. Kundratové a V. Bartoňové
vytvořily tři výrobky
– anděla, rybku a stromeček.
Jsme velice rádi, že
nás maminky podpořily při vánoční výzdobě
školy a jeden z výrobků nám věnovaly. Podle kladných ohlasů rodičů a dětí se těšíme
na další spolupráci.
Veronika Bartoňová
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Práce v keramické dílně
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

DÍLNY
Předmět „Pracovní činnosti“ je v naší škole vyučován nepřetržitě již několik desítek let. Po dokončení přístavby školy byla dílna přesunuta
z budovy pod hřbitovem (dnešní nahrávací studio) do suterénu nové školy. Zde bylo vytvořeno
kvalitní zázemí pro výuku. V současnosti je dílna.
velmi dobře vybavena potřebným nářadím, nástroji i stroji a výuka probíhá na velmi vysoké úrovni.
Při zhotovování výrobků se žáci učí pracovat
s různými materiály, poznávat jejich vlastnosti,
používat vhodné nástroje a nářadí. Učí se stanovovat pracovní postupy (organizovat práci), řešit
technické problémy, rozumět technickým zobrazením i umět je nakreslit.
V poslední době v rámci tzv. Výzvy č. 57 jsme
získali dotaci na projekt Zajímavé dílny na ZŠ

Svatobořice-Mistřín z prostředků OP VK. V rámci
této dotace jsme pořídili vybavení dílny v hodnotě cca 170 000 Kč. Jedním z výstupů projektu byl
žákovský výrobek (ptačí budka), na kterém žáci
demonstrovali své získané pracovní dovednosti.
Libor Altmann

Akce I. stupně září až prosinec 2016

Akce II. stupně září až prosinec 2016

23. 9. Cvičení v přírodě, 1. – 3. a 5. ročník
23. 9. Archeoskanzen Modrá, 4. ročníky
27. 9. Hry Mikroregionu – vybraní žáci .
září – prosinec  Základní plavecký výcvik žáků .
2. a 3. ročníků
5. 10.	Dopravní hřiště v Šardicích, .
4. a 5. ročníky
6. 10. Beseda s vedením obce, 3. ročníky
3. 11.	Prevence – drogy, alkohol, kouření, .
1. ročník
5. 11. Vítání občánků – zpěváčci
16. 11. Naučná beseda o hodech, 1. – 5. ročník
4. 12. Mikulášská besídka na KD
7. 12. Požární prevence s hasiči, 2. ročník
13. 12. Prevence – Můj kamarád, 3. ročník
13. 12. Prevence – Jak chránit sebe, 4. ročník
14. 12. Prevence – S batohem do světa, 5. ročník
		
Lenka Horáčková

14. 9.	Cykloexkurze s J. Zimovčákem, .
Kroměříž - Ostrožská N. Ves, 9. ročník
16. 9.	EKOR, Městská knihovna Kyjov, .
6. ročník
21. 9.	Cykloturistický výlet Milotice, Náklo,
7. ročník
26. 9.	Cykloturistický výlet Šardice, .
Hovorany, 8. ročník
29. 9.	Cykloturistický výlet Mutěnice .
cyklostezky, 9. ročník
30. 9.	Projekt: OČMU/vojenský útvar .
Bučovice/, 1. – 9. ročník
5. 10.	Zátopkova štafeta Hroznová Lhota, .
6. – 9. ročník
6. 10. Veletrh vzdělání Hodonín, 9. ročník
13. 10.	Projekt Baroko zámek Milotice, .
8. ročník
19. 10. Den řemesel Kyjov, chlapci 8., 9. roč.
24. 10.	Kurz – První pomoc, 5., 8. ročník
3. 11. 	Prevence – přednáška Šikana, .
kyberšikana – 7. roč.
7. a 8. 11. Testování žáků SCIO – 9. ročník
10. 11. Schůzka s rodiči vycházejících žáků
30. 11.	Divadelní představení Přemyslovci –
králové, 5. – 9. ročník
5. 12. Mikuláš ve škole
7. 12.	Divadelní přestavení – Shakespearovo
dílo, 6. – 9. ročník
8. 12. Olympiáda ČJ – školní kolo, 6. – 9. roč.
Jana Brhelová

Divadelní představení „Přemyslovci“
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Hotové ptačí budky
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Naše farnost
Vážení spoluobčané,
hody loňského roku proběhly nad
očekávání dobře. Hlavně co se týče
počasí, které bylo velice příznivé
– nepršelo a bylo poměrně teplo.
A to i navzdory poměrně pozdnímu
termínu, na který připadly. Letos
jsme měli v kostele změnu v tom,
že pozvání přijal P. Waldemar
Grieger, od léta nový pan farář
v Bzenci, aby sloužil hodové mše
sv. Pro mě byly tyto hody odlišné
od těch předchozích i v tom, že
mi stárci navrhli, abych se oblékl
do kroje. Já jsem se tomuto návrhu
nebránil, naopak, byla to pro mě
vítaná zkušenost. Díky stárkům
se podařilo sehnat části kroje v mojí konfekční
velikosti, a tak jsem mohl při příchodu průvodu
k faře v čele se stárky s hodovým věncem vyjít
k požehnání oblečen stejně jako velká část účastníků průvodu, k nemalému překvapení mnohých.
Užil jsem si v kroji i účast na večerní hodové.
zábavě.
Hlavním důvodem, proč píšu o hodech, je však
zamyšlení nad jejich významem. Hody, v Čechách
posvícení, byly, jak už tento název napovídá, spojeny většinou s posvěcením kostela, s jeho výročím. Poté, co je kostel dostaven, biskup ho posvětí a tím je zde oficiálně zahájena bohoslužebná
činnost. Posvěcení kostela a slavení jeho výročí
má tedy velký význam pro místní společenství věřících, pro farnost, která je ovšem součástí mnohem většího společenství, celé církve. Posvěcení
bohoslužebného místa a jeho slavení má své biblické kořeny. V Jeruzalémě bylo slaveno po sedm
dní zasvěcení chrámu, který postavil král Šalomoun v 10. stol. př. Kr. (1 Král 8,1-66). Důvodem slavení bylo také obnovení chrámu v době
Ezdrášově v 6. stol. př. Kr. (Ezd 6,15-18) po jeho
zničení Babyloňany. Byl také slaven počin Judy
Makabejského, který se svými bojovníky očistil
chrám od pohanského znesvěcení a znovu ho dal
posvětit pro pravoplatnou bohoslužbu ve 2. stol..
př. Kr. (1 Mak 4,36-59), což si Židé dodnes připomínají osmidenním slavením svátku Chanuka.
Podobně i křesťané slaví posvěcení svého domu
Božího (zatímco jeruzalémský chrám byl jediný,
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křesťanských kostelů je bezpočet). Samo svěcení
kostela (konsekrace) probíhá tak, že je kostel vykropen svěcenou vodou, jsou přeneseny do oltáře
relikvie nějakého svatého, je posvátným olejem
pomazán oltář a stěny kostela na určitých místech a konečně je zde slavena slavná mše sv. Výročí se slaví slavnostní mší sv., kdy jsou použity
zvláštní texty pro tento účel.
Někde ovšem výročí posvěcení kostela není
známo, nedochovalo se datum, kdy byl kostel posvěcen. Pro takové případy rakouský císař Josef
II., jistě i z pragmatických důvodů, zavedl slavení
tzv. císařských hodů třetí neděli v říjnu po svátku sv. Havla, kdy už byla většinou sklizena úroda
a lidé nemuseli být slavením odváděni od polních
prací. Zřejmě i proto se na Slovácku i jinde slaví hody převážně na podzim, i když to není právě třetí říjnová neděle. Tak byly slaveny hody
i ve Svatobořicích a v Mistříně po sv. Martinovi,
i když nebyl znám termín posvěcení kostela v té
původní podobě. Až teprve po stavebním rozšíření kostela v letech 1936 - 37 za P. Jana Sigmunda,
tehdejšího faráře, byl posvěcen pomocným biskupem z Olomouce, Dr. Josefem Schinzelem 17. listopadu 1940, „aby byl dán liturgický podklad pro
mistřínské hody“, jak se píše ve farní kronice.
„Proč se slaví letos hody tak pozdě?“ ptali se mě
někteří lidé. Odpovídám tedy, že termín slavení
hodů je dán nejbližší nedělí k 17. listopadu, kdy
máme v naší farnosti výročí posvěcení kostela.
P. Bedřich Horák
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Charita
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Ukončili jsme další rok na pečovatelské službě, Akce na DPS:
Charita Kyjov zorganizovala společnou pouť
v pořadí již třináctý. Sama za sebe jsem uzavřela
první rok v této službě, který byl pro mě plný no- za nemocné na Velehrad s některými obyvateli
vých lidí, zážitků, setkání. Minulý rok byl mimo- DPS a Domu pokojného stáří v Čeložnicích. Pátého
řádný v tom, že si naše pečovatelská služba - opro- října jsme sice pocítili přicházející podzim, avšak
ti minulým rokům - nově zažila personální změny, to neubralo nic z radosti a prožitků poutníků.
Další aktivitou, která je zcela dobrovolná a stakteré jsou často nečekané a nedají se předvídat.
V průběhu roku jsme přivítali dvě nové kolegyně la se již dlouhodobou a žádanou, je pravidelné
pečovatelky výměnou a změna nastala v pozici ve- setkávání některých obyvatel DPS při modlitbě
růžence a čtení z Písma.
doucí a sociální pracovnice.
Každá sociální služba - nejen ta naše - má povinnost evidovat počet hodin poskytnuté přímé Co je v plánu do budoucna?
Na zimní období nově připravujeme aktivitu
péče, průběh poskytování služby, zaznamenávat
změny v poskytování služby u jednotlivých uži- na podporu domácím pečovatelům, kteří svým člevatelů a další administrativní záležitosti, které nům rodiny poskytují pomoc doma. Pomoc z naší
se týkají pracovníků služby. Toto vykazování je strany bude uskutečněna formou nejrůznějších
nutné vůči všem poskytovatelům finančních do- besed s odborníky a možností vytvoření svépomoctací na službu. Každá sociální služba musí mít né skupiny domácích pečovatelů, kde by mohli
vykázanou přímou péči v přikázaných hodnotách, sdílet svoje zkušenosti a problémy spojené s péčí..
na jaké si žádala finanční dotace. Tyto reálné úda- Možnost scházet se bude samozřejmě dobrovolná
je mají podstatný vliv na údaje uvedené v žádosti, a realizována v zimním období, kdy je přeci jen
která je podávána předem. Pokud by se lišily úda- více volnějšího času než v období práce na poli,
je o poskytnuté péči v reálu od žádosti o poskyto- na zahrádkách. Součástí bude i poskytování závání finanční podpory, výkon pracovníků by byl kladního sociálního poradenství v problematice
nižší, nebo také vyšší než bylo uvedeno v žádosti péče. Svépomocná skupina – přátelské posezepodávané před rokem, museli bychom část dotace ní bude v úterý 24. ledna od 15 hodin na DPS
vrátit jako nedodržení podmínek smlouvy mezi a bude se konat pravidelně každé druhé úterý až
sociální službou a donátorem. Tento fakt se týká do konce března.
Na období předvelikonočního půstu plánujeme
dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí
a Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu je veden besedu a promítání fotek z návštěv poutních míst
nátlak na vedení organizace - na sledování výko- v zahraničí, a to nejen pro obyvatele DPS.
nů činnosti pracovníků služby. Jinými slovy: dnes
se počítají minuty vykonané práce a čas strávený u uživatele vzhledem k pracovním úvazkům
na službě.
Za uplynulý rok jsme poskytovali péči 44 obyvatelům obce, z toho bylo deset nových uživatelů.
Průměrný věk našich uživatelů byl 76 roků, deset
jedinců oslavilo během minulého roku 90 a více let.
Nejčastějšími úkony péče byla pomoc při přípravě
a podání jídla a pití (téměř 400 návštěv) a pomoc
při osobní hygieně (celkem 250 návštěv). Třetí
nejpočetnější skupinou úkonů péče byla realizace.
nákupů a pochůzek (téměř 150 úkonů). Během
Pomoc při osobní hygieně
roku 2016 zemřelo osm uživatelů služby.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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K novému roku nastala změna ve složení pracovního týmu, kdy přišly dvě nové pracovnice
na pozice pečovatelek a od února nastane další
– a snad na dlouhou dobu poslední – výměna jedné pracovnice přímé péče. Tyto personální změny vyplývají z nutnosti řešit vytíženost pracovnic
přímé péče, neboť poskytovatelé dotací podmiňují
přiznání dotace na službu pracovními výkony. Ty
jsou však v tomto typu služby velmi nestabilní,
neboť nemáme šanci ovlivnit např. hospitalizaci

