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◾ÚVODNÍK◾
Vážení spoluobčané,
v roce 1945 skončila druhá světová válka
a v dubnu téhož roku byl uzavřen Internační
tábor ve Svatobořicích, tzv. „Lágr Svatobořice“.
Skončilo utrpení internovaných, i když nelze
toto represivní zařízení srovnávat s tábory, jako
byl Osvětim, Buchenwald nebo Terezín, přesto
v něm nespravedlivě trpělo během světové války
přes 2700 lidí včetně 52 dětí.
Proč po 72 letech vzpomínat na nepříjemné
a temné období, které se bezprostředně dotýká
historie naší obce? Proč po tak dlouhé době investovat nemalé prostředky a námahu do stavby
památníku tohoto místa? Odpověď je jednoznačná. Protože ani po uplynutí mnoha let nelze zapomínat na nespravedlnost a křivdu na českém
lidu. Protože musíme hlavně mladé generaci připomínat, že i když žijeme 70 let v míru, nebezpečí války není nikdy zažehnáno.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce uvolnilo z obecního rozpočtu přes 2,5 milionu korun a Obec Svatobořice-Mistřín ve spolupráci
s ing. Josefem Kouřilem z Kyjova, Jihomoravským krajem, městem Kyjov a Svazem bojovníků za svobodu vybudovala důstojný památník.
Jeho součástí je pomník internačního tábora
a muzeum, které budou do budoucna připomínat
temnou historii tohoto místa.
Chci Vás tímto pozvat na slavnostní otevření
Památníku „Lágru Svatobořice“ dne 7. října letošního roku.
Miroslav Veselý
starosta obce
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo léto a už se nám ani nechce věřit, jaké
bylo sucho a jaká nás sužovala velká vedra.
Během prázdnin se udála celá řada věcí a já
bych Vás chtěl stručně informovat.
Především proběhl další ročník Folklorního
festivalu Mistřín 2017. Díky zodpovědné přípravě
můžeme říci, že se opravdu vydařil jak po stránce
kvalitních programů, tak i po stránce návštěvnosti. Z významných hostů bych chtěl vzpomenout
především historickou návštěvu pana předsedy
vlády Bohuslava Sobotky, senátorky Anny Hubáčkové a poslance parlamentu ČR Josefa Uhlíka.
Ale v období horkých letních měsíců jsme se
jen nebavili, ale hlavně se věnovali rozvoji obce.
Dokončili jsme poslední úpravy rybníku ve Svatobořicích, který je sice prohlouben a dokončen,
ale zatím bez vody. Postavili jsme nové parkoviště
za DPS v ulici Na Zelničkách. Je určeno především
pro usnadnění příjezdu dětí do mateřské školy,
ale bude sloužit i pro parkování občanům z okolí.
Poměrně náročnou stavbou je výstavba nové místní komunikace v ulici Zmola. Tato rozsahem malá
stavba je díky členitosti a špatné přístupnosti
dosti komplikovaná. V současné době jsme již
zvládli všechny záludnosti a stavba se dokončuje, aby mohla naplno sloužit občanům. Vždyť tato
komunikace byla poslední nezpevněnou vozovkou
v intravilánu obce.
Hotové je také dětské hřiště v ulici Milotická, které jsme kompletně zrekonstruovali podle návrhů.

Nové parkoviště za DPS
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

okolních obyvatel, a věřím, že jsme se zavděčili
hlavně dětem. Protože nám po stavbách zůstává
velké množství materiálu, rozhodli jsme se jej využít pro zpevnění polních cest v katastrech obce.
Jako první jsme zpevnili polní cestu v trati Losky
a chceme dále pokračovat na dalších cestách.
V současné době se opravuje povrch vozovky také
na Ořechovce. Nezapomínáme ani na památky,
a tak v současné době restaurujeme kříž v ulici
Šardická, který byl již v dezolátním stavu. A poslední úpravy se provádí také v okolí památníku
internačního tábora. Ve špatném technickém
stavu je také budova staré mateřské školy v ulici
Vrbátky. Na doporučení statika jsme zahájili demolici této nemovitosti z 18. století.
Od začátku září jsme zahájili přestavbu bývalého kravína na Pískách na zázemí pro hospodářskou činnost obce. Po jeho dokončení bude
veškerá technika a materiál soustředěn do jedné
budovy, což výrazně zjednoduší organizaci a celou
hospodářskou činnost obce.
Věřím, že si občané všimli, že věnujeme velkou
pozornost vzhledu obce. Pravidelné sečení trávníků, intenzivní zavlažování hlavně mladých stromů
a keřů a úprava zelených ploch nejen uvnitř obce,
ale i v bezprostředním okolí. To je důležitá náplň
práce našich zaměstnanců.
Do konce letošního roku nás čeká ještě spousta
práce. A o tom Vás budu informovat v dalším vydání zpravodaje.
Miroslav Veselý
starosta obce

Rekonstrukce ulice Zmola
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Slovo místostarostky
SLUNEČNÍ HODINY NA ZVONICI

Konečnou fází rekonstrukce budovy zvonice bylo zaměření stěny, výpočet hodin, navržení nové grafické tváře hodin a její realizace. Autor Petr Weiss zachoval „čistotu slunečního času“ a letnímu času
se vyhnul. Po provizorní podobě výsadby okolí zvonice bude provedena ještě konečná úprava pozemku.
Libuše Jedovnická
místostarostka obce

Autor slunečních hodin Petr Weis

◾RODÁCI OBCE◾

Emilie Machálková (Holomková)
V neděli 16. 7. 2017 se do éteru dostává zpráva
o úmrtí paní Emilie Machálkové, významné romské osobnosti z rodu svatobořických Holomků.
Z tohoto rodu je potřeba připomenout jejího strýce Tomáše, který vystudoval jako první československý Rom právnickou fakultu. Své rané dětství
prožila malá Elinka v cikánské osadě nazývané
Hraničky, na okraji Svatobořic. Rodina se pak
přestěhovala do bučovického okresu. V té době
nastupovala Elinka do čtvrtého ročníku obecné
školy v Nesovicích, jak o tom psala ve svém životopisu. První den nového školního roku si Elinka
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usedla do zadní lavice. Když přišel nový učitel
do třídy, začal se seznamovat se svými žáky. Při
vyslovení jména Holomková se postavila v zadní
lavici malá černooká dívenka s copánky. Podivil
se, že sedí v lavici sama a přikázal jí, aby se posadila do první lavice vedle dcery bohatého sedláka.
Další den vběhla během jeho vyučování do třídy
rozzlobená selka, maminka dívky, vedle které
Elinka seděla, a začala napadat učitele, jak to, že
si dovolil posadit vedle její dcery cikánku. Jenže
pan učitel Vrána se nenechal zastrašit. Vykázal
ji ze třídy a poslal ji za panem řídícím. Tam taky.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

nepochodila. Pan řídící ji jako správný český učitel řekl, že je to věc pana učitele Vrány a nebude mu do vyučování zasahovat. Jak se v průběhu
školního roku ukázalo, pan učitel Vrána začal
děti učit lásce k přírodě a začal s nimi studovat
i divadelní hry se zpěvy. Tehdy objevil, že Elinka
má pěvecký talent. Bohužel se její talent začal
více rozvíjet až v dospělosti. Prvního úspěchu dosáhla jako zpěvačka v televizní soutěži v polovině
šedesátých let minulého století. Její krásný hlas
je zachycen na řadě hudebních nosičů, z nichž dva
jsou věnovány písním z Kyjovska (Na kyjovských
lúkách, CM Jury Petrů 2000 a Konec u Kyjova,
CM Jury Petrů 2002).
Ze vzpomínek svého otce Vincence Vrány
zpracovala MUDr. Marie Pavlíková.
Emílie Machálková
se narodila 25. listopadu 1926 do významné
romské rodiny Holomkových. Své dětství prožila
na Moravském Slovácku. Nejdříve ve Svatobořicích, pak v Nesovicích u Brna. Její praděd Tomáš
byl zakladatelem jednoho z největších „cikánských táborů“ u nás, osady Hraničky nedaleko
Svatobořic. Její děd Pavel se jako první z místních Romů dokázal probojovat z romské osady až
do vlastní obce Svatobořice, strýc Tomáš byl zase
prvním československým Romem – právníkem.
Její bratr Miroslav byl předsedou legendární první romské organizace u nás, Svazu Cikánů–Romů.
Emílie Machálková se naštěstí coby šestnáctiletá dívka s rodiči koncentračnímu táboru, díky úsilí tehdejšího starosty Nesovic, vyhnula. Ten jim
vyjednal výjimku na brněnském gestapu. Třicet
tři příbuzných válku nepřežilo, odvlekli je do koncentračních táborů a nikdo se nevrátil. Pouze tříletou neteř Růženku se podařilo zachránit.
Jak na tu dobu vzpomíná, to se dozvíte z jejího
vyprávění:
„Začalo to roku 1939, když mi bylo asi 13 a půl.
To přišli Němci. Mě i bratra – já jsem začínala a on
už byl ve druhé třídě gymnázia – vyhodili ze školy.
Bylo to těžké. Sebrali nám potravinové lístky, nesměli jsme se vzdalovat od obce na dvacet kilometrů. Mě
i bratra nasadili do továrny na práce, ale to se ještě
dalo přežít. Potom, co nám vzali potravinové lístky...
nebýt pana starosty a ostatních lidí v obci, sedláků
a dalších, kteří nám dávali jídlo, tak jsme umřeli hladem. Všechno se ale přežilo, všechno se vydrželo.“
„Narodila jsem se ve Svatobořicích u Kyjova. Můj
dědeček měl dva bratry v Kyjově. Každý z nich už
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Emilie Machálková (Holomková)

měl tenkrát rodinu, byli už i prarodiči, celkem 33
lidí, které odvezli. V únoru 1943 jsme se dozvěděli
od známého, který pracoval v Kyjově - shodou okolností to byl bratranec mého dnešního manžela Machálek, že nám vzkazují z Kyjova a ze Svatobořic,
že je ráno mají odvážet do Brna. Ještě ten večer jsme
za nimi jeli. Maminka, tatínek a já. Jeden z maminčiných bratrů, Tomáš Holomek, právě studoval v Praze
na Karlově univerzitě, měl před státnicemi a byl ženatý v Miloticích u Kyjova. Měl dvě malé děti. Tak
ten byl varován panem instruktorem Bodou z brněnské policie, ať se schová. Jeho kamarádi z univerzity
ho pak ukrývali po celou dobu, až do konce války,
během celého protektorátu, a proto se zachránil.“
„Další tři maminčini bratři byli ženatí ve Svatobořicích. Nejstarší, Štěpán, měl necigánskou ženu
z Přerova a šest dětí. Jeho sebrali a ona zůstala
s dětmi doma, protože nebyla Cigánka, ale míšená.
Za 14 dní dostala zprávu, ať přiveze děti do Hodonína na nákladní nádraží, jen tři ať si nechá doma.
Když přišlo gestapo, tak ze sebe udělala blázna, že se
pomátla a neví, kde její děti jsou, že se asi zabili. Tak
ji nechali na pokoji.“
„Čtvrtý bratr, Čeněk, měl jako jediný ženu Cikánku.Ona byla švadlena, on zámečník a měli tříletou
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Růženku. Byla to naše nejmladší sestřenice. Za nimi
jsme se s rodiči rozjeli a když jsem viděla... Čeněk
byl fotbalista, s bratry založili ve Svatobořicích klub,
a boxer... tedy u nich na dvoře stáli fotbalisti a boxeři, drželi se kolem krku, i můj dědeček, a zpívali
slovácké písně a loučili se. Já jsem si chtěla vzít Růženku, nechtěla jsem, aby ji odvezli, a tak jsme si ji
vzali k nám do Nesovic a ona přežila. Sice schovaná,
ale přežila. Bylo jich celkem 33 a nevrátil se nikdo.“
Emílie Machálková, přezdívaná Elina, se v do-

spělosti prosadila jako zpěvačka, zvláště romských písní. Vyhrála několik pěveckých soutěží.
Byla také dlouholetá spolupracovnice Muzea
romské kultury. Za tuto spolupráci (založenou
na předávání životních zkušeností při práci s dětmi a mládeží) jí byla v roce 2013 udělena Cena
Muzea romské kultury.
Z dostupným materiálů zpracovala
Lenka Gajdová

