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Milí spoluobčané,
máme tu krásné barevné období roku, kdy
příroda hraje všemi barvami. Dny se nám
zkracují a noci se prodlužují. Podzimní čas
je v plném proudu. Vinaři již sbírají poslední
zbytky odrůd, těší se z bublajícího burčáku
a připravují se pomalu na ochutnávku Martinského vína. Děti v lavicích jsou již naplno
ve školním tempu a rodiče opět neví, co dřív.
Je to krásné období roku, kdy se příroda
i my všichni pomalu připravujeme na zimu.
Věřím, že si každý najde své pozitivum
v daném čase a užije si posledních slunečních
paprsků, které ještě hřejí. My se budeme stále snažit udržet obec úhlednou a k spokojenému životu připravenou za každého počasí.
Přeji Vám všem pěkné prožití podzimních
dnů.
místostarosta
Adam Pavel Špaček
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit s postupem při realizaci stavebních akcí, které jsme si
připravili na letošní rok a které jsme během léta
provedli.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval
o problémech, které provázely akci „Prodloužení
ulice Pod Kostelem“. Na začátku června se nám
podařilo ukončit spolupráci s neseriózní firmou,
která tuto stavbu prováděla. Ihned jsme vyhlásili nové výběrové řízení na dodavatele, jenž by
stavbu dokončil. Vybraná stavební společnost.
SWIETELSKY, stavební s.r.o. se hned ujala
výstavby a ve zkráceném termínu stavbu dokončila. Zbývá ještě během podzimu a jara osadit tuto
ulici stromy a zelení.
Jak jste se mohli přesvědčit, dokončena je
i rekonstrukce restaurace na kulturním domě.
V plném proudu je přestavba a zateplení nákupního střediska. Jednota COOP si financuje zateplení své části budovy, obecní část bude financována částečně z dotace, o kterou jsme znovu
požádali. Bude provedeno zateplení obvodového
pláště, vyměněna okna a rekonstruován vnitřní prostor. V horní části bude moderní obecní
knihovna a na zbylé části dům služeb. Celá akce
bude dokončena do ledna příštího roku.
Hotovy jsou už i práce na rybníku v Mistříně.
Bylo vytěženo bahno, byly upraveny břehy lomovým kamenem a nyní čekáme jen na instalaci
přístupového schodiště, aby byla stavba dokončena. Po usazení vytěženého bahna chceme upravit
vhodně celou plochu v okolí rybníku.
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Během letních měsíců jsme zvládli i další práce. Podrtili jsme stavební suť na statku v Mistříně a využili ji na opravu polní cesty do Kyjova.
Využili jsme výhodnou cenovou nabídku asfaltového recyklátu na výstavbu asfaltového povrchu
cesty od statku na Starou Horu. Opravili jsme
také polní cestu od Písků k Liščáku, která byla
plná děr a začínala být nebezpečná. Podařilo se
nám vybudovat kolumbárium na hřbitově, které
bude sloužit pro důstojné ukládání uren s popelem zemřelých.
Zdánlivě zdlouhavá se zdá oprava kapličky
ve Zmole. Bylo však třeba na jaře oklepat vlhkou
omítku, během léta nechat vyschnout, provést
sanaci zdiva proti vzlínání vlhkosti a pak teprve
restaurátor provádí finální podobu kapličky.
Zbývá nám ještě vysadit stromořadí u Svatoborského rybníka, které nahradí vykácené přerostlé
topoly.
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Na závěr bych chtěl poukázat na celoroční práci
našich zaměstnanců, kteří se věnují vzhledu obce
a udržování zeleně. Vše toto úsilí směřuje k tomu,

aby se občané i návštěvníci cítili v naší obci dobře
a my mohli být na svou obec hrdi.
Váš Miroslav Veselý, starosta

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, jako v textu písně od Karla
Gotta „Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani
vy“. Není to přeci tak dlouho, co jsme se těšili
na léto a už se můžeme těšit opět na další léto.
🙂 Doufám, že jste si všichni ve zdraví horké
letní dny užili a jste nabiti energií na ty zimní
měsíce. Jak jistě kolem sebe vidíte, tak jsme se
i přes letní prázdniny stále maximálně snažili udržet naši obec v čistém a úhledném stavu. V letošním roce je mezi odborníky horká diskuze, jak
často sekat nebo nesekat travní porosty. Z mého

pohledu je hlavní, aby travní porosty dokázaly
držet vodu a zadržovat prašnost. Takže nemohou
být příliš krátké a ani velmi dlouhé. Díky tomu,
že je naše obec poměrně rozlehlá, travní porosty
nebyly nikde ani moc krátké a ani moc dlouhé.
Velké poděkování patří zaměstnancům obce, kteří pracují ve venkovních prostorách. Také velmi
děkuji občanům, kteří se nebojí nám s údržbou
záhonků a travnatých ploch pomoci. Přeji příjemné a ve zdraví prožité podzimní období.
Adam Pavel Špaček

Výsadba ovocných stromů
Jak jste si jistě všimli, do konce měsíce srpna byl minimální. Zeleň v obci chybí, ale nechceme
probíhal sběr informací ohledně výsadby ovoc- jít cestou, že na každém obecním pozemku před
ných stromů v naší obci. Bohužel musím říct, domem násilím vysadíme strom, aby později bez
že mě akce poněkud zklamala. Zájem od občanů patřičné péče uhynul. Samozřejmě, že jsem rád
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i za to, co bude možné na jaře 2020 vysadit. Děkuji všem zájemcům. Finanční náklady na výsadbu budou hrazeny z obecního rozpočtu, protože
na velkoplošnou výsadbu jsme nezískali potřebný
počet zájemců. V příštím roce můžeme zkusit dru-

hou výzvu, a to na jeden druh okrasného stromku,
který by byl dle odborníků vybrán. Možná by byl
zájem vyšší, ale to by byl rok výsadby 2021.
Adam Pavel Špaček

Sběr kovových obalů
Odpady se množí a my tomu musíme začít více použit nový šedý pytel. Pytle budou vydávány
čelit. Byl bych velmi rád, pokud by se nám to všem na číslo popisné a občané si je mohou vyzvednout
společně podařilo. Další krok v třídění odpadu v informační kanceláři na OÚ. Svoz bude stejný,
v naší malebné obci by byl sběr kovových obalů. jako když se provádí sběr papíru a plastů. Takže
Dané obaly se velmi rychle rozšířily a jejich počet daný šedý pytel pouze přiložíte ke žlutému a modkaždým rokem narůstá. K danému sběru bude rému. Důležité je, aby pytle byly alespoň z 70%
naplněny a zavázány. Daný sběr začíná 5. – 6. listopadu.
Co lze vhodit do šedého pytle na sběr:
•konzervy (beze zbytků potravy)
•hliníkové plechovky (od piva a jiných nápojů)
•kovové dózy
•d
 robné výrobky z hliníku (víčka zavařovacích
sklenic omnia)
Co nelze vhodit do šedého pytle na sběr:
•tlakové nádoby
•obaly znečištěné chemickými látkami
•o baly od nebezpečných chemických látek,
hořlavých a výbušných
•o baly znečištěné motorovými oleji, .
benzínem apod.
Adam Pavel Špaček

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený výpis z V. zasedání ZO dne 27. 6. 2019
Červnové zasedání zastupitelstva obce bylo
svoláno na 18.00 hod. a dostavili se všichni členové. Byl schválen program jednání. Po kontrole
usnesení z minulých zasedání a zprávě o činnosti
rady obce byla podána zpráva o činnosti finančního i kontrolního výboru. Zastupitelé vzali na vědomí také plnění rozpočtu za leden až květen 2019
a rozpočtové opatření č. 6, které bylo již schváleno
radou obce. Dali také souhlas s celoročním hospodařením obce, schválili účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018 a souhlasili s vyúčtováním
poskytnutých finančních prostředků organizacím
z rozpočtu obce za rok 2018. Schválili také výroční
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zprávu o hospodaření Základní a Mateřské školy
a Obecního kulturního domu ve Svatobořicích-.
Mistříně. Také závěrečné účty DSO - ČOV Mistřín,
Mikroregionu Nový Dvůr, Mutěnka a Severovýchod spolu se zprávou dozorčí rady DSO - ČOV
Mistřín vzali na vědomí. Smlouvu s městem Kyjov
ke spolufinancování minimální sítě sociálních
služeb zastupitelé schválili. U smlouvy o poskytnutí další dotace na stavební úpravy SK Spartak
usnesení nevzniklo. Na stavební pozemky, které vznikly v prodloužení ul. K Vinohradům, bylo
schváleno zveřejnění záměru prodeje. Případní
zájemci mohli předložit své nabídky do 31. 7. 2019.
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Obec také prodává byty na 11bytovce v Mistříně a zde již zájemci předložili své nabídky. U 10
bytů a 4 garáží již zastupitelé schválili nabízené
částky a budou se připravovat jednotlivé smlouvy
k podpisu. Na 1 byt zatím žádná nabídka nebyla,
a proto byl vyhlášen nový záměr na prodej. V programu bylo i vyhlášení záměru na prodej 3 pozem-

ků v části obce Mistřín, z toho byl schválen jen
jeden o výměře cca 25 m2. Na závěr zvolili zástupce do dozorčí rady DSO Mikroregionu Nový Dvůr
p. Rostislava Maradu.
Miroslav Veselý, starosta obce

Zprávy
Zpráva ze Španělska
Mladá muzika Šardice se v září letošního roku
zúčastnila 4. mezinárodního soutěžního festivalu
orchestrů „Golden Sardana“, konaného ve španělském Lloret de Mar. Mladá muzika soutěžila spolu s dalšími osmi orchestry v koncertní
kategorii, kde získala 96 bodů a umístila se tak
ve zlatém pásmu na druhém místě, těsně za prvním orchestrem z Chorvatska s 97 body. Naši
obec v Mladé muzice reprezentovali Radek Novák
a Prokop Neduchal, kteří byli oceněni speciální
cenou poroty (složení Marti Guatevi – Španělsko,
Andrzej Wojcik – Polsko, Silvia Castillo – Argentina) za mimořádný sólový výkon ve skladbě Dva
nezbedníci.
Mladé muzice gratulujeme a zároveň přejeme
hodně dalších muzikantských úspěchů.
Anna Pešová, zdravotní dozor zájezdu

◾OSOBNOSTI OBCE◾

František BIMKA
Hudebník, divadelník a písmák
Ne každá obec měla to štěstí, že mezi svými turním rozvoji Omladiny ztěžovala skutečnost, že
občany se nacházela osobnost, která se zasloužila neměla svou stálou hudbu, která by je doprovázeo udržování, zaznamenávání a rozvíjení folklor- la. Tak se někteří členové tohoto uskupení začaních tradic. V letošním roce uběhlo 40 let od úmr- li učit hrát na hudební nástroje u Jana Pavelky
v Kyjově. Na rady chodil František Bimka také
tí Františka Bimky ze Svatobořic-Mistřína.
Narodil se v roce 1897 ve Svatobořicích v rol- ke starším muzikantům ze své obce, Aloisi Pekárnické rodině. Pocházel z devíti sourozenců, pěti kovi a Antonínu Brandysovi. V roce 1921 založil
chlapců a čtyř děvčat. Od mládí velmi silně vnímal spolu se svými bratry Petrem – trubka, buben;
živé lidové tradice ve své rodné obci, kde již v roce Josefem, který měl i hudební vzdělání na brněn1913 spolu s dalšími členy Omladiny inicioval výu- ské Janáčkově varhaní škole – klavír, varhany,
ku lidových písní a tanců. Následné roky v kul- housle; Janem – klavír, varhany, housle, křídlovka
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a Jaroslavem – B klarinet, známou dechovou hudbu „Bimci“, kde zastával funkci kapelníka.
Z pamětí Fr. Bimky: „Bylo to v Hody, nálada
v nejlepším, hráli jsme po večeři „štrajch,“ když se
za námi dohrnuli ze šenku dva podnapilí už starší
mládenci se sklenicí kořaly. Hned začali zpívat nepříliš slušnou písničku o mlynářce a hned abysme jim to
zahráli a ať sa napijeme od nich. Bratr začal jinou
skladbu a to jich tak rozčílilo, že začali křičet na Janka, jestli to bude hrát nebo ne. Bratr už celý nazlobený jejich stálým obtěžováním odsekl „Ne.“
Protože jsme hráli v „kontaktu“ s nimi u zemi,
práskl mu jeden z nich na jeho slovo do houslí tak
silně, že se rozsypaly na třísky… .“
Při svém pracovním vytížení soukromého rolníka dále vedl se svým bratrem Janem kostelní smíšený pěvecký sbor i orchestr, jehož byl dirigentem. Později obě funkce předal mladším bratrům
a hudebně nadanějším Janu a Josefovi.
Pan Bimka se podílel také na divadelní činnosti. Již od svých 17 let se aktivně zapojoval
do nácviků divadelních her. Později se stává
vedoucím divadelního života své obce. Obstarával scénáře, sháněl kostýmy, kulisy a organizoval
zkoušky a vystoupení. Byl organizační osobností,
která dokázala kolem sebe seskupit kamarády,
kteří měli stejné zájmy.
F. B.: „Až do 2.války jsem při režii i hrával divadla, ale často se nesehnala nápověda, tak potom
jsem divadlo jen cvičil, a to mně často hlavně bratr
Jan Bimka pomáhal v operetách s bratrem Josefem
Bimkou, zpěvy měli hlavně oni na starosti. Já stálým
napovídáním jsem uměl každé divadlo skoro zpaměti.
A za nějakým slabším hercem jsem často oběhl několikrát jeviště dokola, abych mu roli „troubil“ přímo
do ucha … Z domů jsme k divadlům vypůčívali židle
a po divadle je zase odnášeli zpět… .“
V této době (1914 – 1926) divadelníci nejvíce
cítili nedostatek vlastní budovy, kde by mohli
mít svou základnu pro kulturní činnost. Za tímto účelem odkoupili pozemky od svého kamaráda a za půl roku (1926) postavili “Lidový dům.“
Půjčku, kterou si vzali na stavbu, pak spláceli
ze vstupného na divadla a jiné činnosti (besedy, přednášky, soutěže v lidovém tanci a zpěvu).
František Bimka za svůj život zrežíroval celkem
97 divadelních her.
Zní to až neuvěřitelně, ale během 2. světové
války byl iniciátorem a organizátorem vydání
první knížky “U žúdra“ pojednávající o osudech
dvou obcí později sloučených v jednu, SvatobořiPodzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