jedince v nemocnici nebo datum úmrtí uživatele
služby.
Naše pečovatelská služba byla v roce 2016 financována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních
věcí, Obce Svatobořice-Mistřín, Jihomoravského
kraje a z příjmů od uživatelů služby. Tímto děkuji
Obci za financování služby a pracovnicím pečovatelkám za každodenní službu u našich uživatel.
Karla Blahůšová, vedoucí a sociální
pracovnice Charitní pečovatelské služby

„Všechna naše zranění a rány mají svůj kořen v nedostatku lásky…“
Vážení spoluobčané,
po čase bychom se Vám opět rádi připomněli a seznámili Vás s poměrně širokým spektrem činností
Charity Kyjov. Mnozí z Vás denně potkáváte auta s naším logem či jiným způsobem se setkáváte s charitním dílem. Předkládáme přehled služeb, které Charita Kyjov poskytuje ve 24 obcích kyjovského
regionu.
Domácí zdravotní péče provádí zdravotní výkony v domácnostech pacientů - aplikace injekcí a inzulínu, odběry biologického materiálu (krev, moč), měření krevního tlaku, převazy ran, ošetřování
stomií, výměny katetrů a také rehabilitační cvičení. Tuto službu ordinuje praktický lékař pacienta a je
plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. Během roku takto ošetří 10 našich zdravotních sester
přibližně 700 pacientů, u kterých provedeme kolem 20 000 návštěv.
Domácí hospicovou službu poskytujeme od roku 2005 v rodinném prostředí pacienta. Jde o paliativní službu, která komplexně řeší potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu
života pacientů v konečné fázi života. Pracovní tým je sestaven z vyškolených pracovníků, zahrnující
lékaře‑odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotní sestry
a pečovatelky. V roce 2016 jsme takto posloužili zhruba 60 pacientům.
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních důvodů pobývat ve vlastním domácím prostředí. Služba svým uživatelům nabízí ubytování (12
dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje), celodenní stravování, duchovní služby, rehabilitaci a zájmové
činnosti. Služby jsou poskytovány v nepřetržitém režimu. Výhodou tohoto zařízení je malá kapacita,
která umocňuje pocit rodinného prostředí a vlastní kuchyně.
Nízkoprahový klub Wu-Wej slouží dětem a mládeži od 11 do 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo svým jednáním, popř. životním stylem jsou vznikem této situace ohroženi..
Klub se během roku 2016 věnoval více jak 70 dětem a mladistvým. Kromě běžného provozu a poskytování sociálních služeb jsme uskutečnili 29 akcí – tvořivé dílny, sportovní turnaje, výlety do blízkého
okolí a preventivní programy.
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba poskytuje komplex sociálních služeb ambulantní
a terénní formou pro uživatele návykových látek a jejich příbuzné a blízké. Programy směřují ke snížení drogové epidemie ve společnosti. V rámci terénního programu vyhledáváme klienty přímo na ulici,
v klubech, restauračních zařízeních apod. V adiktologické poradně poskytujeme poradenství zaměřené
na závislosti, příčiny vzniku, prevenci i následnou pomoc. Nabízíme také podpůrné poradenství pro
abstinující klienty po návratu z léčby či z výkonu trestu.
Občanská poradna poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří prožívají náročné životní období, např.
řeší dlouhodobou nepříznivou finanční situaci, zadlužení nebo akutní krizi – ztrátu bydlení, domova
apod. Cílem poradny je podpora a pomoc při řešení vzniklé situace formou poskytnutí základních informací, pomoci se sepsáním potřebných dokumentů, předání informací o jiných institucích.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – v rámci této služby je možné si u nás zapůjčit např. elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, stolky k lůžku, mechanické invalidní
vozíky, chodítka, klozetová křesla a další.
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Sbírky a humanitární pomoc – tato činnost je nedílnou součástí charitní služby. Díky vašim darům
můžeme pomáhat lidem potřebným a těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci (živelné pohromy u nás
i v zahraničí).
Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň a podporu charitního díla.Kontaktní údaje:
Charita Kyjov, Palackého 194/30, Kyjov, PSČ 697 01, http://www.kyjov.charita.cz/

Adventní koncert
Třetí neděli adventní uspořádala ZUŠ Dubňany,
která má pobočku na ZŠ Mistřín, adventní koncert učitelů a žáků v místním kostele Navštívení
Panny Marie, aby nás přímo vtáhla krásnou hudbou do adventního času a nastávající vánoční atmosféry. V programu se představila dětská CM,
pěvecký sbor Angeli Cantanti, flétnový kvartet,
duo, flétnové duo a basso continuo, sólový přednes na kytaru, kontrabas a varhany. Poděkování
patří všem účinkujícím, ale především učitelům,
kteří se poctivě a pravidelně talentovaným žákům věnují. Dobrovolné vstupné bylo věnováno
na obnovu mariánského poutního místa v Jeníkově v Krušných horách a slečna misionářka Dana
Tichá, která má toto vzácné poutní místo na starosti  a koncertu byla přítomna, si s díky odvezla
finanční příspěvek na další stavitelské práce. Její
poděkování zde předávám:
Markéta Varmužová

Varhany v podání Markétky Varmužové

Ráda bych touto cestou poděkovala za farnost
Jeníkov všem, kteří při adventním koncertu ZUŠ
Dubňany přispěli na opravu poutního místa Jeníkov
v Krušných horách.
Ačkoliv jsem prvně neplánovala na tento koncert přijet, nakonec to dopadlo tak, že jsem se
ho mohla zúčastnit, a jsem za to vděčná. Byl to
s Vámi všemi krásně prožitý čas a byla jsem mile
překvapena tím, kolik se Vás ve farním kostele sešlo, a to i přesto, že je dnes tolik uspěchaná doba.
Vřelé díky především za Vaši štědrost, kterou jste
prokázali při dobrovolném vstupném. Když jsme
vše spočítali, nepřestávala jsem žasnout a zároveň
být vděčná. Celková částka, která se vybrala, činila
10 115,- Kč. Pro farnost Jeníkov je to velká pomoc
a jsme opravdu velmi vděčni za Vaše dary. Kéž Vám
Vaši štědrost odplatí Bůh svým požehnáním.
Pokud byste se o farnosti Jeníkov, kterou již 17 let
má adoptovanou FATYm – Vranov nad Dyjí, chtěli
dovědět více, je možné se podívat na www.fatym.com
do záložky adoptivní farnost.
Dana Tichá

Flétnový kvartet

Vánoční oběd pro chudé
V pondělí 26. prosince proběhl tradiční vánoční na kterém bylo pohoštěno 300 lidí bez domova.
oběd pro chudé lidi na ulici v Brně již po jedenácté,. Ve Svatobořicích-Mistříně a v Dubňanech proběhla.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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sbírka dárků, které byly chudým předány. Vánoční oběd proběhl v Brně na faře u Jakuba a v restauraci pod Petrovem Živá voda. Pohoštění lidé
dostali nudlovou polévku, svíčkovou a po obědě
moučník. Pak každý z nich byl obdarován dárkem
ze Svatobořic-Mistřína a Dubňan. Všem dárcům
mnohokrát děkujeme za to, že věnovali chudým

nejen hmotný dárek, ale i kus svého srdce, a tak
jim vytvořili vánoční atmosféru.
„Ať hodnota i těch nejnepatrnějších věcí vykonaných z lásky vstoupí pro spojení s ním z našeho omezeného času do věčnosti.“
Komunita Sant´ Egidio