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší
školky… tak začíná básnička a také nový školní
rok. V letošním roce je do mateřské školy zapsáno 65 dětí ve věku 2,5 až 7 let. Děti jsou rozděleny
do tří věkově smíšených tříd:
třída Kuřátek – 22 dětí – ved. uč. Dana Měchurová
a p. uč. Veronika Mikesková
třída Žabiček – 23 dětí – p. uč. Milada Hrabinová
a p. uč. Veronika Trnovcová
třída Rybiček – 20 dětí – p. uč. Kateřina Jelenová
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Aby bylo všechno na svém místě, a pěkně uklizeno a také aby nám chutnalo, o to se starají provozní zaměstnankyně Jana Měchurová a Miluše
Hubáčková.
Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.00
hodin.
Za celý kolektiv zaměstnanců přejeme všem
v novém školním roce hodně zdraví, štěstí a dětem dobré kamarády.
Kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Po prázdninách, které jsme strávili podle své
chuti a možností, je tu nový školní rok. S tím přicházejí první týdny školky, kdy se děti adaptují
na to, že je potřeba ráno vstát a odejít z domova,
na nové kamarády, učitelky, nové prostředí… To
vše pro ně může být těžké a těžké to bývá i pro

rodiče a pedagogy. Děti jsou rozděleny na žlutou
a červenou třídu. Věřím, že nás čeká  školní rok
plný příjemných zážitků a dětem se bude ve školce líbit.
Kolektiv MŠ Mistřín

Žlutá třída v MŠ Mistřín

Červená třída v MŠ Mistřín
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Co se děje v naší škole
PŘIVÍTÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Přivítání prvňáčků ve školní jídelně

Vážení žáci, rodiče, spoluobčané a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil
a přivítal v novém školním roce 2017/2018. Stejně jako v uplynulých školních letech, i letos jsme
připraveni poskytnout Vám bezpečné zázemí pro
vzdělávání dětí a žáků. Školní rok jsme tradičně
zahájili slavnostně v naší školní jídelně přivítáním našich nejmladších školáků – prvňáků. Přivítání proběhlo za přítomnosti hostů: pana starosty
Ing. Veselého, pana faráře ThLic. Horáka a paní
předsedkyně SRPŠ a školské rady MUDr. Kasardové, kteří společně s panem ředitelem Mgr. Maškem pozdravili naše prvňáčky a jejich rodiče a popřáli jim hodně úspěchů do dalších školních let.
V následujících řádcích bych Vás rád seznámil
s novinkami, které nás čekají v tomto školním roce.
Asi jednou z nejdůležitějších novinek je zavedení elektronické žákovské knížky a elektronických třídních knih. Jak postupovat při zřízení
přístupu do této aplikace se dozvíte v začátku
školního roku, kdy Vám žáci domů přinesou obálku s návodem.
Další novinkou je omezení užívání mobilních
přístrojů v době školního vyučování, tedy i o přestávkách. Mobilní přístroj žáci do školy nenosí
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nebo jej mají vypnutý a uložený v aktovkách.
Tímto opatřením není omezeno právo žáka si zatelefonovat, cítí-li se ohrožen, jak je to stanoveno
ve školním řádu.
Jako reakce na nárůst ohrožení žáků návykovými látkami a drogovou závislostí a narůstajícím
nebezpečím, které s užíváním návykových látek
souvisí, byla na podnět zákonných zástupců i zřizovatele dána do školního řádu možnost otestovat
žáka při podezření, že je pod vlivem omamných látek. Test bude prováděn vedením školy bez vědomí okolí a o výsledku testování budou vyrozuměni
pouze zákonní zástupci žáka tak, aby nebyla snížena důstojnost testovaného žáka a jeho zákonní
zástupci mohli na výsledek testování reagovat.
O provedení testování bude proveden písemný záznam. I nadále platí přísný zákaz nošení návykových látek a jejich užívání ve škole.
Další zaváděnou novinkou je elektronická modrá schránka, která slouží žákům v případech, kdy
se cítí býti ohroženi a její pomocí mohou zcela
anonymní cestou sdělit, co je trápí. Škola tak
může včas a adekvátně reagovat.
Ve vestibulu a šatnách školy bude prvních 14
dní školního roku probíhat výstava prací žáků
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

z celé České republiky s názvem „ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH“. Výstava je pořádána
pod záštitou Institutu Terezínské iniciativy a putuje po zapojených školách v rámci celé republiky.
Návštěva je možná v čase od 8.00 do 15.00 v pracovní dny do 15. 9. 2017.
Na jaře příštího roku chystáme oslavy 230. výročí od založení školství v Mistříně spojené s kulturním vystoupením a dnem otevřených dveří.
Rádi bychom také opět otevřeli kurz počítačů
pro seniory a začátečníky a ve spolupráci s paní
Věrou Švábovou také kurz keramiky pro dospělé,
který by probíhal již od podzimu.
Zavádění něčeho nového s sebou vždy přináší
úskalí, očekávání a občas se setkává s nedůvěrou

či obavami. Věříme však, že připravené novinky
povedou ke zkvalitnění komunikace i ke zkulturnění prostředí ve škole a vybudování bezpečnějšího prostředí.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem provozním pracovníkům za přípravu školy po prázdninových akcích, které byly ve škole pořádány,
pedagogům za přípravu učeben, představitelům
Obce Svatobořice-Mistřín a všem spoluobčanům
za přízeň, kterou naší škole věnují. Přeji nám
všem, aby školní rok 2017/2018, který právě začíná, byl naplněn úspěchy, spoluprací, porozuměním a tolerancí.
Zbyněk Mašek
ředitel školy

ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH LETECH
Před dvěma lety se žáci 9. ročníku Základní
školy Svatobořice–Mistřín přihlásili pod vedením
paní učitelky Brhelové do projektu vyhlášeného
Terezínskou iniciativou s názvem „Školákem
ve válečných letech“. Práce spočívala v získávání informací, pokud možno od žijících pamětníků
z období druhé světové války, druhým zdrojem
byly kroniky, knihy
či tiskoviny z daného období. Poté žáci
získané informace
zpracovali do projektů a vybírali nejzajímavější informace na baner, který
nechali vyrobit auto-.
ři projektu.
Nyní putuje celou
republikou výstava
36 banerů zpracovaných základními
i středními školami
z celé republiky.
Na banerech se
návštěvníci výstavy
dozví základní informace o životě dětí
ve válečných letech
a také konkrétní
příběhy škol či osob
z různých oblastí
naší vlasti.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Výstava je putovní, škola ve Svatobořicích–Mistříně je třetí v pořadí, kde nyní 14 dní sloužila
jako učební pomůcka pro školáky a zároveň zajímavé poučení pro návštěvníky školy. Dalším výstavním místem je Gymnázium Židlochovice.
Jana Brhelová
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KROUŽKY VE ŠKOLE PRO ŽÁKY – ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Anglický jazyk (1. – 2. ročníky)

Kateřina Mrkůsová,
Adéla Mrkůsová
Ing. Dana Karská

Anglický jazyk (II. stupeň)

Mgr. Oldřiška Výletová

Bystroočko (2. - 5. ročník)

Mgr. Martina Hálová

Dovedné ruce (1. - 2. ročník)

Hana Šparglová

Dyslektický kroužek

Mgr. Lenka Horáčková

Environmentální (2. stupeň)

Mgr. Roman Mikliš

Florbal (1. stupeň)

Mgr. Roman Mikliš

Florbal (2. stupeň)

Hasičský – Svatobořice (mladší)

Mgr. Roman Mikliš
Oto Svora
Jaroslav Svora
Oto Svora
Jaroslav Svora
Ing. Iveta Lungová

Hasičský – Svatobořice (starší)

Josef Pažičan

Keramický (1. ročník)

Kamila Kundratová

Keramický (2. - 3. ročník, ŠD)

Kamila Kundratová

Keramický (3. - 4. ročník)

Mgr. Jarmila Strýčková

Krušpánek (5. - 9. ročník)
Lidové ornamenty -Šikulky
(3. - 5. ročník)

MDDr. Kristýna Gazdová

Logopedický (MŠ, 1. - 2. ročník)

Mgr. Pavlína Štelciková

Matematický (9. ročník)

Mgr. Sabina Helísková

Multimediální

Programování (2. stupeň)

Mgr. Zbyněk Mašek
Mgr. Jarmila Maradová
Mgr. Markéta Varmužová
Oldřiška Bimková
Lukáš Bartoň

Rybářský

Bc. Silvie Mertová

Sebeobrana - kroužek

Bc. Petr Přikryl

Sportovní – Skokánek (1. – 4.ročník)

Mgr. Lenka Horáčková

Včelařský

Karel Knápek

Aerobik (1. - 4. ročník)

Hasičský – Mistřín (mladší)
Hasičský – Mistřín (starší)

Podkověnka (MŠ – 4. ročník)

Petra Bužková

Zdravotnický kroužek - v jednání

„Můj milý deníčku…“
na co asi myslí?

Ukázka práce místní malířky
p. Heleny Střížové

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
Keramický kroužek

lektorka Věra Švábová

Práce s PC pro začátečníky

Mgr. Zbyněk Mašek
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Děti výroba z hlíny baví

únor – březen 2018
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Naše farnost
PO STOPÁCH ŽÁKŮ CYRILA A METODĚJE
Drazí spoluobčané,
prázdniny, které před nedávnem skončily a které jistě přinesly mnoho zajímavých zážitků a zkušeností nejen dětem,
ale i dospělým, začínají státními svátky
našich věrozvěstů a Jana Husa. Mnoho lidí
tyto svátky využije na vycestování na delší dobu, aby ušetřili na čerpaných dnech
dovolené. Mnozí si ale také nenechají
utéci oslavu počátku šíření křesťanství,
kultury, zvláště pak písemnictví, v našich
zemích návštěvou Velehradu, Mikulčic,
popř. nedalekého Nákla. Ano, svatí Cyril
a Metoděj mají u nás tradičně velkou úctu
a mnoho lidí, věřících i nevěřících, je považuje za významné osobnosti našich dějin.
Tito dva bratři ze Soluně jsou uctíváni i jinými, zvláště slovanskými národy, a to zejména
na Balkáně (zajímavé ale je, že v samotné Soluni
a vůbec v Řecku příliš připomínáni nejsou). Ještě
více než Cyril a Metoděj jsou ale v zemích na sever od Řecka uctíváni jejich žáci: Gorazd, Angelár,
Kliment, Naum a Sáva, kteří jsou nazýváni, spolu
se svými učiteli, Sedmipočetníci, jak je zřejmé
díky jejich celkovému počtu. Po smrti Metoděje
byli vyhnáni z Velké Moravy a usadili se v tehdejším Bulharském království, které zaujímalo
i dnešní území Makedonie a části Albánie.
Se svými spolužáky kněžími jsme se o těchto prázdninách rozhodli podniknout dovolenou
po stopách těchto žáků slovanských věrozvěstů.
Konkrétně o Klimentovi a Naumovi je známo nejvíce informací. Tito dva odešli po vyhnání z Velké
Moravy do sídla bulharského krále do Plisky, kde
založili tzv. Plisecko-preslavskou literární školu
a později byli oba posláni k Ochridskému jezeru,
aby šířili staroslověnskou liturgii. Kliment se usadil přímo v městě Ochridu, kde založil další literární školu a později se stal biskupem, a Naum
zase jižně od tohoto města a tam založil klášter.
Na těchto místech také spočívají jejich ostatky.
Do Ochridu jsme se tedy vypravili, abychom navštívili jejich hroby, ale také jiné krásné kostelíky, z nichž mnohé také pocházely z doby působení
těchto světců. Mnoho z nich bylo postaveno nad
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

