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Milí spoluobčané,
skončil jeden rok a začíná druhý, zase
jsme o rok starší, bohatší o zkušenosti
a nové zážitky.
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Rok 2018 byl ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa a vzpomínky
na 100 let od ukončení I. světové války.
Obec a kulturní dům připravily během celého roku řadu akcí k tomuto tématu a naši
občané, včetně školní mládeže, při nich důstojně tato výročí oslavili. Stejně důstojně
proběhla oslava 230 let školství v naší obci
a 120 let hasičského sboru v Mistříně.
Významnou událostí obce byly také volby
do obecního zastupitelstva. Jejich výsledkem je omlazení tohoto zastupitelského
sboru a doplnění o mladé a vzdělané členy.
Věřím, že právě oni jsou zárukou správného vývoje naší obce do budoucnosti.
A protože máme před sebou celý rok
2019, přeji všem spoluobčanům hodně
štěstí, zdraví a spokojenost. Ať Vám tento rok přinese splnění všech Vašich přání
a tužeb.
Váš Miroslav Veselý, starosta obce
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak jako jiné roky je i začátek letošního roku důvodem k bilancování minulého období a plánování roku nastávajícího.
Chtěl bych popsat jen akce, které jsme uskutečnili v průběhu podzimu. Nejlépe je vidět nové
parkoviště u nákupního střediska s malou tržnicí,
u něhož na jaře dokončíme jen ozelenění a schody. U silnice je také nový chodník okolo zvonice.
Méně je ale patrná největší stavba podzimu, a to
je prodloužení ulice K Vinohradům. Je vybudována kanalizace, vodovod, přípojka plynu, kabelové
televize a rozvody elektrické energie s chodníkem. Pro jaro zůstává již jen položit živičný povrch a provést zaměření budoucích parcel.
Pro děti jsme nově osadili hrací prvky na hřišti
v ulici Na Dolině. Reagovali jsme na připomínky
občanů ohledně bezpečnosti dopravy a po poradě
s dopravními experty jsme zprovoznili retardéry
v ulici Svatováclavská a Vrbátky (část Baráky).
Při výjezdu z bývalého závodu Slezan jsme instalovali dopravní zrcadlo. Nový měřič rychlosti
s evidencí SPZ jsme vyměnili za původní, který již
dosloužil, na vjezdu do obce od Dubňan. V rámci
přípravy nové výstavby rodinných domů jsme odstranili v ulici V Novinách starý dům. Počítáme
do budoucna na jeho místě také s parkovištěm,
které by řešilo katastrofální situaci s parkováním
a průjezdností této ulice.
V článku o zastupitelstvu jsem se zmínil, že
jsme v rámci rozpočtu obce na rok 2019 schválili nové investiční akce. Jen krátce bych je chtěl
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popsat. Nejprve se dokončí výstavba komunikace
v ulici K Vinohradům. Stavební povolení máme již
na prodloužení komunikace s inženýrskými sítěmi v ulici Pod Kostelem. Tu bychom měli zahájit
hned na jaře. Na jaro se připravuje také rekonstrukce a zateplení nákupního střediska a jeho
přestavba na knihovnu a dům služeb. Další rekonstrukce proběhne v restauraci na kulturním
domě. Do konce března proběhne rozšíření sběrného dvora o nové kontejnery. V první polovině
roku by měla být na hřbitově postavena první část
kolumbária a během roku zahájena rekonstrukce
páteřních cest na hřbitově. Čekáme na schválení
dotace na zateplení a výměnu oken na základní
škole. Projekt je již připraven, a proto věřím,
že i tuto akci během letošního roku zvládneme.
Další rozpracovanou akcí je revitalizace rybníku
v Mistříně. Připravujeme také projekt na novou
část veřejného osvětlení od benzínové stanice
po křižovatku na Hodonín. Další velkou investiční akcí, na kterou již máme stavební povolení, je
již dlouho odkládaná rekonstrukce mlýna. Pokud
se podaří na tuto finančně náročnou akci získat
dotace, chceme ji ještě v letošním roce zahájit.
Věřím, že větší část připravovaných projektů
se nám podaří v letošním roce uskutečnit nebo
zahájit. Po důkladném rozboru jsme schopni tyto
akce ufinancovat jednak z rozpočtu obce, z přebytku rozpočtů předešlých let a za pomoci dotací
od státu a Evropské unie.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
velmi rád bych Vás prvně pozdravil z nové
pozice místostarosty obce Svatobořice-Mistřín.
Doufám, že jste všichni prožili příjemné sváteční období a vykročili jste pravou nohou do nového roku 2019, který určitě bude minimálně tak
úspěšný, jako ten předešlý rok. Určitě je důležité,
abych se Vám v krátkosti představil. Mojí hlavní
odborností doposud byl zdravotnický směr. Mám
všeobecný přehled a rozhled v mnoha oblastech,
které rád budu používat ku prospěchu naší obce.
Po studiu na Vyšší zdravotnické škole v Brně
a Vysoké školy zdravotnické v Praze jsem získával pracovní zkušenosti na nejvyšších pracovištích v Jihomoravském kraji, kde mi byli FN Brno
i nemocnice u sv. Anny velkou životní školou.
Tři roky jsem pracoval v předsednictvu Profesní
a odborové unie zdravotnických pracovníků, kde
jsem získával potřebné zkušenosti s jednáními
a vyjednáváním. Postupný přechod k záchranné
zdravotnické službě JMK se pro mne stal životním koníčkem. V roce 2015 jsem získal pracovní
nabídku u Národní gardy v Saudské Arábii na pozici Paramedic. V Arábii jsem se snažil nabrat
mezinárodní pracovní zkušenosti a hlavně jsem
zjistil, jaký máme krásný život v naší dědině.
V prosinci loňského roku jsem se již na stálo
vrátil do naší obce. Budu se snažit využít mé znalosti a rozumný úsudek ve správném rozhodování o dalším vývoji naší malebné vesnice. Děkuji
za vaši podporu při komunálních volbách a velmi
si ji vážím. Budu se Vás snažit přesvědčit, že to
byla správná volba. Věřím, že budeme s panem
starostou Miroslavem Veselým tandem, který
v průběhu našeho mandátu posune naši obec
opět o nějaký kousek kupředu. K těm obecním

☺

úspěchům bude potřeba vždy podpory Vás občanů, které si nesmírně vážíme.
Těším se na Vás v roce 2019!
Adam Pavel Špaček

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z I. veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 31. 10. 2018
Zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
zahájil v 18. 00 hodin dosavadní starosta obce
Ing. Miroslav Veselý. Po uvítání konstatoval, že
byly splněny všechny podmínky svolání ustavujícího zasedání a jsou přítomni všichni nově zvolení
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zastupitelé, kteří stvrdili a podepsali svůj slib zastupitele a bylo jim předáno osvědčení. Od tohoto
okamžiku začalo nové zastupitelstvo pracovat.
Nejprve byl schválen program zasedání
a jednací řád. Bylo určeno, že funkce starosty
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

a místostarosty budou vykonávány jako dlouhodobě uvolnění. Veřejnou volbou pak byli zvoleni
následující funkcionáři: Ing. Miroslav Veselý
starosta obce, Bc. Adam Pavel Špaček DiS., místostarosta obce, MUDr. Miroslava Neduchalová, Ing. Richard Bábíček, Ing Vladimír Divácký
členové rady obce, Ing. Bc. Dalibor Cichý, MBA
předseda finančního výboru, Ing. Dana Sedláčková Karská, Ing. Vojtěch Marada, Ing. Richard
Bábíček, Ing. František Bábíček členové finančního výboru. Mgr. Eva Výletová předsedkyně kontrolního výboru, Petr Adamec, Jaromír Kovalčík,
Miroslav Kyněra, Bc. Silvie Mertová členové kontrolního výboru.

Následně byly schváleny odměny za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí. Byli také zvoleni zástupci
obce do svazků obcí. V rámci programu zastupitelé schválili změnu využití dotace pro T. J. Sokol
Svatobořice a pro ženský sbor Rezedky. Byl také
schválen bezúplatný převod pozemků p. č. 379
a 2004/18 v k. ú. Mistřín od státu.
Během následné diskuse se zvláště noví členové zastupitelstva seznamovali s chodem zastupitelstva a jeho budoucí prací. Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup a v 19.30
hodin zasedání ukončil.

Zkrácený zápis z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 18. 12. 2018
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.00 hodin
starosta obce. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a je usnášeníschopné. Byl schválen
program zasedání a jednotliví funkcionáři schůze.
Starosta nejprve prošel kontrolu usnesení
z dřívějších zastupitelstev a seznámil přítomné
s činností rady obce za předešlé období. Předseda finančního výboru prošel zprávu o činnosti
finančního výboru a taktéž předsedkyně kontrolního výboru seznámila zastupitele s činností kontrolního výboru. Dále starosta zhodnotil plnění
rozpočtu za 1. – 11. měsíc roku 2018 a seznámil přítomné s rozpočtovými opatření č. 12, 13,
a 14. Rozpočtové opatření č. 15 bylo rozborováno
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a schváleno přítomnými členy zastupitelstva.
V dalším průběhu jednání se zastupitelé věnovali jednotlivým položkám rozpočtu obce na rok
2019. Podrobně zhodnotili předložený návrh rozpočtu, který byl již projednán finančním výborem
i radou obce a navržen ke schválení. Tak byl také
rozpočet obce v navrženém znění po zhodnocení
budoucích investičních akcí zastupiteli schválen.
Počítá s celkovými příjmy 76 792 000,00 Kč a celkovými výdaji ve výši 118 117 100,00 Kč. Rozdíl
bude kryt přebytkem z předešlých období. V rámci
projednání rozpočtu byl schválen také střednědobý
výhled na léta 2020 až 2021 a také smlouvy o poskytnutí dotace spolkům a organizacím naší obce.
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Po schválení rozpočtu pokračovalo zastupitelstvo v dalších bodech jednání. Schválilo dodatek
ke smlouvě o dotaci pro TJ Sokol Mistřín oddíl
kuželky a pro SK Spartak Svatobořice-Mistřín.
Schválilo delegování členů zastupitelstva do dozorčí rady DSO ČOV Mistřín a delegáta do představenstva DSO Mikroregion Nový Dvůr. Po schválení zůstává nezměněn poplatek za svoz domovního
odpadu na rok 2019, a to 450,- Kč na osobu.
V části majetkové byla schválena směna pozemků p. č. 381/32 za pozemek p. č. 2300/72
v ulici Pod Sokolovnou. Jako podpora podnikatelům v obci byl schválen prodej obecních pozemků

o celkové výměře 363 m2 společnostem Ocelit
s. r. o., Elektrosvit a. s a Audacio a.s. Zastupitelé
také schválili přijetí pozemku p. č. 921/4 v k. ú.
Svatobořice jako daru.
Po seznámení s postupem prací na investičních
akcích obce proběhla diskuse.
V 19.45 hodin starosta obce poděkoval zastupitelům za aktivní účast, všem přítomným popřál krásné a požehnané Vánoce, hodně zdraví a úspěchů
do nového roku a jednání zastupitelstva ukončil.
Miroslav Veselý, starosta obce

◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾

Baráky Svatobořice
Napsáno v kronice Svatobořické v r. 1948 – kronikář František Ingr, psal od 1. září 1935 do 4. dubna
1954.
Baráky byly postaveny za první světové války
v roku 11914 – 1918. Těmito baráky prošlo mnoho
lidí různých národů a sloužily různým účelům.
Prvními obyvateli za první světové války byly
polští židé v roce 1916, kterým zde rakouská vláda
poskytla útulek a ochranu. Tito pejzatí a špinaví

6

židé se rozlézali po okolí a učili lidi čachrovat
a zároveň roznášeli svoje vši jimiž byly zamořeni.
Byli postrachem celému kraji.
Po válce, když byly baráky řádně vyčistěny
a desinfikovány, byla zřízena ve spodní části pod
silnicí (ůsek ze strany od Kyjova) tak zvaná garantena pro Slováky, kteří odjížděli do zámoří,
hlavně do Ameriky. Zde byly lékařsky prohlíženi,
očistěni, opatřeni průvodními doklady a jinými
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potřebnými doklady a teprve jeli buď do Prahy
a odtud do Ameriky, nebo zpět domů na Slovensko. Zdálo se že se chtějí Slováci vystěhovat, co
jich denně odjíždělo. Ostatní části baráků byly
pronajaty pro městský chorobinec hlavního města
Brna. Ředitelem tohoto chorobince byl dr. Sovadina, dobrý lékař, jež je vyhledáván zdejšími lidmi
dodnes v Brně. Chorobinec se odstěhoval v r. 1935
do svých nových ůstavů v Bohunicích u Brna.
Po odstěhování chorobince byly některé trakty
dřevěných baráků zbourány a materiál s inventářem prodán veřejnou dražbou okresním ůřadem.
Ostatní části se zase opravili a v pořádku čekali
na nové obyvatele. Tito sem přišli v roce 1938.
Byli to sudetští němci (Henleinovci) kteří zde byli
internováni když v Sudetách vznikly nepokoje.
Chovali se zde velmi drze, ne jako internovaní, nýbrž jako páni. Byli zde do obsazení Sudet německým vojskem. To bylo koncem roku 1938.
Po Němcích sem přišli čeští uprchlíci z Těšínska po obsazení jeho části Polskem a ze Slovenska odkud byli Slováky vypuzeni. Zde byla též
místní četnická stanice.
V roce 1942 bylo všechno z baráků vystěhováno na rozkaz, baráky upraveny, opevněny a obehnány novým plotem s ostnatým drátem, dokola
osvětleny elektrickým osvětlením, v každém rohu
postaveny kulometné a pozorovací věže, celkem
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4, strážními budkami a přes silnici byl postaven
krytý přechod z vrchních baráků do spodních.
Pak se sem nastěhovalo asi 70 četníků s velitelstvím a několik mužů německé vojenské policie.
Pak se na bráně od Kyjova objevil tento velký nápis: „Internationslager in Swatoborschitz – Oberkomando des nichtuniformierbenpolizei des Protektorat Böhm und Mähren.“ Velitelem tohoto byl
četnický nadporučík Kaiser a německý gestapák
Thunt pro židy.
Dne 17. IX. 1942 přijel první transport 1200
žen, 800 mužů a židé. Židé si tu vytrpěli pravá
muka. Byli nemilosrdně týráni a honěni obzvláště
v zimě. Tahali velký cementový válec po barácích
a po cestě k vodojemu. Na zádech měli přišity žluté židovské hvězdy aby je bylo zdaleka poznat. Tři
židé a jedna židovka tomuto týrání podlehli. Tři
reflektory osvětlovali za noci tábor.
Byly zde též blízcí příbuzní presidenta
Dr. Edvarda Beneše, příbuzní zahraničních pracovníků v odboji proti okupantům. Spisovatelka
Olga Košutová, pí. Hasalová se synem a dcerou,
akademický malíř Španiel, hudební skladatel
Kaprál, akad. sochař Pelikán a mnoho jiných významných lidí.
4. listopadu 1943 byl vystřídán vel. tábora
Kaiser pro zpronevěru peněz. Novým velitelem
byl pak por. Šuster. Za tohoto byl život v táboře
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aspoň trochu snesitelnější. Bylo dovoleno posílat
balíky a dopisy. Později se situace opět zhoršila.
Byl zakázán veškerý styk civilistů s internovanými. Bylo vystřídáno též hodně četníků a někteří to
zaplatili i životem.
8. prosince zemřel Ladislav Los a 20. ledna
1944 zemřel Starý. 13. dubna 1944 přivezli sem
z prahy 48 dětí. Děti zde byly i vyučovány některými internovanými. Pro tyto děti byly u nás
i v Mistříně tajné pomocné sbírky potravin které
jim prostřednictvím internovaného duchovního
dodával zdejší farář Sigmund. Děti byly později
evakuovány do Plané.
V červnu 1944 převezli z Boskovické zbrojovky
do tábora dílnu na granáty a zapalovače. 4. září
1944 přivezli několik židů z Trenčína a okolí zatčených při Slovenském povstání.
Po válce v květnu 1945 sem byli dodáni zase
naši lidé, kolaboranti, vlajkaři a ti kteří se dali
k Němcům. Dozor a stráž měli u nich partizáni,
později revoluční garda z Prahy.

