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Když přemýšlím o průběhu letošních jarních
měsíců, napadá mne souvislost s již tolikrát zmiňovanou epidemií koronaviru. Za poslední léta
jsme si zvykli na rychlý nástup jara a na velmi
teplý duben a květen. Letos jaro postupovalo velmi pomalu, užili jsme si chladných a deštivých
dnů a vypadalo to, že teplo snad ani nepřijde. Stejně tak velmi pomalu a neochotně odcházelo z naší
obce onemocnění COVID-19. V době, kdy píši tento úvodník, jsou podle veřejných zdrojů v obci
ještě tři nemocní občané. Stejně tak se teploty
již pohybují okolo příjemných 25 stupňů. Proto
věřím, že při zodpovědném chování a s využitím
možnosti se naočkovat zažijeme klidné a harmonické léto.
Letošní léto nebude na kulturní a sportovní
akce bohaté, jak jsme v obci zvyklí. Přesto Vám
všem přeji, ať si letošní dovolené a prázdniny, dle
svého, ve zdraví užijete.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
můj jarní příspěvek začínal zprávou o tom, že
jsme vybrali firmu, která bude rekonstruovat ulici
K Vinohradům. Musím konstatovat, že jsme měli
šťastnou ruku a společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. již tuto stavbu dokončuje. Občané ulice se teď mohou vrátit k běžnému životu a jejich
ulice září novotou. Vznikla nová parkovací místa,
je kompletně zrekonstruována kanalizace a zbývá
jen upravit zahrádky před několika domy. Mrzí
mě jen, že v každé ulici, kterou opravujeme, se
najdou občané, kteří ještě před dokončením, aniž
by věděli, jak bude probíhat celý proces, napadají vedení obce a často sprostými nadávkami nám
znechucují práci.
Další dokončovanou stavbou je, ve spolupráci s EG.D (dříve E.ON), rekonstrukce veřejného
osvětlení od kulturního domu po Hraničky. Zbavili jsme se řady betonových sloupů v trase chodníku a nahradili je štíhlými sloupy s LED lampami.
Kromě úspory elektrické energie a odstranění
drátů zvýrazní nové osvětlení moderní ráz této
části obce. Na bývalém statku v Mistříně jsme
odstranili všechny zbývající budovy a v současné době připravujeme podrcení materiálu, který
po demolici zůstal.
Během jarních měsíců samozřejmě proběhly
ještě další menší akce. Vydláždili jsme chodník
naproti zdravotního střediska, chodník před
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Elektrosvitem, provedli demolici rodinného domu
v ulici Na Zelničkách a doplnili písek na beachvolejbalovém hřišti v ulici Na Dolině. Proběhla další
fáze úprav okolí rybníku v Mistříně. Úprava terénu, výsadba stromů, keřů a trávníku se uskutečnila těsně před deštivým počasím, a tak se
všechna zeleň úspěšně ujala. V další fázi bude ještě prostor osazen lavičkami a drobnými doplňky.
Nepodařilo se zatím dotáhnout do zdárného
konce výběrové řízení na dodavatele bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových opatření.
Jak jsem již dříve informoval, jeden z účastníků
se odvolal proti výsledku výběrového řízení, a tak
zatím nemohlo být dokončeno.
Ukončeno je výběrové řízení na dodavatele stavby nové ulice Přední Díly a od července bude stavba zahájena. Probíhá výběr zhotovitele na stavbu
parkoviště v ulici Za Humny u hasičské zbrojnice
a na rekonstrukci školní jídelny. Během června se
bude také vybírat firma na rekonstrukci veřejného
osvětlení v ulici Na Chmelnici. V závěrečné fázi je
příprava rozdělení parcel v ulici Hliník pro výstavbu rodinných domů. V druhé polovině roku by měl
proběhnout prodej zájemcům o stavební místa.
Samozřejmě je v plném proudu příprava projektů, které bychom chtěli realizovat v příštím roce,
ale o nich bych Vás informoval v dalším zpravodaji.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Období jara nám ukázalo svoji krásu i aprílové počasí.
Pravé jarní období je pomalu za námi a letní v letošním roce, je mnoho. Velmi mě umí potěsluneční paprsky už rozveselují naše domovy. šit, když místní rodáci přijedou po delším čase
Určitě jste si všimli, že pokračuje další etapa do Svatobořic-Mistřína a dokáží ocenit rozvoj naší
úpravy lokalit kolem rybníčku v Mistříně v ulici obce. Věřím, že patří mezi příjemná místa k živoNa Dolině. Podařilo se nám získat 200tisícovou tu a bydlíte zde rádi. Přeji příjemné a ve zdraví
dotaci na výsadbu stromků do nového parku. prožité letní dny.
Jsou zde vysazeny stromy ovocné, listnaté, vinná
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
réva, ale i keře s jedlým ovocem. Dále byly omlazeny původní ovocné stromky a byla provedena
celková úprava terénu. Postupně se budeme snažit park zabydlet a v příštím roce máme v plánu
vybudovat nová parkovací stání vedle rybníčku.
Do konce června budou nainstalovány nové cvičící stroje u cyklostezky v ulici Nádražní, bude
dokončeno volejbalové hřiště na Orelském hřišti. Různých investičních akcí, které provádíme.

Výsadba okrasných stromků podzim 2021
Již v jarním zpravodaji jsem informoval o možnosti nahlášení zájemců o výsadbu okrasných
stromků před Váš dům. Na výběr máte velké
množství stromků zobrazených i s popiskem
v minulém zpravodaji. Bohužel musím upřímně
vyjádřit své velké zklamání z toho, že zájem je
naprosto minimální. V roce 2020 jsme v první
etapě výsadby dali možnost vybrat z ovocných
stromků. Velká většina obyvatel měla hlavně zájem o okrasné. V letošním roce je ta možnost, ale
zájem náhle opadl. Vážně prosím o přehodnocení
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u těch, kteří nemají stále zájem, zda by okrasný
stromeček před svůj dům zdarma chtěli. Jedná se
o veškeré obecní plochy před domy v intravilánu
obce. Je tedy stále možnost do 31. 8. 2021 k nahlášení výsadby v informační kanceláři u paní Cápkové, která si veškeré Vaše údaje poznačí. Nechceme násilím sázet stromy na obecní plochy před
dům, pokud si to majitel nemovitosti nepřeje.
Naše představa je taková, že se daná rodina stro-

mu ujme a bude ho opatrovat. Za pár let mi dáte
za pravdu, že výsadba stromů, kterou v průběhu
volebního období provádíme, má v obci velký smysl, protože zde bude mnohem příjemnější soužití.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
P. S. Velké poděkování patří paní Janě Novosádové,
která sama udržuje Svatobořický potok čistý a rozkvetlý.

Nepořádek a úklid
V našem volebním období jsme si předsevzali
větší úklid obecních pozemků, vyčistění různých
mezí, ploch a všeho možného, co se nám nezdálo
v pořádku. Dnes by málokdo poznal, že tady ještě
nedávno taková místa byla pod rouškou nepořádku. Dařilo se nám i letos po zimním čase úspěšně
uklízet naši obec, také ve spolupráci s místní ZŠ.
V akci „ukliď si svou obec“ se dokázalo díky všem
účastníkům nasbírat přes 300 kg odpadu. Člověk
by ani nevěřil, kolik odpadu je všude kolem nás.
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Bohužel jsou stále občané, kteří místo využití
sběrného dvora vysypou odpad například do lesa.
Moc tomu nerozumím, protože naše obec nabízí
velmi široké možnosti vývozu odpadů, ale je to jen
o zdravém rozumu. Věřím, že takové případy jsou
naprostou výjimkou.
Děkuji Všem spoluobčanům, kteří třídí svůj odpad, nebojí se uklidit před svým domem a udržují
kolem sebe pořádek.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis ze XIV. zastupitelstva obce
XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Svatobořice-Mistřín se uskutečnilo 29. 4. 2021
od 18.00 hod. v sále ObKD při dodržení všech proticovidových opatření.
Po kontrole usnesení a zprávě o činnosti rady
obce seznámil starosta obce zastupitele s plněním rozpočtu za rok 2020 a s plněním rozpočtu za leden až březen 2021. Nato zastupitelé
schválili veřejnoprávní smlouvu s Městem Kyjov
na spolufinancování sociálních služeb a vzali
na vědomí střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023. Dále
přišly na řadu žádosti o odkup obecních pozemků v k. ú. Mistřín. Jedna bude znovu projednána
na XV. zasedání, druhá žádost schválena nebyla. Tělovýchovné jednotě Sokol Svatobořice byl
zastupitelstvem obce prodloužen termín pro vyúčtování dotace na projektovou dokumentaci Sokolovny a zároveň schválena finanční spoluúčast
těchto stavebních úprav a nástavby Sokolovny
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za předpokladu získání dotace z dotačního projektu Národní sportovní agentury.
Mezi poslední nevykoupené pozemky pod cyklostezkou do Milotic patří také pozemky o výměře 52 m2, s jehož výkupem nyní zastupitelé
souhlasili. Po debatě byl také schválen odkup
pozemku v k. ú. Svatobořice spolu s budovou Památníku Internačního tábora Svatobořice za cenu
1 500 000,- Kč. Po schválení rozpočtového opatření č. 5 byl delegován na valnou hromadu VaK
Hodonín starosta obce Ing. Miroslav Veselý.
V posledním bodě zasedání bylo oznámeno
zrušení Folklorního festivalu Mistřín. Programová rada se dohodla, že pokud bude příznivá
epidemická situace v obci, plánuje uspořádat
aspoň jednodenní kulturní akci pro občany obce
za přispění místních souborů a skupin. Diskuze
proběhla také ohledně inventáře kolem hřišť u cyklostezky a Restaurace Na Nádraží.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH KRONIK◾

Cikáni ve Svatobořicích
kronika Svatobořic

První zmínka je v r. 1923 od kronikáře Antonína Dáni:

Kdysi po letech 1870 a snad i před tím, dle vypravování prvního učitele ve Svatobořicích Václava
Zemka jakožto současníka, přicházívala občas z Ratíškovic cikánská rodina a usazovala se pod stanem
střídavě na pastvisku za mlýnem, někdy na hraničkách u silnice mezi Kyjovem a zdejší obcí. Když se jim
jednou na tomto místě zalíbilo a postavili si tu trvalejší boudu, šla místní chasa, Špaček František, Matěj
Kosík a jiní, na hraničky, boudu jim rozhodili a cikány zahnali. Někdo z Kyjova cikány navedl, ti šli žalovat, a pokojní občané u soudu potrestáni. Od té doby si cikáni troufali, a stanů ze světa na hraničkách
přibývalo. Cikáni stávali se břemenem oběma obcím, žádná jich nechtěla do svazku obecního, a tak hraničky zavdaly příčinu ke dlouhým sporům mezi oběma obcemi, které by měli vlastně cikáni připadnouti.
Věc se vlekla až k nejvyšším úřadům do Vídně, ale ježto politickou správou v Kyjově nadržováno místní
obci, připadli cikáni r. 1915 jedna rodina obci Kyjovu a ostatních asi 13 rodin Svatobořicím. Já také jsem
se zapletl do sporu: Slyšev od očitých pamětníků, jak sem cikáni přišli, veřejně jsem zastával názor, že
nejsou zdejšími příslušníky. Ale dověděli se to četníci, donesli okresnímu hejtmanu Zahradníkovi, a já
musil z nařízení jeho přečísti před žáky ve třídě u přítomnosti správce školy Jana Kračmera potupné
prohlášení, že cikáni bývali v obci od nepaměti a proto do obce patří. ….

