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Vážení spoluobčané,
za osm let mého působení jsem napsal
řadu úvodníků do zpravodaje, které kopírovaly dění v obci a v poslední době i v celém
státě či světě. Prožili jsme spolu klidné období věnované zlepšování života a vybavenosti
obce. Pak jsme zažili dva roky s epidemií
koronaviru a v letošním roce důsledky války na Ukrajině a následné zdražování všech
životních potřeb. To vše se projevilo v úvodnících obecního zpravodaje.
Protože ve funkci starosty končím, chtěl
bych tento úvodník věnovat především lidem
naší obce. Za své funkční období jsem se setkal pracovně nebo společensky s velkou většinou občanů. Až na drobné výjimky mám jen
ty nejlepší zkušenosti. Poznal jsem, že u nás
žijí aktivní, slušní, vstřícní a vzdělaní lidé,
kteří jak samostatně, tak ve sportovních,
kulturních nebo společenských aktivitách
vytváří ten správný komunitní život obce.  
Bude jen na novém vedení obce, které vzejde
z komunálních voleb, jak bude tyto aktivity
podporovat.
Za sebe bych chtěl poděkovat členům rady
obce, zastupitelům a členům komisí a výborů za práci, kterou obci odevzdávají. Děkuji také všem vedoucím spolků, společenských organizací, sportovních oddílů, muzik
a kroužků a přeji jim do dalších let hodně
chuti do práce.

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

Váš Miroslav Veselý

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starosty........................................................ 3
Slovo místostarosty.............................................. 4
Z jednání zastupitelstva....................................... 5
Otázky zastupitelům............................................. 6
NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY
Zprávy vinařské a ovocnářské ............................ 9
POZDRAV ZE SENÁTU
Ing. Bc. Anna Hubáčková................................... 13
ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST
Co se děje v naší škole........................................ 14
Farnost................................................................ 18
Příměstský tábor................................................ 19
Takový malý piknik u rybníku........................... 21
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ
Podkověnka......................................................... 22
Krušpánek........................................................... 23
Slovácký krúžek + Slovácký soubor Lúčka...... 24
Ženský sbor Rezedky.......................................... 25
Myslivecký spolek............................................... 27
Mankyz................................................................ 28
SDH Svatobořice................................................. 28
SDH Mistřín........................................................ 30
Svaz tělesně postižených.................................... 32
Stolní tenis.......................................................... 33
T. J. Sokol Mistřín – kuželky.............................. 34
Box Club Mistřín................................................. 35
T. J. Sokol Svatobořice....................................... 36
SK Spartak.......................................................... 38
KULTURNÍ DŮM INFORMUJE
Co se děje na kulturním domě........................... 39
Památník IT........................................................ 42
Co bylo a co bude................................................ 43
Knihovna.............................................................. 44
Jubilanti............................................................... 45
Pranostiky........................................................... 45
K ZAMYŠLENÍ
Podzim na silnicích............................................ 46
ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Pozvánka na IT...................................................64
Tiráž.....................................................................64
Realizace a foto úvodní stránky Klára Strýčková

