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Tak jsme měli letos opravdovou zimu se
sněhem a pořádnými mrazy. Ale přeci
jenom jaro je tady! Sluníčko si už našlo cestu a krásně svítí a hřeje. My,
kteří máme své zahrádky, pole a sady,
už vyrážíme se semínky a sadbou a těšíme se z prvních jarních květů. Mám
ráda upravené předzahrádky a obdivuji
všechny, kteří dokáží před svými domy
vytvořit barevnou plochu a tuto celý rok
udržovat.
Trošku z jiného soudku:
•	pejskaři - nejenom že psa nemají
na vodítku a tím tak ohrožují zdraví kolemjdoucích, ale nechávají
udělat jejich „potřebu“ do cizích
zahrádek a pak odejít, jako by se
nic nestalo
•	vylepovači plakátů – bez výčitek
svědomí vylepí plakáty na nové
zastávky a obecní plochy
•	vandalové – rozbité odpočinkové
zóny, dětská hřiště, vysypaný odpad všude jinde, jen ne v popelnicích nebo sběrném dvoře a o hřbitově ani nemluvě.
Je ještě více věcí, které naši obec trápí
a musí je pořád dokola řešit.
Ale raději se těšme z krásného jara
a množství akcí, které pořádají místní
spolky a soubory a na které Vás v tomto
zpravodaji srdečně zvou.
						
			
Lenka Gajdová
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se již naplno otevřelo a láká nás do přírody,
zahrad, vinic a sadů. Já bych se však ještě vrátil
do prvních měsíců letošního roku.
I když se nám to zdá již velmi dávno, ještě před
pár týdny jsme měli opravdu zimní radovánky. Letošní nadílka sněhu byla mimořádná a zvláště děti
z ní měly radost. Naši pracovníci při úklidu sněhu
už měli spíše starosti. Pravidelně vyjížděli již ve 3
hodiny ráno, aby chodníky a vozovky byly sjízdné,
a často pokračovali až do večerních hodin, protože
sníh pořád padal. Okolo hlavních vozovek se nám
dařilo chodníky udržovat čisté, ale v bočních ulicích byl často problém, zvláště se špatně zaparkovanými auty. Přes veškerou snahu se nedařilo očistit chodníky a vozovky od ledu. Následně se musely
cesty i několikrát sypat pískem a výjimečně i solí.
Proto bych chtěl poděkovat občanům, kteří si dokázali udržet před svými domy chodníky čisté.
Ale již dost zimy. Slunce svítí a začínáme s úklidem obce po zimě. Naši pracovníci zametou cesty
po zimním posypu, okopou záhonky a dosadí keře
a stromky, které během loňského roku uhynuly,
a vyhrabou a dosejí trávníky. A opět bych rád požádal občany, kteří si dokáží upravit okolí svých

domů ke své radosti i radosti nás všech, aby pomohli s jarním úklidem.
Kromě úklidu se již rozběhly i akce investiční.
Díky velkým mrazům se podařilo vykopat a odvézt
většinu sedimentu ze Svatoborského rybníku. Část
sedimentu zůstala ještě na okraji rybníku a bude
se vyvážet až po žních na zemědělskou půdu. Zahájili jsme opravu chodníků v ulici Farská, těsně před
zahájením je výstavba komunikace v ulici Zmola
a stavba parkoviště za DPS. Dokončují se práce
na památníku internačního tábora, na stavebním
úřadě je žádost o povolení stavby na „Hospodářský
dvůr Písky“ a na prodloužení ulice K Vinohradům.
Ihned po získání stavebního povolení začneme
s realizací těchto staveb. Koncem dubna a začátkem května bude rekonstruováno dětské hřiště
za prodejnou v ulici Milotická.
Také jsme začali s pracemi na odstranění budovy staré školky ve Vrbátkách. Během dubna
a května bude odstraněn i dům č. p. 107 – naproti
vjezdu do ulice Zmola, který zasahoval do chodníku a je ve špatném stavu.
Přeji Vám do jarních dnů pěkné a slunečné
počasí a klidné a pohodové prožití velikonočních
svátků.
Miroslav Veselý, starosta obce

Vyměněná okna ze staré školky na sběrném dvoře
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Návrh nového praporu obce - anketa
V roce 1998 byl naší obci udělen na náš návrh
tehdejší poslaneckou sněmovnou nový znak obce
a prapor obce. Zatímco znak obce se díky svému
výtvarnému ztvárnění dostal do povědomí občanů i nejbližšího okolí, prapor je značně nevýrazný a „nicneříkající“. Proto se rada obce rozhodla
oslovit společnost ALERION s. r. o. a prostřednictvím jejich heraldika navrhnout prapor nový. Jeho
podoba by měla vycházet z obecního znaku a měla
by symbolizovat navenek naši obec. Současně
však musí být dodrženy heraldické zásady tvorby
obecního praporu.
Po zodpovědné přípravě a volbě z několika variant byl vybrán návrh, který Vám předkládáme
k posouzení. Do zpravodaje je vložen anketní
lístek s dvěma variantami. Tu variantu, která se
Vám víc líbí, zaškrtněte a anketní lístek dodejte
do 15. května do informační kanceláře nebo jej
vhoďte do poštovní schránky OÚ. Další možností
je hlasování na webových stránkách obce. Anketní otázka zní: „Která varianta obecního praporu
se Vám více líbí?“ Hlas dáte buď starému návrhu,
nebo novému návrhu obecní vlajky.

Ještě bych chtěl připomenout, co znamenají jednotlivé symboly na obecním znaku:
–m
 odré pole se stříbrnou vykořeněnou lípou symbolizuje původní obec Svatobořice
– b íle pole se třemi zelenými révovými listy symbolizuje Mistřín a jeho vinařskou tradici, tři listy poukazují na to, že byl Mistřín třikrát vypálen
– č ervené pole spojuje obě barvy a tím symbolizuje
spojení obou původních obcí, housle v červeném
poli poukazují na hudebnost obou obcí a lilie je
převzata ze znaku rodu Seilernů, kteří obě obce
dříve vlastnili.
Znak je tváří obce a je jedním ze základních
identifikačních prvků. Používá se jen při oficiálních i symbolických akcích obce a na obecních budovách. K jeho použití je třeba souhlasu
obce, kdežto prapor je možno vyvěšovat a používat i pro neoficiální akce. Např. fotbalová utkání,
setkání škol, obcí, hasičské soutěže apod.
Věřím, že Vás tato anketa zaujme a Vy svým
hlasem rozhodnete o budoucí podobě praporu
obce Svatobořice-Mistřín.
Miroslav Veselý, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z jednání XV. veřejného zastupitelstva obce dne 16. 3. 2017
Zasedání zahájil starosta v 18.00 hodin a přivítal přítomné zastupitele i občany obce. V úvodu
zastupitelé schválili program zasedání a zvolili
orgány jednání. Po kontrole usnesení z minulého
zasedání požádal starosta přítomné architekty ze
společnosti City Upgrade o prezentaci vize rozvoje
naší obce na další léta, kterou si obec objednala.
Architekti přednesli výsledky své půlroční práce, ve které řešili navrhovanou novou zástavbu,
možné centrum obce, kulturní a sportovní rozvoj
obce. Hodně času věnovali podpoře turismu a jeho
napojení na vinařství a kulturu obce. Po dopracování se tato vize stane strategickým dokumentem
rozvoje obce do budoucna.
Jednání zastupitelstva pak pokračovalo zprávou o činnosti rady obce, zprávou o činnosti kontrolního výboru, projednáním plnění rozpočtu obce
za rok 2016 a plněním rozpočtu za 1. a 2. měsíc
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roku 2017. Projednalo se rozpočtové opatření č. 1
a schválilo rozpočtové opatření č. 2. Členové zastupitelstva schválili smlouvy o poskytnutí dotace
organizacím na činnost.
V dalším průběhu zasedání se projednávaly
záležitosti týkající se obecních pozemků. Nejprve byl schválen prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v ulici Za Stadionem a schválena směna pozemků pod chodníkem na ulici Šardická.
Nebyly schváleny žádosti o odkup pozemků p. č.
1968/1 a části pozemku 1966/2 v k. ú. Mistřín
a pozemku 1091/1 v k. ú. Svatobořice, protože
se jedná o veřejné prostranství. Byl také schválen
bezúplatný převod pozemků pod chodníkem v ulici Šardická a Vyhnálov na obec od Jihomoravského kraje.
Při projednávání návrhu nové vlajky se zastupitelé dohodli, že s její podobou osloví anketou
občany obce a podle jejich reakce na příštím zasedání rozhodnou.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Protože obec je členem Dobrovolného svazku Severovýchod, schválili jsme dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření svazku a dodatek č. 1 ke Stanovám
tohoto svazku.

Po informaci o postupu prací v obci proběhla
diskuze a ve 21.20 hodin starosta jednání XV. zasedání zastupitelstva ukončil.
Miroslav Veselý, starosta obce

◾OSOBNOSTI OBCE◾

Květoslav HÁNA
Narodil se 11. 4. 1937 v domku č. 133 vedle
sv. Anny ve Svatobořicích-Mistříně.
Jak sám říká: „Už jako malý kluk jsem běhál
s obrůčků od kola po dědině“.
S atletikou začal v dorosteneckém věku a je
jí věrný dodnes. Jako učeň začínal v roce 1952
na učilišti ve Zlíně běhat a zúčastňovat se závodů
v přespolním běhu. K tomu ho vlastně vyprovokovaly tehdejší úspěchy legendárního Emila Zátopka, se kterým se na závodech potkával a který byl
velkým vzorem pro mladé sportovce.
Nyní žije se svou manželkou ve Veselí nad Moravou a má dvě dcery – Martu (1964) a Blanku
(1970). Celý život byl zaměstnán ve svém bydlišti
v ČSD u zavazadlových spěšnin. Jednu dobu běhala celá rodina – on, manželka i obě dcery. V současné době běhá už jen starší dcera Marta, kterou
mnozí běžci znají pod jménem Durnová, mladší
dcera Blanka se věnuje cyklistice.

Jubilant Květoslav Hána

Květoslav Hána je výraznou postavou všech
běžeckých závodů – s nepřehlédnutelnou čelenkou a s úsměvem na rtech. Na svých 80 let zdaleka nevypadá. Je neuvěřitelné, že běhá už 65 let
a na kontě má doposud 2150 závodů! A nikdy
žádný závod nevzdal! V tom mu s největší pravděpodobností patří české prvenství. A co ho při
běhu drží? Těší se hlavně na každý závod, protože
se na něm sejde s kamarády, se kterými si má
vždy co říct.
Díky běhu procestoval velký kus světa. Závodil v Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku,
Kanadě, USA, Portoriku, Anglii, Austrálii, Africe
a na Maltě. Je několikanásobným mistrem Dolního Rakouska, kde 15 let nenašel přemožitele,
mistrem republiky v běhu do vrchu a 10 000 m,
mistrem Slovenska v hodinovce, mistrem Evropy ve štafetě, mistrem světa družstev v krosu
a získal mnoho stříbrných a bronzových medailí.

Květoslav Hána s Emilem Zátopkem

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Je bezesporu živoucí legendou atletiky a sportu
na Slovácku. Jeho úspěchy však už dávno hranice
tohoto jihomoravského regionu překročily.
A jeho nejlepší osobní výkony?
3 000 m – 9:27
5 000 m – 16:13
10 000 m – 31:56
hodinovka – 17 435m
půlmaraton – 1:22:53
25 km – 1:27:37
maraton – 2:50:11
Za svůj největší úspěch považuje to, že je šťastně ženatý a na svůj věk zdravý. A jaké vlastnosti

by měl mít podle jeho názoru dobrý běžec? „Musí
ho běhání bavit, mít radost z pohybu, být ochoten
své zálibě něco obětovat a dodržovat životosprávu. Neměl by také závodit „na doraz“, nepřepínat
se a závody absolvovat s úsměvem“.
Ačkoliv již mnoho let bydlí ve Veselí nad Moravou, na svoji rodnou obec nezapomíná a hrdě nosí
na tričku logo Svatobořic–Mistřína.
Před panem Hánou nezbývá než smeknout klobouk a popřát ještě hodně šťastně naběhaných
kilometrů ve zdraví a pohodě.
Z dostupných materiálů zpracovala
L. Gajdová

Milada Marie Maradová
K významnému životnímu jubileu našim spoluobčanům chodí blahopřát představitelé obce.
Navštíví jubilanty, kteří slaví 80, 90 nebo 95 let
a pak každý další rok. Ve výjimečných případech
se zajíždí poblahopřát i mimo naši obec. Takovou
výjimečnou událostí bylo 100 let naší rodačky Marie Maradové, řádovým jménem Milada.
Narodila se 28. 2. 1917 v Mistříně rodičům Valentinu Maradovi a Terezii, rozené Lévkové, ze
Svatobořic. Maminka jí zemřela v roce 1921 - v 38
letech. Pochází z 9 sourozenců.
Do řádu, zvaného Institut blahoslavené Panny
Marie (nebo také Anglické panny - podle zakladatelky Mary Ward, která pocházela z Anglie), vstoupila 20. 2. 1935. Obláčku (obřad, během něhož novicka poprvé obléká řeholní hábit) měla 6. 9. 1935,
první sliby skládala v 1937 a věčné sliby 6. 9.
1943 – to všechno ve Štekni u Strakonic. Po celý

Uprostřed stojící stoletá sestra Milada
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řeholní život pracovala jako vedoucí nebo pomocná kuchařka. Řád se věnoval vyučování a výchově
dívek, a když sestry za totality nesměly vyučovat,
sloužily v domovech důchodců.
Po složení věčných slibů byla přeložena do Svojšic u Kolína, pak do Dobré Vody u Nových Hradů.
V roce 1990 byla sestra Milada poslána do Prahy,
aby se starala o kostel sv. Josefa na Malé Straně. V roce 1993 onemocněla, a proto se vrátila
zpět do Dobré Vody. V roce 1996 byla přeložena
do Štěkně, kde žije dosud v kongregaci (kongregace je řeholní společnost, kde se skládají jednoduché
sliby – jak časné, tak věčné, zatímco řeholní řády se

Ing. Jedovnická při blahopřání sestře Miladě
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

vyznačují sliby slavnými) CONGREGATIO JESU,
která je umístěna na zámku a slouží starým a nemocným sestrám a je v něm umístěno ubytovací
zařízení.
Naší návštěvou byla potěšena, a už při slově
Mistřín se rozzářila a vyloženě ožila. Radost jí
udělaly také mimo jiné knihy o naší obci, předané
starostou obce Ing. Veselým.

Možná, že takový dar – 100 let života – je odměnou za život naplněný prací, obětavostí, láskou,
věrností, modlitbou a dalšími činy, které prospívají bližním, církvi, slouží ke slávě Boží. Ať Vám náš
Stvořitel a Spasitel dopřeje ještě další léta prožitá
ve zdraví, odevzdanosti do Jeho vůle a přízně.
Libuše Jedovnická, místostarostka obce

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A KULTURNÍ AKCE◾

Mateřská škola Svatobořice
Už jsem tady, volá jaro
doufám, že jsem nezaspalo!