cích a Mistřínu (1944). Knihu sepsal jeho kamarád Martin Ševela, který na konci války zahynul
v koncentračním táboře za protinacistickou činnost. Publikace v těžkém období války působila
na občany vskutku jako živá voda, jak na vydání
knihy vzpomínají pamětníci.
F. B.: „Tehdy taky jsme s Martinem Ševelou si
usmysleli všecku tu krojovou krásu zachytit a udržet. Začátkem války se odstěhoval do Brna, kde
vedl administraci v časopisu „Den“. Každou sobotu
k nám přijel a v neděli večer jel domů. Napřed jsme
chtěli vydat jen dějiny Svatobořic – Mistřína, ale pro
omezený zájem jsme uskutečnili knížku „U žúdra,“
která obsahuje všecku tu krásu krojů, zvyků a celého
života obou obcí i s dějinami a příběhy. Bylo s tím
mnoho starostí a práce… .“
Po druhé světové válce viděl velkou aktivitu
místní mládeže v zájmu o lidovou píseň a tanec.
Proto po vzoru větších měst založil spolu s dalšími nadšenci Slovácký krúžek.
F. B.: „Zájem o uchování svérázu u nás byl vždy
značný. Třeba r. 1939 měl být v Kyjově „Slovácký
rok“ a v poslední chvíli ho německé úřady zakázaly. Proto se to sehnalo nahonem u nás na nadsklepí
u školy. Chodilo se po dědině jak o Hodech. Přespolní dojeli na žebřiňácích, my jsme taky v krojích hráli
a účast tam byla veliká. Proto jsme taky později založili zde „Slovácký krúžek,“ který jsem vedl až do jeho
rozpuštění. Od stařenky Heleny Brhelové jsme se nau-
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čili starým tancům a písním. Zvláště kmotr Jan Šmíd,
to byl poslední typický Slovák zdejší. Veselý, šprýmař, zpěvák a cifréř, jak se kdysi u nás cifrovalo….“
Předvídavost a organizační schopnosti Františka Bimky se projevovaly i v období poválečných
útrap, kdy zajišťoval materiál na výrobu lidových
oděvů a obuvi. V pozdějších letech velmi těžce
nesl zanikání venkovského svérázu naší obce.
Jeho velkým přáním bylo zachování tradičního
zdobení domů slováckými ornamenty. Díky jeho
iniciativě bylo ještě po válce v naší obci k vidění
nejvíce malovaných domů v kraji.
Řadil se rovněž mezi přední písmáky v obci.
Byl dlouholetým kronikářem nejen obecním, ale
současně psal kroniky Omladiny, Lidového domu,
Divadelního spolku, Lidové strany a Slováckého
krúžku. V roce 1921 byl u založení jednoty Orel
ve Svatobořicích, kde zastával funkci jednatele.
Také byl nápomocen mnohým spoluobčanům při
sepisování jejich různých žádostí a jiných písemností. Rovněž má velkou zásluhu na zachování
písní a tanců, kdy spolupracoval se sběrateli, kteří za tímto účelem navštívili naši obec: F. Kyselková, M. Bimková, J. Seehák.
Je neuvěřitelné, co jeden člověk během svého
života vykonal. Nesmíme zapomínat, že jako soukromý zemědělec obdělával deset hektarů půdy.
Doma měl deset kusů hovězího, deset vepřového
a spoustu drůbeže. Z pozemků musel odvádět
dodávky státu (hovězí, vepřové, obilí, mléko, vajíčka a zeleninu).

Byl otcem početné rodiny, deseti dětí, čtyř
chlapců a šesti děvčat, osm se jich dožilo dospělosti. Rodina mu byla vždy základem, na který spoléhal. Především jeho žena Anna trpěla jeho velkým
společenským vytížením. Když nebyl doma muž,
musela chod domácnosti a hospodářství zvládnout
sama s dětmi. Byla skromná a velmi pracovitá.
F. B.: „Dnes, když si tak na všecko vzpomenu,
kolik to bylo nervového vypětí a obětí za tu dobu, ani
se nedivím, že mě v roce 1969 klepla srdeční mrtvice.
Co jsem se jen mých dětí nahonil téměř denně s oběžníky na všecky ty schůze a divadla… .“
Srdce Františka Bimky dotlouklo v roce 1979.
František Bimka patřil v době meziválečné
a za druhé světové války k velkým buditelům
kultury a kulturního života ve Svatobořicích.
Jako jeden z mála si uvědomoval, co pro vesnici
kultura znamená. Přes rodinnou výchovu, výuku
tanců a písní, založení dechovky, režii divadel,
budování společenského domu, organizaci křesťanských svátků a poutí, psaní kronik a spolupráce na vydání knihy, organizaci přednášek a besed,
to byl celoživotní úděl člověka, který viděl
do budoucnosti. Z jeho odkazu a práce čerpají již
dvě generace a další budou následovat. Patří mezi
velké osobnosti obce Svatobořic-Mistřína.
Rostislav Marada
Soupis pramenů: Paměti Františka Bimky ze
Svatobořic, Kronika obce Svatobořic, Lidová hudba a hudebníci ve Svatobořicích – Milada Bimková, vyprávění rodinných příslušníků a pamětníků.

◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
O hodech a jejich celého průběhu
U nás a Mistřínské farnosti i také v mnohých
dědinách na okolí slavívali hody Martinské,
což ještě dodnes se všude dosti zachovává když
docházel čas podzimu to se každý na ty hody
již těšil a se svou práci na poli si pospýšil aby
do těch hodů bylo všecko poděláno a hotovo, aby
se pak mohlo dobře hodovat, mladí sobě skládali již dříve peníze na tyto hody a šetřili, aby
mohli přes celé hody z penězi vidržet, hody tyto

začínali, vždy v neděli a končívali až ve čtvrtek obyčejně všude, hudebníci hrávali za obylý
za rež, jídlo obědy a večeře dostávali v domech
této chasi, šlo se průvodem z hudbou do domu
ve kterém byl oběd přichystán, u domu hudba
zahrála nějakou nábožnou píseň pak něco veselého a vešlo se do domu. Tam očekávali dobré jídlo
a pití, pak až bylo po obědě přišli stárci od chase
(bývali voleni dvá) a pak se zase něco po obědě
zahrálo – zase v tom pořádku jako před obědem,

Kronika Mistřína – rok 1933 – kronikář Martin Kundrata
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a pak se zase šlo průvodem z hudbou do hostince, tam se tančilo dle libosti, ale jak přišel čas
k večeři (tu se zase šlo do jiného domu), s tím
sam. pořádkem jako k obědu, po večeři se šlo zase
do hostince a tančilo se zase dle libosti potud,
pokuď hostinský viděl že má z nálevu užitek.
Piva nebo vína bývalo na tabuli před hudebníkama tolik , že neměli litry ani místa, poněvadž
bývalo zvikem každému chasníku když vkročil
do hospody hned se musel zahrát Pochod, a každý přinésl před hudebníky litr nebo tuplák piva
nebo vína. A tak se to opakovalo v takovém krásném pořádku (u nás vždy) bez hádky a rvačky až
do čtvrtku, ve středu býl konec hodů. Ve čtvrtek
chasníci snášeli obylý pro hudebníky, kterým se
zase odměřilo co měli smlůveno, a ostatní co zbylo-li to bylo zase odměnou pro stárky, po zesypání zahrála hudba na rozloučenou byli-li
hudebníci cizí pak je chasa odvážela na vozích
a přitom se hrálo, stávalo se také často, že ještě
potom zesýpání byla zábava až do půlnoci, tak
končívali každé hody.
Dnešní dobu jsou hody sotva dva dni, ani ten
druhý den mnoho již nestojí, k obědum a večeřím
také se do domu již nechodí a pití tupláku před
hudebníky již nestoji, všecko drahé jiné poměry
– jiní lidé jiné zviky (bez peněz), jidlo hudebníkům nedávají – ani na svadbách, nýni všecko jest po městsku novomódní, ale paráda přece
musí byt, a tančit se také musí.
Úryvek ještě a dodatek k těm slavným hodům!
Za těch dob starých také se konávalo velmi
hlučně před očima mnoha diváků ba skoro celé
každé obce v hody stínání berana to mněl ůlohu
stárek (zvolený všeckou chasou) a ten můsel toho
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

berana jednou ranou hlavu jeho zetnout, tož když
se mu to nepodařilo utržíl sobě mnoho posměchu
pak byla hostina, jinde zase býl jiný obyčej,
za Kyjovem tam zase mlátili káčera cepem, stárek mněl zavázané oči a můsel toho kačera dobře trefit, když jej netrefil toke utržil posměch,
u nás okolo Hodonína a Kyjova to zahynůlo
dávno neboť to bylo barbarské, a za drůhe přestál se pěstovat chov ovcí, za Kyjovem v některých obcích napodobuji mlácení káčera dosud.
A sice tak , že káčer se nastróji, a někteří s chase
s cepem mlátí okolo káčera ale to se děje jenom
již v některých obcích jako památka na ty staré
všelijaké obyčeje našich předků.

Text z kroniky je přepsán přesně podle zápisu,
včetně chyb.
Lenka Gajdová

Vyznání Moravě

Marie Bimková, ul. Nádražní

V Mistříně děvčata šikovné majú,
oni svůj věneček jen tak nedajú.
Na hody vždycky veselo bývá,
dechovka hraje a chasa zpívá.

Na konci dědiny kaplička stójí,
šohaj aj s děvčicú pěkně sa strójí.
Za klobúk pérka, zábava bude,
v ruce má demižón, v něm vínko rudé.
Z jara když ptáčkové švitoří v hájku,
šikovní mládenci postaví májku.
Muzika hraje, srdéčko taje,
nejhezčí ze všeho sú naše kraje.
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Na vinohrad slunéčko překrásně svítí,
na lúce vykvete voňavé kvítí.
Fialka modrá, v zelené trávě,
nejhezčí děvčata sú na Moravě.

Na dráty vlaštovky když sa slétajú,
v zahradě trnky sa pěkně modrajú.
Aj réva zraje, barvama ladí,
slunko ju svú teplú dlaňú pohladí.

(můžeme zpívat na nápěv – Neber si synečku malučkéj ženy…)

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Září už nám zase klepe na vrátka
a my se po prázdninách vracíme zpět do naší školního roku s úsměvem na tváři. Doufáme, že
školičky, abychom s kamarády mohli sdílet zážit- nás léto neopustí tak rychle a sluníčkové počasí
ky, které jsme po celou dobu těchto dvou slun- vydrží ještě chvilku, abychom si ho na zahrádce
ných měsíců čerpali. Čas letí jako voda a jako by pořádně užili, než nastane studenější podzim.
to bylo včera, kdy jsme se loučili s našimi před- A co budeme dělat potom? Budeme pouštět draky,
školáčky, kteří si už dávají aktovky na záda a těší vyrábět větrníky a další krásné věci, které k podse na to, co je čeká v prvních třídách. Stejně tak zimu patří.
Paní učitelky už se na děti moc a moc těší
i my se těšíme na naše nové kamarády, pro které
je naše školka také něčím zcela novým. My se ale a přejí všem pohodový začátek školního roku
budeme snažit, aby se všem dětem v našich barev- 2019/2020.
ných třídách zalíbilo a vkročily tak do nového
Kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Prázdniny utekly jako voda a v mistřínské školce je zase veselo.
Od prvních dnů se snažíme, aby se dětem u nás kým kurzem v Hodoníně. I když ukáplo pár slzilíbilo. Podzim jsme přivítali veselými dýněmi, dra- ček, doufáme, že děti k nám budou chodit rády.
kiádou, divadélkem s pohádkami a také plavecKolektiv MŠ v Mistříně
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Co se děje v naší škole
Slovo ředitele školy
Vážení spoluobčané, letní měsíce utekly jako voda,
a přestože v nás ještě doznívají zážitky z dovolených, letních táborů a radostí, již nám opětovně
nastal čas školních povinností. Pro naše prvňáčky, které jsme slavnostně přivítali ve školní jídelně, je to období plné očekávání a překvapení.
Naše školství je nyní na rozcestí v oblasti
financování regionálního školství, které by již
nemělo být tolik závislé na počtu žáků. Proto
jsme již v tomto školním roce mohli začít dělit
žáky na menší skupiny tak, aby pro ně učení bylo příjemnější. Jedná se o rozdělení třídy
v šestém ročníku na dvě třídy. V osmé a deváté
třídě dělíme žáky do menších skupin v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.
Jde o předměty, které jsou součástí přijímacího
řízení na střední školy, nebo je zde dělení nutné z hlediska maximálního povoleného počtu
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žáků. Z kapacitních důvodů také v informatice.
V souvislosti s výukou informatiky se v tomto roce bude realizovat projekt na modernizaci
jejího vybavení. Ve spolupráci se zřizovatelem
školy je připravována také rekonstrukce zateplení a výměny oken na základní škole, která by
měla proběhnout především v letních měsících,
aby co nejméně zasáhla do výuky. Změna financování také vedla k rozšíření pedagogického sboru
na základní škole a prodloužení provozu u mateřských škol.
Kromě již tradičních akcí školy, jako je projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, taneční kurzy, kurzy plavání, lyžování, školy
v přírodě, pěvecké soutěže atd., se v tomto školním roce připravujeme na realizaci projektového
dne Velikonoce 2020. Již nyní však žáci v hodinách tělesné výchovy trénují na běžecké štafetové
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soutěže „Zátopkův půlmaraton“ a „Zátopkova pětka“, které se konají v Hroznové Lhotě. Na těchto
soutěžích tradičně dosahujeme dobrých výsledků. I v tomto školním roce se chceme zúčastnit
mnoha sportovních, uměleckých i vědomostních
soutěží. Chystáme také otevřít nabídku zájmových útvarů pro žáky. V této souvislosti bych zde
rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří nám
s vedením zájmových útvarů pomáhají a organizují jejich činnost. V současné době nám schází
vedoucí, kteří by nám vedli kroužky zdravotnický, aerobiku a anglického jazyka pro I. stupeň.
Pokud by se mezi Vámi našli zájemci o pomoc
s vedením těchto kroužků nebo o vedení kroužků
zcela nových, obraťte se na nás, prosím, aby mohla být i letos nabídka pestrá.
Již v uplynulém školním roce se nám podařilo
rozšířit školní poradenské pracoviště o školní
psycholožku, kterou je Mgr. Kateřina Procházková. Jak jsme se mohli v již uplynulých měsících
přesvědčit, je to pracovní pozice, která bude ku
prospěchu žákům, rodičům i pedagogům. Velké
poděkování patří zřizovateli školy Obci Svatobořice-Mistřín, která umožnila tuto pracovní pozici.