2

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2022 se přehoupl do druhé poloviny, a tak
Vás chci seznámit s aktivitami obce za druhé
čtvrtletí.
O dokončení výstavby ulice Přední Díly jsem
Vás seznámil již v minulém zpravodaji, ale na této
stavbě se ještě dokončilo připojení čerpací stanice splaškové vody a veřejné osvětlení. Toto jsme
mohli spustit až po dostavbě nové trafostanice
společnosti E.ON.
V plném proudu jsou další investiční akce.
Probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Na Chmelnici. Ta by už byla dokončena, ale je problém s dodávkami světel a čipů do nich. Po jejich
dodání bude akce rychle dokončena.
Problémy s parkováním v obci částečně řeší
další probíhající stavba v ulici Na Dolině. Společnost SBD Hodonín intenzivně staví parkoviště pro.
20 osobních aut. Tato parkovací stání jsou součástí revitalizace celého okolí rybníku v Mistříně
a ta bude pokračovat ještě dokončením mola a přístřešku přímo u rybníku.
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Další významná stavba běží na hřbitově. Protože chodníky byly již v dezolátním stavu a hrozilo
nebezpečí úrazů, zahájili jsme prostřednictvím
společnosti VHS Břeclav rekonstrukci páteřních
cest. Současně proběhne i úprava bezprostředního
okolí kostela podle požadavků památkové správy.
Celá stavba bude ukončena do konce října.
Ještě bych se vrátil k provozování nového bezdrátového rozhlasu. Nějakou dobu trvalo vyladění
celého systému, ale v současné době je již vysílání
rozhlasu bez poruch.
Už pro nové vedení obce se připravují další
projekty na příští rozvoj obce. Probíhá stavební
povolení na nové veřejné osvětlení v ulici Vrbátky
od Kyjova, rekonstrukce odpadů a dvoru za kulturním domem a obecním úřadem a doplnění sportovního areálu za základní školou. Chystají se projektové dokumentace na parkoviště v ulici Příční
a Na Zelničkách a připravuje se rekonstrukce
hřiště „na vietnamu“. Těsně před dokončením je
příprava lokality v ulici Hliník k prodeji na individuální výstavbu.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Letní dny jsou již pomalu za námi a podzimní čas před námi
Opět nám ten letní čas velmi rychle utekl, ale
přesto všechno doufám, že jste si letní radovánky
maximálně a ve zdraví užili. Léto bylo poněkud
horké a bohužel to nezvládlo mnoho vysazených
stromků, které jsme darovali občanům. Nebylo v našich silách dělat závlahu veškeré zeleni,
a proto mě mrzí, že někteří občané nám v tom,
i přes prosby, nepomohli. V průběhu podzimu
bude probíhat další etapa výsadby na určitá vytipovaná místa v obci. Doufám,
že podzimní a zimní vláha bude
dostatečná a na jaře uvidíme
hezké zelené olistění.
Snažili jsme se přes letní měsíce stále udržovat obec úhled-.
nou a čistou, jak jen to šlo.
Údržba travních porostů v obci
je rok od roku náročnější, protože nám zelených ploch přibývá. Obhospodařujeme plochy
dříve netknuté nebo ponechané
ladem. Menší akce, které se
nám úspěšně podařilo dokončit
- jsou nové zábradlí přes řeku
Kyjovku u Elektrosvitu a rekonstrukce povrchu vozovky
na Ořechovce. Postupně máme
snahu opravit špatné povrchy
vozovek v obci a následně upravovat polní cesty kolem obce.
Rád bych využil této možnosti a také poděkoval Vám
občanům za uplynulé 4 roky
našeho volebního období, kdy
jsme dostali důvěru a bylo nám
umožněno naši obec společně
zase o nějaký ten kus posunout
dopředu. Z mého subjektivního pohledu věřím, že se práce
v obci vykonalo dost a je taky
vidět. Doufám, že jako občané
jste si stejně jako já všimli změn
za poslední období a já doufám,
že naše obec bude vzkvétat i nadále v budoucnu.
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Rád bych tímto také velmi poděkoval panu starostovi Miroslavu Veselému za vstřícné jednání
a vždy korektní přístup při vzájemné spolupráci. Také děkuji obecní radě, která se spolupodílí na tvarování obce a obecnímu zastupitelstvu
za zajímavé myšlenky a podporu společných vizí.
Děkuji.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XXI. zasedání ZO dne 23. 6. 2022
Na 23. června 2022 bylo svoláno 21. zasedání
Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín. Po zahájení starostou obce byl odsouhlasen navržený
program jednání, proběhla volba orgánů zastupitelstva a kontrola usnesení z minulých zasedání
zastupitelstva obce. Starosta přednesl zprávu
o činnosti rady obce, o plnění rozpočtu za 1. - 5.
měsíc a předseda finančního výboru Ing. Cichý seznámil zastupitele se zprávou finančního výboru.
Následovalo schvalování závěrečného účtu obce
za rok 2021, vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků z rozpočtu obce a závěrečné účty dobrovolných svazků obce. Také byla schválena výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ a nová zřizovací listina ObKD.

Zastupitelstvo rovněž přijalo bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 301 m2, které leží
na katastru obce, neschválilo záměr na prodej
pozemku v k. ú. Mistřín a odsouhlasilo Dodatky
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace pro ženský sbor Rezedky a spolek Mankyz,
ve kterých se měnil účel využití dotace. Po projednání možnosti zástavby nové lokality Přední díly
rozhodli o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Svatobořice-Mistřín zkráceným postupem.
Na závěr zasedání proběhla diskuse. Poslední
zasedání nynějšího zastupitelstva obce je naplánováno na 15. září 2022.
Miroslav Veselý, starosta obce

Volební období 2018 – 2022 – docházka zastupitelů 				
Zastupitel

Přítomen

Omluven

Neomluven

Adamec Petr

19

2

0

Bábíček Richard, Ing.

19

2

0

Cichý Dalibor, Ing., Bc, MBA

20

0

1

Divácký Vladimír, Ing.

20

1

0

Gazda Martin, Ing.

19

2

0

Hajný Petr, Ing.

16

5

0

Horáčková Lenka, Mgr.

17

3

1

Jedovnická Libuše, Ing.

20

1

0

Karská Sedláčková Dana, Ing.

20

1

0

Kellner Tomáš, PhDr.

16

5

0

Kovalčík Jaromír

16

4

1

Neduchalová Miroslava, MUDr.

16

5

0

Špaček Adam Pavel, Mgr., DiS., MBA

21

0

0

Veselý Miroslav, Ing.

21

0

0

Výletová Eva, Mgr.

