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A opět je tu jaro.
Je za námi divná zima, nejprve nesmělá
a teplá, tak jako několik let před tím.
A v době, kdy jsme již očekávali příchod jara, sněženky již naplno rozkvetly a celá krajina se začala budit, přišly
nečekané mrazy. Příroda nám opět ukázala, jak je nevyzpytatelná.
Ale jako správní optimisté víme, že jaro
přichází, že opět budou Velikonoce, že
se celá příroda ozelení a vše kolem nás
bude zase kvést.
Přeji Vám do příštích jarních dnů hodně
optimismu, zdraví a chuti jak do práce
na zahradách a vinicích, tak i do zábavy při hojných akcích.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
o investičních akcích, které chceme realizovat
v letošním roce, jsem se zmínil již v lednovém
zpravodaji. Tentokrát bych se chtěl s Vámi podělit
o problém, který mne opravdu tíží.
Na konci roku 2015 jsme zadali architektce
z projekční kanceláře vypracovat studii využití pozemků v Mistříně za benzinkou. V té době
tam byly ještě pozůstatky budov státního statku,
po kterém obec pozemky v dražbě získala. V zadání pro studii byla příprava sportovního areálu
pro základní školu a sbor dobrovolných hasičů.
Výsledkem studie bylo, že stávající plocha je malá
a normalizované hřiště by se do ní nevešlo. Mezitím se podařilo zchátralé budovy odstranit a hledali jsme další možnosti využití této plochy.
Víme, že v naší obci i v okolí je nedostatek
stavebních míst. Již deset let se nepodařilo obci
připravit pro mladé rodiny stavební parcely..

Proto jsme zde zadali studii pro výstavbu rodinných domů a související infrastruktury.
V červnu 2016 byla studie pro novou zástavbu
projednána na zastupitelstvu obce a schválen záměr na její provedení. Do konce roku byl zpracován projekt a v rozpočtu obce byly vyčleněny prostředky na realizaci v roce 2017. Celé schvalovací
řízení se pak protáhlo až do listopadu 2017, kdy
se konečně podařilo vyřešit problematické body
celé stavby (souhlas pozemkového fondu, vyjádření policie a dalších zainteresovaných). V únoru
2018 vydal stavební úřad souhlasné závazné stanovisko a byla podána žádost na sloučené územní
a stavební povolení. V současné době očekáváme
vydání stavebního povolení a po výběru dodavatele bychom mohli během června zahájit výstavbu
vozovky a inženýrských sítí a následně parcelaci
pozemků pro konečné uživatele. Prostředky z rozpočtu obce jsou schváleny.

Nová ulice K Vinohradům
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Do toho přišla na začátku března petice 112
občanů, že nesouhlasí s výstavbou a chtějí na uvedených pozemcích parkovou plochu pro odpočinek. Odkazují na vizi obce, která byla projednána
na zastupitelstvu v březnu 2017.
Petice je samozřejmě legální způsob, jak vyjádřit.
svůj občanský postoj k plánované akci a musí být
brána vážně a zodpovědně zhodnocena.
Mám však několik bodů, které bych chtěl zdůraznit:
•	obec potřebuje, aby v ní zůstávali mladí lidé
a měla by jim umožnit stavbu rodinných domů,
(má to jednak vliv na obsazení školy dětmi, ale
i na další kulturní a demografický vývoj)
•	stavebních míst je v obci stálý nedostatek
a možnost koupit starší domek a opravit jej je
silně omezená
•	při tvorbě územního plánu bylo zdůrazňováno
zastavování uvnitř obce a co nejvíce omezit.
zábor orné půdy
•	obec investovala do projektu výstavby již několik set tisíc korun a zrušením projektu by byly

tyto prostředky zmařeny, nehledě na čas a úsilí,
které tomu bylo věnováno
•	výstavba dalšího parku ve vzdálenosti 200 m
od parku u kostela se zdá nesmyslná, žijeme
na vesnici, kde do přírody, vinice nebo lesa má
každý blízko
•	tvůrci petice odkazují na vizi obce, ale to je
dokument pouze pomocný, který nebyl pro své
nedostatky zastupiteli schválen
•	mám obavu, aby do budoucna nebyla každá.
veřejná investiční akce napadena a zmařena
Zastupitelé na svém zasedání rozhodli, že berou petici na vědomí a připraví pro občany anketu,
ve které se budou moci k záměru vyjádřit. Konečné rozhodnutí bude ovšem ležet na zastupitelích,
protože oni jsou právně odpovědni za svá rozhodnutí.
Jsem přesvědčen, že by nám všem mělo záležet
na tom, aby i budoucí generace měli důvod v naší
obci žít. Vždyť bez mladých budou i současné.
odpočinkové a sportovní plochy nevyužité.
Miroslav Veselý, starosta obce

Slovo místostarostky
Současný letopočet s osmičkou na konci nás
nutí vzpomenout na významné letopočty dřívější,
ale stejně končící. Tři pomníky v naší obci nám
připomínají nejen konec 1. světové války, ale hlavně oběti z naší obce. Při bližším pohledu je vidět,
jak se především vliv počasí podepsal na jejich
vzhledu. Zvláště původně vytesané nápisy se dají
sotva přečíst.
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Na pomníku pod bývalou MŠ ve Svatobořicích
je tento nápis:
POUTNÍČE ZVĚSTUJ LACEDAEMONSKÝM, MY
ŽE TU MRTVI LEŽÍME, JAK ZÁKONY KÁZALY
NÁM. Na zadní straně pak – PADLÝM NAŠIM.
SYNŮM VELKÉ DOBY 1914-1918

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Následující verš se nachází na pomníku ve Svatobořicích nad sklepy:
ZA DRAHOU SVOJI VLAST MNOHÝ PADL REK
A MNOHO SLZ ZDE ZA NÍM A VDĚČNÝCH
VZPOMÍNEK a pod ním: JEŽÍŠI KNÍŽE POKOJE
SMILUJ SE NAD NÁMI.
Vzadu si můžeme přečíst, že byl postaven a posvěcen léta Páně 1922.

V Mistříně před ZŠ je na pomníku vyryto:.
PADLÝM A ZEMŘELÝM SPOLUOBČANŮM 1922
ŽIVÝM LÁSKU, MRTVÝM VZPOMÍNKU
Ke stému výročí budou už zrestaurovány všechny 3 pomníky.
Jedovnická Libuše

Z jednání zastupitelstva obce
ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z XX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO KONANÉHO 8. 3. 2018
Zastupitelstvo zahájil v 18.00 hodin starosta
obce. Po uvítání seznámil přítomné s programem
jednání včetně jmenování a volby orgánů zastupitelstva. Po kontrole usnesení z předešlých jednání zastupitelstva starosta seznámil přítomné
s činností rady za období od minulého zastupitelstva a odpověděl na dotazy.
V dalším průběhu jednání bylo projednáno plnění rozpočtu za rok 2017, plnění rozpočtu za leden
a únor roku 2018 a schválena rozpočtová opatření
č. 1 až č. 3 roku 2018. Byl pověřen zástupce obce
na valnou hromadu akciové společnosti VaK Hodonín a schválena darovací smlouva pro Kyjovské
Slovácko v pohybu.
Dalším bodem jednání bylo seznámení přítomných s rizikem navýšení nákladů za odpadové
hospodářství a zastupitelé se jasně vyjádřili proti
skokovému neodůvodněnému navýšení nákladů
za odpady v příštích letech zodpovědnými orgány
státu. Dále byli členové zastupitelstva seznámeni
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020.
V rámci žádostí byla schválena směna pozemků mezi obcí a místním občanem, která vyrovná
společné hranice v ulici Vladimíra Vašíčka a byl
schválen odkup pozemků v trati Zelničky.
Již na minulém zastupitelstvu byla projednána
žádost Spolku Lidový dům o dotaci na rekonstrukci. Ale protože neměli zastupitelé dostatek
informací o jejich činnosti, požádali členy spolku o doplnění. Po projednání byla jejich žádost
schválena.
Místostarostka seznámila přítomné s postupem prací při investičních akcích i běžném provozu. Starosta informoval zastupitele o přípravě
projektů pro druhou polovinu letošního roku
a na rok 2019.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

V dalším bodě byla projednána petice k zastavení připravované akce „Prodloužení ulice K Vinohradům“. Petice, jež byla podepsána 112 občany
naší obce, požaduje zastavení přípravy výstavby
infrastruktury pro deset nových rodinných domů.
Aktéři petice požadují, aby na pozemku, který je
v majetku obce, byla louka a park. Jejich požadavek vychází z vize obce, která byla projednávána
v roce 2016. Zastupitelé vzali petici na vědomí
a navrhují vyhlásit anketu, která by ukázala názor
občanů na tuto stavbu.
Po závěrečné diskuzi starosta poděkoval účastníkům a v 21.15 hod. jednání ukončil.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY◾

První světová válka, legionáři z obce
Dne 28. června 1914 byl spáchán atentát na rakousko-uherského následníka trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda a jeho ženu vévodkyni Žofii
von Hohenberg (hraběnka Žofie Chotková pocházela ze staré české šlechtické rodiny Chotků
z Chotkova a Vojnína). Tento atentát se stal záminkou k rozpoutání I. světové války.
Válka se z Evropy brzy přenesla na celý svět,
muži a synové byli odvedeni do války, které se
postupně zúčastnilo 39 států. A byly mobilizovány milionů mužů. Na hospodaření zůstaly ženy
s dětmi a starci, kteří neměli dost sil na to, aby
je nahradili. V roce 1916 museli narukovat i muži
do 50 let. Bojovali a umírali spolu otcové a synové..
Jednou z možností záchrany života bylo dostat
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se do zajetí, ve kterém měl voják pocit, že se mu
podaří uniknout smrti. Život v zajetí nebyl lehký,
špatné přírodní podmínky, zejména pro ty, kteří
se dostali na Sibiř. Někteří pracovali u sedláků
nebo jako řemeslníci. V zajetí se mnozí zajatci
přihlásili k legiím, které podpořily boj českého
lidu proti monarchii. Československé legie byly
tvořeny nejen válečnými zajatci a přeběhlíky,
ale i předválečnými českými a slovenskými emigranty. Legie působily v Rusku (boje u Zborova,.
u Bachmače), Francii (boje u Arrasu a Vouziers),
Itálii (boje u Doss Alto). Kromě toho bojovali českoslovenští dobrovolníci i v dalších armádách:
americké, britské a srbské.
V I. světové válce bojovali i občané Svatobořic.
-Mistřína, někteří z nich sloužili jako legionáři.
Podle dochovaných záznamů to bylo 20 legionářů
v legiích v Rusku, 7 v Itálii, 9 ve Francii a 1 nejprve.
v Rusku a později ve Francii.
S blížícím se koncem války byla bojová morálka
rakousko-uherské armády horší, vojáci opouštěli své jednotky legálně nebo dezercí. Vraceli se
ke svým rodinám zranění a nemocní.
Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost Československé republiky.
Následky I. světové války byly katastrofální.
Zmařené mladé životy chlapců, kterým bylo 18
nebo 19 let, kteří začínali žít svůj život. Dotkla
se i civilního obyvatelstva hlavně nedostatkem
potravin, vznikly nevyčíslitelné materiální škody,
došlo ke zhroucení hospodářství.
Důsledky války byly kruté i v naší obci. Mnozí
padli na bojištích nebo byli zraněni. Jejich jména
jsou zaznamenána na pomnících padlých před Sokolovnou, nad sklepem ve Svatobořicích a před
školou v Mistříně. Počet padlých je 56 občanů
Svatobořic a 49 občanů z Mistřína. Přeživším legionářům, včetně zraněných, byla vyplácena buď
pravidelná státní podpora, nebo jednorázové vyrovnání (polnosti, trafiky).
Je nutno dodat, že spousta vojáků nebojovala
za osvobození své vlasti z područí Habsburků,
ani nebyli věrnými služebníky rakouského císaře,
chtěli pouze přežít.
Iva Fimbingerová
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Vznik vystěhovaleckých baráků
ve Svatobořicích, „Ruské letáky“ a odsouzení
našich rodáků k trestu smrti.
Příčina vzniku 1. světové války je všeobecně
známa z učebnic základní školy. Pro připomenutí, po atentátu na arcivévodu a následníka trůnu
Františka Ferdinanda ďEste v Sarajevu vyhlásilo
Rakousko-Uhersko válku Srbsku (28. 7. 1914).
Na základě smluv mezi státy se během měsíce
ocitla ve válce většina států Evropy. Oblast Haliče (část polského a ukrajinského území) patřila
v té době Rakousko-Uhersku. Obyvatelé této oblasti se cítili ohroženi a začali prchat před válkou
do vnitrozemí. Pro tyto uprchlíky se začaly následně zřizovat uprchlické tábory.
Jako trest za protirakouské nálady v Kyjově
a jeho okolí rozhodla rakouská vojenská správa
(září 1914) vybudovat v Kyjově utečenecký tábor.
Vhodné pozemky se však ve městě nenašly, a tak
bylo rozhodnuto postavit baráky pro haličské a rusínské uprchlíky v těsné blízkosti Kyjova, mezi
cikánským táborem a Svatobořicemi. Rakouské
úřady počítaly s tím, že když se do regionu přistěhuje na 7 000 uprchlíků z velmi zaostalého území
Haliče, budou mít místní občané jiné starosti než
protestovat proti Habsburské monarchii. A právě
při stavbě tohoto tábora se začíná odvíjet aféra
„ruské letáky“, která vyvrcholí zatčením 10 občanů ze Svatobořic, Mistřína a Kyjova. Původně jich
bylo víc, ale po výslechu byli někteří propuštěni
domů. O jaké letáky se jednalo? Leták byl podepsán carem Mikulášem II. a zněl:
„Nebudeme Vám slibovati, neboť slibů jste již syti
od rakouských vlád. Ale My, car veliké říše Slovanské, přicházíme se skutky. Osvobodíme Vás z područí
Němců, neboť jste hvězdou západních Slovanů, komorou kultury a blahobytu. A požehná-li Bůh zbraním
našim, chceme pamatovati, že ku staroslavnému království českému patří nejen Horní a Dolní Lužice, ale
také ubohá utlačovaná Slovač Uherská“.
Současně s tímto letákem byl rozšiřován leták
podobného znění podepsaný carským generálem
Paulem von Rannenkampfem. Letáky se poprvé
objevily v továrně firmy Wiktorin (Elektrosvit)
a následně na stavbě „svatobořických baráků“.
Na udání úřednice firmy Wiktorin byl zatčen úředník.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Leopold Stokláska a Jan Malíšek. Následovalo.
zatčení učitele Richarda Vágnera, tesařského políra na barácích Tomáše Krejčího, stavitelského asistenta Valentína Posoldy, vedoucího úředníka stavby
Ing. Josefa Mikeše a výpomocného pošťáka z Mistřína Marcelína Bimky. K výslechu do Vídně se muselo dostavit několik dalších občanů naší obce.
Rozsudek, který byl nad obžalovanými vynesen
28. února 1915 v 9:00 hodin u c. k. zeměbraneckého divisního soudu ve Vídni, zněl: „Za zločin
velezrady se odsuzují k trestu smrti provazem“.
Ve skutečnosti se provinili pouze tím, že si leták
opsali a poskytli ho dalším zájemcům. Jednalo se
o Valentina Posoldu bytem Kyjov, Tomáše Krejčího – Svatobořice, Richarda Vágnera – Svatobořice, Jana Malíška – Svatobořice, Leopolda Stokláska – Kyjov, Dr. Josefa Kellera – Kyjov, Bedřicha
Kuču – Kyjov. Vedoucí stavby „baráků“ ve Svatobořicích Ing. Josef Mikeš se nesmířil s trestem,