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček Sva-Mi, z.s.
Rok 2016 se nám všem pomalu krátí. Adventní
čas nás provází všude kolem nás a děti vědí, co to
znamená. Jsou tu Vánoce – období příprav, zdobení oken, pečení cukroví, společně strávený čas
se svými nejbližšími a vzájemné setkávání a navštěvování se s dalšími členy rodiny a především
těšení se na dárečky pod stromečkem.
V tomto čase všichni bilancujeme uplynulý rok
a ne jinak je tomu i u rodinného centra Krteček.
Když zhodnotíme naše působení, tak si troufáme
napsat, že rok 2016 byl pro Krtečka úspěšným.
Snažíme se pro děti i dospělé najít program, aktivitu, tvoření, které pobaví, potěší a učiní radost.
Ubíráme se a pokračujeme cestou zakladatelek
a snažíme se udržovat programy, které pro veřejnost vybudovaly. Některé akce přizpůsobujeme
a upravujeme, jiné aktivity dostávají prvotní šanci
si u vás najít cestičku.
Těší nás zájem veřejnosti o všechny námi nabízené programy. Někdy je návštěvnost malá, jindy to praská ve švech. Největší zájem veřejnosti,
především dětí, je při akcích, jako jsou Krtečkův
karneval a pochod sv. Martina na bílém koni. Oblíbený je i den rodiny, den otců. Po delší době jsme
nabídli taktéž rodičům besedu s odborníkem, a to
posezení s paní zubařkou Kristýnou Vašíčkovou.
Beseda se nám velmi líbila, byla poučná a každý si
odnesl s sebou to, co považoval za důležité.
V době adventu nás čeká vánoční posezení
s obyvateli Domu s pečovatelskou službou. Atmosféru Vánoc při tomto posezení navodí hudební program, který pro babičky a dědečky zajistí
děti ze ZUŠ Dubňany. Koledy, pohoštění, cukroví,
punč, drobný dáreček, zpívání a povídání si, to je
to, co všichni obyvatelé DPS mohou při posezení
najít a prožít tak kousek Vánoc v herně rodinného
centra.
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V roce 2017 vám v nejbližší době nabídneme novou akci s názvem „Pyžamová párty“ – takové disko řádění pro děti, ale i dospělé. Na žádost rodičů
začne „Škola hrou“, kde si předškolní děti mohou
prostřednictvím her upevňovat a rozvíjet své dovednosti a vědomosti. Činnosti jsou zaměřeny
na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči i logického
myšlení. V pozdějších měsících se mohou děti těšit na „Pohádkové čtení“ ve spolupráci s místní
knihovnou a věříme, že se nám podaří uskutečnit novou akci ke Dni Země, která bude probíhat
v přírodě s prvky enviromentální výchovy.
Rády bychom se za RC Krteček prostřednictvím
tohoto příspěvku obrátily na všechny maminky
navštěvující hernu rodinného centra o výpomoc
při vedení herny a samotného centra jako celku.
Hledáme dobrovolnické síly, které vnesou do spolku nový impuls, inovativní nápaditost, energii
a elán. Počet současných služebních maminek klesá. V novém roce některé z nich budou nastupovat
do pracovního procesu a již se nebudou moci tak
intenzivněji angažovat do chodu rodinného centra
a jejich etapa být součástí členů týmu Krtečka postupně zanikne. Tak jak to bylo u všech maminek,

Posezení s MDDr. Kristýnou Vašíčkovou
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které prožívaly se svými dětmi služební období
a vnesly tak do centra kus svého já. A pár zbývajících služebních maminek už nebude moci pravidelně vést hernu centra a bude zapotřebí omezit
otevírací dobu a eventuálně i roční program. Proto
prosíme, zapřemýšlejte, maminky, a nebojte se
nám vypomoci při realizaci nového týmu.

Rok s rokem se sejde a staré okamžiky budou
za námi a nové před námi. Otevírá se nám všem
list nové kapitoly nastávajícího roku, a proto
za tým rodinného centra Krteček Vám přejeme
pohodový rok 2017 plný pevného zdraví, spokojenosti, dobré nálady, radosti a vzájemné pomoci.
Jitka Janošťáková a Veronika Bartoňová

Podkověnka
„Jé, to je pěkná písnička, kdo ťa ju naučíl?“
„Strýc Jara Měchura, poďte zpívat se mňú, třeba nás uslyší,“ zaznělo v sále kulturního domu
v sobotu 24. září při Vzpomínkovém večeru k nedožitým 90. narozeninám Jaromíra Měchury v našem novém programu Na lúce. Věříme, že jeho
písnička „Eště su já maličká“ v podání Karolíny
Řihákové a ostatních dětí z Podkověnky se donesla až úplně nahoru a „strýca Jaru“ potěšila.
I když jsme již od začátku října pilně nacvičovali na Mikuláše, ještě jsme stihli v neděli 23. října
společně s cimbálovou muzikou ZUŠ Dubňany vystoupit pro naše seniory na slavnostním setkání
v kulturním domě. Sálem zazněly písničky, které
si naše babičky a dědečkové pamatovali ze svého
dětství nebo mládí.
Letošní Mikuláš přišel 2. adventní neděli
do kulturního domu, aby potěšil a trošku i vystrašil děti z naší vesnice. Představili jsme se s dalším.

novým programem „Hola, hola, koleda“. Svěží
dětské říkanky, škádlivky a tanečky jsme doplnili adventní písní „U svatého Jezulátka“. Velmi si
ceníme nezištné hudební pomoci a doprovodu dětské cimbálové muzika ZUŠ Dubňany s vedoucím
panem učitelem Pavlem Varmužou, jejíž členové
se na naše zkoušky a vystoupení scházejí a sjíždějí i z okolních vesnic. Tito mladí muzikanti jsou
pro naše děti velkou oporou při vystoupeních
na veřejnosti, ale také velkým životním vzorem.
Vždyť nejeden tanečník z Podkověnky se stal členem cimbálové muziky.
Děkujeme všem rodičům, muzikantům, SRPŠ,
spolkům, souborům a sborům, kulturnímu domu
i obecnímu úřadu za podporu naší činnosti a všem
přejeme do nového roku hodně zdraví a jen samé
krásné chvíle strávené v kruhu rodinném.
Jarmila Maradová

Vystoupení na KD
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Krušpánek
Letošní školní rok zahájil Krušpánek trochu jinak. Loňské roky, kdy nepřibývalo mnoho nových
členů, jsme vždy navázali na dovednosti z dřívěj-.
ška a stavělo se na otřískaných vytancovaných
členech. Letos ovšem Krušpánek omládl. Přišlo několik nových kluků a děvčat plných elánu
a chuti učit se něco nového. Začínáme od základních krůčků a tanečních variací, aby každý kluk
a holka ze Svatobořic-Mistřína zvládali levou zadní nejenom skočnou, polku a valčík…
Mezi první společné akce patřila každoroční
příprava voniček na hodový průvod. Pracovitých
ručiček bylo více jak minulé roky, tak jsme vše
zvládli raz dva. Na hodovou neděli děti z Krušpánku vytvořily skupinky a prodávaly voničky během
průvodu. Musím je moc pochválit za aktivní přístup k věci, protože si z minulých roků nepamatuji, že by byly všechny voničky prodané už v polovině průvodu. Samozřejmě k tomu přispělo i velmi

vydařené počasí. V prosinci jsme se tradičně připojili k Mikulášské besídce. Skupinka krásných
andílků a zlobivých čertů doprovodila sv. Mikuláše na kulturní dům a všem hodným dětem rozdali
sladké dobroty.
Nyní většinu času na zkouškách věnujeme nácviku České besedy pro blížící se Dolňácký ples.
Pro mnoho členů to bude první taneční vystoupení, tak jim držte palce A.
Pro rozvíjející se členskou základnu jsme dokoupili taneční boty, doobjednali zelená trika
s potiskem Krušpánku a nyní stačí pilovat taneční
dovednosti, ať můžeme ukázat co v nás je A. Moc
děkuji nejstarším členkám za pomoc při zkouškách a výbornou spolupráci. Moc si toho vážím.
Za DFS Krušpánek všem přeji pohodový nový
rok 2017 plný každodenních radostí, zdraví
a úspěchů.
Kristýna Vašíčková

Děvčata z Krušpánku v hodovém průvodě

Scholička
„Ukládejte si tedy peníze k chudým, je to lepší, než konat zázraky. Když konáte zázraky, jste Božími dlužníky, když dáváte almužny, je Vaším dlužníkem Bůh.“
Matka Tereza
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V duchu tohoto citátu se nesla i letošní Misijní
neděle, která celosvětově proběhla 23. října 2016.
Se Scholičkou a ochotnými lidmi z farnosti, místní ZŠ i Obcí jsme opět zahájili pečení symbolických perníčků, z kterých jsme nabalili více než
600 sáčků, kde jste mohli kromě voňavé sladkosti
nalézt ještě misijní citát, jako: „Dobré skutky jsou
články, které vytvářejí řetěz lásky ..“ „Láska nehledá výmluvy, ale cesty, jak pomoci ..“ „Ulehčíme-li
druhému tíhu života, možná mu vrátíme i lidskou důstojnost ..“ „Buď veselý, konej dobro a nedej na řeči
druhých..“
Při zamýšlení se nad moudrými slovy nám ty
perníky chutnaly ještě víc, neboť jsme si uvědomovali, jak někdy stačí málo, abychom bližnímu
pomohli. Letos se našimi bližními opět staly děti
z chudých vzdálených zemí, o které se starají
PMD, ale také mladí lidé z Diecézního centra mládeže Křižovatka v Příchovicích, kde potřebovali
finanční pomoc na pořízení nových matrací. Byli
jsme k této pomoci vyzváni a vzhledem k tomu,
že se Centrum Křižovatka nachází v misijní oblasti Sudet na Severu Čech, zvolili jsme Misijní

neděli jako vhodnou dobu k odpovědi na tuto
prosbu. Z prodeje balíčků, o které byl ve škole a v neděli před kostelem obrovský zájem, se
utržilo 21 020 Kč, na PMDD putovalo 6000 Kč
a do Příchovic 15 020 Kč. Ke krásné atmosféře přispěla také perníčková misijní výzdoba od p. Katky Podveské, k tomu zpívala Scholička hymnu
PMDD „Pošli mě, půjdu já“, o misijní průvod při
mši svaté se postaraly maminky z farnosti se svými dětmi, ostatní prodávali, pekli, kupovali, balili
a hlavně nás podpořili v dobrém díle. Poděkování
patří Vám všem, ale především o. Bedřichu Horákovi za velkou podporu a misijní motivaci a také
základní škole s p. ředitelem Zbyňkem Maškem,
která nám každoročně vychází vstříc, při našich
misijních aktivitách.
V jednom balíčku jsem si rozbalila citát a velmi
mě oslovil. Dovolte, abych se o něj podělila:
„Rač nitro mé uspořádat k dobrému životu, abych
činil, co se sluší a co přináší zásluhy a ostatním bližním dobrý příklad ..“
Za Scholičku Markéta Varmužová

Scholička při prodeji perníčků
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Kroužek HUBERT
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 2016 –
2017 celkem 14 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy
v pondělí, a máme pestrý program schůzek.
Naše druhá společná schůzka byla spojena s exkurzí a pobytem na Daňkárně v Želeticích, máme
tuto poznávací dvoudenní akci již čtvrtým rokem
a všem se nám tam líbí. Náš průvodce p. Lípový
všem vysvětlil, jakým způsobem se v oborách či
farmách daňčí zvěř chová, rozdílnost mezi těmito
chovy. Letos jsem pobyt namyslela trochu jinak,
než obvykle. Chtěli jsme všichni spát pod širákem, ale nakonec zvítězily postele v chatě. Pozorovali jsme daňky, uvařili jsme si společně kotlíkový guláš, opékali špekáčky a druhý den jsme
si zopakovali život a zvyky této ušlechtilé zvěře.
Děti si mohly po dvojicích projít pastviny, kde se
běžně setkávají s daňčí zvěří. Také si pod keřem
postavily lesní chaloupku z dřevěných klacíků.
Měly to krásně promyšlené a propracované, vůbec
se nám nechtělo jet v sobotu večer domů.
Jak říkám - zpět do civilizace. V tomto školním
roce se zaměříme především na přežití v přírodě, umění rozdělat oheň a rozšíříme si recepty
ve vaření v kotlíku. Budu velmi ráda, když děti
vědomosti, které získají v zimním období, zúročí
na soutěži Zlatá srnčí trofej, která se bude konat
na Pánově 20. 5. 2017.
Letošní podzim a zimu jsme si úspěšně probrali a zopakovali mysliveckou mluvu a myslivecké
tradice, máme encyklopedii rostlin, zvěře a psů,
z které hodně čerpáme.
Formou vycházek do přírody poznáváme stopy
zvěře, pobytové znaky zvěře a sledujeme, jak se
chová v různém ročním období. Trénovali jsme