Ondrášek to s údivem okomentuje: no, to jsem ještě nezkusil! /zamilovat se/

Konečně jsme se dočkali, jaro je tady a s ním
barevnější a veselejší svět.
Těšíme se na toulání přírodou, na hry na zahrádce, na procházky plné zážitků z pozorování
všeho kolem nás.
Za dveřmi je zápis do mateřské školy pro nové,
malé kamarády, ale také zápis do základní školy,
na který jsme skvěle připraveni a moc se těšíme.
Konec školního roku se blíží mílovými kroky,
a proto si užíváme každý den se svými kamarády. Půjdeme do kina na pohádku, přivítáme divadlo,
seznámíme se s vesmírem
v mobilním planetáriu, vyzdobíme si školičku velikonočními dekoracemi, zazpíváme maminkám k jejich
svátku, oslavíme svůj svátek a zakončíme to všechno
výletem za vláčkem. A tak
rychle utíká společný rok
ve školce.

Oblékáme se na vycházku. Za paní učitelkou
přijde Viktorka celá nešťastná, že jí nejde obout
botička. Paní učitelka trpělivě Viktorce vysvětluje, jak botičku nejlépe obuje: Viktorko, to si musíš chytnout jazýček /u botky/ a hned to půjde.
Viktorka vyplázne jazyk a prstíky jej vytahuje
a botička ne a ne obout.
Hezké jarní dny přeje kolektiv dětí
a zaměstnanců MŠ Svatobořice

Perličky pro radost:
Davídek a Ondrášek si
povídají o kouzelné moci
kamenů. Ondrášek se pochlubí, že jeho žlutý kámen
dokáže přičarovat sílu.
Davídek se zamyslí a odpoví: a můj zelený kámen je
lepší, dokáže se zamilovat.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Mateřská škola Mistřín
Letošní zimu jsme si zimních radovánek opravdu užili a ani nám nevadilo, že solnou jeskyni
v Hodoníně, do které jsme jezdili, zrušili. Boby, lopaty i dětské odhrňovače nezahálely a sněhuláků
jsme mohli postavit hned několik. S tím největším
máme i pěknou fotku.
Na Valentýnka jsme měli karneval. Děti v krásných maskách roztančily celou školku a při soutěžích si užily spoustu legrace a zábavy. A pak
se zima pomaloučku loučila. Přestože po ránu

přituhovalo, začalo se hlásit jaro. Březen jsme
věnovali hlavně knížkám. Rodiče se svými dětmi
opět obohatili náš čtenářský deník a také jsme
společně navštívili místní knihovnu.
Nejvíce se ale těšíme na Velikonoce, kdy školku
opět vyzdobí výtvory ze společného tvoření s rodiči, které plánujeme na 5. dubna.
Ale hlavně si budeme užívat sluníčka a krásných jarních dnů, které nás doufám nezklamou.
A to přejeme i Vám.
Kolektiv MŠ Mistřín

Knihy a děti patří k sobě – Březen měsíc knihy

Karneval v MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
VÝTVARNÝ ÚSPĚCH
Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlásilo před měsícem výtvarně literární soutěž pro žáky základních škol s názvem ŠKOLA JAKO MŮJ KAMARÁD.
Dne 7. 3. 2017 se konala ve vlastivědném muzeu
v Kyjově vernisáž se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže. Porota vybírala z 332 prací zaslaných
do soutěže celkem ze 13 škol. Cen od sponzorů
bylo opravdu hodně a tak byla volba jednotlivých
kategorií snadná a oceněných žáků mnoho – každý ročník zvlášť. Z naší školy se účastnily ročníky

především z 1. stupně a školní družina. Z druhého
stupně se přidal 6. ročník.
Umístění našich žáků:
Justýna Varmužová 2. B 3. místo
Nella Daněčková 3. A 3. místo
Adam Luža 4. A 1. místo
Karolína Surková 5. A 2. místo
Tomáš Koudela 6. A 3. místo
GRATULUJEME!
Martina Hálová

Ocenění žáci naší školy ve výtvarné soutěži
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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OKRESNÍ KOLO MLADÝCH RECITÁTORŮ
Dne 2. 3. 2017 proběhlo okresní kolo mladých
recitátorů v Hodoníně na ZŠ Mírové náměstí.
Letos poprvé se zadařilo všem dětem, které reprezentovaly naši školu. V 1. kategorii se Lucie
Varmužová z 1. B umístila na krásném 5. místě
z 23 účastníků. Václav Varmuža ze 4. A vybojoval
3. místo ve 2. kategorii z 21 dětí a je jako první
náhradník do krajského kola. Největším překvapením byla talentovaná Barbora Dvořáková z 9. B,
která se stala absolutní vítězkou ve 4. kategorii
ze 14 recitátorů a bude reprezentovat okres Hodonín v krajském kole v Brně. Všem účastníkům
gratulujeme a Barči držíme palec v kraji a těšíme
se na její další úspěchy!
Velké poděkování též patří paní učitelce Janě
Brhelové, která letos děti skvěle připravila a již
dlouhodobě se na naší škole mladým recitátorům
věnuje.
Markéta Varmužová

Úspěšní zástupci naší školy v recitaci

VOLÁME JARO
V rámci družiny se 21. února uskutečnilo druhé setkání dětí a jejich rodičů v keramické dílně.
Zájemce jsme lákaly jarní tématikou. V nabídce
byla možnost vytvořit si slepičku, sluníčko nebo
květinu a květináč. Rády jsme uvítaly známé tváře, ale i nově příchozí, kteří projevili zájem o tuto
aktivitu. V krátkosti jsme připomněly postup
a důležité informace při práci. Výroba květináčku
nabízela největší prostor ke kreativitě. Především
bychom chtěly ocenit snahu všech přítomných
a příjemnou atmosféru. Věříme, že společné tvoření rodičů s dětmi má smysl a že výrobky najdou
své místo v jejich domovech nebo potěší blízké.
Budeme se těšit na další setkání a radostné
tvoření.
Veronika Bartoňová a Kamila Kundratová

Zápal při tvoření z hlíny

NOVOROČNÍ SOUTĚŽ VE SKOKU VYSOKÉM – 1. STUPEŇ
Závěr měsíce ledna byl pro žáky 1. stupně náročný. Pilovaly se známky na vysvědčení a probíhaly nácviky skoku do výšky. Při samotných
závodech se vítězové třídních kol utkali před plnou tělocvičnou povzbuzujících kamarádů. Velký
obdiv a potlesk si zasloužili vítězové celoškolní
soutěže.
1. ročník:
1. místo – Marada Tobiáš, Varmužová Lucie
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2. místo – Příkaský Petr, Martykánová Anastázie
3. místo – R
 yba Šimon, Štefanovičová Kristýna,
Vítková Sabina
2. ročník:
1. místo – Vodička Lukáš, Výletová Daniela
2. místo – Tichý Filip, Urubková Jorika
3. místo – K
 ališ Jakub, Látalová Barbora,
Kundratová Amálka
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

3. ročník:
1. místo – Luža Filip, Žaliová Kristýna
2. místo – Pekárek Jan, Němcová Sabina
3. místo – Vavřina Václav, Kulheimová Elen
4. ročník:
1. místo – Hajný Jan, Fricová Veronika
2. místo – Varmuža Václav, Urubková Marina
3. místo – Luža Adam, Bužková Kristýna

5. ročník:
1. místo – Koplík Ondřej, Hykšová Adéla
2. místo – K
 necht Jakub, Karská Bára, Surková
Karolína
3. místo – Stara Martin, Briešťanská Jasmína
Blahopřejeme vítězům.

Horáčková Lenka

Nejlepší ve skoku vysokém z 1. ročníku

Nejlepší ve skoku vysokém z 2. ročníku
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Nejlepší ve skoku vysokém ze 4. ročníku

Nejlepší ve skoku vysokém z 5. ročníku
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NAŠE MLADÉ ATLETICKÉ NADĚJE
„….Do dálek září čest
získaná v olympijských hrách
tam na dráze Pelopa závodní,
kde rychlostí nohou borci soupeří
s vypětím síly ve smělém boji.
Kdo zvítězí, prožívá po celý další život
krás pohody jasné, sladké jako med,
pokud ji vítězství může dát..“
(Z oslavné básně na vítěze sportovního klání
od řeckého básníka Pindara, 5. století př. n. l.)
Sport je odvozen z latinského deportare, které
bylo přejato do románských jazyků. Ve španělštině je doloženo deportarse, ve francouzštině déporter, v anglo-francouzštině disport, k němuž od 15.
století přibyla i zkrácená forma sport. Šlo o označení příjemně stráveného volného času, rozptýlení
od vážných povinností, veselé zábavy, hry.
Nakolik je pro mladé sportovce z naší obce toto
tvrzení pravdivé, zkusme s nimi projít jejich atletickými začátky, tréninky i úspěchy.
Atletický klub Kyjov (AKK), který se o mladé
atlety stará, byl založen v r. 1958 pod názvem
Jiskra Kyjov. V roce 1963 byl založen Štěpánský
běh, který se postupem času stal mezinárodním

silničním závodem. V roce 1995 je založen Atletický klub Kyjov. V současnosti ho navštěvuje
asi 70 dětí včetně mládeže. Atlety momentálně
trénují čtyři trenéři: Alois Vrbovský, Ivana Řezáčová, Josef Pazourek a Pavla Jelínková. Z naší
školy v minulosti navštěvovali klub Tereza Rybaříková, Anna Výletová, Natálie Slezáková, Adam
Bruckner a v současnosti trénují tito žáci: Hynek
Hajný, Ema Hajná, Zuzana Pekárková, Helena
Adamcová, Adam Kališ.
Zmíním se velmi ráda o úspěších mladých běžců:
Hynek Hajný navštěvuje AKK od roku 2010.
Jako všichni atleti v klubu začíná běhat a u toho
stále zůstává. V každém roce absolvoval Hodonínský běžecký pohár mládeže (HBPM) a pokaždé
se mu podařilo v něm dosáhnout na stupně vítězů. Tento pohár se skládá ze 14 závodů v okrese
Hodonín, dle umístění v závodě se získávají body,
které se na konci sezony sečtou a proběhne slavnostní předání pohárů třem nejlepším v každé kategorii. Kategorií je pět, rozdělených podle věku,
zvlášť děvčata a chlapci. Díky svým výsledkům byl
Hynek nominován reprezentovat Jihomoravský
kraj na Letních olympijských hrách dětí a mládeže v Plzni v r. 2015 v disciplíně 800 m.
Ema Hajná začala koketovat s během od svých
3 let, kdy doprovázela
bratra na závody. Závodila tedy v nejmladších
kategoriích a dařilo se.
V r. 2014 se stává dalším
členem AKK. V HBPM
dosáhla v každém roce
na stupně vítězů a za rok
2016 získala Ema Cenu
řídícího závodu za absolutní vítězství 13ti
závodů, tzn. 13 zlatých
medailí! Největší úspěch
Emy je ovšem účast
na Zlaté tretře v Ostravě
2016, kam se nominovala
druhým nejrychlejším časem v Republice na trati
200 m a ten v Ostravě
obhájila.

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Tereza Rybaříková o sobě napsala:
S atletikou jsem začala v 7 letech, kdy jsem
chodila do přípravky Atletického klubu v Kyjově.
Asi po 5 letech tvrdé přípravy jsem přestoupila
z přípravky mezi starší. Mé první závodní zkušenosti jsem začala čerpat účastí v závodech Hodonínského běžeckého poháru, poté jsem povýšila
na závody na dráze. Mojí první závodní tratí byla
osmistovka a s touto tratí jsem se nominovala
na svoje první Mistrovství České republiky. Mezi
mé další úspěchy bych zařadila účast na Olympiádě dětí a mládeže České republiky, kde jsem se
na trati 800 metrů dostala až do finále a umístila
se na krásném 9. místě. První cenný kov na sebe
nenechal dlouho čekat: ze soutěže European Kids
Athletics Games jsem na trati 800 metrů vybojovala bronz! Ale můj nejvyšší výkon na této trati
přišel až na Mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a žákyň na dráze v Třinci. S časem
2:25,97 jsem se umístila na celkově 4. místě.
S přibývajícím věkem jsem nacházela lepší výsledky na kratších tratích. V roce 2013 jsem se už
jako patnáctiletá účastnila Mistrovství republiky
žáků a žákyň v Praze a na trati 300 metrů jsem
vybojovala s časem 41,96 bronzovou medaili. Radost z úspěchu se znásobila při štafetě 4x300 metrů. Na této trati jsme s holkami dosáhly vítězství
mistryně republiky pro rok 2013.
Se změnou školy přišla i změna klubu, mým domovským klubem se stal Olymp Brno, kde jsem se
chopila příležitosti a účastnila se mezinárodních
závodů ve Španělsku European Champion Clubs
Cup, kde jsme jako družstvo vybojovali stříbrnou
medaili.
V současné době opět trénuji a závodím za Kyjovský atletický klub a připravuji se na Mistrovství České republiky, kde budu reprezentovat
klubové barvy na trati 200 metrů. Držte mi palce.
Anna Výletová píše:
K atletice jsem se dostala přes Terku Rybaříkovou, která navštěvovala atletickou přípravku
v Kyjově. Vždycky jsem v sobě měla závodního
ducha a předbíhat kluky v tělocviku bylo pro mě
v té době vášní. Přes přípravku, kdy jsem absolvovala své první závody v rámci HBPM a sbírala
první medaile, jsem se dostala do skupiny k panu
Vrbovskému, který trénoval už starší atlety mimo
přípravku. Nejspíš kvůli velkému generačnímu
rozdílu a mému pubertálnímu období jsem byla
přesunuta do skupiny pana Pazourka, se kterým
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Tereza Rybaříková

jsem si hned sedla. Byl pro mě trenérem s velkým
T, jeho slova jsem respektovala víc než rodiče,
a když se ohlédnu zpět, byl to vztah, který by měl
mezi svěřencem a trenérem být. Pod jeho vedením
jsem se začala účastnit větších závodů a vyhrávat. Roku 2011 jsem stanovila nový český rekord
v běhu na 1000 m mladších žákyň, který má hodnotu 3:12,11. V roce 2012 jsem se zúčastnila prvního halového i venkovního mistrovství ČR, kdy
jsem se jako o tři roky mladší, než holky v kategorii, umístila vždy do 8. místa. Vyhrála jsem
Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 800 m
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Anna Výletová

a taky European Kids Athletics Games pořádaném v Brně v konkurenci 14ti států. Na základě
výsledku jsem byla nominována na Mezistátní
utkání v italském Majanu, kde jsem se v běhu
na 600 m umístila na 5. místě. O rok později jsem
v hale získala stříbro a titul vícemistryně ČR
na 800 m a venku se nám povedlo vyhrát štafetu na 4x300 m a stanovit tak nový český rekord.
Porazit takové atletické „velmoci“, jako je Praha
a Brno, pro nás bylo něco neskutečného. Za tento výsledek jsme byly všechny oceněny starostou
Kyjova za vzornou reprezentaci města. V roce
2014 jsem byla považována za absolutní favoritku
na halovém MČR na 800 m, ale takový tlak jsem
bohužel neunesla a „pouze“ obhájila druhé místo
z minulého roku. Téhož roku jsem se zúčastnila
Letní olympiády dětí a mládeže, kde jsem skončila
na druhém místě a zde jsem zaběhla svůj největší osobní rekord na 800 m – 2:17,11s. Po úspěšné
spolupráci s mým oblíbeným trenérem přišlo loučení v podobě odchodu na střední školu. Rozhodla
jsem se nastoupit na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně, kde jsem začala s novou disciplínou, a to 400 m. Trvalo téměř rok a půl, než jsem
si zvykla na nového trenéra, jeho metody, disciplínu, k tomu menší zdravotní komplikace a úplně
jiný tréninkový režim. Za dobu strávenou zde, považuji za svůj nejlepší výsledek 1. místo se štafetou na 4x400 m a 6. místo na 400 m na MČR v roce
2016 v kategorii dorostenek, kde už je opravdu
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