Po žních v r. 1945 sem přišlo asi 500 jugoslávských němců a němkyň, kteří byly na cestě
do Německa. Chodí společně pracovat za četnické asistence do dolů, sklárny, do mlýnů v Kyjově,
na velkostatky v okolí a též k místním rolníkům.
Když i tito němci se odstěhovali, zbylo zde jen
asi 100 neduživých, neschopných transportu.
K těmto se později během r. 1946 a 1947 nastěhovali další takoví nemocní, kteří jsou zde dosud.
Je jich zde koncem r. 1948 asi 1000. Od 20.5.1947
má velitelství tábora (nemocniční středisko zemského nár. výboru II/13) v Brně podpluk. v.v.
Josef Kořínek. Jeho zástupce (dosavadní velitel)
četnický strážmistr Jar. Písařík v.v. do 1.IV.1948.
Od 1.1.1948 převzalo středisko ministerstvo zdravotnictví. Teď je z toho starobinec pro němce.
Text jsem se snažila přepsat co nejpřesněji, včetně
chyb, aby se neztratil specifický způsob vyjadřování
kronikáře.
Lenka Gajdová

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
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Po úspěšném zahájení školního roku jsme s příchodem podzimu opět zahájili kurz plavání. Letos
jsme s dětmi jezdili na krytý bazén do Hodonína.
Od minulého roku, kdy jsme jezdili jen do lázní,
to byla pro děti velká změna. Jak už v podobě nového prostředí, tak i mnohem většího bazénu. Pár
lekcí ale stačilo k tomu, aby si děti na toto prostředí zvykly, získaly důvěru ke svým lektorům
a dokázaly využít vše, co se jim během hodiny plavání nabízelo. Nakonec byli samozřejmě všichni
spokojeni, kurz zdárně dokončili a na památku si
odnesli medaili s mokrým vysvědčením.
Jako každý rok, tak i letos byla k nám do školky
přizvána paní logopedka. Přijela z SPC Hodonín
a provedla v naší školce odbornou depistáž. Některé děti pokračují v intervenci pouze ve školce,
jiným byla doporučena péče logopeda. Začátkem
měsíce listopadu nás čekala jedna z nejoblíbenějších akcí - drakiáda, která se uskutečnila na místním hřišti Spartak. Krásné počasí, dostačující
vítr a příjemná atmosféra nás provázela celým
odpolednem. Jelikož se nám pomalu ale jistě blížila zima, objednali jsme si pana fotografa, který
rodičům dětí nafotil krásné vánoční sady fotografií. První zapálenou svíčkou na adventním věnci
a výletem do selského domečku v Kněždubu, kde
děti poznávaly tradice, které k zimě patří, jsme

se navodili na dlouho očekávanou vánoční atmosféru. Krásná zimní výzdoba školky, znějící tóny
koled a vůně prvních kousků cukroví nám přilákala Mikuláše s jeho družinou a neskutečnou
nadílkou. Vážíme si sponzorů, díky kterým byla
tato nadílka opravu bohatá. V neposlední řadě
bychom chtěli poděkovat manželům Bukvaldovým
a Lungovým, kteří nám zajistili krásné dopoledne
s animátory oblečenými za oblíbené postavičky
z filmů a pohádek. Dopoledne plné her, zábavy,
tance, smíchu a spousty občerstvení nám zakončilo společné fotografování a rozdání malých dárečků, které si pro děti animátoři připravili. Že
v tomto období nemyslíme jenom na sebe, jsme
dokázali nejen myslivcům, ale hlavně zvířátkům
v lese, za nimiž jsme si ještě před Vánocemi udělali vycházku s taškami plnými ovoce, klasy kukuřice a žaludy. O zvířátka bylo postaráno a my
si v klidu mohli při vánočních besídkách rozbalit
společné dárečky, zazpívat si pár koled u klavíru,
ochutnat cukroví, které kamarádi upekli se svými
maminkami, a dobře naladěni se rozejít na vánoční svátky.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Kolektiv MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
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Příjemný a teplý podzim jsme si ve školce v Mistříně pěkně užívali. Vycházky do přírody jsme si
zpestřovali pouštěním draků nebo pečením brambor. Při jedné vycházce za barevnými lístky podzimu nás čekalo nepříjemné překvapení na farské
zahradě pod kostelem. Místo, kde si mají hrát
děti, bylo plné odpadků – PET láhve, plechovky,
sáčky od brambůrek a cukroví. To všechno nejenže nevypadá hezky, ale z odpadků se během jejich
rozkladu uvolňují do přírody škodlivé látky. Společně s dětmi jsme zahradu uklidili a za chvíli byly
dva odpadkové pytle plné. Moc nás všechny mrzelo, že po nějaké době bylo vidět prázdné odpaďáky
a nepořádek všude kolem.
I když se přihlásila zima, bylo u nás pořád veselo. Hodová vycházka na kolotoče, mikulášská

nadílka a vánoční besídka s ohňostrojem jsou
u nás už tradicí. Letošní besídka byla s nádechem starých časů. Děti pilně nacvičovaly, moc
se snažily a toto období o tom, jak se dříve žilo,
si měly možnost prohlédnout v Selském domečku
v Kněždubu.
Ježíšek nakládal i ve školce. Z nových hraček
měly děti velkou radost a určitě bohatá vánoční
nadílka čekala každého doma pod stromečkem.
I když největším dárkem pro každé dítě je milující
rodič, který mu věnuje svůj čas.
HEZKÉ VÁNOCE A VŠECHNO NEJLEPŠÍ
V NOVÉM ROCE PŘEJE
celý kolektiv MŠ Mistřín.

Co se děje v naší škole
Cvičení v přírodě – pěší túra do Milotic
V druhé polovině měsíce září se žáci 1. stupně
vydali se svými učitelkami na pěší túru do Milotic. Po příjemné svěží procházce jsme na zámku
navštívili konírnu a vyzkoušeli si stará řemesla,
poté jsme se rozběhli po krásné zámecké zahradě
a odměnili se dobrou zmrzlinou. Cvičení v přírodě
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se nám velmi líbilo, neboť bylo obohaceno i kulturními zážitky. Domů jsme se vrátili osvěženi
podzimní přírodou a krásným počasím. Také jsme
utužili třídní kolektiv a dobře si zasportovali. Už
se těšíme na příště!
Markéta Varmužová
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Vlastivědná a přírodovědná exkurze do Modré
Dne 21. 9. 2018 se vydali žáci čtvrtého ročníku
do Modré.
Nejprve jsme navštívili archeoskanzen, kde
jsme si prohlédli slovanské příbytky, tehdejší
školu a knížecí palác. Ve škole nás uvítal statný
mnich, který nám vyprávěl o psaní knih. V knížecím paláci plném slovanských soch jsme se zaposlouchali do povídání o knížecím životě, dokonce
jsme si i potěžkali sekeru a někteří si vyzkoušeli
slovanské oděvy. Ochutnali jsme ovesné placky slazené medem a oříšky, které jsme si ohřáli
v peci. Navštívili jsme i hrnčíře, kde jsme se zájmem sledovali jeho umění a poslouchali zajímavé vyprávění o tehdejší výrobě keramiky. Došlo
i na naši zručnost - zkoušeli jsme střílet z luku.
Po obědě, který dětem připravily maminky
do batůžků, jsme se přesunuli do Živé vody. Prohlédli jsme si vycpaná zvířata, ale i živé exempláře v „tunelovém akváriu“, kde nám ryby různých
druhů plavaly nad hlavami.  Potápěče jsme zastihli v době, kdy již opustil akvárium, takže v akci
jsme ho tentokrát neviděli. Pak následovala krátká procházka venkovním areálem. Když se jede
„na výlet“, tak samozřejmě nechybí ani možnost
nákupu drobných suvenýrů a občerstvení. Poča-

sí bylo krásné, tak nám umožnilo prožít opravdu
moc hezký den plný zážitků a poznatků.
učitelky 4. ročníků

Ochrana člověka za mimořádných událostí
Dne 27. 9. 2018 proběhl na naší škole projekt
OČMÚ, kdy jsme se seznámili s prací hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a organizací skautů. Jako

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

každý rok tento zážitkový den děti velmi bavil a žáci
odcházeli domů poučeni, jak se zachovat v krizových situacích.
Markéta Varmužová
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Projekt baroko

3. října 2018 se žáci osmého ročníku vydali
pěšky po „hraběcí cestě“ do perly barokní architektury zdejšího kraje – do milotického zámku.
Po cestě si všímají krajiny, zvířat, flory v našem
kraji. Projekt Baroko přibližuje žákům nejen architekturu tohoto období, ale poutavým vyprávěním paní průvodkyně zjistí, jak obyvatelé v našem

kraji žili v 17. a 18. století, a to nejen bohatá šlechta, ale i prostí lidé. Projdou zámek, park a okolí.
Výstupem tohoto projektu je písemná práce nebo
počítačová prezentace, kde zapíší všechna fakta,
která zjistili nejen daný den, ale dohledali sami
na internetu.
Jana Brhelová

Land-art v 6. B
Ve výtvarné výchově jsme využili krásného říjnového počasí a vydali jsme se do parku tvořit
z přírodnin. Nejprve jsme si řekli, co je to land-art
a co se k němu používá. Po rozdělení do skupin
si žáci nasbírali barevné listí, větvičky, kaštany,
lískové oříšky a další přírodniny. Jejich úkolem

bylo složit mandalu - barevný kruhový ornament.
Kreativitě se meze nekladou, takže nakonec jsme
obdivovali srdce, lva, strom, sluníčko a slunečnici. Poté jsme se ještě naučili udělat růžičku z listí.
Ivana Hanáčková

Exkurze do muzea, knihovny a Ekoru
16. října 2018 nastoupilo do autobusu všech
42 žáků šestého ročníku a jejich cílem byl Kyjov a poté Těmice. Kvůli vysokému počtu žáků
jsme se v Kyjově rozdělili na dvě skupiny, jedna
šla do Vlastivědného muzea na výstavu loutek
a připomenutí loutkářské tradice v kraji, druhá
skupina vystoupila u městské knihovny. Zde se
děti seznámily s fungováním většího typu knihovny, vyprávěly o knihách, které čtou, a naopak se
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dozvěděly o řadě nových vydaných knih. Kolem
půl jedenácté se obě skupiny přesunuly do třídičky odpadů v Těmicích. Zde jsme viděli třídírnu plastů, bezpečné ukládání směsného odpadu
na skládku. Žáci si uvědomili, jak důležité pro
lidstvo do budoucnosti je třídění odpadu. Své znalosti určitě využijí doma.
Jana Brhelová
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Divadelní představení - DK Kyjov
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se vypravily 3. a 4. ročníky do Kyjova, kde zhlédly představení s názvem
„Povídejme si, děti“ v podání hudebního divadla
Michaely Novozámské.
Jednalo se o tři minimuzikály na motivy pohádek J. Čapka „O pejskovi a kočičce“ (Jak si pejsek
roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce, Jak vařili
dort). Děj pohádek byl odehrán činoherně, ale
každou scénu doplňovala a dobarvovala písnička
autorky M. Novozámské. Tyto písničky naučili dva
hlavní protagonisté (paní Michaela se svým man-

želem) celé obecenstvo za doprovodu kytary. Děti
s nadšením a elánem zpívaly. Dokonce byli malí
diváci přizváni, aby se podíleli aktivně na ztvárnění pohádky - dozdobovali noční košilku. Dětem se
moc líbilo, jak byly po celou dobu zapojeny, písně
se jim také zamlouvaly. Důmyslné kulisy, kostýmy, herecké a pěvecké výkony, barevné osvětlení
- to vše přispělo k tomu, aby byly děti pozorné
po celou dobu představení. Bylo to moc pěkné
a profesionální po všech stránkách.
učitelky 3. a 4. ročníků

Zátopkova pětka
V měsíci říjnu se žáci naší školy pravidelně
zapojují do sportovního měření sil ve štafetovém
běhu. S vybranými závodníky prvního stupně
jsme 5. října odjeli do Hroznové Lhoty soupeřit
s dalšími 12-ti školami. Každé družstvo mělo

25 sportovců, kteří celkem uběhli 5 km. Naši běžci vybojovali 3. místo.
Moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
učitelé 1. stupně

Lampionový průvod
V rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky a ukončení 1. světové války se
v neděli 11. listopadu 2018 uskutečnil lampionový průvod obcí. Po slavnostním kladení věnců
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u pomníku 1. světové války (u školy v Mistříně)
průvod prošel obcí směrem k Památníku internačního tábora ve Svatobořicích, kde následoval
ohňostroj.
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Návštěva divadelního představení
V úterý 20. 11. 2018 žáci třídy V. A navštívili
brněnské divadlo Polárka. Viděli jsme představení s názvem Enšpígl! Nasreddin!
Děj se odehrává v Německu a současně v Turecku. Hráli zde nejen herci, ale také loutky. Německý kluk Till Enšpígl se nechtěl stát ševcem jako
jeho otec, a proto odešel do světa. Hodža Nasreddin pocházel z Turecka a byl velmi známým vtipál-

kem, který pořád utíkal před sultánem. Doma měl
ženu a čtyři děti. Ve válce se Nasreddin potkal
s Enšpíglem. Protože měli oba smysl pro humor,
tak si dobře rozuměli. Zanedlouho ale Nasreddin
zemřel, přestože válka mezi Turky a křesťany
skončila mírem.
Příběh se mi líbil, protože byl velmi legrační.
Klára Macková, V. A

Halloween
Ve středu 21. 11. 2018 proběhl pro žáky 2.
stupně tzv. Theme Day (Tematický den) s názvem
Halloween, a to ve spolupráci s Jazykovou školou
MORAVIA. Za žáky přijel rodilý mluvčí ze Spojených států. Na začátku hodiny se s nimi seznámil
a nechal je zeptat se ho na nejrůznější otázky
týkající se jeho osoby a pak už pracoval se svátkem Halloween jako takovým. Žáky v jednotlivých
třídách si rozdělil do dvou až tří skupin (podle
počtu), začal s nimi hrát znalostní hry. Pro žáky

6. a 7. ročníku měl připravenou hru „Who wants to
be a millionaire?“ (Chcete být milionářem?) a pro
žáky 8. a 9. ročníku si přichystal soutěžní kvíz.
Všem žákům se výuka velmi líbila a jsem moc
ráda, že si mohli poslechnout, jak zní angličtina
od rodilého mluvčího a také, jak je důležité se
v oblasti cizích jazyků vzdělávat. Ráda bych také
poděkovala Spolku rodičů a přátel školy, který
tento tematický den sponzoroval.
Oldřiška Výletová

Krabice od bot
V měsíci listopadu jsme se už podruhé na naší
škole připojili ke sbírce vánočních balíčků pro
děti z chudých rodin KRABICE OD BOT. Akce
se koná pod záštitou Českobratrské církve
evangelické a Diakonie Českobratrské církve
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evangelické. Dva týdny měli naši žáci i veřejnost
možnost přinášet do školy krabice od bot naplněné drobnými dárky. Sešlo se jich 110. Poputují
do sběrného místa Diakonie v Brně, odkud je
rozešlou do kostelů, azylových domů apod., aby
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

se dostaly na konečné místo určení, k potřebným
dětem. Děkujeme všem štědrým dárcům!

