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A je tu opět léto,
školákům začínají vytoužené prázdniny
a učitelé si odpočinou po náročném školním
roce.   Většina občanů si během léta vybírá dovolenou, při které bude odpočívat jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Naopak pro některé začíná nejnáročnější období. Zemědělci zahájili žňové práce,
zahrádkáři sklízejí a zavařují ovoce a zeleninu a vinaři se věnují ochraně vinic, aby
ochránili slibnou úrodu.  
Léto je příležitost ke scházení se pod otevřenou oblohou při společenských událostech,
při rodinných oslavách nebo jen při grilování na zahradě. Samozřejmě je přitom
zvýšený hluk a zpěv a ten se zvláště v nočních hodinách rozléhá po celém okolí. Mějte
při této zábavě ohled na své spoluobčany,
které rušíte ve spánku. A naopak, tolerujte
v těchto letních nocích občasný hluk, který
je důsledkem zábavy. Vzájemná ohleduplnost je rozhodně lepší než zbytečné vyvolávání sporů.
Opět jsme v letošním roce zajistili bezpečnostní službu, která bude zvláště o víkendech hlídat bezpečí a klid v obci. Doufám,
že budou zasahovat co nejméně.
Přeji Vám všem pěkné prožití letních měsíců.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na poradě zastupitelů a pak i na zastupitelstvu
obce jsme podrobně rozebrali stavební akce, které
probíhají nebo je plánujeme na rok 2018 a 2019.
Chtěl bych Vás s nimi také seznámit.
Především akce, které se již uskutečňují a o kterých jsem psal již dříve. Je dokončeno
odvedení dešťových vod u garáží na Pískách. Také
jsme ukončili přestavbu starého kravína na Hospodářský dvůr. V současné době se do něj stěhuje
zařízení třídičky odpadů, mobilní technika a veškerý materiál, který je nyní uložen na několika
místech po celém katastru. Do budoucna zde
bude spolu se sběrným dvorem centrum hospodářské činnosti obce.
Na kulturním domě a obecním úřadě se mění
zdroj vytápění. Za staré dožívající kotle budou
nainstalovány nové a topení bude doplněno
o tepelná čerpadla, která jsou ekologická a sníží
spotřebu plynu. Došlo také k výměně vzduchotechniky a již nevyhovujícího stropu a elektroinstalace včetně osvětlení sálu.
Právě nyní jsme získali stavební povolení
na výstavbu parkoviště u nákupního střediska
a prodloužení ulice K Vinohradům s lokalitou
pro výstavbu 10 rodinných domů. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a po uplynutí
termínů k výběru budou obě stavby zahájeny..
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Na stavební povolení čeká také prodloužení ulice
Pod Kostelem. Ještě v letošním roce by měla proběhnout také rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici Na Chmelnici a Vrbátky. Z menších akcí
nás v letošním roce čeká ještě demolice rodinného
domu č. p. 171 v ulici Vrbátky a tím vyklizení prostoru po bývalé mateřské škole. Další demolice
proběhne v ulici V Novinách, kde se uvolní pozemek ke stavební lokalitě Přední. Během letních
měsíců bude upravena plocha okolo zrestaurované zvonice.
Pro příští rok se připravuje projekt na zateplení a rekonstrukci nákupního střediska a jeho
přestavba na knihovnu a dům služeb. Důležitou
akcí v příštím roce bude zateplení a výměna oken
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na budově základní školy. Již nyní se připravuje projektová dokumentace a žádost o dotaci.
Během zimních měsíců by mělo dojít k rekonstrukci vnitřních prostor restaurace na kulturním domě. Začali jsme již s přípravou projektu
na výstavbu infrastruktury pro nově vznikající
ulici v lokalitě Přední. Je také připravena výměna
dlažby na hřbitově. Současně s ní bude postaveno
menší kolumbárium, jenž umožní důstojné uložení uren s popelem zemřelých.
Největší stavební akcí však bude přestavba a rekonstrukce svatoborského mlýna. Když
proběhla v roce 2016 anketa, tak valná většina
účastníků uvedla za nejhorší místo obce právě
mlýn. Protože se jedná o finančně náročnou akci,.

rozhodli zastupitelé, že se musí náklady na tuto
stavbu maximálně omezit a vlastní stavba proběhne v několika etapách, aby nebyl zatížen rozpočet
obce. Po letech rozhodování je konečně připraven
stavební projekt a může se začít s rekonstrukcí. Počítáme, že začátek stavby by mohl být již
na konci letošního roku.
Přestože je na letošní a příští rok připraveno
poměrně hodně investičních akcí, jsou finanční
zdroje obce dostatečné a za významné pomoci
dotací je možno je všechny uskutečnit.
Všechny tyto investice směřují k tomu, aby byl
život v naší obci příjemný a aby se zde občanům
dobře žilo.
Miroslav Veselý, starosta obce

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
pamatuji dobu, kdy se úzká políčka, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, slučovala do větších
lánů a rozorávaly se meze. V současné době velkých lánů ubylo a přibylo menších polí. Bohužel
nezanedbatelná část z nich je neobdělaná a je
zdrojem rozšiřujících se plevelů a také škůdců.
Dnes už neexistující stromy a keře, na bývalých
mezích byly nejen krytem pro zvěř, ale také brzdou proti vodní, ale hlavně větrné erozi. Krajinářskými úpravami se zastupitelstvo obce rozhodlo
pomoci přírodě v její stabilitě a ochraně. A tak
dnes můžete vidět osazené plochy stromy a keři
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v k. ú. Svatobořice (v trati Hrázový díl vrchní
a spodní) a v k. ú. Mistřín (v horní části Šardického dílu) a kolem cyklostezky.
Velmi potěšitelné jsou také aktivity Mysliveckého sdružení a souboru Mankyz, jejichž členové
se také zapojují do výsadby stromů a obnovy lesa.
Přáním mnoha občanů je vrátit více stromů
do průtahu obcí. Vedení obce uvažuje o tom, že
zájemcům stromy k výsadbě zajistí a uhradí.
Dlouhotrvající absence dešťových srážek svádí
některé spoluobčany k představě, že by se potoky mohly využít k ukládání odpadu ze zahrad
i domácností. Mnozí mají od představy k realizaci
jenom krůček, a tak ho udělají. Tím se zmenší profil
potoka a jeho průchodnost.
Toto krátkozraké, nezodpovědné a bezohledné jednání může mít za následek
v případě prudšího deště
vytvoření hráze a následné
záplavy.
Prosím, využívejte na ko-.
munální i bio odpad odpovídající nádoby a možnost
ukládání objemnějších ne-.
potřebných věcí přímo
na sběrném dvoře.
Libuše Jedovnická,
místostarostka obce
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XXI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. června 2018
Zasedání zahájil v 18.00 hodin starosta a přivítal přítomné zastupitele i občany.
Po schválení programu, volbě orgánů zastupitelstva a kontrole usnesení z předešlého zasedání byla přednesena zpráva o činnosti rady obce,
o činnosti finančního výboru a činnosti kontrolního výboru.
V dalším průběhu jednání byla schválena smlouva s městem Kyjov o spolufinancování sociál-.
ních služeb, schválen prodej staršího hasičského
auta a do majetku obce přijaty pomníky 1. světové války v Mistříně a ve Svatobořicích, které se
v současné době rekonstruují.
V balíku účetních záležitostí byla vzata na vědomí rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6, schváleno
rozpočtové opatření č. 7, schválen závěrečný účet
a účetní závěrka za rok 2017 a vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce, taktéž za rok
2017. Byla schválena výroční zpráva základní
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a mateřské školy, obecního kulturního domu
za rok 2017 a závěrečný účet DSO-ČOV Mistřín.
Protože se připravuje prodej obecních bytů
v budově 11bytovky, schválili zastupitelé „Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci“, které je
nezbytné pro plánovaný prodej.
Značnou část jednání zastupitelé věnovali projednání stavebních akcí pro rok 2018 a 2019.
Jednotlivé stavební projekty byly rozebrány
s ohledem na termíny a jejich financování. Hlavní diskuse byla věnována rekonstrukci mlýna
ve Svatobořicích. Vzhledem k jeho finanční náročnosti bylo rozhodnuto o rozdělení rekonstrukce
do několika etap a jeho zjednodušení, čímž dojde
ke snížení celkových nákladů.
V části jednání zastupitelstva, věnované nemovitostem, byl schválen odkup 3 pozemků pod
vozovkou v ulici Na Zelničkách o celkové výměře 107 m2. Schváleno bylo také přijetí daru, a to
kapličky a pozemku pod ní ve Zmole. Po nabytí
této historické budovy, která je v havarijním stavu, budeme moci provést její rekonstrukci. Dále
zastupitelé neschválili prodej částí pozemků p. č.
2696/8 a 2696/147 v k. ú. Svatobořice a pozemku 1966/19 v k. ú. Mistřín.
Dalším bodem jednání byl výsledek ankety
o výstavbě rodinných domů v prodloužení ulice
K Vinohradům. Anketa jednoznačně podpořila
výstavbu rodinných domů.
Nová žádost občanů se projednávala k případné výstavbě v prostoru po bývalé mateřské škole
ve Svatobořicích a okolí. Zastupitelstvo o využití
této lokality zatím nejednalo a navrhuje tento prostor vyčistit a nechat pro další využití. Určitě by
se do dalšího využití měli zapojit občané formou
kulatého stolu nebo jiné občanské aktivity.
V dalším průběhu jednání zastupitelstva proběhla informace o průběhu prací v obci, v bodu
různé byli přítomní informováni o dalším postupu nemocnice Kyjov po rozšíření parkoviště
u nemocnice v Kyjově. Nemocnice bude náklady
na rozšíření sanovat zvýšením parkovného.
Návrh na novou podobu obecní vlajky byl posouzen sněmovním výborem a byl zamítnut z důvodu
nepřehlednosti. Další návrh, který byl podporován.
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heraldiky sněmovního výboru, byl předložen
zastupitelům a ti jej vesměs zamítli. Podoba obecní vlajky zůstává tedy původní.
V závěrečné diskusi byli přítomní seznámeni
vedoucím kulturního domu panem Maradou s připravovaným programem oslav 100 let od ukončení
I. světové války a vzniku Československé repub-

liky. Dále se v diskusi jednalo o ozelenění obce,
o řešení náhrady pracovní pozice účetní obce
v budoucnu, o odkupu muzea IT a řešení dopravní
situace v obci.
Závěr jednání byl ve 21.20 hodin.
Miroslav Veselý, starosta obce

Výsledek ankety k výstavbě RD v lokalitě „Statek Mistřín“
Anketních lístků bylo rozneseno
(jedná se o obyvatele starší 18 let)

2 779

Vráceno
1 621 (58,33%)
z toho:
1 470 (52,90%)
- souhlas s výstavbou RD dalo
- nesouhlasí s výstavbou RD 	
139 (5%)
- neplatných lístků 	
12 (0,43%)
(9x odevzdaný prázdný list, 3x anketní lístek upravován – odstřižené pořadové číslo)

◾100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY◾
A UKONČENÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Nahlédnutí do obecní kroniky
KRONIKA OBCE MISTŘÍN 1926 – 1963