rozlehlým jezerem, jedním z geologicky nejstarších na světě, takže se naskýtají malebné výjevy.
Také jsme zjistili, že ostatky dalších dvou ze
Sedmipočetníků, Gorazda a Angelára, se nacházejí asi 150 km jihozápadně od Ochridu, v albánském městě Beratu. Toto město je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Na vysoko čnícím kopci nad městem a nad průrvou nad řekou Osum se nachází středověká citadela, zvaná Kala. Zde se nachází množství kostelů
z doby Byzantinců, z nichž většina byla přeměněna na obytné domy, kde dosud bydlí lidé. Jeden
z kostelů, který se jako takový dochoval, obsahuje, podle svědectví místních, ostatky sv. Gorazda
a Angelára. Sv. Gorazd, jak je známo, pocházel někde z oblasti Velké Moravy a možná také Angelár.
Slováci v tom mají větší jasno a poutníci z oblasti
Nitry u těchto ostatků zanechali pamětní věnec
věnovaný jejich rodákům.
Toto putování, kromě seznámení se s místy
působení svatých Sedmipočetníků a uctění jejich
ostatků, přineslo také obdiv středověkých ikon
a fresek v mnohých kostelích, vnímání přírodních
krás a také drobné nahlédnutí do života místních
obyvatel. Takže i pro mě byla dovolená dobou zajímavých poznání a objevů, se kterými jsem se
chtěl s vámi podělit.
P. Bedřich Horák, farář
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Celostátní setkání mládeže v Olomouci
„Nebojte se“, tak znělo motto již 6. ročníku Celostátního setkání mládeže (CSM), které se koná
jednou za 5 let. Letos se uskutečnilo 15.–20. 8.
2017 v Olomouci.
CSM se celkově zúčastnilo asi 6500 mládeže. Z naší farnosti se vydala pětičlenná skupinka, která vyrazila v úterý z Moravského Písku
společně s kyjovským děkanátem. Po příjezdu
do Olomouce nás čekalo ubytování na místních
studentských kolejích. Denně pro nás byl připraven bohatý program.
Den začal v 7.30 hod. budíčkem, snídaně.
Po snídani společný program a mše svatá na Korunní pevnůstce a po obědě záleželo na každém
z nás, jakou aktivitu si dále zvolí. Aktivit bylo
na výběr opravdu mnoho: poradny pro život, sport,
tvořivé dílny, otevřené kláštery, aktivity pečovatelské skupiny, brigády pro město, výstavy a dále
zajímavé přednášky a workshopy. Večeře a opět
společný program na Korunní pevnůstce.
V pátek jsme vyrazili na pouť na Svatý Kopeček, kde nás v 19.00 hod. čekal společný program,

po kterém následovala mše svatá. Po mši svaté
pro nás bylo připraveno překvapení v podobě několika minutového ohňostroje.
Sobotní den byl ve znamení DNE S RODINAMI,
kam se sjelo kolem 500 rodin. Program byl opět
bohatý a upraven i pro ty nejmenší.
Neděle a tím i poslední závěrečný program začal v 9.00 hod. a v 10.00 hod. následovala závěrečná mše svatá.
Bylo připraveno 102 přednášek, které byly rozděleny do pěti tematických okruhů, ze kterých
bylo vždy opravdu těžké vybrat.
Od čtvrtka bylo na výběr z několika hudebních
koncertů. Ve středu a ve čtvrtek byla možnost
navštívit otevřené kláštery nebo se zúčastnit některé ze sportovních aktivit, ale i vyslechnout zajímavá svědectví.
Na CSM vládla pohodová a přátelská atmosféra, která nás všechny obohatila jak duchovně, tak
i o nová přátelství.
Za farnost Mistřín
Regina Urubková

Výprava kyjovské farnosti
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Charitní pečovatelská služba
LÉTO S CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Podzimní dny přiletěly jak mávnutím kouzelného proutku a chladnější vítr nám i pro naši
pečovatelskou službu přinesl dlouho očekávané
osvěžení. Horké letní dny nám přinesly zpestření
služby v podobě uspořádání pár akcí pro seniory
na DPS: v červenci jsme uspořádali Zpívání při
harmonice, kdy mezi obyvateli DPS se projevili
významní zpěváci lidových písniček a potvrdilo
se, že místní svatobořické písničky znají i lidé,
kteří se tu nenarodili. Zpívalo se dlouho a účastníky společné zpívání velmi potěšilo. Jako zdatná
harmonikářka se projevila nová pracovnice-pečovatelka, Magda Marková. Druhou aktivitou bylo
společné posezení obyvatel DPS v atriu, kde si
všichni zúčastnění rádi opekli nějakou uzeninu
a popovídali. Radost ze setkání – tzv. komunitního – byla znát i dlouho poté.
Vrcholem společenských událostí, které se
uskutečnily na DPS, bylo Letní odpoledne
s Charitou, které se jako tradičně uskutečnilo
v poslední srpnový pátek, tedy 25. 8. Odpoledne provázely svým zpěvem a hudebním talentem

děti z cimbálové muziky ze Sobůlek pod vedením Mirky Večeřové. Děti byly velmi šikovné
a líbily se. Do večera pak svým zpěvem zpříjemnil společné posezení obyvatel i dalších občanů
obce Mužský sbor z Vacenovic. Odpoledne se
velmi vydařilo, připravené občerstvení se snědlo
a vypilo. Poděkování patří sponzorům akce: Pivovaru Svijany, vinařům z nejbližšího okolí – Dufek
ze Svatobořic, Maňák ze Žádovic, Žůrek ze Žeravic, Krist z Milotic.
První podzimní akcí, která bude zacílena
na naše uživatele služby a obyvatele DPS, bude
Dýňobraní neboli „Co doma s dýní a z dýně“. Budeme vyrábět ozdoby a dekoraci z těchto stále častěji pěstovaných plodin. Výsledek bude ke zhlédnutí u vchodu Domu s pečovatelskou službou.
Velmi si cením práce pečovatelek, jejich nápadů zorganizovat společné akce pro naše uživatele,
obyvatele DPS, neboť tyto aktivity nejsou realizovány během běžné služby. V rámci poskytování služby na ně není čas ani prostor. Jsou organizovány nad rámec našich běžných pracovních.

Návštěvníci „Dne otevřených dveří“ v DPS
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Dětská cimbálová muzika ze Sobůlek

povinností. Pečovatelky se svým přičiněním zasadily o to, aby naši uživatelé mohli zažít změnu,
mohli se společně sejít a něco zajímavého prožít.
Mám potřebu se s Vámi rozdělit ještě o dvě
radosti. Tou první je, že se pracovní tým na naší
službě bohudíky ustálil a stmelil, neboť kolik personálních změn proběhlo za uplynulý rok a půl, tolik se neudálo ani za uplynulých šest let. Druhou
radostí je situace nárůstu práce a s tím související
vytíženost pečovatelek. Oproti minulému roku se
velmi zvýšila, po krizi, která trvala několik měsíců v loňském roce, je dnešní situace mnohem
lepší, je to pro nás všechny jako balzám na duši.
Nutnost počítat čas strávený u klienta ve vztahu
k velikosti pracovního úvazku pečovatelky vychází z celkového charakteru poskytování sociálních
služeb. Kde není potřebná vytíženost pečovatelek,
nejsou přiznány ani státní dotace na zajištění provozu služby.

K nejčastěji poskytovaným činnostem pečovatelek patří, stejně jako v minulosti, poskytování péče v oblasti zajištění hygieny, která tvoří
více jak polovinu práce pečovatelek. Na druhém
místě je příprava a podání stravy a poskytnutí
služby běžných nákupů a pochůzek. Co můžeme
poskytnout případným zájemcům o službu? Běžné činnosti, které již daný senior nebo osoba se
zdravotním znevýhodněním již nemůže zvládnout
sama: pomoc při úkonech osobní hygieny, zajištění stravy (dovoz obědu z vývařovny), příprava
a podání jídla, běžný úklid domácnosti, nákup
nebo vyzvednutí léků v lékárně, doprovod jedince k lékaři či na instituci, praní a žehlení prádla,
půjčování kompenzačních pomůcek (chodítko,
polohovací postel, WC křeslo, mechanický vozík,
nástavec na WC).
Karla Blahůšová, vedoucí služby a sociální
pracovnice

Příměstský tábor
Letošní příměstský tábor měl název Cesta časem. Toto téma bylo pro děti velkým tajemstvím.
Viděly jsme jejich zvědavost a zaujetí, s jakým naslouchaly všemu, co jsme jim řekly a čekaly, co
nového bude následovat.
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Po příchodu a vzájemném seznámení šly děti,
podle instrukcí ze starých spisů, najít deník
a stroj času váženého učence Corneliuse Laconiuse. Ten pobýval v dávných dobách na území starého Mistřína. Splněním různých úkolů získaly.
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První turnus dětí po splnění všech úkolů

Druhý turnus dětí po nalezení pokladu
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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přístup k bráně času, kterou postupně prošly se
zástupci různých období. Ti se podělili s dětmi
o své znalosti a zkušenosti a zadali dětem úkol,
který mají ten den splnit. V úterý potřebovala pravěká žena misky na mamutí guláš, které děti vyráběly z keramiky. Další den služebná Tutanchámona potřebovala vyrobit náhrdelník pro princeznu
Nefertiti a v pátek nás navštívil středověký rytíř.
Na jeho pokyn děti stavěly katapult a jednotlivá
družstva pak soutěžila, čí papírová kulička vystřelená z katapultu doletí nejdál. Výlet do Mikulčic, zpříjemněný táborákem, lukostřelbou a hledáním pokladu, dětem objasnil, jak se žilo v 8. a 9.
století.
Mezi plněním úkolů jsme se snažily dětem připravit takový program her a soutěží, aby se zapo-

jili i ti nejmenší. I odpolední klid, kdy si některé
děti hrály např. se stavebnicí a jiné poslouchaly
nebo četly pohádku, nám rychle utekl.
Následující týden děti poznávaly postavy jako
např. slavné mořeplavce a vážené badatele.
Ve středu jsme se vydali pěšky na zámek do Milotic. Tam děti po prohlídce zámku, oblečeny v kostýmu, zkoušely, jak to vypadalo za dob renesance.
Tak jsme postupovali podle deníku až do budoucnosti. I když nám kvůli počasí nevyšel závěrečný
táborák, konec tábora jsme si všichni užili.
Celých 10 dní plynulo jako voda. Doufám, že si
děti, tak jako my vedoucí, odnesly spoustu krásných vzpomínek a zážitků ze společně stráveného
času a věřím, že příští rok bude stejně úspěšný.
Hana Šparglová, Lada Gajdová