18

3

0

Do konce srpna 2022 bylo svoláno 21. zasedání Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín.
Zpracovala Lenka Gajdová
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Končícím členům zastupitelstva obce jsem položila 3 otázky
1. Dá se na práci v zastupitelstvu nějak připravit? Čemu by se měl kandidát ještě před
kampaní věnovat?
2. Jaký by podle vás měl být ideální kandidát
do komunálních voleb? Jaké vlastnosti, znalosti, schopnosti by měl mít?
3. Co vás při práci v zastupitelstvu překvapilo – ať už příjemně, nebo nepříjemně?
Jejich odpovědi:
Ing. Miroslav Veselý
1. Dá, občan může nastudovat zákon o obcích,
jednotlivé vyhlášky vydané obcí a podobně, ale
stejně pak zjistí, že práce zastupitele je o kontaktu s lidmi. Že se musí pohybovat mezi občany, prožívat s nimi jejich situace a vnímat jejich
postřehy.
2. deální kandidát samozřejmě neexistuje. Kandidát na vesnici by měl především znát celou
obec a nejlépe i velkou většinu obyvatel. Měl
by mít představu o financování obce, z jakých
zdrojů získává obec finance a na co je může investovat. A pak by měl mít vlastní ideu, co chce
za dobu svého působení v zastupitelstvu dokázat a prosadit. A také určitou míru tolerance
vůči ostatním členům zastupitelstva a ostatním
občanům.
3. Lidé! A to jak příjemně, tak i nepříjemně.
Po dobu mého působení v zastupitelstvu jsem
poznal, že v naší obci žijí skvělí, aktivní a pracovití lidé. Lidé ochotní jak pro obec, tak pro
svůj spolek nebo jen své spoluobčany nelitovat
čas a práci a vždy pomoci. Těch je většina. Pak
je zde malá část občanů, kteří dokáží těm prvním vše znechutit.
Mgr. Adam Pavel Špaček, DiS., MBA
1. Na práci v zastupitelstvu se určitě připravit
dá. Jedná se hlavně o aktuální dění v naší obci,
kterého jsme jako občané součástí, takže můžeme rychle reflektovat na daná témata.
2. Kandidát do komunálních voleb by měl být
občan, kterému není lhostejný život v naší obci
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a má chuť pracovat na rozvoji a modernizaci
naší obce.
3. Práce v zastupitelstvu je rozmanitá a nabízí
široké spektrum pracovních možností. Určitě jsou vždy příjemná jednání, na kterých se
ve velké většině shodneme. Nepříjemná překvapení se naštěstí velmi rychle přejdou, takže pro
mě to byla za poslední 4 roky na pozici místostarosty obce smysluplná práce.
Petr Adamec
1. Pokud s prací v zastupitelstvu začínáte, tak
vždy získáváte nové zkušenosti. Musíte práci
umět věnovat nějaký svůj volný čas.
2. Kandidát do voleb by měl mít hlavně zájem
o celkové dění v obci a mít snahu posouvat život v obci k lepšímu. Měl by umět komunikovat
s lidmi a vycházet s nimi. Jako velké plus jsou
jeho vlastní oborové zkušenosti z praxe.
3. V posledním volebním období mě příjemně
překvapil přístup všech zvolených zastupitelů.
Ať to byla vysoká účast na všech svolaných zasedáních, názorová shoda u zásadních rozhodnutí nebo věcné debaty.
Ing. Richard Bábíček
1. Vzhledem k různorodosti problémů, se kterými se zastupitel potká, není reálné se na tuto
práci připravit.
2. Vzhledem k výše uvedenému by měl mít ideál-.
ní kandidát co nejvíce životních zkušeností
z velkého okruhu oblastí. Měl by mít přehled
o dění v obci, o jejích zvyklostech. Nesmí se
bát ozvat se s nepříjemnými problémy, měl by
být schopen konstruktivní diskuze. Nevnášet
do práce zastupitele osobní problémy a nejednat ve svém vlastním zájmu. Vždy by měl jednat
s ohledem na potřeby obce.
3. Příjemným překvapením bylo, že se naše zastupitelstvo dokázalo ve výrazné většině případů domluvit bez zbytečných emocí, hádek. Ty
by stejně nevedly k lepšímu výsledku, naopak
by se práce v zastupitelstvu stala pro všechny
zúčastněné nepříjemnou. Za pozitivní v našem
zastupitelstvu je také nutno vyzvednout fakt, že
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

nikdo nerozlišuje, za koho byl zvolen a nevznikají žádné koalice a opozice. Diskuze je pak
vedena tak, že na prvním místě jsou zájmy naší
obce. Osobně se domnívám, že výše uvedené
výrazně závisí i na osobě, která zasedání zastupitelstva vede - v našem případě starosty obce.
Ing. Bc. Dalibor Cichý, MBA
1. Myslím si, že jedna z možné přípravy je účast
na veřejném zasedání zastupitelstva obce, aby
se seznámil, co všechno se projednává a co se
dá ovlivnit.
2. Předpokládám, že ideální kandidát neexistuje. Měl by se k tomu vypracovat, zajímat o dění
v obci, co by se dalo vylepšit ve prospěch občanů, podporovat aktivity jednotlivých spolků.
Každý zastupitel je většinou z jiného oboru
a má jiné znalosti, proto může svým pohledem,
názorem na daný problém přispět k lepšímu
a zodpovědnějšímu rozhodnutí.
3. V minulém volebním období zastupitelstva
obce mě příjemně překvapilo, že všichni zastupitelé táhli za jeden provaz a měli zájem o to,
aby naše obec vzkvétala. Naší snahou bylo, aby
se zodpovědně hospodařilo se svěřenými prostředky. Podařilo se realizovat spoustu užitečných projektů. Také kladně hodnotím vysokou
účast všech zastupitelů na zasedání zastupitelstva obce.
Nevím, jestli se tomu dá přímo říci „nepříjemně
překvapilo“, je to, co se nedá v zastupitelstvu
ovlivnit. Vyhlašování různých dotačních titulů,
které mnohdy tlačí obce do realizace projektů,
které zrovna nejsou potřeba. Zatímco v některých oblastech, co by zrovna obec potřebovala
realizovat, dlouho žádný dotační titul vyhlášen
není. Celá dotační politika by se měla od základu změnit, aby si obce mohly vyhlašovat vlastní dotační tituly a realizovat to, co je zrovna
v dané obci nejvíce potřeba.
Ing. Vladimír Divácký
1. Na práci zastupitele se dá připravit pouze
částečně. Je potřeba mít zájem o dění v obci
a zároveň před vstupem do obecní politiky sledovat, jak funguje radnice a orgány vedení obce.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