Tomáš Krejčí s rodinou

7

který mu hrozil, a spáchal sebevraždu ve vězení.
Kromě toho ještě další odsouzení dostali několik
let těžkého žaláře. Z našich spoluobčanů to byl
listonoš Marcelín Bimka, který si odseděl dva
roky. Vojenská prokuratura se velmi rychle postarala o velkou publicitu tohoto rozsudku a výsledky byly vyvěšeny a vybubnovány ve všech městech i vesnicích našeho regionu. Byla to výstraha
pro další případné rozvraceče rakouské monarchie. Všichni odsouzení se odvolali, ale nejvyšší
vojenský soud rozsudky potvrdil v plném znění.
Následovaly intervence za udělení mírnějších
trestů našimi poslanci ve Vídni, Dr. Stránského,
Dr. Žáčka a arcibiskupa metropolity moravského
Dr. Stojana. Po intervencích se nejvyšší vojenský
soud rozhodl o udělení milosti odsouzeným. Tresty byly zmírněny: T. Krejčí 20 let těžkého žaláře,
R. Vágner 18 let, J. Malíšek 15 let.
21. listopadu 1916 umírá císař František.
Josef I. Na trůn usedá jeho prasynovec arcivévoda.

Karel I., který uděluje amnestii, na jejímž základě
jsou naši spoluobčané omilostněni a propuštěni z vězení. Co všechno musely prožívat rodiny.
uvězněných, si dnes neumíme představit. Zprávu
o tom podává manželka Tomáše Krejčího Marie
ve svých vzpomínkách na tuto těžkou dobu. Měla
tři malé děti, manžela ve vězení, řádí I. světová
válka, nedostatek jídla, peněz, ztratila svou životní oporu, manžela. Takové a podobné osudy
čekaly statisíce lidí, kterým se nevyhnuly válečné útrapy. Do této hrozné války bylo povoláno.
60 milionů vojáků. Domů ke svým rodinám se jich
nevrátilo 9,5 milionu. Přesto si z těchto krutých
událostí lidstvo nevzalo ponaučení a za dalších.
20 let začíná ještě hrůznější II. světová válka.
Jsme nepoučitelní?!
Rostislav Marada
Použito materiálů z publikace Jakuba Kyněry
„Ruské letáky na Kyjovsku“.

Nahlédnutí do obecní kroniky
KRONIKA OBCE SVATOBOŘICE 1923–1964
(kronikářem byl správce školy obecné: Antonín Dáňa)
Světová válka 1914-1918 (doslovný přepis
z kroniky)
Zápas mocných, Německa, Francie, Anglie,
o hrozné poklady tohoto světa. Tisíce chytrákův obohatila, statisíce a miliony slabých umučila a zničila.
Boháči vedou válku v opojné rozkoši a chudáci se
zabíjejí v nezměrné bídě. Pak se hodí třpytná hesla,
a lid zapomene a dá si lehce vzíti, co si vybojoval.
Poslechněte, co se odehrálo ve Svatobořicích:
Tehdá 10. prosince 1914 za dusného ticha v obci
a spokojeného úšklebku zrádců pozatýkáni byli přímo z Vídně za vedení státního návladního nadporučíka Dra. Koretze zdejší občané tesař Krejčí Tomáš,
učitel Richard Vágner, úředník z továrny Malíšek
Jan, pak listonoš Marcelín Bimka z Mistřína, a inženýr na barácích Mikeš, že četli a rozšiřovali tzv.
proklamaci ruského cara Mikuláše II. a generála
Rennenkampfa o znovuzřízení království Českého na troskách Rakouska. Učitele Vágnera zatkli
ve škole při vyučování, a u všech vykonány pusté
domovní prohlídky. Zatčení byli odvezeni do Vídně,
tam před vojenským soudem obžalováni ze zločinu
velezrády a odsouzeni k trestu smrti provazem,
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kterýžto rozsudek v obci a okolí nápadně plakatován
a ještě bubnem veřejně vyhlášen. Ing. Mikeš se před
rozsudkem ve vězení oběsil, a ostatní dostali později
císařskou milost, protože už nebylo čáky na vítězství
zbrání rakouských. Oni však ihned sebráni k vojsku
a přišli domů až po převratu.
Baráky za dědinou vystaveny válečnou správou
po říjnu 1914 na poli velkostatku hraběte Seilerna
z Milotic, staly se hnízdem a doménou špinavých
a lenošných haličských židů, kteří se za dne bez bázně po okolních dědinách rozlézali, lichvařili a mezi
domácím lidem čenichali. Po Válce ponenáhlu však,
ale nikoli beze značného úředního přinucování, mizeli, a baráky, jichž bylo po obou stranách silnice
asi 20 budov, rozděleny na dvě části: větší díl pronajat státem na chorobinec zemského hlavního města
Brna, a ze zbytku zřízena pozorovací stanice lékařská pro vystěhovalce ze Slovenska do Ameriky, jichž
tam ještě v roce 1923 přijíždělo každodenně vlaky
velmi mnoho.
A tak se vlekla světová válka v trampotách den
ode dne větších, rvala lidu a hltala všecko. Zlaté a stříbrné peníze, chléb, dobytek, kovy, šatstvo
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a prádlo, stroje i palivo, ba i půdu a svědomí a sypala dárcům plnou hrstí papírové peníze, které také
den ode dne pozbývaly na kupní síle. Tyto všecky
rekvisice musili konati vyreklamovaní učitelé, čímž
se hnali proti lidu, ale kněží kromě své běžné práce
pro válku (kázání Jana Halouzky, faráře v Mistříně) takovým prácem se vyhýbali. Co dali Rakousku
půjčky na válku, všecko pozbyli.
Tak se vlekla světová válka v trampotách a úzkostech a čas od času přicházely také zprávy o padlých „na poli slávy a poli cti“. Ze Svatobořic zůstali
na bojištích: Antl Ladislav, Buštík František, Bimka Jakub, Brhel Josef, Brhel Jaroslav, Brhel Josef,
bývalý starosta obce; Brhel Teodor, Fiala Josef, Kyněra Cyril, Kobylka Josef, Klvaň Petr, Koudela Jan,
Kostiha František, Konopka Josef, Kutil Antonín,
Kutil František, Kosík Josef, Konečný František,
Koláček František, Ingr Jan, Ingr Josef, Jahoda Jan,
Jahoda Antonín, Junášek Antonín, Lévek František,
Mastihuba Josef, Mančík Karel, Němčanský Alois,
Němčanský Jan, Novotný František, Novák František, Netrůfal Rudolf, Pluháček Antonín, Pekárek
František, Regmund Jan, Srubian Antonín, dr. Pavel Ševčík, Šmíd Martin, Sklenář Jan, Šťastný Jan,
Šťastný Josef, Vlachovský Ignác, Vlach Josef, Vrbík
Petr, Macků František, zdejší učitel.
Jako legionáři sloužili u ruských legií: Antl Jan
strojník; Kopřiva Jan, železniční zřízenec; Kyněra
Antonín, strážmistr finanční pohraniční stráže v Podkarpatské Rusi; Kyněra Jakub, berní kanc. úředník;
Lévek Martin, dělník; Marada František, dělník;
Novák Jan, kovodělník čís. 326; Procházka František, rolník; Přikryl Kristián, rolník čís. 19; Varmuža
Martin, zedník čís. 286; Žíha Rudolf, pekař.
Italští legionáři: Novák Jan, rolník čís. 213; Lévek Antonín, dělník čís. 323; Lévek Josef, dělník.
U francouzských legií nesloužil žádný.
Invalidé zůstali po válce následující: Brhel Valentin malorolník čís. 37; Blata František, zedník
čís. 156; Buštík Jan dělník čís. 10; Eliáš Josef dělník čís. 184; Kristián Josef dělník čís. 131; Kunc
Antonín dělník čís. 139; Koudela František dělník
čís. 135; Klimeš Josef dělník čís. 169; Karský Antonín z uličky pode dvorem; Kunc František dělník čís.
277, Ingr Jan dělník čís. 146; Ingr Kašpar dělník
čís. 78; Jedlička Štěpán dělník; Latík František zedník čís. 107; Lévek Josef malorolník čís. 59; Marada Jan zedník čís. 324; Marada Josef zámečník čís.
178; Měsíček Josef rolník čís. 71; Okunek Metoděj
dělník čís. 130; Podveský Jan dělník čís. 226; Pekárek Martin čís. 255; Pekárek Josef dělník čís. 303;
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Pluháček Havel dělník čís. 95; Řihák František rolník čís. 245; Stříž Matouš dělník čís. - ; Šubrt František cikán kovář; Šnajdr Antonín dělník; Urubek
František poštovní zřízenec čís. 302; Kyněra František dělník čís. 220. Tito všichni byli více neb méně
raněni, a dle toho jim vyplácena státem pravidelná
opora. Mimo to zůstali po válce z různých bojiští nezvěstní, a podnes se nic o nich neví.
Zbylí občané sebrali po válce peníze a postavili
dva pomníky padlým: Jeden odhalili dne 21. května 1922 jedni, a druhý 9. 7. dali později posvětit
po řím. kat. druzí. Válka světová přestala, ať žije
válka občanská. Na učitele Macků zapoměly strany
obě! PÁTÉ – NEZABIJEŠ!
Před světovou válkou nakoupili si někteří zdejší
usedlíci: Bimka Petr, Procházka František, Řihák
Josef, Vyhňák František, Kouřil František a snad
ještě jiní, výhodně polních hospodářství v Rakousích
Dolních i Horních a odstěhovali se tam. Vedlo se
jim tam celkem dobře ano velmi dobře. Když se však
válka končila a Rakousku hrozilo rozpadnutí, částečně strachem před zlobou Němců i nedočkavostí
co nejdříve dojíti země zaslíbené, překotně prodávali
své lány a utíkali domů. Ale běda! Bezcenná téměř
mince rakouská a vysoká valuta československá přiváděla k nicotě; tam utržili za usedlost velké peníze
a přijdouce na naše hranice, měli v kapse několik
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českoslov. korun. Pozdě litovali svého ukvapení.
Dne 9.3.1923 1Kč = 2102 Kr. Počátkem července
1923 dostával v republ. Rakouské nezaměstnanec
denní podpory od státu 45 000 Kr. A přes tuto nízkou cenu peněz tamních žilo se v Rakousích v některém ohledu laciněji nežli u nás. Takový zmatek
byl v celé Evropě. Roku 1922 ptám se příležitostně
bývalého svého žáka a potom vojáka, který přišel
z Ruska: Kolik dals v Rusku za ty (obyčejné holínkové) boty? 100 000 rublů. A koliks měl peněz, když
jsi šel z Ruska? 3 miliony 800 000 rublů. Kolik jsi
z toho přinesl domů? Když jsem přijel do Prahy, neměl jsem již na cestu domů (do Svatobořic): Mucha.
Ještě poznámka k dnešní době: Potřebu pravidelného pokroku ve vědě a umění nepociťuje zemědělský venkovan pro svou polní práci; potřeba zlepšovati mravní život mu téměř uniká; jeho mravnost,

toť příslušnost k některému vyznání. Školu tedy
potřebuje venkovský člověk pouze v zimě a za nepohody, aby pohlídala jeho děti. Školy si žádá jenom
měšťák a dělník bezzemný. Škola je však povinnou
celoročně a pro všecky, vykonává jistý tlak na obecnou kázeň a stojí poplatníky „mnoho peněz“; tak
se jim to vykládá, a tak to čtou i v novinách. Proto
považuje skoro každý venkovan školu za břemeno,
má je pořád na očích, a chová se k ní většinou tajně
aneb zcela zjevně nepřátelsky.
Škola je zřízením celostátní, a vliv škol je možno
pozorovati teprve s onoho vysokého hlediska; ale
protože jsou tu značné potíže peněžní i občanské,
nepospíchá ani stát chrániti školy a učitele. A učitel? V dobách okázalého sobectví věnovati všechnu práci jen zájmům veřejnosti: K tomu patří tupé
sebezapření.