Ohlédnutí za FF Mistřín 2017
Ve dnech 14.–16. července se v naší obcí uskutečnil XI. ročník Folklorního festivalu Mistřín
2017. Ve třech dnech se návštěvníkům, kterých
dorazilo bezmála 2500, představilo ve 14 pořadech přes 600 účinkujících. Celý program festivalu byl zaměřený na téma lásky, svatby a tradic
s ní spjatých.
„Když jsme někdy v září minulého roku začali
s přípravou festivalu, byla naše představa o hlavním
motivu vcelku jasná. Po tématice vojenské ročníku
předešlého, to měla být látka, která se na první pohled jeví méně naturální, expresivní, je více niternější, poetičtější. Láska. Při rozpracování jednotlivých
podob lásky jsme docházeli k poznání úžasné komplexnosti tématu jak v rovině emotivní, tak i z hlediska oblastí lidského života, kterých se dotýká“ uvedl
předseda programové rady Jiří Martykán.
Návštěvníkům představili své svatební zvyky
a kroje kromě domácích a regionálních souborů
i hosté ze Slovenska, jižních Čech, Hané, Uherského Hradiště či Strážnice. „Jak jsme se v jednotlivých
pořadech snažili zpracovat jednotlivé podoby lásky,
jistě se nám nepodařilo vyvarovat se určitého překryvu motivů, nicméně jednotlivé pořady na sebe navazují a vytváří tak spolu celkový pohled na zvolené
téma“, doplnil Rostislav Marada, ředitel festivalu.
V pátek tak diváci mohli zhlédnout, jak téma
lásky vnímají děti či si poslechnout tematické písně v hudebním pořadu. V sobotu po krojovaném
průvodu se divákům představili hosté se svými
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svatebními kroji, zvyky, písněmi a tradicemi. Sobotní program vyvrcholil pořadem regionálních
a domácích souborů „Svatba na kyjovském Dolňácku“, po ní se diváci mohli pobavit ještě u nejlepších vystoupení folklorního tanečního divadla
BUFO z Prahy. Páteční a sobotní večery zakončily
zábavy s Varmužovou cimbálovou muzikou a DH
Svatobořáci.
Na své si přišli i milovníci duchovní hudby, když
si v neděli dopoledne mohli v kostele Navštívení
Panny Marie poslechnout cyklus 13 písní Loutna
česká od barokního skladatele Adama Michny
z Otradovic. Nedělní odpoledne patřilo příznivcům
dechové hudby, když se představila DH Bojané
a po ní domácí DH Mistříňanka, jejíž slavnostní
koncert byl oslavou jejího 50. výročí založení.Tečku za festivalem učinil galaprogram předního slovenského folklorního souboru Ekonóm z Bratislavy, který divákům ukázal to nejlepší ze svého repertoáru představující folklor z celého Slovenska.
Nicméně festival nebyl pouze pódiová vystoupení, ale jeho součástí byly i doprovodné akce.
Ve čtvrtek se pro návštěvníky v základní škole
otevřely výstavy zaměřené na lidové ornamenty
a svatební kroje. V sobotu odpoledne na jarmarku
své výrobky prezentovali lidoví řemeslníci.
„Celý festival hodnotím jako velmi vydařený. Mám
radost, že se nám povedlo naplnit festivalové téma,
kdy jsme chtěli předvést mezilidskou lásku takříkajíc
od kolébky po hrob. Také mě těší, že se do příprav
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Soubor Ekonóm Bratislava

a do programu velmi intenzivně zapojily domácí soubory a ve svých vystoupeních předvedly velmi dobrou
úroveň. Ukazuje to, že naše obec má v oblasti folkloru

a uchování lidových tradic opravdu silné a zdravé kořeny“, uzavírá Marada.
Tomáš Kellner

Z nedělního koncertu duchovní hudby
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček

RC Krteček na vycházce

V červnu se uskutečnila nová akce „Nalaďme
se na prázdniny“. Bylo to příjemné a radostné
setkání rodin, které naplnilo naše očekávání. Během cesty v lese děti se zápalem plnily rozmanité
úkoly. Nenásilnou formou prožitkového učení se
seznamovaly s přírodou a rozvíjely své smysly.
Na závěr si rodiny udělaly piknik v trávě a měly
možnost se nechat vyfotografovat. Rády zorganizujeme jinou akci, která bude podporovat vztah
k přírodě a aktivně strávený čas rodin s dětmi.

S novým školním rokem jsme dne 11. 9. poprvé
po prázdninách otevřely hernu RC Krteček, která
bude pravidelně otevřena v pondělí a ve středu
od 9–11 hodin. V rámci herny se budeme snažit Vašim dětem nabízet pestrý program, který
se bude odvíjet od Vašich podnětů nebo zájmu
o danou činnost. Rády uvítáme aktivní maminky
s novými nápady. Těšíme se na další společné zážitky s Vámi, například na Drakiádě či pochodu
sv. Martina.
Tým RC Krteček

Podkověnka
„Měla sem galána, jmenovál sa Jura, spadl ně
ze žebřa, zbyla po něm ďúra!“ byla nejoblíbenější
říkanka našeho nového programu, který jsme připravili na Folklorní festival Mistřín 2017.
Nacvičovat nové číslo jsme začali již od dubna.
Zadání bylo jasné: tvůrci dětského programu, který se jmenoval Můj milý deníčku, nám přidělili

18

téma – svatba. To se pěkně řekne, ale vymyslete
pro děti od čtyř let program na takové dospělácké
a vážné životní období. V programu jsme se snažili využít potenciál našich svěřenců, jejich dětskou
bezprostřednost, smysl pro dramatizaci a samozřejmě jejich pěvecké a taneční dovednosti. Rovněž jsme chtěli zachovat a chronologicky seřadit
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

I kluci prožívají svá vystoupení

To jsou kuchařinky!
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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zvyky, které se dodržovaly na svatbách v naší vesnici. Velkým pomocníkem nám byla publikace Slovácká svatba na kyjovském Dolňácku od autorů
Jiřího Petrů a Františka Synka. Tak jsme písničky
s vážným obsahem namlouvání děvčete a chlapce
propojili dětskými říkankami nebo škádlivkami,
nevěstu si ženich vybíral podle libozvučnosti jména (Prokopka tahla Fricka za nohu, Filoména
zase Tondu za kolena, prošla až Anička, protože
je červená jak růžička). Pak už mohla být i svatba
se svatebním průvodem, který přišel k domu, kde
nás pohostili polévečkú, dobrým zelíčkem s masíčkem a mosela byt aj pohanková kaša. Mňam,
mňam, mňam, to si dneska dám! Na závěr naší
svatby jsme stihli i veselí s muzikou.
Malou ochutnávku, takovou ostrou generálku
části našeho programu, jsme předvedli ve čtvrtek

13. července ve škole při vernisáži výstav. Naostro a celé naše číslo mohli diváci vidět ve večerních hodinách v pátek 14. července v dětském
pořadu Můj milý deníčku, kde Podkověnka měla
ještě za úkol propojit některá čísla jiných souborů
písněmi. No a v sobotu jsme si užili průvod obcí,
který jsme absolvovali spolu se všemi ostatními
krojovanými nejenom z naší obce, ale také s našimi hosty.
Musíme všechny děti pochválit za velkou píli
při nácviku, za prázdninové dny, které věnovaly
zkouškám i vystoupením, za spolehlivost, snahu
i ukázněnost při festivalových vystoupeních. Doufáme, že jejich rodiny na ně byly pyšné, protože
my jsme byli!
Jarmila Maradová

Krušpánek
I když skončil školní rok 2016/2017, prázdniny
dětem z Krušpánku nezačaly, ty školní ano, ale
„krušpánkovské“ rozhodně ne. Ba naopak, začala
jim pořádná dřina. Folklorní festival Mistřín se

blížil čím dál víc. Druhý týden v červenci kluky
a holky z Krušpánku čekalo náročné vystoupení v rámci dětského pořadu Můj milý deníčku…,
ve kterém museli ukázat své taneční, pěvecké

Krušpánek v zápalu vystoupení
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a zejména i herecké dovednosti. Tento pořad byl
zařazen do festivalového programu na pátek večer. Všechny děti z Krušpánku vystoupily společně v pásmu pod názvem „Anča sa bude vydávat“,
kde si pořádně zaskotačily a na pódiu to byl pořádný taneční i divadelní šrumec. V pořadu se
také předvedla v sólovém zpěvu či duetu děvčata.
Jovanka Bůžková, Katuška Martykánová, Adélka
Řiháková, Terezka Varmužová a Maruška Hajná,
která své vystoupení navíc oživila hrou na cimbál. V závěru pořadu vystoupila nejstarší děvčata
z Krušpánku, kde snila o ženichovi a na závěr si
jej i čarovala. Tak jsem zvědava, která se tento
školní rok zamiluje a hlavně, jestli to bude ženich
snů A. Musím všechny členy Krušpánku moc.

pochválit, vystoupení se jim moc podařilo a já
mám obrovskou radost, že po všem tom společném úsilí vznikl krásný výsledek. A můžu říct, že
jsem na ně pyšná A. Také moc děkuji nejstarším
holkám za pomoc při nácviku a za slíbenou pomoc
i do dalšího školního roku a Dominikovi Hajnému, který se mnou teď tvoří novou dvojku jako
vedoucí.
Po festivalu jsme měli několik týdnů odpočinku, ale s novým školním rokem už jdeme zase
do plných. Proto zvu děti od 4. do 9. třídy, které
baví tanec, zpěv a chtějí se něco nového naučit
a poznat nové kamarády, přijďte mezi nás!
Kristýna Vašíčková,
vedoucí souboru

Slovácký krúžek
Ano, léto jsme si bezesporu užili, a to nejen
kvůli tomu, že pro drtivou většinu členů je to období prázdnin. Prožili jsme totiž příjemné folklorní akce. Tou první byl červnový víkendový zájezd
na Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou,
který se uskutečnil v Lázních Bělohrad (okres

Jičín). Na tento zájezd nás doprovodila Cimbálová
muzika Stužka, s kterou jsme si po celou dobu
zájezdu velmi dobře rozuměli nejen po hudební
stránce. Půvabné městečko s krásnými lázněmi.
S hrdostí jsme zde prezentovali naše kroje, tance
a náš temperament. A taky bylo proč se snažit,

Zájezd do Lázní Bělohrad s doprovázející CM Stužka
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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neboť se na festivalu předvedli mimo tuzemské
soubory i kolektivy z Indie, Gruzie, Bosny či z Kanady (s jejichž dudáky jsme si po nocích opravdu
rozuměli). Z festivalu jsme odjížděli příjemně unaveni a spokojeni, že jsme mohli naši obec důstojně
reprezentovat i mimo náš region.
Ani jsme si neodpočinuli a za dveřmi byla
nejvýznamnější letní akce, kterou byl Folklorní
festival Mistřín, kde jsme se velmi intenzivně
zapojili i do veškerého chystání. Vlastní nácvik
byl tak jen pomyslnou špičkou ledovce. Byť se
někteří členové objevili i v pátečních pořadech,
těžištěm pro nás byl sobotní pořad ztvárňující
svatbu na kyjovském Dolňácku. Festival jsme si
velmi užili a jsme rádi, že jsme svým dílem mohli
přispět k jeho zdárnému průběhu. Poté jsme si
dali od zkoušení volno a scházeli se spíše u neformálních letních akcí, kde jsme utužovali vzá-