těžké se prosadit. Zúčastnila jsem se také Mistrovství Evropy družstev ve Španělsku, kde jsme
skončili na smolném 4. místě o pouhého půl bodu.
Po tomto vyčerpávajícím výčtu úspěchů naší
mladé atletické naděje už není co dodávat. Snad
jsem jen trochu více pochopila slova Emila Zátopka, který ve svém neobyčejném životě dospěl
k názoru, že běh je vlastně jakýmsi koncentrovaným životem: platí v něm stejná pravidla jako
jinde, jen mnohem intenzivněji. Běhu, stejně jako
lidskému životu, škodí stereotyp – a tak ho začal
systematicky narušovat: nestačilo jen před závodem trochu ubrat na tréninkových dávkách, aby
tělo i duch byly na startovní čáře ve správném poměru zároveň odpočaté i nabuzené. Emil zjistil,
že se mu subjektivně lépe běží a výkon stoupne,
když si jde večer před závodem třeba zatančit.
Nebo když udělá nějakou jinou neobvyklou věc,
která vyhodí jeho organismus ze stereotypu a vyvolá v něm zostřenou reakci, „zvýší hormonální
hladinu“, jak tomu sám Emil říkal…
A proto, milí sportovci, přeji Vám stále zvýšenou „Emilovu“ hladinu při každém startu. Děkujeme, že tak skvěle reprezentujete svůj klub, naši
školu, obec, kraj i vlast. Přejeme Vám na dalších
tratích to známé Zátopkovo heslo: „Nemůžeš? Tak
přidej!“ A budeme se těšit na Vaše další úspěchy!
Markéta Varmužová (spoluautorky Monika
Hajná, Tereza Rybaříková, Anna Výletová)
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KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA – 1. STUPEŇ
V letošním školním roce vzrostl zájem o kroužek angličtiny, který navštěvují žáci 1. a 2. tříd.
Jelikož počet přihlášených žáků byl velký, rozjeli
jsme 2 kurzy: začátečníci (1. tř.) a pokročilí (2.
tř.). Pokročilí již svoje loňské znalosti a dovednosti prohlubují a upevňují. Začátečníci s jazykem
letos začali, ale o to s větší chutí a aktivitou.
Kroužek je založen na principu opakování (nápodobě), zpěvu, říkadlech, pohybových hrách. Jelikož nepíšeme a ani nečteme v angličtině, texty
písní si kreslíme. Snáze se je tak naučíme, žáci si
je mohou podle obrázků zopakovat i doma. Zaměřujeme se na různé události v rámci tematických
hodin, např. Halloween; Den díkůvzdání; Vánoce,
Velikonoce – srovnáváme zvyky u nás a ve světě;

roční období; rodina… Probíráme běžnou slovní zásobu – zvířata, ovoce a zelenina, pozdravy,
představujeme se, číslice – počítáme… Nedílnou
součástí jsou také pohybové hry v angličtině (obdoba českých „Čáp ztratil čepičku“, „Na molekuly“, „Kuba řekl“), které žáci velmi rádi hrají. Vše
je doplněno audio nahrávkami, obrázky pro lepší
názornost. Žáci jsou odměňováni obrázky pejsků
s anglickými pochvalami. Sbírají je po celý školní
rok. Na konci roku odměníme ty nejúspěšnější,
ale za svou celoroční práci si odměnu zaslouží
všichni. Pro mne, jako vedoucí kroužku, je největší odměnou to, že se žáci na kroužek těší a pracují
s nadšením.
Mgr. Irena Hlaváčková

„A DO TŘETICE VŠEHO…“
V pondělí 6. 3. 2017 se vydali žáci 1. - 3. ročníku do Slováckého divadla v Uherském Hradišti
na pohádku s názvem „A do třetice všeho..“, kterou nám zahrálo Divadlo Drak. O čem pohádka je?
Dozvěděli jsme se, že bez práce nejsou koláče, že
kdo přespříliš rozmazluje své děti, ten riskuje, že
jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií loutkového divadla,
romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby. Inscenace „A do třetice

všeho..“ je určena nejmenším divákům a vychází
z klasických pohádek, jak je zaznamenali Karel
Jaromír Erben, Božena Němcová a další. Inspiruje
se slavnou tradicí loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro
ně nové výrazové prostředky. Divadlo Drak spojilo
tři pohádky do jedné a doplnilo ji živou hudbou.
Dětem se představení líbilo, děkujeme p. uč.
Horáčkové za organizaci této kulturní akce a už
se těšíme na další povedené divadlo!
Markéta Varmužová

Akce I. stupně leden až březen 2017
30. ledna
Novoroční laťka ve skoku vysokém
31. ledna
Školní kolo Recitační soutěže 1. stupně
9. února
Vzdělávací akce ŠD – OVOCENTRUM s maskotem
20. února
Pěvecká soutěž J. Měchury, KD, výherci školních kol
21. února
Velikonoční tvoření – Voláme jaro
24. února
Turnaj ve vybíjené
2. března
Okresní kolo v recitaci v Hodoníně – vítězové třídních kol
6. března
Divadelní představení pro žáky 1. – 3. ročníků
7. března
Výtvarná soutěž – Škola je můj kamarád
24. března
Kouzelník ve školní družině
30. března
Mobilní planetárium ve škole – MŠ + 1. – 5. ročník

Lenka Horáčková

Akce II. stupně leden až březen 2017
7. ledna
Taneční 2016/2017 - Závěrečná 2017
23. ledna
Prevence drogy – Policie ČR – 8. ročník
24. ledna
Okresní kolo olympiády v matematice
25. ledna
Prevence drogy – Policie ČR – 9. ročník
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6. – 11. února
14. února
16. února
10. března
20. března
22. března

LVVZ – Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
Dětská recitační soutěž žáků 6. až 9. ročník – školní kolo
Školní kolo Pythagoriády – 5. – 8. ročník
Intervenční program – 8. A
Intervenční program – 8. A
Divadelní představení ve Zlíně – přihlášení žáci 5. – 9. ročníku

Jana Brhelová

Školní kolo recitační soutěže

Naše farnost
VZPOMÍNKA NA P. RADIMA
V sobotu 4. února jsme doprovodili k poslednímu odpočinku P. Radima Hložánku, který byl
ve zdejší farnosti dlouholetým duchovním správcem. Rodák ze severomoravského Petřvaldu
u Nového Jičína zde působil 18 let, od roku 1991
do 2009, a bylo to místo, kde ve výkonu své kněžské služby pobýval nejdéle. Spolu s předchozím
působením v Kostelci u Kyjova a následným pobytem ve Skoronicích strávil vrchol svého kněžského života, i když ve velmi zralém věku, na kyjovském Slovácku, které mu bytostně přirostlo
k srdci. Není proto divu, že si přál být pochován
v tomto kraji, konkrétně na mistřínském hřbitově.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Nechci zde podrobněji vypisovat jeho životopis,
který byl ostatně zveřejněn, nechci také hodnotit
jeho celkový osobní charakter, vždyť mnozí z vás
ho znali lépe než já. Rád bych se jen podělil o zkušenost, kterou jsem s ním osobně učinil. Když
jsem působil jako kaplan v Kyjově, setkávali jsme
se jako kněží v rámci děkanátu ať už při kněžských rekolekcích, tedy duchovních a organizačních setkáních, konaných jednou za měsíc, nebo
při zpovídáních a při slavnostních duchovních
akcích. Jakožto kyjovský kaplan jsem byl v době
jeho nemoci na přelomu let 2003 a 2004 požádán,
abych ho několikrát zastoupil v této farnosti.
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Pohřeb P. Radima Hložánky

To bylo i při jiných příležitostech. Navštívil jsem
ho i několikrát na faře. Z těchto setkání jsem poznal, že je to zásadový a přímý člověk, který se
nebojí upozornit na nedostatky. Mohlo se to zdát
nepříjemné, ale na druhé straně zdravá kritika
může člověka posunout dále. On sám na tento
svůj postoj „doplatil“ za totalitního režimu tím,
že byl často v hledáčku Státní bezpečnosti a byl
i vězněn, ale i tyto negativní zkušenosti ho určitě
nezlomily, ale, právě naopak, posílily. Pokud byl
tvrdý na druhé, tak o to víc se naučil být tvrdý
sám na sebe. Dále měl blízko ke vzdělaným lidem
a podporoval vzdělání, což také má původ v tom,
že v kriminálu se dostal mezi vzdělané lidi, zvláště po filozofické a teologické stránce. Sám také
byl hodně sečtělý.
Měl přání, a patrně to oznámil i na vyšší místa, abych nastoupil jako farář do Mistřína, s tím,
že on by tu na faře se mnou zůstal bydlet jako
výpomocný duchovní. Okolnosti ovšem chtěly jinak a já jsem tehdy musel nastoupit do farnosti
v Horní Moštěnici. Nakonec se přece jen vyplnila
ta první část jeho záměru, že jsem byl povolán
do mistřínské farnosti. Druhá část, která ještě
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částečně trvala – jeho návrat do Mistřína – se
však už neuskutečnila. Téměř současně s mým
příchodem do této farnosti se otci Radimovi přihodil ve Skoronicích nešťastný úraz, který ho už
natrvalo upoutal na lůžko a donutil k pobytu v zařízeních se zvláštní péčí.
Po dvou a půl letech tohoto jeho utrpení a strádání – byl to stále přece velice činorodý člověk
a nemožnost pohybu a ztráta zraku ho odstavily
od všeho, co rád dělával – se uzavřela dlouhá kapitola jeho životní pouti zde na zemi.
Pohřeb v naší obci, podle mého názoru i podle svědectví jiných lidí, proběhl docela důstojně
a pěkně, i přes různé komplikace, které se objevily při přípravě. Prostřednictvím tohoto článku
chci také ještě jednou poděkovat za významnou
pomoc obce při organizaci této společenské události, chci vyjádřit vděčnost škole, zvláště lidem
ze školní jídelny za poskytnutí prostor a přípravu
pohoštění, a hasičům při usměrňování dopravy.
A v neposlední řadě i všem farníkům a dalším lidem, bez jejichž pomoci by tato pohřební slavnost
neproběhla tak dobře.
P. Bedřich Horák

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Charitní pečovatelská služba
Poslední závěje sněhu odnesla voda v potoce
a naše pečovatelská služba má za sebou po třech
měsících zase novinky. Nejvýznamnější z nich je
změna v pracovnicích přímé péče – pečovatelky –
kdy se vyměnily všechny tři pracovnice, což tato
služba nezažila několik let.
Výběr pracovníků probíhal již od prosince
a musím se přiznat, že byl časově velmi náročný.
Každá pečovatelka musí být úředně registrována
na Krajském úřadu Jihomoravského kraje z důvodu zajištění co nejkvalitnější péče a musí splňovat všechny požadavky – potřebné vzdělání, čistý
trestní rejstřík (bezúhonnost), nejlépe očkování
proti žloutence typu B a pro nás zásadní kritérium, aby měla řidičský průkaz B.
Pohybovat se i v rámci jedné obce pěšky nebo
na kole za službou je v dnešní době finančně velmi
ztrátové, i když na druhou stranu ekologické. Krajský úřad požaduje a sleduje vykázaný čas strávený
u uživatele služby a čas strávený na cestě za ním.
V případě použití kola nebo pěšky by se to promítlo do ceny služby, kterou by zaplatil uživatel, a my
bychom nedosáhli potřebných vykázaných časů,
které musíme splnit. Potřeba služebního auta je
na místě i z důvodu narůstající poptávky po činnosti – doprovod dospělých na instituce - k lékaři,
kterou jsme v minulém roce poskytli celkem 119
krát. Díky služebnímu autu můžeme zajistit péči
u více lidí se širším rozsahem služby.
V zimních měsících jsme zkusili uspořádat novinku v pečovatelské službě ve prospěch všech
místních domácích pečujících o své blízké - besedy s odborníky. První besedující byla zdravotní
sestra – rehabilitační pracovnice Ester Böhmová,
která povídala o péči o dlouhodobě ležícího jedince, možnosti polohování, předcházení proleženinám a v druhé besedě se zabývala příčinami
a následky cévní mozkové příhody (CMP) s prvky
první pomoci a rozpoznání CMP, možnosti rehabilitace postižených končetin.
Besedy s psycholožkou, Mgr. Janou Kulheimovou, se nesly v duchu péče o své blízké ve vztahu
ke svým potřebám a svému času, kdy i pečující
osoba potřebuje pocit nechat se opečovávat a mít
čas na své koníčky, potřeby (např. odpočinku).
Dobrou zpětnou vazbou ze všech besed byla opakovaná účast posluchačů – což mě utvrzuje v tom,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

že byly potřebné a témata stále aktuální. Děkuji
Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín za finanční
zajištění těchto besed, prezentaci aktivity a spolupráci. Taktéž platí poděkování p. Maradovi,
vedoucímu kulturního domu.
Jediné, co jsem v zimních měsících již nestihla
uskutečnit, byla aktivita pro domácí pečující –
svépomocná skupina, neboli pravidelné setkávání
s cílem poskytnutí podpory a pomoci v konkrétních situacích. Je to moje výzva pro další zimní
období. Čas je neúprosný, ten jediný nezná pojem
„přesčas“.
Pečovatelská služba je k dispozici rodinám,
jedincům se zdravotním znevýhodněním a seniorům každý den v době od 7 - 20 hod. včetně
víkendů. Poskytujeme péči v oblasti zajištění základních životních potřeb (hygieny, stravy), chodu domácnosti, možnost doprovodu na kontrolu
k lékaři. Při poskytování péče úzce spolupracujeme se zdravotní sestrou Charitní ošetřovatelské
služby Kyjov.
Naše služba je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Obecním úřadem
Svatobořice-Mistřín a Jihomoravským krajem.
Mgr. Karla Blahůšová,
vedoucí služby a sociální pracovnice

Charita při práci s klientem
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Denní stacionář Fénix
V Kyjově obecně prospěšná společnost Fénix
působí již od r. 2012. V tomto roce 2017 došlo
v Sociálně-psychiatrickém centru k významným
organizačním změnám. Informace o nových i zavedených službách poskytla vedoucí Mgr. Radka
Galanová:
Do cílové skupiny patří osoby s duševním onemocněním, zejména lidé trpící Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence. Lidé se
k nám dostanou na základě doporučení lékaře –
psychiatra nebo neurologa.
Od 1. 1. 2017 nabízíme novou registrovanou sociální službu – sociální rehabilitaci. Tato služba
je bezplatná. Je určena lidem, kteří mají duševní
potíže, jsou v situaci, kdy se například chystají
na návrat z léčebny a uvítali by někoho, kdo by
je podpořil. Lidem, kteří ztratili svou sebejistotu
a sebedůvěru, přitom ale musí řešit problémy,
např. v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, vztahů, a neví si rady. Tato služba je poskytována jak v ambulanci – Urbanova 625, tak v terénu
– v domácím prostředí nebo na veřejných místech.
Provozní doba denního stacionáře je každý
všední den od 8:00 do 15:00 hodin. V úvodu každého dne připravíme ranní čaj a dáme prostor
uživatelům, aby se s námi podělili o to, čím momentálně žijí. Pak se zorientujeme v čase – to
znamená, připomeneme si datum, roční období,