(kronikářem byl Martin Kundrata, * 21. 11. 1860 + 21. 2. 1943, bydlel v Mistříně č. p. 227)
(Kronika byla založena až roku 1926 a tento kronikář vlastně na válku vzpomíná)
Zprávy veřejné všeobecné. Hlava IV.
Válka
Nyní míním lask. čtenáře seznámiti s tou strašnou válkou; nemíním dopodrobna o všech válkách psáti,
jedině míním napsati o této hrozné světové válce, jeji předehrou byla válka Balkánská, jak tá skončila to
máme ještě trochu aspoň v paměti, válka Balkánských států malých, tá skončila pro týto dobře, ale když títo
velcí třech malých nemohli poraziti ve válce, tu alespoň skoušeli jich mezi sebou znepřáteliti a to se jim dobře
podařilo …. Tak tedy z celého vítězstvý a přatelstvý stali se najednou nepřáteli a nato ti velci čekali, hlavně
Tůrecko a Německo, neboť ten Německý moc mluvka (Vilém) ten říkál dávno a otevřeně že přijde hodina kdy
bude ze Slovanama učtovat, ale tá Balkánská válka to ještě nebyla tá hodina, to těch malich nechali hodně
vyčerpat a seslabyt, pak bude lepši udeření na ně. A přišla tá hodina skutečně r. 1914. 25. června t.r. byl
zavražděn v Sarajevě arc. kniže Ferd. následník trůnu i se svou choti, tento atentat býl pry dobře připraven
v Srbsku. Rakouská vláda žádala ihned zadostiučinění a splnění svých požadavků po Srbsku a žádala do 48
hodin odpověď tj do 6 hod. večer 25. července r. 1914. Srbská vláda nedala odpovědi uspokojivé, načež byli
styky diplomatické přerušeny a rakouský vyslanec opustil Bělahrad (baron Giesl)
Na to následovalo to nejhorší totiž vypovězení války Srbsku, toto vypovězení války bylo ihned oznámeno
také velmocem zvláštním spisem.
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A tak se stal z malé jiskry velký požár, který zachvátíl takřka celou Evropu, a tolik všeho zničil, na životech
lidských na majetku, a na krásných a drahocenných věcech, které se dnes za žádné peníze na světě nemohou
koupiti a zase namnožila všeho zla a také býdy po válce a také kolik to mrzáku ve všech státech …Všecko
varování a prošení sv. Otce Papeže aby válku nenačinali bylo márným, a jenom do války, a pak lidem lhou
naši nepřátelé, že sv. Otec válku chtěl a jí pry podporoval.1/
Tak se stalo, že následovala jedna výzva za druhou proti Srbsku pak následovala mobilisace celé armády.
Německá vláda žádala na Rusku aby zastavilo nepřátelské opatření proti Německu a Rakousku. Žádosti této
nebylo vyhověno, proto Německo vypovědělo válku Rusku, a nato hned jednotlivé oddíli Německého vojska
překročili hranice, a loďstvo napadlo přístav Libavu. Spojenec Ruska, Francie vtrhla hned na uzemí Elsaské,
vzduchoplavci francouzští znepokojovali Německou armádu nad hlavami způsobem nejmodernějším.
Pak zase mobilisace Holandska Švičar, Švédska ba i Tůrecka…Válka zatím čtyřech velmocí, jejichž veškerá
branná moc mohla se počítati nejméně 12 milionů mužů.
Pak nastál boj na život a na smrť jak na zemi tak na moři a ve vzduchu a pod vodou zatím ještě Německo
vypovědělo válku Belgii, a Anglie zase Německu, hrozný to zápas. Tak strašná válka jakou svět ještě nikdy
neviděl, již sté strany poněvadž ještě nikdy tak hrozné smrtící nástroje na lid nebyli. Co se jenom lidská vynalézavost mohla sestrojiti všecko bylo vymišleno, a když i to nepomáhalo, tu zase otravné plíny se vinálezli,
a jiné hrozné smrtící věci.
Že za těchto okolností žádný na dlouhou válku nepočítál ví se jistě již ty technické vymoženosti hrozné, ty
nejnovější a nejmodernější zbraně ty motorovými mozdíři 42 cm velký náboj a ty tangi to dalo všecko tušiti že
o dlouhé válce nemožno ani mluvit. Že Německo tak z počátku všude výtězilo jest tá příčina že lid Německý
šél do boje jako jeden muž za svým císařem jehož počet se odhadovál na 70 milionu mužů a věříl že skutečně
svojimi zbraněmi 42 cm celý svět poboří a ovládne….
Tak se do toho hrozného boje dostali všecí dohromady a trvalo to přes 5 let toto vraždění moderní a trápení
lidu… I také ti co doma byli ti také chudaci zažili, obylí a všecko lidem pobrali, a pak lidu prodavali všelijaké
věci k jídlu, že s toho lidé onemocněli, ale jak to vždycky býva, že z každého zla myvá někdo dobře a tak právě
jedni se natrpěli hladu a bydy a ještě všelijakých ustruků, že za své nadřené peníze nemohli ničeho dostati
koupiti, a tak můsel jenom třeba daleko ze strachem každou chvyli potravu zháněti, a ještě ze strachem jestliže
ho uřední organ někde nepřistihne a nesebere a nezavře ještě (což se mnohým stalo). Kdežto jiní zase (mislim
těch zámožnějších) domácímu člověku ničeho nechtěli prodat i kdyby hladem unich na prahu umirál. A proč
nechtěli domácímu prodat ničeho, hned povím protože se styděli a báli viřict takovou hříšnou sumu za věci,
a prodávali jenom výhradně cizim (to jsem v plné míře sám skusíl) a to hlavně těm všivým Polským židum, ti
to odnašeli v noci okolo humen a platili až 1000 Kor za met. pšenice. Ky div že se náš lid zblázníl nad toliko
penězi a jenom všecko prodávál židům, taková drahota ve všem nebyla nikde jenom okolo Kyjova neboť jenom
ve Svatoborských barákách bylo 6000 židů mímo těch co byli ještě po dědinách, ti skoupili kde jaké vajíčko
máslo tvaroh, múku, zemáky kde jaké luštěniny, pak tež kde jake kuře husu kozle, to všecko muselo býti jejich
oni na všecko dostávali velké peníze, a chlubili se ještě že jejich tatínek jim dá co budou chtět (tj. sám císař)…
Musím také ještě podotknout jak to vypádalo s tím rekvírováním, čili jak jsem tomu sám nazvál (rabováním)
kde ti rabovači se dostali dobře najest a napit tam ani komoru neviděli ani nezavadili, ale kde nic nebylo,
a nebo již byli napřed označeni, těm se špatně vedlo, to jsem vám vícekráte viděl i v takových domech, kde
neměli ani práva. 2/
A což teprve říci o těch vál. půjčkách, které se opakovali asi sedumkrát, kdo mohl takovou půjčku dát, ten
třeba býl více doma než na vojně, a nebo vůbec býl doma….
A což mám řici o dodávání dobytka, chudák mněl třeba jenom jednu jalovici a musel ji dat, ani prosby
ani plač nepomohl a ten zámožný mněl kolikrát dobytka více, ale pokaždé ho chytře někde převédl, před tím
reqvirovaním, a tam býl pěkně uschován, až to přešlo (jako bouřka) pak hajdy dom s dobytkem, mléko drahé
židé platili, tak se dobytek nemohl dat… Dále k posledu války již tam žádný neměl chuti jiti nebo každý viděl,
že jenom se ten lid tam žene jako na jatka a nebo že jední jsou jenom doma, a jiných pořád hónějí tak již
tam žádný skoro nechtěl jít, a jestliže můsil tak zase se chtěl dostat domu všelijakým způsobem, jak to jenom
1/ (Svatý otec podporoval penězi ve válku vdovy a sirotky po padlých i u nás v naši Česk. slov. republice mnoho tisíc darovál
lidem chudým) / Martin Kundrata
2/ U některých lidí hledali i ve stohu ve slámě i v hnoji a na mlatě, nebo na půdě, a kde jenom něco cítili / / Martin Kundrata
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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šlo. Nekteří si nechavali psat žadosti za propuštěni dom na žňa na mlaty, nebo na sklízeň řepy, na vinobraní
na setí třeba neměli co sklízet ani set, když to jenom šlo. Což teprve říci o těch křivdách do nebe volajících,
stran té vyživovací podpory, ach Bože dobrý, to teprve bylo, to by mohli někteří lidé vyprávěti jak jedni brali
tolik peněz a jini nemohli přes všecky žádosti mnohokráte se již stále opakující, a zase nic. A čekali ale
vždycky jim to bylo skaženo a skutku, lidé velmi potřebni, a vedle soused kolikráte dosti zámožný, ten svůj
příspěvek řádně dostávál, kde tedy vězela tá stranickosť, to dí lidé dobře všichni vědí, že takové případy se
umislně stávali. Již je dávno po válce, a ještě mnozi toto jednáni touto stranickosť a zášť proklínají, že až
dosud ničeho nedostali….. Že táto světová válka tak bude dlouho trvati, to sobě žádný ani nepomislél, už
proto, že byli všecky největší válečné zbraně přichystaný neboť to se veřejně psalo v novinách, jaké má který
stát rychlopalné děla a zbraně, a všecko jiné ktomu. Proč tedy trvala táto válka tak dlouho? Protože protivné
strany udělali sobě zákopi a vtěchto se jedni před druhými dlouho skrývali.
Můselo to býti něco hrozného, když začala ta těžká děla duněti a mraky kouře a dýmu, a rachot pušek, tak
že mnozi kteří byli u děl, těm tékla i s uší krév…..3/
Jak nato pohliželi ti jemnějšího citu, když viděli jak člověk na kusi roztrhan a jeho části zohaveného těla lítají do vzduchu to museli býti hrozné chvýle, jak jedni vypravují co zažili někdy až vlasi hrůzou člověku stávají
co títo lidé zažili. Pravý se že Německé vojsko šlo tak rychle ku předu Rusku že denně urazili až 50-80km. Brzi
nato utvořili se u těch co desertovali Československé legie proti Rakousku a Německu. Počet legionářů odhadovál se r. 1919 na 80 000 kteří teho roku dorazili začátkem června k Tomsku a zaujali posice u měst, a pak
to šlo již jaksi jako s kopce nejhůře to potom bylo po míru Brestolitevském na frontě u Verdůnu ve Francii,
tam chtěli Němci stůj co stůj hned proraziti, a nebyti naších legionářu, snad to mohlo pro Francii dopadnouti
špatně, nejinak to bylo také na Italské frontě tam tož můseli legionáři dobře paže nadstaviti, nato se pomálu
některé státy začali vydávati zejména Turecko Bulharsko a pak se již šuškalo, že oni se vydají všichni což se
také vyplnilo a začalo se vyjednávati o ten dlouho očekávaný Mír, aby tomu utrpení toho lidu vzalo jednou
konec, a přišél skutečně r. 1918 – 28. října.
Originál kroniky jsme se snažila přepsat co nejpřesněji, včetně chyb. Na různých místech se tak
stane, že věta není dobře srozumitelná nebo není dokončena apod. Převodem do současné spisovné
češtiny by se ztratil specifický způsob vyjadřování každého zapisovatele.
Lenka Gajdová

Bohu díky že to všecko skončilo to trápeni a soužení neviného lidu na které budeme do smrti zpomínati i naši potomkové
až toto čisti budou také se toho budou hroziti / Martin Kundrata

3/
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Zajímavá historie pomníků padlých
z první světové války ve Svatobořicích.
Již několikrát se mi stalo, že mě oslovili místní
občané s dotazem, proč jsou v části obce Svatobořice dva pomníky padlých se stejnými jmény. Něco
málo jsem věděl, ale pro jistotu jsem se podíval
do kroniky obecní, farní a záznamů místních
písmáků, kteří si vedli rodinné kroniky.
Zde jsem se dočetl, že obecní zastupitelstvo
v obci Svatobořice za účelem postavení pomníku padlých z první světové války objednalo
výrobu pomníku a vyčlenilo obecní pozemek
naproti Sokolovny. Na jednáních bylo přislíbeno,
že pomník ke spokojenosti všech občanů bude
i vysvěcen. Započala sbírka mezi občany a byly
pořádány společenské akce (taneční zábavy
a divadla), jejichž výtěžek byl věnován na budování památníku. Po nějakém čase se zastupitelé
(kde měly většinu pokrokové strany) rozhodli, že
pomník se světit nebude, ale bude pouze odhalen. Členové lidové strany, kteří měli menšinu
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v zastupitelstvu, s tím nesouhlasili a chtěli si
postavit svůj pomník, který bude posvěcen. Byla
provedena nová sbírka mezi farníky a členy lidové strany. Také se objednal nový pomník u sochaře Poláška z Přerova (cena 10.000 Kč). Tím ale.
trampoty neskončily. Obecní zastupitelstvo zamít-.
lo žádost na darování nebo odkoupení obecního
pozemku, kde by pomník měl být postaven. Proto
se hledal pozemek některého člena strany lidové nebo věřícího občana. Padlo několik návrhů,
ale nakonec se oslovil majitel velkostatku hrabě Dr. Ladislav Seilern, který žádosti vyhověl
a vyčlenil pozemek nad panskými sklepy naproti
vjezdu do panského dvora „u opic“. Tak byl 9.
července 1922 za hojné účasti místních i přes-.
polních pomník posvěcen. Události spojené
s výstavbou těchto pomníků negativně ovlivnily
společenský život obce na několik následujících
let.
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V současné době jsou pomníky v majetku obce,
která se stará o jejich údržbu a opravy.
Moc bych si přál, aby starší rodinní příslušníci padlých legionářů si našli čas a přišli ukázat
svým potomkům pomník, kde je zapsán jejich předek, který v první světové válce položil svůj život.

Dříve v den Dušiček byl pomník obložen kvítím,
věnečky a rozžatými svícemi. Poslední roky zde
nespatříme kromě věnce od obce nic víc. Opravdu
tak rychle zapomínáme?
Rostislav Marada

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Jarní kytičky už nám odkvetly, školku nám
prosvítilo teplé letní sluníčko a děti se začaly
těšit na prázdniny plné výletů a dobrodružství.
I my jsme se na jeden výlet vydali, a to do ZOO
v Hodoníně. Déšť nás nakonec obešel, a tak si
děti mohly prohlédnout všechna zvířátka bez
jediné kapky. Počasí nám totiž přeje, někdy až
moc, a to zejména na zahrádce, kde nám sluníčko pálí celý den. Děkujeme tedy za sponzorský
dar v podobě slunečníků rodičům Miloška V.
Děti mají pobyt na zahradě rády, a tak jsme se
rozhodly, že těm nejstarším vyfotíme tablo právě
zde. Po zápisu, který se konal na začátku dubna, nás 14 dětí opustí a v září nastupují do školy.
S předškoláky se ještě pořádně rozloučíme, a to
na slavnostním ukončení školního roku společně
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se žáky 9. tříd, kteří je pasují na prvňáky. Poslední dva měsíce ve školním roce jsou vždy nabité
nejrůznějšími akcemi i naše školka se několika
zúčastnila. Různá divadelní představení, čarodějnický den v MŠ, výstava v základní škole k výročí
založení nebo den matek, který byl letos na Lidovém domě na téma „Madagaskar“. Den dětí jsme
oslavili s dobrovolnými hasiči, kteří nás nechali
prohlédnout si obě hasičská auta, vyzkoušet si
vysílačky, stříkat z hadice a ukázali nám, jak se
hasí požár. Teď už se těšíme na letní prázdniny
a v září na nové kamarády, kteří k nám do školky
začnou chodit.
Krásné prázdniny plné sluníčka přeje
kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Začátek dubna patřil zejména předškolákům,
jelikož je čekal zápis do 1. tříd.
Hned poté jsme s dětmi mohli oslavovat pálení
čarodějnic. Všechny děti přišly do školky v kostýmech čarodějek a čarodějů, řekly si oblíbené
zaklínadlo HOKUSY - POKUSY VELKÝ BOMBÓN
DO PUSY a uvařily kouzelný lektvar. Pak úkoly
a soutěže, které probíhaly na zahradě, zvládly
na jedničku.
V následujícím měsíci jsme pilně nacvičovali besídku na Den matek. Ta se letos konala
ve školní jídelně. V prostoru vyzdobeném balónky a spoustou kytiček se dětem moc dařilo
a od pana Kyněry mají celé vystoupení natočeno
na památku. Mimo nácviku besídky měly děti
i poučnou přednášku o hygieně a mytí rukou, kterou by měly dodržovat a znát, aby se nepotkaly
s bábou „Žluticí“.
Odměnou za celoroční práci a snažení byl výlet
do Starého Města do KOVOZOO.
V areálu jsme viděli různá zvířata z kovu, projeli se vláčkem do míst, kde se kov zpracovává,
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prohlédli jsme si letadlo a loď a na závěr jsme si
dali výborný oběd.
Den dětí jsme letos oslavili o týden dříve, protože 1. června byla oslava 230. výročí školství
v obci. To nám ale vůbec nevadilo. Děti si pochutnaly na opékaných špekáčcích, malovaly křídami,
vyřádily se na skákacím hradě. Ten nám zapůjčilo
MC Krteček a my moc děkujeme. Na závěr dne
děti zhlédly několik pohádek, které zahrály paní
učitelky.
Od začátku června bylo velmi horko, tak jsme
si pořídili za zahradu bazén. Příjemného osvěžení jsme si užívali i odpoledne, kdy sluníčko hřálo
nejvíc.
S veselou písničkou „UŽ JDE LÉTO, UŽ K NÁM
JEDOU PRÁZDNINY“ jsme ukončili školní rok
a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří dopomohli k tomu, aby chod naší školky byl pořád takto pestrý a veselý a bylo stále se na co těšit.
HEZKÉ PRÁZDNINY přeje
kolektiv MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
OSLAVY 230 LET HISTORIE ŠKOLSTVÍ VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ
Od myšlenky realizovat oslavy 230. výročí historie školství k samotné realizaci uplynulo 273
dnů, tj. 6552 hodin. Tato doba, která se zdá býti
na první pohled dlouhá, byla vyplněna usilovnou prací mnoha osob. Začal se psát almanach,
který mapuje celou dobu historie. Práce na publikaci znamenala mnoho dnů a nocí vyplněných
mravenčí prací při vyhledávání dat v kronikách
škol i obce, fotografií v archivech i v domácnostech spoluobčanů. Ale vyplatilo se. Almanach je
na světě a byl dne 1. června 2018 při Školní akademii na Obecním kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně pokřtěn. Kmotry almanachu se stali
paní PaedDr. Jindřiška Faiglová a Mgr. Miroslav
Mendl, kteří popřáli nejen knize, ale také škole
a školákům hodně úspěchů do dalších let. Oslavy samotné byly rozděleny do dvou dnů. Školní
akademii a Koncert absolventů jsme uspořádali
na Obecním kulturním domě ve Svatobořicích-.
Mistříně a Den otevřených dveří proběhl v budově Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-.
Mistřín. První den oslav byl po celou dobu v napětí, kde se vlastně uskuteční. Ve hře bylo několik
náhradních variant, ale rekonstrukce kulturního
domu probíhala naštěstí takovým tempem, že
k těmto variantám nebylo potřeba přistoupit. Žáci
naší školy tak mohli v průběhu svých vystoupení ukázat své dovednosti a schopnosti. Na úvod
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akademie vystoupil ředitel školy Mgr. Zbyněk
Mašek, který hosty, účinkující i publikum v sále
přivítal v kroji a popřál všem příjemný zážitek.
Průběhem akademie provázeli moderátoři také
z řad žáků školy: Veronika Kasardová a Petr
Valášek. Skvěle tuto dvojici doplnil pan školník, který svými výstupy vždy oživil pauzu mezi
jednotlivými vystoupeními. Této role se ujal pan
učitel a také divadelní ochotník Mgr. Miroslav
Horňák. Po Školní akademii a krátké přestávce,
vyplněné drobným občerstvením v režii výboru
SRPŠ a možností zakoupit si almanach ve vestibulu kulturního domu, následovala druhá část
programu: Koncert absolventů. Realizace a moderování se ujal pan Petr Varmuža. Obě části komorní i dechové byly příjemným pohlazením na závěr
dne. V této chvíli je zcela jistě na místě poděkovat
všem, kteří se na realizaci obou částí programu
podíleli a také všem, kdož poskytli příspěvky
a fotografie k vydané publikaci.
Netradičně v sobotu 2. června 2018 se otevřela
budova základní školy i prostory mateřské školy
pro veřejnost v rámci akce Den otevřených dveří. V čase od 13 do 18 hodin si mohli návštěvníci.
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prohlédnout výstavy historických fotografií
a předmětů, historickou třídu i současné výukové
prostředky a materiály. Prezentovaly se i zájmové útvary školy, patron školy pan Josef Zimovčák
a také akce pořádané školou v průběhu uplynulých let. Ve vestibulu školy probíhal prodej vydané
publikace a také předmětů, jejichž koupě pomáhá
k činnosti nadace Na kole dětem. Bylo příjemné sledovat návštěvníky školy, kteří se hledají
na fotografiích, poznávají místa z dob svého dětství a mládí a vzpomínají na svá školní léta.
230 let je krásné číslo a za tímto číslem se ukrývá mnoho lidského snažení, úsilí a píle, starostí.
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a smutků i radostí a úspěchů. Dovolte mi tedy
v závěru článku poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci almanachu i obou dnů oslav. Ať
již tím, že sepsali příspěvky, poskytli archivní
materiály psané i fotografické, dělali korektury
a podíleli se na grafickém návrhu knihy, nacvičili vystoupení na Školní akademii a pomáhali
účinkujícím a moderátorům, napekli občerstvení a poskytli historické předměty a fotografie
k výstavám ve škole, tvořili výzdobu školy a také
výstavu sbírek a rovněž věnovali to nejcennější,
co každý z nás má, svůj čas.
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PÉČE O ZDRAVÍ –
PREVENTIVNÍ PROGRAM
„ZDRAVÝ ZOUBEK“
V prvních, druhých a třetích ročnících proběhl.
preventivní program zaměřený na péči o zdravý
chrup. Pracovnice OHS Brno si pro děti připravily zajímavé divadlo, kde dětem ukazovaly
správnou péči o zuby, jejich čištění a upevňovaly
vědomosti o správném výběru potravin, které
jsou prospěšné pro zdravé zoubky. Získané znalosti si děti ověřily při plnění úkolů v pracovních
listech a při práci na interaktivní tabuli.
učitelky I. stupně školy

