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Vážení spoluobčané,
máme za sebou letní období a já si vzpomínám,
že jsem v letním zpravodaji předpovídal malou letní aktivitu našich občanů a spolků. Naštěstí jsem
se mýlil. S uvolněním proticovidových opatření se
činnost našich spolků okamžitě rozběhla. Namátkou jen dětský den spolku Mankyz a ukončení
prázdnin Souboru Mistřín, degustace vín v parku od vinařů, letní folklorní slavnosti kulturního
domu, letní noc hasičů, příměstské tábory obce,
spolku Magnet a Dětí v pohybu, skvělé vystoupení
žen Sokola na Seniordance ve Vlkoši, poděkování
za úrodu v Kuklách a řada dalších akcí. Probíhají již řádné soutěže sportovních oddílů. Hasiči
Mistřín pokračují ve svých skvělých výsledcích
na úrovni republiky a dokonce se Veronika Fricová umístila na druhém místě na mistrovství
světa dorostu. Jak kuželkáři, tak i stolní tenisté již naplno soutěží. Naši fotbalisté, po postupu.
do I. B třídy, podávají výborné výkony. Téměř se
jim podařilo při fotbalovém utkání s Kyjovem vyprodat krásně rekonstruovaný stadion. Ke sportu
se schází i spolek tělesně postižených a rozbíhá
se i aktivita dětských a dospělých folklorních
skupin.
Tento výčet akcí za léto dokazuje, že pandemie
nemoci nesnížila činnost našich občanů a spolků
a že se život v obci snad vrací do normálu.

Úvodník.................................................................. 2

Miroslav Veselý, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starosty........................................................ 3
Slovo místostarosty.............................................. 5
Z jednání zastupitelstva....................................... 7
Vzpomínka na Ladika.......................................... 8
NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY
Cikáni v Mistříně.................................................. 9
O ČEM MOŽNÁ NEVÍTE
Ocenění za reprezentaci..................................... 12
Internetové stránky VARECHA.SK................... 12
Zprávy v tisku..................................................... 13
ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST
Co se děje v naší škole........................................ 14
Příměstský tábor................................................ 17
Farnost................................................................ 19
Charitní pečovatelská služba............................. 20
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ
RC Krteček.......................................................... 21
Ženský sbor Rezedky.......................................... 22
Soubor Mistřín.................................................... 24
Kroužek Hubert.................................................. 25
Mankyz................................................................ 26
Děti v pohybu...................................................... 27
Spolek Magnet.................................................... 28
MO Svazu tělesně postižených.......................... 30
SDH Svatobořice................................................. 31
SDH Mistřín........................................................ 32
T. J. Sokol Svatobořice....................................... 34
Stolní tenis.......................................................... 36
Box Club Mistřín................................................. 37
T. J. Sokol Mistřín – kuželkáři........................... 38
SK Spartak.......................................................... 39
KULTURNÍ DŮM INFORMUJE
Letní slavnosti..................................................... 40
Knihovna.............................................................. 42
Co bylo a co bude................................................ 44
Jubilanti............................................................... 45
Pranostiky........................................................... 45
K ZAMYŠLENÍ
Ohlášení mimořádné události............................ 46
ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Pozvánka na hody............................................... 60
Tiráž..................................................................... 60

2

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
I během letních měsíců jsme pokračovali se zvelebováním naší obce.
Během prázdninového volna se na základní škole uskutečnily dvě investice. První bylo zastínění
střešních oken v učebnách a kabinetech v nejvyšším patře základní školy speciálními markýzami
a roletami. Účelem je omezit intenzivní sluneční
svit do těchto prostor a tím zlepšit komfort žáků
při výuce. V druhé investiční akci jsme provedli
kompletní rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny. Staré zařízení bylo nefunkční
a jeho obnovou dojde ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců školní kuchyně a současně
k úspoře energie.
V měsíci srpnu se rozběhla největší investiční
akce letošního roku. Společnost SWIETELSKY
stavební s. r. o. začala se stavbou inženýrských
sítí pro nově vznikající ulici Přední Díly. Vzhledem k rozsahu stavby plánujeme její konec až
v první části příštího roku. Po jejím dokončení
vznikne v této lokalitě 30 až 35 nových stavebních míst pro individuální výstavbu. V této době
probíhá tvorba zástavbové studie pro tuto budoucí
ulici, která dá celé lokalitě budoucí ráz.
Stejnou studii jsme zadali také pro připravovanou zástavbu v ulici Hliník. V rámci její tvorby
jsme museli celou přípravu posunout až na jaro
příštího roku. Důvodem je velmi náročný terén,
který nás donutil pro tuto lokalitu vystavět ještě
jednu vozovku z horní strany.
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Zatím se nám nepodařilo ani zprovoznit nový
bezdrátový rozhlas. Bohužel současná legislativa umožňuje firmě se i nadále odvolávat, takže
stále čekáme na konec výběrového řízení. Přesto
věřím, že ji ještě v letošním roce dokončíme. Již
v této době měla probíhat také výstavba parkoviště a příjezdové cesty k bytovému domu na staré
škole. Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná
stavební firma, a tak musíme výběr dodavatele
na tuto očekávanou stavbu opakovat.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce budeme muset přehodnotit naše stanovisko k rekonstrukci staré budovy mlýna. Protože došlo k výraznému zdražení stavebních prací a materiálů,
dojde pravděpodobně k odkladu celé akce.
Během léta jsme dokončili i několik menších
akcí. Instalovali jsme u nádraží soustavu cvičících strojů pro dospělé, modernizovali jsme stránky kabelové televize, opravili jsme poškozené vozovky v celé obci a doplnili chybějící nebo špatné.
zábradlí na několika mostech. Zahájili jsme opravu fasády a zábradlí na domě s pečovatelskou službou. Během podzimu chceme ještě rekonstruo-.
vat veřejné osvětlení v ulici Na Chmelnici.
Do konce roku 2021 nás čeká ještě spousta práce a já věřím, že se nám bude dál dařit naši obec
zušlechťovat.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Letní dny jsou již pomalu za námi.
Ten pravý podzim k nám přichází a já věřím,
že i ten bude moc pěkný. Léto uteklo velmi rychle
a někteří jsme si to pomalu ani neuvědomili. Snažili jsme se přes letní měsíce stále udržovat obec
úhlednou a čistou tak, jak jen to šlo. Postihlo nás
i nemilé období, kdy díky technické poruše mulčovacího stroje a sekačky byl problém zajistit pravidelné sečení travnatého porostu. Naštěstí se nám
daná komplikace podařila velmi rychle vyřešit.
Mohli jste si všimnout několika nových zábradlí
přes mostky v obci (v Mistříně ulice Hodonínská,
K Vinohradům, ve Svatobořicích dvoje zábradlí
v ulici Pod Sokolovnou). Také bylo dokončeno
v ulici Nádražní u cyklostezky Mutěnka venkovní fitness hřiště od české firmy Colmex. Hřiště
je určeno dospělým osobám pro udržení zdravé
kondice. 🙂 Věřím, že daná lokalita s workout
hřištěm, pumptrackem a nyní ještě s posilovacími
stroji nebude mít nouzi o zapálené sportovce.
Na konci jara bylo nutné z důvodu špatného
stavu pokácet dva topoly u bývalého vepřína..
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Napadla nás myšlenka zkusit nechat vyrobit z daných topolů lavičky do parku k rybníčku a také
k sportovnímu hřišti u cyklostezky Mutěnka.
Děkuji tímto rodinnému tesařství Romana Hykše
za bezplatné vyhotovení daných laviček. Myslím,
že nápad a samotná realizace se vydařila, vzniklo
celkem 6 praktických odpočinkových laviček.
Na začátku měsíce září proběhly v obci na několika místech opravy místních komunikací, kaveren, kanalizačních vpustí a dilatačních spár silnic. Také pracujeme na projektu k dokončení již
nového parku u rybníčku Na Dolině, kde vznikne
nová parkovací plocha, molo do vody a také další
mobiliář. Můžete se těšit. Na přelomu října/listopadu dojde v obci k vysázení okrasných stromů.
Pokud by byl ještě zájem, tak se můžete nahlásit
v informační kanceláři na obecním úřadu.
Vážení spoluobčané, užívejte ve zdraví podzimní dny.
Adam Pavel Špaček
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Nový informační kanál obce Svatobořice-Mistřín
Vážení spoluobčané, určitě jste si mohli všimnout, že došlo k vizuální změně na obecním informačním kanálu. Bylo nutné již zastaralý systém
obměnit a zkvalitnit. Jako nejlepší na trhu se jevil
chytrý, spolehlivý a intuitivní systém PromoBox.
K realizaci jsme požádali o spolupráci dvě konkurenční kabelové společnosti Noel s.r.o. a Selfnet.

Přes drobné potíže se konečně v měsíci srpnu
podařilo spustit novou verzi kabelového vysílání.
Děkuji také za trpělivost, protože rozjezd daného
systému nebyl jednoduchý, ale nakonec vše dobře
dopadlo. Věřím, že oceníte moderní vzhled, pěknou kvalitu obrazu a zvuku.
Adam Pavel Špaček

Jihomoravský kraj podporuje hasiče
V letošním roce obec Svatobořice-Mistřín využila dotační program „Obnova věcných prostředků
požární ochrany“ Jihomoravského kraje na podporu zásahové jednotky. Bylo požádáno o finanční
prostředky k neinvestičním nákladům na ochranné pomůcky ke zvýšení efektivnosti při řešení
mimořádných událostí. Naše žádost byla úspěšná,
a proto se podařilo v letošním roce navíc zakoupit
ochranné oděvy (zásahové oděvy), speciální přilby

6

pro hasiče Heros Titan Rosenbauer, ochranné rukavice Cestus Depp III a svítilny s držákem na přil-.
bu. Celková částka na nákup daného vybavení byla
126 000 Kč, z toho Jihomoravský kraj podpořil
částkou 61 000 Kč a zbytek uhradila obec.
Dotační program je velmi důležitý pro další udržení kvality a bezpečnosti členů zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů obce.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XV. zasedání zastupitelstva obce
XV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Svatobořice-Mistřín proběhlo dne 24. 6. 2021
od 18.00 hodin v sále obecního kulturního domu
při dodržení všech proticovidových opatření.
Na úvod, po kontrole usnesení, byli přítomní seznámeni s činností rady obce a finančního výboru
za předešlé období. Dále pak proběhlo zhodnocení
plnění rozpočtu obce.
V bloku ekonomických bodů byl projednán
a schválen závěrečný účet obce, účetní závěrka
a vyúčtování poskytnutých prostředků z rozpočtu obce. Zastupitelé projednali a schválili výroční
zprávu o hospodaření ZŠ, výroční zprávu o hospodaření ObKD, závěrečný účet DSO ČOV Mistřín,
závěrečný účet DSO Mutěnka a závěrečný účet
DSO Severovýchod.
Další část jednání byla věnována majetkovým.

záležitostem. Nejprve byla odložena kupní smlouva
na pozemky pod komunikací v nové ulici Na Hraničkách, schválena kupní smlouva na pozemek pro
EG.D a. s. Brno na výstavbu trafostanice v nově
budované ulici Přední Díly a také darovací smlouva na pozemky ve stejné lokalitě. Byla schválena
smlouva s JMK o právu provést stavbu, která je
podmínkou pro připravovanou výstavbu vybočovacího zálivu na zastávce od Hodonína. Byly zamítnuty také další žádosti o prodeje obecních pozemků.
Rada obce byla pověřena ke vstupu do aukčního
prodeje pozemku od státu u benzinové stanice
v Mistříně.
Závěrečná diskuse byla přerušena velkou bouří a výpadkem proudu. Protože v té době již byly
projednány všechny body zasedání zastupitelstva,
starosta jednání ve 20.30 hodin ukončil.

Zkrácený zápis z XVI. mimořádného zasedání zastupitelstva obce
Mimořádné zasedání zastupitelstva proběhlo
dne 8. 7. 2021 v zasedací místnosti OÚ od 19.00
hodin a bylo svoláno z naléhavého důvodu pomoci
obcím zasaženým 24. června ničivým tornádem.
Zastupitelé se shodli na tom, že je naší morální
povinností rychle pomoci obcím, které byly těžce
poškozeny. Po projednání bylo navrženo, že z rozpočtu obce bezprostředně pošleme 250 000 Kč
obci Lužice a 250 000 Kč obci Mikulčice. Návrh
byl jednohlasně schválen.
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Tento návrh byl zapracován do rozpočtového
opatření, které bylo také hned schváleno.
Starosta na závěr zasedání poděkoval všem občanům naší obce, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do pomoci zasaženým obcím a jejich občanům. Zvláště poděkoval dobrovolným hasičům
i všem dobrovolníkům, kteří se na odstraňování
následků katastrofy nezištně podíleli.
Zasedání bylo 19.35 hodin ukončeno.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Vzpomínka na Ladika
Ani se tomu nechce věřit. Pořád čekáme, že ráno uslyšíme:
„Dobré ráno, kuřátka moje, jak jste se vyspinkaly? Vyhajané, vygůlané? 🙂“
Tak nás každé ráno Ladik Daněk vítal v práci.
Obvykle tu byl jako první a touto větou nás všechny vítal. Pro pány měl oslovení „Mladý muži“ –
hlavně starostovi se takové oslovení líbilo, i když
byl o rok starší než Ladik. Svou povahou byl spíše
pesimista. Při jakékoliv řeči o budoucnosti obvykle zakončoval větou „A bude hůř“. My jsme si ho
vždycky dobíraly a přesvědčovaly ho, že všechno
nemusí být horší. Asi nám moc nevěřil. Ale jinak
byl naprosto spolehlivý kolega a kamarád. Cokoliv jsme potřebovaly, ať v práci nebo soukromě,
vždy ochotně vyšel vstříc. Stačilo zvednout telefon a zavolat: „Ladi, SOS, něco tu po mně chce
počítač“ nebo „Ladi, píše mně to, že je server nedostupný“ a Ladik okamžitě došel a věc vyřešil.
Také po bouřkách nebo silném větru stačilo zavolat: „Ladi, nesvítí nám ulic“ a Ladik šel a veřejné
osvětlení nahodil. Neuvědomovaly jsme si, jakou
v něm máme oporu. Bude nám moc chybět. Ne, už
teď hodně chybí!
Po novém roce, když začal hodně ubývat
na váze a ztrácet barvu, jsme mu domlouvaly, aby
šel k doktorce. Nedal si říct. Razil heslo, že každý doktor ti něco najde, tak tam radši nechodit.
On, věčný pesimista, léčil se sám. Nestěžoval si,
jenom když jsme se ho ptaly, proč s námi přestal
chodit na obědy, řekl, že ho pobolívá žaludek,
že si dá dietku. Říkaly jsme mu, že nevypadá dobře, a on na to zase tím svým: „Když nejde o život...“. Kdybychom jenom tušily, že jde, že bude
hůř! Byl tu s námi do začátku července, pak si
vzal 14 dní dovolenou a nakonec začal marodit.
I přesto byl stále rádcem po telefonu. A naráz šok.
Ladik je po smrti! Neuvěřitelné, nepochopitelné.
Tomu, který vždy všem pomáhal, jsme my pomoct
nedokázaly. To nás bude trápit ještě velice dlouho.
Ladi, promiň!
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Vzpomínáme tu na Tebe všechny. Nechci psát
fráze, že nikdy nezapomeneme, ale můžeš si být
jistý, že si na Tebe jistě vzpomeneme.
Kamaráde, kolego, Ladi, odpočívej v pokoji.
Tvoje kuřátka Lenka, Laďka, Pavlínka, Květka,
Zdenka, Jaruška, Iva a připojují se kolegové Mirek a Adam.
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾

Cikáni v Mistříně
kronika Mistřína

• r. 1932 kronikář Martin Kundrata (jediná zmínka o cikánech v celé kronice)

Jak jsme se zbavyli v Mistříně cigánů?
O těchto lidech bývají všelijaké povídky a vtipy, ale já nemíním něco podobného psat, já chci vylíčit
jenom skutečnost, že jsme měli u nás v Mistříně těchto dobrodinců celý velký tábor, to už títo mladí lidé
ani nebudou snad chtět věřit, a přece: hlavní sídlo těchto lidiček bylo u nás v Mistříně za nynější obecní
zahradou, kde od pradávna tábořívali jména jejich Danielové (že u nás v Mistříně bylo mnoho cigánů
dosvědčí farní matrika). Jako všude jinde tak také u nás k velkému potěšení tito lidé nebyli, jak se u nás
z hystorie vytratili jest dosti zajímavé.
Poněvádž tenkráte nebylo zákona, že by tito museli býti na jednom místě, tak se často stěhovali z místa
na místo, neboť také často něco vyvédli a zato dostali vždycky něco na pamětnou.
Toho času býl po více let starostou obce Jan Hudec, a panským hajným zase Frant. Kozák (na Palánku)
tito dvá lidé velmi často těchto cigánu při jejich krádeži přistihli, a vždycky je dobře viplatili, pak zase
dlouhou dobu býl od nich pokoj, tak že se tak brzi neukázali = až se nato trochu pozapomělo, pak se zase
na jiné místo usadili blízko mlýna, než ani tady dlouho nepobyli, poněvadž tito dvá lidé svrchu zmínění
je dobře sledovali jejich počínání a krádeže, tak, že se tito cigáni těchto dvou hrozně báli, a zase raději
někde jinde odtáhli. Mezitím staří cigáni umýrali a mladí zase se někde do jiných táborů přiženili, tak
cigánů pomálu ubývalo. Než tu zase za několik let se tito hosti objevili, ale aby měli pokoj tak se usadili
hodně daleko od dědiny, (v jalové svodnici za rybníkem) ale i tady je zase títo dvá zmínění vyslídili,
a měli na ně dozor z čehož cigáni nevětřili nic dobrého, a ptali ženských které tam byli na trávě, prej
tetky, ešče je tam u vás starostem ten bachratý? A ten nohatý je ešče také hajným? Jak týto ženské řekli
že ano, ihned cigáni oheň zadusili, a rychle pryč ubýhali.
Tak zase býl pokoj od nich pár let, mezitím přišel zákon, že každá obec musí mět svoje cigány, ve své
obci, tak u nás v Mistříně takřka žádných cigánu nebylo, jenom jeden, říkali mu Joža ten se stále hlásil
do Mistřína, ale i ten se vytratil, neboť dostál jednou pár na žebra, že už vícekrát do Mistřína se ani
neukázál. Proč dostal tento poslední zmíněný cigán na žebra povím dále.
Přišel jednou ku zmíněnému starostovi a pravíl, že on patří do Mistřína a né do Sudoměřic (kde bydlel)
a že nepujde až mu starosta dá šaty a pojest. Stalo se náhodou že p. starosta býl sám doma když tento
cigán se objevíl, a tak nenadále chytil p. starostu pod krk, a škrtil ho – ale děvče malé přiběhlo rychle
pro obecního sluhu, který také býl hned pohotově, a vzál sebou čagan, a cigána dobře vyplatil jednou
provždy – že se vícekrát do Mistřína ani neukázál, a jest pokoj podnes.
… Ve vedlejší obci Svatobořicích také se chtěli občané zbavit svojich cigánů ale počínali sobě přitom
velmi divně abych tak řekl zrovna vandálsky, někteří z občanů se umlůvili a šli do tábora na cigány
u splavu (tam títo dříve sídlívali) v noci z pochodněmi, a tam je velmi zbili a načiní kovářské jim do splavu
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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poházeli, nato títo cigáni ihned těchto občanů žalovali, a lékařů si nechali vozit, a hodně dlouho byly
nemocní, (na cizí útraty), obec jim musela dati byt prozatimní a až bylo po soudech, pak jim musela
postaviti baráky na hranicích – kde dosud na škodu celého okolí táboří, takže ze dvou rodin dnes tam
stojí 13 baráků cigánských.
Ti občané co šli na ty cigány byly trestaní a museli všecky ůtraty zaplatit tak že se někteří zbavili
svého majetku, a pamatují ještě i jejich děti na cigány, a mají je na škodu celé obce a celého okolí. Budiž
čest na věčnou památku našim osvoboditelum od těch cigánů v Mistříně p. starostovi Hudcovi a hajnému
Kozákovi.
Tak končím hystorii o cigánech v Mistříně i ve Svatobořicích.

V Mistříně dně 22. února 1932.
Martin Kundrata, zapisovatel

Po sloučení obcí se začala psát společná
kronika Svatobořic-Mistřína
• rok 1991 – kronikářka Miluše Přikrylová

Z historie cikánů
Národnost občanů v naší obci u většiny je česká – moravská. V obci nebydlí žádná rómská rodina, tak
jak tomu bylo před druhou světovou válkou.
Přenesu se krátce do historie, kde zachytím příběhy o cikánech, tak jak jsem je slyšela.
Skupina cikánských domků, asi 22, byla sto metrů za textilkou od silnice dolů. Domky byly malé,
většinou jen jedna místnost. Jak přišel Hitler k moci, cikány poslal do plynu a domky během jednoho dne
zlikvidoval. V době kdy zde cikáni žili, se odehrály různé příběhy.
- Stávalo se, že když šli školáci pěšky do Kyjova do školy, nejednou je zaskočili cikáni, chytli je
a z aktovky jim sebrali svačinu.
- Jednou se stalo, že jeden z cikánů, Vincek, se oběsil na třešni na Příčkách od Kyjova. To se v dědině
rozkřiklo a všechna děcka, co byla nablízku, se na tuto senzaci utíkala podívat. Byla jsem také mezi nimi.
Pod stromem, kde Vincek visel běhala, křičela, plakala cikánka, jeho žena, a bědovala: „Co ho to napadlo,
dyť toto mě eště nikdy neudělal.“
- Jednou za velké zimy byl cikánský pohřeb, na který si pozvali cikáni muzikanty. Protože byl silný
mráz, muzikantům jednomu po druhém začaly zamrzat nástroje, až úplně přestali hrát. Doběhla mezi
ně cikánka a křičí: „Hrajte dál, aspoň ten s tým bubnem, co si ten mrtvý pomyslí.“
- Nejzajímavější byla cikánská svatba, která se konala v hospodě ve Svatobořicích u Křivského č. 186
(Šťastného). Svatební průvod přišel dědinů do hospody, kde už seděla skupina místních chasníků, známých dobrodruhů. Cikáni se v hospodě usadili, bylo jich kolem 30. K tanci hráli tři muzikanti z kapely
Řiháka (Čerta). Cikán – ženich Martin byl z Hraniček a nevěsta – cikánka z Bukovan.
Začalo se roznášet pivo, zpívalo se, tančilo a bylo veselo. Pak ale cikáni vyhlásili sólo, místní chasník
Klimeš se zvedl od stolu, nerespektoval tuto výzvu a šel tancovat. Za ním šli tancovat ostatní a bylo zle.
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Začaly létat hospodou půllitry a tekla krev, začala rvačka mezi cikány a místní chasou, kterou cikáni
z hospody vyhazovali. Jeden chasník dostal půllitrem po čele (Forman), druhý po patě (Šmíd), třetí
plivátkem po oku (Ždarský). Místní obecní policajt Mančík přiběhl, aby sjednal pořádek. Postavil se
do dveří a křičel, co je to tady! A v tom ho zasáhl půllitr po nose a tekla červená. Rozzuřený vyběhl
z hospody k sousedům, kde hledal pantok, že je zabije. Hospodský Křivský byl bezradný, tak si vlezl pod
výčepní pult. Pak se cikáni rvali mezi sebou, bukovanští se svatoborskými. Místní chasníci zatím venku
rozebrali laťkový plot a chystali se znovu do útoku proti cikánům. Znovu vtrhli do hospody a to už
cikáni, jak je viděli s palicami, začali utíkat, kam se dalo. Cikáni křičeli a utíkali humny pryč a tam zase
oni rozebírali dřevěné ploty. Nešťastná cikánská nevěsta ve rvačce přišla o oko. Tak skončila cikánská
svatba, po které zůstala spoušť, jak v hospodě, tak v blízkém okolí a dlouho se o této svatbě vyprávělo.
Text z kronik je přepsán doslovně, včetně chyb.

Lenka Gajdová

I l u st ra č n í foto

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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◾O ČEM MOŽNÁ NEVÍTE◾

Ocenění za reprezentaci
Za skvělou reprezentaci obce a České Republiky na Mistrovství světa v požárním sportu, které
se konalo v Chorvatsku - v Čakovci, byla Veronika
Fricová spolu s trenérem Otou Svorou přivítána

a odměněna starostou a místostarostou obce.
Je vícemistryní světa v běhu na 100 m překážek
a členkou družstva mistryň světa v požárním
sportu.

Internetové stránky VARECHA.SK
FEDOR MALÍK – Morava v nás
Pozvaniu vinárskeho spolku „Kukelský duch“
na jedenáste „Svatovavřinecké setkání vinařů“
spojené s prosbami za novú úrodu sa nedalo
odolať. V druhú augustovú nedeľu sme nasadli
do auta a vyrazili na Moravu. Počasie bolo akurátne a po ceste sa hodne debatovalo. O ľuďoch,
o gastronómii, o víne. Akože inak...
Za Trstínom sme sa prehupli cez Bielu horu,
potom preťali Senicu, odbočili na Skalicu a v Sudoměřiciach vstúpili do kraja Slováckej vinárskej
podoblasti. Motali sme sa dedinkami a nasávali
pôvabný kraj našich moravských bratov. Rohatec,
Hodonín, Mutenice a napokon cieľ našej cesty –
Svatobořice–Mistřín.
Dve obce z 13. storočia, ktoré sa v roku 1964
spojili do jednej. Požehnaný kraj, dobrí ľudia
Dolnomoravského úvalu, ktorým preteká riečka
Kyjovka. Na konci dediny sme odbočili nedobrými cestami nahor. Krajina s črtami toskánskych
obrazov sa otvorila. Lány už pokoseného obilia,
ovocné sady a riadky vzorne obrobených viníc..
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Desiatky odtieňov zelenej, okrovej aj žltej. Zastavili sme na obrovskej prírodnej plošine pred skromnou stavbou „Kukle 28“. Krajom znela slávna Varmužova cimbalová muzika (*1964). Privítal nás
Petr a predstavil nám svojich troch bratov a dve
sestry. Hralo sa, počúvalo sa a koštovalo sa. Vyše
sto slováckych kvapalných pokladov. Skvelé neuburgy, magnetizujúce soviňóny (čarovný Veverkov
z Čejkovíc), moky Dufekove, vlašáky, ryňáky, pinoty. Takmer stovka degustátorov sa oblizovala.
Ani žalúdky nezostali prázdne. Každý návštevník
platil vstupné vo forme dvoch klobás! Za najlepší
bol vyhodnotený „vurst“ – čatajský mogon z dielne
Miloša Ružeka z Modry – Kráľovej...
Stoly boli plné tamojších dobrôt. Slaných i sladkých. Pečený bôčik, sušené šunky, slaná štrúdľa
s nivou, lístkové tyčinky s mäsom, jemné fašírky
od Vlkoša, desiatky druhov syrov. A sladkosti?
Nedostižné moravské koláče, marhuľová aj slivková bublanina, žĺtkovo–orechové rezy, starožidovský mrežovník, škoricové slimáky, smažené.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

koblihy, modranské scískance... Nádherná vinársko – záhradná slávnosť v nádhernom kraji.
Bolo popršané, vzduch sviežo voňal vyzretým
maštaľným hnojom. Slivkové stromy boli obťažkané tmavými lilafialovými plodmi a na marhuliach
viseli posledné, už zosychajúce moravské marhuľky. Prešiel som vinicou nahor a točiac sa okolo
svojej osi, krúžil som horizontom krajiny. Na juhu
Malé Karpaty, smerom doprava kontúry rakúskeho Predalpia, potom vrcholky Vysočiny, výbežky
Chříbov, Buchlovických vrchov, majestátna Javorina, Biele Karpaty. Horský veniec na rozlúčku.
A v pohári viac ako vyzreté „sušenoparadajkové“
Silvánske červené. Lúčime sa, sadáme do auta