Rok 1926

Obec a místní školní rada dostaly od okresního školního výboru z Kyjova dne 22. listopadu 1926
nařízení, aby se postarali o učebnu pro cikánské děti; oba sbory to odepřely a žádají, aby napřed bylo
zjištěno, zda jim všecky cikánské rodiny patří, nebo jsou-li příslušny též do jiných obcí.

Rok 1927 – kronikář František Bimka

…. Již několikrát byla naše obec (Svatobořice) vybídnuta, aby zřízen byl u nás hřbitov, vždy však se
to zamítlo, neboť v prvé řadě stálo by to mnoho peněz a ani vhodného místa při silnici zde není leda až
někde při cikánském táboře a proti tomu teprve by byl odpor. Zvláště když se vidí, že cikáni spálili ohrady i s kříži dřevěnými na hřbitově haličských vystěhovalců už přes polovici. Jest tam pochována spousta
za války k nám uprchlých Rusínů a Poláků z východní Haliče kteří útrapami a hladem mřeli u nás
na nakažlivé nemoce a nyní mizí přičiněním cikánů, této metly Svatobořic poslední vzpomínka na ně,
ač jest tam i ze Svatobořic pochována Anežka Varmužova asi 30 let stará která rovněž jsouc zaměstnána
v táboře při vaření uprchlíkům onemocněla nakažlivou nemocí, zemřela a pochována s uprchlíky z obavy o přenesení nákazy. Jak ideálním zdá se proto farní hřbitov u kostela v Mistříně!…..

Rok 1929

Začátek roku začal sněžením, které bylo téměř každý den při stupňované zimě, jaké nebylo dle starých
záznamů už asi 150 let. Nejhorší mrazy byly v únoru 2/2 – 3/2 a pak v „ostatky“ 10/2 – 11/2 kdy
klesl teploměr u nás na -33° C. …. I na zdejší cikány v počtu 86 osob „došlo“. Mrazy nuceni spáliti celou
hřbitovní ohradu a dřevěné kříže z bývalého vystěhovaleckého hřbitova, akáty na potocích a přeschlé
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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stromy, po vesnici zase za mnoho roků prosili o trochu brambor a slámy (jinak chodí do jiných vesnic
protože u nás jim žádný nic nedá neboť zdejší občany celý rok okrádají hlavně v poli na podzim).
Na okresní úřad do Kyjova stále běhali o pomoc jinak že zmrznou a hladem zahynou. Nezmrzl však
žádný ačkoliv jinde dosti cikánů pomrzlo. Z okres. úřadu bylo obci nařízeno živit je a zásobit topivem.
Pro odůvodněnou už nechuť povoleno jim na účet obce vybrat si v obchodě M. Kosíka jen asi za 100 Kč
potravin a to bylo od zdejších chudých okřičeno mnoho protože ti nedostali nic. Také okres. Červený kříž
a sklárna z Kyjova darovaly cikánům vagon uhlí a něco dříví. ….

Rok 1932

5. července na zvláštní schůzi obec. zastupit. znovu hnulo u nás cikánskou otázkou, která už tolik
neklidu sporů a soudů obcí nadělala. Je to věc která už asi od r. 1804 kdy prarodiče zdejších cikánů
Jura a Anna Holomek častěji z okolí do naší obce se vraceli a na různých místech obec. katastru se
usazovali, tak často zneklidnila celou obec. Obyčejně na obec. pastvisku u nádraží a později na hraniční
mezi – mezi Kyjovem a Svatobořicemi (kde nyní jsou) utábořeni – čekali až je občané neb navedená
chasa klacky vyženou. Tak to trvalo do r. 1886 když je přišla opilá navedená chasa zase vyhánět. Při
tom co tam cikáni měli všecko jim spálili, cikánům nabili a při tom ohořela i jedna těhotná cikánka. Na to
si šli cikáni stěžovat na okres. hejtmanství, celá věc vyšetřována, hlavní vinníci potrestáni a od druhých
občanů stržili ještě posměch po dlouhý čas. „Dali mu cikáni“ byl posměšek o těchto i na vrata jim to
jejich protivníci psali, v celém okolí to bylo známé a jeden pro tuto věc si velmi stěží i nevěstu našel.
Obec musela cikány nějaký čas ubytovat v obecní „šopě“ u zvonice a živit je tam, za spálené věci dát jim
náhradu za kterou s velkou troufalostí zřídili si cikáni nové boudy tam kde nyní jsou a usadili se tam
trvale, protože každý se bál už je jít vyhánět odtamtud znovu když se jich tak vřele okres. hejtmanství
ujalo. Protože místo na kterém jsou, je společným majetkem obou obcí nastaly o příslušnost cikánů později
vleklé spory, cikánů přibývalo i z okolí až konečně město Kyjov mez hraniční rozdělilo na dvě části,
ze své strany boudy násilím odklidili a příkopem oddělili. To bylo v r. 1908. Byl z toho dlouhý spor který
ukončen r. 1914 u nejvyš. soudu ve Vídni. Kyjovu tam přiděleny 2 rodiny z toho 1 bezdětná a ostatní
všichni do Svatobořic. Za války koupila si jedna rodina jejich domek i v obci a bydlí zde dosud. Zdejším
četnictvem zřízený rodokmen jejich tábora ukázal že 27 příslušníků tábora (s dětmi asi 40 osob) nepatří
do Svatobořic neboť sem přišli odjinud. Protože vedou úhonný život usneslo se obec. zastup. v této schůzi
že všecky tyto cikány z obce vypoví.

Rok 1934

… 16/XI. zase se poprali v dolním hostinci cikáni. Asi před měsícem pobodali u nás potulného trampa
a to je stále s nimi něco. Zdejší četnictvo jistě 70% práce má jen s cikány. Celá cikánská záležitost znovu
oživla. Okres. úřad přiřknul nám je z polit. moci, když naše obec mu vracela všecky cikánské věci
s poukazem, že jsou občané kyjovští když bydlí na parcele připsané městu Kyjovu. Podalo se proti tomu
na zem. úřad rozsáhlé odvolání naším právníkem Th. Brázdou z Brna. Do všech sporů o cikány jejich
rodokmenu od začátku a všech věcí s tím souvislých nejlépe je zasvěcen od nás člen obec. rady Tomáš
Krejčí, který také za obec tyto věci vyřizuje. …

Rok 1939 – kronikář František Ingr

…. V sobotu 21. října byla v hostinci u „Šťastných“ cikánská svatba. Jak ani jinak nemůže být, musí
se skončit rvačkou. Tentokrát to odnesla nevěsta, která přišla o oko a byla otrhaná až do košile. Také jiní
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cikáni na to budou pamatovat, též hostinský, kterému rozmlátily celou hospodu, (stoly, židle, sklenice
i okna kterými skákaly) …

Rok 1940

…Koncem roku odstěhovala se jedna rodina cikánů do Milotic, kam byla okres. úřadem přidělena
(Štěp. Holomek). Jiná rodina zase do Sobůlek kam patří. …

Rok 1941

.. Z nař. okr. úřadu stěhují se od nás cikáni do vesnic okresu kam která rodina byla přidělena. Poslední se odstěhovali 3. dubna t.r. Celkem bylo na hraničkách 18 rodin. Naší obci byly přiděleny 2 rodiny
a to: Jáchym Holomek nar. 17. srpna 1901 v Kyjově, se svou ženou a 5 dětí nejstarší 13 ti letý a nejmladší
1 rok. František Šubrt nar. 1884 ve Svatobořicích, jeho žena Marie Šubrtová a u nich bydlící 18. ti letý
Jáchym Daniel. …

Rok 1943

Dne 16. března odjeli z celého okolí všichni cikáni. U nás zůstala pouze rodina Pavla Holomka a rodiny jeho synů do dalšího vyřízení…
A na jiném místě
… Dne 5. května byli odvezeni všichni cikáni kteří zde ještě zbyly i s rodinami. Dle doslechu jedou
do Polska na práce, do syrných dolů v Osvěnčimi. …

Rok 1945

… Dne 5. května 1943 byly odvlečeni všichni cikáni z celého okolí a odvezeni do Osvěnčima v Polsku
kde skoro všichni zahynuli. Bylo jim něco namícháno
prý do jídla a všichni do týdne na ůplavici zemřeli.
Z naší obce to byly tyto rodiny:
Pavel Holomek, otec, stár 63 let. Štěpán Holomek,
syn stár 40 let. Stanislav Holomek, syn s rodinou, stár
32 let. Vincenc Holomek, syn s rodinou, stár 29 let.
Jáchym Holomek s rodinou, Šubr František a Marie.
Domů se podařilo dostat Terezii Holomkové, manželce
Pavla Holomka a manželce Štěpána Holomka s dětmi,
a to: Karel Holomek stár 15 let, Milan Holomek 13 let,
Ivona 12 let, Evžen 11 let, Irena 9 let a Jaromír stár
5 let. A ještě dcera Vincence Holomka, Růžena stará
6 let. Všecky tyto děti zachránila Cecilie Holomková,
žena Štěpána Holomka.
Text z kroniky byl přepsán doslovně, včetně chyb.
Lenka Gajdová
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Výročí vystěhování romských rodin
Je to 80 let, kdy došlo k likvidaci romské osady na hraničkách
mezi Svatobořicemi a Kyjovem.
Z nařízení okresního úřadu byli 3. dubna
1941vystěhováni poslední Romové z této osady.
Jednalo se celkem o 18 rodin. Rodiny byly přidělovány do okolních vesnic. Do naší obce byla přidělena rodina Jáchyma Holomka (koňský handlíř)
a Františka Šubrta (kovář). Rodiny si zakoupily
malé domky v ulici Hliník a začlenily se do společenství obce. Děti posílaly pravidelně do školy.
Tomáš a Čeněk Holomkovi patřili mezi významné
sportovce „Sport klubu Svatobořice“.
Pravlast romského etnika se nacházela
ve střední a severozápadní části Indie, kterou
dosud z neobjasněných příčin v průběhu 1. tisíciletí opouštěli v několika vlnách. První romští migranti se na Moravě objevili na začátku 15. stol..
Byli to převážně kočovníci, kteří nabízeli obyvatelstvu různé řemeslnické práce (kováři, košíkáři, kotláři, dráteníci, výroba kartáčů, štětek,
košťat), pomocné a nádenické práce. Dále překupnické služby (koňští handlíři, hudebníci, komedianti). Postupem času se však ve vesnicích
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usazovali řemeslníci a o výrobky a služby Romů
již nebyl zájem. Romové pak většinou vykonávali
pomocné a sezónní práce. Ne vždy se jim to dařilo, proto početné rodiny často trpěly hladem a zimou. Takovou situaci pak často řešili žebráním,
drobnými krádežemi a polním pychem. Z toho
důvodu byla jejich přítomnost pro usazené obyvatele na obtíž. Josefínské reformy měly koncem
18. století zamezit kočovnému a potulnému životu a Romové byli nuceni se trvale usazovat.
Tak dochází v druhé polovině 19. stol. k žádostem o trvalý pobyt rodiny Holomků utábořených
na hraničkách mezi Svatobořicemi a Kyjovem.
Obecní rada požadavek zamítla. Následovala
žádost opačným směrem do Kyjova, kde dopadla stejně s odůvodněním, že tábor se nachází
na katastru Svatobořic. Spor o příslušnost k té
které obci se nejprve řešil   na c. k. okresním
hejtmanství v Kyjově včetně katastrálního úřadu a postupně dospěl až k správnímu soudnímu
dvoru do Vídně. Rozhodnutí soudů se několikrát
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měnilo včetně územní mapy. Hraničky tvořila
cesta a obyvatelé této lokality se stěhovali podle.
posuvných rozsudků a nařízení z levé strany
cesty na pravou. Proč se radní tak bránili těmto
rozhodnutím? Romové byli většinou nemajetní
a především v zimních měsících se o tyto občany musela obec, ke které byli přičleněni, postarat, tzn. o materiál na vytápění i potraviny, aby.
nemřeli hlady a zimou. Soudní pře mezi obcí Svatobořice a městem Kyjov se táhl od roku 1890,
kdy si na hraničkách postavil dřevěnou boudu
Tomáš Holomek. Dříve to byly pouze stany a kočovné vozy. Rázné rozhodnutí přišlo až po padesáti letech 25. listopadu 1940, kdy byla nařízena
Okresním úřadem v Kyjově likvidace „cikánského tábora“. V té době žilo v osadě na hraničkách
18 „cikánských“ rodin v počtu 92 osob. Rodiny
byly přidělovány do okolních obcí: Milotic, Sobůlek, Bohuslavic, Boršova, Bukovan, Kelčan, Kostelce, Moravan, Nenkovic, Nětčic, Ostrovánek,
Skoronic, Strážovic, Vlkoše, Žádovic a účastníků
sporu Svatobořic a Kyjova. Obce se musely postarat o přístřeší a najít pro ně i práci.
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Zanedlouho pak napsala brutální tečku za osudem svatobořických Romů 2. světová válka. Z příkazu okupační německé moci byl 5. srpna 1942
proveden soupis „cikánů, cikánských míšenců
a osob žijících po cikánsku“. Na základě těchto
seznamů byly tyto osoby internovány a později
likvidovány v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a Osvětimi. Jen několika romským
spoluobčanům ze Svatobořic se podařilo uniknout ze spárů fašistů. Byl to především Tomáš
Holomek, který před válkou studoval na kyjovském gymnáziu a později vystudoval právnickou
fakultu v Praze.
Osada „Hraničky“ stávala ve směru na Kyjov
po pravé straně asi 200 metrů za označením konce obce.
Z přeživších svatobořických Romů se po válce
k trvalému pobytu do rodné obce žádný nevrátil.
Zdroje: Okresní archiv Hodonín, Ctibor Nečas –
Romové na Moravě a ve Slezsku, Romano Džaniben –
časopis romistických studií – Jana Horvátová.
Rostislav Marada
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O ČEM MOŽNÁ NEVÍTE