DEN ZEMĚ VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
V pátek 27. 4. 2018 proběhlo ve školní družině
v rámci Dne Země společné soutěžní odpoledne
všech tří oddělení s přírodovědnou tématikou.
Všichni účastníci prokázali dobré znalosti v této
oblasti a byli odměněni diplomem a sladkostí.
Vychovatelky školní družiny

PROJEKT – MÁME RÁDI
ZVÍŘATA V 1. B
Projektové učení probíhá v 1. ročnících průběžně celý rok a prolíná se všemi předměty.
Jednotlivá témata jsou probírána nejprve teoreticky, kdy žáci zjišťují informace pomocí knih,
učebnic, internetu a potom prakticky, kdy získané vědomosti zapracovávají do společné práce.
Znalosti, které získají, doplňují do pracovních
listů a při skupinové práci se učí diskutovat
a obhajovat své nápady a postupy. Společně
potom vytvoří práci, kterou představí ostatním
spolužákům. Při těchto činnostech se učí spolupráci, komunikaci a umění naslouchat druhým.
Projekt „Máme rádi zvířata“ děti bavil.
Seznámily se se základním rozdělením živočichů podle způsobu života a společných znaků.
Zdokonalily se v dovednostech čtení, vyhledávání informací, orientaci v textu, kreslení, komunikaci a spolupráci.
Pavlína Štelciková
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PROJEKT ZOO HODONÍN
PODPOŘILA III. B
Projekt „Chráníme mořské želvy“ vyhlásila
hodonínská ZOO a maily obeslala školy na jaře
2018. Naše třída se shodla na tom, že se do projektu zapojíme.
Posbírali jsme kamínky, které nám posloužily
jako krunýře želv a tělíčka jsme vyrobili z výkresu. „Krunýře“ jsme namalovali temperovými barvami, poté byly povrchově upraveny bezbarvým
lakem. Tělíčka jsme vystřihli z výkresů a nakreslili voskovkami. Pak jsme obě části spojili tavnou
pistolí a želvička byla na světě. Žáci vytvořili
nepřeberné množství tvarů a barev, práce se jim
moc povedla. Jejich výrobky jste si mohli prohlédnout ve třídě III. B na Den otevřených dveří. Pak
jsme je v rámci naší exkurze předali v ZOO Hodonín Mgr. Ivě Uhrové. Ta nám za přinesené želvičky poděkovala. Budou prodány na akcích ZOO
a výtěžek poslouží na ochranu mořských želv.
Žáci dokázali, že jim není osud želv lhostejný,
práce je moc bavila a přispěli tak na dobrou věc.
Za tuto záslužnou činnost bych je chtěla pochválit
a poděkovat jim.
Irena Hlaváčková, tř. uč.

HRY MIKROREGIONU NOVÝ
DVŮR MILOTICE
V pondělí 21. května 2018 jsme se s vybranými
žáky ze 4. A třídy vypravili do Milotic na Hry mikroregionu. Tentokrát zápolení probíhalo v duchu
Pohádkohraní. Žáci plnili úkoly na 9 stanovištích.
Každé z nich bylo zaměřeno na jinou pohádku.
I když jsme skončili na 4. místě, tak jsme si slunný den, plný soutěží, všichni užili.
Monika Pinterová

HRAJEME DIVADLO
Žáci 4. ročníku se v hodinách pracovní výchovy
seznamovali se základy šití, tvoření střihu, stříhání látky a zdokonalovali si svou zručnost a tvořivost při výrobě loutek – maňásků.
Před začátkem vlastní práce se museli vzájemně domluvit, kdo bude a s kým ve skupině. Celá
skupina potom vybrala pohádku, kterou budou
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

ztvárňovat a společně také promýšleli budoucí
scénář a podobu maňásků.
V rámci vyučovacích hodin potom tvořili, šili
a zkoušeli budoucí divadlo, které předvedli svým
spolužákům. Všichni pracovali s pílí a nadšením
a závěrečné představení se dětem velmi povedlo.
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LETOŠNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Není nic lepšího, než si užít spoustu legrace
a zábavy a navzájem lépe poznat sebe i kamarády
v prostředí pěkné přírody. Proto vyrazila v pondělí 4. 6. 2018 parta našich čtvrťáků na pětidenní pobyt ve škole v přírodě. Pod střechou chaty

Radost ve Vřesovicích a v jejím blízkém okolí
zažívali chvíle sportování, karnevalového veselí, chvíle vzájemného poznávání i spolupráce
ve svých týmech. Počasí bylo skvělé, přímo letní,
a tak se spoustě z nich v pátek domů nechtělo.
Nezbývá, než si podobné chvíle znovu zažít na letním táboře.
Jana Holubová, třídní učitelka 4. A

SALSA PRO RYTMIX
Dne 17. května se žáci 1. až 8. ročníku naší školy
zúčastnili natáčení České televize do pořadu Rytmix.
Poctivě trénovali taneční choreografii na tanec salsa.
Vlastní tříhodinové natáčení bylo fyzicky náročné, ale
vše se zvládlo skvěle. S Kubou, Patrikem a Terezou si
děti nejen zatancovaly, ale také si užily spoustu legrace
a nezapomněly ani na nezbytné fotografie a podpisy.
Sestřih z natáčení by měl být vysílán v pořadu Rytmix
na Déčku na konci prázdnin nebo začátkem září.
Chci poděkovat zúčastněným žákům za vynaložené
úsilí a perfektní výkony a všem, kteří mi s akcí pomáhali.
Koplíková Adriana
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PROJEKTOVÝ DEN UKLIĎ SI
SVOU OBEC
Dne 17. 4. 2018 se naše škola zapojila do projektu „Ukliď si svou obec“ v rámci Dne Země. První hodinu jsme hovořili o třídění odpadů, později
jsme vyrazili dle tříd do všech koutů naší obce,
abychom ji vyčistili a zbavili zbytečných odpadků. Vše probíhalo v koordinaci s pracovníky
obce, kteří odváželi vytříděný odpad z určených
míst. Na naší škole probíhá pravidelně sběr papíru a baterií, třídíme odpad a také navštěvujeme
Kovosteel ve Starém Městě, kde se seznamujeme
s recyklací odpadů. Tento den nám vyšlo krásné
počasí a kromě zdravé vycházky jsme měli z vykonané a smysluplné práce radost, protože chceme
chránit tu naši krásnou modrou planetu Zemi!
Markéta Varmužová

EXKURZE DO CVP GALVANIKA
ŽDÁNICE
Dne 11. 5. 2018 se žáci 9. ročníků zúčastnili
exkurze do CVP Galvanika ve Ždánicích. Tato
firma dělá povrchovou úpravu kovů proti korozi
a my jsme se byli podívat, jak tento proces probíhá. Na začátku prohlídky nám pustili prezentaci
a krátký film o činnostech této firmy. Následovala
prohlídka celého areálu firmy. Během prohlídky
jsme si mohli vyzkoušet práci na různých pozicích. Díky této exkurzi jsme mohli nahlédnout
do plného provozu firmy CVP Galvanika.

JAKÉ JE BÝT
Jaké je být soudkyní nebo asistentkou prezidenta republiky se žáci VIII. A dověděli v dalším ročníku našich besed zaměřených na profesní orientaci. V listopadu přijala naše pozvání Mgr. Hana
Stuchlíková, která pracuje jako soudkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. V březnu mezi nás
přišla Ing. Kateřina Bimková, od které jsme zjistili, co všechno má na starosti asistentka prezidenta republiky. Obě mladé dámy dětem ukázaly, že
už v mladém věku se dá dosáhnout významného
profesního uplatnění. Není to ale určitě zadarmo,
musí se chtít a pilně pracovat. Děkujeme oběma
za zajímavé povídání a čas, který nám věnovaly.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

KOVOSTEEL
Ve středu 4. 4. 2018 navštívili žáci 1. a 2. ročníků Kovosteel ve Starém Městě u Uherského Hradiště, který se zabývá recyklací odpadů. Při této
příležitosti jsme navštívili KOVOZOO, unikátní
areál, kde umělci z kovošrotu vyrábí různá zvířata. Potkáte tam nejen gepardy, opice, lvy, bizony,
žirafy, ale i velblouda, slona, pavouka, ryby a ptáky. Z rezavých šroubků, pružin, koleček a dalšího
odpadu vznikají v tzv. “Porodnici“ zvířata téměř
podobná živým předlohám. Krásný pohled se nám
naskytl z majáku Šrotík o výšce 27 m. Nachází
se v areálu odpadářské firmy REC Group, která
se zabývá recyklací odpadů. Současná civilizace
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produkuje moře odpadů a k moři patří maják,
který naviguje lodě na správnou cestu. Název velké lodě, kterou jsme si také prohlédli, je Naděje,
protože předkládá vizi, že i s mořem odpadu se
dá smysluplně nakládat. U hlavní křižovatky „přistál“ největší dopravní letoun L-610 a měli jsme
možnost si ho prohlédnout i zevnitř. Neopakovatelný zážitek nám poskytl vláček Steelinka, která

nás povozila po celém areálu a my jsme tak viděli
recyklaci odpadů zblízka. V Kongresovém centru jsme měli výukový program o třídění odpadů,
prošli jsme se po vyhlídkové lávce, koupili nějaký suvenýr a unaveni, ale velmi spokojeni a plni
zážitků jsme se vraceli domů.
Markéta Varmužová

k London Eye, ze kterého si mohly celé město prohlédnout. A večer jsme metrem přijeli k O2 Aréně,
odkud nás vzal autobus na meeting point s rodinami, u kterých jsme byli ubytováni. Jednalo se
Ve dnech 20. – 24. 5. 2018 odjeli žáci 8. a 9. o černošské rodiny (poprvé), takže žáci měli příročníků na zájezd do Londýna (20 žáků). Cesto- ležitost se seznámit s úplně jinou rasou a kultuvali jsme společně se Základní školou z Vyškova. rou. Domlouvali se samozřejmě anglicky. Rodiny
V den příjezdu jsme si pěšky prošli historic- se o nás hezky staraly, připravovaly nám snídaně
ké centrum Londýna. Dopoledne Westminster a večeře a k tomu obědový balíček.
Bridge, Westminster Abbey, The Houses of ParDalší den nás páni řidiči zavezli do překrásnéliament, Big Ben, Downing Street, Horse Guards ho městečka Windsor nedaleko Londýna (jedná
Building (White Hall – Horse Guards Parade) se o víkendovou rezidenci královny Alžběty II.).
se střídáním stráží. V St. James´s Park jsme se Děti si mohly projít zahrady i samotný zámek
naobědvali a pokračovali k Buckingham Palace, a také St. George´s Chapel (kaple, kde se odePiccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar hrával sňatek prince Harryho a Meghan MarkSquare s Nelson´s Column – tady dostaly děti le, teď již vévody a vévodkyně ze Sussexu - the
rozchod a mohly se podívat do National Gallery, Duke and Duchess of Sussex). Odpoledne jsme
Soho, China Town, Covent Garden, popř. Oxford pak měli zamluvenou Madame Tussauds (nejznáStreet. Přes Golden Jubilee Bridge jsme se dostali. mější muzeum voskových figurín na světe), kde

ŠKOLNÍ EXKURZE – ZÁJEZD
DO LONDÝNA
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se žákům velmi líbilo. Poté dostali chvíli rozchod
na Regent Street a opět metrem jsme se dostali
k O2 Aréně a pak do rodin.
Poslední den trávený v Londýně nás překvapil
studený vítr a zatažená obloha (první dna dny bylo
počasí víc než krásné), a to v Greenwichi. Viděli
jsme místo, odkud vede nultý poledník (Prime
Meridian), který rozděluje Zemi na východní
a západní polokouli, Royal Observatory, prošli
jsme okolo National Maritime Museum, zastavili
jsme se u čajového klipru Cutty Sark a svezli se
po řece Temži až k hradu the Tower of London
s uloženými korunovačními klenoty. Prostory
hradu a zahrad mohly děti prozkoumat samy. Poté
jsme přešli přes Tower Bridge (i s prohlídkou).

a po břehu Temže, na kterém jsme viděli např.
HMS London (válečný křižník) nebo The Globe
(divadlo Williama Shakespearea), jsme se dostali
k Millenium Bridge, přes který jsme prošli k St.
Paul´s Cathedral. Tady žáci dostali rozchod,
mohli se podívat dovnitř katedrály nebo brouzdat
po ulicích a obchodech a nasávat atmosféru.
Samozřejmě dostali možnost nakoupit si jídlo
na dlouhou cestu zpět do České republiky. Čekala
nás totiž poslední jízda metrem k autobusu a pak
okolo šesté hodiny večerní odjezd domů.
Přestože náš program byl opravdu náročný, žáci
si exkurzi užili, mají plno vzpomínek a určitě se
ještě někdy do Londýna znovu podívají.
Oldřiška Výletová

HUDEBNÍ OKÉNKO
Letošní jaro bylo velmi příhodné pro naše mladé muzikanty a zpěváčky. Prokop Neduchal získal v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Praze 1. cenu
ve hře na trombon a na tenor. CM ZUŠ Dubňany
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

ml. (z naší obce hrají Jeník Hajný, Honza Strýček,
Vašek Varmuža) zaujali v krajském kole ve Veselí
nad Moravou svým živelným vystoupením porotu
a vyhráli 1. místo. Skvělá cimbalistka Maruška
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Hajná obhájila v Mikulově v Ústředním kole
sólovou hru na cimbál i cimbálové duo a získala také 1. místo. Zpěvačky, které si říkají TRIO A+K+N (Adélka Řiháková, Katka
Martykánová, Natálka Ponticelli) vyzpívaly
v Ústředním kole 2. místo v Turnově a Martinka Valášková se svým triem z Kyjova si také
odvezla 2. cenu ve své kategorii.
Vašek Varmuža získal v krajském kole recitační soutěže v Brně 19. 4. 2018 Cenu diváka.
Všem zpěváčkům, muzikantům i jejich
skvělým učitelům ze srdce blahopřejeme, přejeme další hudební úspěchy, radost z krásné
muziky a budeme se těšit na další koncerty!
Markéta Varmužová

Šikovní minulí i současní žáci školy
Viktorie Lesovská

Velký úspěch zpěvačky a možná budoucí herečky Viktorky Lesovské (studentka Stojanova gymnázia na Velehradě), která postoupila přes velkou
konkurenci v recitační soutěži Wolkrův Prostějov
do celostátního kola! Gratulujeme!