a Varmužovci hrajú stáročnú strážnickú ľudovku
„Malíkovi synové...“ O rok som tu znova. Ak mi
Pán dožičí...
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Co se děje v naší škole
Nový školní rok 2021/2022
Vážení spoluobčané, dva letní měsíce utekly
jako voda a již je zde opět září a nám začal další
nový školní rok. Začali jsme tradičním uvítáním
našich prvňáčků, i když na netradičním místě.
Slavnostní uvítání za přítomnosti představitelů
obce a pana faráře proběhlo v tělocvičně školy.
Naše nejmenší školáky si pak převzaly třídní učitelky a odvedly je do svých tříd, kde na ně čekaly
dárky na uvítanou. Rodičům byly v tělocvičně předány informace o školní družině a jídelně.
Součástí návratu žáků do školy se stalo testování. Ať již je pohled na tuto skutečnost jakýkoliv,
dovolte mi na tomto místě poděkovat všem žákům
i zákonným zástupcům za spolupráci a pomoc při
organizaci tohoto kroku. Poděkování patří také
zřizovateli školy, který nám umožnil nabídnout
možnost otestovat děti nejen základní školy i mírnější formou testů ze slin.
Dalším preventivním opatřením je dodržování
homogenity ročníků. Organizace obědů ve školní.
jídelně je tak rozdělena na jednotlivé ročníky
a stejně tak jsou tvořena oddělení ve školní družině. Ve společných prostorách školy je pak potřeba mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Věřme,
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že i tato opatření brzy opadnou a dojde k dalšímu
rozvolnění.
Po zkušenostech z minulých školních let
vstupujeme do letošního školního roku s nadějí
a očekáváním. Všichni si přejeme, aby již nebyla potřebná distanční forma výuky a naši žáci se
tak mohli vzdělávat prezenční formou za osobní
přítomnosti ve škole. Tedy v prostředí, kde se mohou setkávat se svými spolužáky a učiteli, pracovat osobně na školních projektech a budovat si
vzájemné kamarádské vztahy, které mnohdy vydrží po celý život. I nadále se však bude prostředí
školy modernizovat a mnohé prvky a pomocný
software, které jsme se všichni naučili užívat
při distančním vzdělávání, si chceme ponechat
i do prezenčního vzdělávání.
Do nového školního roku si tedy popřejme 303
dnů pevného zdraví, 7 272 hodin tolerance a vzájemného porozumění a 436 320 minut naplněných
prací, která povede k úspěšnému zvládnutí školních povinností. Našim žákům devátého ročníku
přejme šťastnou ruku při volbě střední školy, která
je bude naplňovat a dá jejich životu nový směr.
Zbyněk Mašek, ředitel školy

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Výlet do ZOO Lešná
Dne 22. června vyrazili prvňáci a druháci
na dlouho očekávaný výlet do ZOO Lešná. Počasí nám přálo, a tak jsme se naladili na exotickou
vlnu a vyrazili na dlouhou procházku. Chová se
zde přes 200 druhů zvířat a nachází se zde 6 pavilonů. Významná je Tropická hala Yucatan, kde
projdete po visuté lávce a objevíte pradávnou civilizaci Mayů a zakusíte atmosféru tropického lesa.
V Africe potkáte slony, žirafy, nosorožce a pštrosy. V Amazonii obdivujete aligátory a v Etiopii uvidíte paviány, jeřáby nebo kladivouše. V Austrálii
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procházíte přímo klokaní stezkou. Největší atrakcí pro děti ovšem bylo setkání s rejnoky, které si
mohly pohladit. Odměnou za celodenní naučnou
výpravu je vždy skvělá zmrzlina nebo suvenýr,
bez kterého se snad ani nemůžete vrátit domů!
Po návratu do školy jsme si o všem dlouho povídali, vše nakreslili a už se těšíme na další výlety
a exkurze. Věříme, že nám to situace ve školním
roce dovolí, protože prožitkové a názorné učení je
pro děti nenahraditelné.
Markéta Varmužová, učitelka

15

Muzikant Vilda
Ráda bych Vám představila mladého skvělého
a hlavně skromného muzikanta, současného devatenáctiletého studenta gymnázia v Hodoníně
Viléma Půčka. Již několik let, co ho znám už
jako šikovného žáka naší základní školy, sleduji
neuvěřitelný posun v muzice a celkovém hudebním rozhledu. V současné době je pro mě výborným instrumentalistou i zpěvákem. Proto jsem
velmi ráda, že svolil k tomu, aby nám řekl, jak
se vlastně k muzice dostal. Třeba bude inspirací
pro ostatní:
„Hudbě jsem se začal věnovat, když jsem měl čtyři
roky. Táta mě učil na zobcovou flétnu a vzpomínám
si, že mě to opravdu bavilo a věděl jsem, že v tom
chci do budoucna pokračovat. V sedmi letech jsem
začal hrát na klavír u paní učitelky Katky Martykánové, kam chodím na hodiny klavíru dodnes. Moc
bych jí chtěl za všechno poděkovat, kolik toho pro mě
udělala, kolik znalostí mi předala... A o rok později
jsem se pustil do kytary. Nejdřív jsem zkusil akustickou a pak jsem přešel na elektrickou. Když mi
bylo deset let, tak jsem začal hrát v Mladém Bandu
Dubňany na klavír pod vedením Janka Gašpárka. To
byla moje první zkušenost s hraním v kapele. A od té
doby do hudby dávám vše a snažím se na sobě pracovat. Od roku 2016 hraji kytaru ve swingovém tělesu
EagerSwingers a to mi dodalo další motivaci učit
se novým technikám ve hře na tento nástroj. A také
jsem se začal učit na bicí a saxofon. V roce 2018
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jsem s mojí kamarádkou Linh Phan založil akustické
duo Lin&Will. Hrajeme covery světových i českých
interpretů převážně v oblasti popové hudby. Od roku
2019 jsem členem slovenské kapely Kantori, kde
hraji na klávesy, kytaru, saxofon a taky zpívám.
S Kantorama hráváme svatby, oslavy, plesy a jiné
zábavy. Na základě všech zkušeností se snažím zlepšovat a posouvat se dál. Hudba je můj život a vždycky si každý koncert užívám.“
Jak vidí Vildu skvělý pan učitel, saxofonista,
klarinetista a šéf několika kapel Janek Gašpárek?
„Vilda je mladý ambiciózní kluk, který je na svůj
věk neobyčejně vyzrálý. Když se to skloubí s perfektním zázemím doma a s výbornou kantorkou klavíru
na ZUŚ , obrovskou dávkou talentu a chutí do práce,
tak tu máme mladého hudebníka – dá se teď už říct
multiinstrumentalistu, o kterém ještě hodně uslyšíme. A já jsem rád, že můžu být u toho...“
Paní učitelka klavíru, varhanice a zpěvačka
Katka Martykánová vnímá svého dlouholetého
žáka podobně jako její kolega Gašpárek:
„Vilda je sen každého pedagoga jak na ZUŠ, tak
i v obecném vzdělávání. Patří totiž k vynikajícím žákům gymnázia v Hodoníně. Jinak je to hudební talent
od Pána Boha podpořený nejen rodinným zázemím,
ale i vlastní pílí. I po těch letech krásné práce s ním
mě neustále překvapuje vnímavostí, zanícením, vcítěním a pochopením pro hudbu a také neobyčejným přístupem a připraveností do výuky klavíru. Jediná věc

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

mě mrzí – letos absolvuje 2. cyklus hry na klavír, tím
končí jeho studium na naší ZUŠ a já jej tím pádem už
nebudu moct učit. A to mně bude chybět!“
Nevím, nakolik se dá hudební svět pochopit,
uchopit či změřit. Možná to před lety zkoušel geniální fyzik Albert Einstein, který prohlásil:
„Kdybych nebyl fyzik, byl bych asi hudebník.
Často přemýšlím v hudbě. Žiju své sny v hudbě.
Vidím svůj život z hlediska hudby. Nemůžu říct,
jestli bych v hudbě udělal nějaké kreativní dílo

důležité, ale vím, že ze života mám největší radost
ze svých houslí...“
A přestože mi Vilda neprozradil, kam zamíří po maturitě, tento citát mi jeho hudební duši
hodně přiblížil. Ono je to vlastně jedno, zda bude
právník nebo lékař, hudba byla, je i bude nedílnou
součástí jeho života a určitě i motorem. Přeji ti,
Vildo, nádhernou jízdu v tom tvém hudebním světě a brzy na viděnou na koncertě!
Markéta Varmužová

Příměstský tábor
Tajemná záhada
Letošní příměstský tábor byl na tajemné téma,
které se děti dozvěděly až při nástupu. Staly se
badateli a postupně zjišťovaly zajímavosti o pravěku: jak se lidé oblékali, co jedli, způsob boje,
kde bydleli a jak se postupem času v těchto dovednostech zdokonalovali.
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Každý den jsme tvořili něco jiného, začali jsme
výrobou nástěnné malby, pokusili jsme se o výrobu.
kamenné sekyry a oštěpu. Děti si vyzkoušely, jak
lze získat otisk mušle. Ukázali jsme jim různé
zkameněliny živočichů a rostlin, zub z mamuta
a vytvořily si i otisk dinosaura.
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První výlet do Mikulčic se dětem moc líbil,
na starost si nás vzaly dvě lektorky, které dětem
formou bobří školičky ukázaly vykopávky, zajímavosti v okolí i čapí hnízda. Potom jsme si všichni.
opekli špekáčky a lektorky učily děti střílet
z luku. Po zakoupení suvenýrů jsme nastoupili
do autobusu, ve kterém jsme si i zazpívali, a dorazili šťastně zpět do školy.
Druhý výlet byl na Pohansko, opět nás pan řidič
čekal s “vychlazeným autobusem” u školní jídelny. Děti měly nabalenou svačinku i oběd v batůžku a už se těšily na výlet. Procházkou jsme přišli
až k zámku, kde jsme si koupili nanuk, a ve stínu
jsme namalovali polozemljanku, kterou jsme si
po cestě prohlédli. Poobědvali jsme sekanou a pomalu jsme se vydali na zpáteční cestu k autobusu.

Dokonce jsme vyráběli i Venuši, každé dítko
dostalo kus keramické hlíny, ze které měla vzniknout postava, dařilo se jim a svoje dílo si po vypálení odnesou také domů.
Na závěr tábora se naši badatelé utkali v hodu
oštěpem, který jsme vytvářeli z kašírovací hmoty..
Celotáborovou hru vyhráli zelení, ale vítězové byli
vlastně všichni. Každé dítě dostalo odměnu a pamětní list, který jim předal pan starosta. Odpoled-.
ne už se děti těšily na grilovačku, na kterou byli
pozváni i rodiče. Ti přišli v hojném počtu a poslední odpoledne jsme si užili všichni společně.
Věříme, že se dětem tábor líbil, že si odnesly
domů spoustu skvělých zážitků, ale i poznatků
a navázaných přátelství.
Hana Šparglová, vedoucí tábora

Příměstský tábor podpořila Stavební firma Plus s.r.o., Hodonín, která věnovala
částku 5 000 Kč a společnost WIKY Kyjov, která darovala drobné hračky pro děti.
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Farnost
Život ve farním společenství

Od posledních informací ohledně dění v naší farnosti, uvedených v minulém vydání obecního zpravodaje, se toho příliš neudálo, nicméně i o těch
několika akcích se s Vámi chci podělit. Jak už bylo
minule avizováno, v neděli 20. června, v posunutém termínu, proběhlo první sv. přijímání dětí.
Poprvé přijalo eucharistii 14 dětí, z toho dvě byly
při téže mši sv. pokřtěny. O týden později, 27. června, se konala opět na hřišti pod kostelem poutní
mše svatá k svátku Navštívení Panny Marie a poté
proběhla, po litaniích, zásvětná modlitba k Panně
Marii. Odpoledne se uskutečnil, také v parku, farní den. Byly připraveny soutěže pro děti, zahrála
Varmužova cimbálová muzika, ale také jako loňský rok bylo připraveno vystoupení mladého bandu
ZUŠ Dubňany. Letošní farní den se nesl ve stínu
přírodní katastrofy, kdy tornádo poničilo obce
mezi Hodonínem a Břeclaví a mnoho lidí přišlo
o střechu nad hlavou. Proto také při farním odpoledni probíhala sbírka na postižené. Sbírka se
stejným účelem proběhla i následující neděli, jako
ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze, jako
i na mnohých dalších místech a při různých akcích
v celé naší republice a také za hranicemi. Na stejný účel putovala i sbírka uskutečněná v kostele
při koncertu v rámci kulturních akcí v naší obci,
konaných namísto původně plánovaného festivalu.
Na tomto koncertu vystoupili Kateřina MartykáPodzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

nová při hře na varhany
a na klávesy, pak Ján
Gašpárek na saxofon
a Jaromír Kučera a Miroslav Kolacia na housle.
Celkově přesáhl výtěžek
sbírek při těchto akcích
100 tisíc korun.
Na začátku září nastoupily děti opět do školy a také si přišly pro
požehnání aktovek první
zářijovou neděli. 11. září proběhla v Žarošicích
hlavní pouť, Zlatá sobota. Jako hlavní host přijel
na tuto slavnost apoštolský nuncius (velvyslanec
státu Vatikán v České republice) Mons. Charles
Balvo. Opět několik našich farníků podniklo tuto
pouť pěšky. V neděli poté se při „hrubé“ mši sv.
konalo poděkování za úrodu. Z úrody našich polí
a zahrádek ještě předtím darovali naši farníci nějaké produkty na Arcibiskupský kněžský seminář
v Olomouci, kde se bohoslovci připravují na kněžskou službu.
Přeji Vám všem pevné zdraví, ať do našich životů
už nějak dramaticky nezasáhne pandemie se všemi
omezeními, které v poslední době přinesla. Přeji
všem pěkné podzimní dny.
P. Bedřich Horák, farář