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
S novým rokem k nám do školky přišli i noví
kamarádi. Každá třída je obohacena o dalšího
človíčka, takže k dnešnímu datu naší školku navštěvuje celkem 67 dětí. Během uplynulých měsíců jsme uskutečnili spoustu zajímavých akcí,
jako byla návštěva místního kina s promítáním
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pohádky, hudební kolotoč, kde se děti seznámily
se spoustou hudebních nástrojů, vítání občánků
a masopustní karneval s rejem krásných masek
a bohatou tombolou, za kterou ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří drobnosti do tomboly přinesli. Všechny akce byly velmi vydařené..
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No posuďte sami podle fotografií na našich webových stránkách. 6 S příchodem jara a změnami
v přírodě začaly změny i u nás ve školce. Nejenom
že zimní výzdobu vystřídala ta veselejší, jarní, ale
i přípravy na velikonoční tvoření s rodiči a zápis
do prvních tříd jsou v plném proudu. Do toho nás

samozřejmě ještě čeká několik divadelních představení, oční vyšetření, oslavy narozenin našich
třídních kamarádů a slavnostní focení do almanachu k výročí školy. Po těchto událostech už se
můžeme těšit na ty nejdůležitější svátky jara –
VELIKONOCE!
Kolektiv MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín

Zimu jsme v mateřské škole v Mistříně přivítali
pohádkově. Ve Svatobořicích v kině jsme zhlédli
kreslenou pohádku a týden nato divadelní představení ve školce. Z pohádky k nám zavítal i Medvídek Výletníček, který od února cestuje s dětmi
a jejich rodiči. Každé pondělí nám pak vypráví,
kde o víkendu byl a co pěkného zažil.
Hlavní akce letošní zimy byly ZOH a karneval
v mistřínské školce.
Obojí jsme si parádně užili. Den před Zimní
Olympiádou nám napadal čerstvý sníh, takže zimní sportování bylo se vším všudy.
Karneval se stal v naší školce už tradicí a stejně
jako vloni i letos měly všechny děti krásné masky.
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A už tu byl březen a s ním náš čtenářský deník, návštěva knihovny a výstava knih ve školce.
Tím jsme se rozloučili se zimou a po velikonočním tvoření s rodiči nám rozkvetla celá školka
a bylo tu jaro.
ZIMA KONČÍ, JARO JE TU
VŠUDE KOLEM PLNO KVĚTŮ
PŘEJEME VÁM ZDRAVÍČKO
A NA LÍČKU SLUNÍČKO
NA POMLÁZKU MAŠLIČKU
A DO RUKY SKLENIČKU.
Veselé Velikonoce
přeje kolektiv MŠ v Mistříně

11

Co se děje v naší škole
HRAJEME SI POHÁDKY

Dne 2. 3. 2018 proběhlo ve třídě 1. B
závěrečné zhodnocení projektu – Hrajeme si pohádky. Žáci se v hodinách
českého jazyka seznamovali s klasickými, ale i moderními pohádkami..
Poznávali pojmy jako je kostým, kulisy, rekvizity, autor, herec, divadlo. Při
práci ve skupinách se učili vzájemné
spolupráci, komunikaci, ohleduplnosti, hlasitému a srozumitelnému přednesu a pomoci. Pohádky si společně
vyprávěli, tvořili posloupnost děje podle obrázků a seznamovali spolužáky
s pohádkami, které mají rádi. Při závěrečném zhodnocení každá skupina
svou pohádku zdramatizovala a zahrála. Ostatní spolužáci ohodnotili vystoupení pochvalným potleskem.
Pavlína Štelciková
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KOUZELNÍK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu dne 21. února 2018 se ve školní družině uskutečnilo kouzelnické představení. Pan
Miroslav Vildomec nás opět nezklamal a dokázal
všechny zaujmout a pobavit svými kouzelnickými
triky.
Vychovatelky školní družiny

ŠKOLNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ
1. STUPNĚ

Poslední lednový den se uskutečnila školní soutěž v recitaci básní a prózy pro žáky 1. stupně.
Každou třídu reprezentovali vybraní žáci a výsledky posoudily paní učitelky, které vyučují český jazyk. Po legračních zajímavých básničkách či
úryvcích z dětských knížek byli recitátoři velmi
pochváleni za odvahu i poctivou přípravu a každý dostal diplom a upomínkový předmět. Bohužel
do okresního kola v Hodoníně může postoupit
pouze jeden účastník z 1. – 3. třídy a jeden ze 4.
– 5. třídy. Pro tento rok 2018 za 1. kategorii postoupila Lucie Varmužová z 2. B a za 2. kategorii
Václav Varmuža z 5. A. V březnu jim držíme palce
při reprezentaci naší školy v Hodoníně.
Markéta Varmužová

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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A jak to dopadlo v Hodoníně?
OKRESNÍ KOLO DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ

V pátek 2. 3. 2018 reprezentovali naši školu
na Okresní přehlídce dětských recitátorů v Hodoníně na ZŠ Mírové náměstí 3 žáci: Lucie Varmužová (1. kategorie), Václav Varmuža (2. kategorie),
Eliška Varmužová (4. kategorie). Lucka ve své
kategorii získala 3. místo a Vašek 2. místo s postupem do krajského kola. Všem zúčastněným
blahopřejeme a Vaškovi držíme palec v Brně!
Markéta Varmužová

NA KOZÍ FARMĚ

V měsíci únoru navštívili žáci 1. – 3. ročníků
kozí farmu u pana Cichého nazvanou „Kozí ráj“.
Zhlédli jsme přes 70 koz, kůzlátek i kozlů, některé jsme pohladili, podívali jsme se na jejich příbytek, krmení, čerstvě narozená kůzlátka a dozvěděli jsme se něco o výrobě sýrů z kozího mléka.
Měli jsme opravdu nevšední zážitek. Děkujeme
panu Cichému za pozvání a přejeme všem kozám,
které se za měsíc budou stěhovat na novou větší
farmu ve Strážovicích, ať jsou tam spokojené!
Markéta Varmužová

SOUTĚŽ VE SKOKU VYSOKÉM
I. STUPNĚ.

Dne 30. ledna se uskutečnila každoroční soutěž ve skoku vysokém. Výběrová kola probíhala
v rámci vyučování celý měsíc leden. Žáci si během tohoto období zdokonalovali svou zdatnost,
výkonnost a v neposlední řadě i techniku ve skoku vysokém. Po důkladné přípravě se 30. ledna
uskutečnil finálový souboj o co nejlepší umístění
v jednotlivých ročnících. Atmosféra během celého
zápolení byla velmi příjemná a ostatní spolužáci
povzbuzovali závodníky k co nejlepšímu výkonu.
Všem výhercům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za velmi pěkné výsledky, kterých
dosáhli.
Štelciková Pavlína
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VESELÁ VĚDA VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ

Ve středu 6. 3. 2018 se ve školní družině uskutečnila ukázková hodina s názvem „Veselá věda“.
Paní lektorka Jana Rieglová zábavnou a hravou
formou přiblížila dětem, jak experimentovat
s různými druhy potravin – např. jedlou sodou,
octem, citronem, kofolou, šťávou z červené řepy
a také s práškem na praní či lepidlem. Hodina
plná pokusů a ukázek děti zaujala a všem se moc
líbila.
Vychovatelky školní družiny
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Dne 20. února proběhl každoroční turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnila družstva tvořená
žáky jednotlivých tříd. Soutěž byla vyvrcholením
přípravy, kterou žáci absolvovali v jednotlivých
vyučovacích hodinách. Hodiny byly zaměřeny
na zdokonalování se v práci s míčem, zvládání
pravidel hry, schopnost umět přijmout jak výhru,
tak prohru a hru v duchu fair play.
Po urputném zápolení se v kategorii nejmladších žáků umístila na prvním místě třída 1. B,
ve starší kategorii dětí 2. a 3. ročníků zvítězila
třída 3. B a v nejstarší kategorii žáků 4. a 5. ročníků nás překvapili žáci 4. A, kteří svou skvělou
hrou a také trochou štěstí získali prvenství ve své
kategorii.
Všem žákům děkujeme za skvělé výkony a těšíme se na další ročník turnaje ve vybíjené. Poděkování patří také Spolku SRPŠ, který do soutěže
přispěl sladkými odměnami a zpříjemnil žákům
sportovní zápolení.
Pavlína Štelciková
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
VE ZPĚVU

Dne 28. 2. 2018 se v Kyjově uskutečnilo Okresní kolo soutěže ZUŠ České republiky vyhlášené
MŠMT. Naše šikovné zpěvačky sklízely úspěch
ve svých kategoriích:
Jovanka Bužková (2. místo), Nathalie Ponticelli
(3. místo), Adéla Řiháková (1. místo), Kateřina
Martykánová (1. místo). V komorním zpěvu jako
trio ve II. kategorii získaly 1. cenu s postupem
do krajského kola: Katka, Natálka a Adélka. Naše
bývalá žačka Martina Valášková zvítězila s triem
za ZUŠ Kyjov a také postupuje do kraje.
Děvčatům gratulujeme, držíme palec v kraji
a děkujeme jejich učitelkám zpěvu Klárce Varmužové a Zuzce Hátlové za přípravu a péči a Katce
Martykánové za hudební doprovod.
Markéta Varmužová
A jak to dopadlo?
Dívčí trio – Katka, Natálka a Adélka vybojovala 1. místo v krajském kole a postupují do ústředního
kola v Trutnově!        Velká gratulace!
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE
Ve středu 7. 3. 2018 se šikovní žáci naší školy
a reprezentanti ZUŠ Dubňany z pobočky Mist-.
řín zúčastnili celodenní okresní soutěže ve hře
na dechové nástroje v Hodoníně. Umístění byla
následující: Anička Paulíková – 3. místo (zobcová flétna), Kristýna Kasanová – 3. místo (příčná
flétna), Radek Chrástecký – 3. místo (klarinet),
Katarína Hasarová a Kristýna Žaliová – 2. místo
(příčná flétna), Matěj Výlet – 2. místo (saxofon).

Pan učitel Jan Gašpárek dostal ocenění za nejlepšího pedagoga ve hře na klarinet a saxofon
a p. uč. Katka Martykánová za nejlepší korepetici. Nemohu opomenout ještě žáka ZUŠ Kyjov Prokopa Neduchala, který vyhrál ve hře na trombon
a zároveň na tenor 1. cenu a postupuje do krajského kola!
Všem ze srdce gratulujeme!
Markéta Varmužová

TANEČNÍ KURZ 2017/2018
Jako každý žák deváté třídy, tak i my jsme
dostali možnost navštěvovat taneční kurz. Někteří neváhali a hned si sháněli někoho do páru
a někteří se do toho moc nehrnuli a nechávali
to na poslední chvíli. Po překonání zmatků, kdo
s kým bude tančit, nás čekala první lekce. Seznámili jsme se se základy etikety a chováním ve společnosti. Naučili jsme se správně sedět na židli,
požádat partnerku o tanec, mít správné postavení
těla a někteří kluci se naučili, že do společenského oblečení opravdu nepatří ponožky s autíčky.
Jako první tanec jsme se učili blues. Asi nejjednodušší tanec, který nás pan Libor Brožík mohl
naučit. Dovolím si tvrdit, že krok s přísunem zvládl každý z nás. Jako další tanec jsme se učili pomalý waltz. Třídobý tanec s otáčkami doprava už
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

nám dělal větší potíže, ale i přes pár nedostatků
se na nás dalo dívat. Slowfox, foxtrot a quickstep
– to jsou názvy dalších tanců, které jsme se učili. Myslím si, že nikdo z nás nezapomene slova„
slow, slow, qick, qick“, která pan Brožík při výuce
těchto tanců použil nespočetněkrát. První latinsko-americký tanec, který jsme se učili, byla cha
cha. Musím podotknout, že cha cha nám opravdu
šla. Tak slavně už to nevypadalo se svižným jivem,
který nejednomu dělal potíže. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na naši polku a valčík.
Ráno před závěrečnou jsme si zopakovali
všechno, co jsme se od října naučili, a pan Brožík
se usmíval, což bylo dobé znamení. S přibývajícím časem rostla i nervozita nás všech, a proto
jsme si naši polonézu opět zopakovali a odstranili.
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jsme poslední nedostatky. V tu dobu, kdy se
na hodinkách objevila osmá hodina večerní, jsme
odhodlaně vešli na parket. Začala hrát hudba
a my jsme začali naši polonézu. Po odtančení polonézy následovaly absolventské tance. Myslím
si, že jsem nebyl jediný, kdo si je opravdu užil.
Poté byla pro nás nachystána taneční soutěž.
Výkony všech účastníků soutěže byly výborné
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a bodové hodnocení bylo opravdu těsné. Potom
nám už kapela Velvet hrála jenom moderní písně.
Myslím si, že jsme se za pouhého půl roku naučili mnoho tanců a figur, které jsme v tanečním
kurzu procvičovali. A celkově hodnotím taneční i závěrečnou velmi kladně a moc jsme si toto.
období užili.
Vilém Půček, IX. A
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LYŽAŘSKÝ KURZ OD 19. 2. – 24. 2. 2018, LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO BÍLÁ,
BESKYDY, CHATA BÍLÁ
I v letošním roce se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, tentokrát v Beskydech. Přivítalo je krásné počasí a ideální sněhové
podmínky, které se udržely celý týden.
Po rozdělení do družstev si ihned vyzkoušeli lyžařské dovednosti. Během týdne si všechna
družstva s pomocí odborných instruktorů osvojila
základy lyžování i snowboardu. Zkušenější lyžaři
si zlepšili techniku lyžování, ti úplní začátečníci

trénovali sjezdy a využívání všech druhů vleků
včetně sedačkové lanovky.
Aby si odpočinuli od tréninku, připravili si instruktoři zábavné odpoledne, kde si žáci mohli
vyzkoušet zábavné aktivity na sněhu – boby, sněžnice a snowblady.
Krásným zakončením lyžařského snažení byl
závěrečný závod ve slalomu a večerní maškarní
diskotéka.
Sabina Helísková