Relaxační omalovánky - denní staiconář Fénix

případně jaké svátky slavíme. Potom následují
nejrůznější aktivity. Nabízíme tělesné cvičení,
procházky po okolí, klasický tanec, zpěv nebo
arteterapii. Oblíbené jsou relaxační omalovánky.
Pro posílení kognitivních schopností zařazujeme
skládačky, různé doplňovačky nebo trénink paměti. Podle Zákona o sociálních službách si uživatelé
platí 30 Kč za hodinu podle skutečně stráveného
času v denním stacionáři.
Další informace případní zájemci o služby najdou na internetových stránkách: http://www.
fenix-centrum.cz
Marie Budíková

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Malé ohlédnutí za naší činností v novém roce
Chladný leden byl pro nás klidným, nenáročným, prostě takovým pohodovým startem do roku
2017. Až v následujícím zimním měsíci byla námi
uspořádána pro děti „Pyžamová diskotéka – pyžamotéka“, kterou navštívily se svým doprovodem
menší i větší děti. Všechny dětičky si užívaly
pyžamové řádění - tancovaly, zacvičily si, zahrály hry a na závěr nesměla chybět velmi oblíbená na každé pyžamové párty „polštářová bitva“,
do které se dítka s vervou a chutí zapojila.
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Poslední den v měsíci únoru bylo připraveno pro veřejnost večerní posezení na téma „Bio
domácnost“ s praktickými ukázkami výroby čisticích, pracích prostředků a dentální i tělové
kosmetiky. Každý z účastněných měl tu možnost
si některé výrobky vyzkoušet a odnést si vzorek
domů i s návodem na přípravu.
Začátek března náležel především zahájení aktivity pro děti předškolního věku s názvem „Škola
hrou“. Tato aktivita je zaměřena na rozvoj jemné
i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení dětí,
které si upevňují dovednosti a vědomosti formou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

hry. Zájem rodičů předškolních dětí je velký a nás
tak těší, že již třetím rokem tato činnost pokračuje a je oblíbená jak u dětí, tak samotných rodičů.
V době, kdy je psán tento článek, nás čeká
akce pořádána ve spolupráci s kulturním domem
a místní knihovnou, a to „Pohádkové čtení“. Čtení
je určeno pro menší dětičky, avšak i děti navštěvující 1. stupeň základní školy. Jde nám především
o to, aby si děti při této akci v knihovně užily
čtení pohádkových příběhů, vyluštění různých
hádanek, zhlédnutí představení maňáskového
divadélka. Aby si tak našly cestičku a vytvořily si
kladný vztah ke knize, ať již v domácím prostředí
či v knihovně, která nabízí nepřeberné množství
knih. Nadále se mohou dospělí i děti těšit na jarní
a velikonoční tvoření.
A co nesmí chybět každým rokem po Velikonocích? Přece dětmi oblíbený maškarní karneval.
Tímto Vás všechny srdečně zveme dne 23. 4. 2017
od 15 hodin na KD ve Svatobořicích-Mistříně

Škola hrou v RC Krteček

na fantastický karneval pořádaný Pavlem Novákem. Zajisté si užijete legraci, zábavu, písničky,
tancování a nebudou chybět ani soutěže a hry.
Těšíme se na Vás.
Přejeme Vám za náš členský tým příjemné, sluníčkové jarní období.
Jitka Janošťáková

Podkověnka
Podkověnka zahájila činnost sportovně Novoročním turnajem v kuželkách, který se konal
ve čtvrtek 19. ledna 2017 v sále kuželny v Mistříně. Za již tradiční asistence kuželkáře pana Ivana
Blahy jsme si zasportovali a dobře se pobavili.

K příjemné náladě celých rodin přispěly i naše
maminky chutným občerstvením.
Při pravidelných zkouškách se připravujeme
na dětskou pěveckou soutěž i jarní zvykoslovné
akce a slavnosti.
Jarmila Maradová

Novoroční turnaj v kuželkách
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Krušpánek
I když je krušpánek keř, který nekvete, ten
náš přímo rozkvétá. S příchodem jara nás přišli
podpořit a doplnit naše řady další nové šikovné
holky a kluci. Co jsem se dostala do Krušpánku
jako nová vedoucí před 7 lety, tak nepamatuji,
že bychom byli taková velká banda. Momentálně
na pravidelné zkoušky Krušpánku chodí 26 dětí.
Celý leden byl pro nás ve znamení nácviku české besedy, se kterou jsme se představili v lednu
na místním Dolňáckém plese a v únoru v Bulharech. Do Bulhar jsme přijali pozvání na dětský
krojový ples, a tak jsme mohli společně strávit
pěkné nedělní odpoledne. Na plese se volil král
a královna, kdy z každého souboru byli vybráni
zástupci, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách.
Za Krušpánek se v souboji o post krále a královny
utkal David Fric a Káťa Martykánová. Sice nevyhráli, ale za své výkony se vůbec nemusí stydět.

Předvedli se v polce, valčíku, vrtěné a David ještě
ve verbuňku. Byla jsem moc ráda, že jsme mohli
někam vyrazit a vyzkoušet si tance, které se učíme na zkouškách nejenom mezi sebou v tělocvičně, ale i mezi dětmi z ostatních souborů.
Několik členů se také zúčastnilo fašaňkové
obchůzky. Vyšlo nám krásné počasí, tak jsme
do ulic naší obce vyrazili se sluníčkem v zádech
v krojích nebo nápaditých maskách.
Jelikož máme hodně nových členů, věnujeme se
na zkouškách hlavně tomu, aby děti uměly dobře
vnímat a poslouchat rytmus, zvládaly základní
taneční kroky, učíme se nové písničky a kluci pilují a snaží se proniknout do tajů verbuňku. Moc
děkuji za výpomoc při zkouškách Dominikovi
Hajnému, Víťovi Hajnému a nejstarším členkám
a členům Krušpánku.
Kristýna Vašíčková – vedoucí souboru

Krušpánek – Dětský ples v Bulharech

Scholička
Vánoční pásmo Scholičky.
Čas je povedený žertéř. Zatímco svůj článek píši
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v době, kdy jsou větve stromů obtěžkány bohatou
sněhovou pokrývkou, vy jej budete číst tehdy, kdy
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stejné větve budou obsypány pupeny, jen vyrazit
do květů. A budete v něm číst o Vánocích, zatímco budou v plném proudu přípravy na Velikonoce.
Tak snad vám udělá v předvelikonočním shonu radost chvíle pozastavení se nad zprávou o jednom
počinu, který obohatil prožívání loňských vánočních svátků. Scholička farnosti Mistřín si připravila vánoční pásmo „Narodil se krásný Syn“ jako
dar k narozeninám Ježíše Krista a dar pro všechny, kteří přijali její pozvání. Na Boží hod – nebo-li
první svátek vánoční – odpoledne se naším kostelem rozezněla krásná adventní píseň Blízko je
Pán, aby uvedla celý pořad, krásný, strhující, provedený srdcem a s láskou darovaný. Písně o zvěstování, o putování k Betlému, narození Dítěte Ježíše, o údivu pastýřů a radosti andělů, v naprosto
jedinečném podání děvčat (a jednoho kluka) ze
Scholičky, byly prokládány básničkami, přednesenými nejmladšími členy, pásmo obohatila scénka
o hvězdách, svítících nejen betlémskému dítěti,
ale všem, kteří chtějí nalézt cestu k Bohu. Za celým úžasným vystoupením stály hodiny zkoušek,
nesmírná trpělivost vedoucí Markéty Varmužové,
pochopení rodičů, kteří podporovali nácviky a samotné vystoupení. Pozvání Scholičky ke společnému zpívání přijala i členka úplně první scholy
naší farnosti, Lenka Drábková, jejíž interpretace
písničky „Večer nad krajem se snášel“ uchvátila nejednoho posluchače.
Vánoce jsou víc než kterékoliv jiné svátky připomínkou obdarování. A Scholička se rozhodla,
že obdaruje nejen všechny přítomné, ale také ty,
kteří zachraňují zchátralé kostely a farnosti v Severních Čechách, konkrétně farnost Jeníkov. Výtěžek z dobrovolného vstupného, celkem 6500 Kč,
byl předán paní Daně Tiché, misionářce z Fatymu
Vranov nad Dyjí. A toto píše o své návštěvě u nás:
„Byla jsem požádána, abych napsala krátký článek o benefičním koncertu, který se konal na slavnost Narození Páně v kostele v Mistříně. A tak se
s Vámi chci podělit o něco, co se slovy dá jen těžko
popsat. Na vánoční koncert s názvem „Narodil se
krásný Syn“ jsem se těšila už od prvního pozvání,
které přišlo od Markéty Varmužové. Po předvánočním shonu, který asi v dnešní době prožíváme
všichni, jsem měla velkou touhu se chvíli zastavit u jesliček a jen tak se zaposlouchat do ticha
a chvíli se nechat hýčkat tou vánoční dobou.
Na Štědrý den se mně to nepodařilo, protože jsem
musela ještě na noční službu do nemocnice. Ale
pak, na slavnost Narození Páně, jsem odpoledne
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dostala obrovský dar, ze kterého jsem se radovala
ještě dalších čtrnáct dní a všude, kde jsem přišla,
jsem o tom chtěla povídat.
Na vánočním koncertu v Mistříně jsem s Vámi
opět prožila krásné chvíle a díky Scholičce, která tak krásně zpívala, jsem se nechala hýčkat
tou krásou vánoční doby. Byl to pro mě snad
nejkrásnější vánoční dárek, který jsem letos dostala. Stejně i setkání s Vámi všemi ve farnosti
pro mě bylo něčím, co mě naplnilo pokojem a co
mě také dodalo opět sílu dál pokračovat v misijní práci na severu Čech – v Jeníkově, ve farnosti,
kterou tam má Farní Tým Vranov nad Dyjí už 17
let adoptovanou a kde se spolu s ostatními členy
týmu snažíme obnovit víru v této farnosti a také
se snažíme obnovit dnes již pozapomenuté Mariánské poutní místo, které v dřívější době bývalo
velmi významné.
Když jsme se spolu s farníky Jeníkova během
Vánoc setkali na faře a byla příležitost sdělit, co
každý z nás za poslední dobu pěkného prožil, neopomněla jsem se s místními rozdělit o radost, která mě naplnila právě při vánočním koncertu u Vás
ve farnosti Mistřín. Když jsem pak ještě povídala
i o tom, že jste se k nám mnozí připojili s modlitbou za naši jednu vesnici, která do naší farnosti
patří, bylo vidět, že to mnohé naplnilo nejen obdivem, ale i radostí, že na ně Vy ve svých modlitbách
pamatujete a že Vám situace na severu Čech není
lhostejná.
A tak mi na závěr dovolte, abych Vám ještě
jednou z celého srdce poděkovala nejen za sebe,
ale i za celou farnost Jeníkov, za všechno, co jsme
skrze Vás mohli přijmout. Děkuji také za Vaši velkou finanční štědrost, kterou jste vyjádřili svým
přispěním do pokladničky. Kéž Vám Vaši štědrost
a velkodušnou pomoc odplatí sám Pán svým požehnáním.“
A k paní Tiché se s díky připojuje i Scholička:
Vám všem posluchačům za otevřená srdce, za velkorysé dary dobrovolného vstupného a za přijetí
pozvání, za hudební doprovod Katce Martykánové, Petrovi Varmužovi a Hance Varmužové, paní
doktorce Látalové za nadšenou pomoc, jejímu
manželovi za zachycení atmosféry na kameru
a vložení na web (kdo si chcete připomenout
atmosféru koncertu, zkuste zadat do vyhledávače
heslo Scholička Svatobořice-Mistřín 2016 Vánoční
pásmo), P. Bedřichovi za podporu a Bohu za talent, kterým je obdaroval. Aby mohli dál zpívat
o příchodu té největší Superstar v lidských
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Vánoční pásmo Scholičky v kostele

dějinách, jíž se nikdo nevyrovná; která přišla, aby
z nás učinila hvězdy zářící pokojem, láskou a dob-

rotou, aby z nás učinila anděly, strážce a ochranitele svých bližních.
Za Scholičku Vladimíra Křížková

Slovácký krúžek
Letošní na poslední roky nezvykle chladnou
zimu jsme nestrávili takříkajíc za teplem pece,
ale vyplnili jsme ji řadou aktivit. V lednu totiž pořádáme naši tradiční akci, jíž je Dolňácký
krojovaný ples - letos už XXXIV. ročník. Shánění
tomboly a vína, vymýšlení a secvičování půlnočního překvapení, ale i nácvik moravské besedy - to
vše je tradiční kolorit příprav. Po letech na plese
zahrála DH Miločanka, dorazilo několik přespolních koleček, přijeli také naši kamarádi z Bolerázu. Na půlnoc jsme přichystali taneční překvapení v podobě skotských tanců, kdy nejen děvčata
vyměnila náš kroj za skotské sukně. Na chvíli se
vcítit do skotského horala a předvést mečový tanec pro nás byla příjemná změna, snad se líbilo
i návštěvníkům. Ačkoliv ples byl poznamenán nižší návštěvností, jsme přesvědčeni, že kdo přišel,
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tak se pobavil. Jsme si vědomi, že ples má svou
tradici, má své stálé návštěvníky a v jeho tradici
jsme pevně rozhodnuti pokračovat.
Nejen veselé události patří k životu, ale i ty
smutné. Na pomyslné poslední cestě jsme v kroji
doprovodili bývalého duchovního správce, P. Radima Hložánku, který ke krojům a lidovým tradicím
měl vždy blízko. Nechť odpočívá v pokoji.
V únoru jsme svou činnost zrekapitulovali
na výroční členské schůzi, kde jsme si rovněž vytyčili i plány na rok 2017. A že toho není málo!
Při bilancování se sluší rovněž poděkovat všem
příznivcům a „chlebodárcům“ - zejména pak naší
Obci, která nás finančně podporuje.
V únoru jsme vystoupili v Lázních Hodonín,
kde jsme si „nanečisto“ zkusili podšable. Do lázní
jezdíme velmi rádi, vřelé přijetí a srdečný potlesk
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Fašaňková obchůzka

tamějších návštěvníků je pro nás vždy příjemný
a motivující.
Týden nato proběhla fašaňková obchůzka, kterou jsme zakončili na Lidovém domě, kde proběhla beseda u cimbálu s CM z Milotic a pochovávání
basy. Osobně mám radost, že se tři skupiny dokáží sejít u společných zastavení. Věřím také, že výběr Lidového domu, kde kulturní akce v minulosti
probíhaly, se ukázal jako správný. Tak dojíst bokovinu, dát si poslední štamrpli či pohárek a začít
pomyslný půst, který jsme si podvědomě naordinovali po popeleční středě. Na zkouškách jsme
se zaměřili na intenzivní taneční nácvik s jednou