jemné kamarádské vazby, například na svíci našeho dlouholetého člena, Martina Gazdy (přejeme
všechno nejlepší do cesty manželské!). Část členů
se věnovala oblíbenému letnímu folkloristickému
sportu – objíždění přespolních hodů, kde jistým
způsobem rovněž prezentovali zpěvnost a taneční
um naší obce. Ale zpátky k nácviku! Začátek září
je pro nás již tradičně vyplněn vinobraním, kdy
jsme nejprve vystoupili na tom domácím a poté
i na tom lázeňském v Hodoníně. 14. října nás pak
čeká cesta do Prahy, kde návštěvníkům Národopisného muzea předvedeme spolu s mužským sborem a Cimbálovou muzikou z Milotic krásu folkloru Kyjovska. No a pak už se začneme připravovat
na hody. Již se těšíme!
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemný, slunečný podzim a vinařům bohatou úrodu.
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Ještě nedávno jsme pozorovali při vynášení Smrtky poslední zbytky roztávajícího sněhu a ne-.
dočkavě čekali na léto. Nyní stojíme na prahu
podzimu a divíme se, jak to léto zase rychle uteklo. A nám to možná uteklo ještě rychleji, neboť
pořád bylo co dělat.
4. července jsme se vydali na „zahraniční“ zájezd k sousedům Slovákům, konkrétněji do Nimnických lázní. Pozvala nás paní Elen Waltersteinová, známá figurka z pořadu „Zaspievaj si ľudovku“,
se kterou jsme minulý listopad natáčeli pár našich
tanců. I zde jsme ukázali alespoň část z našeho
folkloru, nutno podotknout, že velmi úspěšně,
protože na vyžádání publika jsme i dvě hodiny
po skončení vystoupení neustále hráli a tancovali
uprostřed lázní. Byla to velmi příjemná sobota.
Ihned po návratu jsme se ale vrátili k přípravě na Mistřínský folklorní festival, na který jsme
se celý rok těšili. Po sobotním průvodu obcí jsme
v areálu Jednoty Orel, hlavním dějišti festivalu,
předvedli zvyky při krojované svatbě a také sadu
skočných. Festival hodnotíme jako velmi vydařený
a už teď nedočkavě vyhlížíme další ročník.  
Zdálo by se, že po festivalu přijde doba oddechu,
ale bylo tomu přesně naopak. Vzhledem k tomu,
že do našich řad přibyla spousta nových členů,
jsme se věnovali opakování a pilování našich typických tanců, protože hned začátkem září nás
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čekalo vystoupení na Slavnostech chleba ve Slupu
u Znojma, kde jsme předvedli naše parádní i pracovní kroje a také něco málo z našeho tanečního
repertoáru. To jsme také ale předvedli na různých
hodových slavnostech, které se během léta konaly v bližších či vzdálenějších obcích jižní Moravy,
a kterých jsme se vždy v hojném počtu účastnili.
Zkrátka a dobře, nuda nikdy nebyla.
Z pozice členky souboru hodnotím uplynulé
léto za úspěšné. Nejen, že se stmelil náš kolektiv,
který poslední dobou poněkud omládnul, ale také
jsme zdokonalili naše taneční dovednosti, v čemž
rozhodně hodláme pokračovat, protože vždy je
na čem pracovat.
A pracovat se také začíná na blížící se hodové
slavnosti, které letos pořádá náš soubor. Za stárky byli zvoleni Martin Měchura s Nikol Krakovičovou a Dominik Hajný se Zuzanou Tesaříkovou.
Tímto Vás všechny samozřejmě srdečně zveme
a doufáme, že si vše společně užijeme.
Pokud máte zájem, nebojte se přijít mezi nás.
Rádi ve svých řadách uvítáme nové členy. Jak je již
určitě známo, scházíme se každý pátek ve 20.00
hod. na kulturním domě. Do budoucna Vám přejeme hodně zdraví, úspěchů, úrody ve vinohradech
i na polích a radosti.
Za Slovácký soubor Lúčka
Nikol Krakovičová
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Stárci 2017: Martin Měchura + Nikol Krakovičová, Dominik Hajný + Zuzana Tesaříková

Ženský sbor REZEDKY
Krásné dva měsíce prázdnin a dovolených skončily, ale Rezedky pravidelně zkoušely a zpívaly
i v tento odpočinkový čas.
S pásmem svícových písní a milostných skočných jsme se ukázaly spolu s dalšími soubory
na 11. ročníku FF Mistřín 2017 v pořadu „O lásce
s láskou“. Na našem vystoupení nás doprovodila
skvělá Varmužova cimbálová muzika.
V sobotu dopoledne přijel soubor Kovářovan
z Kovářova u Milevska, kterému jsme chtěly vrátit krásné přijetí, kterého se nám dostalo v květnu 2016, když jsme byly pozvány na XXI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2016.
Lenka Gajdová a Jana Bognárová doprovodily
Kovářovan do Milotic. Část souboru navštívila
zámek a další se oblekla do nádherných zámeckých kostýmů a užila si procházku nejen po zámeckém parku.
Odpoledne jsme si spolu s Kovářovanem zazpívaly u svatebních koláčků v programu „Tož
vitajte a okoštujte“. Posezení s přáteli spojené.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

s ochutnávkou svatebních koláčků bylo velmi příjemným a osvěžujícím odpoledním programem.
Poté jsme odjely ke kulturnímu domu ve Svatobořicích-Mistříně a s průvodem jsme prošly obcí
zpět do areálu Jednoty Orel.
V neděli jsme se se souborem Kovářovan rozloučily skvělým obědem a posezením. Došlo
na předávání drobných dárků a loučení nebralo
konce. Písnička „Na rozloučení mí potěšení“ byla
tečkou za návštěvou tohoto souboru.
Nezúčastnily jsme se ale pouze folklorních
akcí…. Naše členka Kristýnka Vašíčková vstoupila 16. 9. 2017 do stavu manželského, a proto
jsme nemohly chybět na její „rozlúčce se svobodou“. Přišly jsme jí zazpívat a popřát hodně štěstí
a lásky. Takže ještě jednou: „Kristýnko a Martine,
mějte se rádi“.
Další akcí, která nás čeká a po vydání zpravodaje bude už minulostí, je tradiční místní Vinobraní. Přijaly jsme pozvání a rády si zde zazpíváme.
Za Rezedky Marcela Hasalová
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Nedělní rozloučení se souborem Kovářovan

Soubor Mistřín na soustředění na Slovensku
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Soubor Mistřín
Léto je za námi a jako vždy uběhlo rychleji, než
by si většina z nás přála. Začátek léta byl pro nás
hlavně ve znamení příprav na folklorní festival.
Vzhledem k času dovolených byla „fuška“ nacvičovat v plném počtu, ale nakonec jsme vše zvládli
a výsledek, tedy nové pásmo, které jsme pracovně
nazvali „Dokáď nás smrť nerozdělí“, jste mohli
vidět sami - nebo alespoň ti, kteří se na sobotní
program přišli podívat. Věříme, že jste se dobře
bavili a to je pro nás ta nejlepší odměna. Snad
ještě budeme mít možnost se s tímto malým divadélkem někde ukázat. Je za tím totiž spousta
stráveného času a úsilí – nejenom při samotném
nacvičování, ale také při vymýšlení.
Na konci srpna jsme přijali pozvání od našich přátel ze Slovenska a v rámci souborového
soustředění jsme přijeli navázat družbu do obce

Župkov. Čekalo nás vřelé přivítání v čele s panem
starostou. V plánu byly gastronomické večery a to
se do puntíku splnilo. Degustovali jsme už kde co,
ale halušky a strapačky ještě ne. V Župkově nám
takovou degustaci halušek připravili. My jsme
na oplátku uvařili mistřínský guláš a nadělali
přesňáky. Další večer za námi přišel místní výrobce fujar, na které jsme si s chutí všichni zahráli
nebo spíše pokoušeli hrát. Bez ohledu na výsledek to byl nezapomenutelný zážitek. V Župkově
snad zase alespoň na chvilku budou umět naši
skočnou. Už teď se těšíme na další setkání ať už
na Slovensku nebo v Mistříně.
Užívejte pohodový podzim, třeba při sklence
dobrého vína.
Za Soubor Mistřín
Petr Hajný

Mistříňanka
Ve Svatobořicích-Mistříně se konal ve čtvrtek 7. července již 5. ročník Fotbalového turnaje dechovek. Na jubilejní ročník přijalo pozvání
6 dechových hudeb, které si změřily síly systémem „každý s každým“. Domácí Mistříňanku
vyzvali tradičně Sobuláci, Šardičanka, Dubňanka,
po třech letech do Mistřína opět zavítala Zdounečanka a nově také Šohajka z Dolních Bojanovic.
V 10 hodin proběhlo zahájení turnaje, po kterém
byl odstartován sedmihodinový maraton patnácti
zápasů, které nabídly skvělou podívanou. Kromě
samotných hráčů tvořili skvělou atmosféru ostatní členové kapel, rodiny a přátelé. Rozhodčími
letošního turnaje byli Tomáš Synek z Mistřína
a František Kuchta ze Slatiny, kterým patří obrovské díky za ochotu, zvláště ve velmi horkém
počasí. Za pořadatele musím říct, že úroveň turnaje je rok od roku lepší a lepší. Muzikanti už
o turnaji mluví přes rok, dokonce když se potkáváme na jednom pódiu s ostatními kapelami,
tak probíhají debaty, zda zase bude fotbalový
turnaj. Právě toto je smysl této akce, nejde o to,
kdo bude vítěz, ale především o to, aby se i muzikanti jednou za rok potkali jinde než na pódiu
s hudebními nástroji, obuli kopačky a trochu si
zasportovali. Zápasy jsou neustále vyrovnanější,
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letošní konečná tabulka mluví za vše, když rozdíl mezi druhým a pátým místem byly tři body.
Trochu jsme změnili oproti minulým ročníkům
pravidla, zkrátili jsme hřiště a hráli v rozestavení 5+1, aby proti sobě nastoupili opravdu jenom
muzikanti z daných kapel. I tak se na stadionu
Spartaku Svatobořice proháněla spousta výborných fotbalistů. Mezi nejlepší hráče patřili Klimeš a Kostiha, kteří aktivně hrají okresní přebor
za Sobůlky nebo kluci ze Zdounečanky mají ve své
kapele šikovného fotbalistu Hanácké Slavie Kroměříž. Naopak si nesmírně vážíme přístupu profesionálních muzikantů, například Jurčeka, Skopala, Pospíšila, kteří hrají ve Filharmonii Brno
nebo Filharmonii Zlín, že vymění fraky za fotbalový dres a spolu se svými spoluhráči z dechovky
jedou hrát fotbal na náš turnaj. Celé klání bylo
zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků turnaje, ze kterého vyšli jako vítězové Sobuláci, kteří
tak potvrdili roli favorita a bez ztráty bodu loňský
triumf obhájili. Druhé místo získala Šardičanka,
která se mohla spolehnout především na výborně
chytajícího gólmana Schiela. Třetí příčka zůstala
v Mistříně, když po dvou výhrách a jedné remíze ji
získala pořádající Mistříňanka. Čtvrtá byla Šohajka, která až po rozdílu skóre předběhla pátou.
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Zdounečanku, a na posledním místě s jedním
bodem skončila Dubňanka. Cenu pro nejlepšího
střelce si odnesl Josef Klimeš ze Sobuláků za 12
vstřelených branek. Nejlepším brankářem se již
počtvrté stal Filip Schiel a cenu pro nejlepšího

hráče turnaje si odnesl Ondřej Jurčeka z Dubňanky. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným kapelám a celému pořadatelskému
týmu za letošní ročník, který si všichni užili a určitě mají na co vzpomínat.