Náš lesní domeček

střelbu ze vzduchovky, děti to baví a rády mezi
sebou poměří síly.
Pravidelně se staráme o krmné zařízení, které má náš kroužek umístěno u cyklostezky. Děti
zodpovědně kontrolují stav krmiva, minerální soli
i jeteliny.
Ráda bych touto cestou poděkovala za příkladnou reprezentaci našeho kroužku Davidovi Šefčíkovi – na Národním finále Zlaté srnčí trofeje
se umístil přesně v polovině, tj. na krásném 30.
místě, ve střelbě ze vzduchovky byl na 2. místě,
což je dle mého velice pěkné. Děti, které postoupí
do Národního finále, jsou vítězové Okresních kol
Zlaté srnčí trofeje a zástupci 82 Okresních mysliveckých spolků z celé ČR a se znalostmi jsou
na velmi vysoké úrovni. Proto si myslím, že výsledky Davida jsou více než dobré.
Všechny nás spojuje společná touha po poznání
přírody, krajiny, myslivosti a kamarádský kolektiv. Více příspěvků a foto na našem profilu fcb –
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT……….
Lenka Lípová

Slovácký krúžek
Podzim - vinohrady dávají své plody, pole oddychují po vydání sklizně, stromy se zbarvují
do rozličných tónů a vše jako kdyby směřovalo
k závěru ročního cyklu. Podobně je tomu i s lidskou činností, tu spolkovou nevyjímaje. Naším
letošním finále byla bezesporu hodová slavnost,
kterou jsme letos rovněž pořádali. Nicméně vše
popořadě.
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Na hody totiž bylo žádoucí se adekvátně připravit a naladit. Proto jsme se rozhodli uspořádat
neformální besedu u cimbálu k příležitosti „Čtyř
týdňů do hodů“ - tuto veřejnou prvotinu hostil
Kino klub Lidový dům. K poslechu a tanci hrála
CM z Milotic, sál byl zaplněn, návštěvníci zpívali, tančili a bavili se. Dle zpětného hodnocení se
jednalo o vydařenou akci, která příjemně naladila
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

na blížící se hody. Věřím proto, že se do dalších
let ujme.
V průběhu hodových příprav jsme spolu se stárky tradičně vozem vyjeli na hody do sousedních
Milotic, nehledě na nepřízeň počasí se naše početná krojová družina postarala jistě o zpestření
tamějších hodů. Ukázali jsme, že svatoborsko-mistřínský krojovaný šohaj dozajista není z cukru
a i přes vydatný déšť je schopný folkloru obětovat
ledacos.
Letošní hodová slavnost se uskutečnila v termínu 19. - 21. listopadu (na tomto místě bych rád
zmínil, že se nejednalo o neprozřetelné a nahodilé
posunutí termínu - slavnost totiž připadla na neděli bližší výročí znovuvysvěcení kostela, což letos připadlo na čtvrtek 17. listopadu). A jak celé
hody ve zkratce proběhly? Bezpochyby vydařeně,
ale nepředbíhejme. V pátek jsme za účasti hodové chasy dokončovali přípravy výzdobou sálu.
Po hodové zkoušce jsme hody příjemně „zapálili“
neformální besedou u cimbálu na sále U Polášků.
V propršenou sobotu vykonat poslední úpravy,
natáhnout víno a vyrazit na muziku. Zábava s DH

Povolení hodů starostou obce

Mistříňanka byla tradičně výborná. Modlitby stárek a stárků snad byly nejen na hodové mši nebeskou kurií vyslyšeny, nedělní počasí bylo ještě
lepší, než by se dalo čekat. Hodový průvod tak
proběhl zdárně, krásně, bez deště. Večerní zábava
s DH Svatobořáci a CM Vojara byla jistě neméně
vydařená. Pondělní zábava s DH Dubňanka pak
spolu s maškarou s labutím jezerem místních dam
byla krásnou tečkou za celými hody.

Stárci Martin Výlet s Ladou Gajdovou a Michaela Výletová s Kryštofem Neduchalem
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Hody utekly pro většinu účastníků až příliš
rychle - rychleji, než by šohaj zazpíval „Proč kalino“. Jak však s oblibou píši, dobrého pomálu. Můžeme si tak uchovat krásnou vzpomínku na hody
letošní a snad se již v koutku slovácké folklorní
duše můžeme těšit na hody 2018.
Je dobrým zvykem po uskutečnění úspěšné
akce děkovat. Ani já nechci být výjimkou, a tak
bych rád na tomto místě vyjádřil hluboký a upřímný dík všem, kteří se na organizaci hodové slavnosti jakkoliv podíleli. Seznam jmen by byl dlouhý
a nestačil by omezenému prostoru tohoto článku.
Nicméně konkrétně si zcela určitě zaslouží poděkování stárci a stárky se svými rodinami, kteří vydařenému průběhu obětovali a vynaložili spoustu
materiálního i nemateriálního úsilí. Snad nebudu
znít pateticky, nabubřele a nebudu terčem svých
přespolních přátel, když směle prohlásím, že
místní hody považuji za jedny z nejhezčích v okolí.
To je mj. i zásluhou všech, kteří do jejich příprav
a průběhu opravdu vkládají mnohé.
Nicméně posthodové období přineslo jen krátký
oddych a už zde byla akce soukmenovců ze souboru.

Mistřín, kteří uspořádali zpívání mužských a ženských sborů „Na tů svatů Kateřinu“. Na této akci
jsme rovněž vystoupili. Škoda, že velmi dobře připravená akce se nesetkala s adekvátní návštěvou.
Přesto jsme si besedu s CM Vojara a pohostinnost
pořadatelů dozajista užili.
V prosinci jsme ještě „vypomohli“ sv. Mikuláši
v kontrole hodných a nehodných dětí. Adventního
ztišení jsme využili k načerpání nových sil a motivace do další činnosti. A že toho nebude na rok
2017 málo. Namátkou mohu zmínit Dolňácký krojovaný ples, který se uskuteční těsně po vydání
tohoto zpravodaje - 21. ledna. Na ten Vás jménem
pořádajícího slováckého krúžku srdečně zvu!
Další příjemnou akcí bude dozajista fašaňková
obchůzka - tentokrát 25. února. A to už v dáli vidím květen, kdy máme naplánovánu oslavu našeho 70. výročí.
Drazí spoluobčané, vzhledem k tomu, že
tyto řádky si přečtete až v lednu, rád bych Vám
do roku 2017 popřál úspěch, štěstí, zdraví a pomyslnou „dobrou náladu“.
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka

Z natáčení pro slovenskou televizi

Podzimní měsíce byly pro soubor značně nabité. Takřka taneční maraton v září se spoustou vystoupení a nácviků s cimbálovou muzikou přinesl
své ovoce. Jak pěvecký, tak i taneční projev členů
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se posunul velmi dopředu. Též spolupráce s cimbálovou muzikou Stužka byla nadmíru povedená.
Doufáme, že tomu tak bude i v nadcházejících
měsících.
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Říjen byl zpestřen zejména hodovými slavnostmi v blízkém okolí, kterých se naši členové rádi
zúčastnili a své taneční dovednosti oprášili při
besedách u cimbálu. Na zkouškách jsme však nezaháleli. Pilně jsme se připravovali na natáčení
pro slovenskou televizi a rádio. Paní redaktorka,
která Lúčku oslovila, si nás všimla během účinkování na MFF v Jelenci. Pro natáčení jsme si
připravili jak tance typické pro náš region, tak
i tance rychlejšího rázu pro zpestření. Paní redaktorka odjížděla velmi nadšená a přislíbila nám
účast na MFF na Slovensku v letních měsících.
Nadcházející listopadové dny se již nesly
ve znamení blížícího se hodového veselí. Kamarádům ze Slováckého krúžku jsme pomohli během
pátečních příprav a následně vše kvalitně zapálili
v hospodě U Polášků.
Poté nastal klasický pohodový útlum. Jak pro
nemoc, tak jiné neduhy s hodovou slavností spojenými 6. Ne však nadlouho. Druhou prosincovou
sobotu jsme se vydali do Troubek nad Bečvou, kde
jsme účinkovali na adventní folklorní slavnosti.
Pro tamní hanácký folklor jsme byli příjemným
živelnějším zpestřením a spolu s CM Cangla jsme

byli odměněni opravdu obrovským potleskem.
A co dále? Přeci přípravy a organizace plesu
Taneční a módní show, tentokrát ve stylu ohnivého Španělska. V příštím čísle zpravodaje Vás jistě potěšíme fotkami z tohoto plesu. S vánočními
svátky jsou spojeny též každoroční obchůzky jako
chlapecká štědrovečerní nebo dívčí Štěpánská,
toliko oblíbená 6.
Chtěla bych nyní ke konci roku poděkovat vedení obce za celoroční – nejen finanční – podporu
našeho souboru. Též děkuji rodinám všech našich
členů za ochotu s přípravou krojů a za vše další,
co pro své děti v rámci souboru dělají. Na závěr
bych chtěla vyjádřit velké díky všem členům souboru. Za jejich relativně poctivý přístup ke všem
souborovým povinnostem, za jejich píli a ochotu
nadále udržovat folklorní tradice a za to, že vytvářejí příjemné kamarádské prostředí, do kterého
se člověk vždy rád vrací.
Slovácký soubor Lúčka přeje všem spoluobčanům krásné, pohodové a požehnané svátky vánoční a jen to nejlepší v novém roce.
Iveta Frőhlichová, ředitelka spolku