na naší škole zřídit a pokryla je finančními
prostředky, bez nichž by tato pozice vzniknout
nemohla.
Škola ani o prázdninách nezahálela. Bylo to
období, kdy se škola připravovala na následující
školní rok. V prostorách školní družiny proběhl
příměstský tábor a ve škole se realizovaly opravy,
malování a velký úklid. Je tedy na místě poděkovat všem provozním zaměstnancům, kteří připravili školní areál na zářijový nápor dětí, školáků
a zaměstnanců.
Věřím, že deset měsíců školní práce, která je
před námi, uteče stejně rychle jako dva měsíce
prázdnin, které jsou za námi. Nechť je toto období
vyplněno úspěšnou prací, vzájemnou spoluprací a důvěrou, úctou a porozuměním mezi školou
a rodinami našich dětí a žáků. Jen společným úsilím dosáhneme stabilního, klidného a bezpečného prostředí pro vzdělávání, které bude přinášet
žákům a dětem pocit spokojenosti a radosti ze
vzdělávání.
Zbyněk Mašek, ředitel školy

Ocenění prací ke Slováckému roku
Naše žákyně Karolína Surková z 8. A a bývalé žákyně Helena Adamcová a Marcela Pavelcová, jejichž obrazy zdobily plot bývalé kyjovské
mlékárny pro Slovácký rok, byla oceněna spolu
s dalšími mladými výtvarníky na kyjovské radnici, na malé recepci, pořádné vedením města Kyjova. Všechny autory spolu s učitelkami výtvarné
výchovy, které vedly své žáky, přivítal pan starosta František Lukl. Odměnou všem tvůrcům byla
poukázka na nákup výtvarných potřeb.
Ivana Hanáčková, učitelka

O Perníkové chaloupce
a co bylo pak
V červnu na konci školního roku 2019 zahráli
žáci 2. A třídy pro své spolužáky 1. stupně netradiční pohádku O perníkové chaloupce trochu
jinak. Celé představení malí herci recitovali ve verších a doprovázeli vhodným zpěvem za kytarového
doprovodu paní učitelky. Odehrávalo se ve třech
dějstvích – v lese, v chaloupce a cukrárně. Zvířátka
pomáhala Jeníčkovi a Mařence najít cestu za hodnou babičkou, která je pěkně uhostila a dokonce
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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je naučila péct medové perníky a mohli si otevřít
cukrárnu U mlsounů. Po celou dobu jim pomáhala
hodná a veselá lesní zvířátka. Na konci pohádky
herci všem přítomným divákům rozdali voňavou
sladkou odměnu a společně jsme si zazpívali. Protože se pohádka líbila, herci byli šikovní, zpívali,
tančili, recitovali i masky si sami vyrobili, zahráli
si tedy pohádku ještě jednou po prázdninách, a to
pro nové prvňáčky a jejich rodiče. Věřím, že jim
tímto zpříjemnili první školní den a my jsme se
naladili do třetí třídy!

„Činíme se všichni spolu.
Tak to v životě má být.
Každodenní pilná práce
přináší nám blahobyt.
Když se dáme dohromady,
udělá se práce dost,
k užitku nám a především
druhým lidem pro radost.“
Markéta Varmužová a žáci 3. A třídy

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Adélce Mrkůsové
za profesionální vedení dětí v aerobiku po dobu
4 let na naší ZŠ za krásný přístup, skvělá vystoupení a ochotu věnovat se našim dětem s plným

nasazením. Ať se Ti, Adélko, daří hlavně ve studiu
i v osobním životě!
Děkujeme.
Maminky a děti z aerobiku.

Úspěch mažoretek
Gratulujeme mažoretkám Elen Kulheimové. na mistrovství Evropy v Maďarsku v Gyoru.
(1. místo) a Adélce Maradové (2. místo), které skvěle reprezentovali s mažoretkami Dejna
Markéta Varmužová
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Příměstský tábor
Příměstský tábor začal druhý týden v srpnu
pod názvem „Letem světem“.
Za 10 dní jsme s dětmi pomyslně procestovali
všechny světadíly. O každém z nich jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Začínali jsme v Číně. O Pekingu nám přijela
povědět studentka, která tam rok žila, naučila
děti čínské znaky pro zdraví, štěstí a lásku. Cestovali jsme přes Austrálii, Antarktidu a dostali
jsme se až do Afriky, Ameriky a zpět do Evropy.
Děti musely po skupinách vždy splnit úkol, který
byl napsán v deníku cestovatele Kamila Vrabce:
například odlít ze sádry stopu zvířete, postavit
iglú, vyrobit hliněnou nádobu na pití nebo jídlo,
k tomu jsme využili keramickou dílnu ve škole.
Měli jsme i odpočinkové dny, kdy skupiny zaznamenávaly do svých deníků, kde jsme byli, co se
jim líbilo, nebo naopak nelíbilo, vyráběli házecí
míčky, auta poháněná nafukovacím balónkem,
s kterými soutěžili mezi sebou, a získávali tak
potřebné body do celotáborové hry.
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První výlet byl pěšky do Austrálie, na kozí
farmu do Strážovic, děti si tam mohly pohladit
malá kůzlátka a podívat se, jak je tam o ně pěkně
postaráno. Po ochutnávce kozího mléka a sýrů
jsme autobusem přejeli k Cichým domů, tam
jsme si opekli špekáčky. Rodina Cichých s jejich
zaměstnanci nám připravili občerstvení formou
ledové tříště a zmrzliny, které v tom horku bylo
velmi osvěžující.
Druhý výlet byl do Amazonských pralesů, postačila nám k tomu ZOO Hodonín, kde si po domluvě
pro nás připravili pásmo týkající se tohoto tématu
i s úkolem pro ten den. Děti chystaly krmení pro
opičky do různých krabiček, potom pozorovaly,
jak to paní ošetřovatelka roznáší po výběhu a jak
opičkám chutná.
Po programu jsme si sedli do stínu a snědli
řízek k obědu, který nám připravili v kuchyni
základní školy. Tam bychom chtěli poslat velké
díky všem, kteří se o nás celý tábor perfektně starali a vše nám připravili. Moc nám chutnalo.
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Odpoledne jsme trávili hraním her, soutěžením
na hřišti MŠ v areálu školy, svačinkou na čerst-.
vém vzduchu. Pomalu končil táborový den a rodiče začali vyzvedávat děti.
Poslední odpoledne jsme se s dětmi rozloučili grilováním, přišli si za námi posedět i jejich

rodiče, jen počasí nám moc nepřálo.
Tábor proběhl v duchu fair play, nikomu se nic
nepřihodilo, děti odcházely spokojené a těšily se
na další dny, navázaly nová přátelství a strávily
dny plné her a soutěží.
Hana Šparglová, hlavní vedoucí

Farnost
Dění ve farnosti o prázdninách
Vážení spoluobčané, prázdniny a léto skončily,
dětem začaly povinnosti ve škole, začalo vinobraní a sklizeň jiných plodů zahrad a polí. Prázdniny bývají dobou, kdy se toho až tolik neděje, co
se týče veřejných akcí, i když pro naši obec byly
letos významné dožínky a především Slovácký rok
v Kyjově, na kterém se aktivně podíleli i mnozí
naši farníci, i když farnost jako organizace zde
nefigurovala.
Naše farnost ukončila tradičně školní rok farní
poutí, konanou poslední neděli v červnu. Mše sv.
za mládež vycházející školu se konala opět na hřišti pod kostelem. Tentýž den se konalo farní odpoledne na tomto příjemném místě. Byly připraveny
soutěže pro děti, opékání špekáčků a k dobré
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náladě, k poslechu i ke zpěvu při posezení hrála
Varmužova cimbálová muzika.
Začátek školního roku byl spojen v neděli.
1. září s žehnáním aktovek, které si děti přinesly
do kostela. Následující neděli se konalo poděkování za úrodu, kdy děti při pronášených prosbách
přinášely plody úrody a další symboly Božího
obdarování.
V sobotu 14. září byla hlavní pouť do Žarošic,
Zlatá sobota. Kromě poutníků, kteří na místo
doputovali autobusem a vlastními vozidly, vyšla
z Mistřína pěší pouť. Tímto tradičním způsobem,
za zpěvu mariánských písní a recitování modliteb,
putovalo kolem 30 účastníků. Trasa letos vedla
jinudy než v předchozích letech, přes Stavěšice,
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Nenkovice a Želetice, aby se vyhnula frekventovaným silnicím. Letos nás provázelo nádherné počasí, kdy nebylo příliš horko a cesta pěkně ubíhala.
Příhodné počasí se projevilo i v celkové účasti
v Žarošicích, která byla víc než hojná. Předsedajícím na hlavní bohoslužbě byl letos slovenský
arcibiskup Cyril Vasiľ, který působí v Římě jako
sekretář Kongregace pro východní církve.
Farnost ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL uspořádala také zájezd do Starého Města
u Uherského Hradiště, kde působí jako farář
P. Miroslav Suchomel, který v naší farnosti sloužil v devadesátých letech jako jáhen. Jeho zásluhou se dokončuje ve Starém Městě nový kostel,
který se už několikátý rok používá k bohoslužbám. Ten jsme si prohlédli s výkladem, včetně

výstupu na věž, odkud je krásný rozhled do okolí.
Po mši sv., kde zazpívala naše scholička, jsme
s P. Suchomelem měli srdečné setkání.
Během léta probíhala také další fáze opravy fary –.
tentokrát farního dvora. I za pomoci brigádníků
se odstranily části ozdobné zídky, která uvnitř
dvora oddělovala zpevněnou plochu od zatravněné. Vnější zeď oddělující dvůr od Farské ulice byla
očištěna od omítky. Proběhla také izolace zídky
proti vlhkosti. Čeká nás na podzim ještě vyspárování zídky, její penetrace a výměna krytiny, která
zídku chrání shora. Dále také zarovnání plochy
farního dvora a jeho vydláždění.
Přeji Vám všem, ať prožijete co nejlépe nadcházející podzimní dny.
Bedřich Horák, farář

Charita
Střípky z charitní pečovatelské služby
Během letošního jara došlo na Domě s charitní pečovatelskou službou k personální změně.
Vedením služby byl pověřen Bc. Martin Boček,
který současně vede také Pečovatelskou službu v Kyjově, přičemž tým pečovatelek zůstává
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stejný. Po dohodě s vedením obce a za podpory
ORP Kyjov a JMK dojde od 1. 1. 2020 ke sloučení
obou služeb do jedné. Měla by se tím zvýšit efektivita a zjednoduší se také administrace i řízení
služby. Z praktického hlediska by ale naši uživa-
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telé neměli žádnou změnu zaznamenat.
Jaro a léto ve službě bylo náročné; musely jsme
se „poprat“ s nemocností pracovnic a během
jara také s častějšími úmrtími a hospitalizacemi
našich klientů. Často se stává, že někdy je práce
„až nad hlavu“ a z toho stačí několik hospitalizací
a práce ze dne na den podstatně ubude.
Pracovnice (pečovatelky) klientům poskytují
veškeré smluvně sjednané úkony; jejich základní
činností však zůstává zajištění základních životních potřeb našich uživatel: udržení potřebné
osobní hygieny, poskytnutí stravy a pití, obstarání běžných záležitostí (vyřizování pošty, objednávání obědů, lékařských prohlídek, zajišťování
pochůzek a nákupů). Poskytují jim také doprovod
k lékaři, popř. na jiné instituce služebním vozidlem. Naším cílem je spokojený klient, který má
zajištěny základní životní potřeby.
30. srpna jsme pro obyvatele DPS, jejich rodinné příslušníky, naše uživatele, zájemce o sociální
služby i širokou veřejnost uspořádali, jak už je
několik let na konci prázdnin tradicí, Letní odpoledne – Den otevřených dveří na DPS Svatobořice-Mistřín s kulturním programem a s možností
prohlídky budovy pro ty, kdo DPS ještě neznají.
Zahrály a zazpívaly děti z Dětské cimbálové muziky Babí Lom ze Sobůlek a Mužský sbor z Vacenovic. Při této příležitosti moc děkujeme všem, kdo
akci sponzorsky podpořili, za Svatobořice-Mistřín.
zejména Vinařství Josef Dufek a Vinné sklepy Skalák – Ing. Luděk Šebesta. Přestože letošní návštěvnost byla o trochu nižší – máme zato, že se akce
opět vydařila.