Jana Holubová

Preventivní program – Dobrý kamarád

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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V měsíci listopadu proběhl ve druhých ročnících preventivní program zaměřený na podporu
dobrých kamarádských vztahů.
Děti si formou vlastního prožitku a her osvojovaly zásady slušného a ohleduplného chování
ke kamarádům, ale i ostatním spolužákům, se
kterými se setkávají ve škole. Tvořily „strom“
hezkých vlastností, ale pozornost byla věnována

i vlastnostem, které ke kamarádskému chování
nepatří. Společně se zamýšlely nad otázkou, co
mohou samy udělat pro to, aby se k sobě lidé navzájem chovali pěkně a ohleduplně a jak pomoci spolužákům, kteří jsou v některých situacích
bezradní. Žáci aktivně i se zájmem plnili zadané
úkoly.
učitelky 2. ročníků

Hasičská prevence ve 2. ročníku

Ve druhých třídách proběhl dvouhodinový projekt na téma „požární prevence pro děti“, kterou
vedli dva školení hasiči z Hodonína. Žáci se zábavnou formou seznámili s riziky požáru a zároveň se
poučili, jak požárům předcházet a jak se zachovat

v případě nebezpečí ohně, kam volat, komu říct.
Zážitkové hodiny byly velmi poučné a požárníkům
z hodonínského hasičského záchranného sboru
tímto velmi děkujeme.
učitelky 2. tříd

Plavecký výcvik
Od října do prosince absolvovali žáci 2. a 3. ročníků kurz plavání v Ratíškovicích pod vedením
zkušených lektorek. Naučili se spoustu nového
a zdokonalili se v plaveckých stylech. Na závěr
proběhl „Mikulášský závod“, kde ti nejlepší zís-
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kali medaili a stanuli na stupních vítězů. Všem
úspěšným žákům gratulujeme a ostatní velmi
chválíme za píli a statečnost, kterou předvedli
během 10 lekcí. Všichni si zaslouží „zlatého plaváčka.“
učitelky 2. a 3. tříd
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Divadlo ve školní družině
V průběhu měsíce listopadu jsme si ve školní
družině povídali o zdraví. Překvapením pro děti
bylo poučné i veselé divadelní představení s názvem Zdravý zoubek. Odpoledne si děti 1. a 2. oddělení ŠD náramně užily. Jako odměnu za znalosti
a hezké chování dostaly zubní kartáček a omalovánky.
vychovatelky ŠD

Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka se konala v neděli 2. prosince 2018 v kulturním domě. Nejdříve
vystoupila Podkověnka s tanečkem Čert a Káča
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za doprovodu CM ZUŠ Dubňany. Program pokračoval pásmem veselých říkadel žáků třeťáků
a na závěr předvedly svůj čertovský taneček první
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ročníky. Poté dorazil i Mikuláš se svou družinou –
a za odměnu předal dětem sladkou odměnu adventní kalendář. Děkujeme všem, kteří se akce
zúčastnili.
Na dobrovolném vstupném se vybralo více jak
3800 Kč, které byly předány do fondu SRPŠ a budou využity při akcích školy.
A cesta mikulášské družiny pokračovala. V úterý 4. 12. jsme se my, žáci 9. ročníku převlekli

za Mikuláše a jeho družinu a šli jsme navštívit třídy prvního stupně školy. Začali jsme od prvních
ročníků, kde byli čertíci velmi mírní a Mikuláš
s andílky nejistí. Postupně s přibývajícími třídami jsme se osmělili a vžili se do své postavy. Děti
odříkaly básničky, zazpívaly písničky a andílci je
za to obdarovali sladkými jablíčky.
Děti i my jsme si pochůzku moc užili.
Mikuláš, čertíci a andílci z 9. A

Okresní kolo soutěže Bible a my
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Bible a my. V říjnu
nejprve proběhlo školní kolo
ve třech kategoriích: 4. a 5.
třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída.
Z každé z těchto kategorií postoupil jeden soutěžící z jedné
školy, v tomto případě té naší,
do okresního kola, které se
konalo ve středu 28. listopadu
ve Strážnici. Žáci z naší školy
se v něm vůbec neztratili, naopak, obsadili přední místa.
Barunka Látalová skončila 4.
v kategorii 4. a 5. tříd, Petr
Marada skončil v první desítce v kategorii 6.
a 7. tříd a Katka Martykánová obsadila 5. místo
ve třetí kategorii. Nezbývá než jim pogratulovat
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k tomuto úspěchu a ocenit jejich píli, se kterou se
na soutěž připravovali.
P. Bedřich Horák
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Skanzen Strážnice
Období adventu žákům třetího ročníku zpestřil program s názvem Radujme se, veselme se..
Za tradicemi našeho regionu jsme se vydali 6. prosince do Skanzenu Strážnice.
Dětem byly představeny obvyklé práce a zvyky
na jihomoravské vesnici v minulém století. Setkaly se s Mikulášem a jeho družinou, Lucií i Třemi
králi. Poslechly si koledování, vyfotografovaly se
u Betlému, viděly lít olovo, připravovat tradiční
jídlo a zdobit vánoční stromek i štědrovečerní stůl.
Na závěr perfektně připraveného programu si
žáci mohli ozdobit perníček, vyrobit figurku z těsta, ochutnat čokoládu a připravit malý dárek pro
své blízké.  
Adriana Koplíková

Ježíškova vnoučata
Letos se děti z 1. stupně, družiny a Podkověnky
zapojily se svými učitelkami do projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata a vytvořily asi 200
krásných vánočních přání, která poputují o Vánocích k seniorům v domovech důchodců do různých koutů republiky. Tato smysluplná a důležitá aktivita žáky velmi těšila a „svého vánočního
dědečka či babičku“ na dálku velmi pozdravují
a přejí všem: Šťastné a veselé Vánoce!
Markéta Varmužová

Sběr papíru
Nakonec i tento školní rok bude probíhat soutěž ve sběru papíru. Sbírat se bude na stejném
místě v plechové budově vedle hasičky. Tento rok
na Vás budeme čekat pouze jeden den v měsíci,
a to od 7:00 do 8:00. Zbavte se nepotřebného papíru a přineste nám ho v těchto termínech:

29. 1. 2019
26. 2. 2019
26. 3. 2019
30. 4. 2019
21. 5. 2019

Naše farnost
Pouť do Říma
Vážení spoluobčané, ve dnech 21. – 27. října
uspořádala naše farnost pouť do Itálie, zvláště
do Věčného města, které takto bývá označováno pro svou hodně dlouhou historii a pro svůj
význam. Zájem byl poměrně velký, naplnili jsme
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

do posledního místečka celý autobus, a to ještě asi
tři měsíce před začátkem. Vyjížděli jsme v neděli
odpoledne, jeli jsme přes Mikulov, Vídeň a velký
kus Rakouska, pak kolem Benátek, Bolognu, Florencii. Kromě nezbytných zdravotních zastávek
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prvním místem, které jsme navštívili, bylo Orvieto, město v středoitalské Umbrii asi 100 km před
Římem, které patří mezi typická středověká sídla
v této oblasti, tedy historické jádro se nachází
na kopci prudce se tyčícím nad okolní krajinou,
pochopitelně takto zbudované kvůli zabezpečení
proti obléhání nepřátel. Proto se běžný autobus
nedostane do tohoto centra a pro běžného turistu
je možné se tam dostat lanovou dráhou, podobnou
té, která vede v Praze na Petřín. Město je proslulé
překrásnou gotickou katedrálou s fasádou s bíločernými pruhy, která byla postavena pro korporál (ubrus, který se při mši rozkládá pod kalich), na kterém jsou stopy krve, která zázračně
skanula z hostie při mši sv., kterou sloužil kněz
Petr z Prahy, který v polovině 13. století putoval
do Říma, aby si vyjasnil pochybnosti o skutečné
přítomnosti Ježíše v hostii po proměnění při mši
sv. Na tento popud se začala slavit slavnost Božího Těla, při jejíž příležitosti se konalo procesí
ulicemi města.
Poté jsme pokračovali dále do Říma a přijeli
jsme na místo ubytování krátce po poledni. Byli
jsme ubytováni v salesiánském Istituto Gerini,
které slouží jako učňovské středisko. Nachází
se na periferii Říma, nicméně je kousek od konečné stanice metra, kterým lze dojet za nedlouhou dobu do centra. Měli jsme zde zaplacenou
polopenzi, snídaně a večeře. Po příjezdu jsme si
rozdělili pokoje, ubytovali se a brzy jsme vyrazili na první prohlídku města. Viděli jsme antické
závodiště Circo Massimo, Ústa pravdy a jeden
z římských pahorků, Aventin, kde se nachází,
mimo jiné, i kostel, v němž přebýval při svém římském pobytu český světec sv. Vojtěch. Hned vedle
je kostel spjatý se zakladatelem dominikánů, sv.
Dominikem a nachází se zde také klíčová dírka,
pohled do ní skýtá návštěvníkům pěkné překvapení. I když našim účastníkům pouti volali příbuzní
z domova, jestli nás neohrožují pomalu nějaké
přírodní katastrofy, jak hlásili ten den v našich
médiích, nás tam zastihlo pouze pošmourné počasí a sem tam deštík s větrem.
Druhý den jsme putovali přímo k nejdůležitějšímu místu v Římě pro katolické křesťany, do Vatikánu, do baziliky sv. Petra, která je postavena nad
hrobem tohoto apoštola. Tam jsme si prohlédli
skvosty renesančního umění, zvláště Michelangelovu Pietu či Berniniho mohutný bronzový baldachýn nad hrobem sv. Petra. Dále pak jsme zhlédli
české stopy v této bazilice, oltář sv. Václava či
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okno z českého skla s holubicí, symbolem Ducha
Sv. v ose chrámu. Byl i prostor pro modlitbu jako
i v dalších kostelích, které jsme navštívili. Sestoupili jsme také do krypty baziliky, kde jsou hroby
papežů právě kolem hrobu prvního papeže, sv.
Petra. Někteří vystoupali na kopuli baziliky, vysoké přes 130 m, odkud je krásný pohled na Řím,
zvláště pak do vatikánských zahrad, které běžně
nejsou přístupné návštěvníkům.
Po občerstvení a krátkém odpočinku jsme
pokračovali v pěší prohlídce města. Míjeli jsme
Andělský hrad, původně mauzoleum císaře Hadriána, později papežskou pevnost, pak jsme přešli na náměstí Navona, které je známé různými
trhy, včetně těch vánočních, místem portrétistů
a dalších umělců, s velkolepou kašnou čtyř řek
uprostřed, pak jsme viděli Panteon, jednu z nejzachovalejších staveb antického Říma s původní
betonovou kopulí. Kousek odtud nás, poutníky ze
Slovácka, zaujal patrně Maďar hrající na cimbál.
Pak jsme putovali se zastávkou u kostela sv. Ignáce k fontáně di Trevi, která je také známá obrovskou koncentrací turistů. Poté, co si někteří z nás
hodili, obráceni zády k fontáně, minci do vody,
aby se opět vrátili do Říma, jsme pokračovali přes
Benátské náměstí k jedné z dominant Říma, památníku Viktora Emanuela II., sjednotitele Itálie
z 19. stol., který se nachází na svahu Kapitolu,
dalšího z bájných římských pahorků. Z vrcholu
tohoto kopce se nám otevřel pohled na Fórum Romanum, vlastní centrum antického města s torzy antických chrámů a dalších veřejných budov,
a pahorek Palatin, který byl místem, na kterém
stály císařské paláce. Pak jsme kolem fóra postupovali směrem ke Koloseu, věhlasnému amfiteátru, který jsme viděli pouze zvenčí. Tam jsme také
zakončili prohlídku druhého dne a metrem jsme
směřovali na místo ubytování.
Další den jsme si měli odpočinout unaveným
nohám a jeli jsme autobusem mimo Řím, do hor,
které jsou nedaleko od Říma a jsou součástí apeninského pásu. První cíl naší cesty bylo Subiaco,
místo spjaté se sv. Benediktem, zakladatelem
západního mnišství ze začátku 6. století. Navštívili jsme jeskyni, kolem níž je dnes malý klášter,
jako orlí hnízdo nalepené na skalní stěně. V této
jeskyni začínal mladý Benedikt jako poustevník,
sem za ním postupně chodilo více a více lidí, aby
je naučil životu s Bohem. Pro tyto lidi pak zakládal kláštery, ve kterých žili řeholním životem.
Z kláštera a přilehlého okolí je nádherný pohled
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na hluboko zařezané údolí a městečko. Navštívili
jsme také, kousek níže, větší klášter sv. Scholastiky, pojmenovaný po rodné sestře sv. Benedikta, která založila ženskou větev tohoto řádu.
Zde jsme narazili na mnicha ze Slovenska, který
pracoval v klášterní prodejně.
Další naše cesta směřovala do Castel Gandolfa, které je papežským letním sídlem. Z města je
krásný pohled na jezero sopečného původu, které
se pod ním nachází. Pak jsme jeli ještě do Divino
Amore, poutního místa na okraji Říma, které získalo na popularitě Římanů teprve nedávno. Je zde
velký moderní kostel a kolem něho celý poutní
komplex. V jedné z kaplí jsme měli i mši sv.
Ve čtvrtek jsme pak pokračovali v návštěvě
Věčného města. Vyjeli jsme autobusem opět dále
od středu města – na místo zvané Tři fontány, kde
je tradičně uctíváno mučednictví sv. Pavla, jeho
stětí mečem. Kousek od trapistického opatství,
které toto spravuje, se nachází malé poutní místo,
kde se připomíná zjevení Panny Marie jednomu
komunistovi. Pak jsme se přesunuli do nádherné
baziliky sv. Pavla za hradbami, která je postavena
nad hrobem tohoto apoštola národů. V této bazilice s okouzlujícím nádvořím a atriem a uvnitř
mírně potemnělé díky alabastrovým vitrážím jsou
velkou zajímavostí medailony všech papežů, co
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

kdy stáli v čele církve od doby sv. Petra, včetně
současného Františka, které lemují téměř všechny stěny baziliky.
Polední přestávku jsme prožili v české koleji
Nepomucenum, kde bydlí (nejenom) čeští a morav
ští bohoslovci a kněží, kteří studují na různých
církevních univerzitách a institucích v Římě. Díky
velké zahradě s palmami, cedry, citrusy a další zelení je to taková oáza uprostřed betonové džungle činžáků a rušných ulic. V kapli tohoto domu
jsme měli také mši sv. a pak se naši lidé ve stínu
stromů občerstvili ze zásob, které měli. Setkali
jsme se také s několika obyvateli tohoto zařízení,
včetně pana rektora a spirituála. Studuje tu také
bohoslovec z Kyjova.
Naše pouť pak pokračovala návštěvou baziliky
Svatého kříže jeruzalémského, která byla do nedávna titulárním kostelem kardinála Vlka, pražského arcibiskupa. Zde se nacházejí části Ježíšova kříže, které nalezla v Jeruzalémě na začátku
4. století sv. Helena, matka císaře Konstantina.
Potom jsme se přesunuli do Lateránské baziliky, papežovy katedrály, kde mělo právě zkoušku
české hudební těleso Collegium 1704, které mělo
mít zde ten večer koncert ke stému výročí vzniku Československa. Kousek od lateránské baziliky se nacházejí Schody jeruzalémské, které se
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nacházejí na místě bývalého papežského paláce.
Tyto schody byly údajně přeneseny z Jeruzaléma,
z paláce Pontia Piláta. Po nich měl vystupovat
zbičovaný Kristus k Pilátovi, aby od něj přijal rozsudek smrti. Po těchto schodech se smí vystoupat
pouze vkleče. Nám to ovšem nebylo umožněno,
protože tyto schody nyní prochází rekonstrukcí.
Mohli jsme zde nahlédnout do bývalé papežské
kaple Sancta sanctorum, kde se nachází vzácný
obraz Ježíše Krista z prvního tisíciletí.
Nakonec jsme jeli do čtvrté, poslední z tzv.
„větších“, tedy významově důležitých bazilik,
do baziliky Panny Marie Větší, nebo také Sněžné,
která se nachází na pahorku Eskvilinu. Pro nás
je důležitá tato bazilika tím, že zde byly schváleny bohoslužebné knihy ve staroslověnštině,
které do Říma donesli sv. Cyril a Metoděj. V této
bazilice najdeme pod oltářem jesličky přenesené
z Betléma, strop je zde zdoben prvním zlatem, přivezeným Kryštofem Kolumbem z Ameriky. Kousek od této baziliky se nachází nenápadný kostel
sv. Praxedy, kde stál klášter, ve kterém
přebývali při svém římském pobytu sv.
Cyril s Metodějem. Je zde také jiná česká
stopa – je zde náhrobek pražského arcibiskupa z doby krále Václava IV., Jana
z Jenštejna, jehož generálním vikářem
byl český světec Jan Nepomucký. Den
jsme zakončili volným programem, kdy
si lidé mohli prohlédnout večerní osvětlený Řím i se zastávkou na večeři.
V pátek dopoledne jsme opustili
místo svého ubytování a vydali jsme se
směrem k domovu. Po cestě jsme navštívili zajímavé město v pádské nížině,
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Ferraru. Je to středověké město se zachovalým
pásem hradeb, ve kterém se nachází mohutný
vodní hrad významného rodu d‘Este ze 14. století. Jsou zde četné renesanční paláce, starobylá
univerzita, na které studoval Mikuláš Koperník
a také katedrála sv. Jiří v románsko-lombardském
stylu s nádherným průčelím.
Po návštěvě tohoto města jsme se přes noc ubírali přes Alpy k českým hranicím. Do Mistřína
jsme dorazili v sobotu kolem půl sedmé ráno.
Pouť se, myslím, vydařila, počasí nám nesmírně
přálo, kromě prvního dne jsme měli stále slunečno a teplo, neměli jsme žádné větší komplikace
s organizací, lidé byli docela disciplinováni, i ti
starší zvládli delší chození po městě. Doufám, že
bude opět v blízké době příležitost něco podobného uspořádat.
Přeji Vám všem příjemný vstup do nového roku,
ať ho prožijete bez větších komplikací, ať je pro
Vás šťastný.
P. Bedřich Horák

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Milý otče Bedřichu!
Jménem všech účastníků pouti do Říma Vám
chci ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat.
Všichni jsme tam jeli se svými kříži a trápeními,
abychom je tam odevzdali. Ale Vy jste na sebe
vzal úkol vlastně nejtěžší: velký kříž v podobě 48
putujících oveček, které na Vás zcela spoléhaly
a byly na Vás závislé. Bez Vás bychom byli ztraceni. Staral jste se úplně o všechno 24 hodin denně:
od zastávek na odpočivadlech, výběru správného
druhu kávy, lekcí základní italštiny, o nefungující automat na lístky do metra, dostatek pečiva
ke snídani, přes naplánování tras historickými
a svatými místy. A zejména jste nás posiloval
a vedl duchovně, abychom si co nejvíce uvědomili
svatost a sílu těchto míst a načerpali z nich požehnání do našich životů.