Fotbalový turnaj dechovek

Výsledky:
Zdounečanka
Mistříňanka 	
Dubňanka 	
Sobuláci 	
Zdounečanka 	
Dubňanka 	
Zdounečanka 	
Mistříňanka 	
Dubňanka 	
Šardičanka 	
Mistříňanka 	
Dubňanka 	
Mistříňanka 	
Zdounečanka 	
Sobuláci 	

1:12 	
1:0 	
0:4 	
5:1 	
1:2 	
2:6 	
4:4 	
1:1 	
1:7 	
2:2 	
1:4 	
0:3 	
1:6 	
2:2 	
5:2 	

Sobuláci (Pospíšil – Klimeš 6, Reiter 2, Kiška 2, Kostiha Vla., Kostiha Vác.)
Šohajka (Pavluš F.)
Šardičanka (Novotný, Mikel, Cigánek, Vaverka)
Šohajka (Klimeš 2, Kostiha Vác., Kostiha Vla., Reiter – Fuksa)
Šardičanka (Foltýn – Novák, Mikel)
Mistříňanka (Jurčeka 2 – Pavluš F. 3, Neduchal K., Něnička, Pavluš O.)
Šohajka (Foltýn, Mozga, Plachý, Pospíšil – Nauš 2, Fuksa, Mikuš)
Šardičanka (Neduchal P. – Novotný)
Sobuláci (Jurčeka – Reiter 2, Kiška 2, Klimeš, Kostiha Vác.)
Šohajka (Krejčí, Cigánek – Nauš 2)
Zdounečanka (Neduchal K. – Pospíšil 3, Plachý)
Šohajka (Bureš 2, Nauš)
Sobuláci (Neduchal K. – Kiška 3, Klimeš 2, Zapletal)
Dubňanka (Foltýn, Pospíšil – Jurčeka 2)
Šardičanka (Kiška 2, Reiter, Klimeš, Kostiha Vla. – Novotný, Košulič)
Za Mistříňanku Kryštof Neduchal

MISTŘÍŇANKA VYPRODALA LETNÍ KINO

V neděli 10. září se konal na Letním kině. Mistříňanky, kterých sedělo v hledišti nespočet,
v Kyjově Výroční koncert – 50 let Mistříňanky. ale také na ty, kteří už nejsou mezi námi. Každý
Od 14 hodin vyhrávala jako host Mladá muzika ze ze současných členů převzal od kapelníka FranŠardic a v 15 hodin přivítaly dvě tisícovky diváků tiška Pavluše a zakladatele Antonína Pavluše paslavící Mistříňanku. Tříhodinový koncert byl prů- mětní list na tento koncert. Za celý kolektiv Miřezem celé historie kapely, a tak zazněly skladby, stříňanky bych chtěl poděkovat především všem
kterými Mistříňanka těšila své příznivce celých divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru a podpadesát let, ale také novinky z nového DVD, které pořili nejen Mistříňanku, ale dechovku jako žánr,
bylo na koncertě slavnostně pokřtěno. Zavzpomí- který má na Slovácku velkou tradici.  
nalo se na zakládající členy, na bývalé muzikanty
Za Mistříňanku Kryštof Neduchal
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Mistříňanka po koncertu v Kyjově

SDH Svatobořice
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o činnosti sboru.
Zatímco děti zakončily sezonu naší soutěží GP
hry Plamen a těšily se na prázdniny, družstva žen
a mužů měla řadu soutěží před sebou.
Družstvo žen se po vítězství v okresním kole
(14. 5. 2017) připravovalo na krajské kolo, které
se konalo 5. srpna v Brně. V parném letním dnu
ženy zabojovaly a umístily se na 3. místě v celkovém hodnocení. Soutěžily v disciplínách 100 m
s překážkami, štafetě 4x 100m a v požárním útoku, za který získaly stříbrný pohár. Moc ženám
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci sboru
a obce. Dalším úspěchem družstva žen je celkové
3. místo v Grand Prix okresu Hodonín.
Hned další sobotu jsme přijali pozvání k přátelskému posezení od hasičů z DHZ Radošovce.
V příjemném prostředí „Pod Búdama“ jsme poseděli a při dobrém jídle a pití čas rychle plynul. Hasiči z DHZ Radošovce pro nás domluvili prohlídku
a degustaci vín ve vinařství.
Na konci prázdnin se mladší žáci zúčastnili
soutěží Ligy mladých hasičů Jihomoravského
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a Trnavského kraje v Hrubé Vrbce a Hroznové
Lhotě (4. a 3. místo).
Soutěže TFA mladých hasičů ve Strážnici 10. 9.
2017 se zúčastnili Patrik Klement a Eliška Špirudová v kategorii 10–12 let. Soutěž je o rychlosti
a fyzičce. Patrik skončil 6. z 18 a Eliška, i když 8.
z 10, tak úspěšně dokončila celou trať. Pro představu: na startu dostanou závodníci na záda batoh s dvoukilovou zátěží, se kterou běží po celou
dobu, pak rozvinou 2 hadice, smotají 2 hadice, 30
úderů s 2kg kladivem, průlez tunelem se 3kg zátěží v ruce, přenos figuríny o váze 20 kg na vzdálenost 10m, přeskok 150 cm vysoké bariéry, nesení 2x 3kg zátěže, nesení a postavení žebříku
o váze 10kg na vzdálenost 5m, zapojení proudnice
a na závěr výstup do 2. patra (asi 38 schodů).
Nyní nás čeká soustředění ve Věcově, kde se
budeme připravovat na branný závod.
Trénujeme každé úterý od 16 hodin na hřišti
u hasičky. Ve školním roce 2017/2018 máme tyto
věkové kategorie – přípravka, mladší žáci a starší
žáci.
Iveta Lungová, vedoucí mládeže
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Družstvo žen SDH Svatobořice

Mladí svatoborští hasiči
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SDH Mistřín
Letní měsíce se pro SDH Mistřín tradičně nesly ve znamení sportovních klání i společenských
akcí.
Zatímco žákům s končícím školním rokem končí také závodní sezona, družstvo mužů se pečlivě
připravovalo na hlavní vrchol sezony, kterým bylo
Mistrovství České republiky.
V rámci Velké ceny OSH Hodonín dokázali
v součtu bodování z 10 závodů mladší žáci suverénně zvítězit!
V kategorii starších žáků byl boj o titul velice vyrovnaný, ale i zde si naši žáci díky vítězství
v posledním závodě zajistili i celkové vítězství
ve Velké ceně! Za odměnu jsme pak nejen pro
naše nejmenší členy uspořádali táborák.
Muži si vybojovali postup na mistrovství ČR
suverénním vítězstvím v krajském kole 5. srpna
v Brně. Dokázali s přehledem zvítězit ve všech
disciplínách a na republikový šampionát se dokázali probojovat již posedmé v řadě. Letos se
Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu konalo poslední srpnový víkend v Praze.
V první disciplíně běh na 100 m s překážkami jsme zaběhli náš slušný standard a v týmových součtech 6 nejlepších závodníků z 8 jsme
až do posledního rozběhu figurovali na skvělém.
3. místě, bohužel poslední závodník na startu nás
odsunul na nepopulární 4. místo. Odpoledne byla
na programu štafeta 4x100 m. První štafeta, která
měla za úkol zaběhnout čas „na jistotu“ se vybičovala k výkonu, se kterým snad ani sami nepočítali
a zaběhli skvělý čas na hranici 58 s, se kterým
dokonce dlouho vedli. Rychlejší druhá štafeta
tak měla volné ruce a mohla zaútočit na příčky
nejvyšší, medailové naděje ale po chybě zhasly
hned na prvním úseku. Rychlejší štafety ostatních týmu nás pak opět odsunuly na nepopulární
„bramborovou příčku“. Přesto jsme po prvním
dnu figurovali na průběžném 3. místě.
Nedělní požární útok měl být naší silnou zbraní. První pokus nebyl úplně podle představ a stačil pouze na 6. místo. Druhý pokus byl rozběhnutý
skvěle a na levém proudu se časomíra zastavila
na hodnotě 25:40 s, přičemž vítězný čas v této disciplíně byl přes 26 s. Bohužel vinou silného větru
se na druhém proudu nepodařil naplnit terč stejně
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rychle a výsledný čas byl ještě horší než v pokuse
prvním. Aby těch 4. míst nebylo málo, nepovedený požární útok nás odsunul právě na tuto příčku
v celkovém hodnocení, přitom stačilo přidat ještě
4. místo z požárního útoku a bylo by to o mnoho
pěknější celkové 2. místo, které pro nás rozhodně
nebylo nedosažitelné.
Přestože k medailím nechybělo mnoho a 4. místo je pro nás zklamáním, i tak se ale jedná o skvělý výsledek a všem reprezentantům patří velký
dík za skvělou reprezentaci sboru, obce, okresu
i celého Jihomoravského kraje!
Velký dík patří také Obci Svatobořice-Mistřín
a všem sponzorům, kteří nám svými příspěvky
umožňují pravidelně se zúčastňovat závodů celorepublikového formátu a bojovat zde o příčky
nejvyšší.
Náladu po Mistrovství ČR si muži bohužel příliš nespravili ani v okresní lize v požárním útoku
Grand Prix Hodonín. Po nepovedeném začátku
sezony ani 3 vítězství v řadě nestačily na celkové
vítězství a naši reprezentanti skončili na 2. místě. Svoji první ligovou sezonu mají za sebou také
družstva mužů B a žen. Béčko mužů se ve vyrovnané konkurenci umístilo na 8. místě, ukázalo ale
několik pěkných časů a nejlepším výsledkem bylo
3. místo na soutěži v Petrově. Družstvo žen se celkově umístilo na 7. místě s nejlepším umístěním
ze soutěže v Prušánkách, kde děvčata skončila 2.
Nezahálíme ani v mimosportovních aktivitách.
Druhý červencový víkend jsme slavnostně pokřtili nový zásahový automobil Scania, který bude
využívat zásahová jednotka naší obce. Součástí
akce byla také ukázka nového vozidla. K vidění
byla kromě současné techniky zásahové jednotky
naší obce také vozidla hasičů z Kunovic, Vracova
a HZS Hodonín. Po křtu následovalo posezení pro
naše členy a hosty.
Děkujeme panu faráři, všem hostům z řad funkcionářů, bratrům a sestrám hasičům z okolních
sborů i návštěvníkům z řad našich spoluobčanů,
kteří se křtu zúčastnili a přispěli k důstojnému
průběhu celé akce.
Červenec byl akcemi přímo nabitý. O týden později se v Mistříně konal Folklorní festival, na kterém naši členové aktivně pomáhali s organizací
a členové zásahové jednotky s řízením dopravy.
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Hned týden nato nás čekala naše vlastní kulturní akce – tradiční Letní noc se skupinou Generace. V letošním roce už nám počasí přálo a i díky
tomu se akce vydařila a účast byla opravdu hojná.
V měsíci srpnu naši členové v čele s Otou.