Pokud bude hezké počasí, máme chuť zorganizovat a společně s našimi seniory vyrazit na vy-.
jížďku a následnou procházku nedalekým zámeckým parkem v Miloticích, který je na podzim
obzvlášť krásný.
Komu charitní 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
základní potřeby.
Během letních prázdnin byla služba také využívána rodinnými příslušníky, kteří si potřebovali
od péče o své blízké odpočinout a načerpat nové
síly na dovolených. Aby nemuseli své blízké umisťovat na určitou dobu do odlehčovacího zařízení,
naše služba poskytla kompletní péči o potřebného
člověka v jeho domácím prostředí.
Službu finančně podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Obec
Svatobořice Mistřín. Tímto děkujeme donátorům
za finanční podporu.
Poděkování také patří pracovnicím služby
za každodenní náročnou práci u klientů, která
mnohdy přináší starosti, ale také radost z pomoci
potřebnému člověku.
Helena Valčíková, sociální pracovnice

Mise v Afghánistánu
Tento rok jsem se podruhé zúčastnil vojenské
mise na bagrámské letecké základně v Afghánistánu. Čeští vojáci zde působí jako strážní rota,
která má na starosti vnější ochranu americké
základny. Tak jsem strávil stovky hodin patrolováním, pozorováním okolního života a rozhovory
s místními obyvateli. O pár zážitků z této exotické
země bych se s Vámi rád podělil. Nicméně viděl
jsem jenom maličký kousek této velké země, ale
život v jiných provinciích nebo velkých městech
samozřejmě vypadá úplně jinak.
Bagrám se nachází ve výšce asi 1500 m nad
mořem na plošině, která je dokola obklopena až
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třítisícovými horami. Toto místo mělo odjakživa
strategický význam. Město s vojenskou posádkou zde prý založil už Alexandr Makedonský.
Tato „Alexandrie na Kavkaze“ byla ve své době
nazývána branou do Indie. Své vojenské základny
zde měli později i Britové a Sověti, kteří zde sváděli těžké boje s mudžáhedíny. Pozůstatky po té
poslední válce se dají najít na každém kroku, jsou
tu vrakoviště vojenské techniky, připomínající
muzeum pod širým nebem, i nevyčištěná minová
pole. Někde mají děti ze zničeného tanku prolézačku, jinde si místní ze zbytků raket postavili
ozdobný plot. Okolí základny tvoří desítky malých
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vesniček, vzdálených od sebe často jenom „přes
pole“. Podobně jako v celém Afghánistánu zde
žije úplná mozaika národností, takže v jedné
vesnici můžou žít Paštůni, v druhé Tádžikové,
ve třetí Hazárové a na poli mezi nimi stanovat
Kučiové (nomádské etnikum, které kočuje přes
hranice provincií i států a živí se hlavně pastevectvím a pašováním). V každé vesnici se tak
může mluvit jiným jazykem, vyznávat jiná forma
náboženství a dočkáte se jiného přijetí. Stávalo se
nám, že nás v jedné vesnici místní přátelsky zvali
na čaj, z druhé nás vyháněli kameny a ve třetí se
kolem nás seběhlo hejno žebrajících dětí, které
nás obraly o všechny propisky a další drobnosti,
které jsme měli po kapsách. Bagrámská plošina
se hlavně v létě dost liší od všeobecné představy
o pouštním prostředí Afghánistánu. Díky řekám
a potokům, napájeným tajícím horským sněhem,
se okolí základny zelená až k úpatím hor. Místní
si navíc vybudovali úplný labyrint kanálů, koryt
a jednoduchých betonových akvaduktů, kterými
dokážou přivést vodu na téměř každé pole nebo
zahradu. Během zimy pak různě překopávají
a zahrazují polní brázdy a přepouští vodu z jednoho pole na druhé, aby země před letními vedry
pořádně nasákla. Na ní pak pěstují obilí, kukuřici, zeleninu nebo pasou ovce. Afghánci jsou také
náruživí lovci, a pokud vlastní nějakou pušku,
střílí po všem, co se mihne vzduchem. Na tržnici
se pak dají koupit živí i mrví drobní pěvci, hrdličky, kachny, dravci i divoké husy, kterými si místní
vylepšují jídelníček. Zejména z období tahu ptáků
afghánští muži po nocích bloumají po polích nebo
sedí v zamaskovaných úkrytech a čekají na kořist.
Doprostřed zaplavených políček zapichují dřevěné
nebo plastové atrapy kachen, které mají nalákat
tažné ptáky k usednutí a odpočinku. Ze zdánlivě prázdných polí se pak celé noci ozývá střelba.
Zřejmě není náhodou, že se celá hejna chytrých
špačků navečer houfují v prostoru základny, kde
jim nehrozí žádné nebezpečí. Pak obsadí koruny
nejvyšších stromů a svým křikem směle konkurují řevu startujících stíhaček. Překvapením pro mě
bylo, jak velkou část zemědělské plochy na Bagrámu zabírají vinohrady. Réva se tu pěstuje postaru,
ve velkých hustých keřích, bez kolků nebo drátů.
Hrozny se suší na rozinky, které jsou důležitou
přísadou tradičních jídel. A něco se taky nechává
zkvasit, ovšem tajně, protože islám alkohol zakazuje. Afghánští tlumočníci nám ale s potměšilým
úsměvem tvrdili, že pokud máme zájem o nějaký
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Mladý Afghánec při práci na poli, s vinařským
nožem a nezbytnou puškou.
tvrdý alkohol, dá se sehnat třeba na zapadlých
policejních stanicích.
Většina Afghánců na vesnicích žije pořád ještě
v domech postavených ze dřeva a hlíny. Ty mají
často podobu tzv. kalátů. Takový typický kalát
je vlastně dvorek obehnaný vysokou hliněnou
zdí, která chrání obyvatele před větrem, zloději
i nevítanými pohledy cizinců. Samotný domek
a pár chlévů se pak krčí uvnitř. Vybavení domů
bývá velmi skromné, nábytek mívají spíš bohatší
lidé ve městech. Při pár jednáních s vesnickými
starosty, kteří nás pozvali k sobě domů, jsem
obvykle seděl na zemi na koberci. I jídlo se běžně
servíruje a jí na nějakém koberečku na zemi. Ani
v té nejchudší vesnici ale nesmí chybět mešita,
která bývá jedna z nejlépe postavených budov. Je
běžné, že mezi domy doslova uplácanými z bláta
stojí mešita z cihel, obložená mramorem a s plastovými okny. Podle našich průvodců na ně přispívají bohatší muslimové, kteří si tak někdy chtějí
„zajistit místo v nebi“. Trochu nepříjemnou věcí
pro nás „zhýčkané“ Evropany je problematická
hygiena. Místní lidé mají často problém dostat se
k čisté, natož pitné vodě. Aniž bych je chtěl urážet, jsou z našeho pohledu často opravdu špinaví
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

a dvakrát nevoní, navíc malou i velkou potřebu jak v tom samém potoce někdo umývá auto, vykoběžně vykonávají venku. Oni jsou na to částečně nává do něj potřebu a děti si v něm čistí zuby.
zvyklí, český voják si ale obvykle na začátku mise Nepříjemný je také horký vítr, který volně ležící
(a pak ještě několikrát) zažije „pravý afghánský“ výkaly a trus zvířat vysušuje na prach a rozfouprůjem. A skoro se tomu nedá vyhnout, i když si kává. Různé nemoci se tak dají chytit doslova
dáváte opravdu pozor. Na patrolách jsme se setká- ze vzduchu. Nedostatečnou hygienou a špatně
vali a mluvili s desítkami lidí, což se neobešlo dostupnou lékařskou péčí trpí hlavně děti. Pokud
bez potřásání rukama a objímání (podání ruky to situace dovolovala, snažili se naši zdravotníci
v rukavici se považuje za nezdvořilé). Vždy jsme na patrolách poskytovat dětem aspoň základní
se snažili udržet dekorum, ale jak jsme se dostali ošetření drobných zranění. Pokud jsme u sebe
zpět k autům, kde nás nikdo neviděl, drhli jsme si měli, rozdávali jsme přebytečné léky, balenou
ruce desinfekčním gelem. Občas nás také místní vodu nebo třeba energetické tyčinky. To se kolem
staršinové nebo policisté pozvali na čaj a nějaký nás ale brzo seběhla půlka vesnice a každý něco
zákusek, a to jsme se pak snažili nevidět, jak umý- potřeboval. Tak jsme zase museli vyrazit o kus dál.
Vít Gajda
vají skleničky a nabírají vodu v nejbližším potoce.
Zvlášť, když jsme po cestě do vesnice sledovali,.

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Prostory RC Krteček jsou opět připraveny pro děti i rodiče
Rodinné centrum Krteček po slunečných let- ve školce a škole.
ních prázdninách zahájilo od 9. 9. 2019 svůj proV letošním roce je herna pro veřejnost otevřena
voz v plném rozsahu a nabízí tak rodičům a jejich každé pondělí a středu od 9 do 11 hodin. Přijďte
dětem útulné zázemí poskytující prostor pro hru, strávit s dětmi příjemné dopoledne. Zda si v centvoření, muzicírování, ale také prostor, kde ti nej- tru vyberete pro své dítko aktivitu, ať už tvoření
menší poznávají nové kamarády a vytváří si tak nebo jen hraní, záleží jen plně na vás. Na Vaši
přátelské vztahy, které mohou pokračovat nadále návštěvu se těší tým služebních maminek.
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Pozvánka na listopadovou akci
Krteček bude letos pro všechny generace
pořádat Pochod sv. Martina, a to v neděli 10. 11.
2019 od 16:30 hodin. Připravte si, milé děti, své
lampióny, světýlka a lucerničky, kterými posvítíte na cestu sv. Martinovi, jenž nás poctí svojí
návštěvou na opravdovém bílém koni. Setkáme se
na dětském školním hřišti za Domem s pečovatelskou službou ve Svatobořicích, odkud pochod

zahájí svoje putování. Průvod bude opět zakončen na tomtéž hřišti, kde bude čekat na děti
a jejich doprovod drobné občerstvení. Více informací bude poskytnuto na vyvěšeném plakátu a fb
stránkách RC Krteček. Rády Vás na této venkovní akci uvidíme.
Za RC Krteček Jitka Janošťáková

Podkověnka
Podkověnce prázdniny uběhly jako voda
Oba prázdninové měsíce byly pro nás nejen při husopaskách, protože husu zná většina dětí
odpočinkové, ale stihli jsme se zúčastnit i význam- z obrázku (i když mnozí si ji pletou s kačenou),
ných folklorních slavností v naší obci i regionu.
ale představit si jejich pasení – to už chce fantaČervenec patřil dožínkové slavnosti s průvo- zii. Vycházíme z dřevěných replik žňových nástrodem i zvykoslovným pásmem, jehož součástí jsou jů a snažíme se dětem co nejvíce tuto významnou
naši „nejmenší sekáči, husopasky, vodáci nebo událost v hospodářském roce dřívějších zemědělžnečky.“ Nacvičit toto pásmo je pro nás stále ců přiblížit. Dětská taneční hra Na sedláčka zase
náročnější, protože současným dětem „žně“ už vystihuje zjednodušený technologický postup
nic neříkají. I takové nástroje, které byly běžné výroby pečiva od setí obilí až po konzumaci, díky
ještě za našeho mládí, se už v rodinách nevyskytu- níž si děti představí něco víc než nákup s vozíkem
jí. Kosy a srpy byly nahrazeny sekačkami a kom- v supermarketu.
bajny, čepáčky na vodu plastovými láhvemi a sloNaše aktivita byla završena v sobotu 27. červa jako cepy, obřísla nebo knutle – to jsou pro děti vence, kdy jsme průvodem prošli celou vesnicí.
slova naprosto nic neříkající. Ještě se chytáme Počasí nás donutilo k uskutečnění programu
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v prostorách kulturního domu. I přes organizační
přesuny se nám slavnost vydařila, domácí i hosté
byli spokojeni.
Větším oříškem pro nás byla příprava na velkou regionální slavnost Slovácký rok v Kyjově.
Společné přípravné schůzky, vytvoření nového
programu šitého na míru záměru autora dětského
pořadu i našim dětem, zkoušky a generálky, nové
rekvizity atd. Půlroční práce byla oceněna již
ve čtvrtečním pořadu Tetičky, věnovanému naší
obci, kdy jsme v menším obsazení a bez muziky
přiblížili písněmi, tancem i škádlivkami „problematiku“ nejen ze života dětí, ale také našich spojených vesnic.
Sobotní průvod byl velkolepou slavností celého
Slovácka a reprezentací naší obce. Bylo pěkné, že

s dětmi přišli v krojích i jejich rodinní příslušníci. Ani si možná neuvědomili, jak důležitý signál
pro dítě vyslali, že třeba postavili jeden kamínek
do základů v životě dítěte, který jim může být oporou v dospělosti.
Dětem patřil nedělní Neplechov s programy
a různými aktivitami. Jim bylo věnováno také naše
nové pásmo Na vojáky. Které jiné téma by se nám
hodilo více, když chlapci tvoří polovinu souboru?
A ještě když jsme přidali nové šavle, se kterými
mohli šermovat, to byly nácviky hned veselejší.
I když jsme oba programy dopracovávali v době
prázdnin, děti odvedly kus dobré práce, která byla
na našich vystoupeních vidět. Je nutné poděkovat
i rodičům za servis a muzice za hudební doprovod.
Jarmila Maradová, vedoucí

Krušpánek
Prázdniny s povinností i odpočinkem
Jelikož děti z Krušpánku pilně pracovaly připravené vystoupení a sehráli se s cimbálovou
a nacvičovaly během školního roku, mohly si muzikou. Během Slováckého roku se předvedla
dovolit v létě prázdninovat. I přesto, že nás čeka- některá děvčata v krojové přehlídce, která se
lo vystoupení na Slováckém roku v Kyjově. Sešli konala v sobotu dopoledne před kostelem v Kyjojsme se až týden před akcí, doladili a zopakovali vě v pořadu pod názvem Od adventu do hodů.
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Děvčata předvedla kroj, který se nosí na letnicovou slavnost Královničky. Odpoledne jsme
zpestřili naší přítomností bohatý krojový průvod
a v neděli krušpánci vystoupili v dětském pořadu
v parku s názvem – Jak se žije v Neplechově. Děti

zazářily s pásmem Malí řemeslníci a zaslouženě
byly odměněny velkým potleskem.
V novém školním roce se těšíme na nové společné zážitky a rádi mezi sebe přivítáme nové tváře.
Kristýna Gazdová, vedoucí souboru