Za to Vám otče Bůh požehnej!
Alžběta Látalová

Misijní neděle 2018
Třetí neděle v říjnu je již tradičně věnována misiím. Děti z farnosti i ze školy za pomoci svých rodin pekly, balily a prodávaly perníčky a výsledek
byl ohromný – na Papežské misijní dílo dětí bylo
odesláno 23 000,- Kč! Všem ze srdce děkujeme!
Misijní neděli také předcházel Misijní most modlitby, kdy jsme strávili hodinu v kostele, abychom
se modlili za misie. Modlitbu růžence vedly také
děti z farnosti. Mše svatá v neděli probíhala v misijním duchu ve znamení 5 kontinentů a za zpěvu
písně „Pošli mě, půjdu já“. Všem malým i velkým
misionářům, kteří misijně působí v naší farnosti
i jinde, vyprošujeme Boží požehnání a těšíme se
na rok 2019, kdy papež František vyhlásil jako
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Nejde jen
o podporu misií v dalekých zemích, ale o misijní

zapojení všech. „Buďte jako jasný paprsek slunce,
který má pro každé stvoření teplo a světlo.“
Markéta Varmužová

Poděkování za sbírku
Ve středu 26. prosince 2018 proběhl tradiční
vánoční oběd pro chudé lidi na ulici v Brně již
po třinácté, na kterém byli pohoštěni lidé bez domova. Ve Svatobořicích-Mistříně a v Dubňanech
proběhla sbírka dárků, které byly chudým předány. Celkem jste přispěli 245 dárky a někteří dárci věnovali i finanční dary v hodnotě 10.000 Kč.
Vánoční oběd proběhl na faře u Jakuba a v restauraci Živá voda pod Petrovem. Pohoštění lidé
dostali nudlovou polévku a svíčkovou. Pak každý
z nich byl obdarován dárkem. Přišel je pozdravit
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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a požehnat jim pomocný biskup p. Konsbul. Všem
dárcům posíláme obrovské díky za to, že věnovali chudým nejen hmotný dárek, ale i kus svého

srdce, a tak jim vytvořili vánoční atmosféru, která
je velmi potěšila.
Komunita Sant´ Egidio z Brna

Charitní pečovatelská služba
Rok 2018 je již za námi a Charitní pečovatelská
služba tím zakončila 15. rok své existence. Za tu
dobu prošla naše služba mnohými změnami jak
personálními, tak procesními. Já sama jsem nastoupila do CHPS v lednu 2018 a když se ohlédnu
za uplynulým rokem, musím říci, že tato služba
a i celé Svatobořice–Mistřín mně hodně přirostly
k srdci. Před tím jsem pracovala na pozici sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby Kyjov
a ta práce se v mnohém liší. Musím uznat, že služba potřebným lidem jak na DPS, tak v terénu je
pro mě spíše radostí než prací a za to jsem velmi
ráda. Naše služba je velmi potřebná a mnoho lidí
by tak nemohlo setrvat ve svém domácím prostředí, kdyby neměli zajištěnou potřebnou péči. Je to
také velká „úleva“ i pro rodinné příslušníky, že si
mohou alespoň na chvíli odpočinout a přenechat
někdy až velmi náročnou péči o své blízké někomu jinému.
Kromě běžných činností pečovatelské služby
jsme během uplynulého podzimu zvládly uskutečnit pár zajímavých aktivit, které jsme naplánovaly
spolu s našimi uživateli.
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První akcí, která byla připravena pro uživatele
služby a obyvatele DPS, byl výlet do zámecké zahrady v Miloticích. Počasí loňského podzimu bylo
krásné a teplé jako stvořené ke společné vycházce
do zámeckého parku, kde jsme se kochali krásou
podzimní zahrady.
Další aktivitou bylo říjnové Dýňobraní. Letos
byla úroda dýní hojná, a tak jsme měli z čeho vyrábět krásné výrobky, které zdobily vstupní bránu
do DPS.
Jen návštěvu Mikuláše jsme nezvládly uskutečnit – nemocnost pracovnic nám překazila další
akci, což nás velmi mrzí.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci?
Jedincům starším 16-ti let, kteří potřebují pomoc
nebo podporu ve své tíživé životní situaci, kdy bez
pomoci druhé osoby již nedokáží zvládnout péči
o sebe nebo domácnost a možnost pomoci vlastní rodinou již byla využita. Můžeme poskytnout
službu také rodinám v tíživé životní situaci, které
např. pečují samy o dítě se specifickými potřebami (zdravotní či mentální hendikep, následky
po úrazu). Nabídka péče platí též pro osoby -
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nejen seniory - které vlivem zdravotního stavu
(dlouhodobá nemoc, úraz, pooperační stav) nebo
vlivem ztráty blízké osoby nemohou obstarat své
životní potřeby.
Pečovatelská služba je k dispozici každý den
v době od 7 do 20 hodin včetně víkendů. Poskytujeme péči v domácím prostředí v oblasti zajištění
základních životních potřeb: udržení dobré hygie
ny, zajištění nebo poskytnutí stravy, zajištění nákupů, úklidu domácnosti, vyzvednutí léků u lékaře a v lékárně, možnost doprovodu na kontrolu
k lékaři či na nákup. Co se týká udržení hygieny,
je v naší nabídce i možnost koupele na DPS. Poskytujeme i základní sociální poradenství, např.
jak si vyřídit Příspěvek na péči. Při poskytování
péče úzce spolupracujeme se zdravotní sestrou

Charitní ošetřovatelské služby Kyjov.
Během února a března máme (po dvouleté pauze) v plánu nabídnout podporu domácím pečujícím, kteří svým členům rodiny poskytují pomoc
doma. Máme připravené 4 besedy s odborníky
z oblasti psychologie a zdravovědy (rehabilitace).
Bližší informace budou zveřejněny v kabelové televizi a na vývěsce u autobusové zastávky „Kulturní dům“.
Službu finančně podporuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín a Jihomoravský kraj.
Všechno nejlepší do nového roku, hlavně hodně
zdraví, štěstí, pokoje a radosti přejí pracovnice pečovatelské služby.
Helena Valčíková, sociální pracovnice

Záchranářem v Saudské Arábii – návrat
Tak jako něco končí a něco nového začíná, tak
i moje pracovní cesta na Arabském poloostrově se
nachýlila ke konci. Rád bych z blízkého východu
již naposled pozdravil všechny spoluobčany a napsal pár postřehů ze závěrečného působení v zemi
věčného písku a ropných nalezišť. Když jsem
v roce 2014 začal řešit pracovní nabídku ze Saudské Arábie, tak mě vůbec nenapadlo, že z ročního
kontraktu bude nakonec 3,5 roku. V té době jsem
netušil, co mě může potkat a na co se dopředu
připravit. Teď už zpětně mohu i něco málo zbilancovat. Strach z neznáma mě provázel první
cestou, ale samotný pobyt, pokud zde dodržujete
přísné domácí regule a zákony, mi přišel bezpečný. Neustálé vojenské kontroly na každém rohu
jsou alespoň zárukou klidu, který je zde potřeba
si zachovat za každé situace. Některé mé pohledy
na královskou zemi se v průběhu pobytu změnily, jiné zase vůbec. Stále zde přetrvává 15. století
a nejenom kalendářně (rok 1440), ale i v jistém
chování obyvatel. Odborníci na blízký východ tvrdí, že Saudové zůstali uvězněni v čase, ale s veškerou moderní technologií. Lidé svým chováním
málokdy respektují daná pravidla, plýtvání vším
je na denním pořádku a přitom je to pouštní země,
kde nic tu nic není.
Na druhou stranu málokdy se stane, že vás někdo nepozdraví a nezeptá se, jak se dnes máte.
Čímž vás zase jistou slušností zaskočí. Člověk
zde vidí kolikrát takový protipól, až mu z toho jde
hlava kolem. Paradoxy jsou na denním pořádku.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Ženy musí chodit zahalené, ty ortodoxně věřící
mají i černé rukavice, ale přitom je v zemi dostupný internet a televizní stanice z celého světa, kde
mohou domácí obyvatelé vidět leccos bez cenzury.
Jistý posun dále nelze zastavit ani v tak striktním
muslimském území. Není tomu tak dávno, co většina obyvatelstva ČR vůbec netušila, kde „nějaká“
Saudská Arábie leží a měli hlavně v podvědomí
arabského světa jméno Dubaj. Každopádně město
Dubaj je světu otevřeným, megalomanským a hlavním turistickým lákadlem Spojených arabských
emirátů, které sousedí se Saudskou Arábií. Pravým opakem otevřenosti světu je či bylo Království
Saudské Arábie. Lidem uzavřená země, která hýbe
ropným trhem a ekonomikou světa. Nyní se o zemi
mluví celkem pravidelně, ale vesměs v negativním
slova smyslu. Hlavní zpráva posledních měsíců je
dnes už jistá vražda arabského novináře na Saudském konzulátu v Turecku. Denně propíraná kauza, která je viděna jinak očima světa a jinak očima
domácích občanů. Kolegové mi do poslední chvíle
tvrdili, že jde o tzv. fake news – falešnou zprávu.
Nikdo z domácích si nechtěl přiznat, že by se tohle
mohlo stát a ještě na příkaz korunního prince bina
Salmana, který byl donedávna velmi uctíván domácím lidem. Často každý opakoval, jak je za tou
zprávou nenáviděný Irán, který jim chce zničit vizi
2030, kterou má právě korunní princ na svědomí.
Po oficiálním prohlášení Saudské Arábie, že jde
o skutečný fakt a vinu na celém neštěstí nesou
domácí Saudové, zpráva otřásla mnoha věrnými
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obyvateli. Málokdo dokázal pochopit, co se to
vlastně stalo. Čas ukáže, zda to Saudům uškodilo
či to bude jen krátkodobá aféra, ze které se poučí.
Během mého krátkého působení v zemi se událo
mnohé i v dobrém slova smyslu. Po nástupu korunního prince k vyšší moci v roce 2017 se země více
začala otevírat světu a cestovnímu ruchu. Byly
omezeny přísné fyzické tresty, ženy mají povoleno doprovázet muže na sportovní utkání. Vítanou
novinkou, na kterou čekaly hlavně ženy, bylo pro
ně povolení konečně samostatně řídit automobil.
Donedávna ještě taková akce podléhala velmi přísným trestům a vězením. Nálada mezi mladými je
poněkud povolnější a nebojí se více diskutovat
nad tématy, která jim byla ještě nedávno odepřena. Země má chuť se otevřít turismu. Nyní mohou
zemi navštívit pouze muslimští poutníci mířící
do Mekky či Mediny a lidé s pracovním povolením.
Osobně mě nejvíce trápilo postavení domácích občanů. Mnoho z nich má velmi vysoké sebevědomí
a pýchu, která z nich srší všude kolem. Jednoduše
řečeno – Já jsem Saud, kdo je víc?! Takové chování
mi u mnoha lidí zde vadilo. Dokud budou mít „černé zlato“ stále k dispozici, tak se na tom chování
nejspíše nic nezmění, dle mého úsudku. Pokorné
občany najdeme hlavně ve starší generaci, která
si uvědomuje obrovský skok v průběhu posledních
desítek let. Pokud to zjednoduším, tak z velbloudů
skočili přímo do Jeepu a nic nebylo mezi tím. Mladší generace zde vše bere jako samozřejmost a neuvědomuje si někdy skutečnou realitu života. Jejich
filozofie je taková, že každá země se může chovat
podle toho, jakou má velikost či rozlohu. S tím souvisí i stále vedený konflikt v již tak zdevastovaném
Jemenu a nyní vyostřené spory s malým Katarem,
který chtějí úplně odříznout od okolního světa.
Další roky uvidíme, kam povedou kroky blízkého východu, kde je vzájemný a vyostřený konflikt
na denním pořádku.

V České republice máme dle mě daleko krásnější a veselejší život a je třeba si toho všeho velmi
vážit. Nic nemusí trvat věčně. Vše vždy záleží jen
na nás. Je třeba se poučit z historie a chránit si
své hranice i tradice. Celý můj pobyt v zahraničí
mi přinesl mnoho životních a pracovních zkušeností. Potvrdilo se mi hlavně i to známé české přísloví „všude dobře, doma nejlíp“.
Věřím, že všichni v naší obci ve zdraví užíváte
zimního období, které má své osobité kouzlo. Nyní
se také budeme vídat v naší malebné obci častěji
a já se na to velmi těším. S pozdravem
Adam Pavel Špaček

☺

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

RC Krteček
Už nám všem uplynulo nádherné vánoční období rodinných setkání, radostí z dárečků, času
slibů, porozumění a kouzla třpytivých Vánoc, jež
bylo všude kolem nás. Každý z nás si užil vánoční
svátky a Silvestr dle svých přání a představ. Vstupujeme do nového roku, který nám může přinést
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další pestré zážitky, prožitky, vzácné přátelství,
upřímnou radost, osobní i pracovní úspěchy, naději v něco lepšího a celkovou životní spokojenost.
O to se musí každý z nás něčím přičinit, a proto
Vám přejeme v roce 2019 především pevné zdraví,
pozitivní mysl, kvalitní přátelské vazby, ať stálé
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

či nově vznikající, a především spoustu inspirace,
energie a životního elánu do nových změn a plánů.
Za tým rodinného centra Jitka Janošťáková
Informace k otevření herny v roce 2019: Dovolujeme si Vás informovat, že od nového roku bude

herna po vánočních svátcích pro veřejnost otevřena od 7. 1. 2018, a to pouze jednou týdně každé
pondělí. Jako důvod uvádíme – snížení kapacitní
výpomoci služebních maminek. I přes tuto skutečnost se na Vás těšíme.