PROJEKT VZÁJEMNÝCH SETKÁVÁNÍ
RODIČŮ – PŘEDŠKOLÁKŮ – UČITELŮ:

HOLA, HOLA – ŠKOLA VOLÁ
V měsíci březnu proběhly v obou mateřských školách besedy s rodiči budoucích prvňáčků a ukázky
práce předškoláků.
Zápis žáků do 1. třídy:
Út 10. 4. 2018, 13:00 – 17:00 budova ZŠ, přízemí vlevo, třída 1. B
Čt 12. 4. 2018, 13:00 – 15:30 budova ZŠ, tamtéž
K zápisu si rodiče přinesou vyplněné podklady (tiskopisy obdrží při besedě Školní zralost nebo jsou
ke stažení na webových stránkách školy):
1) Žádost o přijetí
2) Zápisní lístek
3) Rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče
Popř. Žádost o odklad; pokud je vyřízeno – i vyjádření PPP a odborného lékaře.
Rodiče s dětmi, které měly školní docházku odloženou, jsou povinni se k zápisu do prvního ročníku
opět dostavit.
Prožitková odpoledne v budově ZŠ:
Proběhne 1x v květnu a 1x v červnu. Bližší informace budou zveřejněny na informačních letácích.
Slavnostní pasování prvňáků:
Čt 28. 6. 2018, cca 9:30 – Obecní kulturní dům ve Svatobořicích–Mistříně
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019:
Po 3. 9. 2018, 7:45 – jídelna ZŠ (aktovky a přezůvky s sebou)
Omluva:
Ve zpravodaji č. 1/2018 došlo k záměně jmen pod fotografiemi u článku o mažoretkách Dejna. Tímto se
omlouvám Terezce Sedláčkové a Elence Kulheimové.
Lenka Gajdová
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

19

Farnost
Biblické okénko: Milosrdný otec a jeho (ne)povedený syn (Lk 15,11-24)
Drazí spoluobčané,
v tomto čísle nebudeme nahlížet do života farnosti, ale podíváme se trochu do Bible a podrobněji se zaměříme na jedno podobenství z evangelia, přesněji na jeho první část.
Když děti v hodině náboženství doplňovaly
v pracovních listech křížovku, už měly tajenku
téměř hotovou, ale scházela jim tam asi dvě písmena. Z toho už se dalo odvodit znění tajenky
i bez vyluštění zbývajících slov. Tak tam dopsaly
písmena tak, že vyšlo „marnotrapný“. Děti znaly
slovo, které jejich vrstevníci často používají, tedy
že je něco „trapné“, ale výraz, který se používá
jako součást názvu podobenství, neznaly nebo si
na něj nevzpomněly.
Ano, jedná se o podobenství „o marnotratném
synovi“. Děj podobenství je dobře známý. Mladší
syn požádá otce o podíl majetku, který na něho
připadá. Je to dědictví, které tehdy normálně
člověk získával až po smrti otce. Tím, že chce
syn tento majetek, jako by si přál smrt otcovu.
A chce od něho odejít, cítí se ve společenství
s ním hodně svázaný, chce větší svobodu, jak si
ji sám představuje. Vždyť když má peníze, může
si dovolit všechno. Ale peníze se rozkutálí a „neomezené“ možnosti se vyčerpají. Svým nanicovatým, „marným“ utrácením (proto „marnotratný“)
se dostane na mizinu. (Všechny tyto věci, které
dělá, jsou přece jen „trapné“.) Nakonec však sám
přijde na to, že pravá svoboda takto nevypadá. Že
pravá svoboda je tam, kde je přijímán s láskou,
zdarma, bez nějaké hmotné odměny, a také tam,
kde může lásku druhým projevovat. Ví, že právě
toto zakoušel doma a že si takové svobody nevážil. Jako černý stín jde s ním jeho vina, která,
pokud v ní zůstává, mu zabraňuje obnovit způsob
života předtím, než odešel do daleké země. Ale
protože také ví, že i ten nejposlednější služebník
se tam má lépe než on v daleké zemi, bez peněz,
bez důstojnosti, rozhodne se vrátit domů, vyjádřit
co nejpokorněji svou omluvu a poprosit alespoň
o zaměstnání námezdního dělníka. S tímto rozhodnutím jde do domu svého otce.
Ale otec svým jednáním předčí všechna jeho
očekávání. Syn nemusí ani vkročit do domu, aby
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Návrat ztraceného syna – Rembrand

se setkali, vždyť ho otec už zdálky vyhlíží. I když
to bylo pod důstojnost otcova stavu a věku (otec
rodiny byl v Palestině v době Ježíšově daleko váženější, než my to známe dnes), běží synovi naproti,
nečeká ani na omluvu a vřele ho objímá. Syn sice
ze sebe dostane omluvnou větu, jak si ji předem
připravil, ale otec ho ani neposlouchá. Nesmírně
ho těší to vědomí, že se syn vrátil. Nechává přinést ty nejlepší šaty, ne jen nějaké běžné, aby si
syn mohl vyměnit ten svůj roztrhaný oděv. Dává
mu na ruku prsten, který potvrzuje jeho synovské
postavení. Obouvá jeho bosé nohy do luxusních
sandálů. Přikazuje zabít a připravit to nejtučnější tele, které je chováno pro ty nejslavnostnější
příležitosti (možná, že už měli nějakou takovou
událost naplánovanou, ale to vše jde stranou).
Nechává dokonce povolat orchestr, který má svou
hudbou navodit atmosféru nesmírné radosti nad
synem, který „byl mrtev, a zase žije, ztratil se,
a je nalezen“ (Lk 15,24). Ta slova, zvláště protiklad mrtvý – živý, vyjadřují otcovy pocity, jak
vnímal synův stav předtím a nyní. Ostatně, i když
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ve skutečnosti nezemřel, jeho život v cizí zemi,
jakoby ani životem nebyl, byl to stav jakési duchovní smrti. Naopak, doma, u otce, s odvržením
toho špatného, co dělal předtím, znovu nabývá ten
pravý život.
Protože otec, a ne mladší syn, je hlavní postavou
podobenství (vystupuje i v jeho druhé části, v rozhovoru se starším synem), jeho příhodnější název
je „O milosrdném Otci“. Otec v tomto podobenství
ukazuje tu nejryzejší tvář Božího milosrdenství.
To také uskutečňuje Ježíš svým přístupem k celníkům, nevěstkám a vůbec všem hříšníkům, kteří
k němu přicházejí s důvěrou, lítostí nad tím, čím
narušili vztah k Bohu a k lidem a také s opravdovou, upřímnou touhou zase jednat o něco lépe.

Bůh v těchto případech rád zapomíná na nevděk
a pohrdání, jejichž projevy od nich předtím zakusil, a ukazuje neskrývanou obrovskou radost z obnoveného společenství s ním.
Ano, tak Bible chápe Boha a jeho postoj k lidem, na kterých mu opravdu záleží (a jedná se
skutečně o všechny lidi) jako dobrým rodičům
na svých dětech. Chce pro ně to nejlepší (nemusí to být nutně a vždy to, co za nejlepší považují
oni). Proto můžeme pochopit, že se raduje, když
tito lidé touží být v Boží blízkosti, nebo, pokud se
vzdálili, vrátit se k němu, tedy vrátit se k lásce,
k dobru.
S přáním dobra a pokoje
P. Bedřich Horák, farář

Charitní pečovatelská služba
Tři měsíce utekly snad ještě rychleji než děcka
před výpraskem a ještě před nedávnem jsem si lámala hlavu, o čem budu zase psát. Člověk by řekl,
že za tři měsíce se nic moc nezmění. Běh života
nás však nenechá usnout na vavřínech.
Za uplynulou zimu se udály opět nové situace.
Jednou z důležitých věcí, pro naši službu radostnou, byla stálá pracovní vytíženost pečovatelek,
kdy nám přibyli noví uživatelé a rozšířilo se poskytování péče u stávajících. Zvýšila se potřeba
naší služby mezi obyvateli v obci.
Běh života přinesl i neradostné zprávy, kdy
během uplynulých třech měsíců zemřeli tři naši
uživatelé, což se u nás dlouho neudálo.
Statistika za rok 2017:
Abych promluvila za loňský rok také v číslech.
Počet uživatel: 41, z toho 8 nových, 2 zemřeli.
Službu jsme poskytovaly celých 365 dní. Počet
pracovníků v přímé péči: celkem 6, v průběhu
roku poskytovaly péči vždy 4 pracovnice přímé
péče ve službě a 1 sociální pracovnice. Počet návštěv u uživatel: 6 432, počet hodin poskytnuté
služby: 2 250 hodin. Počet výjezdů s uživateli jako
doprovod k lékaři, na instituci: 134 výjezdů (celkem 75 hodin) pro celkem 12 uživatelů služby.
Sociální pracovnice s úvazkem 0,2 zajišťovala
sociální šetření vždy na počátku poskytování služby, zaznamenávala změny v péči u uživatel, tvořila plány péče a připravovala měsíční vyúčtování
za službu. Od nového roku došlo ke dvěma velkým změnám v personálním obsazení. V polovině.
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ledna přibyla do služby nová sociální pracovnice
také na částečný úvazek a moje pozice ve službě
zůstala jen jako vedoucí služby, taktéž s minimálním úvazkem, stejně jako vloni. Od toho dne se dá
říci, že na pečovatelské službě potkáte jen samé
černovlásky. Druhá personální změna nastala
koncem března, kdy došlo k výměně pracovnice
přímé péče a přijaly jsme novou posilu do týmu,
taktéž na částečný úvazek. Důvodem nutnosti
částečných úvazků všech pracovníků je velikost
naší služby - tedy spíše „malost“ a nutnost zajistit
péči v době od 7.00 do 20.00 hod., a to i včetně
víkendů. Druhým důvodem je riziko výkyvů v poskytované péči - chvíli práci máme a chvíli zase
ne, jak jsem psala i v minulých zpravodajích.
Třetím důvodem je nutnost dávat pracovnicím
náhradní volno za službu o víkendech a zároveň
potřebu umožnit pracovnicím vybírat dovolenou,
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kdy služba musí fungovat nepřetržitě i v těchto
situacích.
K nejčastěji poskytovaným činnostem pečovatelek patří, stejně jako v minulosti, poskytování
péče v oblasti zajištění hygieny, která tvoří více
jak polovinu jejich práce. Na druhém místě je
příprava a podání stravy a poskytnutí služby běžných nákupů a pochůzek.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci? Jedincům starším 16ti 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 rodiny již byla využita. Můžeme
poskytnout službu také rodinám v tíživé životní

situaci, kdy např. pečují samy o dítě se specifickými potřebami (zdravotní či mentální hendikep,
následky po úrazu). Nabídka péče platí též pro
osoby (nejen seniory), které vlivem zdravotního
stavu (dlouhodobá nemoc, úraz, pooperační stav)
nebo vlivem ztráty blízké osoby nemohou obstarat své životní potřeby.
Pracovnice rády poradí i v případě potřeby
zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko,
polohovací postel, WC křeslo, mechanický vozík,
nástavec na WC).
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín
a Jihomoravský kraj.
Karla Blahůšová, vedoucí služby

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček

OSLAVA K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RODINNÉHO CENTRA KRTEČEK.
Bylo nebylo před 10 lety jedno vnuknutí, nápad, nadšení, inspirace, elán a spousta nadšených
maminek. To vše dohromady zajistilo vznik mateřského, potažmo Rodinného centra KRTEČEK
s cílem vzájemného setkávání rodin s dětmi v pro-
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storách centra a mimo něj s aktivním trávením
volného času a posilováním hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů ve společnosti.
Tímto si Vás dovolujeme srdečně pozvat na oslavu 10. výročí založení rodinného centra. Připravili
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jsme pro vás cestu „Pohádkovým lesem“. Můžete
se těšit na různá stanoviště s pohádkovými bytostmi a úkoly, které Vás budou provázet.
Akce se bude konat dne 23. 6. 2018 od 15:00
hodin. Start bude zahájen za Sběrným dvorem,
odkud trasa povede lesem po lesní pěšině za Sběrným dvorem k Hmyzímu hotelu a poté se bude
pokračovat přes pole až k hřišti pod kostelem
v Mistříně. Zde se zakončí putování Pohádkovým
lesem, kde pro Vás bude připraven doprovodný

program. K dispozici bude občerstvení a odměna pro děti za zdolání pohádkové cesty. Těšit se
můžete na výtvarný koutek a zajímavé pohybové
aktivity, které mohou děti využít dle své libosti.
Velkým překvapením bude kapela Bombarďák.
Tímto to ale nekončí, tak přijďte s námi oslavovat, obohatit se o zážitky a užít si toto výročí se
svými blízkými a přáteli.
Těšíme se na Vás.
Jitka Janošťáková, Veronika Bartoňová

Podkověnka
Práci v novém roce jsme začali sportovně – Novoročním turnajem v kuželkách. Společné odpoledne.
si s námi přišli do sálu kuželny užít i ostatní
členové rodin. Pochvala patří starším děvčatům,
která se ujala vedení soutěžních družstev. Příjemná atmosféra, soutěžní zapálení i bohaté občerst-.
vení nás provázelo celým odpolednem. Na závěr
jsme využili moderního vybavení vestibulu kuželny a s videoprojekcí si zatančili se stylu Gang
Gang dance. Nelze nevzpomenout vstřícného.
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jednání našich kuželkářů, kteří nás ochotně pouští do svého zařízení.
Další naše zkoušky směřovaly k rozvoji pěveckých dovedností, abychom podpořili naše členy,
kteří byli vybráni do Dětské pěvecké soutěže
Jaromíra Měchury, jejíž výběrová kola probíhala
v měsíci lednu ve škole. Pěkného zpěvu s rytmickým doprovodem využijeme i při obnoveném
zvykoslovném odpoledni Smrtná neděle.
Jarmila Maradová
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Krušpánek
Děti z Krušpánku se na přelomu roku tradičně nejvíce věnovaly nácviku moravské besedy, se
kterou vystoupily na místním Dolňáckém plese.
Pořádně jsme zopakovali polku, valčík a další
taneční kroky, se kterými se členové v besedě
museli poprat. Někdo více, někdo méně. Účast
členů na zkouškách byla pravidelná, a tak jsme
se odhodlali pro sestavení dvou tanečních koleček, přičemž jsme počítali s přislíbenou pomocí
některých tanečníků ze souboru Lúčka a Slovácký krúžek. Díky jejich ochotě si mohli na plese
zatancovat všichni stávající členové Krušpánku.