výjimkou, kdy jsme spolku Mankýz vypomohli naléváním na jejich koštu pálenek. Při psaní těchto
řádků očekáváme příchod velikonočních svátků,
na které se velmi těšíme, zejména pak něžnější
část krúžku:)
Čeká nás velmi aktivní jaro, kdy mohu zmínit
akci pro nás nejvýznamnější - 70. výročí, které se
uskuteční v neděli 7. 5. a na které Vás již teď co
nejsrdečněji zvu, program bude zajisté skvělý!
I Vám, drazí spoluobčané, přeji krásné velikonoční svátky a krásný vstup do jarních měsíců
roku 2017.
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
První týdny nového roku byly pro soubor značně náročné. Veškerá energie členů a vedení padla
na přípravu plesu „Taneční a módní show“, který organizujeme spolu s Patnáctkou pro občany.
Nebylo to tentokrát vůbec jednoduché. Chřipková
epidemie nešetřila ani pořadatele, ani účinkující
a ani samotné návštěvníky. I přes všechny trable
se nám podařilo opět zorganizovat parádní zábavu
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s ohnivou španělskou tématikou. Bohatý program
završilo půlnoční vystoupení děvčat ze souboru
Lúčka, která jako smyslné Španělky zatančila Paso doble. Skvěle je doprovodila živá hudba
pod taktovkou Zdeňka Valčuhy. Hudební skupina
Kombet opět nelenila a spolu s neúnavnými hosty plesala až do brzkých ranních hodin. Kolektiv
souboru děkuje Patnáctce za finanční podporu
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a bohatou tombolu. Veškerou fotodokumentaci
můžete zhlédnout na naší obecní nástěnce, o niž
se stará vrchní nástěnkářka Bára Gajdošová.
Nadcházející víkendy jsme nacvičovali Českou
besedu, se kterou jsme vystoupili na místním Dolňáckém plese a na krojovém plese v Dambořicích.
Plesovou sezonu jsme završili fašaňkovou obchůzkou. Za krásného počasí jsme si tuto pravidelnou
akci náležitě užili. Hudebně nás doprovodila CM
„Kdo može z Lúčky“. Co se souborové činnosti týče, vše jsme zbilancovali na Valné hromadě
souboru. Trochu jsme se i pochválili za uplynulou
loňskou činnost a zvolili jsme si vedení souboru
a stárky na nadcházející rok 2017. O tom ale více
později, do hodů času fůra.
Jsem velmi ráda, že na pravidelné páteční
zkoušky začali přicházet noví členové. Ihned se
zapojili do nácviku. Blížící se taneční soustředění

souboru bude jistě stmelujícím prvkem pro obnovený kolektiv.
A co dále?? Tak určitě každoroční spoluúčast
na Vynášení smrtky a další aktivity spojené s blížícími se velikonočními svátky. V dubnu nás čeká
taktéž vystoupení na Velikonočních slavnostech
v Praze a o 14 dní později vystoupení na folklorních slavnostech v Kunovicích. Zkoušky proto
věnujeme opakování hodinového pásma a taktéž
se budeme snažit na soustředění započat nácvik
nového pásma a klučičích her. Opravdu nezahálíme, již se nám rýsují letní vystoupení a zájezdy.
A pokud tedy jen trochu váháte, zda se stát členem či ne, přijďte se mezi nás podívat. Scházíme
se každý pátek od 20.00 na KD.
Přejeme Vám všem krásné nadcházející jarní
dny a požehnané svátky velikonoční.
Frőhlichová Iveta, ředitelka spolku

Taneční a módní show 2017

Ženský sbor REZEDKY
Máme tady nový rok a s ním spoustu plánů,
zkoušek a nových písniček.
S novým elánem a velkou chutí trénujeme hlasivky a pod odborným vedením Klárky pilujeme
náš repertoár, abychom mohly natočit naše prv-
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ní CD a beze strachu a studu vám jej představit.
Na našem prvním nosiči nás doprovodí Varmužova cimbálová muzika.
Na konci března se na KD ve SvatobořicíchMistříně uskutečnila veřejná nahrávka Brolnu
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Malá ochutnávka ze zkoušky na Kabaret

se svými sólisty a hosty. Také Rezedky s radostí přijaly pozvání zazpívat si s tak skvělým tělesem, kde jako umělecký vedoucí a primáš působí
od ledna 2016 Petr Varmuža.
Jestli si někdo myslí, že Rezedky umí jen zpívat, je na velkém omylu. S naší trenérkou a choreografkou Zuzkou Varmužovou už několik týdnů
tvrdě zkoušíme taneční čísla, která bychom vám
rády předvedly 22. 4. 2017 na Sokolovně ve Svatobořicích-Mistříně v pořadu s pracovním názvem
„KABARET aneb Rezedky trochu jinak“. Doufám,
že nás přijdete podpořit a užít si s námi skvělý
večer. Na chvíli se ocitnete v záři reflektorů, vrátíte se do doby šantánů, charlestonu a kankanu.

Rezedky při zkoušce

Nebude chybět skvělá muzika, zpěv a možná přijde i……..A Přijďte a nebudete litovat!
Všechno o přípravách „Kabaretu“ můžete také
sledovat na Facebooku (ženský sbor Rezedky).
Plánů a zkoušek máme požehnaně, ale Rezedky
zpívají s láskou a pro radost a hlavně pro Vás.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Milí spoluobčané,
první čtvrtina roku utekla tak, že jsme ji skoro
nestihli zaregistrovat. Toto období plesů a karnevalů jsme zakončili fašaňkovou obchůzkou, která byla i díky krásnému počasí tento rok velmi
vydařená. V lednu také proběhla výroční schůze
souboru, kde jsme rekapitulovali předešlý rok,
ale především plánovali aktivity na rok letošní.
Ve zkratce nás čekají tři hlavní vrcholy. Ten
první, již tradiční dubnové Pálení čarodějnic, se
kvapem blíží a my pomalu začínáme s přípravami. Tak jako v předešlých letech se můžete těšit
na odpoledne plné her pro ty nejmenší a večerní
zábavu při táboráku s živou kapelou, dobrým jídlem a pitím pro ty starší. Akce se tentokrát uskuteční v sobotu 29. dubna opět na prostranství
za Poláškovou hospodou. Více detailů se určitě
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dozvíte na plakátech a facebookových stránkách
našeho souboru. Druhým vrcholem bude folklorní
festival v Mistříně, na jehož přípravě se podílíme.
Určitě nás tam uvidíte i jako účinkující a věřím, že
budeme opět příjemným zpestřením mezi dalšími
tanečními soubory.
V prosinci pak chceme uspořádat 1. ročník
akce s vánoční tématikou. Detaily si zatím necháme pro sebe, ale s blížícím se koncem roku vás
budeme o všem průběžně informovat.
Mimo tyto hlavní události nás čekají i další
akce a vystoupení. O těch se určitě dočtete, např.
v dalším vydání zpravodaje.
Ať se Vám všem v následujících měsících daří.
Moc rádi se s Vámi na některé z výše uvedených
událostí uvidíme.
Za Soubor Mistřín, Petr Hajný
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Soubor Mistřín na fašaňku

Mankyz
Letos už pošesté uspořádal spolek MANKYZ
košt ovocných pálenek, domácích likérů a pomazánek. V sobotu 11. 3. 2017 v Kulturním
domě ve Svatobořicích bylo pro návštěvníky
z široké veřejnosti shromážděno a nachystáno
1461 soutěžních vzorků pálenek a likérů. Největší zastoupení mělo tradičně modré ovoce.
Mezi raritami a specialitami se objevily pálenky
z ananasu, kaktusu, kdoulí, mrkve, řepy, mišpulí,
mandloní a také oskeruší. Podařilo se nám získat vzorky až z Austrálie, Turecka, Itálie, Srbska či Slovenska. V každé ze čtrnácti kategorií
stodvacítka zkušených degustátorů vyhodnotila
první, druhé a třetí místo. Šampionem koštu
se stala hruškovice ročníku 2015 od Miroslava Vaculíka z Vřesovic, který tímto obhájil vítězství z loňského roku. „Moc si toho vážím, obhájit je vždycky těžké,“ řekl vřesovický
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šampion, jehož pálenky nominovali na stupně
vítězů i degustátoři v Olomouci či Vizovicích. Prvenství v kategorii Nejlepší kolekce získal Petr
Neduchal ze Svatobořic. Ocenění diplomem bylo
uděleno 554 vystaveným destilátům ohodnoceným 43 body a výše.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Broskev: Jan Šedík, Mistřín
Durancie: Peš Vladimír, Mistřín
Hrozny: Karafiát Lubomír ml., Prostějov
Hruška: Miroslav Vaculík, Vřesovice (šampion
koštu)
Jablko: David Várady, Hrašovík, SK
Likéry a maceráty: Petr Neduchal, Svatobořice
(angrešt)
Meruňka: Libor Toman, Vracov
Netradiční: Jindřich Štěpina, Podivín (malina)
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Ořechovka: Richard Slabák, Kyjov
Slivovice: Zdeněk Hudec, Kostelec
Slívy: Hynek Urubek, Mistřín (špendlík)
Směs ovoce: Miroslav Vaculík, Vřesovice
(williams + meruňka) Třešně a višně: Panství
Šidlenské, o. s., Milotice (třešeň) Višňovka: Petr
Neduchal, Svatobořice
Vyjma pálenek a likérů se koštovaly i domácí
pomazánky. Ze 44 vzorků se nejvíce návštěvníkům zalíbila tvarůžková pomazánka od Vladěny
Vodičkové ze Svatobořic, druhá skončila hermelínová pomazánka od Michaely Hánové ze Svatobořic, třetí česneková pomazánka od Jarmily Hermanové z Mistřína.
Místní ochutnávku přijeli opět podpořit i známí herci, David Suchařípa a Pavel Nečas, kteří se
ujali slavnostního předávání cen. „Jsem příznivec
ovocných pálenek a neznám větší košt, než je tady
tento. Když nás loni pozvali, rádi jsme souhlasili.
A letos je to zase úžasné,“ prohlásil Suchařípa.
Celou akci skvěle podpořila a k poslechu vesele zahrála cimbálová muzika Kapric pod vedením
Ladislava Švidroně.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na konání této akce podíleli, organizátorům, pěstitelům

Hosté koštu herci David Suchařípa a Pavel Nečas

za jejich poskytnuté vzorky, degustátorům za jejich objektivní hodnocení a především návštěvníkům, kteří si v sobotu našli čas přijít na kulturní
dům a pěkně si užít koštu.
Zároveň všechny příznivce pálenek, likérů a pomazánek srdečně zvu na příští ročník koštu, který se uskuteční v termínu 10. 3. 2018.
„A tož na zdraví!“
Miroslav Štilárek,
předseda spolku MANKYZ, z. s.

Košt ovocných pálenek
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Mistříňanka
Vážení spoluobčané,
rok 2017 běží v plném proudu a ani dechová
hudba Mistříňanka nezahálí. Po sérii několika
vánočních koncertů, kdy Mistříňanka rozdávala vánoční atmosféru po celé Moravě, v Čechách
i na Slovensku, přišlo období plesů a bálů. Letos
kapela odehrála 13 plesů, mezi které patří například tradiční Muzikantský ples v Hodoníně nebo
Vinařský ples v Hluku, který každý rok navštěvuje přes tisíc návštěvníků. Po konci plesové sezony
nás čekají klasické koncerty, estrády a v měsíci
dubnu odjíždíme na zájezd do Francie, kde odehrajeme galakoncert v městě Balbronn. Kromě
toho připravujeme natáčení nového DVD a CD.
Ovšem to nejdůležitější, co letošní rok Mistříňanku čeká, jsou významná jubilea. V červnu oslaví
své kulaté narozeniny zakladatel kapely a dlouholetý kapelník Antonín Pavluš a o tři měsíce později si připomeneme 50 let od vzniku Mistříňanky.
Ano, je to právě padesát let, co uteklo od doby, kdy
tato kapela začala pod vedením Antonína Pavluše
rozdávat radost lidem nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto Mistříňanka připravila k tomuto významnému jubileu výroční koncert, který se bude konat
10. září 2017 na Letním kině v Kyjově. Návštěvníky bude od 14 hodin vítat Mladá muzika Šardice
a v 15 hodin přijde na řadu slavící Mistříňanka.

Fašaňk v Radimově v podání Mistříňanky

Tento jedinečný koncert nabídne spoustu písniček, povídání a vzpomínání na celých padesát
let existence této kapely. Tímto vás všechny co
nejsrdečněji zveme. Vstupenky si můžete už nyní
objednávat na tel. čísle +420 606 517 320.
Ke každé zakoupené vstupence dostanete dárek –
CD Mistříňanky.
Za DH Mistříňanka Kryštof Neduchal

Klub vinařů
Milí spoluobčané, s vonícím jarem, které už ťuká
na dveře, máme již ostříhané vinohrady a vyvazujeme jednoleté tažně s pěkně vyzrálým dřevem,
které nám dávají naději dobré úrody ročníku 2017.
Letošní rok jsme podnikli v lednu a únoru dvě
exkurze. Nejprve na Znojemsko, kde jsme navštívili tři vinařství s velmi zajímavými a v mnohém
odlišnými technologiemi výroby vína, které jsme
velmi vysoce hodnotili a obdivovali. Druhou exkurzí byl zájezd do Rakouského Falkensteinu, což
bylo také velmi zajímavé a poučné.
19. únor byl termín výroční schůze, která
byla zároveň schůzí volební. Na této schůzi byla
nejdiskutovanějším tématem organizace a příprava májové výstavy vín, na kterou jste všichni co
nejsrdečněji zváni! Uskuteční se 6. května 2017
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od 13:00 hodin v areálu vinařství Dufek. Budou
zde vystavována vína jak oblastních vinařů (bodovaná), tak i vinařů profesionálních (přehlídka),
což je jistě velmi ojedinělý model mezi ostatními
výstavami v okolí. Hodnocení vín proběhne v pátek 28. 4. od 17:30 hod. u Dufků. Dále plánujeme,
zatím v neurčených termínech, školení jak degustační a bodovací, tak i co se týče ochrany vinic
a jejich výživy.
Vy, kdo máte rádi víno, určitě přijďte v květnu
a pozvěte své známé na tradiční koštování a porovnávání zajímavých vín z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Myslím, že je na co se těšit a sdílet setkání
se spoustou svých známých. Přeji Vám i nám voňavé jaro a pěkné počasí v sobotu 6. května.
Za Klub vinařů Jan Hajný
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Tak jsme vykročili do nového roku 2017. A to
přímo ostrým výjezdem na Silvestra. 31. 12. 2016
v 23:23 hod. se rozezněla poplachová siréna a došla zpráva na mobily zásahové jednotky. Jednotka
vyrazila silvestrovskou nocí k požáru obytného
domu do nedalekých Sobůlek. Zásah to nebyl lehký vzhledem k mrazivému počasí. V součinnosti
ostatních jednotek SDH a profesionálních hasičů
se požár podařilo zdolat. Pro majitele domu jistě nemilá zkušenost, pro naši jednotku prověrka
připravenosti. Doufáme, že takových zásahů bude
co nejméně.