Podkověnka
Po prázdninách Podkověnka začala pracovat,
i s nově přijatými členy, již od prvního zářijového týdne. Na otevření nové relaxační zóny kyjovského Domu seniorů jsme s dětmi připravovali
program o škole a podzimu. Doprovázela nás „dospělácká“ cimbálová muzika pod vedením Pavla
Varmuži ml. Vystoupení jsme zopakovali i našim
seniorům na nedělním setkání 21. října v kulturním domě. Vždycky nás potěší, když vidíme babičky a dědečky, jak si s námi zpívají písničky, které
si pamatují ze svého dětství a mládí.
Naše kamarády z prvního až pátého ročníku
jsme pozvali do školní tělocvičny v úterý 13. listopadu na tematický výchovný program Předhodové zpívání. Připravili jsme si hodové písně, které
jsme zpívali všichni společně. S muzikanty jsme
si zažertovali písní Hojačky, kdy nám naše hudecká muzika ze ZUŠ Dubňany musela zahrát i třeba
„ležačky“ nebo „pískačky“. Všichni si vyzkoušeli
rytmickou deklamovačku, připomněli jsme zapoZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

menutou hru „Na rajčúrnu“. Po písních o škole
a podzimu jsme zatančili mazurku. Překvapením
pro všechny byl lektor verbuňku Rostislav Marada, který nám tento tanec předvedl a vysvětlil
kroky. Pod jeho vedením si mohli zaverbovat nejenom kluci z Podkověnky, ale i odvážlivci z řad
ostatních chlapců. Závěrečná píseň „Už sem obešel Svatobořice aj Mistřín“ zněla celou tělocvičnou jako hodová hymna, kterou si s chutí zazpívali úplně všichni. Vystoupení ve škole tak bylo
pozvánkou na hodový průvod, který jsme absolvovali i přes chladné počasí typické v tomto ročním
období. Ke slovu tak přišly zimní kroje s teplými
doplňky, aby naši nejmladší neonemocněli.
Závěrečné nácviky byly věnovány přípravě
na Mikulášskou besídku. Na nácvik nového programu Čert a Káča nám moc času nezbývalo,
a proto jsme museli trénovat jako sportovci dvojfázově: na odpoledních zkouškách i dopoledne
ve škole, v době velké přestávky. Známé pohádce
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jsme dali folklorní „kabátek“ a předvedli ji už
v neděli 2. prosince všem dětem z naší obce.
Poslední letošní setkání členů souboru bylo
charitativně-tvořivé. Děti vyráběly přáníčka pro
seniory v rámci projektu Ježíškova vnoučata, který vyhlásil Český rozhlas. Naše vánoční přáníčko
tak potěší babičku nebo dědečka v různém koutě naší republiky. Samy pro sebe si děti vyrobily

pomerančový svícen ozdobený sušeným ovocem
a kořením. Malý dárek od vedoucích pro každého
člena Podkověnky udělal sladkou tečku za uplynulým rokem.
Chtěli bychom rodičům a organizacím poděkovat za podporu naší činnosti a všem popřát hodně
zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce.
Jarmila Maradová

Krušpánek
Nový školní rok začal Krušpánek s novými posilami ve svých řadách. Moc mě těší, že v dnešní
době jsou stále děti, které mají zájem o folklor
a rodiny je v tomto koníčku podporují a velmi často od malička vedou. Jsme moc rádi, že posílily
i řady kluků, kterých jsme měli vždycky nedostatek. Podzim jsme měli jako každý rok rozjížděcí.
Zopakovali jsme základní kroky, taneční prvky
a správné držení těla a snažili se i utužit nový
kolektiv. Před hody jsme na zkouškách vyráběli
mašličky na voničky do průvodu a pak i samotné rozmarýnové voničky, které někteří členové
Krušpánku v průvodu tradičně prodávali. Ostatní
krušpánci průvod zkrášlili svou účastí v krásném
kroji. Do podzimních zkoušek jsme zapojili i nácvik besedy na lednový Dolňácký ples, která pro
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některé členy bude prvním krojovým vystoupením. V adventu jsme několik zkoušek věnovali nácviku vánočních písniček na zpívání na Vánočním
jarmarku, který tradičně konal Soubor Mistřín
a následně na Zpívání u vánočního stromu. Letošní (vlastně už loňský) silvestrovský pochod
za prasátkem pořádala naše obec. Děti z Kruš
pánku se zapojily do kulturního oživení této akce
a vystoupily s popelářským tancem na písničku
Popelář od skupiny Botox. Myslím, že i samy děti
přivítaly oživení našeho repertoáru a tím i nácvik
na zkouškách o jiný žánr než je folklor.
Za všechny členy dětského folklorního souboru Krušpánek Vám v novém roce přeji dny plné
úsměvů, radostí a jen příjemných překvapení.
Kristýna Gazdová
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Slovácký krúžek

Naše podzimní činnost směřovala k přípravám
hodové slavnosti. Zajistit víno, rozmarýn, krušpáZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

nek, oprášit hodové zpěvy, tance a dát do pořádku kroj, pozvat okolní chasy. Není toho málo, co
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je třeba před hody nachystat. Týdny plynuly jako
voda, předhodová beseda u cimbálu, kterou jsme
organizovali, nás příjemně naladila na blížící se
hodové veselí. To tento rok proběhlo v lehce pozměněném personálním modelu. Mimo jiné díky
vstřícnému přístupu rodičů i souboru Lúčka, který ze svých řad poskytl své ochotné členy, se hodová slavnost uskutečnila tak, jak se sluší a patří čili se dvěma stárkovskými páry. Ač byl jeden stárek „přespolní“, náš kroj vše hezky „přikryl“. Inu,
folklorní výpomoc jak má být. Pokud bych měl
plamennou diskuzi tématem přespolního stárka
glosovat skrze známou filmovou hlášku, tak přes
polní bydliště na funkci stárka rozhodně vliv nemělo . Když pohlédnu do okolních vesnic, kde
mají velké komplikace nasadit i jeden stárkovský
pár (a to i z přespolních), můžeme být u nás zatím opravdu spokojeni, že stále máme dostatečné
možnosti.
Hody utekly až příliš rychle, jsem přesvědčen,
že proběhly důstojně a vydařily se. Počasí vyšlo při
nedělním průvodu takřka na minutu přesně. Nikdo
při bitce kroje nepotrhal, zpívalo se, tančilo a veselilo až do rána bílého... Toš, hody, zasej za rok! Tímto děkuji stárkům, stárkám, jejich rodinám a všem

☺

ostatním jednotlivcům i skupinám, kteří se o jejich
zdařilý průběh ve větší či menší míře postarali.
Posthodová letargie netrvala dlouho. V prosinci jsme pomohli sv. Mikuláši při jeho obchůzce.
Věříme, že rodiče naše služby ocenili a jejich ratolesti alespoň pár dní dodržovaly sliby vyřčené
před sv. Mikulášem. Při psaní tohoto příspěvku
ve druhý adventní týden se připravujeme na několik prosincových akcí. Menší neformální pěvecké
vystoupení na vánočním jarmarku, který pořádá
Soubor Mistřín, týden nato zpívání u vánočního
stromu a naše již tradiční pastýřská hra. Závěr
roku zakončíme výpomocí při organizaci silvestrovského pochodu, který letos naše obec hostí.
Příchod nového roku oslavíme spolu se „soukmenovci“ z Lúčky. Nicméně z oslav rovnou do aktivní práce! Je třeba připravovat tradiční krojovaný
ples, který se uskuteční 26. ledna a na který Vás
co nejsrdečněji zveme!
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za přízeň,
spolupráci v roce 2018. Do roku 2019 Vám jménem celého krúžku přeji jen to nejlepší a nechť se
všichni můžeme ve zdraví a dobré náladě setkávat
(nejen) při folklorních akcích.
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Po hodovém veselí vrcholí přípravy na velmi našlapaný ples!

V listopadu vyvrcholilo folklorní dění v naší obci
tradiční hodovou slavností. Tentokrát bylo vše
ve znamení spolupráce obou souborů. Jedním ze
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stárkovských páru byli totiž právě členové Slováckého souboru Lúčka – Zuzana Valčuhová a Tomáš
Matulík. Ač organizačně bylo vše pod taktovkou
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Slováckého krúžku, troufnu si říci, že tato spolupráce byla více než dobrá. Vše jsme zapálili společnou hodovou zkouškou a následně pokračovali
u cimbálu v místním Lidovém domě. K hodům Vám
ale jistě více poví starosta krúžku.
My jsme si však po náročném veselí takřka nevydechli, jelikož hned následující týden jsme jeli
vystupovat na adventní odpoledne do Bzence. Doprovázela nás CM s primášem Jakubem Rybou.
Na vystoupení někteří jedinci takřka potili krev,
hlas a svěžest jako kdyby zůstala na hodech .
Ale vše jsme zvládli a ještě jsme dostali nabídky
na další účinkování (Bzenecké slavnosti, vinobraní).
Další páteční zkoušky již věnujeme nácviku koled na vánoční jarmark a ke zpívání u vánočního
stromu. Během zkoušek nezní jen koledy, ale taktéž skřípění nůžek a tužek, jelikož jsme již zahájili přípravu výzdoby na – v pořadí již XVIII. ročník
– Taneční a módní show, kterou jako každý rok
pořádáme ve spolupráci s Patnáctkou pro občany. Ples, který se koná 19. 1. 2019 ve 20.00 hod.

☺

v místním kulturním domě, bude ve stylu exotického Karibiku. Těšit se tedy můžete jako každý
rok na košt vín, zvěřinový guláš, skleničku spolu
s dárkem u vstupu, bohatou tombolu, program
a skvělou výzdobu. Navíc bude i košt rumů. Předtančení se zhostí profesionální taneční skupina
z Brna se Sambou Carneval. Jejich hlavní aktérka
se jmenuje Zulay Foncesa a s tímto vystoupením
účinkovala také na světovém festivalu v Ria De Janeiru! Taktéž děvčata z Lúčky připravují taneční
vstup, již pilně trénují. Zkrátka a dobře, tento rok
je opravdu na co se těšit.
Moc si nevydechneme a vrhneme se na předtančení besedy v rámci krojových plesů, u nás,
v Týnci a v Dambořicích – zatím . Co vše nám
nový rok přinese, teprve uvidíme, ale již teď víme
o spoustě zajímavých akcí a nabídek.
Slovácký soubor Lúčka Vám všem přeje úspěšný nadcházející rok 2019, hlavně zdraví, klid a pohodu. Přijďte se za námi podívat třeba na již zmíněný ples, společně si můžeme na Nový rok připít.
Iveta Gongalová, ředitelka spolku

☺

Ženský sbor REZEDKY

A máme tady podzim… Martin sice nepřijel
na bílém na koni, ale Rezedky 11. 11. 2018 přijely zazpívat na 2. Martinské zpívání do Hovoran.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Dostalo se nám skvělého přijetí, pohoštění a spolu s dalšími účinkujícími jsme si užily nádherné
nedělní odpoledne. Naše vystoupení uvedl skvělý
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moderátor Kryštof Neduchal, který nás představil
v námi oblíbeném tričku I love Rezedky . Velmi
nás to potěšilo .
Tradiční hody konané 17. - 19. 11. 2018 se opět
vydařily. Naše členky se oblékly do zimního ženského kroje a podpořily tak letošní stárky a krojovanou chasu v hodovém průvodu.
Každý páteční večer patří pravidelným
zkouškám a přípravám na 1. KVĚTINOVÝ BÁL,
který se bude konat 18. 5. 2019 na KD a Rezedky
se zde představí…vlastně nechejte se překvapit
. Jenom prozradím, že to bude opět originální

☺

♥

☺

vystoupení, tak si jej nenechte ujít a přijďte se
pobavit a podpořit nás.
Náplní zkoušek je také příprava na Slovácký
rok. Možná se to zdá brzy, ale nechceme nechat
nic náhodě, a proto už teď pilně nacvičujeme.
V adventním čase jsme si ještě zazpívaly na adventním jarmarku pořádaném Souborem Mistřín
a také u vánočního stromečku při tradičním společném koledování.
Přejeme Všem krásné svátky vánoční a ať je
Vám celý rok do zpěvu.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Vážení spoluobčané, blíží se konec
roku a spousta z nás se snaží na poslední chvíli dohnat, co za celý rok
nezvládli, ať už v práci nebo doma.
Do toho se přidá stres z nákupu dárků
a vánočního úklidu a je z toho slušný
předvánoční balíček plný stresu. My
jsme si do tohoto balíčku přidali ještě
pořádání vánočního jarmarku, takže
je to pro členy souboru před koncem
roku opravdu frmol.
Věříme, že právě jarmark může být
příležitostí vystoupit z tohoto předvánočního rychlíku, potkat se s přáteli
při dobrém jídle a pití a navodit si
klidnější pravou vánoční atmosféru.
Pro tento ročník se nám podařilo
zajistit více stánků s domácími řemeslnými produkty, opět byly k mání pochutiny z domácí zabíjačky, gulášek,
pravá slovenská kapustnica, domácí
bramboráky – laty, svařák, punč a další. Jarmarkem provázela cimbálová muzika pod
vedením Ladislava Švidroně ml. a koledy přišly
zazpívat místní folklorní soubory. Všem jim za to
děkujeme.
V době, kdy píši tento příspěvek, je jarmark
ještě ve fázi příprav. Vy už nyní při jeho čtení můžete posoudit, jestli se vše podařilo. Fotky a náš
pohled na tuto akci uveřejníme ve druhém vydání
zpravodaje v roce 2019.
V prosinci jsme kromě jarmarku obnovili také
tradici mikulášské obchůzky, kterou jsme již
několik let nedělali. Důvod je jednoduchý - z některých z nás se v posledních letech stali rodiče
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a chceme, aby naše děti o tuto, podle nás krásnou tradici, nepřišly. Ohlasy od rodičů a dětí byly
pozitivní, tak snad příští rok budeme pokračovat.
Alespoň z fotky přivoňte k atmosféře mikulášského večera.
V prosinci se pak tradičně účastníme zpívání
u vánočního stromku a mezi svátky obcházíme
s koledou členky a členy našeho souboru.
Doufáme, že vánoční svátky proběhly v klidné
atmosféře, že mnozí z vás si užili naše předvánoční akce a přejeme Vám jen to nejlepší v novém
roce 2019.
Za Soubor Mistřín Petr Hajný
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Mankyz
Vážení přátelé, ani v podzimním a zimním období spolek MANKYZ nezahálel. Na podzim naši
odborní degustátoři navštívili odborný seminář
a degustaci v Lubné v Pardubickém kraji, kde
bylo odborně hodnoceno přes 400 vzorků pálenek a likérů pro 10. ročník Lubenské Šťopičky.
Zúčastnili jsme se celorepublikové Grand Prix
ovocných destilátů na Floře Olomouc, kde jsme se
soutěžními vzorky výrazně uspěli.