Markéta Varmužová

Markétka Varmužová, studentka Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě, získala v mezinárodní
soutěži PRO BOHEMIA ve hře na varhany v Ostravě 1. cenu a titul laureát. Gratulujeme!

Kateřina Podveská

Prvňačka Katuška Podveská sklízí se svými
pejsky úspěchy na mezinárodních výstavách psů.
Psy cvičí pod vedením své maminky Kateřiny
Podveské. Gratulujeme!
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Ellenka Kulheimová
a Adéla Maradová

Velice dobře si vedou v kroužku mažoretek Ellenka Kulheimová a Adéla Maradová. Ellenka v kadetkách a Adélka v seniorkách. Na mistrovství ČR v Jaroměři získala obě děvčata 1. místo ve svých kategoriích. Gratulujeme!

Naše farnost
Milí přátelé,
po třech letech se naše farnost opět zapojila
do projektu „Noc kostelů“, který probíhá nejen
v naší zemi, ale např. i v Rakousku a Německu,
kde má svůj původ. Tato akce se konala 25. května. Úvod a nosnou konstrukci akce tvořila tradičně mše sv., kterou ještě předcházela májová
pobožnost. Mše sv. byla zaměřena hlavně na děti.
Letos bylo zvláštností této bohoslužby, že místo
kázání se uskutečnila „módní“ přehlídka známých svatých. Děti v kostýmech různých svatých
procházely kostelem s hudebním podbarvením
a za doprovodu mluveného slova, které každého.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

světce představilo a uvedlo důležité údaje z jeho
života. Toto představení se setkalo s velkým ohlasem. V kostele byly vystaveny po mši i bohoslužebné předměty s popiskami. Byl zde také panel
s textem o historii kostela a farnosti, včetně
stručného uvedení současných údajů. Na kostelním kůru přitahoval mnohé návštěvníky výklad
o varhanech. V průběhu večera si lidé mohli
poslechnout varhanní skladby a také díla v méně
obvyklém provedení baskřídlovky s doprovodem
varhan. Mnoho lidí navštívilo také věž, kde byly
představeny zvony a hodinový stroj. V kostele
bylo možné u bočního oltáře zapálit svíčku, při
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níž člověk mohl vyjádřit úmysl své prosby či poděkování Bohu za určitou věc.
Ale asi největší atrakcí letošní Noci kostelů byla
prohlídka nově opravené fary, kdy si každý mohl
projít interiér, udělat si představu o dispozičním
rozložení budovy a vidět výsledky této generální
opravy. Ve společenské místnosti běžela smyčka,
která na zeď promítala prezentaci fotografií či
videí dokumentujících velké množství práce, která byla při opravě vykonána. Nechybělo zde ani
malé občerstvení, nachystané ženami z farnosti.
I v budově fary bylo místo pro děti a jejich uplatnění. Jednak zde byly pro ně připraveny tvořivé
dílny, kde mohly rozvinout své tvůrčí schopnosti,
ale byla zde také představena výtvarná díla dětí,
která namalovaly před konáním akce a která souvisela s již zmíněnou přehlídkou svatých v kostele – znázorňovala totiž svaté patrony dětí a další
jejich oblíbené světce.
Noc kostelů byla zakončena v kostele – kde jinde – ztišením a adorací před Nejsvětější svátostí,
která byla doprovázena meditativními zpěvy.
Akce se, nejen podle mého názoru, mimořádně
vydařila. Odhadli jsme, že ji navštívilo na 300 lidí,
z nichž část byla i přespolních. Vyjadřuji tímto
i vděčnost všem, kteří se na uspořádání tohoto
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projektu podíleli, i všem, kteří si udělali čas a přišli se podívat.
P. Bedřich Horák, farář
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Florbalový turnaj
ministrantů
Začátkem června se uskutečnilo poslední florbalové utkání ministrantů v Miloticích O pohár
kyjovského pana děkana. Celá soutěž probíhala
od února, kdy ve třech zápasech ministranti farností kyjovského děkanátu získávali body, které
rozhodly o umístění jednotlivých družstev. K velké radosti mistřínští ministranti starší získali
3. místo a ministranti mladší si jako vítězové
odvezli domů pohár pana děkana, který můžete
zhlédnout v sakristii našeho kostela. Chlapci měli
možnost při těchto sportovních setkáních nejen
ukázat fyzické a mravní kvality v kolektivní hře,
ale hlavně poznali nové kamarády ministranty
z okolních farností, bezvadné kněze z děkanátu
a vstřícný humor a motivaci našeho kyjovského
pana děkana Vladimíra Mrázka.
Tak, milí ministranti, ať Vám ta disciplína jde
stejně i u oltáře jako na florbalovém hřišti. Za naši
farnost Vám gratulujeme ke skvělé reprezentaci!
Markéta Varmužová

Charitní pečovatelská služba
Jaro uteklo v mílových botách a naše pečovatelská služba má za sebou zase kus práce, radosti
i starosti a také plány do budoucna.
Každodenní činnost pečovatelek připomíná
práci ve včelím úlu, charakter jejich činnosti je
velmi různorodý. Pracovnice zajišťují především
základní životní potřeby našich uživatel, obstarávání běžných záležitostí (vyřizování pošty, objednávání obědů, lékařských prohlídek, zajišťování
pochůzek a nákupů), doprovody uživatelů k lékařům. Naším cílem je spokojený uživatel, který
má zajištěny základní životní potřeby. Aktuálně
můžeme nabídnout pomoc a podporu rodinám
s dětmi se specifickými potřebami, jedincům
po úrazu, při dlouhodobé nemoci. Pečovatelská
služba se nemusí zaměřovat pouze na cílovou skupinu senioři, službu můžeme poskytnout i nezletilým dětem, jejich rodičům.
Radostnou událostí na DPS byla akce pro naše
uživatele a obyvatele DPS, kterou jsme přivítali
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

letní dny. Začátkem června jsme si společně poseděli a zazpívali lidové a místně lidové písničky
za doprovodu harmoniky, což bylo velmi příjemné. Občerstvení bylo také zajištěno. Na tuto akci
jsme přivezly i 4 uživatele, ke kterým dojíždíme
do obce, osvědčilo se naše nutné „vybavení služby“ – služební auto, bez kterého si výkon služby
nedokážu vůbec představit.
Plány na další podobné aktivity, které však
realizujeme nad rámec pečovatelské služby a jsou
charakteristické především pro pobytové služby,
tedy následné, máme bohaté. Důležitým faktorem bude časový prostor pro realizaci a nadšení
pracovnic aktivitu zrealizovat. V průběhu srpna
máme v plánu zopakovat společné zpívání s harmonikou a na konci srpna – Letní odpoledne
na DPS s kulturním programem a s možností
prohlídky budovy pro ty, kdo DPS ještě neznají.
Podzimní aktivitou bude stejně jako loni – vyrábění ozdob z dýní, „dýňobraní“. Doufám, že se
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i letos urodí, stejně jako vloni, a společně si popovídáme a něco pěkného vytvoříme.
Běh života přinesl i neradostné zprávy, kdy
za poslední čtyři měsíce nám ubyla péče u celkem
šesti uživatel - dva zemřeli, další čtyři ukončili
péči z důvodu umístění do následné služby, hospitalizace nebo z důvodu nepotřebnosti služby – péči
bude zajišťovat pouze rodina. Události se však
neblaze odrazily na finanční stránce naší malé
služby, kdy každý výpadek péče je velmi znát.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci?
Jedincům, kteří potřebují pomoc nebo podporu
ve své tíživé životní situaci, kdy bez pomoci druhé osoby již nedokáží zvládnout péči o sebe nebo

domácnost. Můžeme poskytnout službu také rodinám v tíživé životní situaci, které např. pečují
samy o dítě se specifickými potřebami (zdravotní
či mentální hendikep, následky po úrazu). Nabídka péče platí též pro osoby - nejen seniory - které vlivem zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc,
úraz, pooperační stav) nebo vlivem ztráty blízké
osoby nemohou obstarat své životní potřeby.
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín
a Jihomoravský kraj. Tímto děkuji donátorům
za finanční podporu.
Karla Blahůšová, vedoucí služby

Záchranářem v Saudské Arábii – část 4
Rád bych pozdravil všechny spoluobčany ze
země věčného písku a zapomnění. Opět jsem cestoval v čase a vrátil se do 15. století a roku 1439.
V Saudské Arábii jsem zažil již čtvrtý Ramadán
a nějak bych rád zhodnotil jisté zvyky, ale i návyky domácích občanů. Jak je již známo, v postním
měsíci Ramadánu, který patří mezi hlavní pilíře
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Islámského náboženství, je zakázáno jíst, pít, žvýkat a jakkoliv být přítulný ke své ženě od úsvitu
do soumraku. Po modlitbě a západu slunce mohou
společně rodiny usednout ke snídani. Ano, pro
domácí občany je to snídaně. Pro představu a přiblížení situace, v naší křesťanské tradici a kultuře je pravidlem ve vánočních svátcích o Štědrém
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

procesí v poutním místě – Mekkce. Musí mít.
speciální oděv, který se skládá ze dvou bílých
ručníků, které jsou přímo vyrobeny na danou
cestu. Po splnění procesí se muži stříhají dohola
a ženám se zastřihují konečky vlasů. Bílé ručníky, které měli poutníci v daném procesí na sobě,
mohou sundat až po ostříhání vlasů. Ukončení postního měsíce Ramadánu trvá 3 poslední
dny toho měsíce. Je to sváteční období, které
se nazývá Eid al-Fitr. Jsou to 3 dny, které značí přerušení půstu. Tyto dny mají velmi blízko
i k našim vánočním tradicím. Lidé se v průběhu
tří dnů obdarovávají dary, děti dostávají sladkos-.
ti a všichni si velmi užívají vybraných pokrmů
k tomuto svátečnímu období. Státní zaměstnanci
mají v průběhu těchto dnů více jak týdenní dovolenou. Je to nevídaná situace, ale opravdu v celém
království mají všichni lidé ze státní správy volno
a ti, kteří musí být v zaměstnání (vojáci, členové
záchranných složek), získají pak navíc 7 dní dovolené. Nikdo nemusí čerpat na svátky dovolenou,
protože zde ji mají všichni extra. Svátek Hadž,
který patří do pilířů Islámu, propukne v měsíci
dnu mít po postním dnu štědrovečerní večeři. My srpnu. Je to týdenní pouť do Mekky, kterou by
to zažíváme jen jednou do roka, ale oni to mají měl za svůj život vykonat alespoň jednou každý
v průběhu měsíce Ramadánu každý den po dobu muslim. Na konci poutě Hadž oslavují muslimové
30dnů. Jen si představte mít štědrovečerní večeři na celém světě svátek Eid al-Adha. Je to svátek
každý den v průběhu prosince. A Určitě si říká- oběti a je jedním z největších náboženských svátte, že by Vás to kouzlo Vánoc určitě omrzelo, ale ků, které muslimové slaví, a připomíná ochotu
na druhou stranu po celodenním půstu by se jis- a poslušnost Abraháma, který obětoval svého
tě každý těšil na vybrané dobroty k jídlu. Hlavní syna Ibrahima Bohu. Po ranní modlitbě jde větpodstatou je, že u „snídaně“ se sejde celá rodi- ší část rodiny na místní farmu, kde si vyberou
na a drží při sobě. Například v Saudské Arábii kozu, berana či velblouda a vykonají oběť, která
žijí často až 3 generace rodinných příslušníků je usmrcena halal způsobem. Halal je v arabském
pohromadě. Ve více generačním domě má každá překladu slovo povolený, v tomto případě je zvígenerace své patro. Takže kouzlo společné snída- ře usmrceno nožem bez omráčení. Jen dodám,
ně s celou rodinou chtějí prožívat všichni doma že opakem slovíčka halal je slovo haram, které
a málokdo chce být v práci. Po soumraku jako by značí zakázané či nepovolené – například vepřo-.
se v království zastavil čas a nikdo nikde, silni- vé maso či alkohol pro muslimy. Oběť, která byla
ce jsou prázdné, nemocniční chodby jsou bez pa-. k svátku Eid al-Adha usmrcena, je rozdělena
cientů, telefony hluché. Všichni si chtějí užít tu na tři části, kdy první třetina je darována rodině,
sváteční chvíli a atmosféru s příbuznými. Samo- druhá třetina přátelům a poslední třetina masa je
zřejmě podstata je taková, že od úsvitu by měli darována chudým lidem. Hlavní je symbolika oběmuslimové pročítat jejich náboženský text Korán ti, která představuje ochotu vzdát se některých
a modlit se, jenže většina hlavně z mladé generace vlastností štědrosti s cílem posílit vazby přátelsi jen otočila den a noc. Tudíž přes den spí a odpo- ství a pomoci chudým. Saúdskoarabský korunní
ledne se vzbudí ke sváteční snídani. Po společné princ Mohamad bin Salmán již v minulém roce
snídani a modlitbě mají do úsvitu čas na zábavu zahájil rozsáhlé sociální a ekonomické reformy.
a návštěvu příbuzných. Silnice jsou v tu dobu Nechal otevřít kina (celkem 3), povolil hudební
zcela zaplněny a noční život je v plném proudu. koncerty a od poloviny června mohou i ženy řídit
Muslimové by dále během měsíce měli splnit jisté. automobil. Problém však nastává u domácích
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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radikálů či ortodoxních věřících, kterým se tento
směr politiky vůbec nelíbí. V SA panuje nejortodoxnější islám zvaný wahhábismus, který by rádi
jistí extrémisté chtěli ponechat. Velkou diskuzi
v Arábii zaznamenal první zápas ve wrestlingu,
kdy zápasníci byli nevěřící a publikum bylo smíšené. Donedávna bylo nemožné vidět ženu a muže
na sportovním klání společně. S takovou ideou
se mnoho obyvatel nemůže zcela vyrovnat. Sám
jsem zvědav, jak princova vize 2030 dopadne, ale
to ukáže až čas. Jako první z vládců v SA se setkal
při návštěvě USA s některými Židy, což bylo pro
jeho předchůdce naprosto nemyslitelné a ani se
domácím nelíbí, že není kritický k Izraeli. Saudskou Arábii čekají léta rozmachu a mnoha změn.
Vize a plány k jisté nezávislosti na ropném trhu
jsou cílem budoucího pana krále. Nedávno prohlásil, že jen jeho smrt může zastavit toto tažení. Tak
se nechme překvapit a v roce 2030 třeba uvidíme
ty dané sliby a výsledky. Jednu podstatnou věc
jsem si uvědomil při mé poslední cestě v letadle
na Arabský poloostrov. Poprvé jsem využil Saudské aerolinie a před přistáním se u všech cestujících na monitoru zobrazilo v překladu „vítejte
ve svém světě“. Byl jsem rád, že alespoň v Saudské Arábii si to ten národ z velké části uvědomuje. Je to naprostý fakt, že naše „světy“ jsou
diametrálně velmi odlišené a jak kulturní zvyky,
tak sociální návyky jsou zcela jiné. Tady si ti lidé
jsou velmi dobře vědomi jistých rozdílů a všichni
se z cestování po světě velmi rádi vrací zpět domů,

protože tady je jejich rodný kraj a tady jsou doma.
Já se zase brzy velmi těším na návrat do naší
malebné krajiny a obce. A
Přeji všem spoluobčanům pěkné prožití letních
dnů a hlavně pevné zdraví.
S pozdravem
Adam Pavel Špaček