Ženský sbor REZEDKY
Po úspěšném vystoupení na Vinobraní u Dufků,
kde jsme mimo jiné také ukázaly, že nám není cizí
ani taneční žánr, jsme naše taneční číslo CIGÁNI předvedly první říjnovou neděli na vinobraní
v Uherském Hradišti. Musím říct, že s velkým
úspěchem.
Přiblížil se čas plískanic, deště a chladného
počasí, ale také hodových slavností. Vzhledem
k tomu, že dvě naše členky měly doma stárka
a stárku, Rezedky svým zpěvem podpořily akci
„Eště byly štyry týdně do hodů“. O hodovém víkendu jsme se také v hojném počtu zúčastnily
hodové mše svaté a v zimních krojích jsme v hodovém průvodu došly pro stárky a hodový věnec.
Při pravidelných zkouškách na komunitním centru jsme se připravovaly na adventní koncert „Kolednice idů“, který se uskutečnil 17. 12. v kostele
Navštívení Panny Marie ve Svatobořicích-Mistříně.
Naše pozvání přijal mužský sbor Derfla
z Uherského Hradiště, Mužský sbor ze Svatobořic-Mistřína, CM ZUŠ Dubňany a pěvecký sbor.
Angeli Cantanti ZUŠ Dubňany. Chtěly jsme naším.
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Zdislava Bočková a Klára Varmužová

27

zpíváním přispět k pokojnému prožití adventu.
Snad se nám to podařilo. Den nato jsme si zazpívaly u vánočního stromku spolu se spoluobčany.
S posledním dnem v roce 2016 jsme se rozloučily ve Vlkoši tanečním číslem Cigáni.
Všichni víme, že bez zkoušek a správného vedení by to Rezedkám „nezpívalo“. Proto bych chtěla
jménem Rezedek naší vedoucí, učitelce a zpěvačce Klárce Varmužové, poděkovat za to, že se ujala
vedení našeho ženského sboru a za všechny také
pogratulovat k jejím pěveckým úspěchům.
V listopadu 2016 se Klárka spolu se svou
kolegyní Zdislavou Bočkovou stala Absolutní.

vítězkou 10. ročníku prestižní pěvecké interpretační soutěže Stonavská Barborka. Na koncertu
vítězů jim byla také udělena Zvláštní cena za vynikající interpretaci mimořádně nápaditých úprav
lidových písní a Cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity za vynikající interpretaci uměleckého díla.
Klárko, děkujeme a gratulujeme.
A Vám všem přejeme do nového roku hlavně pevné zdraví, spokojenost v rodinném kruhu
a chuť si nejen s námi zazpívat.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Vážení spoluobčané,
konec roku 2016 se u nás nesl v duchu organizace již třetího ročníku zpívání ženských
a mužských sborů „Na tú svatú Kateřinu“, kde
se tentokrát představily sbory ze Šardic, Dubňan,
Vracova a také my jsme zapěli několik písní s vojenskou tématikou, což bylo ostatně téma celého
zpívání. Pořad zpestřilo ještě taneční vystoupení
Slováckého krúžku a také dětské CM z Valašska
pod vedením jejich učitele Jury Nechanického.
Jura Nechanický dříve se svou muzikou doprovázel Soubor Mistřín na jeho domácích i zahraničních vystoupeních a přátelské vazby se zachovaly dodnes. Večer pokračoval besedou u cimbálu
za doprovodu CM Vojara s primášem Antonínem

Pavlušem ml. Opět se nám podařilo připravit
i ochutnávku vín od místních vinařů a musíme
říct, že kvalita vzorků byla vynikající. Tímto bychom chtěli všem, kteří svým vínem přispěli, poděkovat. A poděkování patří také Vinařství Josef
Dufek, které naši akci podpořilo.
Přes to všechno se nám potvrdilo, že tyto akce
v naší obci příliš netáhnou, a proto jsme se rozhodli, že v tomto formátu již dále nebudeme pokračovat. Pokud se ale vše podaří, chtěli bychom
v r. 2017 v podobném termínu uskutečnit akci
s vánoční tématikou, která by měla být lákadlem
nejenom pro folklorní nadšence. Více ale zatím
neprozradíme a budeme pracovat na tom, aby vše
dopadlo dobře.

Zpívání „Na tú svatú Kateřinu“
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V r. 2017 se můžete z naší strany opět těšit na další ročník Pálení čarodějnic a Cimbálů
na ulici.
V létě obec po několika letech znovu zažije folklorní mumraj v podobě festivalu a snad i tady se
společně potkáme. My bychom rádi z pódiových prken přispěli svou troškou do mlýna a možná zase

trochu netradičně, jak jste nás mohli zažít na letošních dožínkách. Uvidíme, cíle to v dnešní uspěchané době nejsou malé, ale budeme se snažit!
Závěrem Vám všem za Soubor Mistřín přeji.
v r. 2017 hodně úspěchů, pevné zdraví, trochu
toho štěstí a málo nudných dnů.
Petr Hajný

Klub vinařů
OHLÉDNUTÍ ZA VINAŘSKÝM ROKEM 2016
Milí přátelé dobrého vína, stalo se již dobrým
zvykem zamyslet se nad minulým rokem jak z pohledu vinohradnického, tak vinařského. Jedná se
již o páté hodnocení v řadě a jsem rád, že můžeme retrospektivně projít i rok 2016. I letos jsem
požádal pana Josefa Dufka o jeho pohled na toto
období a je mi velkým potěšením, že i tentokrát
mou nabídku přijal.
Než přistoupíme k hodnocení roku 2016, rád
bych se vyjádřil k vínům z ročníku 2015, která
bezpochyby jsou a určitě budou patřit možná vůbec k nejlepším za posledních 20 - 30 let a u červených vín můžeme tuto hranici posunout až
na období 50 - 70 let. Tomu odpovídala i úroveň
vín jak na místních, tak oblastních, národních
i mezinárodních soutěžích a výstavách. Nemyslím tím pouze produkty profesionálních vinařství,
ale hlavně celé spektrum široké základny drobných vinařů, z níž se vlastně teprve v posledních
letech selektovala profi vinařství. Určitě nebude
na škodu odložit si některá vína do svých archivů. I v našem rodinném podniku jsme tento ročník zhodnotili ziskem medailí z renomovaných
soutěží v Paříži, Monte Carlu, Bruselu, Madridu,
Tel Avivu a i jinde včetně největší soutěže světa.
Decanter London, které se zúčastnilo na 16.000
vín z celého světa. Tato soutěž byla pro nás výjimečná tím, že jsme z ní letos přivezli medaile
i na červená vína. A jsme velmi pyšní na to, že
i tento rok se naše tři vína dostala do významné
francouzské publikace „1000 nejlepších vín světa
pro rok 2017“. Je tedy opravdu vidět, že vína ročníku 2015 dosáhla určitě vynikající kvality. A jak
vidí pan Dufek ročník 2016?
Vinaři bezpochyby při chutnání „patnáctkových“ vín ve sklípcích diskutovali o tom, co je asi
potká v roce 2016. Mírný průběh podzimu způsobil.
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dobré vyzrání dřeva, což bylo z hlediska budoucí
úrody dobré. Horší to bylo už se zimními teplotami, které byly až příliš vysoké (v prosinci průměr dosáhl + 4°C), což sice vinohradu neškodí,
ale bohužel prospívá škůdcům. Ideální je stav,
kdy přijde aspoň pár mrazivých dnů, v nichž rtuť
na teploměru klesne až k teplotám kolem -15°C,
které vinohradu neuškodí, ale zlikvidují podstatnou část parazitů. To se ale bohužel nestalo. Příroda si aplikaci mrazů špatně naplánovala, a to
na dobu, kdy vinaři již ukončili zimní a předjarní
práce a s nadějí pozorovali rašící keře. Naděje
na příznivý rok se ale rozplynula v jednom dubnovém ránu, když teploměr ukázal až -7°C. Kolem
poledne tak začaly dosud zelené výhony černat
a vinaři začali počítat ztráty. Bohužel to ale nebyl
konec. Mráz přišel i druhý a dokonce i třetí den.
Pamětníci pamatují roky, ve kterých jarní mrazy poničily větší nebo menší část úrody, ale aby
mrzlo tři dny po sobě v tak pozdní jarní dobu, to
nepamatuje nikdo. Konečný verdikt byl nesmlouvavý. Podle tratí a složení odrůd byly škody mezi
10 až 90%! Následně vinohrad obrazil, objevila se
i záložní očka s novými květenstvími, což u některých odrůd dokázalo ztráty snížit spolu s dalšími
pracemi hlavně v obrůstání kmínků, opravného
řezu a dalších.
Nakonec to, co zůstalo, se ukazovalo být ještě
v srpnu podle průběhu počasí jako průměrný ročník. Začalo se vyskytovat padlí, se kterým se naučili již vinohradníci pracovat, jenže se objevil nový
fenomén, a to plíseň révy, která se vyskytla v takovém rozsáhlém měřítku po delší době. Velmi
nebezpečné a škodlivé bylo napadení touto plísní
hlavně u hroznů. Také bylo možno pozorovat zvýšení výskytu šedé hniloby, a to hlavně u hroznů
s velmi hustým uspořádáním bobulí. Zvláště se to
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týkalo odrůd Neuburg, Rulandské šedé a Sylvánské zelené. Tady se tvrdě projevila kvalita provedení zelených prací doplněná ochranou proti
houbovým chorobám po celou dobu vegetace. Dá
se ale říct, že odpovědní vinaři se i s těmito nástrahami vypořádali.
Slunečné a teplé počasí, které začalo koncem
srpna a trvalo celé září, však zcela změnilo vývoj
ročníku a zrání hroznů. Cukernatost šla prudce nahoru a naopak padaly kyseliny. Tím pádem začala
sklizeň až o 10 dnů dříve, aby byl zachován dobrý
poměr kyselin, dostatek dusíkatých látek a příznivé pH. Z tohoto důvodu nebylo nutné za každou.
cenu držet hrozny až do dosažení přívlastku výběru z hroznů. Nejlepší výsledky ukazovaly hrozny při cukernatosti 22 – 23°NM. Toto všechno
platilo u sklizených hroznů do příchodu větších
srážek, které přišly ve středu 19. října. V dalším
období byla sice teplota v normálu, ale bylo málo
slunečního svitu pro modré odrůdy, jimž chybělo
ke skvělým výsledkům ještě pár týdnů bez deště,
jenže ty jim nebyly dopřány. Celkově lze říci, že
jestli v roce 2015 byla dosažena jak kvalita, tak
kvantita, v roce 2016 to bude spíše jen o kvalitě.
Protože to, co zůstalo na vinici, dalo v konečné
fázi hlavně u bílých odrůd velmi dobrou surovinu
a vína z ní vyrobená ukazují, že se bude jednat
o špičkové šarže v porovnání posledních 10 let.
V každém případě jsou vína, která jsem z ročníku 2016 chutnal, velmi příjemná. A až čas ukáže,

Vinaři při obsluze na koště vín

jestli budou šlapat na paty vínům ročníku 2015.
Z praktického hlediska nám více o mladých
vínech z místních vinohradů prozradí sirkové
komise, které jsou v plném proudu, ačkoli jsou
skromnější vlivem jarních mrazů, a to jak z  hlediska sortimentu, tak i počtu vzorků. O to víc
vzhlíží vinaři k ročníku 2017 s tím, že tentokrát
jim příroda nastaví svou vlídnější tvář. Přes toto
všechno se Klub vinařů nedal zviklat rozmary počasí a bude realizovat všechny plánované akce.
Děkuji panu Dufkovi, že si ve svém nabitém
kalendáři udělal čas na malé povídání o vínech
a přeji jemu i všem našim vinařům, aby jim mladá
vína dělala jen samou radost a aby pro ně byl rok
2017 co nejpřívětivější!
Petr Šťastný