V průběhu listopadu jsme zrekultivovali další
obcí určené neobdělané pozemky pro jarní sadbu
dalších ovocnáčků.
V sobotu 1. prosince jsme na Sokolovně ve Svatobořicích uspořádali rockový večer se skupinami ATAK, ELBERETH a BIGBITY ROCK, hlavní
hvězdou večera byl oblíbený interpret Jiří Zonyga.
Spolku Soubor Mistřín jsme 15. prosince ochotně vypomohli s organizací úspěšného Vánočního
jarmarku.
Nyní se už naplno věnujeme naší hlavní činnosti
a připravujeme vše na VIII. ročník mezinárodního
festivalu pálenek, likérů a domácích pomazánek,
který proběhne 9. března 2019 (degustace 2. března), výstavní vzorky budeme vybírat do 18. února.
Od našich spoluobčanů rádi uvítáme poskytnutí
soutěžních vzorků pálenek a likérů.
Všem děkuji za přízeň v minulém roce a přeji
úspěšný start do letošního roku.
Za MANKYZ, z. s. Miroslav Štilárek

Klub vinařů
OHLÉDNUTÍ ZA VINAŘSKÝM ROKEM 2018
Rok s rokem se sešel, nastal čas bilancování
a ohlédnutí se zpět. Už se stalo tradicí hodnotit uplynulý ročník, a to jak z hlediska vinařského, tak i vinohradnického, v tomto případě
už po osmé. Bývá již dobrým zvykem zhodnotit
v prvé řadě vína z předcházejícího ročníku 2017.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Ročník to byl rozporuplný. Když pomineme jarní
mrazy, které některým našim vinařům poničily
úrodu, tak u těch nepoškozených se začátek roku
jevil dobře, ale jen do té doby, než začalo sucho,
které přetrvávalo celé léto. Bohužel srážky koncem srpna, které se jevily jako spásné, přerostly
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v září do trvalých dešťů s podprůměrnými teplotami. Začal boj o každý hrozen, o každou bobulku,
které byly napadány plísněmi v nevídané míře.
Cukernatost hroznů byla pod průměrem běžných
ročníků, což se projevovalo i ve vínech. Byla surovější, objevovaly se tóny po plísních. Naši vinaři to
ale nevzdali, hozenou rukavici od přírody přijali
a s odstupem doby můžeme říci, že se s tím popasovali dobře. Do května, kdy se konal tentokrát již
6. ročník tradiční výstavy vín, stačila vína vyzrát,
bílá díky vyšší kyselině jablečné zůstala svěží
a příjemně šťavnatá, příchutě po plísních se čeřením a stáčením podařilo eliminovat na minimum,
červeným pak pomohla jablečno-mléčná fermentace, která se již stala běžnou operací ve výrobě
vína i u malovinařů. Když už jsem zmínil výstavu
vín, nelze konstatovat nic jiného než vzrůstající
úroveň, a to po všech stránkách, jak vyplynulo
z ohlasů návštěvníků, kterých bylo mimochodem
opět víc. Bylo nabídnuto bezmála 1000 vzorků
vín, z toho necelých 530 od vinařů amatérů a 430
od profesionálních vinařství, kterých se se svými
víny zúčastnilo 71. Takže každý si určitě našel to
své víno. To všechno by nebylo bez obětavé práce
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členů Klubu vinařů a zaměstnanců Vinařství Dufek, kteří celou akci počínaje hodnocením vín zabezpečovali. Za to jim všem patří velký dík.
Vždy se zmiňuji i o tom, jak si vedla vína z našeho vinařství. Mimo ocenění, která dnes již pravidelně vozíme ze světových soutěží, jsme se letos poprvé zúčastnili na soutěži Great American v New
Yorku, ze které jsme z 8 vín přivezli 8 medailí včetně těch nejcennějších. Ale úplnou premiérou byla
naše účast na soutěži v Asii, a to v Pekingu, odkud
jsme rovněž přivezli drahé kovy. Souvisí to s prvním exportem našich vín do Číny. Dalším významným počinem je zatím naše největší účast v Salonu
vín ČR se ziskem 4 zlatých a 3 stříbrných medailí.
Rovněž v knize „1000 vins du monde“ (1000 nejlepších vín světa) máme zastoupena 3 vína. Čerst
vě máme potvrzeno, že se naše vína objeví v obou
výše uváděných i v letošním roce – 2019.
Teď ale k hodnocení ročníku 2018 z hlediska
vinohradnického. Réví bylo celkem dobře vyzráté,
z důvodů ranější sklizně, zima byla celkem mírná,
ale opět velmi suchá, což se projevovalo stále větším vláhovým deficitem. Jaro začalo velmi brzy,
prakticky se přešlo ze zimy přímo do léta. KvětnoZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

vá 30° horka uspíšila růst letorostů a tím i dřívější kvetení, což naznačovalo, že by vinobraní mohlo
být dříve. Vše probíhalo zdárně až do 12. 6., kdy
nebe potemnělo a po celé jižní Moravě zabouřilo,
bohužel někde i s kroupami, které poničily v některých lokalitách vinice až ze 70%. Naštěstí se
naší obci tato pohroma vyhnula. Další průběh léta
byl zcela v režii sluníčka a beze srážek. Začal se
tvrdě projevovat nedostatek vláhy, hlavně u nových výsadeb a u keřů ve stáří 3 - 4 roky. U nových
výsadeb byla nutná intenzivní závlaha k udržení
sazeniček při životě, u začínajících rodících bylo
nutné redukovat podle lokality úrodu, někde až
do té míry, že se veškeré hrozny ostříhaly na zem
již začátkem srpna kvůli záchraně vlastních keřů.
V té době měly bobule velikost scvrkávajících
se hrášků a listy byly v některých případech až
z 50% suché, což by odpovídalo začátku listopadu. Naopak vinice ve stáří 10 – 15 a více let si
vláhu již dokázaly natáhnout díky kořenům, které
dosahují hloubky 10 – 25 m podle stáří a podloží.
Takže by se mohlo říci, že by to měl být pro tyto
vinice ideální rok. Ale realita byla jiná. Vysoké
teploty velmi výrazným způsobem ovlivnily průběh fotosyntézy, došlo k přehřívání rostlinných
pletiv a prakticky se zastavil nárůst cukernatosti. Navíc se urychloval vývoj révy a v konečném
důsledku byl uspíšený cca o tři týdny. K tomu
se ještě přidalo rychlejší prodýchávání kyseliny jablečné, jejíž obsah klesal tím více, čím více
byly hrozny osluněny. Tady byl právě ten kámen
úrazu pro mnohé vinaře, kteří si neuvědomili, že
při nedostatku kyseliny jablečné se mohou bílá
vína jevit jako fádní a hrozilo, že přítomné bakterie mléčného kvašení biologicky odbourají i ten
malý zbytek kyseliny jablečné brzy po ukončení
alkoholového kvašení. Spolu s tím se vyvíjel nepříznivě i pH faktor. Bylo tedy nezbytné mošty,
nejpozději však do kvašení, dokyselit podle rozborů, odrůdy a lokality až o 2,5°°, a to kombinací
kyselinou vinnou a jablečnou. Po dokvašení pak
bylo nutné víno stočit a ošetřit oxidem siřičitým
v dávce až 50 mg/l . V letošním roce reagovalo
MZ ČR včas a toto dokyselení povolilo, což určitě

vinaři zaregistrovali, mezi sebou předali a podle toho se i zařídili. Ti, kdož tak učinili, teď už
v klidu provádějí školení mladých vín. Je nutno
říci, že se to netýkalo všech vín, většinou to bylo
u vín z raných odrůd, jako je IO, MT, MM nebo vín
typu TČ, které i tak mají kyselin méně. Naopak
u vín později sklízených - RR, RV, SZ, VZ …, kdy
už taková horka nehrozila, byla nutnost dokyselování nižší, cukernatosti narůstaly a střídání
teplých dnů a studených nocí způsobovalo nárůst
aromatických látek. Pokud se týká červených
vín, tam naopak odbourávání na keři způsobovalo
pokles kyseliny jablečné na minimální hodnoty.
Objevovaly se dotazy, zda je nutné provádět jablečno-mléčnou fermentaci. Vzhledem k tomu, že
po kvašení mohou mít červená pH vyšší než 3,6, je
vhodné jablečno-mléčnou fermentaci provést, aby
víno bylo mikrobiálně stabilní.
Takže když ročník hodnotíme jako takový, lze
říci, že výnosově byl minimálně stejný, ale v drtivé
většině vyšší, mnohdy až o 1/3 oproti roku předchozímu. Bonusem bylo po celou dobu vinobraní
nádherné počasí. Nezbývá než konstatovat, že
pokud vinaři zvládli problém s nízkými kyselinami a vyšším pH, mohou být bílá vína velmi dobrá. A červená? Pokud jsme psali o ročníku 2015
jako nejlepším na červená vína od roku 1947, tak
o ročníku 2018 můžeme už teď říci, že bude minimálně takový nebo ještě lepší. Vína mají už teď
jemné taniny, vysoké extrakty a dlouhou perzistenci. Přejme si, aby i rok 2019 byl pro nás vinaře
minimálně takový jako ten uplynulý a konečně se
snížil srážkový deficit.
Takže sirkové komise, které začaly již v prosinci, slibují určitě krásná vína. Jinak Klub vinařů
i v loňském roce uspořádal několik tematických
zájezdů ke známým vinařům, navštívili jsme Salon
vín ČR a zapojovali jsme se do akcí ve spolupráci
s OÚ a Kulturním domem Svatobořice-Mistřín.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat tentokrát na již
VII. ročník místní výstavy vín spojený s ochutnávkou profesionálních vinařství napříč celou republikou, která se koná 4. května 2019.
Za Klub vinařů Josef Dufek st.

MO Svazu tělesně postižených
Pomalu se stává tradicí, že se ve zpravodaji naší
obce prezentujeme jen v období, kdy bilancujeme
a hodnotíme uběhlý rok a děláme plány na ten
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

příští. Naše organizace se rozrostla o několik
nových členů, ale někteří se s námi také bohužel rozloučili. Nadále se scházíme v komunitním
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centru k výborovým schůzím a ergoterapii v tzv.
dílničkách, kde „děvčata“ vytváří krásné věcičky
a dárečky nebo pečou jidáše a podobně.
Provozujeme i nadále sportovní aktivity, ať už
je to rekondiční cvičení v tělocvičně ZŠ, cvičení
a plavání v bazénu kyjovské nemocnice nebo hrajeme kuželky, ve kterých pořádáme turnaje s MO
z Kyjova a Vracova. Scházíme se na pétanque
a trénujeme hod šipkami. Samozřejmě jsme se
i letos v srpnu úspěšně prezentovali na sportovních hrách pro seniory a tělesně postižené v Kyjově, kde jsme získali 3 diplomy.
O naše vzdělávání a duševní aktivitu se pravidelně stará lektor dotovaný STP Hodonín, který
procvičí naše šedé buňky mozkové.
Na jaře jsme pořádali osvědčený a velmi oblíbený zájezd na Florii Kroměříž, který jsme spo-

jili s návštěvou barokního hřbitova ve Střílkách.
Díky dotacím od obce se odvažujeme i na další,
vzdálenější místa, jako byly zámky Lysice a Kunštát. Fyzicky náročnější byl pak zájezd na hrad
Buchlov, po kterém nás svou krásou odměnily
Buchlovice.
Po celý rok jsou pro naše členy k dispozici pobyty v lázních Luhačovice, Sezimovo Ústí, Harkány pořádané okresní organizací STP Hodonín.
Za kulturou jsme se vydali do Kyjova na divadelní představení i na koncert.
I nadále se aktivně zapojujeme do místních kulturních akcí pořádaných v naší obci. Budeme rádi,
když se našich aktivit zúčastní i noví zájemci, vítáni jsou i nečleni z řad seniorů.
Za ZO STP Alena Pacíková

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané, tak se scházíme v novém
roce 2019, do kterého Vám přejeme jen to nejlepší.
Doufáme, že jste strávili Vánoce v míru a pohodě.
Nyní si přiblížíme, co se u nás událo na podzim
roku minulého. Jak jistě víte, uplynulý rok se nesl
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ve znamení oslav 100 let od založení Československa. My jsme se zapojili akcí 20. 10. 2018 návštěvou
města Brezová pod Bradlom. Tam proběhlo setkání Hasičů Slovenska a SH ČMS a společné uctění
památky založení Československa před sto lety.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Symbolické to bylo tím, že jsme se setkali u mohyly
generála Milana Rastislava Štefánika – jednoho ze
zakladatelů společného státu Čechů a Slováků. Tam
nám byla udělena medaile k 100. výročí ČR.
První listopadovou sobotu proběhl tradiční podzimní sběr starého železa. Děkujeme všem, kteří
nám staré železo darovali, a doufáme, že i v dalších letech budeme moci Vám tímto způsobem
pomáhat v úklidu vašich domů a zahrad. V pátek
před tím proběhl taktéž sběr starého papíru.
Dne 11. 11. 2018 jsme se zúčastnili lampiono-

vého průvodu obcí a kladení věnců k pomníkům
padlých. Bylo to pietní a důstojné připomenutí
našich předků, kteří museli bojovat za svou zem
v požárech minulých válek.
V sobotu 1. prosince se dvě naše členky zúčastnily Slavnostního shromáždění představitelů
Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje
a Dobrovolné požární ochrany Trnavského kraje
u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR, kde obdržely Pamětní stužku Krajského sdružení, jedna
ještě Čestné uznání SH ČMS.

Mladí hasiči
Mladí hasiči se již v září zúčastnili několika
soutěží. Mladší žáci si po prázdninách zasoutěžili
v Hroznové Lhotě. Starší žáci se zúčastnili TFA
mladého hasiče v Hodoníně. V kategorii A (dívky
10 - 12 let) se Ema Hajná umístila na 3. místě
a v kategorii E (družstev) se umístili na 2. místě.
Dále jsme se poprvé zúčastnili i soutěže jednotlivců 60m s překážkami v Petrově. Pak již jsme
trénovali na závod požárnické všestrannosti. Podzimní soustředění jsme pro komplikaci s ubytováním rozdělili na dvě části. První část na konci
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září jsme absolvovali na hřišti u hasičské zbrojnice a bývalé školky a druhou část na konci října
na chalupě v Troubkách. Doma jsme soustředění
zaměřili na uzly, zdravovědu, střelbu ze vzduchovky, šplh po vodorovném laně a požární ochranu.
V neděli jsme pak byli v kině v Kyjově. V Troubkách jsme se zaměřili na opakování a plnění odznaků odborností a specializací. Do programu
soustředění jsme zařadili i dva výlety – do Květné
zahrady a Zrcadlového bludiště v Kroměříži.
Jiří Příkaský a Iveta Lungová
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SDH Mistřín
Vážení spoluobčané, ani v podzimním a zimním
období náš sbor rozhodně nezahálí!
V říjnu jsme provedli sběr železného odpadu
v části obce Mistřín. Za věnovaný železný odpad
všem děkujeme!
V listopadu a prosinci jsme na žádost obce několikrát týdně pořádali brigády na starém domě
Trňákových v ulici V Novinách, kde jsme vyklízeli
vnitřní vybavení, topení, dřevěné podlahy, rozebírali stropy a střechu a připravovali stavbu k demolici stavební firmou.
Naši členové pomáhali také při organizaci dopravy a kladení věnců při slavnostním průvodu
obcí k příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a také při hodovém průvodu naší obcí.
K příležitosti tohoto výročí bylo několik našich dlouholetých aktivních členů vyznamenáno
medailí vydanou Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Na výroční schůzi krajského sdružení jsme spolu s SDH Rohatec jako jediné 2 sbory z okresu Hodonín obdrželi také stuhu na náš
hasičský prapor jako poděkování za mimořádné
sportovní úspěchy a reprezentaci kraje.
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Úspěšná sportovní sezona 2018 sice již skončila, pomalu ale začíná příprava na sezonu příští,
a to nejen tréninková.
13. října se v Hodoníně uskutečnil závod požárnické všestrannosti, který je již započítáván
do hodnocení soutěžního ročníku 2019. V kategoriích starších žáků naši závodníci suverénně zvítězili, mladší žáci si odvezli 4. místo. Družstva dorostenců a dorostenek se umístila shodně na 2. místě.
Naše týmy ale ani po loňských úspěších neusínají na vavřínech a pravidelně několikrát týdně
poctivě trénují v tělocvičně základní školy, v posilovně i na venkovní dráze.