Všem tanečníkům patří za jejich píli poděkování.
Z pohledu vedoucích si besedu užili a moc se jim
povedla. Což pak těší i nás. Teď se na zkouškách
věnujeme nácviku nových skočných, pilujeme
a dostáváme pod kůži jiné taneční kroky, kluci
proplouvají do tajů verbuňku a holky zpívání.
Od pololetí do Krušpánku chodí 26 členů – 20
děvčat a 6 kluků. Noví zájemci ze 4. - 9. tříd se mohou přijít mezi nás podívat každý pátek od 16:00
do 18:00 hodin na sál kulturního domu.
Dominik Hajný, Kristýna Gazdová

Scholička
Scholička na přelomu roku
Během Vánoc jsme se 30. 12. 2017 se Scholičkou účastnili benefičního koncertu v Kyjově pod
názvem Vánoční setkání schól. Se scholami z Kyjova, Vracova a Milotic jsme zazpívali několik
písní, zpestřili tak všem přítomným vánoční atmosféru a ještě přispěli finanční pomocí Dětskému centru v Kyjově. Pravidelně zpíváme jednou
za měsíc při dětských mších, v postní době dopro-
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vázíme křížovou cestu pro děti a v květnu vedeme
májové pobožnosti k Panně Marii. Každotýdenní
služba při liturgii je pro nás samozřejmostí, a pokud je nějaká větší slavnost, přidáme i nějakou
píseň navíc kromě žalmu nebo ordinaria. Kéž nám
svatá Cecílie, patronka hudebníků, žehná i nadále. Děkuji všem, kteří Scholičce jakkoliv pomáhají
nebo podporují její službu ve farnosti.
Markéta Varmužová
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Slovácký krúžek
Zimní měsíce pro nás nebyly časem útlumu v činnosti,
pravý opak byl pravdou. První měsíce nového roku jsou
ve znamení plesů, s ohledem
na naši činnost plesů krojových. Pro zajištění reciprocity
a vlastně také i reprezentaci
krúžku, krojů a obce jsme
vycestovali předtančit moravskou a českou besedu na plesy do Týnce a do sousedních
Šardic. Pro navázání nových
kamarádství ideální příležitost. Naše úsilí a práce směřovala však k uspořádání již
XXXV. Dolňáckého krojového
plesu. Podařilo se nám zajištění nemalého počtu přes-.
polních skupin, a tak bylo
postaráno o rozmanitou krojovou krásu. Pro návštěvníky
plesu jsme si připravili také
lehce nefolklorní půlnoční
překvapení. Z našeho pohledu

příjemná a vydařená akce, jedinou kaňkou v mých očích je však relativně nízká účast místních. Inu snad není zbožným přáním, že se to
do let následujících zlepší.
V únoru jsme zajeli do Lázní Hodonín zpříjemnit pobyt lázeňským
hostům vystoupením v rámci tamějšího fašaňku. Ten „náš“ plnohodnotný fašaňk jsme si užili o týden později. Ani mrazivé počasí, které
v sobotu 10. února panovalo, nás ani další skupiny neodradilo od masopustního veselí. Obchůzku jsme zakončili v Lidovém domě pochováváním basy a besedou u cimbálu. Neformální, pohodová akce za účasti
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všech domácích folklorních skupin. Po bujaré slávě je čas na očistu těla i ducha.
Postní dobu jsme vyplnili zkouškami a zejména
valnou hromadou, kde jsme si mj. naplánovali činnost na rok 2018. A že toho nebude málo! V letních měsících máme v plánu vyrazit na 2 folklorní
festivaly, uspořádat taneční soustředění ... Již se

těšíme, ale všeho popořadě, ještě přeci neproběhly ani Velikonoce, na které se jistě těší zejména
pánská část krúžku. Po tuhých a ledových dnech
se již jara a rozpuku přírody nemůžeme dočkat.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné jarní období.
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Ani jsme se nenadáli a máme tu rok 2018.
S ním také spoustu nových příležitostí a nadcházejících zážitků. Doufejme proto, že i v tomto roce
nás všechny bude provázet štěstí, zdraví a Boží
požehnání.
Kdo by si myslel, že po vánočních svátcích a bujarých oslavách Nového roku budeme mít spíše
klidnější období, ten se pletl. Už v prosinci jsme
totiž řešili spolu se sdružením Patnáctka pro občany Taneční a módní show 2018. Tentokrát ples
sice nebyl tematicky zaměřen, ovšem troufám si
říct, že i tak se setkal s dobrým ohlasem a všichni
návštěvníci si ples užili a přišli si na své buďto
u slaného koutku, nebo u ochutnávky vín. Tímto
děkujeme sdružení Patnáctka pro občany za pomoc a zajištění cen do tomboly a dále všem, kteří
se na přípravě plesu podíleli či jakkoliv pomáhali
nebo poskytli dar do tomboly. Dále děkujeme souboru Salajka z Dambořic, který nám ples oživil
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povedeným půlnočním překvapením, kulturnímu
domu za zázemí a technickou pomoc a v neposlední řadě všem, kteří na ples přišli.
V lednu jsme se také zúčastnili Dolňáckého
krojového plesu, který každoročně pořádají naši
kamarádi ze Slováckého krúžku, kde jsme spolu
se soubory z okolních vesnic, ale také z míst vzdálenějších, například ze Slovenska, zatančili besedu. Letošní Dolňácký ples byl vskutku vydařený,
a to především díky členům Slováckého krúžku,
kteří se každý rok snaží ples něčím oživit, za což
jim rozhodně patří uznání. Za zmínku stojí ještě
naše účast na krojovém plese v Dambořicích, kde
jsme opět předvedli dobře secvičenou besedu.
A co dál? Opět máme v jednání účast na Velikonočních slavnostech na Staroměstském náměstí v Praze, kde jsme byli již v předchozích letech. Dále nás čeká také spoluúčast na vynášení
Smrtky z vesnice a každoroční tradiční taneční.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

soustředění. Dále nás v červnu čeká víkendové
vystoupení na festivalu v Krásné Lípě a také jsme
přislíbili účast na soutěžním programu na festivalu v Dambořicích. A pokud je něco, co zaručeně
potěšilo všechny členy, tak je to slibně se vyvíjející letní zájezd k moři.
A dále uvidíme, co přinese čas. Všichni ale
doufáme, že budeme mít dost příležitostí ukázat
svůj taneční um, neboť naše řady výrazně omládly
a máme mnoho nových členů. Což ale neznamená, že mezi sebou nepřivítáme další. Nebojte se
a klidně se přijďte podívat.
Za Slovácký soubor Lúčka
Nikol Krakovičová

Ženský sbor REZEDKY
A máme po Vánocích.
Nastala doba plesů, pohodových večerů a čas
na setkávání se s přáteli.
Rezedky podpořily svojí účastí Dolňácký ples.
Pořádající Svatoborský krúžek odvedl skvělou práci. Skvěle zatančená beseda s krojovanou chasou,
vynikající tombola, nádherné půlnoční překvapení, to vše bylo perfektní. Jedinou vadou na kráse
byla snad jen velmi malá účast návštěvníků.
Letošní masopust byl velmi brzký. To nezabránilo Rezedkám obléci masopustní masku a doproJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

vodit svatoborsko-mistřínské fašaňkáře po obchůzce.
Masopustního veselí se zúčastnily Soubor
Lúčka, Svatoborský krúžek, Mistřínský krúžek
a Mužský sbor. Společně předvedli „Pod šable, pod
šable …“ u stárek, pana faráře a pana starosty. Zazněly také u tetičky Hajné, která svými cennými
radami pomáhá udržovat krásu našeho kroje.
Masopustní rej byl ukončen v Lidovém domě,
kde byla basa řádně pochována a slovo dostane až
po Velikonocích.
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Pravidelně se v hojném počtu scházíme
na zkouškách v komunitním centru.
Připravujeme se na slavnostní program k 5. výročí založení našeho sboru, který se spolu s křes-
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tem našeho prvního CD, bude konat v pátek 29.
června v parku pod kostelem. Tímto Vás srdečně
zveme.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Soubor Mistřín
Milí spoluobčané,
i když už máte v rukou druhé, jarní vydání
obecního zpravodaje, rád bych se vrátil k akci,
kterou jsme uspořádali v období ryze zimním,
a sice v prosinci minulého roku. Mám na mysli
nultý ročník vánočního jarmarku. Důvod, proč
o této události píši až nyní je ten, že v době uzávěrky prvního, novoročního čísla zpravodaje bylo
vše ještě před námi a já jsem nemohl zhodnotit
něco, co ještě neproběhlo. Nyní s odstupem času
se odvážím napsat, že se vánoční jarmark vydařil. Ohlasy lidí, kteří přišli, byly velmi dobré, a to
nás těší. Snad se nám v uspěchané předvánoční
době podařilo navodit tu pravou klidnější vánoční
atmosféru. V několika stáncích na prostranství
vedle obecního úřadu jsme nabízeli zabíjačkové
speciality, guláš, kapustnicu, svařák, vánoční
punč, od našich děvčat pečené perníčky a přivezli jsme také pravé valašské frgále z Hovězí. Díky
patří muzikantům pod vedením našeho kamaráda
Ladika Švidroně, kteří i v tuhé zimě vytvořili perfektní hudební kulisu. Určitě chceme jarmark zorganizovat i v tomto roce a byli bychom rádi, kdyby
se z této události stala tradice. Do budoucna se
budeme snažit kromě nabídky dobrého jídla a pití
prezentovat více řemeslných produktů od šikovných lidí z naší obce nebo blízkého okolí. A možná
že zanedlouho se přesuneme o pár stovek metrů
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dál, do nového centra obce. Uvidíme, jak se realizace tohoto projektu obci podaří.
V momentě, kdy čtete tento příspěvek, už pravděpodobně začínáme s přípravami na další událost, která se pomalu stává v naší obci tradicí.
Jarní pálení čarodějnic tentokrát proběhne v sobotu 28. dubna. Detaily se samozřejmě dozvíte
včas na plakátech a našem facebookovém profilu.
Stejně jako na předešlých ročnících čeká na děti
zábavné odpoledne plné her, opékání špekáčků
a zapálení velké táborové vatry. Večer bude patřit hudbě a zpěvu a samozřejmě nezapomeneme
ani na dobré jídlo a pití. Chtěli bychom zachovat
místo konání a sice na prostranství vedle, dnes
už bývalé, hospody u Polášků. Vše záleží na tom,
jestli se nám podaří zajistit na tomto místě zázemí potřebné pro konání takové akce. V minulých
letech nám hodně vycházel vstříc Staňa Polášek
a my mu za to děkujeme. Tentokrát to bude složitější, ale my se s tím určitě popereme. O všem Vás
budeme včas informovat, a i kdyby došlo ke změně místa konání, věříme, že přijdete v hojném počtu a užijete si to.
V červnu budeme opět pořádat Cimbály na ulici, akci, která vznikla před pár lety a ujala se nejenom u nás, ale i v dalších mnoha obcích v našem
regionu. Za to jsme samozřejmě vděčni. V tomto
roce bychom se rádi vrátili co nejvíce k původnímu.
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konceptu, a to je spontánnost a otevřenost. Chceme, aby se v odpoledním programu představilo co
nejvíce muzikantů, kteří si přijdou zahrát třeba
jen jednu písničku, prostě pro radost, jdouce kolem. Přáli bychom si, aby se zapojilo především co
nejvíce místních muzikantů.
Na konci prvního pololetí nás čeká příprava
na léto. Jak se lidově říká „namastíme si pod kolenama“, obujeme taneční boty a budeme nacvi-

čovat na vystoupení, která nás v letních měsících
čekají. A protože v létě se toho kvůli dovoleným
a dalším akcím, jako jsou například svíce našich
kamarádů, moc nacvičit nedá, musíme to všechno
zvládnout ještě před začátkem letního kolotoče.
Za Soubor Mistřín Vám všem přeji krásné, svěží a co nejméně hektické jarní měsíce a těším se
na setkání na některé námi pořádané akci.
Petr Hajný