SDH Svatobořice

Odvodnění rybníka ve Svatobořicích
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Vážení spoluobčané!
S blížícími se svátky vánočními bychom rádi
zrekapitulovali uplynulé měsíce.
Zúčastnili jsme se předváděcí akce Integrovaného záchranného systému v prostorách základní školy, kde se prezentovaly jednotlivé složky.
V rámci přípravy čištění Svatoborského rybníka
jsme pomáhali jeho odvodnění, aby se mohly lovit
ryby. Byla nasazena technika - čerpadlo Heron,
elektrocentrála a kalové čerpadlo. Náročné to
bylo především pro obsluhu při potahování čerpadel, jelikož v rybníku byla spousta bahna. Proběhl
tradiční podzimní sběr starého železa. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se podíleli na demolici zchátralého domku u staré školky ve Svatobořicích. Naši členové vypomáhali i při zajištění
hodového průvodu. Naši mladí hasiči a hasičky
také nezaháleli.
První soutěží po letních prázdninách, které
jsme se zúčastnili, byla soutěž TFA mladých hasičů v Hodoníně 10. září. V kategorii dívek 10 - 12
let se Eliška Špirudová (10 let) umístila na 4. místě a Patrik Klement (10 let) v kategorii chlapců
10 - 12 let skončil na 7. místě. Pak už jsme se připravovali na branný závod – uzly, zdravovědu, topografii, střelbu ze vzduchovky, požární ochranu
a šplh po vodorovném laně. Branný závod se konal
v Miloticích. Také jsme přijali pozvání na netradiční branný závod do Koryčan. V obou závodech
děti předvedly své nejlepší znalosti a dovednosti
a vyhrály 1. místa.

Demolice domu za starou školkou

Mimo přípravy na branné závody jsme ještě
stihli v září provést sběr papíru a v říjnu zhlédnout filmové představení v kině Panorama v Kyjově. Pak kino uzavřeli k jeho plánované rekonstrukci. Už se těšíme na jeho návštěvu v „novém
kabátě“. Také jsme se snažili alespoň trošku přispět brigádou při úklidu opadaného listí u hasičky a na hřišti.
Pokud nám to počasí dovolilo, trénovali jsme
venku štafetu požárních dvojic. Nyní jsme na hasičce a věnujeme se uzlům, hrajeme hry, malujeme
obrázky s požární tematikou. Na Vánoční besídce
se rozloučíme i se starým rokem 2016, který byl
pro nás velmi úspěšný.
Závěrem bychom popřáli všem klidné prožití
vánočních svátků.
Za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář,
Iveta Lungová

SDH Mistřín
30. září jsme ve spolupráci s kolegy ze Svatobořic uspořádali již tradiční Den se záchranáři pro
žáky MŠ a ZŠ. Dětem byla předvedena současná
i historická technika.
V říjnu jsme provedli sběr železného odpadu
v části obce Mistřín. Za věnovaný železný odpad
všem děkujeme!
Sportovní sezona 2016 sice už skončila, pomalu
ale začíná příprava na sezonu příští, a to nejen
tréninková.
15. října se v Miloticích uskutečnil závod požárnické všestrannosti, který je již započítáván do hodnocení soutěžního ročníku 2017. Závodníkům.
Mistřína tento závod vyšel přímo skvěle! V kategoriích starších žáků, dorostenců a dorostenek naši
závodníci zvítězili, mladší žáci si odvezli 5. místo.
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Naše týmy ale ani po úspěšném vstupu do nové
sezony neusínají na vavřínech a pravidelně několikrát týdně poctivě trénují v tělocvičně základní
školy i na venkovní dráze. Další závod – Halové
mistrovství ČR žáků v Havířově je na programu
již na konci února. Mužům a dorostencům začíná
sezona 2017 halovou soutěží v Jablonci v polovině dubna.
Listopad se nesl ve znamení hodů. Nejdříve to
byly hody medailové a poté tradiční krojované..
První listopadový víkend převzalo družstvo mužů
na galavečeru požárního sportu v Hovoranech putovní pohár a medaile pro vítěze Grand Prix okresu Hodonín a také ocenění od Okresního sdružení hasičů Hodonín za reprezentaci na Mistrovství
ČR v požárním sportu v Brně.
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O 2 týdny později se v naší obci konaly slovácké hody s věncem, kde členové zásahové jednotky
pomáhali s organizací a řízením dopravy při průvodu obcí.
Závěr roku bude patřit sportovně-společenským akcím. Mezi svátky pro naši mládež i dospělé uspořádáme na kuželně v Mistříně sportovní
odpoledne k ukončení roku. Na Silvestra pak naši
členové podpoří svou účastí „Pochod za prasátkem“, pořádaný každoročně Mikroregionem Nový

Dvůr, tentokrát do Vlkoše.
V první polovině ledna se uskuteční výroční
valná hromada, na které zhodnotíme uplynulý rok
2016 a stanovíme cíle na rok 2017.
V březnu provedeme sběr starého železa,
o přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a kabelové televizi.
Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

Den se záchranáři pro školu

T.J. Sokol Svatobořice
Po dovolenkovém létě jsme se pustili do práce,
jedna akce následovala za druhou. Všechno toto
činění vyvrcholí před Vánocemi. A koncem roku.
Ostatně posuďte sami.
V září jsme jeli na setkání Sokolů na Javořinu.
Počasí nám nepřálo, takže celá akce proběhla
na Holubyho chatě. Nakonec se však umoudřilo
a my jsme se zastavili v Luhačovicích, někteří
si je prohlédli, jiní si poseděli u kávy, ale všichni jsme si nakoupili lázeňské oplatky, protože ty
od pramene jsou přece jen nejlepší.
V říjnu náš pěvecký soubor odjel do Boskovic
jako každoročně na přehlídku pěveckých souborů. A jak to vše dopadlo? Přijeli spokojeni sami se
sebou, jejich spokojenost byla navýšena hodnocením poroty, která konstatovala, že jejich projev je
přirozený a pěkný.
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Předhodová zábava s V. S. P Band proběhla poklidně, nic nebylo zničené a nálada přítomných
byla víc než dobrá.
Týden po hodech uspořádali boxeři turnaj
v boxu. My jsme pomohly s organizací, a protože
už tradičně se místo pozdravu ptají, jestli jsme
napekly koláčky, nemohly jsme zklamat - napekly.
A když se peče, tak se peče. Pokračovaly jsme
s pečením a zdobením perníčků, které jsme chystaly na vánoční výstavu, která proběhla 3. - 4. prosince. Vystavovalo se a prodávalo vánoční zboží,
výstava byla doplněna výstavou starých radiopříjímačů, gramofonů, desek, vším, co v době našeho
mládí bylo velkým pokrokem. Dnes už to jsou starožitnosti a my při pohledu na ně se neubráníme
vzpomínce na nedělní odpolední pohádku, kterou
dosud nepředčil žádný film ani žádný jiný pořad.
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Z výstavy „A hrajeme si“ na Sokolovně

Děti, které přišly s rodiči, dostaly perníčky. Mikuláš s čerty profrčeli Sokolovnou a přispěli k tomu,
že děti byly alespoň 2dny potom hodné. Dokonce
jedna naše členka musela odrecitovat básničku,
za kterou dostala dárek.
Teď, když píši svůj příspěvek, pomalu začínáme
připravovat zpívání u stromečku, vánoční turnaj
ve stolním tenisu, rozloučení se starým rokem
a chystáme se na prasátko do Vlkoše.

Výstava poučná i zábavná

Blíží se Vánoce a Nový rok, doba splněných přání, předsevzetí, doba pokory, kdy lidé mají k sobě
blízko a kdy se snaží porozumět jeden druhému.
Je jenom škoda, že tomu tak bývá někdy jen o Vánocích. A aby tomu tak bylo po celý rok a všechno
toto bylo umocněno pevným zdravím, to Vám přejí
všichni členové TJ Sokol Svatobořice.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

Box Club Mistřín
„HODOVÉ DOZVUKY“ VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ !!!
V sobotu 26. 11. 2016 se uskutečnilo na Sokolovně ve Svatobořicích-Mistříně 5. kolo Oblastní
ligy v boxu v kategoriích žáků, kadetů, juniorů
a mužů a žen, které pořádal místní oddíl Box Club
Mistřín. Do místní Sokolovny se tentokrát sjelo
celkem 17 oddílů z celé Moravy od Jihlavy, přes
Brno, Prostějov, Olomouc až po Ostravu a také
přijeli zástupci třech oddílů ze Slovenska. Celkem se nakonec uskutečnilo 24 zápasů v mužských kategoriích a k vidění byly také čtyři dvojice žen. Boxerský maraton trval přes 4 hodiny.
Domácí oddíl postavil do ringu 9 boxerů, z nichž
4 zvítězili, 4 odešli z ringu poraženi a jeden byl
diskvalifikován. Za zmínku stojí výhra Petra.
Literbackého, který v 9 utkáních 8 x zvítězil

a dále zápas Patrika Patáka, který boxoval velmi
vyrovnané utkání s těmickým Procházkou. Tento
velmi zkušený boxer má za sebou již přes 80 zápasů a byl také mistrem republiky. Paták nakonec ve vyrovnaném utkání prohrál těsně na body.
O tom, jak jsou boxerské zápasy vypjaté, svědčí
i utkání mezi domácím Novým a Godlou z Poruby,
ve kterém se oba borci do sebe „pustili“ po závěrečném gongu, kdy je musel rozhodčí od sebe násilím roztrhnout a nakonec je oba diskvalifikoval.
Zápasy sledovala již tradičně zaplněná hala
místní Sokolovny a podle ohlasů odcházeli diváci jistě spokojeni. Věříme, že si tam najdou cestu
na další, tradiční jarní březnové kolo.
Z Mistřína zdraví trenér Franta Janča

Stolní tenis T. J. Sokol Svatobořice
Všichni se scházíme na tréninky ve čtvrtek
od 16 hod., kdy začínají ty nejmenší děti, tj.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

od 1. do 5. třídy, kterých je zatím dvanáct  a další se hlásí. Nejmenší děti  začaly s tréninkem až
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Družstvo stolních tenistů

od letošního září. Naše aktivity jsou širší než
jen hraní stolního tenisu, děti se naučí skákat
přes švihadlo, šplhat a hrát i jiné kolektivní hry.
Mezi další aktivity patří pobyt v přírodě. Od září
jsme byli již na dvou výletech za poznáním v Chřibech a Ždánském lese. Další akcí bude v předvánočním čase vánočně-sportovní diskotéka, potom  
následuje již tradiční Štěpánský turnaj ve stolním
tenisu, kterého se účastní i veřejnost.
Ještě pár vět k dospělým - do „A“ týmu okresního.
základu ve stolním tenisu se nás zaregistrovalo.