Závěr roku bude patřit sportovně-společenským akcím. Mezi svátky pro naši mládež i dospělé uspořádáme na kuželně v Mistříně sportovní
odpoledne k ukončení roku. Na Silvestra pak budou naši členové aktivně vypomáhat s organizací
„Pochodu za prasátkem“, který se tentokrát koná
v naší obci.
V polovině ledna se uskuteční výroční valná
hromada, na které zhodnotíme uplynulý rok 2018
a stanovíme cíle na rok 2019.
Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
První akcí posledního období tohoto roku byla
Noc sokoloven, která se konala dne 22. 9. 2018.
Měla svoji premiéru a vznikla na popud vedení
Sokola. Zajímavý byl rozhovor naší reportérky
(M. Změlíková) se zakladatelem Sokola M. Tyršem (amatérský ochotník z Kyjova). Potom naše
děvčata zazpívala několik písniček. My jsme předvedly vystoupení coby fotbalistky a potom jako
dámy z 30. let minulého století. Boxeři měli svoje
ukázky z boxu a členové oddílu stolního tenisu
měli zase svoje. I když se vyskytly nějaké nedostatky, akce splnila svůj účel - sešli jsme se všichni dohromady, popovídali si a pobavili se. Za týden
se na předhodové zábavě hodově bavila mládež

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

a jako vždy spokojenost byla velká. Další sobotu
následoval turnaj v boxu. I zde jsme pomohli s organizací. Největší akce byla vánoční výstava s podtextem Zima na dědině. A protože zima odjakživa
na vesnici patřívala k obdobím, kdy se chystala
drůbež na hodový a na vánoční stůl a konaly se zabíjačky, vše vystavované se vázalo k těmto činnostem. Já a myslím, že i ostatní návštěvníci vyššího
věku jsme se neubránili vzpomínkám. Vždyť my
jako děcka jsme museli doma pomáhat. Pásli jsme
husy, ale to nás bavilo, protože jsme hráli různé
hry, na schovávanou a rajčůrnu. Hlavním krmivem pro husy a kachny byla kukuřice, která když
se sklidila z pole, musela se vyšustovat, a to byla
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zase příležitost, aby se rodina sešla. Můj tatínek
byl úžasný vypravěč, a tak nám vyprávěl o svém
dětství, 1. světové válce, o svém mládí, o 2. světové válce a bylo to krásné. Poslední fáze bylo draní
peří, kdy se ženská část naší rodiny sešla a zase
se besedovalo, povídalo a my děti jsme nesměly
chybět. Třešničkou na dortu toho všeho byla zabíjačka. Na tu jsme se těšili všichni, my i rodiče.
My, protože se bude něco dít, a rodiče, že rodina
bude na určitou dobu zásobena masem a mastnými výrobky, kterých se v té době v obchodech
nedostávalo. Když přišel řezník, my děti jsme byly
odsunuty do nějaké místnosti, abychom neslyšely
úpění toho nebohého zvířete. Když skonalo, byly
jsme vypuštěny na dvůr s poznámkou, abychom
nezavazely. Když byla zabíjačka u konce, maminka nachystala výslužku a já jsem ji roznesla
po naší početné rodině. Tam jsem obdržela nějaké
peníze, za které jsem si koupila cukroví mého dětství: pendrek, kačení mýdlo a turecký med. A co
nám nejvíce z toho zabíjačkového menu chutnalo?
Motané buchty s mákem a koláče, které nesměly
chybět. A tak to potom pokračovalo i u nás. Moje
děti se také těšily na zabíjačku, a to proto, že
bude veselo, a veselo bylo. Čerstvě vypálená slivovice udělala své, a tak nálada byla víc než dobrá.
Nejrušnější byly zabíjačky po roce 1989. I moje
rodina, stejně jako celý národ, byla rozdělena

40

nalevo a napravo. A tak diskuze byla víc než rušná.
My jsme jenom hlídaly, aby nepřerostla v hádku,
a když už to hrozilo, tak jsme diskutující musely
rozdělit. Ale staly se různé historky, nebyly vždy
veselé, i když dnes se tomu jenom zasmějeme.
Když jeden takový zoufalec hodil do kotle vařící
polévky kotek, který našel na zemi, bylo po legraci. Jeho úmysl byl dobrý, výsledek zcela opačný polévka se musela všechna vylít.
8. a 9. prosince proběhla vánoční výstava, vystavovalo se a prodávalo vánoční zboží. Sokolovna byla provoněná vanilkou a svařeným vínem.
Nazdobený vánoční stromek nám připomínal, že
se blíží krásná doba vánoční ... A i když my postarší tvrdíme, že už nám Vánoce nic neříkají, že
jsou jenom pro děti, nakonec si přiznáme, že také
propadneme jejich kouzlu.
Do konce roku nás čeká ještě několik akcí.
Bude to zpívání u stromečku, konec roku a prasátko, které bude tentokrát u nás. A také vánoční
turnaj ve stolním tenise. Až budete číst můj příspěvek, bude po Vánocích a po Novém roce. Přesto přijměte moje krátké, ale výstižné přání - zdraví, zdraví, pohodu a mír v rodinách a když budou
nějaké penízky navíc, bude jenom dobře. To Vám
přeji já i ostatní členové T. J. Sokol Svatobořice.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice
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Box Club Mistřín
Už jako tradičně pořádal oddíl boxu v listopadu
Oblastní kolo jihomoravské ligy, kterého se také
zúčastňují jak oddíly ze severní Moravy, tak vždy
také několik oddílů ze Slovenska.
Bohužel letošní kolo bylo, co se týče obsazenosti slabší, což bylo zapříčiněno především vysokou
nemocností, protože i boxeři bývají nemocní…
A tak asi 14 boxerů nemělo soupeře. I přesto se
podařilo vytvořit 18 dvojic ve všech kategoriích
od žáků po muže a zápasy trvaly skoro 3 hodiny
a myslím, že diváci byli spokojeni, což bylo znát
na jejich reakcích. Za domácí oddíl nastoupili
4 boxeři a jejich bilance byla vzácně vyrovnaná 1 výhra, 1 prohra a 2 remízy. Za připomínku stojí především zápas domácího Petra Literbackého, který sice nakonec prohrál, ale nezklamal.
Za soupeře měl proti sobě velmi zkušeného boxera
Knížete z Komety Brno, který měl o 30 zápasů víc
a v současné době přestupuje k profesionálům!
Závěrem bych chtěl podotknout, že se náš oddíl
stále potýká s úbytkem aktivních boxerů, i když
se v poslední době oproti předchozím letům ukazují náznaky k mírnému zlepšení a objevují se
mladí adepti. Je nezbytné konstatovat, že pokles
sportovců vidíme nejen u konkurenčních oddílů,
ale také u jiných typů sportů. Mladou generaci
více táhne vysedávání u počítačů než tvrdá práce na trénincích. U boxu je to navíc dáno nejen
velkou náročností tohoto sportu, ale také velkou
nabídkou podobných bojových sportů.
Proto bych závěrem rád apeloval především
na domácí, nebojte se dát své děti k nám.
Box patří k nejstarším olympijským sportům
a není to bezduché mlácení, jak si to někteří možná představují.
Do našeho oddílu mohou chodit trénovat všichni, kteří si chtějí zlepšit svoji fyzičku, naučit se

základním boxerským dovednostem a chtějí se
věnovat třeba jen kondičnímu boxu. Trénink zvyšuje nejenom fyzickou přípravu, ale je vhodný
i pro psychické odreagování, upevňuje vůli a zvýší
vlastní sebevědomí.
Ti, kteří nechtějí boxovat se soupeřem, nemusí
a mohou se věnovat pouze stínovému boxu, nácviku úderů do box. pytlů, hrušky a trénovat úderovou techniku a svoji fyzičku.
A na úplný závěr bych rád upozornil všechny
příznivce, aby si zapsali do kalendáře termín dalšího kola, které bude již tradičně v březnu, a to
23. 3. 2019.
Za oddíl boxu Franta Janča

Stolní tenis
Nejprve bychom chtěli poděkovat za přízeň našich fanoušků, díky které se našim týmům v uplynulé půlce sezony dařilo. Vždy se nám hraje lépe,
když slyšíme slova pochvaly, nebo někdy (bohužel) i slova útěchy .
Od září, tedy od začátku sezony, již uplynulo
6 měsíců, za tu dobu jsme nejen trénovali, ale

☺
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proběhlo již mnoho utkání. Tým A i B se drží
v první pětce, což je pro nás obrovský úspěch,
velkým talentem v našich řadách je Zbyněk Toman, který hraje za tým B a občas zaskakuje a je
velkou podporou i v týmu A. Tým C se po první
půli udržuje v dolních příčkách tabulky, ale ještě
nás čeká odvetná utkání a my pevně věříme, že
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se štěstí obrátí a bude se dařit i jim. Tréninky
dětí, které vede naše trenérka Lenka Častulíková
s Janem Kristem, jsou plně obsazené. Děti hrají
nejen stolní tenis, ale procvičují se i v pohybových
aktivitách.
Někdy jsou naše tréninky tolik naplněné, že čekáme, až se uvolní stůl. Jsme moc rádi, že se lidé
stále přidávají a chodí mezi nás.
Do nového roku Vám přejeme jen to nejlepší,
hlavně zdravíčko, protože to je klíčem ke všemu
ostatnímu, a také Vám přejeme, aby Vám počáteční předsevzetí a sliby, nejen o cvičení, vydržely
po celý rok. Pokud se rozhodnete v novém roce
chodit mezi nás, budeme rádi a uvidíte, že vydržíte celý rok .

☺

Nechť radost přijde do každého domu
a láska za dveřmi nezůstane stát,
tajemné kouzlo vánočního stromu,
celý rok u srdce bude nás hřát.
Zloba a nenávist ty nejsou zvány,
ať navždy odletí jak ve větru prach,
růže nám vykvetou na uvadlých stráních
a navždy v okovech zamčen je strach.
Pak píseň radostná a hudba zvonů
se rozezní krajinou, přichází klid
v korunách košatých, zelených stromů
nechme ji pro děti na věky znít.
Tým stolního tenisu

TJ Sokol Mistřín - kuželky
Podzimní část za námi.
Čas plyne neskutečně rychlým tempem. Není
to tak dlouho, co skončila v dubnu 2018 minulá
sezona, a my se všichni těšili na volné chvíle o víkendech. Co nevidět bylo září, začal nový ročník
soutěže a teď už je opět polovina sezony za námi
a můžeme pomalu bilancovat. Kuželky se staly
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v obci opět atraktivnějším sportem a to je náš
hlavní cíl. Zájem obecních spolků či jednotlivců je
veliký. Aktivní senioři pravidelně navštěvují kuželnu, svaz nevidomých pořádá s naší podporou
turnaje, sbor dobrovolných hasičů, žáci ze základní školy, ale i folklorní soubory si jdou vyzkoušet
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tento druh sportu. Velmi nás těší zájem, kterému
před 4 lety pomohla dostavba kuželny a příjemné
zázemí ke hře.
V průběhu první části soutěže se dařilo všem
mužstvům střídavě. Chvíli nahoře a chvíli zase
dole. Ve výsledku podzimu jsou všichni v lepší
polovině tabulky, což je úspěch. Letošní rok jsou
soutěže velice vyrovnané a není přímo dán jasný
vítěz či poražený. Družstvo „A“ hrající třetí kuželkářskou ligu skupiny „D“ se umístilo v polovině
sezony na 5. místě. Liga je velmi vyrovnaná a až
jarní část ukáže, kdo postoupí do 2. ligy. Šanci
na postup do vyšší soutěže má družstvo stále. Tým
„B“ v Jihomoravské divizi obsadil prozatím čtvrtou pozici, ale na první místo ztrácí pouze 4b, což
není nedostižná meta. Výkony prvních osmi týmů
v soutěži jsou poměrně vyrovnané a prozatím
rozhoduje skóre získaných dílčích bodů. Po přestávce tak bude rozhodovat každý zápas v jarní
části. Céčko hrající Krajský přebor 2. třídy může
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pomýšlet na postup do 1. třídy kraje, ale bude to
velmi těžké v letošním ročníku. Céčko se nachází
též na pátém místě v tabulce, ale taky může zabojovat o postup výše v jarních kolech soutěže.
Dorost pod vedením pana Ivana Blahy odehrál
podzimní část Krajského přeboru nad očekávání.
Skvělé první místo v tabulce a šance boje o postup do vyšší soutěže. Pravidelné a poctivě vedené
tréninky 2x týdně dokazují, že důležitý je při kaž
dém sportu hlavně dril. Všechna družstva kuželkářů mají možnost posunout se o kousek výš. Tak
budeme věřit, že jarní část bude znamenat ještě
větší úspěch.
Rád bych pozval všechny fanoušky a přátele kuželkářského sportu na návštěvu naší kuželny, kdy
hrajícími dny jsou sobota v časech 10h pro „A“,
16:30h pro „B“, 17h pro „C“ či neděle v 10h pro
dorost. Hodu ZDAR!
Člen kuželkářského spolku
Adam Pavel Špaček
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SK Spartak
Zimní přestávka SK Spartaku Svatobořice
Skončil dlouhý a teplý podzim. Ještě v polovině
listopadu se teploty držely kolem 10 stupňů. Panovalo počasí opravdu příhodné pro veškeré venkovní sporty a fotbal nevyjímaje. Pro nás byly tyto
podmínky výhodné nejen ze sportovního hlediska,
ale především pro stavební úpravy fotbalového
areálu, které se přehouply do své poslední třetiny.
Během roku se povedlo zrealizovat první dvě části, které v mnohém opravdu výrazně zlepšily zázemí pro naše hráče i funkcionáře. Jsme rádi, že se
tyto práce zvládly dokončit tak, aby plynule navazovaly na mistrovská utkání. Za umožnění této významné rekonstrukce bychom chtěli ještě jednou
velmi poděkovat našemu OÚ za podporu a finanční pomoc, protože bez toho bychom se do podobně
náročné akce pustit nemohli. Děkujeme!
Podzim jako na velké kosinusoidě prožilo
A mužstvo. V prvních kolech se moc nedařilo,
přišla série proher, která ustala vysokým domácím vítězstvím nad Miloticemi. Od tohoto zápasu
se začalo dařit a na konci podzimní části se tým
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umístil na 6. místě s devatenácti body. V jarní
části se snad povede navázat právě na druhou
polovinu podzimní sezony a přijde posun na vyšší
příčky v tabulce okresního přeboru. K tomu by
mělo přispět mimo jiné i několikadenní soustředění s B týmem v Osvětimanech a minimálně
5 přípravných utkání.
B tým začal sezonu velmi nadějně dvěma výhrami. Bohužel poté přišla řada porážek, kterou
dokázala narušit ještě jediná domácí remíza. Celkově tedy se sedmi body obsadila juniorka třetí
místo od konce. I tady je jistě velký prostor pro
zlepšení v jarní části, který se ale bezpochyby
neobejde bez poctivě absolvované zimní přípravy.
Dorostenci startují v této sezoně z důvodu malého počtu hráčů spolu s kluky z Dubňan. V nejnižší krajské soutěži se po 13 zápasech vyšvihli
na 1. místo tabulky a jsou žhavým kandidátem
na postup do Krajského přeboru. To by obnášelo rozdělení dorostu na mladší a starší, což by
byl další velký mezník v historii našeho klubu.
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Na jarní část se budou kluci připravovat především na zimním turnaji v Dubňanech a k tomu
i několika přípravnými zápasy.
Naši žáci se po podzimní části okresního přeboru drží na špici a bez ztráty bodu okupují první
příčku. Po osmi odehraných zápasech mají neuvěřitelné skóre 83:10. Z toho vychází průměr více
než 10 vstřelených gólů na zápas. Úchvatná bilance! Po skončení mistrovských zápasů se tým zapojil do halové ligy v Lužicích, kde si také vedou velmi dobře a mají za sebou 3 výhry a jednu remízu.
V okresních soutěžích hrají i naše přípravky.
I tady máme spojené kluky s jinou obcí, tentokrát s kluky ze Šardic. Podobně jako žáci i oni
se účastní přes zimu halové ligy. V ní starší přípravka zatím 3x remizovala a 2x prohrála a mladší kluci 2x remizovali a 2x prohráli. Každopádně
všem týmům, které se účastní či budou účastnit

různých turnajů, držíme palce a věříme v co nejlepší umístění.
Zimní období ale není jen o přestavbě našeho areálu nebo o běhání hráčů a nabírání fyzické kondice. Pro nás je i dobou, kdy se můžeme
účastnit i kulturního života v naší obci. Zcela jistě budeme pomáhat při tradičním silvestrovském
pochodu za prasátkem, které se letos koná u nás.
A největší akcí bude Diskoples konaný o posledním únorovém víkendu. Na ten Vás všechny už
nyní srdečně zveme!
Milí přátelé, děkujeme za Vaši milou přízeň
v celém roce 2018 a přejeme Vám všem příjemný začátek roku 2019. V něm prožívejte se svými
blízkými chvíle radosti, pokoje a lásky a i nadále
nám zachovejte svou podporu!
Za SK Spartak Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Pohled do starších dějin obce Mistřín
Po roční přestávce mezi nás zavítal historik
a pedagog zlínské univerzity PhDr. Zdeněk Pokluda. Požádali jsme ho o přednášku k výročí
790 let první písemné zmínky o obci Mistřín.
Stále se v archivech objevují nové dokumenty,
které pootvírají vrátka nám neznámé historie.
V některých případech musíme také po objevení
některých dokumentů udělat opravy. Po ukončení přednášky se rozvinula beseda na toto téma.
Účastníky nejvíce zajímal vznik názvu obce, proč
se stěhovala z místa na místo, budování kostela opředeného pověstmi, zaniklé osady v našem
okolí atd. Stále nacházíme nová témata, na která
bychom rádi našli i odpovědi. Pro velký zájem bychom chtěli i v příštím roce pokračovat s panem
doktorem Pokludou v besedách o historii.
Rostislav Marada