Mužský sbor
Po krátké - několikaleté – přestávce se opět
hlásíme A
Letošní rok jsme začali menší účastí na Dolňáckém plesu a větší účastí na fašaňku, při kterém
jsme navštívili společně s ostatními soubory obce
naše i přespolní stárky, otce Bedřicha, emeritního
starostu pana Měchuru, profesionální poradkyni
pro chystání krojů paní Hajnou, obyvatele DPS,
neplánovaně Martina Kyněru s rodinou, pana starostu Veselého i s manželkou a v neposlední řadě
paní doktorku Neduchalovou i s manželem. Kromě veřejných akcí jsme oslavili životní jubileum
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pana Františka Kundraty a Pavla Sedláčka – bylo
to veselé.
8. 4. pořádá MS neformální setkání mužských
sborů v Lidovém domě za účasti mužských sborů
z Vacenovic, Lovčic, Tvrdonic – Kostic, MS Slováckého krúžku Brno a CM z Milotic. I když je setkání neveřejné, skalní příznivce zpěvů mužských
sborů rádi přivítáme. Vstupným bude velmi dobrý
vzorek vína.
Přejeme Vám krásné jaro a chuť si zazpívat –
možná s námi, možná jen ve vinohradu při práci.
Zdraví Jaroslav Gajda
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Mankyz
Letos už posedmé uspořádal spolek MANKYZ
košt ovocných pálenek, likérů a domácích pomazánek. V sobotu 10. 3. 2018 v Kulturním domě
ve Svatobořicích bylo pro návštěvníky z široké
veřejnosti shromážděno a připraveno 1935 soutěžních vzorků pálenek a likérů.
V letošním roce, i přes dvouletou neúrodu ovoce, nás vystavovatelé obdařili rekordním počtem
vzorků, za což jim patří velké poděkování. Pálenky a likéry jsme sesbírali z blízkého i širokého
okolí, také ze Slovenska, Bulharska, Rakouska,
Japonska, Sicílie, Maďarska, Austrálie, Chorvatska. Nově nás překvapili vynikajícími likéry
a maceráty pěstitelé z Polska. Jejich 50 ks zcela zajímavých a výjimečných vzorků určitě stálo
za ochutnání.
V nově vyrobených stojanech byly nabídnuty rozličné speciality, které určitě nejsou běžně
k ochutnání, např. z Klapnorošky čínské, Medvědího česneku, Muďoulu trojlaločného, Zimolezu
kamčatského nebo netradiční pálenky z ananasů,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

banánů, borůvek, citronů, datlí, dýní, kdoulí, grepů, jahod, kiwi, malin, mandlí, manga, mišpulí,
mrkve, oskeruší, rybízu, řepy, šípků atd. Z tradičně páleného ovoce se shromáždilo 105 vzorků z durancií, 111 vzorků z hroznů, 155 vzorků
z hrušek, 155 vzorků z jablek, 229 vzorků z meruněk a 368 vzorků slivovic.
V každé ze čtrnácti kategorií 192 zkušených degustátorů vyhodnotilo první, druhé a třetí místo.
Šampionem koštu se stala durancie ročníku
2016 od Pavla Kohúta z Velké nad Veličkou.
Prvenství v kategorii Nejlepší kolekce získala
Vladislava Vodičková ze Svatobořic.
Ocenění diplomem bylo uděleno 909 vystaveným destilátům ohodnoceným 42 body a výše.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Broskev: Lukáš Konečný, Čejč
Durancie: Pavel Kohút, Velká nad Veličkou .
(šampion koštu)
Hrozny: Radek Zástěra, Kyjov
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Hruška: Zdeněk Grdina, Šardice
Jablko: Josef Dvořáček, Mikulčice
Likéry a maceráty: Vladislava Vodičková, .
Svatobořice (černý bez s kávou)
Meruňka: Jiří Urubek, Svatobořice
Netradiční: Petr Bartošík (borůvka)
Ořechovka: Luboš Adámek, Podivín
Slivovice: Miroslav Veselý, Svatobořice
Slívy: Jaroslav Harca, Dubňany (mirabelka)
Směs ovoce: Josef Hána, ml., Svatobořice .
(špendlík + mirabelka + trnka)
Třešně a višně: Libor Viktorýn, Žeravice (třešeň)
Višňovka: Vendula Svozilová, Svatobořice
Současně s ochutnávkou pálenek a likérů probíhala soutěž o nejlepší domácí pomazánku. Z 65
vzorků zapsaných do soutěže během sobotního
dopoledne se nejvíce návštěvníkům zalíbil tatarák
od Dua Mix ze Svatobořic-Mistřína.

Místní ochutnávku přijeli tradičně podpořit
i známí herci, David Suchařípa a Pavel Nečas,
kteří se ujali slavnostního předávání cen.
Ve zcela zaplněném kulturním domě výborně
doplňovala skvělou atmosféru cimbálová muzika
KAPRIC pod vedením Ladislava Švidroně.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na konání této akce podíleli, organizátorům, pěstitelům
za jejich poskytnuté vzorky, degustátorům za jejich objektivní hodnocení a především návštěvníkům, kteří si v sobotu našli čas přijít na kulturní
dům a pěkně si užít koštu.
Zároveň všechny příznivce pálenek, likérů a pomazánek srdečně zvu na příští ročník koštu, který se uskuteční v termínu 9. 3. 2019.
„A tož na zdraví!“
Miroslav Štilárek,
předseda spolku MANKYZ, z. s.

Včelaři
Včelařství se v naší obci již mnoho let těší oblibě. Práce včelařů a hlavně jejich včelstev je pro
přírodu i lidi naprosto nepostradatelná. Ve Svatobořicích-Mistříně čítá členská základna 24 členů,
kteří se starají zhruba o 350 včelstev. Letos při
výroční schůzi bylo obměněno vedení spolku včelařů. Novým předsedou byl zvolen pan Petr Krist
a novým pokladníkem byla zvolena paní Lenka
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Benovičová. Velký dík patří panu Karlu Knápkovi
za jeho obětavou práci předsedy, kterou po 32 let
svědomitě zastával. Díky patří i panu Miroslavu
Mendlovi, který se 16 let jako pokladník vzorně
staral o finance spolku včelařů.
Přeji všem včelařům mnoho radosti, příznivé
počasí a zdar v jejich včelařské zálibě.
Miroslav Novotný, jednatel ZO ČSV
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Orel Jednota
Dětský maškarní ples 11. 2. 2018
Dne 11. 2. 2018 se na kulturním domě uskutečnil 21. ročník Dětského maškarního plesu. I přes
právě probíhající chřipkovou epidemii byla účast
velmi vysoká. Představilo se nám více jak sto dětí
v maskách.
Již tradičně nás celým odpolednem provázel
bratr Jaroslav Esterka a sestra Vladimíra Křížková v úžasných dobových maskách.
Všechny masky se nám předvedly v promenádě
masek. Následovala již známá soutěž masek rozdělená do třech věkových kategorií. V každé kategorii byly vyhlášeny nejlepší tři masky, které byly
odměněny mimo jiné medailemi a diplomy. Ale ani
ostatní děti nebyly smutné, že nevyhrály, neboť
malé dárky byly připraveny pro všechny děti.

Pořadatelé nezapomněli ani na rodiče a připravili soutěž i pro ně. Rodiče se nejprve ostýchali,
ale nakonec se k soutěžení odhodlali a pro tři výherce čekala výhra ve formě lahví vína.
Čas utíkal, děti se bavily, tančily a soutěžily
v doprovodu hudby, světelných, kouřových a bublinkových efektů.
Závěrem došlo na losování bohaté tomboly. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, neboť letos jsme se mohli chlubit opravdu krásnými
hodnotnými, bezmála padesáti hlavními cenami.
Děkujeme všem rodičům za přípravu krásných
masek pro své děti a příští rok se budeme zase
na všechny velice těšit. Rádi bychom uvítali i rodiče či prarodiče v maskách.
Za Orel jednota Svatobořice-Mistřín
Petra Vavřinová

Klub vinařů
Vážení spoluobčané,
jaro klepe na dveře a ve vinicích vrcholí jarní
práce, řez a vázání. Někteří naši členové navíc
chystají výsadbu nových vinic. To je důkazem,
že to v naší obci vinařsky žije. Nemalou zásluhu na tom má i náš spolek, jeho aktivní činnost,
účast na všech vinařských, ale i nevinařských akcích, pokud jsme požádáni. V letošním roce jsme
pokračovali v „sirkovkách“. Pro zvýšení profesní
zdatnosti a rozšíření obzorů navštěvujeme každoročně vybraná vinařství a vinaře. Letos je to vinařství p. Mlýnka, Vinařství Nestarec, Sklepy Skalák
a naposledy vinařství našeho člena p. Dufka. Při
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

těchto návštěvách při vzájemných diskusích si
naši členové osvojují jednotlivé postupy při výrobě vína, aby se v budoucnu vyvarovali zbytečných
chyb a tím povýšili opět kvalitu svých vín. Že to
nese ovoce, dokazuje i úroveň místních výstav
vín. Letošní pod hlavičkou našeho klubu se bude
konat už pošesté. Povědomí našich výstav pozdvihla významně účast vín z profesionálních vinařství. Těch bylo v roce 2017 přes 300, od 52 profi
vinařství. Letos bude výstava poprvé obohacena
o vína s označením VOC Slovácko (Víno originální certifikace) z produkce našeho člena, Vinařství Dufek, které je zakládajícím členem tohoto
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sdružení. Rovněž bude možné ochutnat všech.
7 vín ze stejného vinařství, která se umístila v Salonu vín ČR pro rok 2018. Přijměte proto pozvání
na letošní výstavu vín, která se koná již tradičně
v areálu Vinařství Dufek v sobotu 5. května 2018
od 13°°hod. Přijďte ocenit výsledky práce našich
vinařů a tím je podpořit v jejich dalším úsilí o zvyšování povědomí o naší obci jako o obci vinařské.
K dobré pohodě nám bude hrát cimbálová muzika
a samozřejmostí bude bohaté občerstvení. Dále
zveme vinaře na hodnocení vín, které se bude konat 27. 4. 2018 v 17.30 hod. u Dufků, za což jim
předem děkujeme. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé – Klub vinařů Svatobořice-Mistřín.
Žena vás naučí lásce, děti trpělivosti a stáří pokoře. Práce s vínem vás naučí všemu zároveň.
Za Klub vinařů J. Dufek st.

SDH Svatobořice
Tak nám začal nový rok 2018.
7. 1. 2018 jsme uspořádali Výroční valnou hromadu, kde jsme zhodnotili uplynulý rok 2017
a navrhli plán činnosti na rok 2018. Naši zástupci
se zúčastnili valné hromady SDH Koryčany a valné hromady družebních Radošovců. Náš tradiční
Hasičský ples proběhl 19. 1. 2018. K tanci a poslechu nám zahrála Vonička – Vband. Ti, kdo přišli, se výborně bavili. Naši členové také nechyběli
na plesech SDH Koryčany a plesu HZS Radošovce.
V měsíci únoru také vyjížděla zásahová jednotka. V jednom případě k požáru zahradní chatky
v katastru naší obce. V druhém případě se jednalo o požár srubu v katastru obce Čeložnice.
10. 3. proběhla halová soutěž ve Velké nad Veličkou – mladší i starší žáci.
Probíhají tréninky na hasičce – uzly, odznaky specializací a odborností, malování obrázků

do soutěže Požární ochrana očima dětí. Také plavání v Ratíškovicích. Dle počasí pomalu začínáme
trénovat i venku běh, štafety.
V měsíci dubnu – 14. 4. 2018 pořádáme jarní
sběr železa. 28. 4. 2018 proběhne také tradiční
slet čarodějnic.
Jiří Příkaský, SDH Svatobořice

SDH Mistřín
Náš sbor začal rok 2018 tradiční výroční valnou hromadou, na které jsme zhodnotili uplynulý
rok, ocenili aktivní členy sboru a především stanovili cíle do nového roku. V letošním roce nás
čeká velice významné jubileum, a to 120 let od založení sboru. Po jednoleté odmlce se naše dětská družstva zúčastnila neoficiálního Halového.
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mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
v Havířově, které se uskutečnilo 24. února. Družstvu mladších, které je složeno převážně z nových a velmi mladých členů, se příliš nedařilo
a skončilo v polovině startovní listiny. Družstvu
starších se dařilo o poznání lépe a po skvělých
výkonech ve všech třech disciplínách se umístilo.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

na krásném druhém místě, což je v této konkurenci obrovský úspěch.
10. března se družstva účastnila další halové
soutěže ve Velké nad Veličkou. Mladším žákům
se znovu příliš nedařilo a obsadili 13. místo.
Družstvo starších se znovu díky dobrým výkonům
dostalo na bednu a tentokrát bralo třetí místo.
Tyto výsledky jsou dobrým startem do blížící se
sezony.
Sběr starého železa v části obce Mistřín pro-

vedeme v sobotu 14. dubna. Za věnovaný železný
odpad předem děkujeme!
Družstva mužů a žen také nezahálí a pečlivě se
připravují na nadcházející sezonu. Ještě před jejím začátkem je naplánováno soustředění na disciplínu 100 m překážek. Soutěžní sezona poté
začne 7. dubna na halové soutěži v Jablonci nad
Nisou. První soutěž Grand Prix Hodonín v požárním útoku je v plánu v neděli 6. května ve Vlkoši.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Vánoce jsou za námi, jaro pomalu klepe na dveře, my se těšíme na sluníčko. Já se přesto vrátím do posledních dní roku 2017, do dní, které
byly poznamenány krásnou vánoční atmosférou.
Po vánoční výstavě, kterou jsem stihla popsat
v předcházejícím čísle zpravodaje, následovalo
zpívání u stromečku. Zpívaly se koledy, popíjelo
svařené víno, to všechno u nazdobeného stromu
před sokolovnou a potom uvnitř se pojídal výborný guláš, besedovalo se, zpívalo a nakonec došlo
i na tanec. Mezi dospělými předváděly své taneční
kreace děti, které si té atmosféry užily nejvíce.
Účast byla velká.
26. 12. 2017 proběhl vánoční turnaj ve stolním tenisu. S jeho průběhem Vás seznámí jeden
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

z hlavních aktérů, Jenda Krist. Ukončení roku 28.
12. 2017 bylo také společné se všemi členy při
bohatém pohoštění a veselé hudbě. Vesele na konci roku, zvesela na začátku roku 2018. Na Nový
rok se nejdříve pochodovalo, ti, kteří si šlapat
netroufli, chystali pohoštění a potom se zpívalo
a povídalo.
Své velké životní výročí slavili dva naši členové
a jak jinak, s rodinou a bez nás ostatních by to
také nešlo. Všichni jsme jim popřáli to nejvzácnější, to je zdraví.
Na župní ples do Velkých Bílovic jsme byli
pozváni, abychom oživili svým vystoupením „fotbalistky-roztleskávačky“ program plesu. Svého
úkolu jsme se zhostili odpovědně a dle reakcí.
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diváků jsme se líbili. I když skromnost je krásná
vlastnost, přiznávám, že pochvala, kterou nám
věnovali, nám lichotila a byli jsme za ni rádi.
Inu každého z nás potěší a je to v tomto případě
odměna za úsilí, které jsme nácviku museli věnovat. Ale já se přiznávám, že nacvičujeme rádi,
protože je spousta legrace. Tak nějak dokážeme
zapomenout na všechny neduhy a problémy a je
to vlastně pro nás všechny určitá míra relaxace,
kterou všichni potřebujeme. Jestli relaxuje i náš
vedoucí, to je ovšem otázka, kterou dokáže zodpovědět jenom on sám. Ať je jeho odpověď jakákoliv, my děkujeme za tu trpělivost, kterou s námi
má. 11. února se hodnotilo na valné hromadě..