2. Kandidát by měl znát svou obec po stránce
materiálního a technického vybavení a měl by
mít snahu toto vybavení udržovat a zlepšovat.
Dále by měl mít přehled o společenském, kulturním a sportovním dění v obci. Snahou kandidáta by pak měla být podpora tohoto dění a vyžití všech generací občanů obce.
3. Byl jsem potěšen (ale ne překvapen) velmi
slušným vzájemným jednáním mezi zastupiteli
z různých uskupení a stran. Jedním z nepříjemných překvapení je nezájem o obecní politiku.
Tento nezájem je mj. patrný i z počtu kandidátů
v letošních volbách do zastupitelstva obce.
Ing. Martin Gazda
1. Každý občan Svatobořic-Mistřína, který kandiduje v nových volbách, by se měl zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva a to proto, aby
si udělal obraz, jak místní zastupitelstvo funguje a věděl, do čeho jde. Zkušenosti kandidát (či
zastupitel) nasbírá s počtem účastí na jednotlivých zastupitelstvech.
2. Jako ideálního kandidáta pro zastupitelstvo
Svatobořic-Mistřína si představuji člověka
s lidskou slušností, se zájmem o místní lidové zvyky, sport, vzdělání a s jasnou vizí rozvoje obce do budoucnosti. Měl by být ochotný
naslouchat svým spoluobčanům a umět dobře
a konstruktivně komunikovat.
3. Určitě doporučuji budoucím novým zastupitelům pořádně se před každým zastupitelstvem
najíst, jelikož některá jednání trvala do pozdních večerních hodin ☺.
Ing. Petr Hajný
1. Určitě alespoň trochu ano. Minimálně je dobré vědět něco o legislativě, která s touto funkcí
souvisí. Je to ale spíše o znalosti obce samotné
a o prioritách každého zastupitele. Je dobré,
když zastupitel zná místní spolky, organizace,
pohybuje se mezi lidmi a zajímá se o to, co se
v obci děje.
2. Primární motivací zastupitele má být dění
v obci a její rozvoj, ne vlastní, např. politické ambice. Měl by mít svoje prioritní témata
a oblasti, kterým rozumí, ale musí být ochotný věnovat se i jiným záležitostem. Měl by mít
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odvahu říct svůj názor a s respektem přijímat
názory druhých. A měl by hlavně používat obyčejný selský rozum.
3. Nic zásadního mě nepřekvapilo. Jako občan
obce jsem spoustu věcí vnímal jinak před tím,
než jsem měl možnost jako zastupitel nahlédnout "pod pokličku".
Mgr. Lenka Horáčková
1. Nejlepší způsob je pravidelná účast na jednáních zastupitelstva, výborů a komisí.
2. Jaké vlastnosti, znalosti, schopnosti by měl
mít? Člověk, kterého uznává velká většina obyvatel obce.
3. Jednání všech členů ZO - dokázali se dohodnout i ve vypjatější situaci.
Ing. Libuše Jedovnická
1. Je dobré naučit se vidět, když se dívám, naučit se slyšet, když poslouchám a mít srdce
na "pravém" místě. To by mohla být podstatná
část přípravy.
2. Každý uchazeč o místo v ZO by měl být pravdomluvný, obětavý, cílevědomý, komunikativní
a mít spoustu dalších kladných vlastností. Měl
by znát problematiku a potřeby obce a občanů.
Musí být odhodlán, že znalosti a schopnosti
bude průběžně doplňovat a rozšiřovat.
3. Příjemně mě překvapila aktivita nových mladších členů ZO. Smutnou skutečností je
malá účast ostatních občanů na zasedáních zastupitelstva obce.
Ing. Dana Karská Sedláčková
1. Na práci v zastupitelstvu se dá připravit tak,
že se člověk sám zajímá o dění v obci - účastní se akcí v obci, sleduje úřední desku a jako
občan se také účastní veřejného zasedání zastupitelstva.
2. Ideální kandidát neexistuje na žádnou pozici. Nicméně vhodný kandidát by měl mít asi
tyto vlastnosti:
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- měl by být komunikativní, tj. neměl by se bát
vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv
- měl by umět naslouchat, a to nejen ostatním
zastupitelům, ale především všem občanům
3. Někdy mne překvapuje, o čem všem (např.
kdejaký drobný prodej) musí zastupitelstvo jednat a odhlasovat.
PhDr. Tomáš Kellner
1. Mám za to, že vhodnou průpravou může být
pro začátek zájem o dění v obci a návštěvy jednání ZO.
2. To se těžko generalizuje. Obecně myslím, že
by to měla být aktivita, zájem a snaha se zapojovat do práce, schopnost naslouchat, ale i prezentovat své názory.
3. Příjemně mě překvapila snaha o nalezení
shody a respekt k názorové odlišnosti.
MUDr. Miroslava Neduchalová
1. Na práci v zastupitelstvu se obecně připravit
nedá – dle mého je o ochotě. Použiji citát J. A.
Komenského: „Život činný je opravdový život.
Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí, co sám můžeš udělat,
to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej
s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to
s největší radostí.“
2. Jaký by měl zastupitel být? Znovu – ochotný –
zajímat se o veřejné věci – ochotný vzdát se někdy svého volného času – ochotný poskytnout
své schopnosti a zkušenosti pro obecní zájem.
3. Na zastupitelstvu současném oceňuji – až
na malé výjimky – praktický soulad a jednotu
při veřejných zasedáních. Trochu mě mrzí malá
účast veřejnosti na těchto zasedáních.
Od dvou členů zastupitelstva jsem odpovědi neobdržela.
Lenka Gajdová
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾

Kronika Mistřína – Martin Kundrata – rok 1926
Zprávy Vinařské a Ovocnářské
Vinohrady byli v Mistřinské hoře do roku 1820. Ve stoleti sedmnáctem ba ještě mnohem dříve byla Hora
Mistřinská daleko známá když takové víno rodila, že si ho liboval král Uherský Matyaš, a hostil timto
vínem své hosty, při tabuli své, néni písemných zpráv jenom něco po skrovnu, o tom slavném vinařství
Mistřinském, neboť v dřívějších stoletích, když tehdejši lid tak o půdu nestál jako dnešní dobu, ale zato
vinohrady rád mivál, a každý chtěl míti toho vínečka svojeho nějakou trošku, proto tedy byla tato hora
tak vychválená že tak vzácné vínečko rodila, a někdy také hodně moc. Jaké to vínečko bývalo to ještě
dobře pamatujem, že tehdejšího vína jedna čtvrtečka která tenkráte měla váhy až 7-8 stupňů, ba některý
rok ještě více, byla lepší jak dnes dvě. A pak ještě tá vzácná vůně toho vzácného ryzlinku a těch muškatelú
a různých vzácných druhů, které u nás byli již dávno domovem, a dobře viskoušený. Hora táto dobře
rodila až do zmíněneho roku 1820. Pak přišli roky mokré, a nebo zimi velké dlůho trvajicí nebo jarní
pozdní mrázi a vinohrady zničili. V dřívějších dobách mněla i vrchnosť svoje vinohrady tak na Mistřinsku svoji starou horu celou vinohradem, dále snad také Tabulku u staré hory, i na Svatoborsku měla
vrchnosť svuj vinohrad, který se dodnes jmenuje Hraběnský. Po roku 1820 začál ůpadek na vinicích,
až zase roku 1833 byla hojná ůroda jaká již dlouho nebyla, a tak zase tá hora to vzácné vínečko rodila
a právě tento zmíněny rok velmi hojně zarodilo i ovoce. Pak to zase dobře šlo někerý rok více méně ale
přece se vždy něco urodilo, pak zase byla hojnější ůroda r. 1848. To bylo právě ten rok svobody, (to se
pilo na radost). Pak zase byla přestavka, až zase r. 1858 i také na ovoce velká ůroda na celém okolí. Pak
zase ůroda poklesla jedině ovoce zarodilo, až zase roku 1868, po té válce Pruské trochu sobě lid oddechl
a zase se trochu posilnil, po těch trampotách.
Na to roku 1870 přišla neočekavaně velmi velká ůroda vína i ovoce, vína bylo tolik že neměli lidé
do čeho lét víno nestačilo nádob, a bylo to vzácné víno tento rok, jake se tak brzi nepodaří. Nato zase
hned roku 1872 jedna největši ůroda jak na víno tak na ovoce, jinak byl rok více suchy. Pak zase byla
přestavka, ovoce se někdy urodilo, ale víno né. Až zase roku 1885 jedna větší ůroda vína.
Ovoce poměrně méně jenom místy většinou karlátky. Nato zase r. 1888 jedna největší a poslední toho
století ůroda na víno jaké mnoho roků žádný nepamatovál. Ještě jedna malá ůroda byla na víno a take
na ovoce to bylo roku 1901; pak nastál uplný nezdar z vinohrady začali všichni vinohrady vihazovati,
poněvádž přišla nemoc na révu, z vinohradů nezustalo zhola nic, všecko se proměnilo v pole jenom ty
stromi co byli ve vynohradech jsou svědkové dodnes, že tam byvávali kdysi vinohrady, také byli, neboť co
ja pamatuji bývalo vinobraní 2-3 dni, a žádný nesměl dřív zbýrati až se nechalo bubnem vyhlásit veřejné
vinobraní. Vinohradní řád býl velmi přisný, že vinohradní hlídač nepustil do vinohrada ani domácích
bez rodičů, né jenom po čas zrání hroznů, ale ani ne na třešně, tak to bylo velmi přísně všecko zařízené.
V pozdějších letech se zase pokoušeli nekteří visazovati révu ale buď se nedařila, a nebo to takovému
někdo ořezál nebo poškodíl, znám také takových, že když mu hrozny ořezali ihned šel a nejkrásnějši
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vinohrad vysekál, a tím lid přestál pěstovati vynohrady, a začál samou řepou cukrovkou, a tak jest to až
do dnes.
Jsou někteří že přesto všecko pěstuji révu s dobrým prospěchem a užitkem, ale to jsou jenom jedinci
a těch je velmi málo, až nýni poslední dobu začinaji zase saditi révu s velkou zalibou a chuti, ale jiní se
toho bójí, že pry kdožvy jaké budou roky, budeli se dařit a p. jiní zase nechtí sadit révu, že pro koho,
když to neobstójí? Ale já mislim že z dobrou vůli všecko pujde zase, to by člověk nesmněl nic na světě
mnět kvuli nějakým darebom kterých nýnějši dobu všude dosť, když se to uchrání jinde proč né u nás?
Proč se unás réva dlouhou dobu již nedaří má také svou stranku protože přišli nepřiznivé roky, ale
ještě jiná příčina jest kromě nemoci revové a nepohody, a jsou tyto: Znál jsem hospodářů (hlavně těch
mladých) že oni snáď když byli někde ve světě (u vojska nebo jinak) zlíbylo se jím něco co unás nemože
prospívat v naši slabé půdě, slišel jsem sám mnohokráte kdysi chvalořeč, na cizí révu to pry jsou hrozny
jako košíky, Փ ale naše ty ryzlinky ty drobňatka, pryč s tím drobezkem, a tak začali zavádět cizí révu,
a naši vzácnou révu vyhazovat, a až ji všichni vyházeli, ta cizí pak dostala nemoci různé a v par málo
letech bylo po révě, a po všeckých vinohradech, tj. tá jedna hlavní příčina proč vinohrady vihynúli.
Փ To jsou prý hrozny jako košíky a zrna jako ořechy, a dostalo to všecko nemoc, táto měkotina jak ta
réva cizí tak to ovoce.
Druhá příčina jest nerozumné obdělávání, tito mladí lidé nemají již z vinohradem žádné trpělivosti
a jak 2 nebo 3 roky nezarodí tak zkrátka stím ven kdyby mnohým ten vinohrad rodil hneď, a ještě ktomu
každý rok, a mnozí kdybi ho ani nemuseli okopávat a obdělávat jenom dojet brát na vinobraní to by
pak všichni sadili vinohrady hned, to je také stěch přičin a z té bolavé stránky, ale dá P. Bůh že to snáď
také pujde. Nejinak je to také s ovocem, naši lidé se tež chytli takového ovoce takových odrůd, které unás
nemohou růsti které potřebuji mastnou vaskou a hlubokou púdu, také jsem slichávál hubovat na to naše
ovoce = že takové smetí zelinky anenky a p., hrůšky Máslovky, co váží 1 kg takové to jest aspoň ovoce; nebo
jablka to jsou jablka jako hlava; ty štrůdlové; né to naše smetí; a tak se stalo, že násobyli těch štrůdlových
a těch máslovek, a dnes? Jsou tam kde jsou s tou revou, stromy ubožátka samá rakovina, a tež i krvavá
mšice na jablonich a jsou mnozí u konce. A k tomu ještě jak jsem sám poznál oni tyto nemoce sami neznaji
a stromu nepozoruji, krvavá mšice se strašně unás rozšiřuje, tak že mnozi nevědí co to je, ja sám jsem
mockrat lidem ukazovál, a upozorňoval je na toto nebezpeči stromu, také nastávaji i jiné nemoci stromové.