Evropský den záchrany života
Evropský den záchrany života vztahující se
k datu 16. října vznikl schválením Evropského
parlamentu v roce 2013. K tomuto aktu nemálo přispěla také Česká resuscitační rada. Cílem
dne je zvýšit znalost občanů o nutnosti a správnosti poskytnutí první pomoci při srdeční záZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

stavě. Právě srdeční zástava je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v Evropě. Během roku tak
zemře až půl milionu osob. Ti, co přežijí, jsou
z devadesáti procent postiženi následky. Poskytnutí první pomoci od svědků se však dle statistik dostane jen jednomu postiženému z pěti!!
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A právě proto je stále větší nutností proškolovat
veřejnost o kardiopulmonální resuscitaci – tedy
o srdeční masáži. V mnoha městech a obcích
se k datu 16. října zorganizovaly školicí akce.
Bohužel jsme nestihli tuto akci naplánovat přesně k danému datu, ale uspořádali jsme ji o něco
později – v listopadu. Spolu s kolegyněmi z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice
Kyjov jsme připravili krátkou prezentaci a přednášku o základech první pomoci při srdeční zástavě, navázali jsme ukázkou na výukových modelech a následně si každý přítomný posluchač
vše zkusil. Většina přítomných se divila, jak je srdeční masáž fyzicky náročná (mnozí se vysilovali
sami, masírovali příliš rychle). Výukový model
,,Anča“ světelně ukazoval, zda je srdeční masáž
či umělé dýchání prováděno správně (dostatečně
hluboko, správná intenzita atd.). Taktéž zde byly
dětské modely. A v neposlední řadě byl k vidění

AED – automatický externí defibrilátor, přístroj
pro veřejnost, který zvládne skoro vše za vás
a bod po bodu vás navádí, co při srdeční zástavě
dělat. Tento přístroj vlastní např. policie, hasiči
nebo Městský úřad v Kyjově. Lidé byli možností
vše si vyzkoušet opravdu nadšeni.
Do dalšího roku bychom rádi tuto akci zopakovali v trochu větším měřítku. Ráda bych do školení zapojila také děti – samozřejmě jiným způsobem výuky. Na tento den by tak mohly zavítat celé
rodiny spolu se svými ratolestmi.
Na závěr zbývá jen říci to, že povinností každého občana je umět poskytnout první pomoc. Bohužel nikdy člověk neví, kdy se do podobné situace
dostane a život postiženého bude záviset do příjezdu záchranné služby právě na něm. Z tohoto
důvodu by na podobné situace měli být všichni
připraveni.
Iveta Gongalová

Čaj o páté
Týden po hodech jsme přeladili z dechovkového
žánru na swing a jazz. Čaj o páté je již tradiční
akcí, kterou kulturní dům ve spolupráci s orchestrem Eager Swingers pořádá pro milovníky
této hudby. Vedoucím tohoto hudebního tělesa
je Janek Gašpárek. Zazpívaly nám Kateřina ml.
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a Kateřina st. Martykánovy, Pavel, Petr, Markéta
a Hanka Varmužovi. Orchestr dirigoval Petr Varmuža. Potěšila nás hojná účast ze širokého okolí.
Jak je vidět, i tento druh hudby v našem regionu
zapustil své kořeny.
Rostislav Marada
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Oslavy výročí
Jak jsme vzpomínali 100. výročí ukončení 1. světové války
a vznik Československa.
• V muzeu internačního tábora byla instalována tematická výstava k 1. světové válce. Mapy,
osobní předměty legionářů, zbraně, uniformy, fotografie a dokumenty. Součástí byly také materiály týkající se našich vojáků a legionářů. V rámci
vernisáže se uskutečnila přednáška Jana Marady
„Legionáři“.
• Druhou akcí byl koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který se nám představil
27. září programem „Ondrášovské putování“.
Koncert byl věnován vzpomínce na ukončení bojů
na všech frontách 1. světové války a podepsání
dokumentu o příměří a také vzpomínce na padlé
spoluobčany z naší obce.
• V pátek 12. října byla slavnostně zasazena
jedna ze sta lip Svobody v areálu Památníku internačního tábora. Slavnosti se zúčastnila senátorka Anna Hubáčková, poslanec Jiří Pojezdný, bojovníky za svobodu zastupoval M. Běťák.
Za místní základní školu se akce účastnil ředitel Z. Mašek. Na správný technologický postup výsadby dohlíželo vedení naší obce v čele
se starostou M. Veselým a místostarostkou
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

L. Jedovnickou. Hudební produkce české a slovenské hymny se ujala Dechová hudba Svatobořáci. Čestnou stráž držel sbor dobrovolných hasičů. Po aktu následovala přednáška
Mgr. J. Čecha ke vzniku Československa a následovala prohlídka výstavy.
• 3. listopadu proběhl slavnostní koncert
k vzniku Československé republiky. V kulturním
domě se nám představil komorní orchestr Czech
Virtuosi z Brna s dirigentem Erickem Lederhandlerem z Belgie. V nově zrekonstruovaném sále
kulturního domu zazněly skladby našich autorů:
B. Smetana: Předehra k Prodané nevěstě
	B. Smetana: Vltava z cyklu symfonických
básní „Má vlast”
A. Dvořák: Symfonie č. 9. „Z Nového světa”
Pořad moderoval David Pavlíček.
• Vyvrcholením oslav byl lampionový průvod s kladením věnců u čtyř památníků obětí
1. světové války v naší obci. Slavnostní podvečer zahájil starosta obce M. Veselý přímluvou
k historickému odkazu tohoto výročí. Hymny
i pochody v průběhu akce hrála Dechová hudba
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Mistříňanka. Čestnou stráž drželi příznivci vojenské historie v dobových uniformách. Průvodu
se účastnili i žáci naší školy, kteří si za tímto
účelem a pod dohledem pedagogů vyrobili vlastní lampiony. Po příchodu do areálu Památníku
internačního tábora a položením věnců zazpíval
mužský sbor oblíbenou píseň našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“.
Poté oblohu rozzářil nádherný ohňostroj s hudební produkcí. Pro zájemce byla připravena před-
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náška s besedou o první republice s lektorem
Mgr. J. Čechem.
Při přípravě 100. výročí vzniku republiky
a ukončení 1. světové války jsme se snažili o důstojné připomenutí těchto významných historických událostí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním podíleli na průběhu
oslav tohoto významného výročí.
Rostislav Marada
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
LEDEN
1. 7.	Farní pouť k svátku Navštívení Panny
Marie, farníci
5. 1.	Závěrečná tanečního kurzu žáků 9. ročníku, KD (ZŠ)
15. 1.	ZUMBA 19:30 – 20:30 hod., každé úterý!
8. 1.	Vernisáž výstavy fotografií, KONTAKT, KD
19. 1.	Taneční a módní show, KD
(soubor Lúčka a Patnáctka pro občany)
26. 1.	Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
ÚNOR
2. 2.	Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
5. 2.	ZUMBA od 18:30 – 19:30 hod.,
každé úterý – změna času
7. 2.	Výroční schůze MO STP z. s., KD
11. 2.	Přednáška, psychologie,
Mgr. Kulheimová, KD (Charita)
16. 2.	Výběrové kolo „Zpěváček“, KD (ZŠ a KD)
16. 2.	Hasičský ples, Sokolovna (SDH Svatobořice)
17. 2.	Dětský maškarní karneval, KD
(T. J. Orel Jednota)
19. 2.	Přednáška, rehabilitace - první pomoc,
Ester Bémová, KD (Charita)
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

23. 2.	Disco ples, KD (SK Spartak)
23. 2.	Maškarní ples, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
BŘEZEN
2. 3.	Otevření muzea internačního tábora
1. - 2. 3.	Degustace ovocných pálenek, KD
(spolek Mankyz, z. s.)
2. 3.	Fašaňková obchůzka obcí, místní
soubory, sbory a muziky
5. 3.	Vernisáž výstavy, Josef Hasík, MAKRO
fotografie, KD
9. 3.	Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek, KD (spolek Mankyz, z. s.)
12. 3.	Přednáška, rehabilitační pracovnice,
Ester Bemová, KD (Charita)
13. 3.	Naše planeta, KD (ZŠ)
14. 3.	Beseda - pastelkování, knihovna KD
15. 3.	Generálka na Dětskou pěveckou soutěž, KD
16. 3.	Dětská pěvecká soutěž, KD
25. 3.	Přednáška, psychologie,
Mgr. Kulheimová, KD (Charita)
30. a 31. 3.	Jarní výstava, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
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Obec, Spolek rodičů a přátel Základní školy Svatobořice-Mistřín pořádají
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Sobota 2. 2. 2019 ve 20:00 hod.

Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek 31. 1.
od 17:00 do 19:00 hod. v KD.

K tanci a poslechu bude hrát Hudební skupina FERRUM.
V kulturním programu se představí: tanečníci klubu CLASSIC Hodonín
a žáci ZŠ zatančí Polonézu

VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2019
4. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek
18. 5.	Květinový bál
31. 5.	Vernisáž výstavy Vladimíra Vašíčka
k 100. výročí od narození (*1919)
23. 6.	Cimbály na ulici
27. 7.	Dožínky, lidová slavnost
8. 9.	120. výročí založení SDH Svatobořice
21. 9.	100. výročí založení T. J. Sokol Svatobořice
29. 9.	Vinobraní, lidová slavnost

16. – 18. 11.	Hody, lidová slavnost
Pracovníci kulturního domu a místní knihovny
Vám děkují za přízeň v roce 2018 a těší se na setkání s Vámi na kulturních akcích v roce 2019.
Přejeme Vám štěstí, pohodu, pevné zdraví a úspěchy pracovní i osobní v roce nastávajícím.
Pracovníci Obecního kulturního domu
ve Svatobořicích-Mistříně.

AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY VE IV. ČTVRTLETÍ 2018
Říjen
2. 10.	Zahájení tanečního kurzu pro začátečníky
- pro malý zájem nebyl otevřen
2. 10.	Zahájen taneční kurz pro ZŠ, KD
12. 10.	Sázení lípy Svobody u Památníku
internačního tábora s besedou ke vzniku
Československa (Obec a KD)
18. 10.	Přednáška s besedou k 790. výročí první
písemné zmínky o Mistřínu, KD
21. 10.	Beseda se seniory, KD (Obec a KD)
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24. 10.	Přednáška „Jak si pomoct od bolestí páteře a kloubů“, KD
Listopad
3. 11.	Koncert komorního orchestru Czech
Virtuosi k vzniku Československa, KD
8. 11.	Přednáška, První pomoc/resuscitace, KD
11. 11.	Pietní akt k 100. výročí ukončení
1. světové války (Obec, KD)
17. - 19. 11.	Hody, KD
25. 11.	Čaj o páté, KD
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Prosinec
1. 12.	Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
2. 12.	Mikulášská besídka, KD (Obec, ZŠ, KD)
16. 12.	Adventní jarmark, parkoviště u Spartaku
(Soubor Mistřín)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, u ZŠ
(Obec, KD, soubory)

22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(Sokol Svatobořice)
26. 12.	Vánoční koncert DH Mistříňanky, KD (DH
Mistříňanka)
31. 12.	Silvestrovský pochod, sběrný dvůr
(Obec S-M)

Knihovna
Vyhodnocení soutěže Kdo čte, ten zná
Tato soutěž probíhala od ledna do konce října.
V čem spočívala? Přihlášení čtenáři 1. 2. a 3.
ročníků dostali deníček, do kterého si zapisovali nebo znázorňovali kresbou vypůjčené knihy.
Za každou knihu dostali razítko a za razítka pak
knihovnické penízky, za které si při zakončení
soutěže kupovali dárky. Přihlásilo se 36 dětí,
půjčeno bylo 326 knih, což je pěkný výsledek.
Zakončení proběhlo v předsálí kulturního domu,
abychom mohli vystavit všechny připravené dárky
a bylo dost místa pro soutěžící a jejich doprovod.
Chci poděkovat p. vychovatelkám školní družiny za pěknou výzdobu, dárky do prodeje, sladkou
tečku v podobě doma upečených zákusků a celkovou pomoc při soutěži. Poděkování patří také
pracovnicím kulturního domu za cenění dárků,
přípravu prostředí při vyhodnocení a účasti při
celé akci. Panu Maradovi za zakoupení dárků, fotografování. Nemalý dík patří paní Vodičkové, která věnovala do soutěže množství pěkných dárků.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Jistě je každému jasné, proč se knihovna snaží
organizovat různé akce a soutěže. Chceme dostat
do knihovny co nejvíce dětí, protože dobře víme,
že čtení je základ, který pomůže k lepším výsledkům ve škole, obohacení slovní zásoby a k celkovému rozhledu dětí.
Jindra Faiglová, knihovnice
+ fotografie č. 63
JUBILANTI
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BLAHOPŘÁNÍ

Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům, kteří se dožívají v lednu,
únoru a březnu svých významných životních jubileí nebo výročí sňatku
hlavně pevné zdraví, vzájemnou lásku a úctu v rodině
a spokojený život v obci.

Pranostiky
Leden:
• Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh.
• Není-li od Tří králů až do Matěje obměku,
bude obilí na sýpkách až po střechu.
• Na svatého Severina věší se maso do komína
(8. 1.).
• Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh
na poli.
• Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Únor:
• V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy
kácí.
• Co si únor zazelená – březen si hájí; co si
duben zazelená – květen mu to spálí.
• Chumelenice na Hromnice končí zimu tuhou;
jestli pak jasný den, očekávej druhou.
• Na svatou Dorotu rádo teče do botu (6. 2.).
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• J e-li na svatého Romana jasno, bude hojná
úroda (28. 2.).
Březen:
•B
 řeznové slunce má krátké ruce.
•K
 olik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
•V
 březnu když se práší, stromy brzo raší.
•N
 a svatého Longina práce v poli začíná
(15. 3.).
•O
 svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu (30. 3.).
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. Výraz pranostika je odvozeno
z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Děti z Podkověnky tvoří

Hody 2018
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Hody – krojovaní na mši svaté

Pondělní maškara - hody 2018
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Obnovené hřiště v ul. Na Dolině

Podkověnka připravená na vystoupení
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Pochod na zámek do Milotic

MŠ Mistřín na výletě - selský dům
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Před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu

Scholička zpívala v Rajhradě
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

57

Žáci na návštěvě skanzenu ve Strážnici

SK Spartak
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Nezlobte mne, nebo...

Skvělý Krušpánek na Silvestra
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Ohlédnutí za „Silvestrovským pochodem řemeslníků“
Máme ho za sebou a myslím, že vydařený. Aspoň takové ohlasy jsem slyšela od návštěvníků
pochodu. Jasně, byly i nedostatky – chyběly vesty, ze začátku to s masem v guláši také nebylo
ideální. Ale, ruku na srdce, kdo mohl tušit, kolik
návštěvníků přijde? V neděli bylo počasí špatné – pršelo, foukal vítr, v úterý jakbysmet. Zato
pondělí jak vymalované. Že jenom nás bude 700,
to nikdo nečekal. Také ostatní obce měly hojnou účast. Dohromady se nás sešlo asi na 1800
řemeslníků. To by se podělalo práce! Vacenovští

řezníci se svými prasátky a jitrničkami, milotičtí
kuchaři se svým Masterchefem, Ratíškovice skvělí zahradníci, malíři z Vlkoše a skoroničtí zedníci
s mistrem Lorencem na vozíku. Opravdu se bylo
na co dívat a obdivovat nápady jednotlivých obcí.
Také naši popeláři se činili, hlavně Krušpánek se
svým tanečním vystoupením na písničku o popelářích. Muziku zajišťovala Miločanka a vše skvěle
moderoval Tomáš Kellner. Už teď se můžeme těšit
na příští rok do Milotic.
			
Lenka Gajdová
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