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
V posledních týdnech se nejvíce soustředíme
na přípravu oslavy 10. výročí RC Krteček. Naší
snahou bylo, aby si každý přišel na své. Organizačně je tato akce náročná, ale věříme, že bude
stát zato. Snad nám bude počasí přát. Až budete
tento příspěvek číst, bude již po akci. Věříme, že
příprava, kterou tomu věnujeme, povede ke zdárné realizaci.
V době prázdnin bude RC uzavřeno. Novinky a případné změny, které se budou týkat dne
a času setkávání od září bude zveřejněno na fb
stránkách, vyhlášeno místním rozhlasem nebo
vyvěšeno na nástěnce.
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Přejeme Vám, ať prázdniny strávíte dle svých
představ.
Tým RC Krteček
V letošním roce mě oslovilo několik maminek
s prosbou opět zrealizovat Školu hrou. Proběhlo
sedm setkání se zajímavými aktivitami na rozvoj
paměti, myšlení, prostorové orientace, představivosti, řeči… Děti byly snaživé a aktivní. Víme,
v čem jsou skvělí. Víme, na čem by se dalo zapracovat, ať je ten start do školy snazší. A
Veronika Bartoňová
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Podkověnka
Blíží se konec školního roku a s ním i ohlédnutí
za činností Podkověnky v posledním čtvrtletí.
Z důvodu nepříznivého počasí (velká zima
a silný, studený vítr) se 18. března neuskutečnil
zvykoslovný obřad Smrtná neděle. Práce v souboru ale gradovala pěveckou přípravou na Dětskou
pěveckou soutěž Jaromíra Měchury, ve které zpívaly dvě třetiny dětí ze souboru.
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Slavnost Seslání Ducha svatého 20. června
nebyla letos ukončena zvykoslovnými tanci „královniček“, protože se nám rychlými kroky přiblížilo výročí školy, pořádané u příležitosti 230 let
trvání školství v naší obci, a my jsme docvičovali
nový program „Na starú školu“. V tomto pásmu
jsme se snažili propojit téma škola - učení s komediálně-dramatickým projevem našich členů..
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Využili jsme také nasbírané školní „hlášky“
i dřívější škádlivky mezi dětmi obou obcí. Spolu
s písničkami o škole a tancem „Dyž sem chodil
do školy“ jsme s tímto novým programem vystoupili v pátek 1. června v kulturním domě na Školní
akademii. Pečlivá příprava se nám vyplatila, děti
předvedly dobrý herecký, taneční i pěvecký výkon.
Do konce školního roku jsme ještě stihli,
k velké radosti všech dětí, uspořádat zájezd čle-

nů, rodinných příslušníků i našich muzikantů
z doprovodných dětských cimbálových muzik
do relaxačního centra Bongo v Brně jako odměnu
za celoroční práci v souboru. Na prázdniny přejeme všem dětem i jejich rodinám hodně společně
strávených chvil při odpočinku i prázdninovém
cestování a poznávání nových krajů a přátel.
Jarmila Maradová

Krušpánek
Děti z Krušpánku na jaře nezahálely a na pravidelných pátečních zkouškách pilovaly vše, co se
během celého roku naučily. Hlavní úkol pro nás
ovšem byl pilně se nachystat na vystoupení, která nás čekala a ještě čekají. Ve dnech 18. a 19.
května jsme proto vyrazili do blízkého Ježova
na dvoudenní soustředění, kde jsme se zaměřili
zejména na nácvik pásma „Kača sa bude vdávat“,
se kterým jsme vystoupili v premiéře o loňských
prázdninách na festivalu v Mistříně. Pásmo jsme
trochu upravili a naučili nové členy. Soustředění
jsme si moc užili, pořádně jsme si zatancovali, ale
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také zařádili při různých hrách, soutěžích a chybět nemohla ani noční bojovka.
První vystoupení bylo 1. června na akademii
v rámci výročí založení ZŠ. Děti na generálce
v pátek dopoledne předvedly svým spolužákům, co
vše se v Krušpánku naučily a odpoledne „naostro“
svým vystoupením potěšily své rodiče. Doprovodila nás CM Stužka s primášem Petrem Kostihou.
Další vystoupení nás čeká na festivalu v Miloticích v sobotu 4. 8. v dětském pořadu. Kvůli přesně
dané minutáži od autorů tohoto pořadu nás čekal
nelehký úkol, naše pásmo zkrátit na polovinu.
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Trochu nás mrzí, že některé pasáže jsme museli
vynechat, ale i tak doufáme, že budeme mít úspěch
a budeme se ctí reprezentovat naši obec.
Moc mě těší, že máme momentálně v Krušpánku velmi šikovné a talentované děti. Proto bych jim všem ráda touto cestou poděkovala
za pilnou práci během minulého školního roku.

Rodiče, můžete být na ně pyšní a Vám také děkuji za spolupráci a za chystání krojů. Dále moc
děkuji výborným vedoucím Zuzce Tesaříkové,
Dominiku Hajnému a Sáře Novotné za perfektní
podporu a práci vedoucích. Přeji jim, aby s těmi
našimi puberťáky jim vydržely pevné nervy
i do dalších let. A
Kristýna Gazdová

Slovácký krúžek
Také máte pocit, že jaro snad vůbec neproběhlo a rovnou přišly teploty vrcholícího léta? Pro
nás totiž jarní dny rychle přešly a s horkými dny
jsme se přehoupli do pomyslného léta. A co vše
jsme prožili? Květen byl na akce vskutku bohatý.
Stárkům z Lúčky jsme vypomohli postavit máj,
abychom ho po jeho skácení přespolními „záškodníky“ postavili znovu a po necelých dvou týdnech
kultivovaně a organizovaně pokáceli. O „pokácení“ máje (nedá se hovořit ani o krádeži, spíše
o jejím zničení) přespolními se mezi chasou řeklo
mnohé, osobně jsem rád, že při tomto partyzánském a riskantním ataku nedošlo k majetkové
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či dokonce zdravotní újmě. Rozhodně poučení
do dalších let. V polovině května jsme uspořádali
výuku tanců s následnou besedou u cimbálu. Přes
propagační aktivitu jsme byli poněkud rozladěni
z velmi nízké účasti domácích folkloristů. Nezřídka slýchám hlasy volající po pravidelných besedách u cimbálu, avšak když už je podobná akce
zorganizována, nastává pomyslné „ticho po pěšině“. Škoda!
Koncem května se uskutečnila v Ratíškovicích
soutěž o nejlepšího verbíře kyjovského Dolňácka. Jsem velmi rád, že se této soutěže pravidelně
účastní také naši tanečníci. Velmi děkuji Petru

29

Varmužovi ml. a Ondrovi Výletovi za to, že mají
chuť a zájem takto vystoupit. Mimo ně gratuluji
také ke skvělému umístění Dominiku Hajnému
z Lúčky a Vaškovi Varmužovi z Krušpánku. Ať to
verbuje, šohaji!
Koncem června jsme rádi vystoupili na 5. výročí
ženského sboru Rezedky. Ještě jednou blahopřejeme k „narozeninám“ a ať Vám to i nadále tak
krásně zpívá, dámy! Druhý den časně zrána jsme
totiž se členy souboru Bzenčan vyjeli reprezentovat náš folklor a obec na festival Pojizeří, který
se konal v Bakově nad Jizerou. V době uzávěrky
tohoto čísla zpravodaje se na něj teprve připravujeme. Věřím, že to bude příjemná akce a v příštím
vydání se s Vámi podělím o zážitky.
Co nás v letních dnech čeká dál na poli folklorním? Zcela určitě Národopisný festival v Miloticích. Tradiční srpnová událost, svátek folkloru
kyjovského Dolňácka, na který se vždy těšíme.
V srpnu vystoupíme také na domácím vinobraní.
V září vyrazíme ukázat náš folklor do Valašského
Meziříčí na tamější festival Babí léto. Pro mnohé začíná oblíbená hodová sezona, takže nažehlit
kroj, vyleštit holénky, natáhnout víno a hurá přes
pole. Všechno však nebude jen o folkloru, a tak
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si dozajista užijeme letních měsíců i nefolklorně. Vážení spoluobčané, užijte si ve zdraví těla
i ducha krásné letní měsíce.
Tomáš Kellner, starosta spolku
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Ženský sbor REZEDKY
Od narození Dorotky uplynuly již čtyři měsíce,
než jsme se domluvily a přišly „do kúta“ s malým
dárkem. Popřály jsme malé Dorotce a jejím rodičům, Klárce Varmužové a Michalovi Strýčkovi,
hodně lásky a božího požehnání. Besedovalo se
nám velmi příjemně a malá Dorotka šla z ruky
do ruky. Jako dobré sudičky jí přejeme do života
jen to nejlepší.
5. 5. 2018 jsme se u Dufků zúčastnily tradičního koštu vín a při cimbálové muzice Petra.
Šrahůlka z Milotic jsme si jen tak neoficiálně
zazpívaly několik písniček. A samozřejmě pokoštovaly skvělá vína od místních i jiných vinařů.
V překrásné vinařské oblasti zvané Kukle jsme,
díky Mirkovi Novotnému, získaly nádherné fotky
na naše první CD, které jsme připravovaly rok.
Konečně jsme také přijaly pozvání od paní doktorky Mirky Neduchalové na posezení do jejich
búdečky v již zmíněných Kuklách. Byl to skvělý
večer plný smíchu, písniček a vzpomínek.
V sobotu 9. června jsme byly pozvány na zpívání ve Zlechově, kde místní pořádali 2. Folklorní
odpoledne. Ve velmi horkém odpoledni jsme se
představily dvěma vstupy, vždy po cca 10 min.,
bez doprovodu muziky. Bylo to náročné jak psy-
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chicky, tak zejména fyzicky (už jenom vstup
na pódium vyžadoval velký kus odvahy a hbitosti
A). Ale všechno jsme zvládly hlavně díky naší
vedoucí Klárce a dobré náladě.
A nakonec to nejlepší. Náš koncert k 5. výročí
založení sboru v pátek 29. června. Uvedeme zde
naše první CD s názvem „Šla na trávu“. Všechny
se těšíme a věříme, že se Vám bude koncert i naše
nové CD líbit. Až budete tento článek číst, tak už
bude po akci a Vy toto CD jistě budete mít ve své
sbírce.
O koncertu ale až příště A
Za Rezedky, Marcela Hasalová
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Amatores Musicae Antique
Dovolte mi, abych se ještě vrátila do března
letošního roku a zavzpomínala na koncert, kterého se chrámový sbor AMA aktivně účastnil:
Letošní 27. ročník Velikonočního festivalu
duchovní hudby v Brně, který pořádá Filharmonie Brno, byl inspirován tématem „Zahrada, vinice“. Koncerty v brněnských chrámech zazněly
ve dnech 25. března až 8. dubna 2018.
V pondělí 26. března v bohatě zdobeném secesním interiéru kostela Neposkvrněného početí
Panny Marie na Křenové ulici, který se v době
svého vzniku nalézal již těsně za hradbami města,
zazněly lidové pašije podle sv. Jana, jejichž autorem je Petr Varmuža.
„Pašije, zprávy evangelistů o utrpení a smrti Ježíše Krista, předčítané nebo prozpěvované, byly vždy
důležitou součástí života každého křesťana v rámci
liturgie Svatého týdne. Mnozí hudební autoři použili
pašijový text ke zpracování v podobě výpravné či dramatické, a to formou kantáty nebo oratoria.
Pašijové písně zapsané v Sušilových a Bartošových
sbírkách jsou v uváděné verzi stylizovány do formy
„lidového oratoria“ s využitím sólového i sborového
zpěvu a komorního orchestru s cimbálem.“
Petr Varmuža
Chrámovému sboru AMA se dostalo cti zazpívat si Janovy pašije v tomto překrásném kostele
za doprovodu Brněnského orchestru lidových
nástrojů, jehož uměleckým vedoucím je Petr Var-
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muža. Sólové party zazpívali Klára Varmužová,
Lucie Hubená, Tadeáš Janošek a Michal Marhold.
A věřte, že to byl ohromný zážitek. Kostel byl
zaplněný do posledního místečka a přítomní
návštěvníci koncertu byli velmi pozornými posluchači. Pro náš amatérský sbor to byla velká čest.
Chceme proto Petrovi velmi poděkovat, že s námi
měl obrovskou trpělivost při nacvičování skladby
a nesl svou „kůži na trh“. Vždyť při případném
neúspěchu by hanba spadla nejen na náš sbor
(my jsme amatéři a něco uneseme A), ale hlavně na výborný BROLN a jeho šéfa. Ale diváci nás
ocenili vřelým potleskem (někteří dokonce ve stoje). Snad jsme tedy BROLNu a jeho uměleckému
vedoucímu Petrovi neudělali ostudu a bude s námi
nadále spolupracovat a vést nás k lásce k hudbě
a co nejprofesionálnějšímu provedení skladeb.
Lenka Gajdová, členka chrámového
sboru AMA
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Soubor Mistřín
V době, kdy čtete toto číslo zpravodaje, je léto
v plném proudu a mnozí z nás si užívají zaslouženou dovolenou. Jen velmi krátce se zmíním o činnosti souboru v předešlých měsících. Hlavní akcí,
která nás organizačně zaměstnala, bylo už tradiční Pálení čarodějnic. V tomto roce jsme řešili dilema, zda akci uspořádáme na stejném místě jako
předchozí ročníky, tedy v areálu, dnes už bývalé
Poláškovy hospody. Důvod byl jasný, sice absence
zázemí, které jsme dříve, když hospoda fungovala,
v areálu měli. My jsme ale lokalitu měnit nechtěli, protože si myslíme, že areál je pro takovou
akci perfektní. Naštěstí nám vyšli vstříc „kuželkáři“ a kromě venkovního areálu nám umožnili
využít i sociální zařízení v kuželně, takže jsme
mohli celou akci bez problémů uspořádat. Chtěl
bych jim za toto gesto poděkovat a věřím, že se
dohodneme i v příštích letech. Z našeho pohledu
dopadla akce na výbornou – perfektně vyšlo počasí a lidi se dobře bavili. Jedinou kaňkou snad bylo
to, že jsme v teplém počasí nedokázali uspokojit
poptávku po pivu, které jsme nestíhali čepovat.
Chybami se ale člověk učí a my se v příštím roce
určitě připravíme na takovou situaci lépe.
Na konci června jsme uspořádali další ročník
akce Cimbály na ulici. Tentokrát se nám podařilo zajistit dostatek muzikantů z různých koutů
našeho regionu a díky tomu vzniklo unikátní těleso, které pravděpodobně nikde jinde neuvidíte,
a to je i cílem této akce, se kterým před několika
lety vznikla. Jsme moc rádi, že se nám k tomuto
původnímu konceptu podařilo opět vrátit. Moc
děkujeme všem muzikantům. Z ohlasů těch, kdo
akci navštívili, víme, že se muzika moc líbila a my

věříme, že ve stejném duchu proběhnou i další
ročníky.
Závěrem bych chtěl za Soubor Mistřín popřát
všem krásné slunečné léto, i když i s porcí deště,
který v rozumné míře všichni toužebně vyhlížíme.
Petr Hajný, Soubor Mistřín