8 Sokolů. Abychom si více zatrénovali, začali
jsme se scházet ještě v úterý. Připočteme-li zápasy v soutěži okresního základu, které bývají
o víkendu, tak si zahrajeme 3x týdně. Do soutěže
jsme „vlétli“ šesti vítězstvími v řadě. Po jedenácti kolech jsme se 33 body na třetím postupovém
místě a věříme v postup o třídu výš do následující
sezony  2017/18.
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Svatobořice
přeje Všem hlavně zdraví v roce 2017.

T.J. Sokol Mistřín - kuželkáři
Polovina kuželkářské sezony je za námi. Pod- členům oddílu, kteří udržují klub v kvalitní.
zimní část je za námi a pomalu se začínáme přes funkčnosti a také vedení a zastupitelstvu obce
krátkou přestávku v zimě připravovat na jaro. Svatobořice-Mistřín, kteří podporují sport v naší
V průběhu podzimu se ukázalo, že kuželkáři vesnici správným směrem.
z Mistřína patří mezi kvalitní hráče v soutěžích.
Družstvo „A“ bojuje ve 3. lize mužů skupiny
Velmi nás těší zájem obecních spolků či jednotliv- „D“ o nejlepší výsledky. V polovině sezony se naců. Aktivní senioři pravidelně navštěvují kuželnu, chází na uspokojivé 11. příčce v tabulce. Letošní
svaz nevidomých pořádá s naší podporou turnaje, rok je v lize nesmírně vyrovnaný a družstva mají
sbor dobrovolných hasičů, žáci ze základní ško- mezi sebou jen mírné rozestupy. Tak do konce sely, ale i folklorní soubory si jdou vyzkoušet tento zony se může odehrát ještě spousta vyrovnaných
druh sportu. Spoluobčané přicházejí kuželkám utkání a věříme v lepší umístění. Áčko vyhrává
více na chuť. Velké díky patří několika obětavým. domácí zápasy před hojnou návštěvou fanoušků.
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Hráči se snaží urvat každý bod v zápasu. Družstvo stále sbírá první zkušenosti a postupem času mů„B“ je po konci podzimu na 8. místě v Jihomorav- žou pomoci i v jiných soutěžích.
ské divizi. Hráči z béčka se po několika letech
Jarní část začíná paradoxně v lednu. Již v neděli
probojovali do divize a dokazují, že jsou tam jako 8. 1. 2017 se odehraje na kuželně v Mistříně kvalidoma. Družstvo „C“ v Jihomoravském přeboru. fikace mužů na Mistrovství kraje v 120hs. Budou
2. třídy, které je posíleno o ligové hráče a doros- zde bojovat o postup vybraní hráči napříč krajem
tence, skončilo na konci podzimu čtvrté. Pro hrá- ve věku od 24 let do 49 let. Věřím, že budou viděče je sezona vydařená. Hlavní cíl byl na začátku ny zajímavé výsledky a vyhraje ten nejlepší.
sezony postup o třídu výše. Největší soupeři pro
Děkujeme všem za podporu v podzimní části.
družstvo „C“ jsou Šanov a Vracov. Tak uvidíme, Rád bych pozval všechny bývalé hráče i přátele
jak se sezona na jaře vystříbří. Důležité je doká- kuželkářského sportu, aby nás přišli podpořit
zat vyhrávat domácí zápasy. Dorost pod vedením na domácí zápasy i v jarní části. Hodu ZDAR!
Mluvčí kuželkářského klubu
pana Ivana Blahy se umístil v dorostenecké lize
Adam Pavel Špaček
po konci podzimu na pěkném 5. místě. Mládež

SK Spartak
Podzimní část sezony 2016 - 17 pohledem SK Spartak Svatobořice
Uteklo to jako voda. Zdá se to jako pouhá chvíle
Starší i mladší žáci bojují srdnatě v okresním
od doby, kdy jsme v srpnu zahajovali novou fot- přeboru ovšem maličko s jinými výsledky. Zatímbalovou sezonu a už hodnotíme její polovinu. Čas co starší kluci okupují prozatím devátou příčku,
letí jako zběsilý a za uplynulé měsíce nám přinesl jejich mladší kamarádi jsou o skóre druzí za prvspoustu zajímavých zápasů a situací, množství ním Hodonínem. Přestože se výsledky obou celků
gólů, vítězství a k tomu patří i občas nějaké pro- různí, jsme velmi pyšní na všechny naše hráče
hry. A protože život bývá plný změn, i Spartak a držíme jim palce do jarních odvet, které budou
jednu provedl, a to v organizaci či počtu družstev. jistě neméně náročné než podzimní první zápasy.
Do tohoto ročníku jsme poprvé po dlouhé době
I naši nejmladší kluci jsou úspěšní, což jasně
vstoupili bez účasti B mužstva, které bojovalo ukazuje tabulka Okresní soutěže, v níž obsazují
v posledních letech víc se sebou než se soupeři po podzimní části velice hezké druhé místo se
z okolních obcí. O tom, jestli šlo o krok správným ztrátou tří bodů na první Vacenovice, ale s neodesměrem, však rozhodne teprve čas.
hraným zápasem k dobru.
A mužstvo bojuje už tradičně v okresním přeboJsme opravdu velmi rádi, že prakticky ve všech
ru, kde se mu letos daří lépe než v loňském roce. soutěžích, do nichž naše týmy zasahují, atakujePo polovině sezony obsazuje čtvrtou příčku s ma- me nejvyšší příčky a udržujeme vítězného ducha.
lou ztrátou na druhé a třetí místo. Posílený tým Moc bychom si přáli, aby i nadále platilo, že ze
pod vedením ještě nedávno aktivního hráče Petra Svatobořic se body nevozí a pokud přece jen ano,
Stani najel hned od prvních zápasů na vítěznou pak po velmi těžkém boji. A naopak jsme rádi, že
vlnu a, i když byla občas narušena porážkou, dokázali se kluci zase zvednout a bojovat dál.
Velkou radost máme také z dorostu, který
na jaře vybojoval postup do nejnižší krajské soutěže. Víme ale, jak těžké bývá zabydlet se v novém
prostředí mezi novými a silnějšími konkurenty.
Nicméně naši kluci se nezalekli svých protivníků
a jsou rovněž jako A tým na čtvrtém místě tabulky, kdy za sebou nechávají velké okresní fotbalové
oddíly jako Dubňany, Mutěnice nebo Bzenec. Věříme, že na jaře budou ve svých výkonech pokračovat a svou pozici udrží a hlavně ve svých řadách
Malí fotbalisté z přípravky
vypěstují nové posily pro mužskou kopanou.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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se nám daří body získávat venku a tím také těšit naše fanoušky, kteří leckdy vyjíždějí na naše
venkovní utkání ve velkém počtu, za což jim moc
děkujeme.
Zároveň chceme moc poděkovat všem našich
sponzorům a příznivcům, hráčům i přátelům
za podporu, bez které bychom nemohli fungovat.

Jsme velmi vděčni za všechnu přízeň a budeme
se i nadále snažit nezklamat vaši důvěru. Přejeme vám všem do roku 2017 hodně štěstí, zdraví,
rodinné pohody a vítězných (nejen sportovních)
okamžiků!
Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Místní knihovna
BESEDY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Růže pro krále
Ve čtvrtek 2. října 2016 se uskutečnila beseda
s paní Holcmanovou ze Skoronic. Byla to již druhá beseda s touto jedinečnou vypravěčkou, tentokrát o jízdě králů. Z jejích slov vyzařovala láska
ke koním i k tradicím vůbec. Dověděli jsme se
spoustu zajímavých věcí okolo příprav a samotné
jízdy králů. Poučili jsme se, ale i nasmáli.

Zajímavosti České republiky
Mgr. Jiřina Bartošová, rodačka ze Svatobořic,
si připravila spoustu zajímavostí a rad, kam se
podívat, co zajímavého by se dalo zhlédnout při
kratších výletech či dovolených. Že byla beseda
zajímavá, svědčí to, že trvala dvě a půl hodiny
a dalo by se besedovat i déle.

Základy péče o nemocné dítě v domácím prostředí
MUDr. Petra Tichá, dětská lékařka, poradila,
co dělat v případě horečky u dítěte, bolení břicha,
průjmu, zvracení a jiných dětských nemocí, kdy
může být dítě doma a kdy nastane okamžik navštívit lékaře. Poučné a mile podané.

Mgr. Jiřina Bartošová

MUDr. Petra Tichá
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Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte
Na konci června jsme se přihlásili do soutěže
„Jižní Morava čte“. Vyhlásila ji Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s brněnskou knihovnou.
Děti ve dvou kategoriích měly napsat pověst z našeho kraje.
10. listopadu proběhlo v prostorách knihovny vyhodnocení této soutěže. V I. kategorii zvítězila Eliška Maradová s pověstí O bílé paní..
Ve II. kategorii zvítězila Kamilka Večeřová s pověstí Čarodějnice.
Slavnostní zakončení celé soutěže se konalo v sobotu 1. prosince v divadle Polárka v Brně. Pro obě
kategorie byla připravena divadelní představení.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Z akce „Knihovna čte“

a rozdány dárky. Blahopřeji oběma děvčatům
a jsem ráda, že máme takové šikovné čtenářky.
Mým přáním je, aby si občané našli cestu
do knihovny nejen pro knihy, ale také si po-

slechnout zajímavé besedy, které připravujeme.
Za všechny besedy děkuji a těším se na další spolupráci.
Jindra Faiglová, knihovnice

Zájezd do Čejkovic
Na přání místních
seniorů jsme v polovině října domluvili poznávací zájezd
do Čejkovic. Navštívili
jsme závod na zpracování bylinek a výrobu čajů Sonnentor.
Na přivítanou nám
dali ochutnat několik
druhů čajů, které připravovali na vánoční
trh. Velmi zajímavý
byl také film, kde
nám představili destinace, odkud firma
dováží své produkty – bylinky. Pak následovala
komentovaná prohlídka závodu. Dále jsme navštívili prodejnu, kde jsme si mohli zakoupit dárky
pro své blízké. Následovala prohlídka bylinkové
zahrady a výstup na vyhlídkovou věž. Návštěva.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

tohoto závodu byla ukončena příjemným posezením a občerstvením v jejich kavárně. Program
zájezdu pokračoval návštěvou Templářských sklepů. Zde nám paní průvodkyně pověděla historii
Templářských rytířů, jejich pobyt v Čejkovicích
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a budování rozsáhlých sklepů. Příjemná byla
závěrečná degustace vín s možností zakoupení
vzorků podle chuti a přání návštěvníků. Věřím,
že účastníci zájezdu strávili příjemný den. Na rok