Slovácký krúžek
Slovácký krúžek – léto 2019

Teplé letní období, které nyní již pomalu ale jistě skončilo, jsme se snažili ve Slováckém krúžku
náležitě vychutnat a naplno využít. Proto se letošní léto neslo nejen v duchu přespolních hodů, ale
především v duchu tréninků na významné folklórní akce, kterých jsme měli tu čest se zúčastnit.
Ještě před začátkem prázdnin se naši šohaji předvedli spolu s dalšími soubory na MFF
ve Strážnici v pořadu Prostá krása Kyjovska.
Legrútské číslo, které naši kluci natrénovali spolu s pánskými částmi souborů z Vracova a Bzence, sklidilo velký úspěch a přineslo i zkušenost
nové spolupráce, za niž jsme velmi rádi. V soutěži o nejlepšího verbíře, která probíhala také při
MFF ve Strážnici, reprezentovali náš soubor dva
zástupci – Peťa Varmuža a Ondra Výlet. I přes
velmi silnou konkurenci předvedli parádní výkony a my jim tak gratulujeme a přejeme, ať jim to
verbuje i nadále!
První polovinu prázdnin jsme se soustředili
na přípravy Dožínek, které v naší obci proběhly.
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I přes počáteční nepříznivé počasí, které přinutilo pořadatele přesunout program a zábavu na kulturní dům, se před průvodem jako zázrakem
vyjasnilo, déšť ustal, a tak naši vesnici zkrášlil
průvod plný dožínkových krojů, ozdobených kos,
cepů atd. Tentokrát jsme si pozvali i hosta, a to
náš spřátelený soubor Formani ze Slatiňan, kteří obohatili vystoupení svým českým folklórem
a také si s námi akci užili až do brzkých ranních
hodin.
Po Dožínkách jsme se zaměřili na blížící se
Slovácký rok v Kyjově, který byl pro nás stěžejní akcí. Náš soubor se předvedl hned v několika
pořadech. Ve čtvrtek jsme naši účast odstartovali
v atriu radnice programem Tetičky, kterým byl
také náš starosta spolku Tomáš Kellner spoluautorem. Vyprávění tetiček, doplněné tanci a zpěvy, se neslo v milé a přátelské atmosféře, a tak
nejeden odcházel s hřejivým pocitem vděčnosti
za tetičky, které tu máme a které nám ochotně
pomáhají s péčí o naše krásné kroje a tradice.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Ráda bych i připomenula hlavní poselství pořadu,
na které se autoři snažili upozornit – neváhejte
se obracet na své nejstarší členy rodiny, zajímejte se o ně a o jejich vyprávění. Jejich vzpomínky,
zkušenosti a moudrost jsou velmi cenné a byla by
neskutečná škoda, kdyby měly být zapomenuty.
V sobotu jsme se poté zúčastnili velkolepého průvodu, ve kterém se předvedlo asi 45 obcí našeho
regionu. Po průvodu jsme se přesunuli na letní kino, kde jsme společně se souborem Lúčka
vystoupili v pořadu Taneční obrázky z Kyjovska,
který reprezentoval zapsané tance kyjovského
regionu. Náročné čtyři dny plné folklóru, tance,

zpěvu, dobrého jídla a pití jsme si všichni náležitě
užili a už teď se moc těšíme na další ročník, který
nás všechny čeká výjimečně už za dva roky.
Ani po Slováckém roku však nezahálíme a pilně pro Vás připravujeme další vystoupení, na které se můžete těšit. V nejbližší době nás můžete
potkat na Vinobraní ve Bzenci, kam nás pozvali
naši kamarádi ze souboru Bzenčan a poté koncem
září vystoupíme na již tradičním Vinobraní u nás
v obci.
Těšíme se na Vás a přejeme Vám hezké a klidné
prožití nadcházejících podzimních dnů.
Za Slovácký krúžek Iva Půčková

Slovácký soubor Lúčka
Tento způsob léta zdál se mi být poněkud akční
I tak by šly zhodnotit letní měsíce v Lúčce. vlastně ještě doposud nemá název. Ukázali jsme
Náročné, ale plně využité. Pojďme popořádku. jej na místní dožínkové slavnosti, která se i přes
Konec školního roku jsme věnovali intenzivním nepřízeň počasí velmi vydařila – zkrátka a dobře,
přípravám na MFF Strážnice, kde jsme účinko- déšť nás nezastaví.
vali v pátečním večerním pořadu Prostá krása.
No, a sotva nám stihly vyschnout kroje, byl
Takový pořad z našeho regionu bývá ve Strážni- tu další folklórní víkend - Slovácký rok. Během
ci jednou za mnoho let, proto jsme byli poctěni víkendu jsme vystupovali rovnou dvakrát. V dopotímto účinkováním. Hudebně nás doprovodila CM ledním sobotním pořadu Josefa Varmuži ,,Koupil
Galán. S touto muzikou mám na mysli ještě další jsem si na jarmarku kobylu“, jsme se představili
spolupráci, ale zatím víc neprozradím. Po Stráž- s žertovným pásmem Hospoda. Díky bujaré páteční
nici jsme se vrhli na nové taneční číslo, které zábavě jsme toto číslo měli opravdu vyšperkované.
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do posledního detailu 🙂. Po odpoledním průvodu jsme vystoupili spolu se Slováckým krúžkem
v pořadu „Taneční obrázky z Kyjovska“. Zpětným
hodnocením mohu říct jen to, že se sobota vydařila stejně tak, jako celý Slovácký rok. Bylo to
náročné, ale nebyl čas ztrácet čas a lelkovat. Před
námi se totiž rýsoval zahraniční zájezd do Chorvatska, konkrétně Criekvenická riviéra.
Tento týdenní zájezd měl být pro členy odměnou
za celoroční práci a úsilí v souboru. Doprovodila
nás CM Cyril. Nutno říci, že tato muzika vyjádřila
přání a vůli s námi nadále účinkovat, pokud by
bylo třeba (teda aspoň to před odjezdem na zájezd
tvrdili). Doufám tedy, že by se v tomto ohledu
mohlo zablýsknout na lepší časy. Více o zájezdu
Vám v příštím zpravodaji napíše David Marada,
který byl na zájezdu jako vedoucí, neboť v době,
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kdy dávám dohromady tento článek, se Lúčkaři
stále ještě rekreují ve vlnách moře. Pevně věřím,
že naberou sílu a svěžest pro další práci a dobře si
odpočinou, ať se můžeme vrhnout na další nácvik,
tentokráte v rámci vystoupení ve strážnickém
skanzenu, kde budeme znázorňovat místní hodovou slavnost. Když jsem již naťukla hody, ráda
bych Vás, milí spoluobčané, seznámila také se
stárkovskými páry pro rok 2019. Budou to Adam
Vašulka s Terezou Varmužovou a Jakub Hajný
s Annou Výletovou. Přípravy jsou již dávno zahájeny – ohromně to funguje 🙂.
Doufám, že i vy, milí spoluobčané, jste letní
měsíce strávili příjemně, akčně a zároveň odpočinkově. Za spolek Lúčka Vám přeji ještě slunečné
babí léto, dobrý pohárek burčáku a veselou mysl.
Iveta Gongalová, vedoucí
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Ženský sbor REZEDKY
Léto je v plném proudu, sluníčko svítí, je tady čas dovolených a zaslouženého odpočinku.
Nastaly žně nejenom na zemědělských polích, a Němci. Ve volných chvílích jsme navštívily Hlavní náměstí, které je srdcem krakovského Starého
ale také na poli folklorním.
První letní akcí byla pro nás účast na Dožín- města. Najdete zde Mariánský kostel, kostel sv.
kách, které se konaly 27. 7. 2019 v naší obci. Vojtěcha, krásnou barokní tržnici. Neděli jsme
S průvodem jsme došly pro první žnečku a seká- započaly mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla.
če na KD a potom pro hospodáře, Luboše a Janu Také jsme se zajely podívat do Solné jeskyně
Bognárovi. Pro nepřízeň počasí se program konal v nedaleké Wieliczce. Solný důl Wieliczka (Vělična KD, ale ani to neubralo na kráse a všichni účin- ka) je od roku 1978 zapsán na Seznamu světovékující předvedli svoje připravená pásma. A že se ho dědictví UNESCO, mapuje těžbu soli od středověku až do současnosti.
bylo na co dívat!
A nakonec jsme si nechaly prohlídku Wawelu.
Začátkem srpna, 2. 8 – 5. 8. 2019 jsme odjely
do Krakova na VII. Summer Arts Festival. Krakov Wawel (též počeštěně Vavel) je nízký vrch (výšje druhé největší polské město, centrum historic- ka 228 m n. m.) v Krakově na levém břehu Visly,
ké země Malopolsko a nynější metropole Malo- na němž stojí Královský hrad a katedrála sv. Stanipolského vojvodství. Krakov je městem památek slava a Václava. Spolu s centrem města Krakova je
zanesen na Seznamu světového dědictví UNESCO.
a také historickým sídlem polských králů.
Na náš první zahraniční zájezd máme krásné
Na festivalu jsme vystupovaly dvakrát. Poprvé
jsme se ukázaly s pásmem vojenských písní, sva- vzpomínky a doufáme, že na druhý nebudeme
toborských danajů a svícových na Rynku Podgor- dlouho čekat.
Slovácký rok je pro nás nejkrásnější folklorní
skem. Podruhé jsme předvedly naše pásmo „Šla
na trávu“ v Stara zajezdnia Krakow by De Silva. svátek. Rezedky vystoupily ve čtvrtečním prograObě dvě vystoupení byla vydařená. Spolu s námi mu Tetičky, což byl medailon posledních nositese zde představili také Ukrajinci, Litevci, Řekové lek lidového oděvu ve Svatobořicích-Mistříně..
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Spoluautorem pořadu byl Tomáš Kellner. V sobotu jsme se předvedly v krojovaném průvodu s více
než 3000 krojovanými ze 46 obcí. Byla to nádherná podívaná.
V neděli jsme zazpívaly a zatančily v parku
v pořadu „Hore dědinů“. V programu vystoupilo.
31 sborů s celkem 460 členy. Představily se ve čtyřech částech pomyslné vesnice s názvem Slovácký rok: v Horním konci, Dolním konci, U hospody

a Na Rynku. Sbory si připravily různá témata, aby
divákovi ukázaly tradice a vtáhly ho tak do minulého i současného dění v našich obcích. My jsme
se představily s pásmem žertovných a škádlivých
písní o mužích.
Po trošku hektickém létě si lehce odpočineme
a začneme se připravovat na další akce.
Krásné babí léto Vám za Rezedky přeje
Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Léto ve znamení Slováckého roku v Kyjově
Milí spoluobčané, léto, které pro náš soubor bylo kové pásmo. Děkujeme autorům pořadů, že si náš
především ve znamení Slováckého roku v Kyjově, soubor vybrali, a věříme, že jsme naši obec repreje už daleko za námi, ale přesto mi dovolte, abych zentovali důstojně. Našlo se dost času i na zábase k této významné události vrátil. A vracím se vu, takže jsme si Slovácký rok užili se vším všudy.
k ní velmi rád, protože to byly krásné chvilky.
Když jsme na konci dubna byli kvůli nepříznivéPořadatelé i návštěvníci museli mít radost, pro- mu počasí nuceni zrušit naši tradiční akci „Pálení
tože počasí vyšlo perfektně a s tím i celý Slovác- čarodějnic“, slíbili jsme, že ji přesuneme na konec
ký rok, alespoň podle našeho názoru. Zúčastnili prázdnin. Tam byl původně plánovaný malý tábojsme se průvodu, ve večerním sobotním programu rák pro děti, aby jejich čekání na nový školní
na letním kině jsme zatančili tradiční glckavé ze rok bylo o něco příjemnější. Slib jsme dodrželi
Svatobořic-Mistřína a v neděli, v hezkém prostře- a malý táborák poněkud vyrostl. Připravili jsme
dí kyjovského parku, jsme předvedli naše dožín- i odpoledne plné her, odměny a skákací hrad.
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Večer zpříjemnila country kapela Radost, a tak
věříme, že si přišly na své jak děti, tak i dospělí.
V roce 2020 bychom znovu rádi uspořádali dubnové pálení čarodějnic a na konci prázdnin táborák
ve skromnějším duchu. Ale necháme se překvapit,
co nám na to řekne počasí.
Podzim, pominu-li hody, bude klidnější a pro
nás bude hlavní až jeho finále, kdy v polovině

prosince chceme znovu uspořádat vánoční jarmark na prostranství vedle obecního úřadu. Sledujte plakáty a také sociální sítě, kde budeme
včas o této akci informovat. Těšíme se, že se zase
po roce sejdeme u hrnku svařáku a zpříjemníme
si čekání na Vánoce.
Prožijte klidný a barevný podzim.
Za Soubor Mistřín Petr Hajný

Mankyz
V letních měsících spolek Mankyz rozhodně nezahálel.
V červenci jsme se zúčastnili místního fotba- zentovali naši obec na Slováckém roku v Kyjově.
lového turnaje „O putovní pohár starosty obce“, Poslední sobotu v srpnu jsme spolku Soubor.
po skvělých výkonech všech hráčů jsme nakonec Mistřín vypomohli s organizací táboráku a dětského odpoledne u kuželny v Mistříně.
získali 1. místo.
S horkým létem nám přibyla jedna velká staKoncem srpna jsme se zúčastnili semináře
rost o již sílící předloni vysazené ovocné strom- a odborné degustace na 17. Jelínkově vizovickém
ky, ale díky pravidelné zálivce a ošetřování jsme koštu, zde získal absolutního šampiona vzorek
situaci zvládli a stromky se mají skvěle k světu. slivovice od p. Jana Šedíka z Mistřína, uspěla také
Na podzim se chystáme zrekultivovat další obcí meruňkovice od p. Miroslava Štilárka z Mistřína.
určené neobdělané pozemky a osadit je dalšími Do konce roku nás ještě čeká mezinárodní deguovocnáčky.
stace Grand Prix ovocných destilátů Flora košt
Obecnímu kulturnímu domu jsme přislíbili v Olomouci, slavná Lubenská Šťopička a organipomoc s organizací dožínek, úspěšně jsme repre- zace regionálního nultého vzorku pro rok 2020.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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V sobotu 30. listopadu připravujeme rockovou
zábavu, srdečně zveme všechny příznivce tohoto
žánru do Sokolovny ve Svatobořicích. Po té se už
budeme plně věnovat naší hlavní činnosti a připravovat vše na IX. ročník koštu pálenek, likérů

a domácích pomazánek, který proběhne 7. března
2020 (degustace 28. - 29. února.), výstavní vzorky
budeme vybírat do 7. února 2020.
za MANKYZ, z. s. Miroslav Štilárek