◾O ČEM MOŽNÁ NEVÍTE◾
Nově budovaný ptačí park

Když jsem se ještě na základní škole začínal
zajímat o přírodu kolem sebe, vždycky jsem tak
trochu litoval, že se v nejbližším okolí Svatobořic-.
-Mistřína nenachází žádné chráněné území. Milotice mají své Horky a Písečný rybník, Hovorany
své Hovoranské Lúky, Kyjov zase Bohuslavické
stráně. Mrzelo mě, že my nemáme svůj vlastní
kousek „divoké přírody“, který by si zasloužil,
byť třeba ten nejnižší, stupeň ochrany. Proto mě
velmi mile překvapilo zjištění, že hned za humny
máme lokalitu, na níž pomalu a postupně vzniká
nový Ptačí park Kosteliska pojmenovaný podle
historického jména oblasti. Rozkládá se na území cca 5 hektarů mezi mistřínskou pískovnou
a dubňanským rybníkem.
Ačkoli se nachází v katastrálním území Dubňan
a z malé části i Hovoran, můžete do ní vstoupit
za několik málo minut. Stačí projít právě kolem
pískovny v Mistříně směrem na Dubňany a sotva
minete poslední vytěžené kopce písku, ocitnete se
v jiném světe. I pro jeho blízkost jej považuji trošku za náš, Mistřínský. Najdete tu rozlehlý prostor
zasazený v nivě nedaleko tekoucí Kyjovky, kde
se nepravidelně střídají vodní plošky, rákosiny,
písečná návrší, pole a lesíky. Taková území jsou
dnes poměrně vzácná a pro krajinu jsou velmi
přínosná především jako nositel biologické rozmanitosti.
V posledních desítkách let však kvůli absenci
hospodaření začala plocha zarůstat především
invazními a geograficky nepůvodními dřevinami.
Vzhledem k vysokému přírodnímu potenciálu.
oblasti a pro výskyt vzácných druhů ptáků se Česká společnost ornitologická rozhodla vytvořit zde
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ptačí park. K tomu má pomoct hlavně návrat k tradičním metodám hospodaření a výsadba vhodných
původních dřevin, aby bylo dosaženo co nejlepších
podmínek pro život veškeré tamní fauny. Zároveň
se plánuje celé území zpřístupnit návštěvníkům
pomocí doprovodných prvků, jako jsou zpevněné
chodníky, odpočívadla a pozorovatelny. Výhledově
se připravují i programy pro školy a veřejnost.
V současnosti probíhá na vytipovaných plochách kosení a kácení nepůvodních dřevin a rákosových porostů, pastva a výsadba nových stromů. Tento rok stejně jako loni tu můžete narazit
na nejrůznější odborníky přes entomologii, ornitologii a jiné zoologické disciplíny. Letos probíhá
i floristický průzkum, jehož jsem se spoluúčastnil
a jenž má za úkol zjistit, zda a popřípadě jak moc
je ptačí park důležitou botanickou lokalitou.
Pokud jste milovníky přírody, můžete se do parku vypravit a nebudete určitě zklamáni. Víme,
že se tam vyskytuje mnoho druhů žab, čolci či
užovky. V roce 2020 tu bylo pozorováno přes 160
druhů ptáků. Můžete tu zahlédnout třeba čápy,
chřástaly, čejky, moudivláčky nebo velmi vzácné
pisily čáponohé a vodouše rudonohé. Z vodomilných savců zde žije vydra říční a bobr evropský.
Kdyby Vás PP Kosteliska zaujal, můžete si najít
jeho facebookové nebo internetové stránky, kde
najdete další informace, popřípadě fotky a videa
nejen z právě probíhajících prací, ale i zajímavých
živočichů a rostlin.
Jestli někdy do těchto koutů zavítáte, budete
mile překvapeni, jak krásná a divoká může být
příroda jen několik málo kroků od naší obce.
Petr Šťastný
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Ve školce už opět zní dětský smích ☺
Jaro už se pomalu mění v teplé léto a děti z naší
školky už jezdí venku na koloběžkách, kreslí křídami na chodník nebo foukají bublinky z bublifuků. Ani nevíte, jak jsme rádi, že je školka opět
plná smíchu, her a veselých dětí. Během března
byla totiž i naše školka kvůli lockdownu zavřená.
V půli dubna ji už ale mohli navštěvovat předškoláci a děti rodičů pracujících v IZS, na úřadech či
dalších vybraných profesích. Novinkou bylo i to,
že jsme se museli dvakrát týdně testovat. Někdy
to nebylo zcela příjemné, ale i tak to vždy všechny
děti zvládly a za odvahu si domů odnesly medaile.
Po měsíci tohoto omezeného provozu se k nám
konečně přidali i ostatní kamarádi. Testy už si
děti také dělat nemusí, a tak se těšíme, že tahle
smutná doba „konoravirová“ – jak děti říkají, by
snad konečně mohla být u konce. Těšíme se, až se
zase budou moci pořádat akce s rodiči a bude nás
smět navštívit i nějaké divadélko. I když přes velikonoční svátky byla školka zavřená, děti doma
s rodiči vyrobily barevná vajíčka z různých materiálů a přinesly je zavěsit na plot naší školky.
Každé vajíčko bylo jiné a všechny byly krásné.
Za odměnu paní učitelky dětem vyrobily dárečky a napekly cukroví. V dubnu jsme slavili Den
Země, kdy jsme si celý týden vyprávěli o naší planetě a jak se o ni pěkně starat. Ke Dni matek
jsme už druhým rokem nic nenacvičovali, ale aby
maminky věděly, že je máme rádi, vyrobili jsme
pro ně krásné plátěné tašky. Děti je pomalovaly,
zabalily a vyrobily k nim i přání pro maminku.
V měsíci červnu se chystáme oslavit Den dětí
různými hrami a soutěžemi. Před prázdninami se
také rozloučíme s našimi kamarády předškoláky,
kteří v září nasadí aktovky a půjdou do školy.
Všichni doufáme, že už školy i školky zůstanou
otevřené a děti se budou moci výuky účastnit prezenčně. Také už se těšíme na naše nové kamarády, kterým se v září otevřou dveře školky poprvé.
Do té doby přejeme všem dětem krásné a veselé
prázdniny plné sluníčka a dobrodružství.
Kolektiv MŠ Svatobořice
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Mateřská škola Mistřín
Ani se to nezdá a konec školního roku je za dveřmi.
I když nás neminula určitá epidemická nařízení, myslíme, že jsme vše zvládli a ve školce v Mistříně se stále něco dělo. Slet čarodějnic jsme
oslavili s omezeným počtem dětí, ale celý týden
byla zábava. Vaření lektvarů, hokusy-pokusy, zaklínadla, čarování a let čarodějnic okolo školy byl
ukončen táborákem a opékáním špekáčků na zahradě. Letošní jaro bylo velmi vlažné, tak čarodějnická zábava byla ve školce. Protože jsme letos
nebyli na žádném školním výletě, další akcí byl
Den dětí, který jsme naplánovali na celý týden.
A nebyl to týden ledajaký, ale přímo INDIÁNSKÝ.
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Každý den nás čekala nějaká aktivita: výroba čelenky, náhrdelníků, naučili jsme se indiánskou
poštu a dokonce ulovili bizona.
Také jsme zvládli závěrečné fotografování
a tablo předškoláků, se kterými jsme se rozloučili. Něco končí a něco nového začíná. V září přivítáme nové děti, které se v červnu přišly podívat
na naši školku, třídy i zahradu. Ale teď nás čekají
prázdniny, které utečou jako voda, a v září naše
školka zase ožije.
Kolektiv MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
Soutěžíme s medvídkem Vildou
Žáci 1. A, 1. B a školní družina třídy 1. B a 2. B
se zapojili do soutěže, která proběhla pod záštitou
VZP – Vykouzlete pohádkovou knížku. Hlavním
úkolem bylo vymyslet příběh, ve kterém vystupuje medvídek Vilda. Některé děti vymýšlely, psaly
a kreslily pohádkovou knihu samy, jiné za pomoci
vychovatelek nebo učitelek ve škole. Velkým přínosem byla také spolupráce rodičů. V 1. B vzniklo
krásné pohádkové leporelo, v 1. A celá pohádková
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kniha a v družinách se dětem podařilo vykouzlit
dvě skvělé pohádkové knížky. Děti práce bavila
a vytvořené pohádkové knihy se dětem moc povedly. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale společně
strávené chvíle při tvoření příběhu určitě stály
za to. Všichni, kteří se do soutěže zapojili, získali
malou odměnu a věřím, že se žáci s chutí zapojí
i do dalších školních aktivit a soutěží.
Pavlína Štelciková, učitelka
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Den dětí na farmě
Prvňáci oslavili Den dětí netradičně na farmě
u pana Cichého. Hned po příchodu jsme dostali
zmrzlinu a zaskákali si na trampolíně nebo pohoupali na houpačce. Potom si nás po skupinkách vzaly místní pracovnice a my jsme šli přímo
ke kozám, lamám, oslům, pávům, kachnám, housatům, kuřatům, slepicím a koním. Všude jsme
si mohli zvířata pohladit, mláďátka pochovat
a obdivovat. Zvlášť koně byli úžasní, ani se nám

nechtělo zpět do školy. Byl to opravdu zážitkový
den plný červnového sluníčka a radosti, že jsme
zažili bezprostřední blízkost zvířat. Poděkování
patří panu Cichému za vstřícnost a pohostinnost
a také pracovníkům farmy, kteří se nám během
dopoledne věnovali. Mockrát děkujeme, určitě se
opět rádi zastavíme.
Za prvňáky Markéta Varmužová