Ovocnařství
Pravda jest, že máme unas některé vzácné druhy ovoce, ale ty obyčejně co znám, vyžaduji dobrou
vazčí pudu, né snáď ze zpodinou pískovou nebo stěrkovou, ja jsem přišel za tolik let k tomu poznání, že
čím vzácnější druh tím musí míti také lepší a vyživnějši půdu, a tak kde se nechá pudu zlepšiti navážkou
nebo rigolovaním, tam se pak mohou dařiti ovocné stromy dosti dobře, někteří lide to dělavají jednoduše
tak, vykopou stary třeba stoletý strom, a hned na jeho místo novy nasadí. Takový strom pak neroste, vté
vižité zemi, ale jenom živoří, nebo uplně zajde to je jedna z těch velkých chyb našého sadaření. Nezbýva
nic jiného nežli takové stromy choulostivé do naší půdy nesaditi, a nebo se s nějakým odborníkem poraditi. Neodborníci to dělávaji tak, čtou nějaký Hosp. časopis, a tam je insert, laciná koupě stromku atd., a tu
hneď to se rozumi že objednaji ani neví co a pak až to roste a rodi pak poznaji že byli napálení, a nebo to
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unas vůbec s té pudy první neporoste. Znál jsem jednoho mladého hospodáře když přišel z té vojny dostál
dvě zahrady, jednu po rodičech, a jednu po stařečkovi, ujal se tedy těchto, a hned tou domáci zahradu
nechál dočista jinak zřídit staré stromi práchnivé, a všecko vyházet, zrigolovat 1 metr hluboko, dobrou
zem na povrch, a jak to bylo hotovo ihned dovézl stromky krásné jako svíce (podle rady zahradníka
a odborníka) a vykolíkovál dobře rozměříl, a nasadíl tyto a dnes radosť se podívat, co jsou to za krásné
stromky, že by jím každý hádal delší věk jak mají, s tou druhou zahradú stou naložil takto. Tam byli
dosti pěkné stromi vřadách ale velmi husté, tak vždy jeden řad stromu nechál, a druhý řad vykopál, to
se rozumí že se mu smáli sousede, ba mu i nadávali za to že pry kazí stromi, a že mu P. Buh ujme věku,
ale on jich nechál ale dnes to je zahrada; tá prohlédla všude može slůnce, a ovoce na těch stromech jednou tak velké a krásné, dnes se mu již sousede nesmějí, ten to rozumně zavédl, a tak naši sadaři to také
někteří tak dělají nasadí stromků tolik že je to pak v pár letech jako les, a vtom stínu nemože ani růsti ani
nic roditi, to jest take jedna a veliká chyba našich sadařů. Ještě se musím zmíniti o tom sadění, nekteří
uhážou jamku jakou takou a stromek tam zrovna zešlapou, aniž by kořínky nějak rozdělali, a pak je
konec, nechci se otom rozepisovati ale tak jenom mimochodem jsem odbočil.
Jaké pak naši předkové pěstívali stromi, a jaké drůhy. Unas vnaše půdě v Mistříně nemužem si moc
vybyrat, a to také naši předkové dobře věděli protože to zkusili. Tolik výme že tolik druhu ovocných
neměli co máme mi dnes ale ty druhy co měli, ty jim stačili a dobře se jim dařilo. Hrušky tehdejši starší
dobu mněli které se zachovali až do naše doby, a byli to nejvíce ty nenáviděné zelinky nebo Margetky,
Solnohradky (tyto se zase po novu zavádějí). Jablka letní Hrachuvky, pozdni Vinary, Panenske a ještě
jiné druhy které mi ani neznáme naši předkové také jinak jmenívali jména ovoce, Zelinky zároveň zelím,
Hrachuvky zaroveň Hrachem, Makůvky zároveň Makem, Vinary zaroveň vínem tak jindy jich jmenůvali. Dnešní dobu ma každé ovoce svoje jmeno třeba Hrušky Máslovky, Poděbradky, děkanky, Pstružky,
Mandlenky. Jablka Panenské, Kardynál žihaný, Renety, Parmény, Kalvýl atd. Ovocných drůhu jest tolik
že by se stoho člověk ani neviznál nejenom na sta ba i na tisíce ruzných druhů Jablek, Hrušek, Třešní,
Meruněk, Broskvy, švestek Karlátek, Ořechu a jiných našim lidem neznamych odrud všelijakých. Jaké
tedy stromi naši předkové sadívali již jsem naznačil takové sadili do zahrad i před domi svoje k okrase
a užitku že takové druhy co jindy dobře vnaši půdě prospívali, dnes již nemohou unás rust, jest vinou
jiná povětrnosť (jiná ostmofera) já sám jsem znál druhy některé tolik set let se vnašem okolí všude dařili,
a dnešni dobu se ani již nepěstují poněvádž se nechtějí dařiti, tak se to se všim v té Boží přírodě děje, i tak
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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take je to s vinohrady a se vším rostlinstvem. Do pole tenkráte naši předkove stromů nesadili, jedině do vinohradů přece vinohrad beze stromů néni ničím, tam tedy sadívali na kraj na vrchu samé ořechy soused
vedle souseda ve vinohradě samé třešně višně amarle, broskve, Meruňky, a někde okolo příkopu Karlátky
Durancie. Doma v zahradě také různé druhy těch trnek jak mi tomu říkáme Špendlíky, Damacíny,
Pražské čili Francouské karlátky a jiné druhy, které mi neumíme ani jmenovat jak oni je jmenovali, že
mněli v pozdější době více druhu a krásné sám jsem jich dobře znál, a také mněli vzácné místa pro ně
některé zahrady vinikali vlastními druhy o kterých dnes néni ani památky.
Ze zahrad sedlckých viníkali týto v plné kráse když bylo ovoce radosť se podívati