SDH Svatobořice
SDH Svatobořice slavil!
Vážení spoluobčané, tak už jsou za námi. Co?
No přeci prázdniny a oslavy 120. výročí založení
sboru.
Před prázdninami v sobotu 22. června se uskutečnila soutěž mladých hasičů. Bohužel pro průtrž mračen nebyla soutěž dokončena a vyhodnocena. Přes léto děti netrénují, ale na konci srpna
jsme se sešli, abychom stihli natrénovat ukázku
požárního útoku v podání přípravky. Ukázka byla
na programu oslav. Děti se moc snažily a během
příprav nás napadaly stále nové a nové náměty.
Oslavy 120. výročí proběhly o víkendu od 13.
do 15. září. V pátek na Sokolovně byla slavnostní schůze, na kterou přijali pozvání představitelé
obecního úřadu, krajského a okresního sdružení
hasičů, zástupce Jihomoravského záchranného
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sboru, okrsků, hosté z SDH Koryčany, Lukov
a DHZ Radošovce. Na schůzi převzali hasiči ocenění za svou práci ve sboru. Potom následovala
volná zábava.
Hlavní oslavy byly v sobotu 14. září, kdy ve 14
hodin šel slavnostní průvod od obecního úřadu
k hasičské zbrojnici. Zde pak v programu vystoupily mažoretky ze Šardic, děti z přípravky SDH
Svatobořice, hasiči SDH Mistřín s historickou
stříkačkou, kynologové s pejsky předvedli ukázku vyhledávání osob. Dále zde byla k vidění historická i moderní technika. Večer hrála hudební
skupina KOMBET. V neděli byla slavnostní mše
svatá za hasiče, mše se konala na hřišti u hasičské zbrojnice. Děkuji všem, kteří se na přípravě
oslav podíleli. Dle kladného ohlasu ze strany
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občanů jsme rádi, že jsme výročí oslavili důstojně.
Také počasí nám přálo, celou sobotu i neděli svítilo slunce, jen mírný chladný vítr vál. V noci se
ochladilo, a to zřejmě některé odradilo od večerní
zábavy.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

V srpnu jsme opět vyjeli na přátelské setkání
k hasičům do Radošovců. Společně jsme navštívili
místní poutní místo, pomodlili se a opět se vrátili na hasičku. Zde jsme při muzice pobesedovali.
Ani se večer nechtělo jet domů.
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Sportovní družstvo žen se v letošním roce Hodonín na 3. místě. Sportovní družstvo mužů se
potýkalo s „migrací“ po České republice. Děvča- zúčastnilo soutěží mimo okres Hodonín, kde se
ta po ukončení studií nastoupila do zaměstnání jim dařilo a přivezlo i poháry.
v Praze, Olomouci, Brně a ve Zlíně. Tím se naskytl.
Iveta Lungová, vedoucí mládeže
problém s pravidelným trénováním a účastí
na soutěžích. I tak skončily ve Velké ceně okresu

SDH Mistřín
S končícím školním rokem pomalu vrcholila také soutěžní sezona žákovských družstev.
V rámci Velké ceny OSH Hodonín dokázali v celkovém hodnocení s přehledem zvítězil. Domiv součtu bodování z 12 závodů starší žáci suve- nanci týmů z Mistřína ještě podtrhuje fakt, že
rénně zvítězit! Mladší žáci se umístili na 3. místě. maximální bodový zisk za 1. místo ve všech 11
I na krajském kole v Brně předvedli žáci skvě- závodech bral vždy jeden z našich týmů.
lé výkony, zaslouženě zvítězili a tím vybojovali
Také v případě mužů mělo být vrcholem sezopostup na Mistrovství ČR ve Vlašimi. Zde zazářili ny Mistrovství ČR v požárním sportu. Již devátou
a zvítězili ve štafetě dvojic a zejména pak v požár- účast v řadě vybojovali na krajském kole v Brně,
ním útoku, který vyhráli rozdílem třídy. V ostat- kde zvítězili jak v požárním útoku, tak běhu
ních disciplínách už se ale bohužel tolik nedařilo na 100 m překážek. Poslední disciplína, štafeta
a dvě 9., 12. a 14. místo v ostatních disciplínách 4x100 m, byla kvůli průtrži mračen zrušena.
znamenaly propad na celkové 9. místo. I tak se ale
Poslední srpnový víkend se tak vydali na dloujedná o skvělý výsledek a tituly mistrů ČR ve dvou hou cestu do Ústí nad Labem za obhajobou titudisciplínách jsou obrovský úspěch a motivace lu mistrů ČR, který získali loni na Mistrovství
do další práce!
v Liberci. V pátek byly pro družstva SDH na proTaké tým dorostenek se dokázal opět po roce gramu tréninky a slavnostní zahájení.
probojovat na Mistrovství ČR. To se letos poprvé
V sobotu brzy ráno začínala soutěž SDH discikonalo odděleně od šampionátu žáků, takže ani ne plínou běh na 100 m překážek. Mezi družstvy jsme
týden po návratu z mistrovství ve Vlašimi se část se v součtu časů 6 závodníků dostali do vedení
našeho sboru – závodníci, trenéři i fanoušci – vydá- hned po prvních pokusech. Ve druhých pokusech
vá tentokrát do Svitav. Tady se bohužel děvčatům jsme časy ještě vylepšili a v celkovém součtu jsme
nedařilo úplně podle představ a především kvůli vyhráli více než o 2 vteřiny!
zaváhání na štafetě, kde měly oba pokusy neplatMezi jednotlivci byl z našeho týmu nejlepší Filip
né, se umístily na celkovém 11. místě.
Páral s časem 16:31 s., který se umístil na skvěZatímco mládež si užívala zaslouženého volna, lém 2. místě, zdatně mu sekundoval také náš nejGrand Prix Hodonín v požárním útoku dospělých zkušenější závodník Michal Vašulka na 4. místě.
měla přes prázdniny jen 2 volné víkendy. Letos se
V odpoledních štafetách 4x100 m nám štěstí
jí opět účastní 2 týmy mužů. Družstvo žen, slo- úplně nepřálo. Po prvních kolech byla naše štafežené především z dorostenek, do celkového bodo- ta kvůli drobnému zaváhání na rozdělovači o pouvání přihlášeno není a společně s dorostenci se hou setinu druhá s časem 59:06 s. Během druúčastnili pouze některých závodů.
hého kola ji postupně rychlejší štafety ostatních
Áčko mužů ani letos nechtělo ponechat nic týmů odsunuly na průběžné 4. místo.
náhodě a od prvního ligového závodu drželo vedeNaše rychlejší štafeta šla na start v úplně
ní. Jediný tým, který dokázal držet krok, bylo posledním rozběhu s vědomím, že na první místo
naše Béčko. Už 3 závody před koncem ligy měly je potřeba zaběhnout pod 56:54 s., což podle časů
oba týmy na čele takový náskok, že bylo jasné, z tréninku nebylo nereálné. Naděje na 1. místo ale
že titul poputuje do Mistřína. Po jednom zaváhá- vzaly rychle za své po pádu z domečku na první a neplatném pokusu sice Béčku svitla šance ním úseku. Přesto ještě dokončili a alespoň o pár
na první místo, ale v posledních 2 kolech si už desetin zlepšili na 58:41 s. a 3. místo.
A-tým zkušeně vedení pohlídal a stylem start-cíl
V průběžném pořadí po prvním dni znamenal
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součet 4 průběžné 1. místo s náskokem 3 bodů
na 4 týmy, které se seřadily na průběžném 2. místě se součtem 7. Jako každý rok tak měla rozhodnout královská disciplína požární útok.
Jako obhájci titulu v této disciplíně a díky slušnému náskoku z prvního dne jsme mohli nastoupit
do poslední disciplíny poměrně v klidu. Výhodou
bylo také předposlední startovní číslo 16, díky
čemuž jsme mohli vidět, že našim pronásledovatelům se příliš nedařilo a první pokus jsme tak
šli úplně na jistotu. Přestože kvůli nevyrovnaným
sestřikům na terčích jsme nebyli s časem 26:69
s. úplně spokojeni, stačil alespoň na průběžné
4. místo. Všichni konkurenti byli v tuto chvíli
za námi a alespoň jsme je dostali pod tlak před
druhým kolem.
A skutečně, i ve druhém kole se čtyřem hlavním pronásledovatelům nedaří a řadí se až
za náš čas, takže před naším druhým pokusem
na samém chvostu startovní listiny už je celkové
pořadí jasné. Chceme ale ještě zabojovat o obhajobu titulu v požárním útoku. To se ale kvůli opět
nevyrovnaným sestřikům nedaří, mírné zlepšení
na čas 26:35 s. nás alespoň posunuje na bednu
na 3. místo.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

To ale nikoho mrzet nemusí, propukají vítězné
oslavy a opět po roce zvedáme nad hlavu pohár
pro mistry České republiky v požárním sportu!
Po dlouhé cestě domů nás na zbrojnici čeká krásné přivítání od členů sboru a fanoušků, včetně
pana starosty obce a starosty OSH Hodonín.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nám drželi palce a především pak Obci
Svatobořice–Mistřín a všem sponzorům za veškerou podporu, díky které se můžeme zúčastňovat
závodů celorepublikového formátu a bojovat zde
o příčky nejvyšší. Děkujeme!
Kromě sportovních aktivit sboru stojí určitě
za zmínku také námi pořádané společenské akce.
Na tradiční rockovou letní noc jsme letos opět
pozvali kapelu V. S. P. Band. Akce se i díky hezkému počasí vydařila a za zábavou opět přišlo
spoustu návštěvníků.
V měsíci červenci naši členové v čele s Otou Svorou uspořádali již tradiční a oblíbený letní tábor
pro děti v rekreačním středisku na Smraďavce.
Koncem října provedeme tradiční sběr starého
železa. O přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a na kabelové televizi.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH
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T. J. Sokol Svatobořice
Léto budiž pochváleno
Léto je roční období, kdy si užíváme klidu, budou patřit mezi ty nejkrásnější, které na to naše
odpočinku, dovolené. Tak by to mělo být i u nás dění v Sokole nám zůstanou. My jsme dál pokračovali v nácviku našeho vystoupení na Senior dance.
v Sokole, ale nebylo, pořád se něco dělo.
6. července jsme jako každý rok jeli do Velkých Obrat vpravo, obrat vlevo, zděšený výraz ve tváBílovic na vzpomínkovou akci u příležitosti výro- řích, že není něco dobře, že jsme udělali chybu.
čí upálení Mistra Jana Husa. Posezení, program, Postupně jich ubývalo a my jsme byli připraveni
zapálení ohně, písně a setkání s členy jiných jed- vystoupení absolvovat. Ve Skoronicích měli celou
not Sokola. My jsme v Bílovicích obzvláště vítány, akci velmi dobře připravenou, počasí nám přálo,
protože program, který sestavují, oživíme naším a tak 6 obcí mohlo bez problémů svůj příspěvek
vystoupením. Tentokrát to bylo cvičení s mašlemi předvést. Všechny byly pěkné, každá obec se snaa opět jsme se předvedly coby dámy 30. let minu- žila co nejvíce. Podle potlesku a reakce se líbilo
i to naše a my jsme měli z toho všeho velmi doblého století.
Proč? Proč právě ona? Takovou otázku jsme si rý pocit, takže jsme odjížděli s uspokojením, že
kladli všichni, když jsme se dozvěděli tu hroznou jsme tu naši obec nezklamali. Teď, když píši tento
zprávu o smrti naší sestry MUDr. Majky Sedláč- příspěvek, vrcholí přípravy na oslavu 100. výročí
kové. Na tuto otázku nikdo nedokáže odpovědět, založení Sokola u nás. Zajištují se plakáty, pozvánsnad můžeme říct jenom to, že přečetla poslední ky, pohoštění, program, bude vydána brožurka
popsanou stránku v knize svého života a ta se o dění T. J.
To je vše k naší letní činnosti. Teď bude náslepotom navždy uzavřela. Byla povoláním lékařka,
léčila lidi medikamenty a ona patřila mezi ty, dovat poslední období roku 2019, které bude plné
kteří léčí také úsměvem a dobrým slovem. Cítíme akcí patřících k 4. čtvrtletí, takže se máme na co
to jako velkou nespravedlnost a křivdu. Bohužel těšit.
Marie Mrkývková,
život takový dokáže být. Značka, na které cvičičlenka T. J. Sokol Svatobořice
la, zůstane navždy prázdná, ale vzpomínky na ni
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Box Club Mistřín