S činností TJ nás seznámila starostka A. Výletová ve své zprávě. A jaký byl závěr? Myslím, že
můžeme být všichni spokojeni. V tom nás utvrdili
i přítomní hosté. Ing. Veselý, starosta obce a Eva
Chalupová z Župy Slovácké z Hodonína. Vrcholnou akcí tohoto období byl maškarní ples. Bohatá
tombola, svižná hudba, masky, při pohledu na ně
se dalo tušit, že při jejich výrobě fantazie pracovala na plné obrátky. My jsme si zopakovali cvičení coby fotbalistky-roztleskávačky. A hodnocení?
Myslím, že všichni byli spokojeni. A teď už jenom,
aby se nám otevřelo to dlouho očekávané jaro.
Příroda aby ožila a všechno ostatní s ní.
Marie Mrkývková, členka T.J. Sokol

T. J. Sokol Mistřín – kuželkáři
Zatímco se kuželkáři dostali za polovinu jarní
části soutěže, my všichni jsme měli ještě zimní
období, protože jarní část začíná již počátkem měsíce ledna. Teď se nám již pomalu rýsují konečné
výsledky sezony.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu mužů skupiny „D“
se nachází na velmi nelichotivé jedenácté pozici,
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která by znamenala sestup do Jihomoravské divize. Dobrá zpráva je, že se stále bude hrát několik
soutěžních kol a také že mají 3 družstva stejný
počet bodů včetně Mistřína. Špatná zpráva je taková, že letošní představení v lize se nedaří dle
předpokladů a chybí i troška štěstí. Jak říká jedno přísloví „zajíci se počítají až po honu“, tak se
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

nechme překvapit a věřme, že družstvo „A“ zabojuje a udrží se v lize, do které není jen tak snadné
zpátky postoupit. Družstvo „B“ stále bojuje v Jihomoravské divizi, kde mu momentálně patří pěkné
sedmé místo. Divize je velmi vyrovnaná a pěkná
soutěž, kdy se hraje nahoru a dolů. O postupujícím se dle všeho bude rozhodovat až do posledního kola celé sezony. Mezi prvními čtyřmi mužstvy
v soutěži se rozhodne o postupu z divize. První
čtyři družstva mají mezi sebou nejmenší bodové
rozestupy. V Jihomoravském přeboru 2. třídy si
udržuje družstvo „C“ medailové umístění. Postupová dvě první místa v soutěži jsou již nejspíše
dána družstvu z Kyjova a Vyškova, kdy mají shodný náskok 4bodů na Mistřín „C“. Nezdá se to jako
moc velký náskok, ale céčko by muselo všechna
utkání již vyhrát a lídři na špici zase minimálně
2x prohrát, což se zdá jako velmi nepravděpodobné. Letošní sezona se družstvu „C“ začala od podzimu dařit a vypadalo to velmi nadějně, ale důležité body se ztratily doma a hned se nám opakuje
situace z předchozích dvou let, kdy jsme skončili
těsně pod postupujícími v tabulce. Dorost pod
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vedením pana Ivana Blahy se zatím drží na velmi
pěkném 3. místě v tabulce Krajské ligy dorostu.
Je potřeba říci, že dorostencům je dáván čím dál
větší prostor i v družstvu „C“, kde sbírají další
zkušenosti. Leden patřil v kuželkách přeborům.
Letošní výsledky na přeborech moc uspokojivé
nebyly. Žádnému hráči/hráčce z našeho oddílu
se nepodařilo postoupit z krajského mistrovství
na republikové. Přebory dorostu se uskutečnily
i na čtyř-dráze u nás. Vítězem Mistrovství kraje
dorostu se stal Husar Pavel z TJ Sokola Brno IV
náhozem 569 poražených kuželek. Přebory byly
u nás na kuželně kladně hodnoceny a hráči se
k nám rádi vracejí. V měsíci únoru nás potkala
smutná zpráva, kdy nás navždy opustil velký podporovatel a hlavní iniciátor dokončení čtyř-dráhy
pan Jaroslav Polášek starší. Čest jeho památce!
Děkujeme za podporu všem příznivcům kuželkářského sportu v naší obci.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček,
člen kuželkářského spolku
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SK Spartak
Ačkoli přelom února a března provázely téměř
rekordně mrazivé teploty, jaro vystřídalo zimu až
nebývale rychle. Pro svatoborské fotbalisty ale
byly první měsíce roku ve znamení tvrdé přípravy
bez ohledu na to, jak vysoko či nízko se dostal
rtuťový sloupec v teploměru. Od poloviny ledna
se několikrát týdně scházela jednotlivá mužstva
k tréninkům v tělocvičně místní ZŠ nebo k výběhům po okolních cestách. Nakolik však tyto
nelehké tréninkové jednotky splnily svůj cíl, se
ukáže už v nejbližších dnech při prvních mistrovských utkáních odvetné části sezony 2017-218.
Muži si spolu s dorostem zpestřili přípravu
krátkým soustředěním v Osvětimanech, která
kromě posílení fyzické kondice zušlechťuje také
vzájemné vztahy mezi hráči a trenéry. Je jen dobře, že se takové několikadenní akce konají, protože velkou měrou pomáhají k výsledkům a předváděné hře. Kádr mužů se oproti podzimu změnil jen
nepatrně. Po několikaleté přestávce se vrátil Robin Valenta, což je jistě vítaná posila do sestavy
okresního celku. V rámci března pak tým sehrál
dvě vítězná utkání proti celkům Ježova a Hrušek.
Doufáme, že jejich vítězná šňůra se přenese až
do mistrovských zápasů.
Dorost sehrál v rámci své přípravy prozatím také
dvě utkání, ve kterých porazil celky FK Morava
a Boršic. Pod novým trenérem se snad kluci udrží
v dobré formě i herní pohodě a na jaře se budou.
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co nejčastěji radovat z tříbodových výsledků.
Žáci i přípravka se zúčastnili Halové ligy pořádané hodonínským Okresním fotbalovým svazem.
Žáci obsadili hezké šesté místo a přípravka se
v tuto chvíli probojovala do závěrečné finální fáze
celého turnaje a budeme držet palce, aby se kluci
dostali co nejdál.
Ačkoli zimní doba fotbalu moc nepřeje, je Spartak aktivní i mimo fotbalová hřiště. Především
stavební práce pokračují podle plánu a nová přístavba kabin by měla být hotova a zprovozněna
už před prvním jarním zápasem. Oprava tribun
je zatím ve fázi hrubé stavby a její dokončení je
plánováno na polovinu léta tak, aby byly prostory
k dispozici na sezonu 2018-2019.
Dále se také na konci února uskutečnil další
ročník již tradičního Diskoplesu. Jsme moc rádi,
že se tato akce setkává každý rok s pozitivními
ohlasy a je o ni zájem. Děkujeme tedy touto cestou všem pořadatelům a sponzorům za poskytnutou pomoc, protože bez ní by se zábava nemohla
konat. Velké DÍKY Vám všem!
Milí přátelé, děkujeme Vám za přízeň, kterou
našemu klubu projevujete. Velmi si jí ceníme
a snažíme se dělat vše pro to, abyste byli s činností a výsledky Spartaku spokojeni. Těšíme se
na Vás už brzy u jarních odvetných zápasů. Sportu zdar!
Za SK Spartak Petr Šťastný
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Zpěváček jižního Kyjovska
Výběrové kolo Zpěváčka jižního Kyjovska se
uskutečnilo 17. 2. 2018 v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Byly osloveny obce: Milotice,
Vacenovice, Ratíškovice, Dubňany, Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín a pořádající Svatobořice-Mistřín. První výběr zpěváčků z naší obce
proběhl v hodinách hudební výchovy na ZŠ. Do finále Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury
postoupilo 76 dětí. Finále soutěže se uskuteční
24. března 2018 v 15:00 hodin v kulturním domě.
Ve výběrové porotě zasedali: ředitel ZUŠ Dubňany a primáš Varmužovy CM Pavel Varmuža, učitelka klavíru a zpěvačka Kateřina Martykánová

a vedoucí Podkověnky a učitelka hudební výchovy
p. Jarmila Maradová. Letošní rekordní účast malých zpěváků svědčí o tom, že děti o tuto soutěžní
pěveckou přehlídku mají zájem a jsou podporovány svými rodinami, soubory či učiteli. Odměnou
jim bývají pěkné ceny, něco sladkého, setkání
s novými kamarády, celoživotní vzpomínky či nasměrování k zájmu o lidovou písničku a folklor.
Cílem soutěže je podporovat zpěvnost u dětí v rodinách i v obci, zachovávat tradice předků a vychovávat další pěvecké osobnosti našeho zpěvného regionu.
Rostislav Marada

Výstava Františka Gazdy
Nápad vystavovat umělecká díla našich spolu-. ne jenom z našeho regionu, ale i z jiných oblastí
občanů v horním vestibulu dostal můj předchůd- naší vlasti. Sem tam pozveme i umělce z blízkéce ve funkci vedoucího kulturního domu Josef ho zahraničí (Japonsko, Francie, Rakousko). Při
Varmuža. V této činnosti pokračujeme i v sou- nahlédnutí do nedávné historie výstav od roku
časnosti. Snažíme se veřejnosti přiblížit umělce 2008 jsme zjistili, že se uskutečnilo 44 večerů,
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kde jsmeprezentovali díla malířů, fotografů, so- moderní technologií na plátno. Život a dílo umělce
chařů a řezbářů. V rámci vernisáže výstav pro- nám přiblížil ing. Bedřich Kubík. Autor obrazů má
běhly i kulturní pořady, kde se nám představila k naší obci hlubší vztah, neboť zde pracoval dlourůzná hudební uskupení, sbory a sólisté. Žánry há léta v závodě Elektrosvit. V kulturním prograse snažíme střídat, a tak návštěvníci si mohou mu vernisáže vystoupil Petr Varmuža na housle
poslechnout lidovou hudbu, vážnou hudbu, swing za klavírního doprovodu Kateřiny Martykánové.
Výstavy i vernisáže si v naší obci našly stálé mísnebo jazz.
V letošním roce tedy vstupujeme do desátého to a svůj okruh návštěvníků. Vždy je připraveno
jubilejního ročníku. V lednu se nám zde představil i malé občerstvení. Naším přáním je pokračovat
František Gazda, rodák z nedalekých Bohuslavic, v této činnosti i nadále a představovat našim obkterý v současné době žije v Hodoníně. Prezentoval čanům umělecká díla ze širokého okolí.
se nám zde kolekcí 19 digifoto obrazů vytištěných.
Rostislav Marada

Autor obrazů František Gazda

Kurz počítačů pro seniory
Vedení kulturního domu již několik let organizuje kurz na počítačích. I v letošním roce jsme
pro velký zájem veřejnosti uspořádali kurz pro
seniory. Ve spolupráci se základní školou jsme
připravili kurz pro dvě desítky zájemců. Snahou
je přiblížit tuto moderní technologii starším spoluobčanům. Po několikaletých zkušenostech jsme
se rozhodli pokračovat v lektorské spolupráci
s panem ředitelem základní školy Mgr. Zbyňkem
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Maškem. Dle ohlasů účastníků jsou „žáci“ s jeho
pedagogickým přístupem velmi spokojeni. Podle
zájmu počítáme s tímto kurzem i v příštím roce.
Nic nejde samo, stále se musíme vzdělávat
a snažit se rozšiřovat si znalosti v této oblasti.
Není to jenom o tom se něco naučit, ale také počítač umět používat a pracovat s ním.
Jinak se to zapomene!
Rostislav Marada
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Kulturní akce, které
se uskutečnily
v I. čtvrtletí 2018

Akce, které
připravujeme
na II. čtvrtletí 2018

LEDEN
4. 1.	Vernisáž výstavy fotografa Františka
Gazdy, KD
6. 1. Taneční prodloužená, KD (ZŠ)
13. 1.	Taneční a módní show, KD (soubor
Lúčka a Patnáctka pro občany)
19. 1.	Pohádkové promítání, kino Svatobořice
(RC Krteček)
19. 1.	Hasičský ples, Sokolovna .
(SDH Svatobořice)
20. 1.	Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
27. 1.	Reprezentační ples Obce a SRPŠ, KD

DUBEN
Duben – květen – REKONSTRUKCE: topení, vzduchotechniky, osvětlení a podhledů včetně instalace audiovizuální techniky na kulturním domě
27. 4.	Degustace vín, Vinařství Dufek .
(Klub vinařů)
28. 4.	Slet čarodějnic, hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
28. 4.	Pálení čarodějnic, zahrada Hospoda
U Poláška (Soubor Mistřín)
29. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD .
(místní soubory)

ÚNOR
8. 2.	Výroční členská schůze Svazu tělesně
postižených, KD
10. 2.	Fašaňková obchůzka obcí .
(místní soubory)
11. 2.	Dětský maškarní karneval, KD .
(Jednota Orel)
17. 2.	Výběrové kolo „Zpěváček“, KD
24. 2.	Diskoples, KD (SK Spartak)