Výtvarná soutěž vyhlášená Národním ústavem lidové kultury
NÚLK ve Strážnici vyhlásil výtvarnou soutěž
pro děti a mládež, které se zúčastnili žáci 1. A třídy. Do soutěže mohlo být posláno pouze 10 výtvorů, které splnily téma:
1. Skanzen, jak ho vidím já
2. Práce na venkově
3. Zvyky a obyčeje
4. Venkovské stavby jihovýchodní Moravy
Témata se prolínala výtvarnou výchovou, českým jazykem i prvoukou. Důležité bylo uvědomit
si časovou posloupnost, seznámit se se zapome-
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nutými řemesly, pochopit, jak plyne rok na vesnici, porovnat historická stavení s dnešními domy,
poznat zvyky na Slovácku a učit se úctě k lidové
tradici našich předků.
Do Strážnice připutovalo 200 výtvarných děl
od dětí a v této době zatím není známo, kdo zvítězil.
Všechny soutěžní výtvory však můžete zhlédnout
ve stodole ve Skanzenu a můžete si tak zpříjemnit
prázdninový výlet do Strážnice.
Více informací najdete na stránkách NÚLKu:
www.nulk.cz
Markéta Varmužová, učitelka
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Nová výstava v minigalerii
V naší minigalerii, v prostoru před ředitelnou,
si opět můžete prohlédnout novou výstavu.
Tentokrát jsme dali prostor našim žákům, konkrétně Dominikovi Plachému ze třídy 5. B. Námětem jeho tvorby je výtvarná technika GRAFFITI.
Inspiruje se každodenním životem, prožitky nebo
zážitky s kamarády. Kreslí převážně fixami a tužkou. Prohlédnout si můžete i zdařilé postavičky
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oblíbeného seriálu Simpsonovi. Srdečně zveme
k prohlídce.
Kreslíte rádi i vy? Nebo fotíte? Chcete se pochlubit svými pracemi a inspirovat naše žáky? Neváhejte nás kontaktovat ve škole, rádi vystavíme
Vaši tvorbu.
Ivana Hanáčková, učitelka
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Akce Ukliďme si naši obec
Během víkendu 30. 4. – 2. 5. 2021 se v naší
obci uskutečnila akce „Ukliďme si naši obec“.
Tentokrát byla zorganizována jak ZŠ a MŠ.
Svatobořice-Mistřín, tak i samotným vedením
obce ve spolupráci se sběrným dvorem. Na celém
území obce bylo vybráno 6 sběrných míst, na kterých bylo možno vyzvednout prázdné pytle a odložit již ty naplněné.
Do zmíněné akce se zapojil velký počet malých,
větších, ale i dospělých „sběračů“. Motivace byla
jasná – udělat naši obec hezčí a čistší. Pro všechny zúčastněné děti z MŠ i ZŠ jsou nachystány
drobné odměny a 3 vylosovaní žáci z 1. a 2. stupně
ZŠ obdrží též odměnu ve formě poukazu na pizzu
z restaurace pana Bukvalda, který tuto akci sponzoruje. Děkujeme.
Vzhledem k tomu, že bylo celkově nasbíráno
300 kg odpadu, můžeme konstatovat, že byl účel
akce splněn. Samotná procházka obcí je nyní veselejší, zelenající se louky a trávníky nehyzdí žádné
odpadky. Budeme si přát, aby to tak vydrželo co
nejdéle, čistota obce zůstala průběžně zachovávána
a díky tomu jsme se zde cítili zase o něco lépe.
Všem, kteří se na úklidu obce podíleli, .
DĚKUJEME!
Alice Kršová, učitelka
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Šance na lepší budoucnost se naplnila
„Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce upřímně děkuje naší škole
za podporu chlapce jménem Walusimbi Dauda,
který letos ukončil svou účast v programu
Adopce na dálku.“
Členové školního parlamentu v naší škole
v roce 2012/2013 navrhli, aby naši žáci pomohli každoročním finančním darem jednomu dítěti,
jehož rodiče jsou v tíživé situaci, a tudíž nemají
finanční prostředky na to, aby jejich dítě navštěvovalo školu a tím získalo vzdělání. Obrátili jsme
se proto na Arcidiecézní charitu Praha, Centrum
zahraniční spolupráce a přihlásili se do programu
Adopce na dálku, kde jsme nabídli pomoc.
Byl nám přidělen jedenáctiletý chlapec Walusimbi Dauda z afrického státu Uganda, který pocházel z šestičlenné rodiny. Jeho oba rodiče byli
nemocní a jeho, společně se sourozenci, vychovávala babička.

V prvním roce členové školního parlamentu
uspořádali sbírku, ve které vybrali na roční školné pro Walusimbi Daudu. V dalších letech jsme
zasílané peníze získávali z dobrovolného vstupného na besídkách pořádaných pro veřejnost, organizováním projektových dnů Vánoce a Velikonoce
ve škole, sběrem plastových víček a v neposlední
řadě dobrovolným dárcovstvím žáků i zaměstnanců školy. Z našich darů bylo „Daudovi“ zaplaceno
školné, nákup pomůcek, pořízení školní uniformy, placení výdajů za léčení při nemoci a vzdělávací zájezdy.
V letošním roce chlapec ukončil středoškolské
vzdělání, díky němuž dostal dobrou práci, a tak
může podporovat i svoji rodinu. Jeho život, díky
naší pomoci, již bude navždy jiný. Byli to naši
žáci, kteří otevřeli svá srdce a pomohli, tenkrát
neznámému chlapci, aby se jeho život stal lepším.
Jarmila Maradová, zástupkyně ředitele

Víte, co znamená zkratka MAP?
Je to zkrácení názvu projektu Místní Akční
Plánování, který řeší regionální školství. Tento
projekt je podpořen z MŠMT a jeho celý název je
MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu. V našem
projektu jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy nacházející se na Kyjovsku. Snažíme se
společně s našimi řediteli a učiteli zjistit aktuální
stav našich škol, stanovit cíle pro rozvoj a aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů. Nyní se náš
projekt nachází právě v době naplňování stanovených aktivit.
Mezi tyto aktivity patří například: vybavení našich školek pracovními ponky a funkčním
nářadím, veletrh středních škol – představení
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oborů místních středních škol pro žáky základních škol, setkávání parlamentů škol, podpora
kariérového poradenství – semináře věnované
tomuto tématu, různé semináře pro učitele, tzv.
branné dny pro děti a spoustu dalších. Nejnovější
aktivita je nabídka letního online doučování angličtiny, tuto nabídku vám určitě zprostředkovali
přímo vaši učitelé.
Mnohem více naleznete na našich stránkách
www.vzdelavanivpohybu.cz, anebo si nás lajkujte na FB pod stejným názvem a budete tak mít
aktuální informace o našich pořádaných akcích.
Terezie Čičáková, manažerka projektu
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ON-LINE
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
PRO VAŠE DÍTĚ ZDARMA
Ve spolupráci s vaší ZŠ jsme připravili doučování, které je plně hrazeno z projektu MAP
Kyjovské Slovácko v pohybu II.
Rodiče neplatí nic!

Proč to děláme? Dětem chybí celý školní rok.
Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku tak, aby
zvládly učivo v dalším školním roce. Proto je pro žáky I. a II. stupně ZŠ.

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Termíny doučování jsou vypsané v období od 19.července 2021 do 27.srpna 2021.
Zvolte si týden, který vám nejvíce vyhovuje!

TÝDENNÍ KURZ
Doučování probíhá od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den. (2x45 min).
Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků.

ON-LINE
Je to jednoduché! Dítě přihlásíte do kurzu a o vše ostatní se postaráme. Dítěti stačí
mobil, tablet nebo PC a připojení na internet.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE JE MOŽNÉ IHNED!

WWW.TLCKIDS.CZ/DOUCOVANI
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Farnost
Drazí spoluobčané,
máme za sebou (doufám, že už nadlouho) těžké
období, které nám způsobila koronavirová pandemie. Nebyla to jen různá omezení, která zastavila
kulturní a společenský život a výuku dětí ve škole, ale kdy přímo tato zákeřná nemoc zasahovala
do našich rodin a byla spojena i s několika úmrtími. Vždyť od začátku roku do začátku května
bylo v našem kostele 13 pohřbů, což je poměrně
vysoké číslo.
Ale po Velikonocích se situace stále vyvíjí
k lepšímu. Od konce dubna bylo zrušeno konkrétní omezení počtu lidí na bohoslužbách a byl
také zrušen zákaz hromadného zpěvu. Takže už
se běžně v kostelích zpívá, i když zatím jen s nasazenými respirátory.
Což se také dobře hodilo pro májové pobožnosti,
které se konaly v kostele v průběhu měsíce května. Zpívaly se mariánské písně, děti chodily přednášet básničky ke cti Panny Marie, četlo se čtení
o životě a působení olomouckého arcibiskupa Stojana, jehož výročí narození (170 let) a ustanovení
arcibiskupem (100 let) si letos připomínáme.
V pátek před slavností Seslání Ducha Svatého
(21. května) proběhla v našem kostele adorace
před vystavenou eucharistií zaměřená hlavně
na mládež. Adoraci vedl kyjovský kaplan Martin
Rumíšek, který je zároveň kaplanem pro mládež
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v kyjovském děkanátu. Mladí přijeli i z okolních
farností. Adoraci doprovázela hudbou a zpěvem
schólička naší farnosti.
Z distanční formy výuky do prezenční se také
vrátila výuka náboženství, a tedy i příprava
na první svaté přijímání. To ovšem muselo být.
ze známých důvodů přeloženo z tradičního termínu svátku Nejsvětější Trojice (letos 30. května)
na 20. června. Tak se aspoň konalo na tradiční
slavnost představení dětí, kdy bylo zároveň instalováno do kostela tablo s jejich fotografiemi (toto
představení dětí běžně probíhá koncem ledna).
Letos poprvé přijme eucharistii 14 dětí.
Opět proběhla slavnost Božího Těla ve čtvrtek 3. června, kdy se vyšlo do ulic se zastávkami
u čtyř oltářů.
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Vrací se do normálního stavu i udílení dalších a odpolední program se odehrávaly venku v parsvátostí, zvláště křtu a svátosti manželství, do- ku před kostelem, doufejme, že proběhnou i letos
konce to běžný počet přesahuje, což je pochopitel- bez nějakých komplikací, včetně nepříznivého
ně způsobené předchozím odkládáním. Od konce počasí.
Přeji i Vám, ať následující dny, včetně prožikvětna po celý červen není víkendu, kdy by se.
tí letních prázdnin, jsou pro všechny příjemné,
alespoň jeden z těchto obřadů nekonal.
Před prázdninami má farnost v plánu uspo- bez větších problémů, především ať se vše vrátí
řádat farní pouť a den farnosti (poslední neděli do normálu, který předcházel pandemii.
v červnu). Protože vždycky dopolední mše sv.
P. Bedřich Horák, farář