Kroužek Hubert
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při ČMMJ
OMS Hodonín má ve školním roce 2017 – 2018 celkem 17 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy v pondělí,
a máme pestrý program schůzek a také výletů s přírodovědnou a mysliveckou tématikou.
27. ledna jsme se vydali na Mezinárodní entomologickou výstavu a burzu brouků a motýlů,
mám zato, že příroda jsou i tito drobní živočiLetní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

chové. Dětem se velice líbila prohlídka i systém,
jakým to na takové burze probíhá.
V březnu byla Okresní přehlídka trofejí
v Mikulčicích. Nakreslili jsme v kroužku obrázky
do soutěže Mé toulky za zvěří. V kategorii A se
umístila Marina Urubková na pěkném 2. místě se
svou prací „Bažanti“. Moc děkuji rodičům, kteří
s dětmi přijeli do Mikulčic na předání cen a slavnostní vyhlášení vítězů podpořit Marinku.
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19. března jsme společně po lese roznášeli plakáty „mláďátka“, celkem jsme jich vyvěsili 8 kusů
a do týdne nám vandalové skoro všechny otrhali.
Je k zamyšlení, proč to někdo dělá.
9. dubna jsme sázeli stromky v okolí farmy Karlín. Tato brigádnická činnost nám byla přínosem
a odměnou byla finanční hotovost, za kterou jsem
pořídila mládeži pizzu a šampus po soutěži Zlatá
srnčí trofej.
15. dubna pořádala kulturně-propagační komise při ČMMJ OMS Hodonín výlet kroužků okresu
do obory Radějov. Původním plánem bylo sbírání
shozů daňčí zvěře. Bohužel se nám nedařilo najít
shozy, v důsledku dlouhé zimy ještě daňci nosili
lopaty na hlavě. My jsme se zúčastnili v plném
počtu, tato exkurze se nám velmi líbila, dokonce
jsme viděli jeleny i daňky, srnčí zvěř… Zpestřením
bylo opékání špekáčků u rybníka, ve kterém si
děti máčely nožky po půldenní vycházce po oboře.
Dalším naším společným výletem byla exkurze
8. května do bažantnice, kde jsem pozvala i rodiče, kteří měli čas. Pokládám to za dost důležité,
aby členové kroužku viděli, jak se líhnou bažantí
kuřátka a jakým způsobem se o ně starají, než
vyrostou. Beru to jako skvělou příležitost každým
rokem si zopakovat před soutěží Zlatá srnčí trofej
– jakým způsobem se v bažantnici provádí umělý
odchov bažantů.
Schůzka 14. května – soutěž ve střelbě ze vzduchovky o drobné ceny. Trénovali jsme, jako v tomto roce několikrát, střelbu ze vzduchovky. Kluci
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připravili ohýnek a opékali jsme si špekáčky. Příprava na Okresní kolo Zlatá srnčí trofej a střelba
ze vzduchovky tímto vrcholila.
Zlatá srnčí trofej, která se konala na Pánově 19. 5..
2018, se zúčastnilo 15 členů kroužku HUBERT.
Umístění:
I. místo sk. Z – Martínek Hajný
I. místo sk. A chlapci – Adam Šefčík
II. místo sk. A chlapci – Adam Kališ
I. místo sk. A dívky – Marina Urubková.
– absolutní vítěz kategorie A
I. místo sk. B chlapci – David Šefčík
II. místo sk. B chlapci – Tomáš Vítek
II. místo sk. B dívky – Nikola Měchurová
III. místo sk. B dívky – Natálka Slancová
VÝSLEDKY okresního kola střelby
ze vzduchovky – členové HUBERT umístění:
I. místo sk. A – Adam Kališ
III. místo sk. A – Adam Šefčík
II. místo sk. B – Tomáš Vítek
V tomto roce jsme z Okresního kola ZST přivezli 11 medailí a 5 pohárů.
Poslední setkání členů kroužku, spojené s koupáním a grilováním, proběhlo 11. 6. 2018 a následně se potkáme v dalším školním roce.
Fotogalerie z našich společných akcí a skvělých.
zážitků je také na FCB s názvem Myslivecko-.
lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín.
Vedoucí Lenka Lípová

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Přinášíme Vám shrnutí toho, co se událo v jarních měsících v našem SDH Svatobořice.
V měsíci dubnu, a to 10. 4. 2018, se skupina
členů zásahové jednotky na popud Lukáše Piláta vydala darovat krev do Nemocnice Kyjov. Tato
akce nechť je příkladem i pro ostatní, jelikož nevíme, kdo z nás kdy budeme tuto vzácnou tekutinu
potřebovat.
Přelom dubna a května se již tradičně nesl
ve znamení pálení čarodějnic. Letošní akce se nám
vydařila po všech stránkách. Počasí stálo při nás
a i účast byla hojná. Pro návštěvníky malé i velké jsme si připravili opravdu zajímavé programy.
Děti si mohly zasoutěžit v rozličných disciplínách.
K vidění byla zvířátka v mini-zoo , která poskytla
rodina Kovalčíkova. Mohli jste spatřit kozu, hada,
tarantuli, chameleona a hvězdou bylo malé ochočené domácí prasátko zvané Chrochťa. Díky panu
Františkovi z Hrubé Vrbky jste se mohli projet
na koních. Tito byli k dispozici zájemcům v areálu.
školního dvorku u hasičky. Mohli jste vidět hasičskou techniku zblízka a obdivovat dovednosti
záchranářských psů při hledání ztracené osoby.
Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení
v podobě čepovaného piva, široké nabídky nealkoholických nápojů, grilovaných klobás, grilované
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kýty a jiných laskomin. Naše čarodějky podávaly
též svůj vařený lektvar.
Naši členové se 5. 5. 2018 zúčastnili oslav Sv.
Floriána u našich družebních bratří v Radošovcích.
22. 5. 2018 jsme předváděli hasičskou techniku
žáčkům Mateřské školy ve Svatobořicích.
V neděli 27. 5. 2018 proběhla okrsková soutěž
v požárním útoku, které jsme byli pořadateli.
Díky vstřícnosti SK Spartak, kterým za to velmi
děkujeme, nám bylo propůjčeno travnaté tréninkové hřiště, kde soutěže proběhly.
Zúčastnila se družstva Hovoran, Šardic, Svatobořic (dva týmy mužů a tým žen) a Mistřína.
Navzájem jsme poměřili síly a v družné atmosféře
uběhlo hezké nedělní dopoledne.
Tolik ve zkratce co bylo.
Dne 24. 6. 2018 na hřišti u hasičky ve Svatobořicích proběhla závěrečná soutěž seriálu GP okresu Hodonín dětských družstev. Výsledek oznámíme v příštím zpravodaji obce.
Naše ženy, které soutěží v seriálu GP okresu
Hodonín, se probojovaly opět do krajského kola.
Gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v nadcházejících bojích, které proběhnou v měsíci
srpnu.
Přijďte podpořit mladé hasiče v jejich zápolení.
Příkaský Jiří
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SDH Mistřín
Jarní měsíce tradičně patří sportovním kláním
– tvrdé přípravě na trénincích či soustředěních
a především pak závodům. Mládežnická družstva začala sezonu halovou soutěží ve Velké nad
Veličkou, kde se mladší žáci umístili na 8. místě
a starší žáci brali bronz. O měsíc později ve vracovské hale si naše týmy polepšily a jak mladší,
tak starší žáci vybojovali první místo. Poslední
dubnový víkend následovalo tradiční soustředění
v Osvětimanech a rovnou ze soustředění se naše
družstva vydala na závody do Kozojídek, kde se
jim ale příliš nedařilo a oba týmy skončily shodně
na 8. místě. Nejdůležitější vítězství si starší žáci
připsali na okresním kole v Ratíškovicích a zajistili si tak postup na krajské kolo v Brně, které se
uskutečnilo 16. 6. I zde předvedli skvělé výkony
a zaslouženě zvítězili a tím vybojovali i postup
na Mistrovství ČR, které se koná na začátku července v Plzni.
V letošním roce jsme uspořádali dokonce dvě
soutěže pro mládež. Nejprve 8. 5. závod v běhu
na 60 m překážek pro žáky a 100 m překážek pro
dorost, kterou naši závodníci suverénně ovládli a zvítězili ve všech kategoriích, ve kterých
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nastoupili. Další soutěží pak předposlední květnovou neděli byla O Pohár starosty SDH. Starší
žáci pokračovali ve skvělých výsledcích a dokázali zvítězit ve všech disciplínách. Mladší žáci se
umístili na 8. místě.
Vítěznou vlnu drží i družstva mužů. Letos se
Grand Prix Hodonín v požárním útoku účastní.
2 týmy mužů a jeden tým žen, složený především
z dorostenek.
První soutěží byl Vlkoš, kde se nám tradičně
příliš nedaří, ale tentokrát se nám alespoň částečně podařilo prolomit prokletí této trati. Výkony
sice nebyly ideální a v silné extraligové konkurenci nestačily ani na bednu, v rámci bodování Grand
Prix Hodonín jsme si ale připsali maximální
bodový zisk, když oba naše týmy zaběhly na setinu stejný čas a v rámci GP se tak dělily o 1. místo. Děvčata po prostřiku na jednom proudu brala
za čas 20:55 s 4. místo.
Podobný double pak muži zopakovali i v Blatnici, kde Áčko vyhrálo a Béčko bylo jen o 7 setin 2.
Áčko zvítězilo také v Ratíškovicích a body ztratilo
jen 2. místem na útoku v rámci okresního kola.
Béčko sice 4. a 5. místem poztrácelo bodů více,
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

i tak je ale v bodování ligy na průběžném 2. místě.
V celkovém pořadí okresního kola to ale bylo
právě Béčko, které muselo zachraňovat postup
na krajské kolo. Áčko mělo po 2. útoku a 1. stovkách neplatný pokus na štafetě, naštěstí 2. místo
na stovkách a 1. místo ze štafety nakonec Béčku na postup stačily a první srpnový víkend tak
budou muži v Brně bojovat o 8. postup na Mistrovství ČR v řadě.
Děvčatům se bohužel zatím tolik nedaří, když
2x svůj pokus nedokončila, což je stálo i postup
na okresním kole. Co se ale nepovedlo v kategorii
žen, to napravila děvčata v kategorii dorostu, kde
vyhrála jak na okresním kole, tak i na krajském
a stejně jako žáci vybojovala postup na Mistrovství ČR do Plzně.
Dorostenců letos bohužel nebylo dostatek, aby
poskládali tým, i tak ale na Mistrovství ČR 2 naše
reprezentanty uvidíme, i když v dresu družstva
Oznice ze Zlínského kraje.
Je potřeba zmínit i další „mimosportovní“ aktivity sboru.
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Na začátku dubna jsme provedli sběr starého
železa. Za věnovaný železný odpad děkujeme!
Významnou událostí pro náš sbor budou oslavy
120 let od založení. Hlavní část oslav proběhne
v sobotu 1. září. V 15:00 vyjde slavnostní průvod
od rybníka v Mistříně k hasičské zbrojnici, kde
budou následně probíhat ukázky současné i historické techniky, práce hasičů a připraven bude
i program pro děti. Večer od 19:00 zahraje k tanci i poslechu skupina Kombet. Vstup na večerní
zábavu je zdarma. Všichni jste srdečně zváni!
Ještě předtím proběhne již tradiční Letní noc.
Pro letošní rok jsme se rozhodli pro změnu
a zahraje Vám kapela V.S.P. Band. Věříme, že přilákají minimálně stejně, ne-li ještě více návštěvníků, než v minulých letech. Letní noc se uskuteční
v sobotu 28. července od 20:00 v areálu u hasičské zbrojnice v Mistříně. Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a skvělá zábava! Těšíme se
na Vás!
Vojtěch Marada, místostarosta SDH
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T. J. Sokol Svatobořice
Jaro jsme přivítali typicky jarní akcí - velikonoční výstavou, která měla podtext „Čí je to svatbička”. Vystavovalo se a prodávalo velikonoční
zboží, ale hlavní náplní byla výstava toho, co patří
ke svatbě. Sešlo se nám velké množství svatebních fotografií, ze kterých se na nás usmívaly
krásné, mladé, šťastné tváře našich spoluobčanů.
A jak by taky ne, vždyť to byl den „D”, jeden z nejpěknějších dní v životě každého z nás. Jestli tomu
tak bylo i nadále, to si přehodnotí každý sám.
Byly tam fotografie velmi staré (ze začátku 20.
století), ale také novější a nejnovější. A co k tomu
všemu můžeme dodat? Snad jenom to, že je vidět,
jak jsme všichni zestárli, ale takový je život, který je v tomto směru snad nejspravedlivější. Účast
byla velká a výstava se všem líbila.
S jubilanty jakoby se v tomto roce roztrhl pytel.
Slavili jsme celkem třikrát. Všichni spolu dohromady. I s rodinami. Cifra na našich pozvánkách
byla vysoká, pro mladé až děsivá, ale nic nám nezabránilo, aby bylo veselo. Moje maminka říkala:
„Být smutný a nic nemít, to ani Pán Bůh nežádá”.
Na pozvání T. J. Sokol Praha odjelo celkem
dvanáct našich členek do Prahy, aby mimo jiné
zhlédly okresní kolo, na kterém se cvičenci představili se skladbami, se kterými se zúčastní XVI.
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sletu v Praze. Potom následovala prohlídka památek a návštěva muzikálu „Čas růží” s hity Karla
Gotta. Děvčata byla spokojena, ale jedno rčení se
potvrdilo, a to, že v Praze je blaze, ale taky draze.
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Začali jsme nacvičovat na Senior dance, které
proběhne v srpnu ve Vlkoši. V tomto roce si připomínáme sté výročí vzniku naší republiky a k tomu
se bude vázat i téma našeho programu. Teď, když
píšu tento článek, jsme ve stavu shánění kostýmů, sukní, pokrývek hlavy atd. Jestli jsme se
trefili, zhodnotíte sami. Mimo jiné jsme si slíbili,
že nebudeme našemu choreografovi do nácviku
mluvit. Uznáváme, že jeho pozice jedna ku čtrnácti není vůbec záviděníhodná.
3. června proběhl na Sokolovně Den dětí. Jako
každoročně se závodilo, soutěžilo a odměňovalo.