19

Charitní pečovatelská služba
Milé setkání s klienty
Po roční přestávce, kdy nám pandemie Covid-19
znemožnila jakýkoliv společenský kontakt, se
v pátek 27. 8. 2021 opět na nádvoří Domu s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně
uskutečnilo již tradiční Charitní odpoledne.
Tato kulturně – společenská akce, konaná
v rámci Dne Charity, nabízí každoročně před koncem prázdnin seniorům z DPS, jejich rodinným
příslušníkům, uživatelům Charitní pečovatelské
služby, občanům Svatobořic-Mistřína i potencionálním zájemcům možnost vzájemného setkání,
poslechu či zazpívání si lidových i populárních
písniček při skleničce něčeho dobrého a malého
pohoštění. V rámci programu dne otevřených dveří mají návštěvníci akce možnost poznat, jak se
žije našim uživatelům, nahlédnout do bytu či jiných prostor DPS, prostřednictvím informačních
panelů se podrobněji seznámit s nabídkou a historií služby. V rámci doprovodných aktivit měli
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letos návštěvníci akce možnost nechat si zdarma změřit krevní tlak nebo obsah cukru v krvi.
Neopomenutelný význam pro Charitu má i fakt,
že takováto setkání nám vždy poskytují i určitou
zpětnou vazbu a hodnocení naší práce.
Kulturní program letos zajistila dechová hudba
Vacenovští muzikanti a Mužský sbor z Vacenovic.
Celé odpoledne nás průběžně obohacovali pestrými melodiemi a krásným sborovým i sólovým zpěvem, což – jak věříme – dalo návštěvníkům akce
zapomenout na své starosti a potěšit svou duši.
Touto cestou chceme také poděkovat vedení
obce Svatobořice-Mistřín, zejména panu starostovi Ing. Miroslavu Veselému za nesmírnou ochotu
a vstřícnost, s jakou nám letos – vzhledem k nejistému počasí – pomohli akci zabezpečit jednak
bezplatným zapůjčením laviček a stolů, ale hlavně
postavením stanu pro všechny návštěvníky.
Vladimír Měchura, ředitel Charity Kyjov
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
RC Krteček otevírá po prázdninách hernu pro nejmenší.
Rodinné centrum Krteček po slunečných i deštivých dnech letních prázdnin a po koronavirovém
rozvolnění zahájilo od 8. 9. 2021 jedenkrát týdně
provoz herny. Prostor nabízí rodičům a jejich dětem příjemné zázemí poskytující volnost pro hru,
kreativitu, tvoření, muzicírování i odpočinek při
kávě či čaji. Nejmenší děti v Krtečku od raného
a předškolního věku tak mohou poznat nové kamarády a vytvořit si přátelské vztahy, které se mohou rozšiřovat nadále ve školce a základní škole.
Nejednomu dítku se podařilo navázat přátelství
v Krtečku, jež stále trvá.
Aktivity našeho spolku byly v roce 2020 - 2021
utlumeny z důvodu opatření proti Covid-19
a doufáme, že již k další koronavirové vlně nedojde v takovém rozsahu, aby se opětovně uzavřely spolky, služby, školky, školy, obchody atd.
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a omezil se v nemalé míře zase život lidí. Ovšem,
aby se plány nastartovaly v novém kabátě s dalším nadšením, je zapotřebí, aby Krteček našel
příští aktivní služební maminky a zrealizoval
se organizovaný tým. Nechceme zájemkyně odradit v náboru kvůli povinného angažování se
a zajišťování venkovních aktivit. Ty mohou být
vynechány. Zpočátku stačí být činné v otevření
herny pro děti a později se uvidí, kam se bude ubírat zájem všech výpomocných maminek. Ovšem.
na druhou stranu čerstvý potenciál budoucích služebních členek může přinést jiný náhled na vzájemnou spolupráci a otevřenost k dalším možnostem vývoje rodinného centra.
Neotálejte a ukažte, že máte v sobě vůdčí typ,
nápaditost, impuls, sílu a chuť si vyzkoušet něco
jiného. Navštivte naše rodinné centrum v Domě
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s pečovatelskou službou a domluvte se na výpomoci. Pomozte nám rozšířit tým. Děkujeme.
Rodiče a děti – herna je otevřena každou středu
od 9:00 do 11:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým služebních maminek.
Návštěva v RC Krteček – krajská koordinátorka.
Svojí návštěvou nás dne 24. 8. 2021 v odpoledních hodinách poctila krajská koordinátorka paní Petra Kuhejdová Halířová, která působí
za Jihomoravský a Zlínský kraj v Síti pro rodinu, jež představuje pro všechna centra tzv. Mateřskou loď. Paní Petra pracuje v centru Žirafa
v Bílovicích nad Svitavou na pozici členky Rady.
Současně také pracuje v Komisi pro děti a rodinu, která funguje při obecním úřadu.

Síť propojuje jednotlivá centra, sdílí novinky,
nápady, spolupráci, nabízí pracovní místa, zprostředkovává školení, semináře, odborná sezení
a zajišťuje další aktivity. Každé centrum má možnost čerpat z velkého množství nabídky Sítě pro
rodinu a je na každém centru, kolik toho a v jakém množství využije a zrealizuje.
S paní Petrou jsme si všechny povídaly o našem rodinném centru od vzniku až po současnost,
o proběhlých akcích, o úspěších i nesnázích, o nových možnostech a příležitostech. Bylo to velmi
příjemně strávené odpoledne v herně i na venkovním hřišti, kde si děti hrály a dováděly a my maminky se mohly věnovat debatě. Tímto děkujeme
paní Petře za její čas a podněty.
Za RC Krteček Sva-mi, z. s.,
Jitka Janošťáková

Ženský sbor REZEDKY
Máme tady konec srpna, léto se blíží ke svému konci, děti se připravují
do školy a už je zase čas napsat něco do obecního zpravodaje.
V minulém čísle jsem se zmínila o čepení nevěsty a o tom, že dám vědět, jak se nám to podařilo.
Takže 5. června na svatbě, teď už manželů Adélky a Tomáše Boleslavových, jsme za zpěvu krásných písniček a za pomoci tetičky Hajné začepily
nevěstu. Pro nevěstu to bylo veliké překvapení,
protože do poslední chvíle nevěděla, co se na ni
chystá. A pro ostatní svatebčany naše vystoupení bylo zpestřením svatební veselice. Týden nato
nám novomanželé přišli poděkovat na zkoušku.
Bylo to velmi milé a potěšující.
A protože naše skvělá Klárka z nás umí dostat
i něco jiného než folklorní písničky, nazkoušely
jsme Zpěvy z Taizé a naší člence, paní doktorce
Mirce Neduchalové, která oslavila kulatiny, jsme
je zazpívaly na mši svaté. Tam jsme také představily naše krásné nové sborové šaty, které nám vymalovala Maruška Kašná. Maruška je naše vrchní
malérečka. Vymýšlí a maluje svatební oznámení,
vizitky, dělá fotky, etikety a je v tom moc dobrá.
Folklorní písničky jsou naše srdcovka, a proto
jsme je rády předaly i s dárkem Mirce na oslavě
jejích narozenin. Všechny jsme se skvěle bavily
a děkujeme Mirce za pozvání. Také na Cimbálech
na ulici, konaných 8. 8. v parku pod kostelem, nás
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libé tóny cimbálu a houslí vylákaly před muzikanty, a tak jsme si trošku zazpívaly. Nebyly jsme
sice v plné sestavě, ale to nám nezabránilo zpívat
z plných plic a užít si to 🙂.
Konečně se nám podařilo uzavřít krásný projekt Kalendář (nafocený nahoře bez na podporu
a osvětu rakoviny prsu) a předat penízky z jeho
prodeje Nemocnici Kyjov. Výtěžek ve výši nádherných 40 tisíc korun putoval na rozvoj pracoviště mamografie Nemocnice Kyjov, příspěvkové
organizace, které se na preventivní odhalování
zhoubných nádorů prsu zaměřuje. „Mamograf
umí pomocí rentgenových snímků ukázat karcinom dříve, než pacientka narazí na cokoliv podezřelého. Prevence je velmi důležitá a zachraňuje
životy,“ upozorňuje primář Radiodiagnostického
oddělení Luboš Látal a dodává, že na bezplatné
screeningové vyšetření mamografem má nárok
každá žena starší 45 let, a to ve dvouletém intervalu. Je k němu potřebná žádanka od praktického
lékaře či gynekologa.
Teď se pilně připravujeme na zájezd do Kovářova. Strašně moc se na to těšíme. Ale o tom až
příště. Mějte se krásně.
Za Rezedky Marcela Hasalová
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Soubor Mistřín
Po dlouhé pauze způsobené tím, co už se mně ani nechce vyslovovat,
jsme mohli znovu přepnout do normálního módu.
Později sice, v netradičním srpnovém termínu,
ale přece, se Cimbály na ulici tento rok konaly.
Na muzikantech byla ještě vidět velká chuť do hraní, po dlouhém období, kdy jsme měli dovoleno
vyzpěvovat možná jenom doma ve sprše. Myslím,
že my všichni jsme moc rádi, že jsme mohli zase
slyšet zvuk cimbálu i jinak než doma z cédéčka.
Základ vytvořila muzika Kapric s primášem, naším členem a kamarádem Ladikem Švidroněm.
K nim se přidali muzikanti z okolí a výsledek byl
moc dobrý. Všem jim za to patří velký dík.
Ani v tomto roce, tentokrát ne kvůli počasí, se
nám nepodařilo uspořádat na konci dubna „Pálení čarodějnic“, a tak jsme stejně jako v minulých letech přesunuli tuto akci na konec srpna.
Ukončení prázdnin bylo vlastně již druhým rokem
jednou z mála akcí, které se podařilo uspořádat.
Děti dostaly zdarma špekáček a limonádu, mohly
se vyblbnout na skákacím hradu nebo si zasoutěžit na různých stanovištích, za což dostaly pěkné
odměny. Večer jsme pokračovali jako vždy zábavou, tentokrát znovu se skupinou Dance Ranch.
Počasí bylo spíše aprílové a zprvu nás potrápil
déšť, který možná některé odradil. Nakonec se ale
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počasí umoudřilo a mohli jsme si to u táboráku
pořádně užít. Věřme, že to nebyla poslední akce
tohoto roku jako loni.
Všichni jsme asi trochu napjati a s obavami
očekáváme, jaký bude letošní podzim a zima. Myslím, že si přejeme, aby život zůstal v normálních
kolejích. Já jsem optimista a věřím, že tomu tak
bude. Pokud ano, snad si budeme moci znovu naplno užít všechny tradiční akce jako např. hody.
My bychom rádi v prosinci připravili vánoční jarmark tak, jak jste už několik let byli zvyklí. Uvidíme, jak vše dopadne a včas vám dáme vědět.
To, co nás postihlo v minulých dvou letech,
čekal asi málokdo a bohužel to zanechalo šrámy
i na fungování některých spolků. Snad se tyto
rány brzy zacelí a naplno se obnoví nejenom folk-.
lorní život v naší obci.
Zůstaňte pozitivní na duchu, nenechte se masírovat každodenní náloží negativních zpráv, které se
na nás valí z médií, choďte ven, hýbejte se a radujte
se ze života – to je ten nejlepší lék na jakoukoliv
nemoc, alespoň podle mého neodborného názoru.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Petr Hajný, Soubor Mistřín
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Kroužek Hubert
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín, z. s.
se 12. 6. 2021 zúčastnil Okresního kola soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
a STŘELBY ZE VZDUCHOVKY, kde si děti vysoutěžily sedm umístění.
V letošním roce komise hodnotila společně holky a kluky, z toho prvních 5 v každé kategorii.
Z možných 10 ocenění si náš kroužek odvezl pět
ze soutěže Zlatá srnčí trofej a z možných 6 ocenění ve střelbě ze vzduchovky krásná dvě místa.

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“
Kategorie A – 1. místo Jorika Urubková
Kategorie B – 1. místo Marina Urubková
Cena poroty za techniku – Jan Hajný

VÝSLEDKY Zlatá srnčí trofej okresu Hodonín
Kategorie A
3. místo Martin Hajný
4. místo Kateřina Podveská
Kategorie B
3. místo Valentina Seloucká
4. místo Jan Hajný
5. místo Marina Urubková

Výtvarné práce všech tří členů kroužku byly
odeslány na národní kolo soutěže do Prahy.
A jak to dopadlo?
GRATULUJI Marině Urubkové, která se
umístila ve IV. kategorii na 1. místě s obrázkem „Medvědí rodinka“.

VÝSLEDKY Střelby ze vzduchovky okresního
přeboru mládeže
Kategorie A – 2. místo Kateřina Podveská
Kategorie B – 3. místo Markéta Novotná
Umístění dětí ve výtvarné soutěži – ocenění
bylo provedeno v sobotu na soutěži ZST, vzhledem
ke skutečnosti, že v letošním roce kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, nebyla Výstava trofejí.