KVĚTEN
5. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek .
(Klub vinařů)
13. 5.	Den Matek, Divadlo Pavla Růžičky –
hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice,
za špatného počasí Sokolovna
20. 5.	Královničky, park pod kostelem .
(dětské soubory)
20. 5.	Dětská hasičská soutěž o pohár .
starosty, u hasičské zbrojnice Mistřín,
(SDH Mistřín)
26. 5. Den sousedů
27. 5. 10. výročí založení RC Krteček
31. 5. Kácení máje

BŘEZEN
3. 3. Degustace pálenek, KD (Mankyz, z. s.)
3. 3.	Maškarní ples, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
10. 3.	Košt pálenek, likérů a pomazánek, KD
(Markyz, z. s.)
10. 3.	Oblastní liga boxu, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
15. 3.	Čtení pohádek s maňáskovým divadlem,
knihovna KD (RC Krteček + KD)
17. - 18. 3.	Velikonoční výstava, Sokolovna (T. J.
Sokol Svatobořice)
18. 3.	Smrtná neděle, ul. Vyhnálov .
(soubor Lúčka + dětské soubory)
24. 3.	Dětská pěvecká soutěž
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ČERVEN
1. 6.	230. výročí založení školy ve S-M, KD
(ZŠ)
Školní akademie a koncert absolventů
2. 6.	230. výročí založení školy ve S-M: .
Den otevřených dveří v ZŠ
3. 6.	Den dětí, Sokolovna (T. J. Sokol .
Svatobořice)
17. 6.	Cimbály na ulici, park pod kostelem
(Soubor Mistřín)
24. 6.	Dětská hasičská soutěž u hasičské
zbrojnice Svatobořice .
(SDH Svatobořice)
28. 6.	Slavnostní ukončení školního roku
na KD (ZŠ)
23. 6.	Den otců (RC Krteček)
30. 6.	Koncert Ženského sboru Rezedky .
k 5. výročí založení, park pod kostelem
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Knihovna
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Cílem této aktivity je, aby žák porozuměl čtenému textu, přemýšlel o něm a používal ho k rozvoji
vlastních schopností a dovedností.
V měsíci lednu školní družina navštívila obecní
knihovnu. Paní knihovnice seznámila žáky s půjčováním knih a s průběhem celoroční soutěže.
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Poté následovala ukázka knih „Broučci“ ve starším i novém vydání a četba příběhu. Úkoly, které
pak následovaly, si žáci procvičili paměť a získali mnoho nových poznatků o knize. Za příjemně
strávené odpoledne jsme poděkovali zdařilými
kresbami, které jsou vystaveny v knihovně.
Vychovatelky ŠD
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Spolupráce knihovny a školní družiny je dlouhodobá a precizně funguje. Paní družinářky
(především paní Iva Polášková) navštěvují akce
knihovny a pomáhají při jejich organizaci. Největším přínosem této spolupráce je výzdoba vstupního prostoru knihovny. Zásobují nás krásnými
výtvarnými pracemi pro naši síťovanou nástěnku.
Moc si této spolupráce vážím a děkuji.
Jindra Faiglová, knihovnice
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Pohádkové čtení
Ve čtvrtek 15. března 2018 v rámci Měsíce knihy se uskutečnilo ve spolupráci s Krtečkem Pohádkové čtení. Setkání bylo velmi příjemné, přišlo hodně dětí s maminkami, dokonce i s tatínky.
Nechyběla pohádka, ale také různé úkoly, které
děti ochotně plnily. Maminky z Krtečku zahrály
maňáskové divadlo, děti seděly jako pěny. Na závěr setkání si děti pochutnaly na sladkostech, které přinesly maminky z Krtečku. Pro dospělé byla
připravena káva a čaj.
Děkuji všem, kteří nás svou účastí podpořili
ve snaze přivést do knihovny co nejvíce čtenářů.
Jindra Faiglová, knihovnice
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JUBILANTI
JUBILANTI V MĚSÍCÍCH DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2018
70 let
Marie Dobešová
Božena Brhlová
Jaroslav Halajčuk
Jana Slezáčková
Františka Němcová
František Dobeš
Marie Kyněrová
Marie Mrkývková
Vladimír Kopřiva
Marie Sedláčková
Ludmila Zahrádková
Vladimír Peš
Jan Filipovič
Bohuslav Vlasák
Ludmila Klvaňová
Věra Šohajová

75 let
Dagmar Urubková
Libuše Hajná
Květoslava Sklenářová
Anna Maradová
Božena Švidroňová
Marie Šopáková
Martin Vaněk

87 let
Cecilie Měchurová

80 let
Marie Srubianová
Jan Zaňát
Anežka Klvaňová
Jarmila Polášková
Božena Střížová

90 let
Marie Novotná
Jakub Šťastný
Františka Řiháková

85 let
Libuše Špačková
Marie Maradová
Alena Kaslová

88 let
Květoslava Urubková
89 let
Terezie Ondříšková

92 let
Jiřina Polášková
94 let
Antonie Řiháková

V DUBNU A KVĚTNU 2018 OSLAVÍ 50. VÝROČÍ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
• František a Marta Karští
• Josef a Miluše Hasalovi
• Ladislav a Ludmila Mackovi
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• Jan a Ludmila Adamcovi
• Josef a Marie Číhalovi
• Oldřich a Jarmila Koudelovi

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Statistika za rok 2017
NAROZENÉ DĚTI V OBCI:
Adam Krakovič
Bartoloměj Kolařík
Marian Selucký
Veronika Lungová
Ela Kolrusová
Oliver Pintera
Kryštof Pantlík
Sebastian Šňupík
Sebastián Čech
Aneta Vrtalová
Šimon Pekárek
Tereza Nováková

Adéla Šurýnová
Lilien Gajdošová
Karolína Klvaňová
Julie Vyskočilová
Petr Pěček
Filip Vašulka
Vojtěch Gongala
Artur Kulig
Natálie Čačíková
Veronika Esterková
Nella Seďová
Jana Šťastná

Kateřina Řiháková
Tobiáš Michna
Klára Bábíková
Štěpán Pekárek
Anna Dobešová
Liliana Vrňáková
Dorota Strýčková
Nikolas Nesvadba
Veronika Kolaříková
Helena Strýčková
Oldřiška Jahodová
Ema Tomanová

Pro tyto narozené děti se uskutečnila vítání v obřadní síni Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín: .
1. dubna 2017, 30. září 2017 a 10. března 2018.

SVATBY V ROCE 2017
V roce 2017 byly v obci Svatobořice-Mistřín uzavřeny 2 občanské sňatky a 7 církevních sňatků .
bylo uzavřeno v kostele Navštívení Panny Marie.

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2017
Ludvík Olšr
Marie Zaňátová
Jarmila Lungová
Ignác Vlachovský
Jaroslav Polášek
Růžena Kulheimová
Ludmila Bábíčková
Milan Hájek
Josef Ingr
Milada Gajdošová
Rostislav Marada
Helena Bábíčková
Václav Zelinka
Jan Pekárek
Božena Urubková
Josef Bartoš
František Kasan
Alois Křemeček
Jan Kratochvíl
Vojtěch Šohaj

Miroslav Hrstka
Vratislav Lysoněk
František Urubek
Marie Janská
Jan Brunclík
Miroslav Kostiha
Marie Střížová

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Pasport obyvatelstva 2001 – 2017
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Počet .
obyvatel .
k 1. 1. ...
3 482
3 451
3 490
3 478
3 476
3 516
3 529
3540
3 547
3 557
3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562

Počet .
narozených

Počet .
zemřelých

22
44
28
28
40
38
38
42
40
39
44
39
37
34
27
25

37
28
25
37
23
48
49
37
40
34
34
36
31
27
29
41

2017
3 524
35
27
							

Počet .
přistěhovaných
32
61
39
64
87
58
75
58
59
55
78
47
78
54
68
54

Počet .
vystěhovaných
48
38
54
57
64
35
53
56
49
66
68
60
75
61
74
76

Počet .
obyvatel
k 31. 12. …
3451
3490
3478
3476
3516
3529
3540
3547
3557
3 551
3 571
3 561
3 570
3 570
3 562
3 524

67
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3 541

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěla bych přispět do našeho zpravodaje malým článkem z hlediska matrikářky obce. Napsala jsem
Vám pasport obyvatel od roku 2001 do roku 2017, kde máte přehled, jak se pohybuje v naší obci počet
obyvatel a čím je tento počet obyvatel ovlivněn.
Na konci roku 1992 měla naše obec 3559 obyvatel. Od roku 1993 se tento počet obyvatel začal snižovat až pod hranici 3500. Toto bylo ovlivněno snížením narozených dětí v celé naší společnosti, ale také
lidé z naší obce odcházeli, možná za lepší prací. Snížený počet obyvatel se nás držel až do roku 2004.
V roce 2005 se nám obec rozrůstá, zjišťujeme, že v tomto roce se přistěhovalo 87 obyvatel do naší
obce. Z velké části nárůst obyvatel ovlivnila nově vystavěná ulice Za Školou, kdy se začali přihlašovat
do nových postavených domků mladí lidé i z jiných obcí, a také se nám narodilo více dětí. Samozřejmě
se všichni lidé nepřihlásí v jednom roce do zkolaudovaných domků; tato ulice ovlivňuje i další roky
počet obyvatel obce. Dále je to také výstavba v ulici Mutěnská.
Dalším přelomem v nárůstu obyvatel je rok 2013, kdy se kolaudovaly domky v ulici Vladimíra Vašíčka, i v tomto roce a v následujících letech se přistěhovali mladí občané a narodily se další děti.
Zkusme se nad tím zamyslet. Především výstavba rodinných domků se nám kladně projeví v budoucnosti. Nebude nás v obci ubývat, naše obec nebude tak stárnout a bude přibývat malých dětí. Je zde také
otázka, proč jsme přistavěli část ZŠ a novou MŠ, zda jen na určité období, kdy děti v obci máme. Proto
bychom mladé lidi v naší obci měli podpořit, aby měli možnost si zakoupit stavební pozemky a postavit
si svépomocí rodinný dům.
Zdenka Gazdová
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OBEC SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
POŘÁDÁ VE DNECH 30. 7. – 10. 8. 2018 (BEZ VÍKENDU)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PRO DĚTI VE VĚKU 4 – 12 LET

„TAJEMSTVÍ DOPRAVY“
je zaměřen na využití volného času dětí v době letních prázdnin. Pro Vaši ratolest .
je připraven různorodý program: netradiční sportovní hry a aktivity, výlet a spousta her .
a soutěží dle počasí situovaných do přírody, tělocvičny či třídy.
Děti budou moci strávit volný prázdninový čas v době od 7:00 – 16:00 hod. v budově
ZŠ Svatobořice-Mistřín – učebna družiny pod vedením 3 lektorek. Jména lektorek
budou upřesněny a představeny na společné schůzce, kde se vyjasní detaily tábora.
Stravování dětí bude zajištěno v jídelně základní školy.
Lékařský dohled je také zajištěn.
Cena 10 denního příměstského tábora je 2 400 Kč na dítě. V případě volby 5 dnů
(prvního či druhého týdnu) je cena stanovena na 1 600 Kč.
Nahlásit své ratolesti můžete prostřednictvím přihlášky, kterou si máte možnost.
vyzvednout v informační kanceláři obecního úřadu nebo stáhnout na webových stránkách
obce www.svatoborice-mistrin.cz v záložce Obec přátelská rodině. Vyplněné přihlášky .
odevzdejte v informační kanceláři nebo zašlete mailem na adresu .
obec@svatoborice-mistrin.cz nejpozději do 30. 4. 2018.
V případě velkého počtu přihlášených dětí, budou přednostně vybrány děti pracujících
rodičů. Vyrozumění bude účastníkům tábora zasláno nejpozději do 11. 5. 2018.
Podrobné základní informace k táboru vám pak budou zaslány mailem.
V průběhu měsíce července ještě proběhne schůzka rodičů s lektorkami, o termínu
schůzky se včas dozvíte.
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ JARNÍ DNY A TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Pranostiky
NA DUBEN:

• Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
• Duben hojný vodou – říjen vínem.
• Je-li Zelný čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
• Před Jiřím sucho, po něm mokro (24. 4.).
• Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka (25. 4.).

NA KVĚTEN:

• Když se v máji blýská, sedlák si výská.
• Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
• Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas (1. 5.).
• Svatá Žofie políčka často zalije (15. 5.).
• Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.

NA ČERVEN:

• Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
• Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
• Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních (8. 6.).
• Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle.
• Svatý Vít dává trávě pít (15. 6.).
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.
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Dolňácký ples – půlnoční překvapení

Fašaňková obchůzka
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Tříkrálová sbírka

Také letos se bruslilo
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Fotbalový turnaj ministrantů

Dolňácký ples
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Zimní radovánky v MŠ Mistřín

Scholička
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Maškarní zábava

Výpis
z vojenských
matrik

Prohlášení
za mrtvého
z dobového
tisku

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

55

◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem Vám může pomoci spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již
patnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli či se jich přímo účastnili. Pokud
ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově (vedle
lékárny „U zlaté koruny“), kde Vás rádi s naší
činností seznámíme. Aktuálně vyhlašujeme dotační program na podporu Dětských skupin
a připravujeme další výzvy k předkládání žádostí
do Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální
operačního programu. Připravujeme i zapojení
se do Operačního programu Životní prostředí,

abychom podpořili zeleň v obcích. Zabýváme se
projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima.
Provozujeme Centrum služeb pro obce a jsme
zapojeni do Turistické asociace Slovácko. Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře,
soutěže, konference. Publikujeme. Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách
www.kyjovske-slovacko.com. Zapojit se můžete
i prostřednictvím našeho FB profilu – Kyjovské
Slovácko v pohybu. Považujeme rozvoj venkova
za společnou věc jeho obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková, předsedkyně spolku
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