1. Kundratova u jarka nýni p. Tomáše Němčanského, dnes již ne, č. 8
2. Němčanských, dnešní dobu rozdělena na dvě, dnes již ne, č. 11
3. Vašulková (Vašuličkova) nýni Krakovičova, dnes již ne, č. 64
4. Neduchalova nýni Neduchal Vavřin majitel, ještě dosud dosti dobrá, č. 62
5. Kundratova vedle Neduchala Vavřina, ještě dosud dosti dobrá, č. 63
6. Raušova Mart., ještě dosud dosti dobrá, č. 60
7. Kasanova vdova krásná zahrada, dnes již né, č. 56
8. Krakovičova nýni Střížova Jana, dosti zachovalá, č. 51

Dále mněli naši předkové také místa na lepší druhy tak zvané stěpnice čili zelničky. Tak tam mněl
každý svoji stěpnici a vni krásné ovocné druhy jeden podle druhého. Jablka, stromy velké krásné Hrušky
jako duby, to tam trvalo asi do r. 1880, kdy přišli housenky dvakráte za léto, až stromi uschli protože je
housenky celé ožrali, hrozně ošklivé to, housenky celé černé, dobře to pamatuji, ty stromi které tam ještě
ostali živořiti i ty pak lidé vykopali, a tak stakovych krásných stěpnic nezustalo jenom tam stoji několik
řadů trnek. Nýnějši dobu počíná se probouzeti láska ke stromu ovocnému, jednak na užitek jednak
na speněžení na trhu. Mohlo by se místy u nas dobře stromu dařiti, jenom kdyžby si lidé nechali řici,
a ošetřovali tento strom poněvádž se užasně šiří všelijaké nemoce stromové u Jabloni nejvíc Mšice krvavá
u Hrůšek mšice stitňatka u stromů švestkových (trnkových) řadí Puklice apod. Lid náš kolikrate nezná
tyto nemoce jak jsem se sam přesvědčíl, a tím se týto nemoce kvapem rozšiřují, Mšice krvavá teprv se
nedávno objevila a již je hrozně rozšířená, unás na jabloních, a lidé nevědí co to je, je všude upozorňuji
ale lidé misli když to list neožírá že to tak zlé nebude, a proto mnozi proti tomu ničeho nepodnikaji, a tak
se táto nemoc užasně unas rozšiřuje, nebudeli proti tomu zakročeno ještě včas, tak dopadne unas ovocnařství jako to vinohradnictví. Jaka to bude hrozná škoda to je těžko dnes uhodnout a jak pozoruji nemoc
táto většinou napáda ty nejvzácnější druhy nebo letní druhy. Naši občané mají ještě jinde také místa
na ovoce a to jsou Zelničky pod humnama, tam se daří dobře stromu, mají tam jenom trnkové stromi, ale
také by se tam dařili dobře jabloně poněvádž je tam vazko a to je pro Jabloně, to takový strom vyžaduje.
Bohužel jabloně když mají ovoce, to je moc lákavé a je to u rybníčka, kde se shromažďují všecí kluci,
tam by to nedělalo dobrotu, jindy bývál vlastní hlídač na ovoce, tak všecko také mohlo obstát. Dnešní
dobu bývá hlídač jenom jeden, a ten neví máli hlídati jenom v lese, nebo na loukách, a nebo na poli, to
vůbec jest nemožno, a tak bývá všecko ovoce darebum na pospas každého roku. Mám náději že i toto se
napraví v budoucnu, že snád v naší obci možeme mnět také více hlidačú jak mají jiné obce, a ubylo by
těch stížností, škody a pohoršení. Co by nám to prospělo kdybychom sadili a přičiňovali se když by nám
to taková cháska rozvířená kazila nebo snád zničila, jak se často stává.
Text z kronik je přepsán doslovně, včetně chyb.      Lenka Gajdová
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POZDRAV ZE SENÁTU
Bylo mi ctí být vaší senátorkou!
Senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“ a snažila jsme se pro to
udělat maximum. Nejvíce času jsem věnovala stěžejní kauze našeho regionu „Ochrana pitné vody
prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku
v Moravském Písku.“ Uspořádali jsme „Protestní
pochod za vodu pro lidi!“, s obcemi jsme vedli nespočet jednání, podali jsme petici a v Senátu jsme