Nové hasičské auto

Svorou uspořádali ve spolupráci letní tábor pro
děti v Haluzicích. V měsíci říjnu provedeme sběr
starého železa. O přesném termínu Vás budeme
informovat v rozhlase a na kabelové televizi.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

Ze slavnosti žehnání novému hasičskému autu

T. J. Sokol Svatobořice
„Léto budiž pochváleno“. A to letošní léto bylo
opravdu, jak má být. Vysoké teploty a nebe bez
mráčků nás vyzývaly k tomu, abychom odpočívali
a užívali si slunce, vody, volna. Ale u nás v Sokole se i v tomto čase pořád něco dělo. 6. července
jsme jeli do Velkých Bílovic, kde jsme se zúčastnili vzpomínkové akce na upálení Mistra Jana
Husa. A Bílovice opět nezklamaly. Průvod přes
vesnici, v čele průvodu Sokoli na koních, to bylo
zahájení celého programu. Naše generace neměla
možnost spatřit Sokola v kroji a na koni. To nám
bylo dopřáno vidět jenom na fotografii nebo jiných
dobových materiálech. A teď jsme viděli krásné
sokolské kroje a švarné hochy v nich. V programu, který následoval po zahájení, se cvičilo, tančilo, my jsme byly vyzvány, abychom předvedly náš
pořad s taškami a metlami. S tímto programem,
který jsme nastudovaly na Senior Dance do Milotic, jsme vystupovaly několikrát. Je dobře, že
jsme tak zúročily naše úsilí, které je k nácviku
třeba. Nejsme profesionálky, a když vezmeme
v potaz náš poněkud vyšší věk, je potřeba hodně
trpělivosti (naší a našeho uměleckého vedoucího
a choreografa v jedné osobě), než se nám celé
vystoupení dostane tzv. „pod kůži“. Při nácviku
zažijeme spoustu legrace, např. levá a pravá strana se někdy rovná, když se sejdeme dvě na jedné
značce a řešíme dilema, která tam má být a která
ne. Zajímavé je, a to jsme se všechny shodly, že
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když udělá jedna chybu, ostatní ji opakují. Nevím,
proč to je. Asi ze solidarity. Program pokračoval
zapálením ohně, zazpívaly se sokolské písničky
a potom se besedovalo a zpívalo. Bylo to pěkné
odpoledne. My jsme dál pokračovaly ve své činnosti. Nacvičovaly jsme na další Senior Dance,
na který jsme jely 24. srpna do Ratíškovic. Ratíškovice se nám pochlubily nově otevřeným Spolkovým domem, kde mají na takové akce vhodné
prostory jak uvnitř, tak venku. Všichni jsme
doufali, že program proběhne na nově vybudovaném prostranství, ale protože se ještě stále řešily
nějaké kolaudační problémy, program byl uvnitř,
a tak nám bylo kapánek víc než teplo. Co se týče
programu, všechny zúčastněné obce si připravily
skutečně pěkná vystoupení. My jsme byly jako
fotbalistky a potom jako mažoretky. Kdyby se
mělo hodnotit, kdo byl nejlepší, těžko by se hledal
vítěz. Odjížděly jsme z Ratíškovic samy se sebou
spokojeny, že jsme svým výkonem uhájily barvy
naší vesnice. Kdo jel kolem naší Sokolovny, jistě
si povšimnul (a jestli ne, prosím, všimněte si), že
nám budova prohlédla novou střechou a novým
oplechováním. Také boční vchod je vylepšený.
I když každý týden uklízíme, jako každoročně
jsme provedly generální úklid, abychom měly tu
naši sokolku připravenou na všechny ty podzimní
a zimní akce, kterých bude hned několik. Taky
oddíl stolního tenisu neodpočíval. Trénoval celé
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prázdniny a já znovu opakuji, že jsme rádi, že se
sešla taková dobrá parta lidí a my žijeme v naději, že se ta naše základna začne omlazovat. Rok
2017 se řítí do svého konce a my na závěr s povzdechem dodáme: „Proč ten čas tak rychle utíká“. A na samý závěr mi dovolte, abych se s vámi
podělila o jeden poznatek, který nesouvisí s naší
činností. Když v minulém volebním období dostala
naše vesnice nový „kabát“, měli jsme z toho radost, ale na dobré a pěkné si člověk velmi rychle zvykne a bere to jako samozřejmost. I já jsem
to tak brala. Když jsem jela nedávno do Pavlovic.
(nedaleko Vyškova) a projížděla jsem tamní dědiny a viděla neudržované domy, o předzahrádkách
se tamním obyvatelům ani nezdálo a kanalizace
a nové silnice jsou momentálně utopie. Uvědomila
jsem si, kolik práce se u nás odvedlo, a to jak ze
strany Obce, tak občanů, kteří o své domy pečují. Toto poznání bylo umocněno v okamžiku, kdy
jsem se vracela a vjela do těch našich pěkných
Svatobořic, kterými vesnice začíná a stejně pěkným Mistřínem končí.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice
Cvičitel F. Sedláček před vystoupením

Dámy Sokolky jako roztleskávačky
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Stolní tenis
Prázdniny skončily a my se těšíme na další
zápasy a sportovní klání nejen na Sokolovně, ale
i venku v přírodě.
Pro úspěšný start do nové sezony jsme přes
prázdniny nezaháleli. Trénovalo se v Sokolovně
i venku. Zapracovali jsme na utužení kolektivu,
byl čas i na společné grilování a zpívání s kytarou.
Důvodů  k  radostnému vykročení do nové sezony je hned několik. Rozrostli jsme se a máme dvě
soutěžní družstva. Tým A posílil o Radima Firtla,
který k nám přešel z Kyjova, kde hrál   Okresní
ligu a předává nám zkušenosti také jako trenér.  
Další oporou týmu A bude  Dáša Synková (bývalá
hráčka Dubňan), která nám pomáhá nejen jako
další hráčská opora, ale i s trenérskými radami.
Naší stálou oporou, a to nejen při hře, zůstává náš
nejstarší hrající člen pan Miroslav Pecháček.
Nemůžeme také zapomenout na děti, kterých
se již na prvním tréninku sešlo 15 – 11 kluků a 4

děvčata. Děti, které přišly poprvé, byly překvapené, že nehrajeme jen stolní tenis. Houpeme se
na laně – skáčeme přes divokou řeku (žíněnku)
a nás zase překvapilo, že děti umí kotrmelec. Náš
další člen „Forest Gump“, jak nazýváme elektrického robota, se nám postará o zábavu a rychlou
výuku trefování se do míčků. A tak nejednou
od dětí slyšíme: „Kdy už bude konec, mě bolí
ruka, můžu jít na záchod, já mám žízeň – můžu se
jít napít“ a na konci tréninku, který uteče rychle
tak jako prázdniny, zase od dětí slyšíme, jak s pláčem říkají: „To už je konec?“. Ano, v zdravém těle
zdravý duch.  
Také díky několika rodičům, ze kterých se
během tréninku stávají pomocní trenéři a sběrači míčků, nám hodinka „pinecu“ uteče jako
voda. A tak se na děti (ale i rodiče) těšíme zase
příští čtvrtek v 16 hodin na Sokolovně.
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Svatobořice

Při tréninku na Sokolovně
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Box Club Mistřín

SK Spartak
Po kratší a příjemnější letní přestávce, kterou
každý z nás jistě vyplnil odpočinkem na zasloužené dovolené, se opět rozběhly fotbalové soutěže i u nás na okresní či krajské úrovni. Během
této pauzy ale náš areál nezahálel, protože v jeho
prostoru se na začátku prázdnin konal sportovní
tábor s hojnou účastí dětí nejen z naší obce. Už
krátce po jeho skončení, tedy ještě na začátku
července, začala letní příprava – naštěstí poměrně krátká…
Do nové sezony vstoupilo družstvo mužů s novým trenérem. Předchozího Petra Staňu nahradil
zkušený Petr Gajdošík, který má za sebou působení ve vyšších soutěžích. Slibujeme si od něj
zkvalitnění tréninků i častější tříbodové zisky,
než tomu bylo v jarní části uplynulého ročníku.
Do mužstva přišla navíc mladá krev z úspěšného
dorostu, která se velmi dobře zabydlela v kádru
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

a zvýšila konkurenci mezi ostatními hráči.
Po šesti zápasech tak okupují muži pátou příčku
se ziskem devíti bodů, když třikrát vyhráli a třikrát prohráli. Věříme, že se na konci podzimu budeme pohybovat nejméně na stejném místě, jako
je tomu teď na začátku září.
Dorost SK Spartak vstoupil do nové sezony
vítězně proti Hroznové Lhotě. Zápas naši kluci
výsledkově zvládli, kdy Hroznovou Lhotu porazili
v poměru 5:1. Herní činnost se ale i nadále musí
zlepšovat. V letní přestávce opustili tým hráči –
Marek Změlík, Jan Vítek a Jakub Blahynka, kteří se seznamují s dospělým fotbalem. Tyto hráče nahradit nebylo lehké, a proto jsme přivedli
do týmu 5 nových hráčů jak z okolních obcí, tak
i z našich starších žáků. Po pěti zápasech jsou
kluci zatím sedmí s dvěma výhrami, jednou remízou a dvěma prohrami.
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Velkou radost nám dělají také starší žáci, kteří po třech odehraných kolech mají na kontě tři
výhry a zaslouženě tak vedou tabulku Okresního
přeboru. Jejich mladší kolegové jsou zatím třetí,
když ze dvou zápasů získali dvě výhry, ale kvůli menšímu počtu odehraných zápasů mají méně
bodů. Soutěže starší i mladší přípravky se teprve
rozběhnou, ale už teď je na našich nejmladších
vidět chuť a odhodlání vyhrávat a získávat co možná nejvíce bodů pro svůj klub.
SK Spartak ale neprožívá jen sportovní okamžiky a chvíle. V tuto chvíli se náš stadion stává i místem, na kterém panuje rušná pracovní činnost.
Díky vedení naší obce jsme získali peníze potřebné

pro rekonstrukci a výstavbu nových prostor jako
zázemí pro domácí i hostující celky. Na tuto stavbu bylo vypsáno výběrové řízení, které nakonec
vyhrála Kala z Kyjova. Těšíme se, až budou tyto
prostory hotovy a budeme mít hezké a reprezentativní prostory, ve kterých se, jak doufáme, často
ponese pokřik vítězného týmu ze Svatobořic, a to
od nejmladších až po muže či staré pány.
Děkujeme Vám, milí přátelé, za Vaši přízeň
a přejeme krásný podzim, ať se Vám daří a ať společně prožíváme co nejvíce radosti při zápasech
svatoborské kopané!
Za SK Spartak
Petr Šťastný

Fotbalový tábor pro děti pořádaný SK Spartak

Na táboře se hodně trénovalo
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Výstava Marka Svobody
Na začátku září se uskutečnila vernisáž výstavy fotografa Marka Svobody z Kyjova.
Prozradil nám na sebe, že nejraději fotí venku
v přírodě, krajině a horách. Mezi jeho další koníčky patří i sport, zejména horské kolo, a často
focení právě s tímto sportem spojuje. Potuluje se
krajinou, ať už na kole, pěšky, občas i autem a fotí
zajímavé momenty a místa. Krajinu se snaží zachytit v zajímavém světle, které dodá snímku atmosféru a často i jiný rozměr. Většinou proto fotí
brzy ráno nebo pozdě odpoledne a v podvečer, kdy
je již slunce nízko a bývá zajímavé světlo, které
je nejdůležitějším prvkem. Krajina je o zlaté hodince díky stínům plastičtější, barvy jsou sytější.

a teplejší. Někdy si také vyhlédne na svých toulkách místa k focení a vrací se na ně, pokud čas
a podmínky dovolí.
Autor se zde prezentuje obrázky pod názvem
„Malebné Slovácko“. Již z fotografií je cítit auto-.
rova láska k našemu kraji. V kulturním programu se představil žesťový kvintet ve složení.
1. trumpeta Alena Fojtů roz. Valčuhová, 2. trumpeta Zdeněk Valčuha, 1. trombon Radim Hromádko, 2. trombon Prokop Neduchal, tuba Vladimír
Procházka.
Výstava bude otevřena PO – ST – PÁ od 8:00
do 18:00 hod. a potrvá do 31. 10. 2017.
Rostislav Marada