Stolní tenis
Hurá, prázdniny jsou tady.
Pro naše děti, které chodily pravidelně na tré- vzhled a dobrý nápad se nám podařilo dotáhnout
ninky po celou sezonu, začaly prázdniny a měly do zdárného konce. Ještě před začátkem školního
od stolního tenisu dva měsíce klid. Pro dospělé roku se nám začaly objevovat děti na Sokolovně
to však neplatilo. Jelikož minulá sezona pro náš a jevily zájem o tréninky. Jsme rádi, že mají zájem,
oddíl skončila velmi úspěšně a naše první muž- hlavně ať jim to vydrží po celou příští sezonu.
Za oddíl stolního tenisu Zetocha František
stvo postoupilo do okresního přeboru, nechtěli
nechat nic náhodě, proto se přes celé prázdniny
tvrdě trénovalo. Tréninky nám zpestřovali hráči
z okolních klubů, Kyjova, Dubňan a Ratíškovic.
Byla to pro nás velmi dobrá příprava na novou
sezonu. Měli jsme dost velký problém s dřevěným
obložením na sále. Jeden náš hráč dostal dobrý
nápad, který jsme hned zrealizovali. Stávající
obložení jsme rozebrali, všechny úchyty řádně
připevnili. Po důkladném vyčištění radiátorů
jsme vše namontovali zpět a otvory, v kterých
nám spousta míčků zůstávala a byl problém je
dostat ven, jsme zakryli mřížkou a problém byl
vyřešen. Práci jsme prováděli v odpoledních hodinách a po skončení práce obložení dostalo jiný
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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T. J. Sokol Mistřín – kuželky
Start do nové sezony 2019/2020
V průběhu léta nastala pauza, ale kuželká- kuželkářskou ligu skupiny „D“, se bude snažit
ři měli možnost trénovat na několika turnajích atakovat přední příčky tabulky. Pokud se podaří,
v celém kraji. Poslední turnaj ukončil odpočinko- tak i postupové pozice do druhé ligy, ale jak se
vé letní dny na kuželně v Mistříně. Již VI. ročník stává pravidlem, týmy jsou v lize velmi vyrovnané.
memoriálu Josefa Vinklara. Turnaj čtyřčlenných Tým „B“ bude v Jihomoravské divizi bojovat o co
družstev registrovaných hráčů, kteří mohli být nejlepší umístění v tabulce, tak pevně věříme, že
složeni jakkoliv v týmu měl vysokou účast. Ode- se to podaří. Céčko zvládlo postup do Krajskéhráno bylo 224 her na 120 hodů sdružených. Kaž- ho přeboru 1. třídy. Pro hráče je to jistá herní
dý den během 14 dnů bylo na kuželně živo a hráči výzva a možnost vyzkoušet si zase jiné kuželny.
se snažili překonat jeden druhého, ale i týmově Nováčkem v Krajském přeboru 2. třídy je nově
vyhrát celý turnaj. Bylo viděno mnoho pěkných vzniklé družstvo „D“. V KP2 došlo k jisté změvýkonů a hráli u nás hráči i z nejvyšších soutěží ně pravidel a soupisku tvoří nyní 4 hráči. Takže
u nás či ze zahraničí. Za jednotlivce v mužích měl se nám podařilo úspěšně založit další tým. Uvidínejvyšší nához 606 poražených kuželek na 120hs me, jak se déčku bude v premiérové sezoně dařit.
pan Čuřík Radim z KK Vyškov. Ženský nejvyš- Zkušenosti a kvality mají všechna družstva, proto
ší výkon 583 poražených kuželek zaznamenala s menším či větším štěstím se může dařit. Uvidípaní Chlumská Marie z KK Konstruktiva Praha me, jak vše dopadne. Dorost pod vedením pana
a týmově zvítězil tým KK Vyškov s náhozem 2299 Ivana Blahy pokračuje v Krajském přeboru, kde
poražených kuželek. Jsme potěšeni, že každý roč- sbírá zkušenosti do vyšších soutěží. Ročník je
ník turnaje má mezi kuželkáři napříč republikou před námi, tak se můžeme těšit na mnoho zajívelkou oblibu a doufáme, že se k nám budou rádi mavých utkání. Rád bych tedy pozval všechny
vracet i v dalších letech. Během léta se na kužel- fanoušky kuželkářského sportu na návštěvu naší
ně dodělávalo sociální zařízení pro diváky, kde byl stále ještě nové kuželny, kde hrající dny jsou
zhotoven i bezbariérový přístup. Kuželnu využívají pátek v 18 hod., sobota v časech 10 hod., 17 hod.,
mnohé místní spolky k pořádání vlastních turnajů či neděle v 10 hodin.
Hodu ZDAR!
a jsme jen velmi rádi, že je kuželna tak využívána
Adam Pavel Špaček
lidmi žijícími v obci. Prvním týdnem v září byla
člen kuželkářského spolku
započata nová sezona. Družstvo „A“ hrající třetí.
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SK Spartak
Spartak na začátku sezony 2019 - 2020
Už v druhé polovině prázdnin se pomalu roze- a hezkou tradici k oživení horkých letních dnů.
Protože došlo během jara a léta k dokončení
hrála nová fotbalová sezona 2019 - 2020. Předcházelo jí poměrně krátké, pouze několikatýden- rekonstrukce zázemí a šaten v našem areálu,
ní přípravné období. Ač netrvalo dlouho, přineslo uskuteční se koncem měsíce září velká brigáda
členů Spartaku k úklidu areálu a úpravu okolí
poměrně velké množství změn…
Během plánování aktivit na letní měsíce bylo stadionu, opravě sítí či dětského koutku.
Do nové sezony došlo k velkým změnám
rozhodnuto o obnovení turnaje O pohár starosty
obce, který se letos uskutečnil v sobotu 20. čer- i v rámci jednotlivých mužstev. V současné době
vence. Po celý den panovalo horké letní počasí, což vystupuje pod hlavičkou samostatného Spartaku
přilákalo poměrně velký počet hráčů i fanoušků. pouze trio týmů. Vedle starší a mladší základny
Dohromady se na hřišti objevilo na osm různých jsou to už jen muži.
Před sezonou došlo k rozsáhlým jednáním mezi
týmů, které mezi sebou zápolily nejprve ve dvou
čtyřčlenných skupinách a později vyřazovacím naším oddílem a okolními fotbalovými kluby. Kvůli
způsobem od čtvrtfinále až po finále. Celkovým neustálému poklesu počtu hráčů ve všech sousedvítězem se po zajímavých a napínavých bojích stal ních obcích jsme se dohodli o vzájemné spoluprátým sestavený z členů spolku Mankyz. Díky všem ci napříč jednotlivými kategoriemi. Za dřívějšípořadatelům i aktérům se akce vydařila nad oče- mi neshodami a spory jsme udělali tlustou čáru
kávání a jen jsme byli utvrzeni v tom, že má smy- a v zájmu kopané a rozvoje mládeže se kategorie
sl ji pořádat i nadále. Rádi bychom se k tomuto žáků, dorostu a částečně i mužů sloučily.
Kluci spadající do žáků dočasně hrají v Dubňapodniku vrátili i v dalších letech a vytvořili novou
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nech, dorostenci jsou spojeni s kluky z Mutěnic
a Ratíškovic a hrají dokonce krajský přebor,
v němž jsou rozděleni na mladší a starší. Je to pro
hráče ze všech tří vesnic určitě velmi dobrá sportovní zkušenost. Kvůli odhlášení mužů B se někteří hráči dohodli na připojení se k nově vzniklému
týmu Dubňany B. Část, hlavně mladých hráčů, se
ale rozhodla zabojovat o své místo v A týmu a tím
došlo ke zvýšení konkurence po odchodu zkušených hráčů Šalši, Kocha a Valenty. Nový trenér
Luděk Toman tak může pracovat s širokým dvacetičlenným kádrem.
Mladší i starší základna začíná sezonu v okresních soutěžích o něco později a první zápasy je
teprve čekají. A tým vstoupil do sezony velmi dob-

ře, když po šesti zápasech pětkrát slavil vítězství
a jen jednou prohrál. Se ziskem patnácti bodů
je na druhém místě za lídrem z Vnorov, přičemž
o umístnění rozhoduje v tuto chvíli jenom skóre.
Jak je tedy vidět, změn se událo mnoho. Mohlo
by se zdát, že jimi svatoborský fotbal poněkud utrpěl. My jsme ale toho názoru, že spojení několika
týmů s okolními obcemi je ku prospěchu kopané
a že z toho nakonec budou těžit všichni a o to by
nám všem mělo jít především.
Děkujeme za Vaši přízeň, milí přátelé, a těšíme se na Vás při nejbližších fotbalových kláních
na našem stadionu!
Za SK Spartak
Petr Šťastný

Spolek Magnet
MAGNET KEMP 2019 – Radost z pohybu, nová přátelství
Na počátku letních prázdnin tohoto roku proběhl ve sportovním areálu SK Spartak Svatobořice–
Mistřín již třetí ročník příměstského sportovně –.
pohybového tábora s názvem MAGNET KEMP
2019. V termínu od 8. do 12. července zde celkem
44 dětí trávilo čas vyplněný převážně sportovními
aktivitami se zaměřením na fotbal. Součástí byl
i bohatý doplňkový program a každý den nabízel
pestrou škálu činností.
Věkové rozmezí účastníků bylo široké. Nejmladší měl čerstvě čtyři roky. Nejstarší z účastníků již
oslavil své patnácté narozeniny a po prázdninách
ho čeká vstup do prvního ročníku střední školy.
Příjezd dětí byl každý den od 7:30 a odjezd
v 16:30. Každý den měly děti snídani, oběd a dvě
svačiny.
Cílem prvního dne bylo především vzájemné seznámení, sžití se s prostředím a vytvoření
příjemné atmosféry, díky které se děti cítí uvolněně a jsou schopny rychleji se učit a zdokonalovat - vše je pro ně snadné a přirozené. Tento
den kempu byl také ve znamení zdokonalování.
fotbalových dovedností. Děti čekaly dvě tréninkové jednotky se zaměřením na práci s míčem, herní dovednosti, schopnost spolupracovat ve skupině a závěrečná hra.
V úterý byl naplánován již tradiční výlet
do nedalekého zámku Milotice. Cesta vedla
po cyklostezce a drtivá většina dětí zvládla cestu
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bez jakýchkoliv problémů. Pro ty nejmenší, pro
které by celá cesta byla nad jejich síly, byl zajištěn
odvoz autem. Součástí výletu byla prohlídka zámku s průvodcem a trávení volného času v zámecké
zahradě.
Ve středu dopoledne proběhlo přátelské utkání s polským fotbalovým týmem, který trávil své
soustředění v nedalekém Hodoníně. Atmosféra
utkání byla velmi přátelská. Děti si vyzkoušely
hru proti zahraničnímu týmu a na všech bylo vidět
vysoké nasazení a chuť zvítězit.
Ve čtvrtek dopoledne měly děti pohybový program zaměřený na balanční cvičení. Tento program byl zajištěn externí partnerskou společností
a jejími zaměstnanci. Děti si tak pod vedením
zkušeného lektora mohly vyzkoušet cvičení
na balančních podložkách, rolleru a bosu. Většina
dětí se s podobnými pomůckami nikdy nesetkala,
a tak měla možnost zažít něco úplně nového.
Po obědě jsme se přesunuli na kyjovské koupaliště. Děti měly k dispozici veškeré vyžití, které
koupaliště nabízí. Jezdily na skluzavce, skákaly ze
skákacích prken, plavaly. Hrály plážový volejbal,
stolní tenis nebo si házely s frisbee. Koupaliště
patří pro všechny děti vždy k těm nejzábavnějším
aktivitám z celého kempu a to se opět potvrdilo.
Páteční dopoledne opět patřilo přátelskému
utkání s polským týmem. Na dětech byla vidět
ještě výraznější vůle po vítězství. Oproti prvnímu
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utkání byla daleko znatelnější sehranost a kompaktnost celého týmu a také vůle vrátit svému
soupeři středeční porážku. To se, bohužel, nepodařilo a prohráli jsme tak obě přátelská utkání.
Pro děti to však byla cenná zkušenost, motivace
do dalších let a zajisté nezapomenutelný zážitek.
V odpolední části dne proběhl závěrečný ceremoniál a slavnostní ukončení celého kempu. Každé dítě obdrželo pamětní medaili, triko a další

upomínkové předměty od našich partnerů. Součástí byl i přípitek dětským šampaňským, který
si všechny děti náležitě vychutnaly.
Na závěr již zbýval jen postupný odjezd dětí
a samozřejmě také velmi přátelské rozloučení
s dětmi i jejich rodiči, kteří byli nedílnou součástí
celého kempu.
Tomáš Synek
zakladatel SPOLKU MAGNET

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Slovácký rok
„Ej, Kyjove, Kyjove,…“
písní, kterou složil náš rodák Jaromír Měchu- do pořadu „Tetičky“, kde se prezentovaly opravdu
ra, se pravidelně zahajuje každý Slovácký rok. Ne naše tetičky, které jsou jedny z mála, které se
nám starají o výrobu a ošetřování našeho lidovévždy tomu tak bylo, ale poslední roky to tak je.
Naše soubory: Podkověnka, Krušpánek, Lúčka, ho oděvu.
Slovácký krúžek, Soubor Mistřín, ženský sbor
Krojovaného průvodu, který vedl vlajkonoš
Rezedky, Mužský sbor, dětská cimbálová muzi- na koni Jan Hajný, se zúčastnilo cca 314 občanů
ka, Varmužova cimbálová muzika, dechové hudby naší obce. Jsme hrdi na to, že nemusíme podpláMistříňanka a Svatobořáci vystupovaly ve 12 pro- cet občany, aby si oblékli náš kroj a s důstojností
gramech Slováckého roku. Místní soubory pracu- reprezentovali v krojovaném průvodu naši obec.
jí pravidelně, a to se projevuje na kvalitě zpěvu Zástupce jsme měli i v programové radě: Jaroslava
i tance, a proto jsou často vyhledávány autory Gajdu, Tomáše Kellnera, Michaelu Zálešákovou
pořadů, což je ocenění především vedoucích těch- a Rostislava Maradu, kteří se také autorsky podíto kolektivů, kteří se tomu nezištně věnují. Oce- leli na tvorbě vlastních pořadů.
nění pro naši obec je i vybrání našich spoluobčanů
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Vedení obce a Kulturního domu Svatobořice-Mistřín děkují všem občanům, kteří reprezentovali naši obec na Slováckém roku v Kyjově
jak účastí v průvodu, tak všem souborům i jed-

notlivcům, kteří vystupovali v pořadech.
Poděkování patří i těm, kdo udržují a připravují naše krásné kroje na tuto slavnost.
Rostislav Marada