2017 připravujeme podle zájmu občanů další zájezdy za poznáním naší krásné vlasti.
Rostislav Marada

Miroslav Novotný - fotograf
Na začátku listopadu
proběhla již 17. výstava
a vernisáž fotek jak místních, tak ostatních fotografů. Konec roku 2017 patřil
našemu spoluobčanu, fotografovi Miroslavu Novotnému. Fotografovat začal
v roce 2002 na kinofilmový
kompakt, kdy fotil svoji
rodinu a především děti.
Později, kdy už poznal, že
fotografování je jeho velkým koníčkem, si kupuje
zrcadlovku Minoltu 5D.
V jeho tvorbě je vidět velký
posun ke kvalitní kompozici. Fotografie mají děj a odpovídající kvalitu. Objektiv nejčastěji zaměřuje
na děti, přírodu a život kolem sebe. Oblíbeným námětem jsou národopisné a náboženské slavnosti.
V současné době se věnuje dokumentární a reportážní fotografii. V kulturním programu vernisáže

se nám představily cimbalistky Marie Hajná, Šárka Divácká a zpěvačka Adélka Řiháková. Závěr
akce zpříjemnilo malé občerstvení a pobesedování s autorem fotografií.
Rostislav Marada

Blahopřání s písničkou
Po sérii besed s českým rozhlasem a jeho
moderátory jsme naše příjemná setkávání
završili pořadem „Blahopřání s písničkou“.
Jednalo se o přímý vstup do „Blahopřání“
nedělního rozhlasového vysílání. V programu se nám představila „Moravská muzika“ s primášem Petrem Mikulkou a přední
sólisté lidových písní: Květa Navrátilová,
Bronislava Schoříková, Karel Hegner a Jiří
Helán. Pořad sympaticky moderoval Jiří.
Kokmotos. Na závěr si diváci zazpívali společně se zpěváky a cimbálovou muzikou.
Vstup byl zdarma a návštěvníci prožili příjemné nedělní odpoledne.
Rostislav Marada
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Váleční veteráni
Dnešní generace pomalu zapomíná na hrůzy
válečného běsnění za 1. a 2. světové války. Fotografie na pomnících padlých se rozpadají a texty
blednou. Většina z nás si nepřipouští, že by nás
něco podobného ještě někdy mohlo potkat. Přitom
před pár desítkami let se nedaleko našich hranic
rozhořel národnostní konflikt (válka v Jugoslávii
1991 - 2001), který zaplatilo životy několik tisíc
civilistů (10.500) a na 200 000 jich bylo vyhnáno
ze svých domovů.
Toto je jeden z důvodů, proč kulturní dům započal s besedami o válečných hrůzách s válečnými veterány. Beseda se uskutečnila 8. 12. 2016
Beseda s válečnými veterány
a pozvání přijali podplukovník Ludvík Bůžek
a poručík Vít Gajda. Oba důstojníci byli přímými videa z výcviku pohotovostních jednotek a jejich
účastníky mezinárodních misí v oblastech vo- pracovní náplň v místech misí. Věříme, že beseda
jenských nebo národnostních konfliktů (Srbská byla zajímavá a poučná. Rádi bychom v započatém
krajina, Bosna, Hercegovina, Irák a Afganistán). díle pokračovali i v příštím roce.
Téma: Historie a současnost České armády,.
Při besedě se vysvětlilo, co znamená „válečný
veterán“ a kdo jím ze zákona může být. Co je. 1. a 2. světová válka. Na závěr bychom ještě jed„vojenská mise“ a jaké úkoly čekají vojáky, kteří nou poděkovali našim hostům této besedy, že si
se dobrovolně do těchto akcí zapojí. Posluchače našli čas a podělili se s námi o své zkušenosti
také zajímal postoj civilistů v krizových oblastech a zážitky. Jak sami na závěr řekli, je lepší hasit
k mírovým složkám. Mužská část se dotazovala drobné konflikty dopředu, než se z nich stane
na výzbroj a akceschopnost našich vojáků a samo- velký problém a velké neštěstí i pro naši krajinu.
Rostislav Marada
zřejmě na jejich tvrdý výcvik. Na závěr se pouštěla

Kulturní akce, které se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2016
ŘÍJEN
11. 10.	Zahájení tanečního kurzu pro .
začátečníky - dospělé, KD
12. 10. Zájezd do Čejkovic, KD
20. 10.	Beseda „Zapomenutá historie“, .
Marie Holcmanová, knihovna
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
13. 11.	Pochod sv. Martina, lampionový průvod
(RC Krteček)
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13. 11.	Blahopřání s písničkou ve spolupráci
s Českým rozhlasem
19. 11.	Předhodová zábava, Sokolovna .
(T.J. 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, .
Přemyslovci, KD

PROSINEC
1. 12.	Beseda o zajímavých místech v ČR,
Mgr. J. Bartošová, knihovna
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3. 12.	Zpívání mužských a ženských sborů, .
KD (soubor Mistřín)
	  3. a 4. 12.  Vánoční výstava - Sokolovna .
(T.J. Sokol Svatobořice)
4. 12. Mikuláš, KD
8. 12. Beseda s válečnými veterány, knihovna
9. 12. Výchovný koncert pro žáky ZŠ, KD
 	16. - 18. 12.  Výstava panenek, 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 tenisu, .
Sokolovna (T.J. Sokol Svatobořice)
27. 12. Žehnání vína (Klub vinařů)
31. 12. Silvestrovský pochod - Vlkoš

Z nahrávání pro Český rozhlas Brno

Akce, které připravujeme na I. čtvrtletí roku 2017
LEDEN
5. 1.	Vernisáž výstavy fotografií skupiny .
KONTAKT, KD
7. 1.	Závěrečná tanečního kurzu žáků .
9. ročníku, KD
14. 1.	Taneční a módní show, KD (soubor
Lúčka a Patnáctka pro občany)
21. 1.	Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
28. 1.	Reprezentační ples obce .
za spolupořadatelství ZŠ, KD
ÚNOR
11. 2.	Diskoples, KD (SK Spartak)
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17. 2.	Výroční schůze Svazu invalidů .
Svatobořice-Mistřín, KD
18. 2. Výběr zpěváčků, Jižní Kyjovsko, KD
18. 2.	Hasičský ples, Sokolovna (SDH .
Svatobořice)
19. 2.	Pyžamové disco, Sokolovna .
(RC Krteček)
25. 2. Fašaňková obchůzka obcí
25. 2.	Maškarní ples, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
26. 2.	Dětský karneval, KD (T. J. Orel Jednota
Svatobořice-Mistřín)
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Silvestrovský pochod do Vlkoše

BŘEZEN
4. 3.	Degustace ovocných pálenek, KD .
(spolek Mankyz, z. s.)
11. 3.	Košt ovocných pálenek, KD .
(spolek Mankyz, z. s.)
14. 3.	Pohádkové čtení, knihovna KD .
(RC Krteček)

18. 3.	Oblastní liga boxu, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
25. 3. Dětská pěvecká soutěž, KD
	   25. - 26. 3.  Velikonoční výstava, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)

Gratulace
Letohrad – v předvečer 98. výročí vzniku samostatného československého státu se v Lidické
galerii uskutečnilo předávání cen letohradského
rodáka Petra Jilemnického. Mimo jiných, cenu

PF

2017

za publikovanou časopiseckou tvorbu za rok 2015
získal dr. Jan Kux, rodák ze Svatobořic u Kyjova,
již léta žijící v Brně Slatině.

Starým vozem,
s dobrým mokem,
lehkým krokem
do roku 2017
Přejeme Vám klid, štěstí a pohodu
v čas vánoční a pevné zdraví,
úspěchy pracovní i osobní v novém roce.
Pracovníci Obecního kulturního domu
ve Svatobořicích-Mistříně
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Obec, Sdružení rodičů a přátel školy Svatobořice-Mistřín pořádají

IX.

í
n
č
a
t
n
e
z
Repre

S
E
L
P

Sobota 28. 1. 2017 ve 20:00 hod.
Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek 25. 1.
od 8:00 do 18:00 hod. v KD.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina FERRUM. V kulturním programu se nám
představí: Žáci ZŠ zatančí polonézu, NIKOLAS NOVÁK a KLÁRA ADAMOVÁ zatančí
latinskoamerické tance. Taneční pár je Mistrem ČR ve starších juniorech pro rok 2013.

JUBILANTI
LEDEN 2017
70 let
Jaroslava Buštíková
Marie Jozefková
75 let
Marie Šnajdrová
Stanislav Marada
Valentin Navrátil
80 let
Božena Kristová
Růžena Vašulková
85 let
Ignác Vlachovský
89 let
Anděla Střížová
Zdenka Maradová
91 let
Václav Blata

ÚNOR 2017
70 let
Blažena Viktorínová
Miloslav Třeský
Ludmila Maradová
75 let
Jana Podveská
80 let
Miloslav Pecháček
Karel Forman
85 let
Marie Němčanská
90 let
Ludmila Stratilová
BŘEZEN 2017
70 let
Libuše Jedovnická
Alena Pacíková
Josef Ronek

75 let
Marie Zelinková
Božena Duhajská
Drahomíra Sochorová
80 let
Mária Szúnyogová
Helena Netroufalová
86 let
Františka Ingrová
Josef Duhajský
Emilie Bořecká
87 let
Josef Měchura
90 let
Drahomíra Varmužová
Marie Maradová
94 let
Jaroslav Marada

ÚNOR 2017
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Michal a Růžena Mihalíkovi
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Polámané stromky u cyklostezky

Předávání hodového práva
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Část pěveckého sboru Angeli Cantanti

Hodová maškara „Baletky“

44
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SK Spartak dorost a „A“

Vánoční besídka MŠ Mistřín
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Radek Severa – Barborka

Účast krojové mládeže na mši v hody
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Beseda s obyvateli DPS

Adventní koncert „Kolednice idú“ – Rezedky
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Nové dětské hřiště ve Vrbátkách

PŘIŠLO V POŠTĚ
Vážený pane starosto, my, děti z Vrbátek, děkujeme všem za vybudování nádherného dětského
hřiště. Obvykle chválí dospělí děti, dnes my, děti,
chválíme Vás, dospělé. Zasloužíte si pochvalu
a uznání. Konečně si budeme mít kde hrát! Ale
my,  starší školáci, trošku těm malým závidíme.

Doufáme, že i pro nás „veliké“ najdete peníze
a i my si budeme hrát na vedlejším sportovním
hřišti. Budeme se o naše hřiště starat, aby se
z něho ještě dlouho mohly těšit další děti.
Ještě jednou moc děkují malí i velcí z Baráků
ve Vrbátkách
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