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Slavnostní vyhlášení proběhne v září na výstavě Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem, kam si
Marina pojede převzít svoji cenu.
Náš okres Hodonín reprezentovalo v Praze cca
20 obrázků. Celkem v národním kole bylo kolem
700 výtvarných prací, považuji to osobně za velký úspěch a ještě jednou děkuji za příkladnou
reprezentaci obce Svatobořice-Mistřín a kroužku
HUBERT.
Lenka Lípová, vedoucí kroužku
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Mankyz
V uplynulém období spolek Mankyz určitě nezahálel.
Pravidelně ošetřujeme ovocné stromky, které
jsme zasadili před pár lety, a udržujeme jejich
okolí. Na podzim se chystáme zrekultivovat další
obcí určené neobdělané pozemky a osadit je dalšími ovocnáčky.
Díky dramatickým vládním hygienickým opatřením jsme bohužel nemohli uspořádat košt pálenek,
destilátů, likérů a domácích pomazánek. Po rozvolnění hygienické situace jsme zorganizovali Dětský
den, který jsme uspořádali v sobotu 26. 6. 2021
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem, obecním
úřadem, Sokolem a dalšími místními sdruženími.
Sobotního slunečného odpoledne si pořádně užilo přes 500 návštěvníků. Pro děti jsme připravili
skákací hrad, malování na obličej, dětskou diskotéku, ukázku hasičské techniky, s dravými ptáky se předvedl sokolník, na táboráku se opékaly
šťavnaté špekáčky. Na soutěžních stanovištích
děti uplatnily své dovednosti a vědomosti, za něž
byly odměněny věcnými cenami a cukrovinkami.
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Pro všechny bylo na místě připraveno bohaté občerstvení. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno
nádherných 53 750,- Kč a následně předáno předsedovi spolku Gurmáni Mikulčice za účelem obnovy tornádem postižené obce. Všem návštěvníkům
a sponzorům patří velké poděkování!
V srpnu jsme se zúčastnili semináře a odborné
degustace na 18. ročníku Jelínkův vizovický košt.
Do konce roku nás ještě čeká mezinárodní degustace Grand Prix ovocných destilátů Flora košt
v Olomouci a slavná Lubenská Šťopička. Poslední
sobotu v srpnu jsme spolku Soubor Mistřín vypomohli s organizací táboráku a dětského odpoledne u kuželny v Mistříně.
Na sobotu 4. prosince připravujeme rockovou
zábavu se skupinami Atak, Rimortis, ExArgema
a Bigbity rock, srdečně zveme všechny příznivce
tohoto žánru do Sokolovny ve Svatobořicích.
Miroslav Štilárek, předseda spolku
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Děti v pohybu
Kemp pohybu, her a zábavy – 1. ročník
V termínu 19. - 23. 7. 2021 se uskutečnil kemp
pohybu, her a zábavy, který organizoval spolek
Děti v pohybu. Kempu se zúčastnilo 33 dětí od 4
do 12 let, většinu času jsme trénovali na školním
hřišti ve Svatobořicích (umělka), v úterý odpoledne jsme děti vzali na workoutové hřiště a středa
byla vyhrazena na celodenní výlet na zámek v nedalekých Miloticích.
Každý den po příchodu dětí mezi 8.00 - 8.30 hod.
jsme pro děti naplánovali warm up formou zábavných her, následovala atletická abeceda, starty
z různých poloh, soutěže družstev. Děti byly každý
den rozděleny do 4 družstev, po prvním úvodním
bloku byla svačina, kdy děti měly nachystané ovoce (banán, jablko) a oplatek, samozřejmostí byl
pitný režim. Po přestávce následoval hlavní tréninkový blok, kdy jsme se věnovali všeobecné koordinační průpravě s maximálním využitím pomůcek
(žebřík, bosu, bedýnky, překážky, terče, kruhy,
kužely, švihadla, různé druhy míčů). V 11.30 hod.
jsme vycházeli ze hřiště na oběd do restaurace KD
Luděk Bukvald, kterému patří velké poděkování.
Po obědě děti měly přestávku, kdy ji většina trávila aktivním odpočinkem, takže opět pohybem 🙂.
Kluci hráli fotbálek, holky tancovaly při hudbě
a nejmenší děti si malovaly… V odpoledním tréninku byla nachystána překážková dráha, fotbalové
a tenisové dovednosti, děti si vyzkoušely i mini-.
tenis přes malou síť, oblíbené bylo lano, respektive
přetahovaná nebo skákání přes lano. Den končil
vždy nějakou hrou, ocásky, vybíjenou, fotbálkem,
hoňkou. V úterý odpoledne nás čekalo workoutové.
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hřistě, kde si děti vyzkoušely plno cviků - šplh,
přítahy, houpání na kruzích, přelézání. Ve středu
po warm upu jsme si vyzvedli oběd v restauraci KD
a vydali se na zámek do Milotic, po necelých 2 hod
jsme dorazili na místo, kde si děti za odměnu koupily zmrzlinu. Potom jsme šli do zámecké zahrady
a viděli jsme na dětech, jak se jim tam líbí 🙂.
Za 1,5 hod. už jsme zase vyrazili zpět do Svatobořic, po cestě jsme dělali krátké přestávky a hráli
jsme různé hry 🙂. Všechny děti si zaslouží velikánskou pochvalu, hlavně ti nejmenší.
Ve čtvrtek jsme začali s přípravou na závěrečné disciplíny – sbírání míčků na čas, skok z místa, hod míčem, skok s rozběhem do písku a běh
na 50 m. Závěrečným dnem byl pátek, kdy už jsme
vše měřili a stopovali na čas, následovala finální
štafeta družstev 🙂. Každý dostal zaslouženou
odměnu v podobě diplomu a medaile, sladké překvapení a meloun.
Všem dětem patří obrovské poděkování a pochvala za vynikající přístup a předvedené výkony.
Věříme, že si děti 1. ročník kempu maximálně užily, že jsme splnili cíl, a to pohyb, hry a zábavu 🙂.
Touto cestou bych velmi rád poděkoval našemu spolku Děti v pohybu. A jmenovitě trenérům
Kristýně Jedovnické, Ondrovi Koutnému a Erikovi
Antošovi.
Naše velké úsilí bylo odměněno neskutečným
zájmem dětí, kdy úsměv na jejich nádherných tvářích nás už teď naplňuje velkou energií k přípravě
dalších ročníků.
Oldřich Pintera, vedoucí
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Spolek Magnet
MAGNET KEMP 2021 – Není to jen sport
Jednou z vizí SPOLKU MAGNET je připravit dětem ideální podmínky pro jejich fyzický, duševní
i společenský rozvoj. V červenci tohoto roku jsme
uskutečnili tři příměstské sportovně – pohybové
tábory, které jsou vždy skvělou příležitostí právě
tuto vizi naplnit.
Program našich MAGNET KEMPŮ je koncipován tak, aby děti měly všestranné vyžití, které
uspokojí ty největší sportovce, ale i děti, které se
pohybem spíše jen baví. Během tábora tak zažijí
pestré pohybové, kulturní a společenské vyžití.
Děti si z tábora odnáší radost z pohybu, která
je bude provázet po celý život. Vytváří si nová
přátelství. Učí se spolupracovat s ostatními, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Rozvíjí svoji
schopnost prosadit se ve skupině a kreativně reagovat na vzniklé situace. To jsou atributy, které
máme za cíl v dětech rozvíjet. Učíme je tak pro
skutečný život.
První tábor těchto prázdnin proběhl tradičně
ve Svatobořicích–Mistříně. Jednalo se již o pátý
ročník a zúčastnilo se ho rekordních 51 dětí! Pohybové aktivity vyplnily fotbalové tréninky, pohybové hry a workoutové hřiště. Zábavný a pro děti
velice oblíbený byl výlet na hodonínské koupaliště,
kde se jim dostalo veškerých vodních radovánek.
Unikátní novinkou byl výlet na fotbalový stadion
1. FC Slovácko v Uherském Hradišti. Na děti zde
čekal trénink složený z her pod vedením hráček
A-týmu Slovácka a kompletní prohlídka stadionu
včetně místnosti pro tiskové konference, veškeré
VIP zóny a taky procházka po hlavní hrací ploše. Děti se tak dostaly na místa, která jsou pro
většinu lidí naprosto nedostupná, a byl to pro ně
nezapomenutelný zážitek.
Druhý tábor proběhl v Žarošicích a jeho zaměření bylo převážně na florbal. Byl to již druhý ročník a navštívilo ho 33 dětí. Kromě florbalových
tréninků děti zažily i fotbalový trénink na hřišti
a gymnastickou průpravu v tělocvičně. V úterý
proběhl turistický výlet do přírody. Děti si opékaly špekáčky, rozdělávaly oheň lupou a vyzkoušely
si hry v přírodě. Další dny na děti čekal tradiční výlet na koupaliště v Uhřicích a pro většinu
dětí zcela nová zkušenost na lekci dětské jógy..
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Vyvrcholením celého týdne byl páteční florbalový
turnaj a slavnostní zakončení tábora.
Letos poprvé jsme uskutečnili tábor v Miloticích. 33 dětí na první ročník je naprosto skvělá
účast. Tento tábor nebyl zaměřen na konkrétní sport. Měl za úkol nabídnout všestranné pohybové vyžití, které bude atraktivní pro dívky
i chlapce. Na děti čekal pestrý pohybový program
složený převážně z her. Netradiční a mezi dětmi
velmi oblíbené bylo hraní si s psychomotorickým
padákem, díky kterému se děti učí vnímat sama
sebe, svůj pohyb i svět kolem. Děti zažily zábavný
turnaj v minigolfu, lekci jógy a dvakrát navštívily
koupaliště. V pátek byl na programu turistický
výlet s opékáním špekáčků. Děti měly za úkol
nachystat dříví na táborák a vyrobily si létající
draky, které tam potom pouštěly.

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

„Tři obce, tři tábory a celkem 117 dětí. To je
přesně o 24 dětí více než v minulém roce. Zvyšující
zájem samozřejmě vede i k narůstajícímu počtu trenérů, kterých máme aktuálně devět. Se všemi tábory jsme nadmíru spokojeni. Z dětí byl cítit naprostý
klid a lehkost, se kterou si veškeré aktivity užívaly.
Po dobu celého tábora jsou děti v neustálém pohybu
a interakci s ostatními účastníky. Sport je ideální
prostředek, jak vést děti ke zdravému a vyváženému

životnímu stylu. Učí je, že píle a vytrvalost vede
k úspěchu. A že pevná přátelství a slušné chování
je základ, o který se mohou opřít po celý život. Naše
tábory nejsou jen o radosti z pohybu. Dávají dětem
mnohem víc. Velmi nás těší pozitivní reakce všech
dětí i rodičů. Nesmírně si vážíme přízně a důvěry,
které se nám dostává. Děkujeme Vám.“
Michal Drápal
předseda SPOLKU MAGNET

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT:
MAGNET KEMP 2022 Svatobořice–Mistřín .
(11. – 15. 7. 2022)
– Příměstský pohybový tábor se zaměřením
na fotbal.
MAGNET KEMP 2022 Žarošice
(18. – 22. 7. 2022)
– Příměstský pohybový tábor se zaměřením
na florbal a fotbal.
MAGNET KEMP 2022 Milotice
(25. – 29. 7. 2022)
– Příměstský pohybový tábor zaměřený
na radost z pohybu.

Vize SPOLKU MAGNET:
Pohybové aktivity vnímáme jako prostředek
ke zdravému rozvoji dítěte. Každé dítě považujeme za individualitu, rozvíjíme jeho emoce a radost
z pohybu. Vlastními hodnotami inspirujeme děti
k úctě a fair play. Vytváříme prostor ke spolupráci a přátelství. Vnášíme do života fyzickou i duševní harmonii. Žijeme to, co děláme.
S úctou váš SPOLEK MAGNET a jeho zakládající členové:
Bc. Michal Drápal, Bc. Tomáš Synek,
Ing. Petr Vacula, Bc. Oskar Sněhota,
www.spolekmagnet.cz
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MO Svazu tělesně postižených
Jak jsme si užili léto

Tak, jak jsem psala v minulém čtvrtletníku –
část členů se zúčastnila pobytu v Sezimově Ústí.
Z vlastní zkušenosti musím říct, že jsme se měli
výborně. Ubytování, strava, organizace včetně
dopravy, možnost využívání velkého bazénu – tradičně skvělé. Užili jsme si čtyři procedury, dva
večery s živou hudbou, soutěž bingo a spoustu zájezdů. V ceně pobytu byl výlet do historického Tábora. Také poznávací zájezdy na Čapí hnízdo, vodní zámek Blatná nebo výlet parníkem po Vltavě
s návštěvou ZOO Hluboká i noční prohlídku části
krásného Konopiště zpestřenou jízdou vláčkem,
kterou jsme si připláceli, ale stálo to za to.
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Druhá skupina členů „testovala“ nové ubytování v hotelu Harmonie. Prostředí mimo centrum Luhačovic někomu vyhovovalo, zbytek využíval městskou dopravu. Připomínky se vyskytly
ke skladbě jídelníčku a hlavně ke spoustě schodů
do jídelny. Pro hůře se pohybující je absence výtahu dosti podstatné mínus. Z procedur byly v ceně
dvě masáže, ale daly se přikoupit další. Malý bazén byl k dispozici jen na společné cvičení. Pobyty v Luhačovicích jsou se samostatnou dopravou,
cenově je zdejší rekreace mnohem výhodnější než
dříve nebo ve výše zmíněném Ústí.
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V srpnu jsme se sešli na výborové schůzi,
na které jsme opatrně sestavili plán zatím na měsíc září. Zařadili jsme samé venkovní aktivity –
šipky za kostelem a petangue. Na srpen se zakoupilo 10 vstupenek na film „Zátopek", 15 ks na psa
„Gump“ a 20 lístků na koncert „Grande Moravia“,
ať se kulturně vyžijeme, dokud to jde... Při distribuci lístků jsme notně postrádali možnost vyhlášení rozhlasem, ne každý má kabelovku nebo
možnost nahlédnout na stránky obce. Připomí-

nám tudíž všem seniorům, aby sledovali nástěnku, tabuli na obecním úřadě a letáčky v Coopech.
Není možné Vás všechny jednotlivě kontaktovat.
Za zmínku stojí, že už celé léto cvičíme a plaveme v kyjovské nemocnici. Také máme v plánu
ještě v září uskutečnit od loňska odložený zájezd
do ZOO Lešná s prohlídkou Zlína.
Přejme si, ať nám všem aktivity pozdního léta
vyjdou.
Alena Pacíková, členka STP