Děti to tak zaujalo, že jejich nadšení a radost
dokázaly strhnout i nás dospělé.
Každé roční období je svým způsobem pěkné,
ale na jaro žádné nemá. Všechno kvete, zeleň nás
uklidňuje. Já jsem se těšila na ten náš rozkvetlý
potok, který je nejkrásnější, když kvetou kosatce.
Kvetly, ale nebyly z daleka tak bohaté, jak tomu
bývá. Inu sucho, které sužuje naši oblast, dělá
svoje. Ale nezoufejme, bude líp.
Marie Mrkývková, členka T. J. Sokol
Svatobořice

T. J. Sokol Svatobořice – Box Club Mistřín
Box ve Svatobořicích nebo v Mistříně???
(nechám to na Vás, jak to napíšete, samému
mně to není úplně jasné, protože box byl odjakživa
mistřínský, ale roky se už koná díky péči nejen vedení
obce, ale i Sokola na Sokolovně ve Svatobořicích …)
Tentokrát až po roční pauze, která byla zaviněna organizačním nedorozuměním, se v březnu
2018 uskutečnila opět v Sokolovně ve Svatobořicích Oblastní liga boxu. Proběhlo zde 10. kolo,
kterého se zúčastnilo přes 60 boxerů z celé jižní
Moravy, dále tři oddíly ze severní Moravy – Krnova, Opavy a Lipníku nad Bečvou a také čtyři oddíly ze Slovenska – 2 z Bratislavy, Galanty a Nového Města nad Váhom. Celkem bylo odboxováno.
30 zápasů – 18 v mládežnických kategoriích,.
10 mužských dvojic a také 2 dvojice žen. Tento
zápasový maraton trval téměř 5 hodin.
Domácí BC Mistřín do ringu postavil 11 mužů
a 1 ženu.
Po mládežnických kategoriích se diváci dočkali
tvrdých a vypjatých soubojů v mužské kategorii.
Bilance mistřínských boxerů byla 6 výher a 6 x
odešli domácí boxeři poraženi. Ale i tak byli trenéři jak s výsledky, tak s průběhem celého utkání
velmi spokojeni.
Za zmínku stojí především 4 utkání domácích,
a to zápasy Petra Literbackého a hostujících
Patrika Patáka, Jakuba Hricy a Petra Tokoše. Petr
Literbacký se objevil v domácím ringu po téměř
roční pauze a v současné době hostuje v Ústí nad
Labem. Proti němu nastoupil těžký soupeř Marcel
Karger z KO Brno. Utkání bylo velmi vyrovnané
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a rozhodčí nakonec přiřkli vítězství brněnskému
boxerovi.
Rovněž Patrik Paták měl proti sobě borce z KO
Brno, velmi zkušeného Tomáše Veselého, který
má za sebou přes 50 utkání a i ten po vyrovnaném
utkání prohrál těsně na body.
Naopak Jakub Hrica (5 zápasů) porazil ve 2.
kole TKO zkušenějšího Martina Elčknera.
(11 zápasů) z Dynama Svitavy.
Petr Tokoš, který odboxoval 15 zápasů, porazil
zkušeného Petra Procházku, který má na svém
kontě dvojnásobný počet zápasů.
To, že mistřínský box má stále zvuk a že roční pauza byla dlouhá, svědčila i rekordní divácká návštěva, kdy Sokolovna doslova praskala
ve švech. Přes 120 platících diváků odcházelo
po skončení zápasů podle reakcí spokojeno a zcela jistě se těší na další kolo, které by mělo být
v listopadu.
Franta Janča, trenér
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T. J. Sokol Svatobořice – oddíl stolního tenisu
Nejdříve bych začal tím, že uplynulá sezona
2017/2018 byla pro nás velice úspěšná. Tým A,
který hraje okresní soutěž, se v posledním zápasu
utkal s SKST Hodonín H o druhé místo. Bohužel
nám štěstí tolik nepřálo a toto utkání jsme zakončili remízou, takže nám postup o dva body utekl.
Tedy třetí místo. Tým B, který hraje okresní základ, se umístil na krásném čtvrtém místě.
Dále by stálo za zmínku, že začátkem jara se
konala soutěž ve Švihadlovém pětiboji a šplhu,
kterou pořádal Sokol Hodonín. Děti se na soutěž
moc těšily a poctivě trénovaly. Ve velké konkurenci asi 50 účastníků byla naše snaha náležitě
odměněna. Naši sokolíci Jakub Šohaj, Matouš
Ryba, David Krist, Kateřina Podveská, Lucie
Šmídová a Soňa Buštíková získali ve svých.
kategoriích celkem 6 medailí.
Duben byl také plný událostí. My dospělí jsme
se vyhecovali a zúčastnili se prvního kola Českého poháru, který se konal v Ostopovicích dne
15. 4. Za náš tým nastoupil Radim Firtl, Dagmar
Synková, Jan Krist a Petr Chimiak. Konkurence
byla obrovská, a jelikož jsme byli tým poskládaný z nejnižší soutěže, byli jsme samozřejmě podceňováni a to nám možná pomohlo ke 3. místu.
Bohužel k postupu to nestačilo, do dalšího kola
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postupoval jen vítěz. My jsme ale byli vítězi, protože jsme si neutrhli ostudu a nebyli jsme poslední.
Týden po této události, kdy sluníčko znatelně
přálo výletům, jsme se svými svěřenci podnikli výlet vlakem do Nemotic. Výletu se účastnilo
vedení oddílu spolu s rodiči svěřenců a samozřejmě děti. Cestou jsme si užili mnoho zábavy, jednou z her bylo neříct za celý den – ANO, NE, JO
– no řeknu vám, je to vážně těžké. Naše pěší túra
vedla ke studánce Bezdynka, kde jsme si opekli na posilnění špekáčky a pak honem na vlak
do Jestřabic, který nás odvezl domů. Výlet měl
úspěch a já moc děkuji všem, kteří se na jeho průběhu a veselém duchu podíleli.
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Dne 3. 6. se v prostorách Sokolovny pořádal
Dětský den. Na této události jsme se také podíleli.
Nemile překvapila malá účast a snad i nezájem.
Zřejmě byla v tento den konkurence akcí veliká,
nebo jste o tom nevěděli. Tak snad bude příští rok
sál plný veselých dětí. Dodatečně Vám všem, kteří
jste ještě dětmi, přeji vše nejlepší.
Náš tým se pomalu ale jistě rozrůstá a za to
jsme velmi rádi. Dosvědčuje to fakt, že máme 25
dětí v oddílu stolního tenisu. Jelikož máme dost
dětí, které jsou šikovné, zvažujeme v příštím roce
založení C – týmu, aby mohly sbírat zkušenosti
v okresních soutěžích.
Narážíme však na problém z pohledu obsazenosti naší Sokolovny. Hrajeme přes zimu (plesy,
výstavy, oslavy). Navíc založení dalšího družstva
si vyžaduje více trénování a více nákladů na energie (jak je nám mnohdy vyčítáno). Tímto chceme

velmi moc poděkovat obci a panu starostovi, že
přispívají nemalou částkou na činnost našich dětí.
Jsem opravdu mile překvapen, že je u dětí takový ohlas. V dnešní době, kdy děti dávají přednost
počítačům, my máme plnou tělocvičnu. Děti si
nachází nové přátele a chodí domů s „čůrkem“
potu na zádech a s úsměvem na rtech.
Proto jsme se rozhodli, že by bylo fajn mít mezi
sebou člověka, proškoleného trenéra, který bude
vědět, jak děti správně zaujmout. Tímto bych
chtěl poděkovat Lence Častulíkové, která si tímto
kurzem projde v červnu.
Věřím tomu, že naše úspěchy pramení nejen
z poctivých tréninků, které vedeme celý rok, ale
také z podpory našich fanoušků. Když budete mít
chuť a čas, přijďte se na nás podívat a povzbudit
nás v našem úsilí.
Tým stolního tenisu

T. J. Sokol Mistřín – kuželkáři
Sezona 2017/2018 je u konce. Jarní část se
družstvům úplně nepodařila.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu skupiny „D“ skončilo po celoročním souboji na 10. místě v tabulce.
Výkony hráčů letos nestačily na lepší umístění,
kdy na první a postupující družstvo z Kamenice
nad Lipou měli manko 25ti bodů. Jarní část se
áčku vůbec nepovedla, tým měl problémy hlavně
sám se sebou. Návštěvnost na domácí ligové zápasy je velmi příznivá a o správnou atmosféru nebyla
nouze, ale mužstvu se nedařilo hlavně výkonnostně. Družstvo „B“ bojovalo v Jihomoravské divizi
o střed tabulky do posledního zápasu. Nakonec
v závěru sezony výkony hráčů polevily a mužstvo
skončilo na 9. pozici. Opět výkony béčka v jarní
části nebyly přesvědčivé, kdy nás od sestupu dělily 2 body. První místo v divizi obsadil tým Jiskra
Čejkovice. Vítězný tým se nakonec zřekl postupu
do 3. ligy z důvodů absence čtyř-dráhové kuželny.
Nutno dodat, že 3. liga i divize jsou velmi vyrovnané soutěže a celky si nedarují ani bod, tak
pevně věříme v lepší umístění našich týmů v nadcházející sezoně. V Jihomoravském přeboru 2.
třídy družstvo „C“ bojovalo v jarní části o postup
do vyšší skupiny. Hráči se snažili, ale i přes pěknou hru nakonec nedokázali smazat podzimní
náskok Vyškova „D“ a vybojovali velmi slušné
4. místo. Tak třeba v příští sezoně se postup již
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vydaří. Dorost pod vedením zkušeného trenéra
pana Ivana Blahy se umístil na krásném 4. místě
v tabulce. Tým dorostu se nám daří kontinuálně
držet již více jak 15 let a je to velmi důležitá složka našeho kuželkářského spolku, protože výchova a vedení mladé generace k pohybu je velmi
důležitá. Nadcházející rok bude jistě pro všechny
naše mančafty úspěšnější.
Ve dnech 18. – 20. května se na kuželně odehrál Mezinárodní turnaj nevidomých za podpory
naší obce a pana starosty Ing. Veselého. Ač se to
zdá být poněkud neuvěřitelné, tak i lidé s takovým handicapem dokáží s lehčí dopomocí odehrát 120hs a náležitě si hru užít. Byli jsme velmi
rádi, že si nás svaz nevidomých opět vybral jako
pořádající kuželnu a dle všeho by se rádi chtěli
vrátit, což nás velmi těší. Během uplynulé sezony 2017/2018 byla kuželna využita ze strany
mnoha sdružení a kroužků z naší obce, jako jsou
Podkověnka, Krušpánek, SDH Svatobořice, SDH
Mistřín, sdružení aktivních seniorů a pravidelně
v kuželně zkouší hru i žáci ZŠ Svatobořice-Mistřín. Tímto děkuji všem za podporu.
V průběhu jara se brigádně vybudoval dešťosvod, který nyní svádí vodu ze střechy kuželny
přímo do Mistřínského potoka, aby se zabránilo
podmáčení kuželny a pozemku Sokola Mistřín.
Hráči či fandové napříč republikou, kteří měli
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možnost kuželnu vidět zevnitř, neskrývají slova
chvály a rádi se navrací zpět do naší obce. V měsíci květnu nás navždy opustil další z velkých příznivců a bývalý hráč pan Drahomír Keňo, čest jeho
památce.
Ve dnech 20. srpna až 2. září se koná pro registrované hráče na kuželně 5. ročník Memoriálu

Josefa Vinklára. Všichni, kdo mají chuť si prohlédnout kuželkářský sport, jsou srdečně zváni.
Děkuji za podporu v ročníku 2017/18 všem příznivcům kuželkářského sportu v Mistříně.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček,
člen kuželkářského spolku

SK Spartak
Poslední hvizdy rozhodcovských píšťalek dozněly a byly rozdány poslední body. Definitivně se
tak uzavřela výsledková listina uplynulé sezony
a je jasno o všech postupujících i sestupujících
týmech napříč všemi fotbalovými soutěžemi. I my
už víme, jak který náš tým dopadl, komu se dařilo více a komu spíše méně. Z celkového pohledu
ale určitě musíme brát právě skončený ročník
za podařený, protože kromě fotbalových výsledků se rok 2018 zapíše do spartakovské kroniky.
zlatým písmem hlavně díky zvelebování celého
areálu a výstavbě nových kabin. Máme z toho
opravdu velkou radost a naše upřímné a srdečné
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díky patří všem našim sponzorům, především pak
našemu obecnímu úřadu. Děkujeme!
Muži se v této sezoně umístili na konečném
čtvrtém místě, když se před ně dokázaly dostat
týmy Vnorov, Ždánic a postupujících Šardic. Jsme
rádi za toto hezké umístění a zároveň bychom si
všichni přáli, abychom se v příští sezoně dostali
ještě o kousek výš. Věříme, že pod vedením současného trenéra není nereálné dosáhnout i tohoto
nemalého cíle. Mužstvo by mělo i nadále zabudovávat mladé hráče – především vlastní odchovance, kteří se v našem dorostu ukazují v dobrém
světle. Pomocí pro příští roky by měl být i B tým,
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který po dvouleté pauze bude znovu obnoven
a měl by se věnovat právě těm mladým hráčům,
kteří se na mužský fotbal musí adaptovat.
Dorostenci bojující v nejnižší krajské soutěži se
v tomto roce umístili na posledním místě tabulky.
Po předchozím úspěšném ročníku a dosaženém
třetím místě je toto umístění jistě zklamáním,
ale mládežnická kopaná na okresní úrovni se
všude potýká s kolísavou formou hráčů a hlavně se střídáním silných a slabších ročníků. Pro
následující sezonu by poslední místo znamenalo
pád do okresní soutěže, ale vzhledem k malému
počtu hráčů jsme se domluvili na sloučení dorostu
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s týmem z Dubňan, přičemž díky tomuto spojení
se bude i nadále hrát dorostenecká I. třída. Jsme
si jisti, že příště už budeme psát o lepším umístění i výsledcích.
Starší žáci nám v okresním přeboru udělali
velkou radost, když s náskokem 11 bodů vyhráli
svou soutěž a ve 20 zápasech nastříleli přes 100
branek, tedy v průměru skórovali víc než pětkrát
v každém utkání. Fantastická bilance! Ročník
2003 – 2004 stojící za tímto úspěchem je pro nás
velmi slibným a doufáme, že svůj potenciál bude
prokazovat i nadále a dočkáme se od něj krásných
a velkých věcí i v budoucnosti. Mladší žáci skončili na pátém místě tabulky, i když skončili o něco
hůře, máme z nich velkou radost. V příštím ročníku už budeme mít zastoupenou pouze kategorii
starších žáků, protože bohužel nemáme dostatek hráčů, abychom naplnili oba žákovské týmy.
Na konci sezony se starší žáci účastnili kvalitně
zastoupeného dvanáctičlenného turnaje ve Veselí
nad Moravou (Maracana Cup 2018). V silné konkurenci obsadili velmi krásné druhé místo, když
ve finále podlehli vítěznému domácímu celku
Veselí. Klukům za jejich úspěch moc gratulujeme!
Kluci z přípravky odehráli sezonu sloučeni
s chlapci ze Šardic. Bojovali spolu jako starší
i mladší přípravka v okresní soutěži. Po sezoně
se pak účastnili turnaje v Brně, který se uskutečnil jako jedna z doprovodných akcí při ukončení kariéry bývalého ligového hráče a vícemistra
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světa do 20 let Luboše Kaloudy. Byl to pro kluky
velký zážitek a moc si celý turnaj i následný rozlučkový zápas hvězd užili.
Jsme rádi, že jste celý právě skončený ročník
2017 - 2018 absolvovali s námi, milí fanoušci,
sponzoři a přátelé. Pokud jsme Vám dokázali udělat fotbalovou radost, jsme za to moc rádi. Pokud
jsme Vás zklamali, věřte, že nás to mrzí a uděláme

maximum pro to, aby to v příštím roce bylo lepší.
Děkujeme moc i všem sponzorům a vedení naší
obce za jejich pomoc, protože hlavně díky nim se
do příští sezony pustíme se zprovozněnými dalšími dvěma kabinami. Těšíme se na Vás už brzy,
v srpnu, při začátku další fotbalové a snad neméně úspěšné sezony. Sportu zdar, fotbalu zvláště!
Za SK Spartak Petr Šťastný