Posvěcení nového obrazu do farního kostela
V neděli 11. dubna byla „hrubá mše sv.“ sloužena venku, na hřbitově, u centrálního kříže.
Na této mši sv. byl posvěcen Obraz Milosrdného
Ježíše, který byl pořízen do místního kostela.
Kopii obrazu z poutního místa Božího Milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách namaloval pan
Bohumil Bortlík ze Starého Poddvorova. První
neděli po Velikonocích ustanovil Jan Pavel II.
„nedělí Božího milosrdenství“, proto svěcení proběhlo tuto neděli. Obraz Milosrdného Ježíše je
dnes známý na celém světě. Je neobvyklý proto,
že jeho spoluautorem je sám Pán Ježíš, který se
právě v této podobě zjevil sv. sestře Faustyně.
Vše se odehrálo 22. února 1931 (letos to bylo.
90 let od namalování prvního obrazu) v její řeholní cele v płockém klášteře Kongregace sester
Matky Božího Milosrdenství.

připomínají události Velkého pátku. Tyto dva.
paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek
znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem
duší.
Z dostupných pramenů zpracovala
Lenka Gajdová

„Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem
Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku
měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený
a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má
duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí.
Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho,
co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím,
aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli
a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento
obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi
vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já
sám ji budu bránit jako svou slávu.”
Teologický obsah obrazu je spojován s přáním
Pána Ježíše, aby byl obraz posvěcen a veřejně
uctěn o první neděli po Velikonocích. Prameny
krve a vody plynoucí z probodeného srdce (na obraze neviditelného) a také rány na rukou a nohou.
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Charitní pečovatelská služba
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KYJOV
STŘEDISKO SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Hlavní 272, Svatobořice-Mistřín
Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu lidem ve Svatobořicích-Mistříně, kteří se
ocitli v situaci, kdy k tomu, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí, potřebují pomoc jiné osoby.
Mnohým lidem v takovéto situaci pomůže blízká rodina. Ale ne vždy jsou rodinní příslušníci nablízku.
V takovýchto chvílích může být pečovatelská služba pro všechny zúčastněné řešením.
Pečovatelky jezdí za lidmi do jejich domácností a jsou zvyklé poskytovat pomoc každý den, včetně
víkendů a svátků, a to v době 7-20 hod.
Pomáhají lidem v oblasti:
•	stravování – při přípravě jídla i pití (snídaně, večeře), oběd můžeme dovézt až do domu a pomůžeme i s jeho podáním lidem na lůžku, kteří jej sami nedokáží zkonzumovat,
• pohybu – při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při nácviku chůze apod.,
•	hygieny – hygiena na lůžku nebo v koupelně, při použití WC, pomoc při péči o vlasy a nehty – úprava vlasů na natáčky, stříhání, zajištění pedikérky,
•	úklidu – sezónní i běžný úklid, údržba domácnosti (vysátí koberce, umytí podlahy, nádobí, údržba
spotřebičů, převléknutí postele,…),
• péče o ložní prádlo – praní a žehlení ložního prádla,
•	nákupu a pochůzek – vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně – i v Kyjově, dovezení
nákupu, vyřízení osobních záležitostí na úřadech - Obecním úřadě, Úřadu práce, poště apod.,
•	provedení hygieny na DPS – koupání ve středisku osobní hygieny na DPS (dovoz a odvoz charitním vozem do střediska),
• doprovodu – k lékaři, na úřad, do školy apod.,
•	zapůjčení kompenzačních pomůcek – chodítko, mechanický vozík, polohovací postel, noční stolek, WC křeslo, antidekubitní matrace, nástavec na WC, sedačka do vany. Umožníme dovezení
pomůcek domů, předvedení manipulace, odvezení pomůcky zpět.
• základního sociálního poradenství.
Finanční náklady za poskytované služby pomáhá lidem uhradit příspěvek na péči, s jehož vyřízením
rádi pomůžeme.
Kontakty:
webové stránky:
www.kyjov.charita.cz,
vedoucí CHPS Kyjov: Mgr. Petra Zálešáková 776 049 439,
e-mail:
petra.zalesakova@kyjov.charita.cz
sociální pracovnice: 	 Bc. Helena Valčíková, tel. 774 409 348,
helena.valcikova@kyjov.charita.cz
e-mail:
Helena Valčíková, sociální pracovnice
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

Scholička
Scholička na jaře
Konečně přišlo jaro a s jarem po dlouhé zimě
i naděje, že se uvolní opatření a my budeme moci
konečně naplno zpívat v kostele. Po třičtvrtě roce
jsme udělali první zkoušku a radost, že můžeme
zpívat, byla veliká. Začali jsme naplno sloužit při
nedělních mších svatých, při májových pobožnostech v měsíci květnu, zazpívali jsme při adoraci
mládeže kyjovského děkanátu a při představení
prvokomunikantů ve farnosti i při prvním svatém
přijímání. Zkoušíme také nové písně na naše připravované druhé CD, zatím je vše v plánu a na vůli
Boží…
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„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní.
Mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Proto tě vyhlížím ve svatyni,
chci spatřit tvoji sílu a slávu:
tvé milosrdenství je lepší než život,
mé rty tě chválí zpěvem..“ (Žalm 63)
Za Scholičku Markéta Varmužová
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Slovácký krúžek
Pomalu, ale o to s větším nadšením se rozjíždí naše činnost
Jistě by bylo velmi bezobsažné dlouze popisovat,
kterak byla naše činnost během uplynuvšího roku
radikálně umrtvena. Společný nácvik, hody, plesy,
fašaňková či velikonoční obchůzka – i bez toho
jsme se museli obejít. Ale nerad bych zde lamentoval, mnozí pocítili dopady pandemie i mnohem
bolestivěji. S příchodem jarních měsíců jsme s nadějí vzhlíželi k možným rozvolňujícím opatřením,
k čemuž postupně po malých krůčcích docházelo. Rádi jsme tak úřadujícím stárkům vypomohli
s postavením máje. Sic ne vysoká, zato krásná
máj, která možná symbolicky ukázala na pravdivost rčení „nemusí pršet, hlavně když kape“. Byť
se s koncem května stala terčem „loupeživého
nájezdu“ chasy z Kyjova, nakonec odolala a tato
epizoda se vyřešila v poklidu, bez vyhrocených
emocí a gentlemanským podáním rukou. Kéž by
tak bylo možné řešit všechny konflikty a spory.
Velký dík patří stárkům, kteří se postarali, že
i v tomto „covidovém“ roce máj po celý květen
shlížela na střed obce.
Pro krúžek byla nejvýznamnější akcí letošního jara bezesporu regionální Soutěž o nejlepšího
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tanečníka slováckého verbuňku na kyjovském
Dolňácku. Pořádání soutěže je putovní, k nám se
soutěž vrátila po 7 letech a pořadatelství jsme se
rádi ujali. Ač ještě začátkem května nebylo jasné, zda a v jaké podobě soutěž proběhne, nakonec
vše dobře dopadlo. Soutěž se uskutečnila díky.
finanční podpoře Jihomoravského kraje 29. května, a to za přítomnosti zhruba 70 diváků. Předvedlo se 10 tanečníků, přičemž domácí barvy
a vlastně celý jihokyjovský verbuňk reprezentovali Kuba a Dominik Hajní, Ondra Výlet a Peťa
Varmuža. V opravdu našlapané konkurenci, kdy
dle poroty rozhodovaly maličkosti, uspěl Peťa
Varmuža. Ten obsadil 4. místo zaručující postup
do strážnického semifinále. Vítězství si vycifroval
Martin Vašulka z Kyjova, verbířský král posledních let. Upřímně děkuji našim domácím „čtyřem
mušketýrům“ za jejich skvělé výkony! Že má
verbuňk v naší obci kvalitní podhoubí, dokazuje
i mimosoutěžní prezentace nastupující verbířské
generace z Krušpánku a Podkověnky. Kluci, díky
za to, přeji Vám, ať Vám elán a píle dále na sobě
pracovat zůstane!
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Že jste akci propásli a chtěli byste výkony
zhlédnout zpětně? Ze soutěže jsme pořídili videozáznam, a tak si stačí na youtube zadat „Soutěž
o nejlepšího tanečníka Slováckého verbuňku
na kyjovském Dolňácku 2021“ a podívat se na ty
nejlepší verbíře regionu. Děkuji rovněž členům
a členkám krúžku, že přiložili ruku k dílu, a tak
se povedlo po dlouhé odmlce opět zorganizovat

příjemnou folklorní akci.
A co nás čeká dále? Lakonicky řečeno, „to se
pozná“. S postupným rozvolněním se kulturní,
potažmo folklorní dění teprve probouzí, a tak uvidíme, co bude možné.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, pokud možno,
příjemné letní měsíce!
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku

Ženský sbor REZEDKY
KONEČNĚ!!!
Hurá, hurá, hurá. Můžeme už zase začít zkoušet a zpívat. Mám ohromnou radost.
Ještě větší radost mám, když přichází na messenger zpráva od naší paní vedoucí Klárky Strýčkové: v 19.00 v neděli na komunitním zkouška.
Tleskám nadšením a jdu hledat noty☺☺☺.
Ještě před zrušením všech kulturních akcí z důvodu covidu jsme dostaly jednu zajímavou nabídku. Na svatbě začepit nevěstu.
Co jsem se dočetla o čepení nevěsty:
Čepení nevěsty patřilo k nejdůležitějším obřadním momentům celé svatby. V tento okamžik přešla nevěsta symbolicky mezi vdané ženy. Odložila
svůj věneček, který je znakem svobodných dívek,
a z rukou své biřmovací kmotřenky a starších žen
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přijala slavnostní čepec, který je znakem pro ženy
vdané.
„Přítelko nám rozmilá, hodina už odbila. V nížto
se nám plnost pravá, na změnu Tvé hlavy dává. Tímto starým právem tobě sebereme věneček a pak za něj
k nové zdobě, posadíme čepeček. Úlohu svou dobře
známe a ji rychle vykonáme.“
Před nevěstu, sedící v rohu místnosti za stolem,
byla rozprostřena plachta. Velmi často k tomu
byla použita úvodní plachta (tzv. „úvodnica“).
V tento obřadní moment ji nikdo jiný kromě vdaných žen, které čepení prováděly, nesměl vidět.
„Sedajte drúžky za stoly, a já půjdu do komory,
Jak do komory vkročila, hned svůj věneček složila.
Ty můj věnečku zelený, za sto tolarů sjednaný.“
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Za zpěvu ostatních žen kmotřenka nevěstě sundala z hlavy její „drúžení“: věneček, bílé mašle,
ohradu, „kotúlku“. Nevěsta si jej pak vložila
do připravené krabice a později uschovala, třeba
pro svoji dcerku. Nevěstě se rozpletly a zase učesaly vlasy a potom jí kmotřenka vložila na hlavu
svůj svatební dar, „parádní“ čepec. Ženich ženám
za „čepení nevěsty“ zaplatil vínem.
„Dones nám ženichu vína džbán, začepily jsme
ti tulipán, za stolem, na lavce, nebude už pohlédati
na chlapce.“