SDH Svatobořice
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
V minulosti jsem pronesla osudovou větu:
„Když nevíš, co s volným časem, dej se k dobrovolným hasičům“. Život žijeme naplno a nudit se
neumíme. Pravdou je, že v této divné nalinkované
době očkováním, příkazy, zákazy je hasičských
akcí málo, ale i to stačí k tomu, abychom občas
vypadli z kolotoče životního stereotypu.
24. červen, horký a dusný den, který nevěstil
nic dobrého. Večer se spustila vlna svolávacích
SMS našim hasičům a ráno se celý národ probudil do dne, který přinesl na světlo hrůzu po devastujícím tornádu a na druhé straně obrovskou
semknutost Čechů a Moraváků. Na místě zasahovalo skoro 200 jednotek z celé republiky. Naši
dobráci jezdili pomáhat asi třikrát týdně, jak byli
povoláni, a to do všech poničených obcí: Hrušky,
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, a Hodonín. Domů se vraceli unaveni, naplněni pocitem
pomoci a s přáním, aby nic tak devastujícího už
nezažili.
Mladí hasiči, kteří se teprve připravují na cestu
„Pomáhat“, měli koncem června poslední trénink
s táborákem a kolem hasičky se linula vůně opečených špekáčků. Přes prázdniny mají odpočinek
a, když to opatření dovolí, od září si každé úterý
opět zatrénují.
Soutěžní družstvo mužů se od začátku roku začalo fyzicky připravovat na novou sezónu hasičských
závodů. Někteří posilovali, běhali, plavali, jezdili
na kole, takže celkově fyzická příprava šla na výbornou a doufali jsme lepších výsledků v letošní sezóně. Na výkonu týmu nezáleží jen na lidech, nedílnou součástí je i technika, kde došlo k technickým.
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úpravám na PS12 (stroji). Na jaře jsme započali
s výstavbou nového tréninkového hřiště, které se
nám daří postupně zvelebovat, ale zdaleka nejsme
u konce. Každým rokem startují soutěže již na přelomu dubna a května, bohužel i k nám se dostala
covidová opatření, tudíž první soutěž, které jsme
se zúčastnili, byla soutěž v Pasohlávkách až 5. 6.
Od té doby jsme se zúčastnili, prozatím, 19 soutěží. Bohužel se nám letos moc nedaří tak, jak jsme
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doufali, tréninkové časy neumíme prolomit na soutěžích. V hodonínské a břeclavské lize se zatím
průběžně držíme na 3. pozici, odjezdili jsme i část
soutěží ve zlínské lize, ale spousta z nich se kryje.
Soutěže budou probíhat ještě v září, tak se nám
snad podaří předvést pěkný útok.
4. července jsme v menším zastoupení jeli
na Velehrad. Byli jsme pozváni jako jeden z dvanácti SDH a s naším praporem jsme reprezentovali
náš sbor. Byl to předvečer státního svátku České republiky, Dne slovanských věrozvěstů Cyrila.
a Metoděje. Byla pronesena modlitba za vlast arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským

Mons. Janem Graubnerem za účasti významných
hostů, praporečníků Armády ČR, praporečníků
SDH, Sokolů a krojovaných zástupců folkloru. Bazilika byla naplněna důstojností a uniformy celému
aktu přidávaly na kráse. K domovu jsme se vydali
až po večerním koncertu, napojeni, nasyceni a plni
svátečních zážitků.
Život nám občas nachystá věci, s nimiž nic
nenaděláme, tlačí nás někam, kam nechceme.
A když nás něco nebo někdo zatlačí do nechtěného, přeji nám všem, abychom z nedobrovolného
labyrintu brzy našli cestu ven.
Monika Kovalčíková, kronikářka

SDH Mistřín
Začátek letních prázdnin bývá každoročně ve znamení
Mistrovství ČR mládeže.
Družstvo starších žáků se po minulých úspěších
nedokázalo tentokrát probojovat, a tak vyrazila
reprezentovat náš sbor ve dnech 3. - 5. 7. do Zábřehu pouze družstva dorostenců a dorostenek.
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Děvčata předvedla vyrovnané výkony ve všech
disciplínách a obsadila celkové 10. místo. Ještě
větší radost přineslo družstvo dorostenců, které
vybojovalo dvě čtvrtá místa a stříbrné medaile
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

ve štafetě 4x100 m překážek, což jim vyneslo celkové třetí místo. Ze Zábřehu si tak přivezli hned
dva cenné kovy.
Družstvo mužů letos neběhá ve stabilní sestavě, což se podepisuje na výsledcích. I tak jim
ve zkrácené Grand Prix Hodonín po čtyřech závodech patří průběžné druhé místo. Chuť si tak
chtěli spravit na Mistrovství České republiky,
které bylo letos rozděleno na jednotlivé disciplíny. Soutěž v požárních útocích se konala 8. srpna
v Hradci Králové, kam naše družstvo odjíždělo
díky úspěchům z předchozích let s vysokými ambicemi. První pokus bohužel kvůli nezapojené hadici nevyšel dle představ. Naděje se tak upínaly
k druhému pokusu, který vypadal o poznání lépe.
Lepší proud na hranici 26 sekund by znamenal
bronzové medaile, bohužel menší prostřik odsunul naše družstvo o pouhých 8 setin na nepopulární bramborovou příčku.
V dřívějších číslech zpravodaje jsme informovali, že tři z našich členů se dostali do širších reprezentačních výběrů pro Mistrovství světa, které
se konalo v první polovině srpna v chorvatském
Čakovci. Do finálového výběru se nakonec probojovala Veronika Fricová v kategorii mladších
dorostenek a při své premiérové účasti předvedla
výborné výkony. Ve výstupu na cvičnou věž obsadila celkové sedmé místo a v běhu na 100 metrů.
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překážek dokonce místo čtvrté. To jí vyneslo postup do finálového rozběhu, kde si v silné konkurenci doběhla pro titul vicemistryně světa! I když
nezasáhla do kolektivních disciplín, tak svými výkony na věži a na stovce přispěla družstvu dorostenek velkou mírou k celkovému prvenství a zisku titulu mistryň světa. Jedná se tak o největší
sportovní úspěch člena našeho sboru. Po dlouhé
cestě domů čekala u hasičské zbrojnice početná
delegace v čele se starostou a místostarostou
obce, která Verči přichystala zasloužené a dojemné přivítání. Za celý sbor tímto gratulujeme
k výjimečnému úspěchu a děkujeme za skvělou
reprezentaci sboru, obce i celé České republiky.
Kromě účasti na sportovních kláních jsme také
v srpnu uspořádali již tradiční Letní noc s kapelou V. S. P. Band. Oproti minulým ročníkům nám
letos počasí přálo, a tak si v horkém večeru našel
cestu na zábavu k naší hasičské zbrojnici velký
počet návštěvníků. Věříme, že se všichni přítomní
bavili a těšíme se příští rok znovu na viděnou.
S blížícím se podzimem opět plánujeme uspořádat tradiční sběr železa. Věříme, že už nenastane
situace z minulého roku a proběhne bez omezení.
O přesném termínu Vás budeme informovat.
Do dalších měsíců bych chtěl jménem celého
sboru popřát všem hlavně pevné zdraví.
Petr Marada, jednatel SDH Mistřín
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T. J. Sokol Svatobořice
Co bude dál?
Tuto otázku si klademe, když ne všichni, tak
většina z nás. Blíží se podzim a zima a my netušíme, jak se epidemie covidu zachová. Jedno se nám
splnilo, když se všechno rozvolnilo, snažili jsme
této skutečnosti plně využít. Kolem nás to najednou žilo, jako bychom chtěli dohnat ten ztracený
čas. Tak tomu bylo i u nás v Sokole. Ve cvičení
jsme pokračovali i o prázdninách (za normálních
okolností se necvičí). Pomohli jsme Mankyzu
s organizací Dne dětí. Akce proběhla na hřišti u lesa v pěkném prostředí. Počasí nám přálo
a děti soutěžily - stavěly různé stavby z kostek,
prolézaly tunelem, házely kruhy na cíl, přecházely
po lavičce s vodou atd. Bylo to zajímavé pozorovat
je, jak to všichni prožívají. Aby taky ne, vždyť je
čekal za splnění úkolu dárek. Celá akce byla dobře připravena, všichni si to skvěle užili.
6. července jsme jako každý rok jeli na “Mistra Jana Husa” do Velkých Bílovic. Bílovice opět
nezklamaly, vzpomínková akce se podařila. Počasí bylo pěkné, program byl zahájen průvodem,
v jehož čele jel sokol na koni. Potom vystupovali
jednotliví účinkující, mezi nimi i naše děvčata,
která předvedla taneční kreaci, kterou nastudo-
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vala v minulém roce na Senior dance, který se
nakonec nekonal. Letos proběhl v plné parádě,
jenom škoda, že dvě obce to vzdaly - Skoronice
a dokonce pořádající Vlkoš. Jinak všechna vystoupení byla pečlivě připravena, naše děvčata opět
zabodovala a sklidila velký potlesk. Příští Senior
dance se uskuteční u nás, a tak náš choreograf
František může rozvinout svoji fantazii, aby pro
nás nachystal vystoupení, s kterým budeme reprezentovat naši obec.
Dvě naše sestry oslavily svoje kulaté narozeniny a my jsme rádi slavili s nimi. Ještě jednou
přejeme zdraví, zdraví.
Na vzpomínkové akci ve Velkých Bílovicích
se vybral peněžní obnos pro vesnice postižené
tornádem. Částka byla zaslána na účet zřízený
za účelem shromáždění finančních prostředků
na výpomoc postiženým. Když se kolem sebe podíváme, vidíme spoustu neštěstí. Epidemie, která
zasáhla celý svět, tornádo, které ničilo vše, co mu
stálo v cestě a postihlo obce jenom kousek od nás,
povodně, požáry, konflikty, které hrozí přerůst
ve válku. Proč se to všechno děje? Na to nikdo
nemůže odpovědět. Jedna laická odpověď existuje..
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Za vším stojí člověk a za to, co způsobuje, nás
planeta trestá, jak s ní nešetrně zacházíme. Ještě
jednou, co bude dál? To teprve uvidíme, plánovat
nemůžeme, protože nevíme, jaké budou podmínky.

Nezbývá než věřit, že dobré a když ne dobré, tak
alespoň přijatelné.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice

728 dnů čekání na Seniordance 2021
Ani dlouhá, nečekaná a nelehká covidová přestávka nemohla být překážkou pokračování tradice setkávání seniorů mikroregionu Nový Dvůr.
Naopak, jak rádi jsme se všichni vrátili k něčemu
pěknému a příjemnému!
Jako by ten mezičas ani nebyl, uspořádali, podle
zavedeného pořadí, letošní Seniordance ve Vlkoši. Počasí bylo jako na objednávku a asi všichni
byli trochu v očekávání, kolik se nás sejde a jestli
to bude takové, na jaké si už za ty roky zvykli.
Sešlo se víc jak 200 návštěvníků a dopadlo to
skvěle! Kdo se nemohl zúčastnit, mohl opravdu
litovat. Pořadatelé se zhostili svých povinností se
ctí a připravili areál ve Vlkoši k posezení i tanci.
Svoje vystoupení si letos připravily Milotice, Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín a Vacenovice.
Milotice poslaly svými country tanci pozdrav
do muzikantského nebe Františku Nedvědovi a jen
potvrdily, že u nich se country tančit skutečně už
dlouho umí! Smekáme tímto klobouk hluboko

k zemi. Ratíškovice nás vrátily svým osobitým
charlestonem a svůdným šarmem dobových šatů
a doplňků do 30. let minulého století. Vacenovice
zazářily barevnými bludičkami při ladném tanci,
kterému by snadno podlehl a do šátků se zamotal
nejeden pocestný. Svatobořice-Mistřín měly nejvíc
účinkujících a název vystoupení „Trojský kůň“
byl přesně o tom - o překvapení. A při písničce se
stejným názvem od dua Kamélie si podupávali asi
všichni kolem.
Proč nikoho nepřekvapuje, že každé vystoupení
je vždycky originální, nápadité, vtipné a neopakovatelné? Že na této společné akci vládne pokaždé
dobrá nálada, pohoda a radost ze setkání? Protože senioři umí bavit sami sebe a umí si užít společné chvíle. A to je dobře.
Těšíme se na setkání (nejen) na příštích Seniordance a přejeme všem hlavně zdraví!
Vlaďka Motlová