Kočovné divadlo
Již patnáct let krouží naším krajem Kočovná Divadelní Společnost
při pedagogické škole v Krnově a druhým kou hru a v době prázdnin s ní objíždí naši oblast
rokem se na své pouti zastavila také v naší obci. (Ratíškovice, Milotice, Dubňany), kterou si za ta
Studenti této školy každoročně nastudují něja- léta zamilovali. Pod dohledem principálky divadla
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Petry Severinové si pro letošní sezonu připravili
hru „Bývali Čechové Statní Jonáci“, která pojednává o našem národním obrozenectví. Vstupné
si herci vybírají do klobouku a diváci platí podle
toho, jak se jim hra líbila. V letošním roce nám
komplikuje kulturní akce nepředvídatelné počasí
a tak tomu bylo i v tomto případě. Ještě pět minut
před začátkem pršelo a pak se nad námi honila

mračna. Herci to však pojali sympaticky a vyšli
do ulic a svým zpěvem a muzicírováním lákali
diváky do parku pod kostelem. I přes tuto snahu
byla divácká návštěva malá. Během vystoupení
již nespadla ani kapka. Byl příjemný teplý letní
podvečer.
Rostislav Marada

Vzpomínka na Ležáky
Výročí vyhlazení osady Ležáky
Po návštěvě památníku Lidice přišlo pozvání Heydricha.
Tato krutá pomsta měla za následek smrt 51
i na pietní vzpomínku k 77. výročí vyhlazení osady
Ležáky. Akce se zúčastnil Rostislav Marada a Iva obyvatel z Ležáků. Hned v tento osudný den bylo
Fimbingerová, pracovnice muzea Internačního na pardubickém popravišti zastřeleno 33 obyvatábora ve Svatobořicích. V krátkosti si připomeň- tel. Další popravy pokračovaly a o život přišlo dalších pět ležáckých obyvatel a více než 40 členů
me osud této osady.
Ležáky byla osada na Chrudimsku, která pardubické odbojové organizace. 11 dětí z Ležáků
byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic, našlo smrt v plynových vozech ve vyhlazovacím
v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvate- táboře Chelmno.
Pietní vzpomínka byla zahájena v 8:30 hod.
lé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní
byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické před budovou muzea mší, kterou celebroval geneskupiny Silver A, která se účastnila atentátu rální vikář Mons. Jan Paseka. Hlavní program
na zastupujícího říšského protektora Reinharda dne začal kladením věnců delegacemi u pomníku

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

41

„Kniha obětí“. Po přečtení jmen zavražděných
obyvatel z Ležáků se ujala slova ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která přivítala hosty. Hlavní projev přednesl předseda vlády
Andrej Babiš. Závěrečné slovo patřilo předsedovi
Československé obce legionářské Pavlu Budínskému. V průběhu pietní vzpomínky vystoupil
dětský pěvecký sbor Zvoneček Slatiňany a poté

byl zapálen „Oheň naděje“. Celou akci ukončil
seskok parašutistů do prostoru u mohyly.
I při této pietní akci jsme měli možnost k několika neformálním rozhovorům s osobnostmi naší
politické scény a ministerstva obrany o budoucnosti našeho Památníku internačního tábora.
Rostislav Marada

Dožínky
Poslední víkend v červenci se po třech letech uskutečnila lidová slavnost Dožínky.
Letošní oslavy nám velmi komplikovalo poča- smiloval a s vyjitím průvodu přestalo pršet. Tak
sí, které bylo hodně nestálé. Byť předpověď byla jsme si zašli za zpěvu a vyhrávání Dechové hudby
optimistická, tak v den konání akce se zatáhlo Svatobořáci pro dožínkový věnec s prvním sekáa dopolední déšť nevěstil nic dobrého. Přesto jsme čem Michalem Varmužou a žnečkou Markétou
stále věřili, že se počasí umoudří. Park u hasič- Varmužovou. U kulturního domu se nám podařila.
ské zbrojnice ve Svatobořicích byl vyzdoben vytvořit společná fotka skoro všech účastníků

a připraven na tuto slavnost včetně občerstvení.
Čtvrt hodiny před začátkem krojovaného průvodu.
ještě pršelo, a proto bylo rozhodnuto (mokro
v areálu), že průvod se uskuteční, ale program
bude na kulturním domě. Pán Bůh se nad námi
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průvodu. Následovala cesta a pozvání dožínkových hospodářů, kterými byli manželé Bognárovi.
Pak se vydal průvod ke kulturnímu domu, kde
proběhl hlavní zvykoslovný pořad a vystoupení
místních souborů, sborů a muzik: Podkověnky,
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Krušpánku, Dětské cimbálové muziky, Lúčky,
Slováckého krúžku, ŽS Rezedky, Mužského sboru
a Cimbálové muziky z Milotic s primášem Petrem
Šrahulkem. Jako velmi sympatický host se nám
ve svém vystoupení představil národopisný soubor Formani ze Slatiňan. Po skončení hlavního
programu následovala zábava při DH Svatobořáci
a cimbálových muzikách. Po stránce technické
byla slavnost velmi náročná. Operativně se stěhovalo občerstvovací zázemí a zvuková aparatura
na kulturní dům. Zde patří poděkování SDH Svatobořice za odvedenou práci při stěhování a kvalitu občerstvení jak pro účinkující, tak pro diváky.

Přes všechny peripetie se domníváme, že akce
proběhla v rámci možností dobře a všem zúčastněným bychom touto cestou poděkovali za trpělivost, toleranci a disciplínu. Snad za všechny vyjádřili svoji spokojenost se slavností hosté Formani
ze Slatiňan, kterým se u nás líbilo. Obdivovali velkou účast místních občanů v průvodu, zpěvnost
a hudebnost našich dětí, pohostinnost a vztah
k lidové kultuře. Nezbývá než dodat, abychom si
toho, co tu máme, vážili a lidi, kteří se o to starají,
podporovali.
Rostislav Marada

Akce, které se uskutečnily ve III. čtvrtletí 2019
Červenec
20. 7.	Rocková letní noc se skupinou V. S. Band,
hasičská zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
27. 7.	Dožínky (obec, KD a místní národopisné
soubory)
Srpen
17. 8.	Slovácký rok v Kyjově, .
průvod krojovaných, Kyjov
19. 8.–1. 9.	Memoriál Josefa Vinklara, 6. ročník,
kuželna (Sokol Mistřín kuželky)
23. 8.
Když senioři tančí, Skoronice (mikroregion)
24. 8.
Kočovné divadlo, park pod kostelem (KD)
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31. 8.	Táborák ke konci prázdnin, hřiště
u kuželny (Soubor Mistřín)
Září
14. – 15. 9.	Výročí 120 let SDH Svatobořice, hasičská
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
21. 9.	Noc sokoloven – 100. výročí Sokola,
Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
22. 9.	Trh místních produktů, zámek Milotice
(Mikroregion Nový Dvůr)
27. 9.	Projekt Ochrana člověka za mimořádných
událostí, ZŠ
29. 9.	Vinobraní, park pod kostelem .
(Mužský sbor a Klub vinařů)
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Akce, které připravujeme na IV. čtvrtletí 2019
Říjen
3. 10.	První písemná zmínka o obci Svatobořice
670 let, beseda (KD)
15. 10.	První pomoc, přednáška (KD)
20. 10.
Den seniorů, KD
25. 10.	Tři týdně do hodů, beseda u cimbálu
s výukou tanců
27. 10. 	
Benefiční koncert pro Jeníkov,
		
kostel (farnost)
Listopad
3. 11. 	
Čaj o páté, KD  
5. 11.	Beseda s autogramiádou nové knihy
Radka Severy (KD)
10. 11.	Pochod sv. Martina na bílém koni, DPS
Svatobořice (RC Krteček)
13. 11.	Beseda s hercem a režisérem Břetislavem
Rychlíkem „Listopad 1989“, (KD(
16. 11.	Předhodová zábava se skupinou .
V. S. P. Band (T. J. Sokol Svatobořice)
16.–18. 11. Hody, KD (místní národopisné soubory)
30. 11.	Rockový večer, Sokolovna .
(spolek Mankyz)
23. 11.	Oblastní liga boxu, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
28. 11.	Hýlom, hálom, beseda s Marií
Holcmanovou o Jízdě králů, knihovna
(KD)
Prosinec
6. 12.
Mikulášská besídka, KD
7.–8. 12.	Vánoční výstava, Sokolovna .
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(T. J. Sokol Svatobořice)
14. 12.	Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ
(Soubor Mistřín)
20. 12.	Zpívání u stromečku ve vestibulu školy
s rodiči (ZŠ)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, u ZŠ .
(obec, KD)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, u Sokolovny
(T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.	Štěpánský turnaj ve stolním tenise,
Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.	Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
(DH Mistříňanka)
27. 12.	Žehnání vína na sv. Jana Evangelistu,
Restaurace U Šťastných (Klub vinařů)
31. 12.	Silvestrovský pochod do Milotic
(mikroregion)
Plesy a připravené akce v roce 2020
11. 1.
Taneční prodloužená, KD (ZŠ)
18. 1.
Ples Lúčka, KD (Soubor Lúčka)
25. 1.
Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
1. 2.
Reprezentační ples obce a SRPŠ, (KD)
15. 2.
Diskoples, KD (Mankyz, SK Spartak)
22. 2.
Fašaňk, obec (místní soubory)
23. 2.	Dětský maškarní karneval, KD .
(Jednota Orel)
28.–29. 3. Degustace pálenek, KD (Mankyz)
7. 3.
Košt ovocných pálenek, KD (Mankyz)
14. 3.
Dětská pěvecká soutěž, KD (ZŠ, KD)
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SCHOLIČKA MISTŘÍN, MILOTICKÁ SCHOLA A SBOR ANGELI CANTANTI VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

BENEFIČNÍ KONCERT PRO JENÍKOV

NEDĚLE

27. ŘÍJNA 2019 V 16:00

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE SVATOBOŘICÍCH-MISTŘÍNĚ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
V POŘADU PROMLUVÍ P. PAVEL ZAHRADNÍČEK A DANA TICHÁ - MISIONÁŘKA V JENÍKOVĚ
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Knihovna
Místní knihovna se spolupráci se školní družinou zahájila projekt MOJE PRVNÍ KNÍŽKA. Probíhat bude po celý školní rok. Zapojí se všechny
děti, které navštěvují družinu.
Každý z dětí dostal připravený deníček (první knížku), kde jsou nalepeny začátky různých
pohádek, pokračování bude záležet na dětech.
Ti starší mohou napsat další část pohádky. Kdo
si netroufne, anebo mladší družináři, nakreslí

k pohádce obrázek. Slavnostní vyhodnocení bude
ke konci školního roku v prostorách kulturního
domu.
Z každého oddělení družiny budou vybrány dvě
nejhezčí knížky. Každý účastník soutěže dostane
pamětní list, vítězové pěkný dárek.
Autor (autorka) té nejhezčí knížky ze všech
obdrží zvláštní odměnu.
Jindra Faiglová, knihovnice

Přání jubilantům
Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům, kteří se dožili v červenci, srpnu a září svých významných životních jubileí hlavně pevné zdraví, vzájemnou lásku a úctu v rodině a spokojený život v obci.
Souhlas s uveřejněním fotografie a jména dali tito občané:

Josef a Anežka Klvaňovi
60. výročí sňatku

Marada Ladislav – 80 let

Neduchal Josef – 80 let

Jan a Marie Okůnkovi
60. výročí sňatku

Adamec Jan – 80 let

Vladimír a Drahomíra Šumberovi
50. výročí sňatku
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Oldřich a Ludmila Kluďákovi – 60. výročí sňatku

Horáková Elena – 90 let f

Pranostiky
Říjen:
• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
• Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
• Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. (9. 10.)
• Na Havla svatého poslední jablko do pytle svého. (16. 10.)
• Na Šimona a Judy – buď sníh nebo hrudy. (28. 10.)
Listopad:
• Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
• O všech svatých větry jsou-li, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem,
dobré zimy se nadějem.
• Jaký den svatého Martina, taková též bude zima. (11. 11.)
• Na Saturnina skučí meluzína. (29. 11.)
Prosinec:
• Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
• Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
• Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. (6. 12.)
• Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
• Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká. (26. 12.)
 ranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité
P
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.
+ fotografie č. 51
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120. výročí založení SDH Svatobořice

Družstvo „starších pánů“ v Kysuckém Novém Městě
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Formani ze Slatiňan na dožínkách

Verbování předvádí chlapecká část Podkověnky
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Slovácký rok – průvod

Rezedky v programu SR – Tetičky
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Místní absolventi ZUŠ Dubňany se svými učiteli.

DH Svatobořáci v průvodu Slováckého roku
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Opravovaná kaplička ve Zmole

Rekonstrukce nákupního střediska
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Zkoušky aerobiku s Adélkou Mrkůsovou

Zlatá sobota Žarošice
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Dožínky

Noc sokoloven
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vzorek od Jana Šedíka byl šampionem na Jelinkově vizovickém koštu
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Silvestr 2019
Ani se nenadějeme a budeme
mít konec roku 2019 tady! Jako
každým rokem pořádá Mikroregion Nový Dvůr „silvestrovský
pochod za prasátkem“. Letos
vyrazíme do sousední obce Milotice, kde se akce bude konat
na místním státním zámku. Téma
letošního pochodu je ve znamení
historických epoch. Náš pan starosta měl šťastnou ruku a vylosoval nám téma – BUDOUCNOST!
🙂 Věřím, že je to téma, které
nabízí mnoho kreativity a jako
vždy se meze v kostýmech nekladou. Budeme se těšit na hojnou
účast spoluobčanů a věříme, že si
poslední den roku společně v dobré náladě užijeme. Další přesné
informace o časech a místu srazu
budou k dispozici v prosinci.
Adam Pavel Špaček
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