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Dnes už se „čepení nevěsty“ koná jen zcela výjimečně, protože krojované svatby, na nichž se provádí, už takřka vymizely. Upadá i znalost tohoto
významného svatebního obřadu.
A protože nabídka platí a termín svatby je stanovený na 5. 6. 2021, s vervou jsme se pustily
do zkoušení a příprav, abychom tento nelehký
úkol zvládly a nevěstu důstojným způsobem uvedly do stavu vdaných žen.
Mějte se krásně, užívejte sluníčka a zpívejte si.
Za Rezedky Marcela Hasalová
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MO Svazu tělesně postižených
Těšení se na léto
MO Svazu tělesně postižených o sobě delší
dobu  nedává vědět z prostého důvodu. Naši členové jsou převážně senioři, a tudíž skupina nejohroženější. Dodržujeme tedy veškerá opatření,
abychom neohrozili sebe ani své blízké. Snad se
nám podaří letos aspoň trochu si užít léto.
Ve spolupráci s organizací Kyjov plánujeme týdenní pobyt v Lázních Sezimovo Ústí pro větší počet zájemců. Další skupina se ve stejném termínu
- polovina července, zrekreuje v Lázních Luhačovice. Tato akce se z důvodu pandemie odložila již
třikrát. V obou případech  se jedná o rekondiční
pobyty spojené s několika procedurami. Doufám,
že všem zúčastněným prospěje tato rekreace
na těle i na duši, protože izolace dopadla na naši

věkovou skupinu snad nejvíc.
Důkazem byla až takřka dojemná spontánní
snaha většiny členů obnovit činnost organizace tím, že sami začali nosit členské příspěvky
na tento rok, přestože jsme neuskutečnili žádnou
organizovanou akci. Tímto jim všem jménem výboru děkuji.
Vzhledem k tomu, že se veškerá omezení teprve postupně uvolňují a v červenci a srpnu se nescházíme, vyčkáme, jak se situace přes léto vyvine a pak snad budeme moct obnovit naši normální
činnost  a aktivity.
Krásné léto, pevné zdraví, ale i opatrnost všem.
S pozdravem Alena Pacíková

SDH Svatobořice
Hasič, pro někoho obyčejné slovo, pro nás rodina.
Konečně přišlo vytoužené jaro a s ním pozvol- 16 vleček za traktor. Tímto bych chtěla našim
né uvolňování a návrat z objížďky na hlavní cestu spoluobčanům ještě jednou poděkovat.
života.
Další dvě soboty, 8. 5. a 15. 5., byly jevištěm haV minulém zpravodaji jsem napsala myšlenku, sičské scény. Tohle dějství se odehrávalo na svaže nám chybí poklábosení se sousedy nad pohár- toborském mlýně. A naši herci - hasiči byli dobře
kem dobrého vína. Ani ve snu by mě nenapadlo, že připraveni. Vyklízeli vše, co bylo železné. Dopravse stane realitou. V dubnu nás navždy opustil náš níky, motory, zásobníky, vše se během pár hodin
milovaný soused, urostlý kovář, zdatný opravář ocitlo na dvoře starého mlýna. Byla to dřina! Pro
a hasičský bratr Josef Ronek. Bude nám chybět případ požáru přistavili i hasičské auto. Nakojeho veselá povaha, dobrosrdečné srdce a hlavně nec vše dobře dopadlo, kluci dostali po zásluze
on sám. „Zůstaneš navždy v našich hasičských výborný oběd, který jim navařily hasičské ženy.
srdcích, Jožko!“
A finanční odměna za železo bude také pěkným
A život jde dál. Po uvolnění vládních opatření se poděkováním.
spustil maraton brigád. Po rok a půl dlouhé pauze
Sportovci si rozpracovali svaly na mlýně a teď
jsme se sešli na zbrojnici, která kompletní úklid je používají na roztahování hadic na trénincích.
již potřebovala. Vysmýčit pavučiny, zprůhlednit Soutěže začnou pravděpodobně od června a věříokna, nedat možnost růstu plevelům a k tomu me, že nám ty medaile přivezete! Dobrá parta dělá
zákuseček a oškvareček osolený vtípky, prostě přece dobré výsledky.
příjemné odpoledne.
Tak jak do školy, tak se určitě děti těšily
Prvomájovou sobotu se uskutečnil sběr starého i do hasiče. Začaly trénovat v květnu a 22. 5. jich
železa. Počasí přálo a naši občané ještě více. Oprav- čekalo okresní kolo. Toho se mladší žáci z důvodu
du dlouho se tolik nenasbíralo. Pro představu –. karantény nezúčastnili, starší skončili na pěkném
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desátém místě. Doufejme, že se vše vrátí k normálu a hasičské soutěže se stanou opět součástí
našich životů.
Začala jsem psát smutnými slovy a skončím řádky plnými života. Jsme, a to můžu napsat s plným
přesvědčením, hasičská rodina. Je dobře, když
po boku hasiče stojí jeho žena i děti, protože jejich
práce není snadná jak po fyzické, tak i po časové
stránce. Ve dvou se to lépe táhne, a když dvojic je
víc, spolek funguje jako rodina. Přeji si, aby tmel,
který nás drží spolu, nikdy nevyschl.
Prosluněné dny provoněné láskou Vaší rodiny
přeji Vám všem.
Monika Kovalčíková, kronikářka

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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SDH Mistřín
Po dlouhé koronavirové odmlce se život opět začíná vracet k normálu
a společně s tím i život dobrovolných hasičů.
Díky uvolnění epidemiologických opatření je
opět možné pořádat různé akce, čehož jsme se
snažili maximálně využít a pustili se do práce
i sportování.
V sobotu 22. 5. jsme téměř po roce provedli sběr železného odpadu, jelikož na podzim jej
nebylo možné kvůli omezením uspořádat. Kvůli
tomu bylo množství darovaného železa opravdu
enormní a museli jsme operativně povolat další
traktor a rozdělit se na 2 skupiny, abychom vše
stihli posbírat. Vše jsme nakonec zdárně zvládli.
Děkuji všem občanům za věnované železo i všem
našim členům, kteří přiložili ruku k dílu!
Ve stejný den se opět rozběhl také sportovní
život našich družstev. Ta se zúčastnila okresního
kola hry Plamen a dorostu ve Vracově. I přes nepříznivé počasí a zredukovaný počet disciplín se
určitě všechna družstva těšila, až zase vyběhnou
na závodní dráhu.
A návrat to byl mimořádně úspěšný! Družstva
starších žáků, dorostenek a dorostenců dokázala
ve svých kategoriích suverénně zvítězit ve všech
disciplínách a celkovým vítězstvím si zajistila postup na krajské kolo. Družstvo mladších žáků se
také neztratilo a umístilo se na pěkném, i když
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nepopulárním, 4. místě. Všem závodníkům a trenérům děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů na krajském kole, kde opět
budou bojovat o postup na Mistrovství ČR!
O týden později jsme se sami chopili pořadatelství soutěže v běhu na 60 m a 100 m s překážkami pro žáky a dorost. Vzhledem k velkému počtu
přihlášených závodníků jsme byli nuceni soutěž
netradičně rozdělit do harmonogramu a příjezd
závodníků do různých časových úseků, aby byla
dodržena vládní nařízení o maximálním počtu
osob. I přes neúčast několika našich nejlepších
běžců, kteří se tou dobou účastnili soustředění reprezentace ČR, se našim závodníkům na domácí
půdě dařilo a získali několik cenných kovů.
Kromě sportovních aktivit plánujeme také tradiční letní tábor pro děti a v neposlední řadě také
letní noc se skupinou V.S.P. Band, ta je plánována
na sobotu 14. srpna.
Konání těchto akcí bude záviset na aktuální.
situaci a opatřeních, ale věříme, že situace už
bude jenom lepší.
Přeji pevné zdraví a hezké (snad už normální)
léto všem!
Vojtěch Marada, starosta SDH
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Úspěch v krajském kole hry Plamen
O víkendu 12. – 13. 6. 2021 se uskutečnilo
krajské kolo hry Plamen a v požárním sportu dorostu na atletickém stadionu v Hodoníně. Zastoupení jsme měli ve všech 3 kategoriích a všechna
naše družstva předvedla skvělé výkony. Vítězství
ve svých kategoriích a postup na Mistrovství
ČR se podařilo vybojovat družstvům dorostenců
a dorostenek. Družstvo starších žáků sice dokázalo ve třech disciplínách zvítězit, nepovedený

útok CTIF je ale bohužel stál vítězství a skončili
těsně druzí.
Děkujeme všem závodníkům a trenérům
za skvělou reprezentaci a družstvům dorostenců
a dorostenek přejeme mnoho úspěchů na Mistrovství ČR v požárním sportu dorostu, které se koná
3. – 5. července v Zábřehu.
Vojtěch Marada, starosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Jaro, to dlouho očekávané jaro, stále nepřichází.
Dnes, když píši svůj příspěvek, se těšíme
na krásné počasí. I ta příroda jakoby chtěla podtrhnout tu neutěšenou situaci, která panuje kolem
nás. Zákeřná nemoc, strach z ní a do toho deštivé
a chladné počasí nepřispívají k dobré náladě. Ale
na konci každého tunelu je světlo. A tak je tomu
i u nás. Nemůžeme mluvit o světle, ale jenom
o tom, že se začíná blýskat na lepší časy. Minule
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

jsem vzpomínala. Vzpomínky jsou v takovou nepěknou dobu to nejcennější. Dnes se budu zabývat
současností a začnu se dívat i do poněkud nejisté
budoucnosti.
Pomalu se začínají rušit všechny zákazy, začínáme s cvičením na Sokolovně. Cvičíme za dodržení všech hygienických předpisů. Jsme rádi, že se
opět můžeme potkat, protože jsme si neskutečně.
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Mají náš obdiv, hoši, držíme vám palce. A co
bude dál? Budou to vyjížďky na kole, Noc sokoloven, posezení u piva, vzpomínková akce
ve Vel. Bílovicích, oslavy narozenin. To se teprve uvidí, za tím vším stojí velký otazník..
Naším velkým plusem je, že se dokážeme přizpůsobit okamžité situaci a zareagovat na dané podmínky. Věříme, že budou jenom příznivé, i když
po těch všech zkušenostech musíme počítat se
vším, ale buďme optimisti. Jenom to dokáže naši
blbou náladu zlepšit.

chyběli. Rehabilitační cvičení, volejbálek a nakonec posezení s povídáním, to je to, co nám tak moc
chybělo.
Další akcí, která je na programu, je přístavba
Sokolovny. Tento nelehký úkol si vzali na svá
bedra členové oddílu stolního tenisu - František Zetocha a spol. My jsme připraveny jim pomoct, ale i tak všechny starosti budou na nich.