Velké poděkování patří našim Sokolkám, které nezklamaly a připravily si pěkné číslo, jak již bylo
zmíněno v předešlém článku „Trojský kůň“. Musíme ocenit také kostýmy vlastní výroby, ve kterých
vystupovaly. Ženskou část publika nejvíce oslnil choreograf a vedoucí nácviku ve skotském stejnokroji
„kiltu“ František Sedláček. Ještě jednou díky za vzornou reprezentaci naší obce a už nyní se těšíme
na příští ročník SENIOR DANCE, který bude pořádat naše obec.
Rostislav Marada
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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Stolní tenis
Konečně uvolnění
Snížením kovidové nákazy se nám konečně otevřely vnitřní prostory tělocvičen a my jsme mohli
začít sportovat. Rozběhly se tréninky jak dospělých, tak i dětí. Kádr dospělých se nám rozšířil
o Dušana Kováře, hrajícího za oddíl Sokol Kyjov,
s kterým máme velmi dobré vztahy. 18. června
jsme s nimi sehráli přátelské utkání za účelem
rozlučky s kyjovskými spoluhráči a přestupem
k nám. Byla to velmi zdařilá akce dokazující,
že i když jsme za stolem soupeři nedarující si nic
zdarma, mimo stůl jsme velmi dobří kamarádi.
Byla to zároveň i rozlučka s naším spoluhráčem
a velmi dobrým kamarádem Martinem Zlámalem,
odcházejícím zpět do Hodonína.
Po delší době lenošení nám mohly začít chodit
i naše děti s překvapivým vysokým počtem na trénincích. Pomoc při trénincích nám nabídla naše
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hráčka Dáša Synková. S jejím příchodem se naše
tréninky staly pestřejší a zajímavější. Po zkráceném tréninkovém období nám nastaly prázdniny
a my jsme se s nimi 3. července rozloučili soutěžním dnem v dobré náladě, menším pohoštěním
a přáním pěkného prožití prázdnin.
Naše A mužstvo postoupilo do vyšší krajské
soutěže, B mužstvo bude hrát okresní přebor.
C mužstvo hraje okresní základ s cílem postoupit do vyšší soutěže. Oddíl jsme rozšířili o D mužstvo složené z dětí hrajících v okresním základu.
Přejeme jim, aby získaly co nejvíce zkušeností
a hodně uhraných bodů.
Všem našim hráčům přejeme v nastávajících
soutěžích hodně zdraví, jistou ruku a taky trochu
toho štěstí, které mnohdy rozhoduje celý zápas.
Za oddíl stolního tenisu Zetocha Franta
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Box Club Mistřín
Návrat oblastní ligy a nábor čerstvé krve do našich řad
BC Mistřín se začátkem roku potýkal s pozastavenou činností kvůli druhé vlně koronaviru, a tak
slibní adepti, kteří už měli pár zápasů za sebou
a byli úspěšní, nedostali možnost své schopnosti
předvést na domácím kole, které se mělo konat
v březnu tohoto roku. Před začátkem léta se však
situace otočila a spousta sportovních oddílů mohla opět začít aktivně působit a také samozřejmě
i ten náš. Rozjely se tréninky a dokonce jsme se
zúčastnili i oblastního kola v Lipníku nad Bečvou,
kde nastoupilo několik slovenských boxerů hostujících náš klub a také i náš odchovanec. Nyní
po krátké letní pauze pokračujeme v srpnu v přípravě na soutěže a účast na tréninku se zcela.
obnovila a chodí 8 - 12 členů. Chtěli bychom tímto
i pobídnout všechny chlapce a dívky, ženy i muže,
aby si zkusili, co box obnáší. Tento sport je nejen
velkým přínosem pro fyzickou stránku jedince, ale
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po čase se stane i mentálním pilířem Vašeho já,
protože přináší sebekázeň, ale i sebedůvěru každému z nás. Na boxu je totiž krásné, že ve chvíli, kdy boxujete, ať už na tréninku nebo potom
na soutěžní úrovni, odkryje, jak se doopravdy dokážete postavit svému strachu a jak jednáte pod
tlakem.
Od září je náš klub otevřen úplně všem, ať už
pro rekreační box na zvýšení kondice a zformování těla, tak pro ty, kteří chtějí boxovat závodně
mezi šestnácti provazy.
Takže přijďte! Budete vítáni!!!
A na závěr bych chtěl říct, že jsme v listopadu připraveni opět uspořádat oblastní ligu u nás
na Sokolovně a doufáme, že nám to nezmaří patrně se blížící podzimní vlna koronaviru!!!
Sportu zdar a boxu zvlášť!
Za BC zdraví Patrik Kobliha
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TJ Sokol Mistřín - kuželkáři
Start nového ročníku
V průběhu letních dnů a předsezónního volna
jsme měli možnost trénovat na různých memoriálech v České i Slovenské republice. Hlad po soutěži je velký, ale návrat na dráhy není úplně snadný.
Sezóna a půl byla zrušena vlivem epidemiologické
situace a nyní doufáme, že bude možnost užít si
celou soutěž bez větších přestávek.
Družstvo „A“ zahájilo s vysokými ambicemi
již svoji 14. sezónu v 3. kuželkářské lize skupiny „D“. Tým „B“ hrající Jihomoravskou divizi se
bude snažit držet lepší polovinu tabulky. Divize
je velmi těžká a vyrovnaná soutěž. Céčko hrající
Krajský přebor 1. třídy je nyní doplněno o dorost,
který z důvodu pandemie pro letošní sezónu nemáme jako samostatný tým. Družstvo „D“ vstupuje do Krajského přeboru 2. třidy s ambicemi
na postup do vyšší KP1.
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Tornádo, které postihlo blízké okolí, naše přátele, nám nebylo lhostejné. Mezi členy kuželkářského spolku jsme uspořádali finanční sbírku
a podařilo se nám vybrat částku 31 000 Kč. Celou
částku jsme darovali bývalému kuželkáři KC Hodonín Kamilu Ševelovi a jeho rodině, která přišla
při přírodní katastrofě v Mikulčicích o rodinný
dům. Byli velmi vděční za takovou pomoc. Tímto
děkuji také všem členům spolku za solidaritu.
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolku, kteří nás pravidelně při domácích, ale i venkovních zápasech podporují.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
předseda kuželkářského spolku
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SK Spartak
SK Spartak na začátku nové sezony
Pomalu končící prázdniny přinášejí kromě blížícího se začátku školního roku i pozvolný start
nové fotbalové sezony. Po poctivé letní přípravě
se všechna mužstva SK Spartak těší na první mistrovská utkání. Spartak pokračuje i pro nadcházející ročník v úzké spolupráci s obcemi Dubňany
a Mutěnice, a to v kategoriích žáků a dorostu.
Toto spojení se osvědčilo především pro hráče,
kteří mohou nasbírat cenné zkušenosti v těžkých
zápasech v krajských soutěžích.
Nejpozději ze všech našich týmů zahájily sezonu ti nejmladší. Minipřípravka spolu s mladší
a starší přípravkou vstoupí do kolotoče ostrých
zápasů až v prvních zářijových dnech. Tito naši
nejmenší chlapci jsou pro nás velkou radostí,
protože jich v každém družstvu najdete opravdu
hodně. Věříme, že z nich do budoucna vyrostou
šikovní a dobří fotbalisté. Žákovské kategorie
hrající I. třídu, tedy nejnižší krajskou soutěž,
vstoupily do sezony zcela rozdílně. Zatímco starší
žáci nevstřelili ve třech zápasech ani gól a jsou
na posledním místě, mladší žáci se naopak usadili v popředí své tabulky. Dorostenci jsou několikátou sezonu rozděleni na starší a mladší.
Po skončení minulého ročníku došlo k posunutí
kluků o kategorii výš a start sezony je u nich velmi podobný jako u žáků. Starší dorost zatím bez
bodu na chvostu tabulky, zatímco mladší dorost
se ziskem devíti bodů drží zatím šestou příčku.
Přesun chlapců napříč týmy je patrnější, než se
předpokládalo, nicméně sezona je teprve na svém
začátku a do konce zbývá odehrát drtivou většinu
zápasů.
Léto přineslo snad nejvýznamnější změnu především pro naše muže, kteří po několika letech
postoupili do krajské soutěže. Ačkoli šlo o postup
mimořádný (protože se kvůli koronaviru v minulé
sezoně odehrálo málo zápasů), je třeba říct, že byl
sportovně zcela zasloužený. Před sezonou došlo
k posílení kádru, který v současnosti má na dvacet fotbalistů. Ze čtyř úvodních zápasů se povedlo
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získat tři body, a tak se muži usadili na jedenácté
příčce.
Starší páni mají před sebou přátelské utkání
s týmem Koryčan a v polovině září by se u nás
měl uskutečnit tradiční miniturnaj za účasti dvou
slovenských týmů. V minulém ročníku jsme vyhráli, věříme, že se letos povede prvenství obhájit.
V letošním roce se nám povedlo dokončit rekonstrukční práce v našem areálu, za což jsme velmi
rádi. Můžeme tak poskytnout našim i cizím hráčům a fanouškům kvalitní zázemí. Máme velkou
radost, že k nám na zápasy mužů zavítá vždy několik set diváků, což je velmi krásné a povzbudivé
číslo. I v tomto roce u nás proběhl kemp sdružení
MAGNET pro mladé fotbalisty a také jste u nás
mohli navštívit koncert DH Mistříňanky. Po červnovém tornádu, které poškodilo fotbalové zázemí
v Hodoníně, se u nás odehrají čtyři dvojzápasy
žákovských kategorií nejvyšší žákovské soutěže
na Moravě. Můžete tak u nás zhlédnout zápolení
klubů jako Jihlava, Opava nebo Frýdek Místek.
V blízké době bychom rádi ještě brigádnicky doopravili sítě kolem hřišť a zrenovovali zavlažování
jak hrací, tak tréninkové plochy. Mimo sportovních klání plánujeme na zimní období tradiční diskoples a pokud situace dovolí, rádi bychom příští
rok opět uspořádali turnaj O pohár starosty obce,
jenž byl letos kvůli pandemii zrušený.
Dovolte mi závěrem popřát hodně zdraví našemu věrnému fanouškovi panu Václavu Blatovi, který letos oslavil 95. narozeniny. Děkujeme
všem našim sponzorům za finanční i sportovní
podporu, našemu obecnímu úřadu a všem našim
hráčům, fanouškům a sportovním přátelům. Jsme
velmi rádi, že i v tomto roce plném nejrůznějších
omezení, se k nám rádi vracíte a těšíte se na krásné fotbalové zážitky.
Přeji nám všem, aby tato sezona byla nepřerušená, úspěšná a aby naše mužstva zažila co nejvíce tříbodových zápasů.
Za SK Spartak Petr Šťastný
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Letní slavnosti
Náhradní program za Folklorní festival Mistřín 2021
Jak jsme psali v posledním čísle zpravodaje,
Folklorní festival Mistřín se realizovat nepodařilo,
všichni víme, že to bylo z důvodu koronavirových
opatření a zákazů. Přesto se příkazy částečně
uvolnily, takže jsme se rozhodli v tomto termínu uspořádat náhradní program. V pátek to byla
vernisáž Josefa Korejze Blatinského, jak podrobně píšeme na jiném místě. V parku u kostela si
dali dostaveníčko milovníci lidové hudby a zpěvu.
K poslechu i tanci vyhrávala Varmužova cimbálová muzika a podle ohlasu účastníků se akce vydařila. V sobotu se uskutečnil koncert a taneční
zábava s dechovou hudbou Mistříňanka. Ke konci
programu začalo poprchávat, a tak se pořadatelé

po domluvě s vedením dechové hudby rozhodli
přesunout následnou taneční zábavu do kulturního domu. Dost nás mrzela malá návštěva tohoto
programu. V neděli si přišli na své zájemci o vážnou hudbu. Koncert se konal v místním kostele
a podrobně se k němu vracíme v dalším článku.
V rámci možností jsme se snažili obnovit činnost
po dlouhém kulturním půstu. Snad se nám to částečně podařilo. Doufáme, že to nejhorší, co se týká
pandemie, máme za sebou a kultura se bude pomalu vracet do svých kolejí jako součást našeho
každodenního života.
Rostislav Marada, ředitel ObKD

Obrazy Josefa Korejze Blatinského
V rámci letních slavností se uskutečnila vernisáž lidového malíře Josefa Korejze Blatinského.
Malíř často navštěvoval náš kraj a vzniklo zde cimbálová muzika. Balady a jiné písně zazpívaly.
mnoho pěkných obrázků. O životě tohoto malíře Kateřina Martykánová se svojí dcerou Katkou.
jsme psali ve zpravodaji v minulém roce. Zavzpo- Akce se zúčastnily také ženy z naší obce, které mu
mínat na tuto výjimečnou osobnost přijeli i jeho před 50 lety stály modelem – Marie Osičková a Bokrajané z Javornice: pan starosta Vlastimil Zacho- žena Švidroňová. Při této příležitosti předal starosvala, bývalý kamarád Josef Serbousek, kronikářka ta obce Javornice obraz od malíře J. K. Blatinskéobce Dagmar Zachovalá a další jeho spoluobča- ho, na kterém je namalována M. Osičková v kroji,
né. O kulturní program se postarala Varmužova našemu panu starostovi Miroslavu Veselému..
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Výstava vznikla na popud Pavla Foltýna, který se
osobností malíře dlouhodobě zabývá a je autorem
projektu „NEŽÍT NADARMO“. O přínosu lidových
malířů naší společnosti vyprávěla Mgr. Klára.
Císaríková, ThD, pracovnice Etnologického ústavu Akademie věd Brno.
Rostislav Marada, ředitel ObKD

Dobrý den, pane Marado!
Dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval
za velmi milé pozvání na vernisáž našeho rodáka
Josefa Korejze Blatinského k Vám do Svatobořic-Mistřína. Nejen já a ostatní členové naší „javornické delegace“, ale i všichni přítomní jsme si
opět mohli uvědomit, že hodnota a rozsah jeho díla
je opravdu obrovský. Nemám teď na mysli jen to,
že maloval „od Šumavy k Tatrám“, ale i náplní díla
od portrétů osob, přes krajiny a lidovou architekturu až po umění vystihnout detail, např. svatobořické výšivky. Hodnota jeho díla stoupá úměrně
i tím, že zachytila kulturní prostředí mnoha koutů naší společné země Čechů a Slováků ve stavu,
který už dnes nejsme schopni mnohokrát jinak
dopátrat než z jeho maleb či fotografií. Rád bych
poděkoval i za nezapomenutelné posezení při
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cimbálu ve večerních hodinách. Opět se ukázalo,
že udržování lidových tradic a folkloru je na Moravě zcela přirozenou záležitostí a je úžasné, kolik
mladých lidí se tím baví. To můžeme v Čechách
jen závidět. Rád vzpomínám i na povídání s Vaším
panem starostou, kdy jsme se mohli spolu podělit
o „starostovské“ problémy a radosti, a i jemu patří
velké poděkování za způsob, jakým je podporována kultura ve Svatobořicích-Mistříně. Vždycky se
k Vám budeme rádi vracet, protože jsme se potkali
s mnoha velice milými, laskavými a obětavými lidmi, kteří pro svou obec dokáží žít.
V úctě
Bc. Vlastimil Zachoval, starosta obce
517 11 Javornice č. p. 3,.
mobil: 737 310 572, tel. OÚ: 494 545 135
www.obecjavornice.cz
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Koncert vážné hudby
18. července 2021 v kostele Navštívení P. Marie se uskutečnil benefiční koncert vážné hudby.
V programu vystoupili sólisté: Ján Gašpárek – moderátorka Vladimíra Křižková. Na koncertu se
soprán a altsaxofon, Jaromír Kučera a Miroslav vybrala finanční částka 31.200 Kč. Dar byl předán
Kolacia – housle, za klavírního a varhanního do- Vratislavu Buškovi z Mikulčic, kterému tornádo
provodu Kateřiny Martykánové. Hudebníci zahrá- zničilo celý dům.
li díla světových skladatelů. Programem provázela.
Všem dárcům obdarovaný ze srdce děkuje.

Knihovna
Pasování 1. a 2. tříd
Z důvodu pandemie se v úterý 15. června uskutečnilo pasování čtenářů obou ročníků, jelikož
v minulém roce tato akce nebyla možná. Děti byly
pasovány na rytíře Řádu čtenářského. Zúčastnili
se také rodiče a pro děti to byl slavnostní okamžik.