Fotograf Marek Svoboda a jeho Malebné Slovácko

Seminář lidových ornamentů
8. července 2017 se uskutečnil v Základní škole
ve Svatobořicích-Mistříně seminář: „Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně“.
Po úvodním přivítání seznámil účastníky s historií lidové ornamentální malby Vladimír Šácha.
O vývoji ornamentální malby v naší obci informoval Rostislav Marada, který zde představil i svoji
knihu na stejné téma. Jaké technologické postu-
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py, barvy a podklady používat při této činnosti
nám vysvětlil odborník na slovo vzatý, Jaromír
Schovanec, malíř a restaurátor nástěnných maleb. Největší pozornosti se těšila Petra Bůžková,
která nám prakticky ukázala nanášení barev a používání šablon. O svých životních zkušenostech
s malováním ornamentů nám povyprávěla malérečka z Podluží paní Marie Švirgová.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Moderní využití ornamentální kresby nám
předvedla Veronika Maradová na šatech,
tričkách, kalhotách a botách. Bylo se opravdu na co dívat. Po krátkém občerstvení se
účastníci semináře přesunuli do výstavních
prostor základní školy. Zde zhlédli ukázky
našich maléreček. Kurátorem pěkné výstavy byla ing. Marie Vašíčková s kolektivem
spolupracovníků. Za účelem výstavy a folklorního festivalu byla vyrobena Františkem.
Ronkem i kulisa „žúdra“. Na vymalování se
podíleli Petra Bůžková, Josef Matějíček a Zdeněk Chludil. Vzniklo pěkné dílko, které bude
využíváno k různým lidovým slavnostem a výstavám. Na závěr semináře proběhla beseda
všech zúčastněných, kteří se snažili získat
informace od odborníků i praktických malérů
a maléreček. Poděkování patří všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Rostislav Marada

Historie svatobořického zámku
25. října 2017 Vás zveme na zajímavou přednášku o historii s názvem „Odhalená tajemství svatobořického zámku“. Naše pozvání přijal PhDr. Zdeněk Pokluda, pedagog a historik, který se mimo

jiné zabývá studiem šlechtických rodů. Součástí
přednášky bude také nejedno překvapení. Kdo se
chce dovědět více informací o historii naší obce,
je srdečně zván.                       Rostislav Marada

Nynější interiér „zámečku“ Svatobořice
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

37

Otevření památníku a muzea
Po 72 letech se podařilo vybudovat důstojný památník internačního tábora. Zveme všechny spoluobčany na slavnostní otevření památníku a muzea, které se uskuteční 7. října 2017 od 16:00 hodin
v areálu památníku.
Program:
15:00 Přijetí pozvaných hostů – kulturní dům
16:00 Koncert posádkové hudby v areálu památníku
16:30 Slavnostní odhalení památníku internačního tábora
17:00	Slavnostní otevření muzea internačního tábora
Posádková hudba – promenádní koncert
19:30 Udělení vyznamenání – kulturní dům
20:00	Večerní program:
Schindlerův seznam – přednes hudební skladby
Housle – Jaromír Kučera, klavír – Kateřina Martykánová
Básně přednesou herci Josef Somr a Vladimír Doskočil
Koncert – Requiem od W. A. Mozarta v podání Smíšeného pěveckého sboru
Carmina Vocum
Moderátorem odpoledního i večerního programu bude Ladislav Šimeček.
Pozvánky byly zaslány mnoha významným osobnostem naší vlasti. Ještě jednou srdečně zveme spoluobčany
na tuto slavnost a věříme, že bude důstojná významu naší nedávné a smutné historie.

Josef Kouřil s vedením obce
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Budování památníku a muzea se blíží ke svému závěru.
V současné době finišují práce
na úpravě okolí muzea a instalace železničního vagonu.
Práce provádí stavební četa:
Jiří Výlet, Miroslav Měchura
a Ivan Poláček pod organizačním dohledem Josefa Kouřila.
Vnitřní interiéry sestavují
Ing. arch. Radka Janáková
a MgA. Václav Polián.
Rostislav Marada

Kulturní akce,
které se uskutečnily
v III. čtvrtletí 2017
ČERVENEC
2. 7. 	Farní pouť ke svátku Navštívení Panny
Marie
8. 7. Seminář „Lidové ornamenty“, ZŠ (KD)
14., 15., 16. 7.  FF Mistřín, areál Orla (Obec Svatobořice-Mistřín)
22. 7.	Letní noc se skupinou Generace u hasičské zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)

Akce, které připravujeme
na IV. čtvrtletí roku 2017
ŘÍJEN
7. 10.	Slavnostní odhalení památníku a otevření
muzea Internačního tábora Svatobořice
22. 10. 	Beseda se seniory
25. 10. 	Beseda o historii Svatobořic a Mistřína

LISTOPAD
5. 11. 	 Čaj o páté, KD
6. 11. 	Vernisáž fotografií Líby Taylor „Krojované víchernice“
SRPEN
18.–20.
11.  Hody,
KD
srpen příměstský tábor v ZŠ
21. 8. – 3. 9.  Memoriál Josefa Vinklara – 4. roč- 22. 11. Divadlo „Sborovna“, KD
ník, turnaj čtyřčlenných družstev,   25. 11.	Podzimní liga v boxu, Sokolovna (T. J..
Sokol Svatobořice)
T. J. Sokol Mistřín

ZÁŘÍ
5. 9. 	 Vernisáž fotografií Marka Svobody, KD
16. 9. 	 Vinobraní (Vinařství Dufek)
22. 9. 	 Drakiáda (RC Krteček)
23. 9. 	Burčákový pochod (Mikroregion Nový
Dvůr)
24. 9. 	 Trhy (Mikroregion Nový Dvůr)
26. 9. 	 Zahájení tanečního kurzu pro dospělé

Ukázka malování na porcelán
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PROSINEC
3. 12. Mikuláš, KD
6. 12.	Přednáška chiropraktika Ing. Vincence
Lászla
9. 12. Kača, adventní jarmark, (Soubor Mistřín)
9.–10. 12.  Vánoční výstava s Mikulášem, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
15. 12.	Vyhodnocení soutěže „Čte celá rodina“,
KD
17. 12.	Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
		Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.	Štěpánský turnaj ve stolním tenise (T. J.
Sokol Svatobořice)
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
27. 12. Žehnání vína na sv. Jana evangelistu
31. 12. Silvestrovský pochod do Ratíškovic
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Žehnání školních aktovek

Stavební četa u muzea: J. Výlet, M. Měchura a I. Poláček

Knihovna
Naše knihovna se stává místem, kam přicházejí na praxi studentky, budoucí paní učitelky
či knihovnice. První praktikantkou byla Zuzana
Valčuhová, velmi svědomitá, zapracovala se velmi
rychle a knihovnická práce se jí moc líbila.
V jarních měsících k nám přišla Barbora Tučková a strávila u nás 30 hodin. Protože byla spokojená, v letošním studijním roce bude získávat
zkušenosti 60 hodin. Barborce se tato práce rovněž líbila, je velice příjemná, usměvavá, komunikativní a na dny strávené v knihovně se těší.
Akce, která probíhá od začátku roku a bude
ukončena v prosinci, je soutěž „Čte celá rodina“.
Jde o zapojení tří generací: dítě/děti/, rodiče,
babička/dědeček/. 8. prosince spočítáme, kolik

svazků si která rodina vypůjčila. Vyhodnotíme
také nejlepšího dospělého čtenáře a nejlepšího
dětského čtenáře.
Ukončení soutěže proběhne 15. prosince
v 17.00 hod. v prostorách knihovny. Tento podvečer bude spojen s ochutnáváním vánočního cukro-.
ví. Bude to období, kdy se již peče na Vánoce,
přijďte proto na toto setkání se vzorkem cukroví,
které chutná Vám a Vaší rodině. Důležité je přijít
i s recepty, několikrát nakopírovanými, aby mohlo
dojít k výměně a k poznání jiných druhů. A o to
jde. Přijďte v hojném počtu, může to být zajímavá
akce, těším se na ni celý rok.
Jindra Faiglová
knihovnice

V knihovně na praxi

40

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

JUBILANTI

ŘÍJEN
70 let
Markéta Vašulková
Miroslava Hajná
František Navrátil
Marie Měsíčková
75 let
Marie Rubecká
Jan Brunclík
Antonín Hajný
80 let
Ludvík Michna
Marie Ivánková
Hedvika Felsingerová
Růžena Lungová
85 let
Ludmila Jandorová
Alena Sůkopová
86 let
Božena Strmisková
Ludmila Pekárková
88 let
Ludmila Řiháková

89 let
Anna Zelinková
90 let
Ludmila Výletová
93 let
Josef Brhel
LISTOPAD
70 let
Ludmila Trumpešová
75 let
Květoslava Cizlerová
Marie Miléřová
80 let
Alžběta Fišerová
86 let
Františka Kristová
87 let
Anežka Weisbergerová
88 let
Božena Chromá

LISTOPAD

PROSINEC
70 let
Ludmila Vajgarová
Marie Fojtíková
Františka Filipovičová
Ludvík Podveský
Josef Koutný
Petr Domanský
František Kuchařík
Marie Macháčková
Jiří Zajdák
75 let
Maria Halajčuková
Jiří Matyáš
85 let
Marie Ďurinová
Marie Esterková
86 let
Miroslav Šopor
89 let
Ludmila Keňová
90 let
Jan Němčanský
91 let
Štefan Mihálik

50. výročí uzavření manželství – manželé Ladislav a Marie Sedláčkovi
60. výročí uzavření manželství – Jaroslav a Marie Poláškovi
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Pranostiky
na říjen:
• Čím dříve listí opadne, tím úrodnější rok nastane
• Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový
• Déšť na Havla, déšť na vánoce (16. 10.)
• Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá (21.10.)
• Do svatého Severina, má být doma jetelina (23. 10.)
na listopad:
• Listopadové hřmění, pšenici ve zlato mění
• Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři
• Kolem Všech svatých se mají okopávat stromy, aby nesly hojně ovoce (1. 11.)
• Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá (9. 11.)
• Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží (30. 11.)
na prosinec:
• Prýští-li ještě v prosinci míza, nemívá zima mnoho síly
• Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná
• Jaká Barbora, Sára a Mikuláš, takový celý advent máš (4. 12.)
• Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len (13. 12.)
• Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky (24. 12.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu. Je založena na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí. Česká
a moravská slovesnost jich zná na stovky. Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy
předpověď.

Dary země
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Krušpánek v celé své kráse

Děti z příměstského tábora v zámeckých kostýmech.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Letošní pěší poutníci do Žarošic

Slovácký krúžek na FF Mistřín
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Část zásahové jednotky s novým autem

Společné foto sokolek se starostou obce v Ratíškovicích
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Soubor Lúčka po vystoupení na FF Mistřín

Rezedky v pátečním festivalovém programu

Dramatické číslo souboru Mistřín
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Na sportovním táboře se jen netrénovalo

Letošní
Oldřich průvod
Krejčí při
s P.natáčení.
Marií v Žarošicích
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Podkověnka

Páteční program v podání mužského sboru
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Soubor Kras Kralice v programu Za horama dědina

Ženský sboreček z Dubňan v pořadu O lásce s láskou
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Soubor Kovářovan

Výstava v základní škole
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Také máte doma? (z výstavy ve škole)

Vyspravená cesta na Loskách
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Námět na Silvestra 2017

Vážení přátelé silvestrovského putování, jak jistě víte, letošní kolečko pochodů za prasátkem se
zastavilo u obce Ratíškovice a ponese se v duchu seriálů. Starosta naší obce vylosoval seriál Jaroslava
Dietla – PLECHOVÁ KAVALERIE.
Pro připomenutí:
Je léto a začínají žně. Brigáda kombajnérů z Nepomuku se vydává na žňovou anabázi po Československu. Prožívají pracovní i osobní příběhy vedoucího party i jednotlivých kombajnérů. Díly nepostrádají ani napínavou
nehodu kombajnu s následným vyšetřováním VB, ani milostnou zápletku.
Můžete namítnout, že do Silvestra je času dost. Ale jak rychle se překulily prázdniny, tak rychle utečou hody a následné Vánoce, při kterých na vymýšlení převleků a různých doplňků už nebude tolik času.
Proto si téma zapište nejen do kalendáře, ale také začněte vymýšlet a shánět. Doufám, že si tuto tradici
nenecháte ujít a do Ratíškovic se vypraví velká brigáda kombajnérů, opravářů, traktoristů apod. A
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