Milí přátelé, čtenáři, jaro se moc mile netváří,
nezoufejme, přijde čas jiný, bude léto i prázdniny.
Pak začnou nás dálky lákat, u moře se budem cákat.
A co covid, vážení? Naše plány nezmění!
Pfizer, Astra-Zeneca ve štychu nás nenechá.
Zachrání nás, je to jisté, buďme proto optimisté.
Marie Mrkývková, Jarka Buštíková
členky T. J. Sokol Svatobořice

Box Club Mistřín
Rád bych Vás stručně seznámil, jak je to vlastně
s Mistřínsko-Svatobořickým boxem, zda neumřel a podobně…
nařízených opatření trénovat a doufáme, že se zaS potěšením Vás ujišťuji, že zatím ne!!!
Všichni dobře víme, jak covidová doba ovlivnila číná blýskat na lepší časy…
život ve všech oblastech našeho života a nejinak
Přes prázdniny budeme mít pravidelnou přetomu bylo i v činnosti našeho boxerského oddílu.
stávku, ale počítáme, že v půlce srpna začne
Díky epidemické situaci se činnost oddílu de příprava na novou sezónu a na tuto zveme i nové
facto zastavila a probíhala s malými přestávka- zájemce o tento v naší obci tradiční sport a dále
mi jak v tréninkové činnosti, tak také i v aktivní počítáme s tím, že se v listopadu k nám opět box
soutěžní činnosti v Oblastní lize. Převážná část do Sokolovny, v podobě boxerského kola Oblastní
podzimních i jarních kol sezóny 2019 – 2020 byla ligy, vrátí a znozrušena a neproběhla ani dvě pravidelná kola vu budeme mít
v naší Sokolovně, v listopadu 2020 i v březnu možnost před2021, na která jsou ve Svatobořicích-Mistříně lidé stavit se našim
zvyklí a která jsou známá vysokou návštěvností, fanouškům…
kdy to v Sokolovně skutečně žije.
Neúplná soutěž Oblastní ligy 2019 – 2020 byla Sportu zdar
ukončena, ale přesto v ní získali naši boxeři pěk- a boxu zvlášť!!!
ná umístění, a to v Přípravce 2. místo, v Juniorech
3. místo a Muži a ženy obsadili 1. místa.
František
Nyní v době postupného rozvolňování jsme
Janča, trenér
opět začali v omezeném počtu a za dodržení.
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SK Spartak
Nastal červen, měsíc, ve kterém se každoročně hodnotí
výsledky uplynulé sezony.
Letos je to ale jinak. Období citelně zasažené
epidemií koronaviru dolehlo nemilosrdně i na fotbalová hřiště a znemožnilo regulérní dohrání sezony 2020/2021. Místo počítání bodů a vyhodnocení
dosažených úspěchů či neúspěchů všichni sčítají
rány utrpěné dlouhodobou sportovní nečinností.
I pro Spartak bylo (a stále je) obdobím prázdného
areálu, jehož ticho narušilo jen občasné sekání
trávníku či poslední stavební práce. Zákaz sportování měl přece jen i svou světlou stránku. Povedlo
se nám dokončit většinu úprav a rekonstrukcí fotbalového zázemí. Máme rekonstruované tribuny
s novými sedačkami, vylepšené okénko pro občerst-.
vení a přesunuté lavičky náhradníků na protilehlou stranu hřiště. I díky těmto všem úpravám,
které navázaly na práce z minulých let, se můžeme pyšnit opravdu moderně zařízeným sportovištěm. Důkazem, že se práce povedly a jsou kladně
hodnoceny i na fotbalovém svazu, je přidělení pořádání finále okresního poháru v kategorii mužů.
To by se mělo odehrát v druhé polovině června.
Naši muži se do něj bohužel neprobojovali, ale to
nic nemění na prestižnosti celé soutěže.
Žádná z amatérských soutěží letos nebyla
dokončena. Mrzí nás to především kvůli velmi
dobře rozehrané sezoně u mužů, kteří se usídlili
na prvním místě, z něhož by po normální sezoně
postoupili do krajské soutěže. Nicméně je ve hře
ještě postup dodatečný (administrativní), k němuž může dojít v případě, že se některá stávající
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mužstva I. třídy nepřihlásí do nové sezony. Pak
by se nám otevřela možnost doplnit počet týmů
do požadovaného počtu. Na výsledek si ale ještě
musíme několik týdnů počkat. U mládežnických
týmů se pro opravdu dlouhou výluku z fotbalového dění potýkáme s výrazným úbytkem hráčů. I přesto, že náš dorost je spojený s Dubňany
a Mutěnicemi, tedy třemi velkými obcemi, je složité obsadit dvě družstva a hledají se další kluci
z jiných blízkých vesnic. Podobné je to i u žáků
či přípravek. Rádi bychom věřili tomu, že právě
dlouhá absence jakýchkoli venkovních aktivit
přiláká nové děti k fotbalu a nám zase budou pobíhat po trávníku týmy složené z chlapců z naší
obce. Snad se nám toto přání splní.
V nejbližší době nás čekají brigády k dokončení posledních plánovaných prací, jako jsou třeba
výměny ochranných sítí kolem hřišť. Budeme se
plně připravovat na novou sezonu už snad bez jakýchkoli omezení a doufáme, že se během ní zase
setkáme s Vámi, našimi fanoušky a příznivci. Zároveň děkujeme Vám všem za podporu a přízeň
i v této složité době. Velké díky patří také našim
sponzorům a obecnímu úřadu, bez nichž by se nic
z toho krásného u nás nemohlo vybudovat.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, pohody a trpělivosti a těšíme se na Vás zase brzy během fotbalových klání Spartaku!
Za SK Spartak Petr Šťastný
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Senior roku

V krátkosti se ještě vrátíme k vyhlášení výsledků některých
soutěží v roce 2020.
Moravská zemská knihovna Brno v loňském
roce vyhlásila soutěž o knihovnickou osobnost.
Mezi oceněnými byla také naše paní knihovnice
PaedDr. Jindřiška Faiglová. V další soutěži vyhlášené Nadací Charty 77, Senior roku 2020, se
naše paní knihovnice umístila na pěkném třetím
místě. Cenu si měla vyzvednout osobně v budově
nadace v Praze. Pro oceněné byl připraven i bohatý kulturní program s návštěvou divadla. Jenže z důvodů nouzového stavu ke konci roku bylo
všechno odvoláno. Diplom včetně dárků byl odeslán na obecní úřad a následující den byla ocenění
předána starostou obce Ing. Miroslavem Veselým
a vedoucím kulturního domu Rostislavem Maradou paní Jindřišce Faiglové. Ještě jednou velká
gratulace.
Výsledky Ceny Senior roku 2020
Titul Seniorka roku 2020 získala Eva Trejbalová z Prahy, která v 86 letech vede v dejvickém
Sokole kurzy jógy a svým aktivním přístupem
k životu motivuje a inspiruje i o 20 let mladší
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cvičenky. Druhé místo obsadil Pavel Bacík, který se podílí na činnosti hned několika organizací
a spolků v Příbrami. Třetí místo udělila porota
dvěma seniorům – knihovnici Jindřišce Faiglové
z Kyjova a in memoriam Karlu Budinovi z Orlové-Poruby.
3. místo: Jindřiška Faiglová, 1940, Kyjov
Paní Jindřiška Faiglová je učitelka češtiny
a dlouholetá knihovnice, která stále hledá cesty, jak ostatním předat lásku k četbě a regionu,
kde žije. Místní knihovna Svatobořice-Mistřín
se za jejího působení stala důležitým kulturním
stánkem, kam lidé rádi chodí nejen pro knihy, ale
i na různé akce. I ve svých 81 letech ráda cestuje
a sbírá inspirace pro svou činnost, ráda pracuje
s mladými lidmi, přichází s novými nápady a snaží se je realizovat. Paní Faiglová získává ke čtení
už ty nejmenší děti. Knihovna dobře spolupracuje
s MŠ, ZŠ i školní družinou. Vymýšlí společné projekty. V letošním školním roce to byla Moje první
pohádková knížka.
Rostislav Marada, ředitel ObKD
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FF Mistřín?
V letošním roce jsme se připravovali
na 12. ročník Folklorního festivalu Mistřín 2021.
První ročník dříve Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín se uskutečnil v roce 1996.
Nejprve se pořádal pravidelně každý rok. Později se přistoupilo na dvouletý a nakonec se ustálil na čtyřletém cyklu (1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021,
2025). Za celou svoji historii byl zrušen jedenkrát, a to z důvodu rozsáhlých povodní, což se stalo hned při druhém ročníku v roce 1997. Všechny
pozvané soubory byly odvolány telegraficky. Tato
informace se nedostala včas souboru z Turecka,
který nakonec naši obec navštívil. Byl zrealizován
náhradní program s tímto souborem a místními
folklorními skupinami.
V letošním roce to bude podruhé, kdy bude FF
Mistřín zrušen. Hlavním důvodem je covidová
pandemie, která se šíří všemi věkovými skupinami. Také nařízení vlády se tak často mění, že je
velmi těžké na ně reagovat. Festival se připravuje

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

rok dopředu. Soubory a muziky nacvičují zadaná témata. Domlouvá se stravování, ubytování,
ozvučení, pódium, sedací kapacita, uzavírají se
smlouvy atd. Jenže do toho přijde vládní nařízení, zavřou se společenské místnosti a je zakázáno
shromažďování osob. Soubory a muziky nemohou
nacvičovat. Ani v současné rozvolňovací době nedokážeme odhadnout, jak se bude situace vyvíjet.
Bude další vlna? Kolik návštěvníků bude povoleno se přímo účastnit jednotlivých pořadů? Jak se
bude řešit stravování a občerstvení? Těch otazníků je mnohem více a my na ně prozatím neznáme
odpověď. Proto z výše uvedených důvodů se štáb
festivalu s vedením obce rozhodl v letošním roce
festival nepořádat. Toto rozhodnutí jsme odkládali co nejdál s vírou, že se situace ustálí a festival
třeba i v omezeném rozsahu se bude moci uskutečnit. Bohužel se tak nestalo. Moc nás to mrzí,
již vynaložená práce přijde na zmar.
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V daném termínu, pokud nám to vládní nařízení dovolí, bychom rádi připravili pro místní občany náhradní akce. Zkrátka, budeme se snažit
připravit nějaký kulturní program, který budeme
schopni zorganizovat v daných časových možnostech.
Příští festival se plánuje podle čtyřletého cyklu na rok 2025. Pro ty méně zasvěcené, proč až
za čtyři roky? Neradi bychom nabourali již roky
zaběhnutý řád, kdy se střídáme s festivaly pořádanými v okolních obcích (Milotice, Šardice, Kyjov,
Dambořice). Dříve několikrát k termínové kolizi
došlo a nebylo to ku prospěchu žádné z akcí. Věříme, že až pomine toto podivné období, kulturnímu
dění nenakloněné, tak se zase budeme společně
setkávat jak na folklorních, tak i na jiných žánrech zábavy.
Rostislav Marada, ředitel ObKD

Památník internačního tábora
Návštěvnická sezóna 2021 na Památníku Internačního
tábora Svatobořice
V sobotu dne 15. 5. 2021 jsme konečně mohli
za přísných proticovidových opatření zpřístupnit
památník, a to výstavou zapůjčenou z Military
muzea generála Sergěje Jana Ingra z. s., Vlkoš.
Výstava „Kde domov můj“ se skládá ze 13 výstavních bannerů. Jedná se o obrazovou expozici
na paměť Sergěje Jana Ingra a Václava Ingra.
Výstava je doplněna dobovými dokumenty
z internace ve Svatobořicích Václava a Libuše
Ingrových z let 1942 - 1943 a je zpřístupněna
do 29. srpna 2021 v otevírací dny památníku.
Stávající expozice byla k zahájení sezóny doplněna o figuríny a uniformy vojáků armád, které byly
nějakým způsobem spjaty s internačním táborem.
Jedná se o uniformu protektorátního četníka,
nosila ji ostraha tábora. Další je uniforma českého vojáka bojujícího v Anglii. Rodinní příslušníci
těchto vojáků byli od roku 1942 vězněni ve Svatobořicích. A poslední patřila vojákům Rudé armády, zasloužili se o osvobození internačního tábora
i větší části republiky.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu
Den válečných veteránů, a to zakoupením Vzpomínkové lavičky válečných veteránů. Popis a význam lavičky - horní citát užíval Jiří Regi Schams,
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nedávno zesnulý válečný veterán, člen jednotky
SOG (Special Operations Group).
Vlčí mák je celosvětový symbol Dne válečných
veteránů, pět je jich na připomínku tragického
dne 8. července 2014, kdy v Afghánistánu zahynuli po sebevražedném útoku čtyři naši vojáci a pátý
podlehl následkům těžkých poranění v ČR.
Poslední nápis 11. listopad je Den válečných
veteránů, který se uctívá po celém světě.
Každá lavička má svoje evidenční číslo a dekret
majitele, dále bude uvedena v seznamu míst laviček.
Lavička je v majetku ObKD a má své místo
v Památníku Internačního tábora Svatobořice.
Iva Fimbingerová
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Malérečky
Není nám lhostejný osud lidových ornamentů.
V neděli 23. 5. 2021 se uskutečnila porada
maléreček, malérů a osob, kterým není lhostejný
osud lidových ornamentů. Setkání proběhlo v Dolních Dunajovicích. O organizaci se staraly malérečky z Podluží z Nadačního fondu Moravská krása v čele s Dagmar Benešovou. Téma programu
bylo: smysluplná propagace lidových ornamentů,
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ochrana ornamentů před zneužíváním a příprava
nových projektů. Se svojí badatelskou činností nás seznámil malér Vladimír Šácha z Hluku.
Ukázal nám jedny z nejstarších ornamentů pocházejících ze začátku 19. století. Za naši obec se
setkání zúčastnili: Petra Bužková, Jana Foltýnová
a Rostislav Marada.
Rostislav Marada, ředitel ObKD
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Plánované akce
Připravované akce v obci na druhé čtvrtletí roku 2021 byly většinou zrušeny z důvodu mimořádných
opatření vyhlášených vládou ČR.