V měsíci únoru jsme pořádali tradiční Hasičský
ples. Podstatnou změnou oproti minulým letům
byla změna kapely. Myslíme, že jsme udělali dobře a Vonička V-band nám dala za pravdu. Účast
byla hojná, tombola bohatá a myslím, že se všichni dobře bavili. Pozvání přijali i hosté z SDH Koryčany a hasiči ze slovenských Radošovců. Tímto
bychom rádi ještě jednou poděkovali sponzorům,
kteří nám do tomboly přispěli.
Přejeme do jarních měsíců spoustu elánu
do polních prací a také obezřetnost při manipulaci s ohněm.
Za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář

Exkurze u HZS SŽDC Přerov - pánská jízda

SDH Mistřín
Rok 2017 začal pro náš sbor tradiční výroční
valnou hromadou, na které jsme zhodnotili uplynulý rok, ocenili aktivní členy sboru a především
stanovili cíle do nového roku.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Velkou a významnou událostí nejen pro náš
sbor, ale pro celou obec Svatobořice–Mistřín je
pořízení nové velkokapacitní cisterny CAS 30
Scania 6x6, která nahradí více než 40 let starou
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a již dlouho přesluhující cisternu Škoda 706
RTHP.
Zásluhou práce společného týmu vedení obce
a několika členů zásahové jednotky obce, v čele
s Ing. Terezií Čičákovou a Miroslavem Kyněrou
ml., se podařilo získat dotaci z integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Tato
dotace pokrývá 90% pořizovací ceny nového vozidla, 10% je financováno z rozpočtu naší obce.
Děkujeme všem, kteří se skvělou prací o získání
této dotace přičinili! Podrobnější informace o novém vozidle a průběhu dotačního řízení naleznete
v článku zásahové jednotky naší obce od Miroslava Kyněry ml.
Nová cisterna by měla být předána v průběhu
měsíce června. Tradicí je slavnostní křest nového
vozidla, o přesném termínu této akce Vás budeme
informovat.

Další plánované akce pořádané naším sborem
jsou 21. 5. Dětská hasičská soutěž o pohár starosty SDH a 22. 7. Letní noc se skupinou Generace,
obě akce se uskuteční v areálu u hasičské zbrojnice v Mistříně.
Sběr starého železa v části obce Mistřín jsme
provedli v sobotu 8. dubna a za věnovaný železný
odpad děkujeme!
Nezahálí ani naše sportovní kolektivy. Všechna družstva, od mladších žáků až po muže, celou
zimu poctivě trénovala v tělocvičně místní ZŠ.
V plánu mají také předsezonní víkendové soustředění. Závodní sezonu odstartují mladí hasiči
25. března halovou soutěží ve Velké nad Veličkou.
Mužům a dorostu sezona odstartuje o týden později celorepublikovou halovou soutěží v Jablonci
nad Nisou.
Ing. Vojtěch Marada, místostarosta SDH

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE DOSTANE PO VÍCE JAK 30 LETECH
NOVÉ VOZIDLO.
Již několik let naše obec
i členové zásahové jednotky
řešili zastaralost požární cisterny Škoda 706 RTHP a její
špatný technický stav.
Její stáří je přes 40 let
a v posledních letech jen stěží
procházela přes technickou
prohlídku.
Členové zásahové jednotky
na opravách vozidla trávili ročně kolem sta hodin práce, aby
vozidlo bylo výjezdu schopné.
Každému bylo jasné, že vozidlo
již dlouho nevydrží. Hledaly se
různé varianty, jak pořídit co nejnovější vozidlo,
které by obec moc finančně nezatížilo.
Začátkem roku 2016 přišla chvíle, na kterou
jsme čekali několik let. Byla vyhlášena výzva
na podání žádostí o dotaci na velkokapacitní
cisterny z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Naše obec kvůli své poloze a meteorologickým podmínkám spadala
do programu sucho, ve kterém jsme mohli žádat
o finanční příspěvek na velkokapacitní cisternu
na podvozku 6x6.
Po vydání kladného stanoviska od vedení naší
obce k řešení této investice dostává celou dotaci
na starost Ing. Terezie Čičáková. Její znalosti v do-
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tačních titulech a v podávání žádostí jsou na velmi vysoké úrovni, což se prokázalo během více jak
roku opravdu náročné práce na této dotaci.
Ihned po vyhlášení výzvy čekalo několik členů
zásahové jednotky v čele s Ing. Terezií Čičákovou
téměř měsíční chystání podkladů nejdříve pro získání kladného stanoviska Hasičského záchranného sboru JMK. Po získání tohoto stanoviska bylo
potřeba dopracovat žádost se všemi přílohami
a poslat ji na IROP do Brna. Jak se časem ukázalo, pro úspěch v žádosti byla potřebná rychlost
jednání a správnost podkladů pro dotaci. Naše
žádost měla ze všech žádostí z České republiky
pořadové číslo 20.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Téměř dva měsíce jsme čekali na vyjádření, které přišlo začátkem května. Žádost naší obce byla
po všech stránkách v pořádku a byla schválena.
Po dalších 14dnech došlo potvrzení o schválení
dotace pro naši obec a mohl se rozběhnout zdlouhavý a náročný proces výběrového řízení. Proces
výběrového řízení zajišťovala firma GrantPoint,
s. r. o. pod vedením Mgr. Iva Macka.
24. listopadu 2016 – to byl termín, na který jsme
všichni netrpělivě čekali. V 10 hodin dopoledne
se na obecním úřadě sešla hodnotící komise pro
vyhodnocení nabídek v rámci výběrového řízení nazvaného: ,,Velkokapacitní požární cisterna
pro obec Svatobořice-Mistřín“. Přišly dvě nabídky a obě byly v pořádku. Na základě hodnotících

kritérií byla vybrána nabídka od firmy WISS s. r. o.
Následovala doba pro odvolání se dodavatelů
a v polovině ledna letošního roku byla smlouva
podepsána panem starostou obce Ing. Miroslavem Veselým. Termín dodání požární cisterny byl
stanoven nejpozději 5 měsíců od podpisu smlouvy.
Závěrem mi dovolte poděkovat Ing. Terezii
Čičákové za kompletní zajištění dotace, starostovi obce panu Ing. Miroslavu Veselému, radě obce
a zastupitelstvu za kladný přístup a rychlé rozhodování ve věci uskutečnění tak velké investice a Janu Maradovi a Josefu Čičákovi za pomoc
v technických záležitostech vozu.
Miroslav Kyněra ml.
člen zásahové jednotky obce

TJ Sokol Svatobořice
Jaro nám klepe pomalu na dveře, ale já se přesto
vrátím do posledních dnů roku 2016, do krásné
doby vánoční a navážu tak na akce, u kterých
jsem skončila v minulém čísle zpravodaje OÚ.
Rozsvícený vánoční strom před Sokolovnou,
svařené víno, koledy, to vše patřilo ke zpívání
u stromečku dne 18. 12. 2016. Potom se pokračovalo na Sokolovně konzumací guláše a vánočního
cukroví, k poslechu hrála hudba. Se starým rokem
jsme se rozloučili hezky všichni pospolu, jak jinak
než zpěvem, tancem a povídáním. Náladu nepokazilo ani konstatování, že nám přibyl zase jeden rok
a že to utíká rychleji, než bychom si přáli.
Za prasátkem jsme se vydali 31. 12. do Vlkoše.
Od ostatních jsme se odlišovali červenou šálou
s logem naší obce a červenou čelenkou s odznakem. A jak jsme hodnotili celou akci? Vlkošákům
jsme dali za 1. Celá akce byla vzorně připravena,
jídlo bylo chutné, žádné fronty, vše, jak má být.
Na Nový rok jsme zase pochodovali. Trasa byla
jednotná. Délka dle možností každého jednotlivce, ukončení pro všechny stejné, tj. na Sokolovně
u svařáku.
Koncem ledna 2 naše sestry oslavily významné
životní výročí. My jsme slavili s nimi vesele. Že
přátelství je pro život každého z nás důležité, dokládá citát, který měly na své pozvánce.
Když se kruh života uzavírá,
někdy z toho člověk smutný bývá.
Však, máš-li dobré přátele,
i stáří může být veselé.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

A že je pravdivý, pociťuje každý z nás více
a více, a proto si vážíme toho, že právě v tomto
našem kolektivu můžeme tuto skutečnost potvrdit. Za týden se konala valná hromada, na které
se hodnotilo a plánovalo. A já myslím, že bylo co
hodnotit. To nám potvrdil i náš host, starosta obce
Ing. Miroslav Veselý, který hodnotil naši činnost
kladně. Kromě jiného poukázal na činnost oddílu
stolního tenisu (o své činnosti mají samostatný
článek), který se rozrostl a udělal za poslední rok
tak velký pokrok, že jim vyslovil svůj obdiv. Ale
já bych se ráda zmínila o zásluze a zároveň poděkovala Jarce Buštíkové, která stála u zrodu této
činnosti, a všichni dobře víme, že se vždy nedařilo, ale ona to nevzdala a vydržela a teď za pomoci
mladších členů je stav takový, jaký je.
Další velkou akcí byl maškarní ples, tentokrát
jubilejní, dvacátý. Sice účast nebyla taková, jakou
jsme očekávali, ale co se týče nálady a organizace
celé akce, myslím, že nikdo nemohl mít námitky.
My jsme předvedly své vystoupení s metlami a taškami, které jsme nacvičily na Senior Dance do Milotic a úspěch byl tak velký, že jsme musely své
vystoupení opakovat. A zde překročím zákaz, že
se nemám zmiňovat o našem režisérovi Františku
Sedláčkovi, který je autorem celé té skladby. Obětoval tomu spoustu času a že to neměl s námi vždy
lehké, víme. Když mu chce radit ”12 bab” a přitom musí zachovat klid, je to obdivuhodné. Jeho
zoufalý obličej říkal vše. Ale vydržel. Myslím, že
jeho skromnost není na místě a za všechno díky.
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S jubilanty jakoby se
v tomto roce rozsypal
pytel. Opět jsme slavili
s přáním všeho dobrého v dalších letech jubilantova života.
Pomalu se otevírá
jaro, tráva se zazelená, kvítí nám rozkvete
a my se budeme těšit
z toho, co nám příroda nadělí, tak si toho
užijme, protože ani se
nenadáme, profičí léto,
podzim a bude tu opět
zima.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol
Svatobořice

Z výstavy Babiččina kuchyně – Super robot

Box Club Mistřín
Jako již tradičně „na Josefa“ se na Sokolovně
ve Svatobořicích-Mistříně konala Oblastní liga
boxu. Tohoto, již 9. kola letošní soutěže Oblastní ligy, se opět zúčastnily kluby z celé jižní, ale
i severní Moravy a o vzrůstající oblibě ukazuje
i účast tří slovenských klubů, tentokrát z Nového
Města nad Váhom, Malacek a Bratislavy. Celkem
přijelo na 60 boxerů. Domácí Sokolovna byla opět
plná a celé boxerské klání se skládalo z 15 mládežnických dvojic, 8 dvojic mužů a také byly tři
dvojice žen.
Domácí oddíl postavil do ringu 9 boxerů,
z nichž se dva utkali v „klubovém“ zápasu.
Bilance mistřínských boxerů ze sobotního kola,
které trvalo bezmála 5 hodin, byla: 3 výhry, 2 remízy a 4 prohry, přesto byli domácí trenéři spokojeni jak s ní, tak s celým průběhem utkání.
Nejvíce očekávaný byl souboj domácí Kristýny
Šedové, která nastoupila do ringu po delší pauze,
ke svému teprve třetímu utkání. Její soupeřkou
byla velmi zkušená boxerka Dominika Čiklová
z Dukly Olomouc s odboxovanými 15 zápasy. Přesto, že Kristýna nakonec prohrála na body, svým
výkonem rozhodně nezklamala a dokázala, že se
umí postavit i tak kvalitním soupeřkám, a to je
příslib pro její další činnost. Trenéři mistřínského
klubu hodnotili její výkon s velkým nadšením.
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Závěrem nutno dodat, že celé utkání jako hlavní
rozhodčí s přehledem v ringu řídil domácí Martin
Dolina.
Ale co bylo hlavní na tomto utkání? Veliká sláva, protože se v těchto dnech dožil kulatých 60
let hlavní trenér Jožka Horák, člověk, bez kterého
by asi mistřínský box zanikl a který stál před 14
lety u znovuobnovení činnosti boxerského oddílu.
A tak v Sokolovně, která byla provoněna vůní
koláčků, které jako již tradičně napekly sestry
Sokolky, zněla nejen hudba a zpěv, ale Jožkovi
v ringu postupně pogratuloval a poděkoval starosta obce Ing. Veselý, sestry Sokolky Anička
Výletová a Mařenka Změlíková s Laďou Vašulkou.

Na Josefa to na Sokolovně žilo boxem
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Poté přišli na řadu zástupci domácího boxerského
oddílu, všichni zúčastnění trenéři a v neposlední
řadě zástupci JM oblasti boxu, především jeho
předseda p. Dalibor Klobáska.
No a už nyní se můžeme těšit na další kolo, které se zase tradičně koná na hody.
Je to s podivem, jak pomalu mizí některé tradice a jednou z nich, je i v poslední době klesající zájem o BOX, z řad místních dětí a mládeže. Sport,
který měl a snad i ještě má ve Svatobořicích Mistříně dlouholetou tradici. Proto bychom chtěli
i touto cestou upozornit na to, že zatím BOX ještě

v naší dědině neumřel, náš oddíl žije a my trénujeme stále v Sokolovně, ale máme zájem o nové
tváře a o jeho rozšíření!
Mrzí nás, že převážná část členů našeho klubu
je z okolních míst, někdy i docela vzdálených.
Proto bychom rádi uvítali domácí mladé kluky ve věku 10 -15 let, ale samozřejmě se přihlásit
mohou všechny věkové kategorie a dělat tento
sport rekreačně jen pro zvýšení fyzické připravenosti a sebevědomí anebo psychického odreagování.
Za oddíl boxu Franta Janča

Stolní tenis T. J. Sokol Svatobořice
Od září 2016 hrajeme stolní tenis s nejmladšími dětmi (1. - 5. třída), se kterými se věnujeme i jiným sportovním aktivitám. Budeme mít možnost

se účastnit i soutěží, dětských pohárů, jenž se konají o víkendech. Vážíme si  pomoci rodičů při trénincích, neboť účast dětí je vždy v hojném počtu.

V loňském roce jsme absolvovali:
17. 12. 2016	Turnaj neregistrovaných hráčů v Nenkovicích – Pineccup, kde se umístili:
2. místo Matěj Grmolec, 3. místo Jirka Krist, 4. a 5. místo holky Varmužovy
22. 12. 2016 Poslední pinecdiscotrenink pro děti v roce
26. 12. 2016	Štěpánský turnaj ve stolním tenisu. Umístění:
1. místo Ondra Malík, 2. místo Vojta Krakovič, 3. místo Míša Varmužová
mladší kategorie:
1. místo Matěj Grmolec, 2. místo Vilém Půček, 3. místo Jiří Krist
Každý ze šestnácti účastníků si odnesl nějakou cenu.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Koncem února 2017 jsme se zúčastnili soutěže
ve šplhu a švihadlovém víceboji. Opět jsme získali
několik medailí. Všem zúčastněným Sokolům blahopřejeme.