Sousedé

Sousedskému setkání nic nebrání
V loňském roce se na naší ulici Hlavní vyskytlo
pár odvážlivců s vyslovenou myšlenkou pokusit se
uspořádat sousedské setkání. Protože jsme pro
každou „špatnost,“ rádi jsme tuto myšlenku podpořili. Byly vytvořeny pozvánky s vírou, že dorazí
pár odvážných. Všichni byli mile překvapeni účastí a dobrou náladou, která panovala až do úplného
konce u Rajmiců.
Realizaci na ulici Hlavní nejsme schopni uspořádat přímo na ulici, proto štafetu pořádajícího
převzali manželé Buchlovští.
Letos jsme se chtěli pokusit uspořádat setkání s nějakým tématem, které mělo spíše přilákat
a okořenit sešlost. Abychom někoho neodradili,.
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byl zvolen nekonfliktní společný znak, a to
pokrývka hlavy. Pozvánka lákala tematickou
básničkou.
Abychom poznali, že jsi z naší ulice,
bude tvoji hlavu zdobit nějaká čepice.
Na stylu, stáří či vzoru nezáleží,
chceme, aby sranda byla,
to je to, oč tu běží.
Přijďte přátelé v pátek pěšky,
přineste pokrývku pačesů, plešky.
Přítomných bylo více než v loňském roce. Každý
přinesl nějakou tu dobrotu na ochutnání a skutečně všichni měli nějaký ten klobouk nebo čepici.
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Jsme moc rádi, že klobouky pobavily a ozvláštnily
setkání. Příště budeme zřejmě odvážnější. Děkujeme hostitelům za zázemí, které ochotně poskytli.
Pokud někdo z Vás váhal nad uskutečněním
akce, můžeme vřele doporučit. S některými jsme
se potkali jinde než jen v obchodě, řekli jsme si

víc než dobrý den nebo ahoj. Společný čas sousedů nám umožnil se lépe poznat, pobavit se.
Jsme si tak nějak blíž. Věříme, že se opět za rok
sejdeme.
Sousedka Veronika Bartoňová

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Soutěž Jaromíra Měchury už po šestnácté
V sobotu 24. 3. 2018 rozezpívalo sál kulturního domu ve Svatobořicích 60 dětí z celého
jižního Kyjovska, které doprovázela Varmužova
CM s primášem Pavlem Varmužou. I přes velký
počet zpěváčků soutěž rychle ubíhala a v přestávkách si děti vykreslily lidový ornament, nebo si
poslechly hudební hosty, kteří obohatili folklorní
odpoledne jiným žánrem. Po více než třech hodinách pětičlenná porota v čele s Vlastikem Ondrou
vyzvala děti na pódium, kde dle bodového hodnocení vyhlásila první, druhá a třetí místa. Všichni
zpěváčci dostali velkou pochvalu, medaili, diplomy, drobné dárky a dortíček. Do Zpěváčka Slovácka dětí do 10 let ve Velké nad Veličkou postoupila
Anastázie Martykánová (Svatobořice-Mistřín),
Eliška Maradová (Svatobořice-Mistřín), Ema
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Civišová (Šardice) a do Zpěváčka Slovácka dětí
od 10 - 15 let v Dolních Bojanovicích postoupil
Adam Tomeček (Ratíškovice), Václav Varmuža
(Svatobořice-Mistřín) a Lea Stávková (Hodonín). Vaškovi a Lee se podařilo dostat mezi 13
postupujících zpěváčků do moravsko-slezského
kola Děti a píseň 2018 – Zpěváček v Rožnově pod
Radhoštěm, kde reprezentovali oblast Slovácko
a zazpívali si za doprovodu BROLNu. Poděkování
patří všem, kteří mladé zpěváčky v lidovém zpěvu
podporují a předávají tak odkaz našich předků
budoucím generacím.
Také děkujeme sponzorům: Cukrárně Jan Koudela, Hodonín a Wiky Kyjov.
Markéta Varmužová
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„Krojované víchernice“
Filozof a etnograf profesor Vladimír Úlehla si
již na začátku minulého století povzdechl v knize „Živá píseň“ a později ve filmu „Mizející svět“
nad zanikající zpěvností, nošení lidového oděvu
či lidové architektury. Svět kolem nás se mění.
Prioritou je spotřební materialismus bez ohledu pozdějšího dopadu na lidi, přírodu a ovzduší.
Proto na mne akce, která proběhla 11. června
v Břeclavi, působila jako pohlazení z jiného světa. Uskutečnil se zde dlouho očekávaný „křest“
knihy „Víchernice“. Hlavní náplní zmíněné knihy
jsou fotografie celosvětově uznávané fotografky

Líby Taylor, která se zde snaží zachytit mizející
krásu lidového oděvu našich maminek a babiček/
stařenek. Obrázky jsou doplněny texty od spisovatele Jana Kostrhuna. Zmíněné oslavy se účastnily i naše krojované tetičky paní Hajná a paní
Křemečková. „Kmotrem“ zmíněné publikace byl
známý herec Zdeněk Junák. Zmíněnou publikaci
si mohou zájemci objednat na adrese:
Jihomoravská komunitní nadace, Kasárenská 4,
695 01 Hodonín.
Rostislav Marada

Soutěž verbířů
Poslední květnovou sobotu se uskutečnilo regio-.
nální kolo ve verbuňku v Ratíškovicích. O kvalitní hudební doprovod se zde starala Cimbálová
muzika z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem.
Zástupci vyslaní za naši obec si v soutěži vedli velmi dobře. Do předkola celostátní soutěže ve Strážnici se kvalifikovali: Petr Varmuža ml., Ondřej
Výlet a Dominik Hajný. Za mladé verbíře se soutěže zúčastnil Václav Varmuža, který postoupil
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z druhého místa do Národního finále v Uh. Hradišti. I zde v nabité konkurenci ve své věkové kategorii obsadil pěkné třetí místo. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat všem učitelům verbuňku,
kteří verbíře pro soutěž připravovali. Největší dík
patří především verbířům za to, že měli odvahu
předstoupit se svým verbuňkem před veřejnost
a porotu. Kluci, byli jste skvělí.
Za porotce obou soutěží Rostislav Marada
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Netradiční Den matek
Z důvodu rekonstrukce topení na kulturním
domě jsme v letošním roce připravili pro místní
maminky a babičky překvapení. Naším přáním
bylo příjemně strávené odpoledne pro celou rodinu. Za tímto účelem jsme pozvali Dětské kočovné
divadlo z Kyjova. Divadelníci nám zahráli pohádkové operky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Neposlušná kůzlátka, O zvířátkách a loupežnících“.
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Rodinné centrum Krteček přichystalo pro děti
výtvarné tvoření. Sbor dobrovolných hasičů Svatobořice uchystal dobré občerstvení pro všechny
účastníky a především sladký dárek pro oslavence. Věříme, že účastníci, ale především maminky,
byli s akcí spokojeni.
Rostislav Marada
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Cimbály na ulici
Slovácký soubor Mistřín ve spolupráci s kulturním domem uspořádal 17. června čtvrté setkání „Cimbály na ulici“. V letošním roce se této
akce zúčastnil i nejstarší žijící rodák/cimbalista Ing. Vojtěch Stříž (ročník 1937). Jeho začátky
hudebního vzdělávání započaly u místního hudebníka Jana Bimky. Po vojně se odstěhoval do Frenštátu pod Radhoštěm. Nejen že je sám všestranný
muzikant, ale vychoval ve Frenštátě řadu dobrých
muzikantů. Hrál v několika valašských cimbálových muzikách. Od roku 1989 vede muziku Valašského souboru Sedmikvítek.
Akce se zúčastnilo celkem osm cimbalistů: již
zmíněný Vojtěch Stříž, Pavel Varmuža st., Miroslav Kyněra, Zbyněk Kopeček, Adéla Švorbová,
Marie Hajná, Šárka Lungová a za hlavní pořadatele vedoucí Souboru Mistřín Richard Horák.
Cimbálovou muziku „Kdo mohl“ střídavě primovali Ladislav Švidroň a Jakub Varmuža z Kyjova.
Součástí odpoledního programu bylo i „Namaluj si
ornament“ pod vedením lektorek lidových ornamentů Petry Bůžkové a Jany Foltýnové. Příjemný
program obohatil také ženský sbor Rezedky.
Rostislav Marada
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Zájezd pro občany
V polovině května uspořádal kulturní dům
ve spolupráci se svazem postižených zájezd
na státní zámky do Lysic a Kunštátu. Cestou jsme
se zastavili také v jeskyni Blanických rytířů.
Při soukromé audienci na dotaz „kdy pojedou
na Prahu“ nám sv. Václav sdělil: „Není důvod, máte
se tak dobře, jak se v historii neměli žádní vaši před-

kové. Stále dudlete, ale nevážíte si toho, co máte.“
Tož tak, něco na tom bude!
Počasí nám přálo a věřím, že účastníci prožili
pěkný den. Další zájezd připravíme podle zájmu
občanů.
Rostislav Marada

Rekonstrukce kulturního domu
Obecní úřad získal dotaci na výměnu tepelného zdroje na kulturním domě a obecním úřadu.
Dotace se vztahuje také na výměnu vzduchotechniky a akustických podhledů. Při této příležitosti
jsme vyměnili také energeticky náročné osvětlení
sálu (halogeny) za zářivková světla. Z důvodu stále větší poptávky po videoprojekci při rodinných
oslavách, seminářích a přednáškách se rozhodlo
o zabudování audio video přístrojů do podhledů
stropu včetně velkoformátového plátna. Občané
se mě často ptají, zda bude na sále i klimatizace. Bohužel ne. Projekt byl zpracován na vytápění a na něj byla i směrována dotace, a to bohužel
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

vylučovalo chladící klimatizační jednotku. Vzduchotechnika ale obsahuje rekuperační jednotku,
která zaručuje rychlou výměnu vzduchu na sále.
Tím se nám zásadně změní prostředí během velkých akcí pořádaných na KD. Všichni si dobře pamatujeme nepříjemná horka s těžkým vzduchem
na hody, plesy a velkých společenských akcích.
Věříme, že rekonstrukcí získáme příjemnější
prostředí pro návštěvníky kulturních akcí.
Rekonstrukce probíhá od 26. 3. a ukončena
bude v červnu 2018.
Rostislav Marada
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Co bylo a co bude
KULTURNÍ AKCE, KTERÉ SE
USKUTEČNILY V II. ČTVRTLETÍ
2018
DUBEN
Duben – červen – 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 hospody
U Poláška (Soubor Mistřín)
29. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD .
(místní soubory)
KVĚTEN
5. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek .
(Klub vinařů)
13. 5.	Den matek, divadlo Pavla Růžičky –
hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice
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
ČERVEN
1. 6.	230. výročí založení školy ve Svatobořicích-Mistříně, Akademie
2. 6. 	230. výročí založení školy ve Svatobořicích-Mistříně, Den otevřených dveří
v ZŠ
3. 6.	Den dětí, Sokolovna (T. J. Sokol .
Svatobořice)
17. 6.	Cimbály na ulici, park pod kostelem
(Soubor Mistřín)
23. 6.	Den otců (RC Krteček)
24. 6.	Dětská hasičská soutěž u hasičské
zbrojnice Svatobořice .
(SDH Svatobořice)
28. 6.	Slavnostní ukončení školního roku
na KD (ZŠ)
29. 6.	Koncert ženského sboru Rezedky .
k 5. výročí založení, park pod kostelem
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AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
NA III. ČTVRTLETÍ 2018
ČERVENEC
1. 7.	Farní pouť k svátku Navštívení Panny
Marie, farníci
21. 7.	Letní noc u hasičské zbrojnice Mistřín
(SDH Mistřín)
SRPEN
17. 8.	Senior Dance, Vacenovice .
(Mikroregion Nový Dvůr)
25. 8.	Vinobraní, Vinařství Dufek .
(Mužský sbor)
20. 8. – 2. 9. 5. ročník Memoriálu Josefa Vinklara,
turnaj čtyřčlenných družstev (kuželna)
31. 8.	Charita, Den otevřených dveří, DPS
31. 8.	Táborák ke konci prázdnin, zahrada
u kuželny (Soubor Mistřín)
ZÁŘÍ
1. – 2. 9.	120. výročí SDH Mistřín
14. 9.	Vernisáž výstavy „Legie“, muzeum
(Obec a KD)
22. 9.	Noc sokoloven, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
23. 9.	Trh místních produktů, zámek Milotice
(Mikroregion Nový Dvůr)
27. 9.	Projekt ochrana člověka .
za mimořádných událostí (ZŠ)
27. 9.	Koncert Vojenského uměleckého .
souboru ONDRÁŠ, KD (Obec a KD)
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VÝZNAMNÉ AKCE, KTERÉ
PŘIPRAVUJEME NA IV. ČTVRTLETÍ
2018
ŘÍJEN
12. 10.	Sázení lípy Svobody u Památníku .
Internačního tábora s besedou .
ke vzniku Československa (Obec a KD)
18. 10.	Přednáška s besedou k 790. výročí
první písemné zmínky o Mistřínu, KD
LISTOPAD
	  3. 11.	Koncert komorního orchestru Czech
Virtuosi ke vzniku Československa
11. 11.	Pietní akt 100. výročí ukončení .
1. světové války
17. – 19. 11. Hody
25. 11.	Čaj o páté

Knihovna
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
V úterý 19. června bylo pasováno 27 prvňáčků na čtenáře knihovny. Děti přišly v doprovodu
svých rodičů, kteří si dali záležet na tom, aby
jejich děti byly nastrojené a upravené. Líbilo se mi
to. Pasování zpestřil pan Marada, který za zvuků
fanfár přišel rozvážným krokem v obleku panovníka a s mečem v ruce. Každý čtenář byl pasován zvlášť, dostal pamětní list, záložku a novou
průkazku. Na závěr byly čtenářům rozdány lístky na točenou zmrzlinu. Rozzářené oči mluvily
za vše. Byl to pěkný podvečer.
Jindra Faiglová, knihovnice

JUBILANTI
Obecní úřad posílá velké gratulace všem, kteří
se v měsíci červenci, srpnu a září dožívají svých
významných životních jubileí. Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, vzájemnou lásku a úctu v rodině
a spokojený život mezi spoluobčany.
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Od 25. května 2018 vešlo v platnost nařízení
Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně osobních údajů. Proto od tohoto vydání zpravodaje nemůžeme uveřejňovat jména jubilantů.
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Pranostiky
ČERVENEC:
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
• Červená se červenec, zraje každý pupenec.
• Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
• Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany (2. 7.).
• Když prší o Apolináři, dlouho se z ledů paří (23. 7.).
• K Anně svatý hodina ze dne se ztratí.
SRPEN:
• I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
• Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
• Když pálí srpen, bude pálit i víno.
• Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří (10. 8.).
• Prší-li týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu (16. 8.).
• Na Jana stětí vlaštovky od nás letí (29. 8.).
ZÁŘÍ:
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
• Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
• Na Štěpána krále je léta namále (2. 9.).
• Na Povýšení svatého Kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota (14. 9.).
• Po svatém Matouši, čepici na uši (21. 9.).
• Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před Vánoci věštívá (29. 9.).
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.

◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Rekonstrukce KD
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Dětská pěvecká soutěž J. Měchury

Chlapecká část Krušpánku
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Kroužek Šikulky

MŠ Mistřín na výletě v KOVOZOO
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Noc kostelů – dětská mše

Noc kostelů – patroni dětí

Vycházející žáci ze základní školy se svými třídními
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Noc kostelů – program pro děti

Noc kostelů – občerstvení na faře
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RC Krteček – Pohádkový les
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Nové prostory SK Spartak

Výlet kroužků do obory Radějov – svačíme
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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SDH Svatobořice

Oldřich
Krejčí přisnatáčení.
MŠ Svatobořice
hasiči
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Výročí školy – večerní koncert

Verbíři v Ratíškovicích
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Sbor dobrovolných hasičů Mistřín Vás srdečně zve
na oslavy výročí založení sboru.

120 LET ZALOŽENÍ SDH MISTŘÍN 1898–2018
Program:
Pátek 31. 8. 2018
18:00 Slavnostní schůze v jídelně ZŠ
Sobota 1. 9. 2018
15:00 Průvod obcí od rybníku v Mistříně do areálu u hasičské zbrojnice
16:00 Hlavní část oslav v areálu u hasičské zbrojnice
Ukázky moderní a historické hasičské techniky
Ukázka slaňování
Zábavný program pro děti
19:00	Taneční zábava se skupinou Kombet v areálu u hasičské .
zbrojnice (vstup zdarma)
Neděle 2. 9. 2018
10:00 Mše svatá za hasiče v místním kostele

Na Va š i n áv št ě v u se t ě ší SD H Mistř ín
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