Plánované významné akce do konce roku 2021:
16.

7.	Vernisáž výstavy malíře Josefa Korejze Blatinského „Nežít nadarmo“, KD;.
od 18.00 hod.; v kulturním programu vystoupí Varmužova cimbálová muzika.
(20.00 hod. – beseda u cimbálu s Varmužovou CM, park pod kostelem)
17. 7.	Koncert DH Mistříňanka (18.00 hod.; hřiště SK Spartak).
(20.00 hod. taneční zábava s DH Mistříňanka; hřiště SK Spartak)
18. 7.
Koncert vážné hudby (15.00 hod. kostel Navštívení P. Marie)
7. 8.
Rocková letní noc se skupinou V. S. P Band, u hasičské zbrojnice Mistřín
20. 8.
Senior Dance, Vlkoš (Mikroregion Nový Dvůr)
19. 9.
Trh místních produktů, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
26. 9.
Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů)
13. - 15. 11. Hody, KD (chasa, OÚ, KD)
27. 11.
Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
18. 12.
Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ (Soubor Mistřín)
11. - 12. 12. Vánoční výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.
Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD (DH Mistříňanka)
31. 12.
Silvestrovský pochod do Skoronic (Mikroregion Nový Dvůr)
Doporučujeme sledovat nástěnky, webové stránky obce, kulturního domu a kabelovou televizi, kde
budou zveřejněny aktuální akce, které budou splňovat požadavky vládního nařízení.
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JUBILANTI
Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen
jednou.
Autorem citátu je Jean Paul
V letošním dubnu, květnu a červnu bychom přáli sedmi občanům naší obce k 80. a 90. narozeninám
a jednomu manželskému páru k 50. výročí sňatku. Bohužel, vzhledem k pandemické situaci ve státě
nemohlo vedení obce přijít osobně oslavencům popřát.
Proto bychom rádi alespoň touto formou všem, kterých se to týká, popřáli hlavně pevné zdraví, vzájemnou lásku a úctu v rodině a ať se jim v naší obci spokojeně žije.
Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená
ovládat svůj život a plně ho využívat.
Autorem citátu je Alan Lakein

Pranostiky
Červenec
• Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
• Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý. (10. 7.)
• O svatém Kamilu slunce má největší sílu. (18. 7.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti.
• Od svatého Ignáca – léto se obráca. (31. 7.)
Jde o rčení, které se snaží dávat do souSrpen
vislosti určité meteorologické jevy a roč• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
ní dobu, založená na dlouhodobé lidské
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
zkušenosti, potažmo i předpověď těchto
• Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec. (10. 8.) věcí. Česká a moravská slovesnost jich
• Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý. (24. 8.)
zná na stovky.
• O svatém Augustinu léto opouští krajinu. (28. 8.)
Výraz pranostika je odvozeno z latinZáří
ského slova prognosis, tedy předpověď.
• Zářijové pršení prospívá osení.
• Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda. (1. 9.)
• O Marie narození, vlaštovek tu více není. (8. 9.)
• Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. (28. 9.)
• Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. (29. 9.)
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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K zamyšlení
Bezpečně o prázdninách - rady pro děti
Prázdniny jsou zde a začínají dva měsíce volhrozí i na mělčině, proto se nechodit koupat
na a s tím spojené radovánky, sluníčko a tábory..
bez dozoru dospělé osoby a bez vyrozumění
Prázdniny by neměly znamenat, že všechny povinrodičů.
nosti končí. Naopak, o prázdninách hrozí dětem
• Když se někdo topí, běžte pro dospělou osomnohem větší nebezpečí úrazů a některé z nich
bu!
bohužel končí i tragicky. Nejvíce času se tráví ven- V přírodě:
ku, tam si děti hrají, chodí na procházky, jezdí
• Když jste zrovna v přírodě a zastihne vás
na kole, plavou... Venku musí být opatrní, protože
bouřka, neschovávejte se pod stromy.
• Vyhýbejte se hnízdům divokých včel, vos
i zde se můžou dostat do nebezpečných situací.
Někdy si děti zranění přivodí vlastní neopatrností
a sršňů. Jejich bodnutí může být velmi bolesnebo zbytečným riskováním.
tivé a pro alergiky velmi nebezpečné.
• Rostliny, plody, bobule a houby, které neznáJízda na kole, bruslích, skateboardu:
te, nikdy neochutnávejte, mohou být jedova• Nejzávažnější je zde úraz hlavy, proto při jízté.
dě nezapomenout na helmu, chrániče kolen,
• Nepijte neznámé tekutiny.
loktů, případně rukavice.
Na táboře:
• Respektovat pravidla silničního provozu! Po• Nechodit se koupat bez dozoru a povolení
kud není vašemu dítěti více než 10 let, nesmí
vedoucího.
na silnici bez doprovodu osoby starší 15 let,
• I malé úrazy hlásit ihned vedoucímu.
totéž platí, pokud mu už 10 let bylo, ale ne• Ztratíte-li se, zůstaňte na místě a vyčkejte,
zná pravidla silničního provozu.
až se pro vás ostatní vrátí. Zapamatujte si
• Na kole se na silnici smí jet jen v případě, že
telefonní číslo na vedoucího, a pokud máte
je vybaveno povinnou výbavou.
možnost, zavolejte mu.
• Pokud možno přecházíme jen tam, kde jsou
• Nelezeme na stromy a nechodíme kamkoliv
semafory a POUZE NA ZELENOU. Než vstoubez povolení vedoucího.
pím na přechod, pořádně se rozhlédnu a ne• Nejíme neznámé plody, bobule apod.
spoléhám na přednost!
Když je dítě samo doma:
Kromě dětí venku pobíhají také zvířata:
• Klíče od bytu nenosit viditelně.
• K cizím zvířatům se raději nepřibližujeme,
• Nenosit viditelně peněženku, ani se s penězi
nehladíme je ani se s nimi nemazlíme.
chlubit.
• Pozor si dávejte zejména na toulavé kočky,
• Je-li dítě samo doma, důkladně uzamknout
které mohou přenášet různé nemoci.
dveře a cizím lidem neotevírat.
• Psi vás mohou pokousat.
• Je-li dítě samo doma a zvoní telefon, neříkat
nikomu, že není nikdo dospělý doma.
Nebezpečné předměty:
• Pokud možno nejezdit výtahem s cizími lidmi
• Vyhýbejte se lezení na stromy, rozdělávání
ohňů, prolézání starých domů, jeskyní a po- zvláště pozor, vystupuje-li cizí osoba na stejdobně.
ném patře.
• Nehrajte si na skládkách a nechoďte na sta• Před cizími lidmi neodemykat dveře.
veniště.
• Nehrát si se sirkami (ohněm) ani doma, ani
venku (u seníku).
• Střepy, rezavé dráty, hřebíky a podobně nejsou na hraní. Kromě řezné rány si tak může• Pokud v bytě hoří, utíkat z bytu pryč, volat
te přivodit různé infekční onemocnění.
o pomoc sousedy nebo hasiče na linku 150.
Koupání:
• Při odchodu z domu uzavřít okna, zkontro• Při koupání nebo při hře ve vodě dochází
lovat elektrické spotřebiče, vodu, plyn, uzavelmi často k závažným úrazům. Nebezpečí
mknout dveře - raději 2x zkontrolovat, než
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nezamknout.
• Nevodit do bytu cizí lidi (děti), když nejsou
rodiče doma.
• Když odcházíte ven, sdělte rodičům kam
a s kým jdete a kdy se asi vrátíte nebo zavolat
či zanechat písemný vzkaz.
• Pokud možno, nechodit domů až za tmy - vyhýbat se tmavým zákoutím a osamělým místům.
• Od cizích osob si nic nebrat.
• K cizím lidem nesedat do auta.
• Nechodit blízko, ptá-li se vás někdo v autě
na cestu.
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• NESTOPOVAT!
• Nechodit nikam s cizími lidmi.
• Naučit se říkat NE, když je vám něco nepříjemné nebo něco nechci.
• Jakýkoliv útok na vaši osobu ohlásit ihned
dospělé osobě (rodičům, babičce, učiteli).
Zapamatujte si telefonní čísla vašich blízkých
(tatínek, maminka).
Telefonní čísla, kterými přivoláte pomoc: 158,
155, 150, 156, 112
Lenka Gajdová, členka redakční rady
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6 096 370 MJ

460,581 tun

00285358

Obec Svatobořice-Mistřín

Pilné družičky v průvodě slavnosti Božího Těla

Po mši, na které byl posvěcen Obraz Milosrdného Ježíše
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Adorace mládeže vedená kyjovským kaplanem Martinem Rumíškem

Děti při májových pobožnostech před sochou P. Marie
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Tetička Hajná čepí nevěstu za zpěvu ženského sboru Rezedky

Společný přípitek po začepení nevěsty Adélky
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Barevná škála stejnokrojů

SDH Svatobořice pořádal sběr starého železa
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Maléři a malérky při schůzce

I čarodějníci a čarodějnice z MŠ Mistřín mají hlad
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Dokončená zeměkoule od dětí z MŠ Svatobořice

Účastníci regionálního kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
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Hasiči při zásahu u požáru RD v ul. Zmola

Oprava kanalizace a komunikace v ul. K Vinohradům
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Výsadba u rybníčka v Mistříně

Stezka bosou nohou u cyklostezky Mutěnka
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Odvoz odpadu z černé skládky v lese

Oprava propadlé kanalizace v ul. Na Dolině
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Oprava zábradlí balkonů na Domě s pečovatelskou službou

Konečná likvidace domu v ul. Na Zelničkách
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Drcení a třídění suti a úprava terénu na bývalém statku

Rekonstrukce chodníku u výdejny léčiv
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Hry ve žluté třídě MŠ Svatobořice

Děvčata z 2. A třídy
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Slavnost Božího Těla

Odměna za práci na knížce o Vildovi
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Plážový volejbal v naší obci?
Mnozí z Vás si jistě všimli, že se nám podařilo svépomocí dokončit hřiště na plážový volejbal.
Hřiště se nachází v areálu jednoty Orel. Věřím, že hřiště bude přes letní měsíce hojně využíváno
a udělá radost mnoha lidem. Hrací plocha bude pod zámkem a klíče budou k dispozici oproti
podpisu na podatelně obecního úřadu, kde si je budete moci zapůjčit. Prosím o dodržování řádu
sportoviště a udržování pořádku. Užijte si horkou letní hru a následné osvěžení v místním rybníčku. 
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce Svatobořice-Mistřín
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