Děkujeme za Vaši přízeň a hlasitou podporu při
nedělních zápasech.
Za oddíl stolního tenisu Jan Krist

Mládí stolního tenisu

TJ Sokol Mistřín - kuželkáři
Dostali jsme se za polovinu jarní části a pomalu
se nám vyjasňují konečné výsledky sezony.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu skupiny „D“ vstoupilo do jara s jasným cílem udržení v lize. Podzim
nebyl na výkony tak dobrý jako ročníky předešlé. Jarní část tedy vyžadovala větší úsilí a snahu od všech hráčů, aby byla třetí liga v naší obci
zachována. Áčko se momentálně nachází na 8.
místě v tabulce, což by znamenalo udržení v soutěži. Družstvo „B“ bojuje v Jihomoravské divizi
a snaží se taky udržet na rozumných pozicích,
které zajišťují pokračování i v dalším ročníku.
Návrat po několika letech do Jihomoravské divize
nebyl snadný. Mužstva jsou výkonnostně vyrovnaná a kombinuje se hra 100hs a 120hs dle typu
kuželny. Dle všeho se bude rozhodovat o pozicích
zajišťujících udržení v soutěži až do posledního
kola sezony, tak držme palce! J V Jihomoravském
kraji 2. skupiny si udržuje stabilní výsledky družstvo „C“, které je v jarní části sezony doplněno
i o dorostence z důvodů indispozice několika hráčů. Momentální 4. místo v tabulce je velmi pěkné.
Na postupové pozice ztrácí 4b, ale i tak je spokojenost s dosavadní hrou. V Jihomoravském přeboru
dorostu bojuje a sbírá nové zkušenosti smíšený
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dorost pod vedením pana Ivana Blahy. Dorostencům patří prozatím 5. místo v tabulce a svojí hrou
nám dokazují, že příští rok to může být i o několik pozic výše. V měsíci lednu se na domácí kuželně uskutečnila kvalifikace mužů na přebory
v Jihomoravském kraji. Porvat se o postup přijelo
36 borců, kdy prvních 13 míst bylo určeno pro postup. Kvalifikaci vyhrál pan Procházka Aleš z TJ
Sokola Šanov náhozem 589 poražených kuželek
na 120hs. Domácím se kvalifikace vůbec nepovedla a žádný ze 4 mužů nepostoupil. Zato kvalifikace
seniorů v Dubňanech se velmi povedla. Do Husovic na Krajské přebory postoupili všichni tři hráči – Luža Václav, Svolil Luděk, Polášek Jaroslav.
V Husovicích se bojovalo o postup na Mistrovství
republiky do Teplic. Výkonem 550 poražených kuželek si vysloužil 4. místo pan Luža Václav a tím
i jistý postup na Mistrovství republiky. Dále byla
na přeborech ve Valticích želízkem v ohni naše
dorostenka Hykšová Tereza, která krásným výkonem 531 poražených kuželek dokázala vybojovat
2. místo a tím pádem i postup na Mistrovství republiky do Nové Bystřice. Postupující hráči pro
náš malý klub znamenají mnoho, protože soupeříme s daleko většími kluby z Blanska, Brna, Rosic
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

TJ Sokol Mistřín – oddíl kuželkářů

Vyškova a dalšími. Pěvně věřím, že i nadále kuželky v naší obci budou silnou konkurencí pro kluby
z větších měst. Nadále v novém roce 2017 je kuželna plně využívána mnoha domácími spolky a jsme
velmi potěšeni, že se jim na kuželně líbí. Snažíme se stále vylepšovat a neustále modernizovat
prostředí. Po konci jarní části budova kuželny
podstoupí několik kosmetických změn, jako bude

zateplení budovy, nová fasáda a izolace zdiva
staré dvou-dráhy. Věřím, že investice do vzhledu
bude ku prospěchu a taky změní se pohled na kuželnu z venčí k lepšímu.
Děkujeme za podporu všem příznivcům kuželkářského sportu v obci Svatobořice-Mistřín.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček

SK Spartak
A je tu zase jaro! Je to až k neuvěření, jak ten
čas letí. Přijde mi to ani ne jako včera, když jsem
psal minulý článek na začátku prosince a už tu
máme březen. Měsíc naplněný očekáváním, protože na jeho konci se tradičně každý rok zahajují
fotbalové mistrovské zápasy jako odvety za podzimní prohry a vítězství. Fotbalisté našeho Spartaku mají za sebou tolik neoblíbenou zimní přípravu a už se spolu se všemi trenéry a fanoušky
těší, až budou moct na hřištích prodat, co v lednu
a únoru natrénovali. Nicméně bych chtěl zmínit,
že přes zimu jsme se nevěnovali jen sportu jako
takovému, ale i kulturnímu životu v obci. V únoru jsme pořádali DISCO PLES, který se k naší
radosti těší stále větší oblibě mezi lidmi u nás.
Byli jsme velmi potěšeni zájmem o tuto akci i návštěvníky, kteří se přišli pobavit a zpříjemnit si
tak dlouhou zimní noc. Děkujeme touto cestou
všem účastníkům a sponzorům za jejich přízeň
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

a věříme, že si spolu s námi užili příjemný společenský večer.
Poslední týdny před začátkem druhé poloviny
sezony patří většinou přátelským zápasům. Nejinak tomu je i u nás. I naše družstva poměřovala
své dovednosti s týmy z okolí. Muži se postupně
utkali s Uhřicemi, Borským Mikulášem (SK), Kosticemi, Moravským Žižkovem a Křepicemi. Prozatím, po čtyřech zápasech, drží úspěšnou sérii
bez porážky s jednou remízou z úvodního zápasu.
Jsme rádi, že se daří do týmu zapracovávat mladé
kluky z dorostu, z nichž asi 5 postupně dostává
prostor na hřišti. Další změnou je příchod Zbyňka
Tomana, který poslední sezony působil v Rakousku. Na druhou stranu je třeba říct, že nikdo kádr
v zimní přestávce neopustil a díky posílení týmu
věříme, že na jaře uvidíme atraktivnější fotbal
s co nejvíce tříbodovými výsledky pro naše barvy.
Dorost působící v krajské soutěži se v zimní
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pauze připravoval po boku mužů. Společně s nimi
se kluci zúčastnili vydařeného zimního soustředění v Osvětimanech. Dohromady jich bylo na 30,
což vytvořilo další intenzivnější vazby mezi těmito dvěma týmy a jsou pro nás velkým příslibem
do budoucna. Dorostenci se v přípravných zápasech střetli s Veselím nad Moravou, Dambořicemi, Lužicemi, Koryčany, Bučovicemi a s KEN Veselí. I přes některé prohry je patrný herní pokrok
a výkonnostní posun hráčů. Nadto i dorost doplňuje své řady ze starších žáků a dává tak prostor
talentům z mladší kategorie k získávání cenných
zkušeností v soubojích se staršími kluky. Opět
doufáme, že i tady budeme sbírat výhry v jarních
zápasech a že po skončení ročníku budeme minimálně na stejném místě tabulky jako dosud.
Velmi nás v zimě potěšili také mladší žáci, kteří se zapojili do Halové ligy mladších žáků pod
hlavičkou OFS Hodonín, a po základní části se
umístili na skvělém třetím místě, když za sebou
nechali kluky z takových fotbalových klubů, jako
jsou Břeclav, Holíč nebo Mutěnice. Čeká je vyřazovací fáze, ve které se střetnou se smíšeným týmem Ratíškovice/Milotice, do něhož přejeme
hodně štěstí.

Dále proběhly také brigády dorostu a mužů
na vyvěšení nových ochranných sítí za brankami
a také se během nich vyklidily prostory pod oběma tribunami a uklidil se celý areál vůbec. Za obě
tyto brigády všem moc děkujeme. Dále jsme v listopadu loňského roku podávali žádost o dotaci
na MŠMT, kterou chceme využít pro rekonstrukci
celého areálu a především kabin, abychom mohli
pro naše hráče, fanoušky i soupeře vytvořit odpovídající prostředí a podmínky. Příspěvek jsme
dostali také od naší Obce, za nějž velmi děkujeme
a který bude použit na nové kabiny pro hosty, prádelnu a sklad. Pokud se nám povede získat i peníze z ministerstva, rádi bychom se do práce pustili
co možná nejdříve. Uvidíme!
O letošních prázdninách se v našem areálu také
uskuteční příměstský fotbalový tábor, který pořádá Tomáš Synek, a bude určen pro mládež z naší
obce či z okolí.
Milí přátelé, těšíme se na Vás už za pár dnů či
týdnů při prvních zápasech jara a věříme, že se
budeme spolu s Vámi radovat z mnoha gólů a vítězných zápasů Spartaku!
Petr Šťastný

Zimní soustředění mužů a dorostenců v Osvětimanech
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Ohlédnutí za plesovou sezonou
Letošní plesovou sezonu zahájila „Taneční prodloužená“ žáků
tanečního kurzu základní školy.
Máme radost, že taneční se staly součástí společenské výchovy
naší školní mládeže. Snahou je
naučit děti základy tanečních
kroků, které v průběhu dospělosti i v dalším životě budou využívat. Musíme zde ocenit práci
lektora Libora Brožíka a jeho
taneční partnerky Adély Mrkusové. Pak už následovaly plesy:
Taneční a módní show, Dolňácký
krojovaný, Reprezentační ples,
Hasičský, Maškarní a Diskoples.
O závěr plesové sezony se postaraly Dětské maškarní karnevaly. Věříme, že každý občan měl
možnost si vybrat z této pestré nabídky. Hudební žánry zde zastupovaly dechové hudby, taneční
orchestry, hudební skupiny, cimbálové muziky
a v neposlední řadě i reprodukované hudby dle

přání tanečníků. Zde patří velké poděkování organizátorům a pořadatelům, kteří přípravě věnují
svůj volný čas. Největší uznání pro ně bývá plný
sál tanečníků a jejich spokojenost. Dle ohlasů
účastníků byly letošní plesy na slušné úrovni a již
nyní se budeme těšit na příští plesovou sezonu.
Rostislav Marada

Kurz počítačů
Jako každý rok, tak i letos
proběhl v zimních měsících
kurz na počítače pro dříve narozené. O kurz je zájem, proto
v jeho pořádání budeme pokračovat i v příštích letech. V deseti lekcích se zájemci naučí
základy ovládání počítače, práci s internetem a e-mailem. Šikovnější i něco víc. Každoročně
se jej účastní kolem patnácti
účastníků, což je ideální počet
ke kapacitě učebny. Uznání
a poděkování si zaslouží pan
ředitel základní školy Mgr. Zbyněk Mašek, který se skvěle
zhostil funkce lektora kurzu.
Rostislav Marada
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Absolventi kurzu počítačů
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Výstava skupiny KONTAKT
Po dvouleté přestávce se nám v galerii kulturního domu představili společnou výstavou členové
fotografické skupiny KONTAKT. Jejími členy jsou:
Cyril Gajdík, Milan Havlíček, Zdeněk Kučera, Ladislav Mrkva a Radek Severa. Skupina KONTAKT
patří počtem svých členů k menším fotografickým
sdružením, ale díky své aktivitě však rozhodně
nezůstává v pozadí fotografického dění. Kontakt
sdružuje fotografy s různým zaměřením a je pro něj
typická značná žánrová pestrost. Každý z autorů
má vymezen svůj okruh tvorby, v němž si za léta
praxe vypracoval svůj osobitý styl a dosahuje

v něm nejlepších výsledků. Ke kvalitě fotografií přispívá fakt, že většina z nich vzniká na Kyjovsku, Hodonínsku a Horňácku, tedy v prostředí,
kde všichni členové Kontaktu žijí a které důvěrně znají. Toto uskupení má již okruh svých příznivců, kterým v rámci výstav představuje svoje
nejnovější obrázky. Příjemné chvilky vernisáže
doplnil dívčí sbor ANGELI CANTANTI s vedoucí Klárou Varmužovou za klavírního doprovodu
Kateřiny Martykánové.
Rostislav Marada

Fotografická skupina Kontakt

Výstava „Člověk a víra“
Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
připravil pro Vás výstavu velkoformátových fotografií projektu ČLOVĚK A VÍRA v galerii kulturního domu. Výstava fotografií pořízených v daném roce se poprvé otevřela v adventním období
na Pražském hradě a poté se postupně představuje v jednotlivých diecézích či farnostech. Z projektu „Člověk a víra“ se zúčastnili členové Miroslav
Novotný, František Ingr a Pavel Langr. V kulturním programu se nám představily naše hudební
radosti a naděje: Jan Hajný – kontrabas, Václav
Varmuža – housle, Marie Hajná – cimbál za klavírního doprovodu Kateřiny Martykánové. Všem
hudebníkům děkujeme za pěkný hudební zážitek
a fotografům za nádherné fotografie.
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Z vernisáže výstavy Člověk a víra

Výstava bude otevřena PO – ST – PÁ od 8:00
do 18:00 hod. a potrvá do 1. 5. 2017.
Rostislav Marada
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Dětská pěvecká soutěž J. Měchury

Dětská pěvecká soutěž
Na začátku února proběhlo výběrové kolo
do Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury.
Letos poprvé se nám představili zpěváčci z regionu jižní části Kyjovska. Je to výsledek jednání
pořadatelů a organizátorů této oblíbené dětské
soutěže. Za tímto účelem byly osloveny obce,
které nám byly přiřazeny. Jednalo se o Milotice,

Ratíškovice, Vacenovice, Dubňany, Šardice, Hovorany, Karlín a pořádající obec Svatobořice-Mistřín. Výběrového kola se účastnilo 55 zpěváčků
a do soutěže postoupilo 50 dětí. Soutěž se uskutečnila 25. března 2017.
Rostislav Marada

Kulturní dům na konci roku 2016 vydal publikaci „Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně“
Snahou autora a jeho spolupracovníků bylo zaznamenat vytrácející
se malbu lidových ornamentů. V první polovině 20. století patřily lidové
ornamenty k významnému kulturnímu dědictví naší obce. Naší snahou
bylo zaznamenat a uchovat co nejvíce ornamentů, které se v naší obci
používaly a používají minimálně jedno století, pro generace budoucí. Publikce obsahuje 127 fotografií. Dále se zde dočtete: co je to ornament,
historický vývoj, malované domy ve Svatobořicích-Mistříně, postup prací při nástěnné malbě, ornamenty v brizolitu, uplatnění ornamentální
malby, Slovácké malírny ve Svatobořicích a Mistříně, místní malérečky,
místní keramici, lidové ornamenty na dřevě, skle a porcelánu, postup při
malbě ornamentů na dekorativní předměty, současnost … Publikace obsahuje také 39 listů přílohy ornamentů. Mezi zajímavosti patří také malovaná truhla Leoše Janáčka, kterou malovala Anežka Úprková, rozená
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Králíková, ze Svatobořic, její vznik, osud a mnoho dalších zajímavostí. Publikace má 127 stran.
Cena 300,-Kč. Náklad 500 ks. Publikace je k dostání v informační kanceláři obecního úřadu nebo
v kanceláři kulturního domu.
Rostislav Marada

Kulturní akce,
které se uskutečnily
v I. čtvrtletí 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 a SRPŠ, KD
(obec, SRPŠ, ZŠ, KD)
31. 1. Zahájení kurzu na PC, ZŠ (KD)