Pasováno bylo celkem 54 čtenářů, u kterých se
předpokládá, že si knihovnu zamilují a stanou se
z nich stálí čtenáři. Každé dítě si odneslo pamětní
list a poukázku na zmrzlinu.
Jindra Faiglová, knihovnice

Moje první pohádková knížka
V pondělí 21. června knihovna ve spolupráci
se školní družinou vyhodnotila celoroční soutěž
Moje první pohádková knížka. Do této soutěže
byly zapojeny všechny děti, které navštěvovaly
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školní družinu. Z každé kategorie /6 let, 7 let,.
8 let/ byly vybrány 3 nejlepší práce a děti dostaly
pěkné dárky.
Jindra Faiglová, knihovnice
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021

Beseda s Marií Holcmanovou
V pondělí 28. 6. se nám podařilo uspořádat
besedu s paní Holcmanovou o nově vydané knize
Zapomenutá historie II z pamětí Vojtěcha Holcmana. Paní Holcmanová je výbornou vypravěčkou,
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dokáže zaujmout posluchače a vytvořit příjemnou
atmosféru. V naší knihovně byla již několikrát
a vždy je vítána.
Jindra Faiglová, knihovnice
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Co bylo a co bude
Akce, které se uskutečnily ve II. čtvrtletí 2021
29.
15.
21.
23.
28.
16.
16.
17.
18.
7.
20.

5.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
8.
8.

Soutěž verbířů, KD (Slovácký krúžek)
Pasování čtenářů 1. a 2. tříd (knihovna)
Vyhodnocení soutěže Moje první pohádková knížka (knihovna)
Absolventský koncert žáků ZUŠ Dubňany, KD
Beseda s p. Holcmanovou (knihovna)
Vernisáž výstavy malíře Josefa Korejze Blatinského „Nežít nadarmo“, KD
Beseda u cimbálu, park pod kostelem (KD)
Koncert a taneční zábava s DH Mistříňanka, stadion SK Spartak, (KD)
Koncert vážné hudby, kostel (KD)
Rocková letní noc se skupinou V. S. P. Band, zbrojnice Mistřín (SDH)
Senior Dance, Vlkoš (Mikroregion Nový Dvůr)

Plánované akce na III. čtvrtletí roku 2021
19.
26.
5.
5.
14.
17.
25.
13.
14.
16.

9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.

Trh místních produktů, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů)
Zahájení tanečního kurzu pro žáky základní školy, KD
Zahájení tanečního kurzu pro dospělé, KD
Beseda se spisovatelem J. Holcmanem, knihovna
Den seniorů, KD (Obec)
Beseda „Legionáři ze S-M“, Mgr. F. Trávníček, muzeum (KD)
Hodová sobota – taneční zábava, KD (stárci, chasa, OÚ, KD)
Hodová neděle – Mše sv., průvod, taneční zábava
Hodové úterý – taneční zábava, maškara

Významné akce ve IV. čtvrtletí roku 2021
3. 12.
Mikulášská besídka, KD (Obec, ZŠ, KD)
11. – 12. 12. Vánoční výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
18. 12.
Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ (Soubor Mistřín)
19. 12.	Zpívání u vánočního stromu, .
ZŠ (Obec, KD)
26. 12.	Vánoční koncert DH Mistříňanka,
KD (DH Mistříňanka)
31. 12.	Silvestrovský pochod do Skoronic
(Mikroregion Nový Dvůr)
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JUBILANTI
Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.

Sofoklés

Jubilanti, kteří nám dali se zveřejněním písemný souhlas, se svých výročí dožili během června, .
července a srpna.

Marie Okůnková
80 let

Marie Polášková
90 let

Jiřina Dobešová
90 let

Josef a Marie Koutní
50. výročí sňatku

Nejen jim, ale všem, kteří svá výročí oslavili během letních měsíců, přeje vedení i zaměstnanci .
obecního úřadu hlavně pevné zdraví, pozornost a lásku rodiny a klidný život v obci.

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Pranostiky
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí.
Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky.
Říjen:
● Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
● V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
● Je-li v říjnu mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.
● Svatý František zahání lidi do chýšek. (4. 10.)
● Od svatého Vendelína pastvinou celá krajina. (20. 10.)
Listopad:
● Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
● Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. (2. 11.)
● O Martině houser po ledě chodí, o Vánocích husy blátem vodí. (11. 11.)
● Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. (21. 11.)
● Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata. (27. 11.)
Výraz pranostika je odvozeno
Prosinec:
z latinského slova prognosis,
● Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.
tedy předpověď.
● Na svatého Eligia není ještě žádná zima. (1. 12.)
● Svatý Mikuláš – ze sněhu hned vodu máš. (6. 12.)
● Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přebíjí.
● Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2021
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◾K ZAMYŠLENÍ◾
Ohlášení mimořádné události operátorům na tísňovou linku
Hasiči, záchranáři a policisté jsou 24 hodin
denně připraveni vyjet a poskytnout pomoc v nesnázích. Každý zásah začíná a končí na operačním středisku. Pro účinnou pomoc při požárech
a jiných mimořádných událostech je velmi významné včasné zavolání na tísňovou linku. Tísňové linky slouží výhradně pro příjem oznámení
o mimořádné události. Operátoři těchto linek jsou
speciálně připraveni zvládat přijímání hovorů
od lidí ve stresu, jsou naučeni od volajících získat maximum informací, potřebných pro vyslání
adekvátní pomoci. Pokud si člověk osvojí základní pravidla této komunikace a zachová při volání
„chladnou hlavu“, může tak usnadnit (a hlavně
urychlit) vyslání pomoci.
Co jsou tedy důležité informace?
Jako první informace bude operátora zajímat
• co se stalo: např.: hoří jedno osobní auto, v okně
ve druhém patře pětipatrové budovy vidím šlehat
plameny
• kde se událost stala: např.: Tady ve Zlíně,
na Hlavní ulici před domem číslo popisné 213.
Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala,
nikoliv, kde se právě nacházíte (například při
jízdě po dálnici může být mezi místem události
a místem, odkud voláte na tísňovou linku, rozdíl
i několika kilometrů). V obydlených částech kromě názvu ulice a čísla popisného i orientačního
neopomíjejte uvádět i název města. Hledáním místa zásahu záchranáři ztrácí cenné vteřiny.
• kdo volá: sdělte své jméno a vyčkejte dalších pokynů operátora. Např.: Jmenuji se Anna Nováková. Volám z mobilního telefonu číslo 603 123 456.
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Důležitá rada na závěr. Nikdy nezavěšujte jako
první!
Operátor se Vás může zeptat na upřesňující informace, např. kolik osob je postiženo mimořádnou
událostí, kolik pater má budova, v níž hoří, zda je
havarované vozidlo vybaveno pohonem na zkapalněné plyny (LPG/CNG), uniká-li z automobilové
cisterny nějaká chemická látka atd.
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

• 150 Hasičský záchranný sbor ČR
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie ČR
• 156 Obecní (městská) policie
• 112	Jednotné evropské číslo tísňového

volání
Jak poznám, kde se vlastně nacházím?
Člověk má kolem sebe mnohem více orientačních bodů, než si vůbec myslí. Jak bylo již napsáno, co nejpřesnější lokalizování místa události má
pro rychlost poskytnutí pomoci zásadní význam.
• Města
Ve městech je situace jednodušší. Každá ulice je
označena cedulí se svým názvem, stejně tak je
každý dům označen číslem popisným, případně
také číslem orientačním. V menších obcích bývají domy označeny zpravidla pouze číslem popisným, bez názvu ulice. V některých městech
(např. v Praze) existuje číselné označení sloupů
veřejného osvětlení. Rovněž lze oznámit blízkost
významných budov, jako jsou školy, pošty, kostely, hřbitovy, benzinové stanice, obchodní centra
nebo zmínit jiné orientační body (tovární komíny,
zastávky městské hromadné dopravy apod.).
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• Silnice, dálnice
Na dálnici je umístěn každého půl kilometru
označník, podstatné je rovněž zmínit směr jízdy
(např. dálnice D1, 105,5 kilometr, směr z Prahy
na Brno). Pokud budete volat z dálniční hlásky,
je označena, na kterém kilometru se přesně nachází. Silnice I. třídy jsou označeny číslem (např.
I/49). Na silnicích nižších tříd jsou značeny
číslem podjezdy, mosty (např. 148 005). Rovněž.
každý železniční přejezd má zezadu na výstražném sloupku umístěno písmeno P a za ním čtyř-.
ciferné číslo (např. P8451).
• Přírodní prostředí
V přírodním prostředí je určení přesné polohy
složitější. Je možné využít turistického značení,
nadzemní elektrické vedení velmi vysokého napětí, vodní toky a nádrže. Památná místa (pomníky,
kaple), vysílače, rozhledny, železniční viadukty,
mosty mohou také posloužit k orientaci v neznámém terénu. Nejpřesnější určení místa ve volné
přírodě je pomocí GPS souřadnic (prostřednictvím GPS navigace nebo tzv. chytrých mobilních
telefonů).
Časté dohady ohledně volání na tísňové linky:
Je lepší volat na národní tísňové linky než na jednotné evropské číslo tísňového volání 112?
Když potřebujete zásah pouze jedné konkrétní
složky IZS, je vhodnější volat přímo na její národní
tísňové číslo. Pokud potřebujete rychlou lékařskou pomoc, volejte 155. Budete mluvit přímo
se zdravotní záchranářkou (dispečerkou), poradí
Vám, jak poskytnou první pomoc. Když jste svědky
protiprávního jednání, volejte 158. Budete hovořit
přímo s policistou. Městská (obecní) policie má
rovněž svou tísňovou linku – 156. Ovšem pozor,
městská (obecní) policie není zřízena v každém
městě či obci! Hasiči obsluhují linky 150 i 112. Pokud jste ale svědky například dopravní nehody a je
zřejmé, že bude potřeba pomoc všech záchranných
složek (policistů, hasičů i záchranářů), nejvhodnější je volat 112. Všechny složky se o události
dozví ve stejný moment.
Výhody jednotného evropského čísla tísňového
volání 112 oproti národním číslům tísňového
volání.
Na tísňovou linku 112 se dovoláte i mobilním
telefonem bez SIM karty. Linku 112 se podaří vytočit i tehdy, pokud má mobilní telefon uzamčenou
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klávesnici. Jednotné telefonní číslo 112 je určeno
také pro cizince, protože operátoři jsou schopni
přijmout hovor v několika světových jazycích.
Na linku 112 se z mobilního telefonu dovoláte také
v případě, že nemá váš operátor v místě volání signál či nefunguje jeho síť. Volání na linku 112 má
i prioritu před ostatními, pokud je síť přetížena.
Nezanedbatelné je rovněž to, že linka 112 funguje
v celé Evropské unii, není třeba tím pádem si při
cestování zjišťovat místní čísla tísňových linek.
Při volání z mobilního telefonu vidí operátor přibližnou polohu volajícího. V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní
pojmy v angličtině.
• Volání na linku 112 je zcela anonymní.
Není tomu tak. Veškeré hovory jsou monitorovány, nahrávány a operátor vždy spatří telefonní číslo volajícího, případně výrobní číslo (tzv.
IMEI kód) mobilního telefonu. Pokud je hovor
uskutečněn z pevné linky, je známa i přesná adresa volajícího.
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala
rozhodnutí č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991
o zavedení jednotného evropského čísla tísňového
volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění
komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské
unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých
i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá
svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy.
Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva
o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Způsob zabezpečení a odbavení
má být upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní
organizaci nouzových systémů.
Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo
tísňového volání byla uložena všem členským státům
s tím, že do konce roku 1996 musí být ve všech státech plně funkční. Pro přístup k tomuto tísňovému
volání bylo stanoveno telefonní číslo 112.
V souvislosti se snahou České republiky zapojit se
do evropského integračního procesu byly také v ČR
zahájeny kroky k zavedení jednotného evropského
čísla tísňového volání jako jedné z podmínek členství
v Evropské unii. Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu proto bylo uvolněno telefonní
číslo 112, na kterém byla do roku 1998 provozována
služba informace o přesném čase.
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Realizace zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice proběhla na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne
19. dubna 2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002
ze dne 3. dubna 2002.
• Zlomyslná volání
Tísňové linky jsou bohužel častým terčem zlomyslných volání. Lidé si neuvědomují, že blokováním těchto linek se nemusí včas dostat pomoci někomu, kdo ji bude skutečně potřebovat.
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Vědomé zneužití tísňové linky je navíc možné
postihnout podle zákona finanční sankcí, vymáháním škody od volajícího (cena za zbytečné
vyjetí záchranářských vozidel na místo domnělé události), případně i zablokováním jeho telefonního čísla.
Zneužití linek tísňového volání je trestné!
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová
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A takto jsme znali Ladika Daňka nejvíc.

Den otevřených dveří na DPS zahájil ředitel Charity Ing. Vladimír Měchura.
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Koncert vážné hudby – Jána Gašpárka doprovází Kateřina Martykánová.

Vyhodnocení soutěže „Moje první pohádková knížka“ proběhlo v knihovně.
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Spokojený František Sedláček se svým týmem.

Nejlíp chutná na výletě!
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Nová rekuperace ve školní jídelně.

Nové zábradlí přes potok v Mistříně do růžové uličky.
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Po vernisáži J. K. Blatinského podával informace i p. Foltýn.

Pomoc SDH Svatobořice po tornádu v zasažených obcích.
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Mgr. Helena Ostrezi se svými prvňáčky.

První třída s p. učitelkou Mgr. Adrianou Koplíkovou.
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Příměstský tábor na výletě v Mikulčicích.

STP na návštěvě zámku Konopiště.
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Vycházející žáci z r. 2020 – 2021 s třídním učitelem Liborem Altmannem.

Výlet do Milotic – Děti v pohybu.
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V obci byly instalovány nové informační cedule.
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Děti v pohybu patřilo doslovně.

Krojovaná mládež na mši za úrodu.
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V Kuklách to žilo.

V obci se v šedých pytlích sbírají i plechovky.
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

POZVÁNKA NA HODY
Stárci, stárky, chasa a místní soubory si Vás dovolují pozvat na Slovácké hody s věncem 2021.

Předběžný program:

Sobota 13. 11.
taneční zábava
s DH Mistříňanka
Neděle 14. 11.
hodová mše svatá, .
krojovaný průvod obcí, .
večerní hodová zábava .
s DH Miločanka .
a cimbálovou muzikou
Úterý 16. 11.
taneční zábava .
s DH Šardičanka

Pevně věříme, že hodovou slavnost nám epidemiologická situace umožní uspořádat
v důstojném a plnohodnotném rozsahu. Těšíme se na setkání s Vámi!

Tomáš Kellner a stárci
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