23. 3.	Pohádkové čtení, knihovna KD (RC Krteček)
25. 3. Dětská pěvecká soutěž, KD (ZŠ, KD)
25. 3.	Výstava, prezentace prací řezbáře V.
Koláříka a kroužku Lidové ornamenty
ŠIKULKY
25. - 26. 3. V
 elikonoční výstava, Sokolovna (T. J.
Sokol Svatobořice)
30. 3.	Koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů BROLN, KD

Akce, které připravujeme
na II. čtvrtletí roku 2017

ÚNOR
7. 2. Beseda s lékařem, KD (Charita)
11. 2. Diskoples, KD (SK Spartak)
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 (místní soubory)
25. 2.	Maškarní ples, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
26. 2.	Dětský karneval, KD (T. J. Orel Jednota
Svatobořice-Mistřín)

DUBEN
1. 4. Divadlo Hrozen, KD
2. 4.	Smrtná neděle, ul. Vyhnálov (Lúčka +
dětské soubory)
22. 4.	K abaret aneb REZEDKY trochu jinak,
Sokolovna (Rezedky)
23. 4.	Krtečkův karneval, KD (RC Krteček)
27. 4.	Beseda s Věrou Sosnerovou, žena, která
přežila gulag, KD
28. 4.	Degustace vína, Vinařství Dufek (Klub
vinařů Svatobořice-Mistřín)
29. 4. Pálení čarodějnic (Soubor Mistřín)
29. 4.	Slet čarodějnic, hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD (místní
soubory)

BŘEZEN
4. 3.	Degustace ovocných pálenek, KD (spolek
Mankyz, z. s.)
8. 3. Vernisáž výstavy „Člověk a víra“, KD
9. 3.	Žáci 1. třídy, návštěva knihovny (knihovna
KD)
11. 3.	Košt ovocných pálenek, KD (spolek Mankyz, z. s.)
18. 3.	Oblastní liga boxu, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
21. 3.	MŠ, návštěva knihovny (knihovna KD)

KVĚTEN
6. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů
Svatobořice-Mistřín)
7. 5.	70. výročí Slováckého krúžku, KD (Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín)
14. 5. Den matek a Den rodiny s pohádkou
21. 5.	Dětská hasičská soutěž o pohár starosty,
hasičská zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
26. – 28. 5. D
 en sousedů, ulice (sousedé, končani, kamarádi z ulice)
26. 5.	Den dětí, ZAYFERUS – ukázky práce
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s dravými ptáky, hřiště TJ Spartak (ZŠ
a KD)
31. 5. Kácení máje, ul. Nádražní za KD
ČERVEN
4. 6.	Královničky - lidová dívčí slavnost, park
u kostela
4. 6.	Den dětí, hřiště u hasičky ve Svatobořicích (RC Krteček, SDH a T. J. Sokol
Svatobořice)
7. 6.	Pasování čtenářů
18. 6.	Cimbály na ulici, park pod kostelem (Soubor Mistřín, KD)
18. 6. Den otců
25. 6.	Dětská hasičská soutěž (SDH Svatobořice)
29. 6.	Slavnostní ukončení školního roku s pasováním prvňáčků, KD

ČERVENEC
8. 7. Seminář „Lidové ornamenty“, ZŠ (KD)
14., 15., 16. 7.FF Mistřín, areál Orla (Obec Svatobořice-Mistřín)
LISTOPAD
18. – 20. 11. Hody, KD

Orelský maškarní karneval pro děti

Knihovna
AKCE KNIHOVNY V 1. ČTVRTLETÍ 2017
Ve čtvrtek 9. března navštívili knihovnu žáci
prvních tříd s doprovodem – paní učitelkou
Mgr. Adrianou Koplíkovou a Mgr. Martinou Hálovou. Cílem bylo seznámení dětí s knihovnou, ale
hlavně jim nabídnout bezplatnou registraci, aby
mohly být 8. června pasovány na čtenáře knihovny.
V úterý 21. března přišla početná návštěva.
Děti z MŠ z Mistřína i ze Svatobořic. Přišly si vyslechnout pohádku, zopakovat si některá říkadla,
samy se předvést s tím, co už umějí. Hlavně ale
podívat se, kde knihovna je, jaký je její význam

a proč sem návštěvníci chodí. Byl znát zájem dětí
o knížky a já chci věřit, že řada z nich se za nějakou dobu přihlásí jako čtenáři.
Do třetice v Měsíci knihy proběhlo Pohádkové
čtení ve spolupráci s Rodinným centrem Krteček.
Bývá to akce zdařilá. Knihovna i Krteček připraví
vždy program – čtení pohádek, maňáskové divadlo, hádanky, říkanky a věci, které děti baví. I letos byly děti spokojené, akce se vydařila.
Jindra Faiglová, knihovnice

Návštěva v knihovně
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Jubilanti
Červen 2017
70 let
Jan Kyněra
Antonín Pavluš
František Viktorin
Jitka Ševečková

Květen 2017
70 let
Josef Číhal
Božena Medunová
Miroslav Kostiha
Marie Petrášová
Jana Pešlová

Duben 2017
70 let
Marta Karská
Zdenka Mančíková
Jan Marada
Marie Formanová
75 let
Marie Neduchalová
Marie Bystřická
Jana Lungová
Marie Vašulková

75 let
Františka Sedlářová

75 let
Karel Šimeček
Ján Matlák
Ivana Handschkeová

80 let
Anděla Bartošíková
Jiřina Daněčková
Růžena Seloucká
87 let
Květoslava Urubková
89 let
Marie Novotná
Jakub Šťastný

80 let
Jarmila Formanová

86 let
Jan Pekárek

86 let
Cecilie Měchurová

89 let
Františka Řiháková

88 let
Terezie Ondříšková

91 let
Jiřina Polášková

Duben 2017
50. výročí uzavření manželství
oslaví manželé Miroslav
a Ludmila Hermanovi
Červen 2017
50. výročí uzavření manželství
oslaví manželé Stanislav
a Ludmila Maradovi

92 let
Rozina Veselá
93 let
Antonie Řiháková

PASPORT OBYVATELSTVA 2010 – 2016
Počet obyvatel
k 1.1. ….

Počet
narozených

Počet
zemřelých

2010

3 557

39

34

55

66

3 551

2011

3 551

44

34

78

68

3 571

2012

3 571

39

36

47

60

3 561

2013

3 561

37

31

78

75

3 570

2014

3 570

34

27

54

61

3 570

2015

3 570

27

29

68

74

3 562

2016

3 562

25

41

54

76

3 524
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Počet
Počet
přistěhovaných vystěhovaných

Počet obyv.
k 31.12. ….
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NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2016
Leden
Mateo Horáček
Březen
Nikol Jedličková
Sára Jedličková
Patrik Tesařík
Samuel Štork
Sofie Černochová
Tereza Rohaľová
Šimon Vrňák
Daniela Petříková

Červen
Štěpán Ingr
Nikola Staňová
Veronika Buštíková
Eliška Neduchalová
Červenec
Anna Zavrtálková
Max Havelka
Září
Alfréd Ošťádal
Mikuláš Procházka
Žofie Hajná
Kristina Kopřivová

Říjen
Sofie Chlustinová
Vojtěch Synek
Malvína Chludilová
Listopad
Monika Lungová
Prosinec
Eliáš Čičák
David Ondrůj

ZEMŘELÍ V ROCE 2016
Leden
Josef Kolařík
Františka Maradová
Jarmila Neduchalová
Božena Výletová
František Turzík
Karolína Landsminová
Únor
Božena Krakovičová
Jaroslav Prajer
Březen
Františka Vašulková
Dagmar Zemánková
Duben
Kristina Vašíčková
Libuše Okůnková
Julie Kůřilová
Jiří Dymáček
Josefa Řiháková
Zdenka Svozilová

Květen
Zdeněk Kuba
Červen
Maria Kasanová
Červenec
Růžena Ivičičová
Božena Hlaváčová
Petr Kalivoda
Petr Duhajský
Michal Čechal
Naděžda Sotulářová
Věroslava Zemánková
Jarmila Zbořilová
Srpen
Božena Kůřilová
Zdeněk Adamík
Drahomír Stara
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Září
Antonín Hána
Ludmila Němčanská
Marie Karská
Říjen
Marie Procházková
Marie Hofrová
Listopad
Zdeněk Přibáň
Karel Řihák
Vladimír Knecht
Oldřich Jedlička
Vladimír Rubecký
Pavel Brhel
Prosinec
Ludmila Matyášová
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Obec Svatobořice-Mistřín

pořádá ve dnech 31. 7. – 11. 8. 2017 (bez víkendu) příměstský tábor pro děti ve věku 4 – 12 let „CESTA ČASEM“, který je zaměřen na využití
volného času dětí v době letních prázdnin. Děti budou moci strávit volný prázdninový čas v době od 7:00
– 16:00 hod. v budově ZŠ Svatobořice-Mistřín – učebna družiny pod vedením 3 lektorek. Jména lektorek
budou upřesněny a představeny na společné schůzce, kde se vyjasní detaily tábora. Stravování dětí
bude zajištěno v jídelně základní školy. Lékařský dohled je také zajištěn.
Cena 10 denního příměstského tábora je 2 400 Kč na dítě. V případě volby 5 dnů (prvního či druhého
týdnu) je cena stanovena na 1 600 Kč.
Nahlásit své ratolesti můžete prostřednictvím přihlášky, kterou si máte možnost vyzvednout v informační kanceláři obecního úřadu nebo stáhnout na webových stránkách obce www.svatoborice-mistrin.cz
v záložce Obec přátelská rodině. Vyplněné přihlášky odevzdejte v informační kanceláři nebo zašlete
mailem na adresu obec@svatoborice-mistrin.cz nejpozději do 30. 4. 2017.
V případě velkého počtu přihlášených dětí, budou přednostně vybrány děti pracujících rodičů. Vyrozumění bude účastníkům tábora zasláno nejpozději do 11. 5. 2017.

Mikroregion Nový Dvůr
Každý rok vlastně začíná posledním dnem předchozího roku, v kalendáři pod jménem Silvestr.
Pojďme se do Silvestra 2016 na chvilku vrátit:
pořadník společného silvestrovského pochodu
Mikroregionu Nový Dvůr se posunul na Vlkoš.
Odvážně se šlo do fenoménu muzikálů a byla to
hodně dobrá volba! Počasí sice pochodníkům úplně nepřálo, ale, protože žádná obec nepodcenila
přípravy, dorazily všechny muzikálové ansámbly
až na vlkošskou Broadway. Rytíř Brtník (= starosta Vlkoše) měl pro každou obec nachystanou
úvodní řeč i se zpěvem (jak jinak v muzikálu).
Vlkošské nádvoří hradu Brtníku pak všem
Krátká silvestrovská statistika:
Obec
muzikál
Milotice
Noc na Karlštejně
Ratíškovice
Limonádový Joe
Skoronice
Balada pro banditu
Svatobořice-Mistřín
Děti ráje
Vacenovice
Kleopatra
Vlkoš
Ať žijí duchové
Je to neuvěřitelné, ale Mikroregion Nový
Dvůr má letos už 15. narozeniny! Než dojde
na dort, máme v plánu ještě plno akcí. I letos srdečně zveme do společného informačního centra
v konírně na zámku v Miloticích, které má opět
pár změn hlavně pro děti. Začínáme v sobotu
8. 4. 2017 v 15,00 hod. a už název úvodní výstavy
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nabídlo plno chutných kouzel, každý pochodník
si určitě zasloužil svařáček a něco k němu. Ale
protože každý správný pochodník stejně nenechává nic náhodě a nese si i něco svého, nejsou
guláše nebo tlačenka na této akci to nejdůležitější. Děkujeme pořadatelům za scénář, dramaturgii, catering a režii akce, všem obcím mikroregionu za přípravu, kostýmové provedení, umělecké
maskéry, herecké obsazení, rekvizitáře, titulky
i hudební režii! Pořadatelský pořadník se posunuje dál a 31. 12. 2017 budeme pochodovat do Ratíškovic. Silvestr 2017 je daleko a není daleko…

počet pochodníků
277
143
238
297
239
195 + 89 na místě
napoví, že bude o Jízdě králů - jedinečné tradici
ze Skoronic (Hluku, Kunovic a Vlčnova), která
patří do nehmotného dědictví UNESCO. Výstava „Na krála, matičko, na krála“ ve spolupráci
s NÚLK Strážnice bude v konírně do konce května
a stojí zato ji vidět! Slevněné vstupenky na 10 vstupů do konírny pro občany obcí mikroregionu jsou
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

stále k dispozici na obecních úřadech. Vydali jsme
také nové mapy cyklookruhu po Mikroregionu

Nový Dvůr, které budou spolehlivým průvodcem
na výlety pro domácí i přespolní.

Srdečně zveme na akce v tomto roce:
8. 4. 2017
zahájení sezony v zámecké konírně (vernisáž od 15,00 hod.)
srpen 2017
Seniordance – společný večer seniorů obcí mikroregionu v Ratíškovicích
23. 9. 2017
Burčákové putování po sklepních uličkách v Novém Dvoře
24. 9. 2017
Trh místních produktů a řemesel na zámku v Miloticích
28. 10. 2017
Drakiáda – letiště Aeroklubu Kyjov
31. 12. 2017
Silvestrovský pochod do Ratíškovic
(o dalších akcích nebo případných změnách budeme informovat)
Za Mikroregion Nový Dvůr Vladimíra Motlová

Vzácné poděkování

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Veřejná nahrávka BROLNU s hosty

Orelský maškarní karneval
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Vzpomínka na zimu MŠ Mistířn

Zimní radovánky v MŠ Svatobořice
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Zaujetí při tvorbě v keramické dílně

Z výstavy Babiččina kuchyně
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Vynášení smrtky v neděli 2. dubna

RC Krteček – pyžamotéka
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Vzpomínka na loňský košt vína

Oldřich
při natáčení.
KarnevalKrejčí
ve školce
v Mistříně
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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ŽS Rezedky natáčí ve studiu CD

Sestry Sokolky v akci
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Hynek Hajný na stupních vítězů (v oranžové bundě)

Velká Martínkova radost na dětské pěvecké soutěži
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Pozvánka na FF Mistřín 2017

POZVÁNKA
Milí přátelé folkloru i vy, kterým truhlice bohatství lidových tradic zůstala doposud uzavřena,
dovolte mi několika větami představit letošní Folklorní festival Mistřín, který se uskuteční ve Svatobořicích-Mistříně od 14. do 16. července 2017.
I tentokrát bude zpracováno a hlavně divákům
předvedeno jedno téma, kterým je láska, potažmo
svatba. Věřím, že monotematické zaměření donutí interprety uchopit látku v celé její šíři a doslova

vydolovat z onoho pomyslného dna truhlice věci
neprávem opomíjené a nabídnout návštěvníkům
ucelený pohled na tuto část naší lidové kultury.
Rád bych toto představení a zároveň pozvánku
ukončil citátem primáše Hradišťanu J. V. Staňka,
vystihujícím očekávání, jaká náplň festivalu slibuje, který v jednom rozhovoru řekl: „Zamilovanému je těžko mluvit o lásce a my ty naše písničky
opravdu milujeme.“
Jiří Martykán
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