dokonce uspořádali veřejné slyšení. Společně
s VaK Hodonín jsme se snažili najít způsob, jak
u soudu bránit naši pitnou vodu. Tato kauza se
s našim území vleče již roky. Přese všechno pevně
věřím, že se nám nakonec podaří naši pitnou vodu
zachránit.
Obcím jsem aktivně pomáhala s koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský
Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Plánovaná
stavba této časti dálnice je pro naše území zcela zásadním krokem do budoucna. Měla jsem radost, když se podařil zrealizovat projekt „Lávka
pro pěší a cyklisty u ZOO Hodonín“ a zároveň se
dala do běhu příprava kruhového objezdu na křižovatce na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala
s různými projekty v oblasti životního prostředí,
protierozními opatřeními, využitím důlních vod
a přípravou výstavby nových ČOV.
Po loňském ničivém tornádu jsem se mj. zaměřila na pomoc rodinám s dětmi z postižených obcí.
Ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko, Regionem Podluží a Nadací Karel Komárek Family
Foundation jsme zřídili příměstský tábor „Tornádo“. S pomocí dobrovolníků jsme vytvořili bohatý
program a díky tomu bylo o děti postaráno během
celých letních prázdnin.
S Kyjovským Slováckem v pohybu jsem spolupracovala na projektu Stromy s pamětí, kde jsme
nejen sázeli stromy, ale zároveň se u dětí zaměřili
na osvětu. Vždy jsem podporovala děti a mládež
nejen formou příměstských táborů, ale především
akcemi jako je Den Země, junáckými, veslařskými aktivitami či snažila jsem se nalákat mládež
na akce jako Ukliďme Česko.
Během svého šestiletého senátního období
jsem se jako členka, následně místopředsedkyně.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Ústavně-právního výboru věnovala mnoha zákonům. Po legislativní stránce jsem se aktivně
zabývala zákonem o obcích, vodním zákonem,
zákonem o zpracování osobních údajů, volebním
zákonem, novele zákona o insolvencích a komplexnímu pozměňovacímu návrhu k novele stavebního zákona. V novele trestního řádu se mi
podařilo prosadit vyšší ochranu pro oběti znásilnění a domácího násilí při trestních řízeních.
Úzce jsem spolupracovala na Milostivém létu
a snažila jsem se následně pomocí Člověka v tísni, aby se informace dostaly do širokého povědomí a jejich dluhoví poradci pomohli v našem
regionu co nejvíce občanům.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali a pomáhali mi náš region posunout dál.
Bylo mi velkou ctí být šest let vaší senátorkou.
S přáním všeho dobrého a hlavně pevného zdraví
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za volební obvod č. 79
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Co se děje v naší škole
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok i letos mi dovolte pár slov
k zahájení školního roku. Letní prázdniny jsou
za námi a před námi se otevírá 10 měsíců pilné
školní práce. Pro naše prvňáčky je to období zcela
nové a neznámé, ale jsem si zcela jistý, že přechod
z mateřské školy do školy základní zvládnou bez
problémů a nápomocny jim zcela jistě budou i jejich třídní učitelky Mgr. Alice Kršová a Mgr. Markéta Varmužová.
Ze sdělovacích prostředků se dozvídáme stále
častěji o změnách, které české školství provázejí.
V současné době se jedná zejména o změnu výuky
informatiky, která by měla být realizována nejpozději od 1. září 2023. K tomuto kroku vede také
úprava školního vzdělávacího programu, na které
již intenzivně pracujeme. Kromě informatiky se
chystáme již nyní na další změny v rámci způsobu
výuky a v rámci úprav výše zmíněného dokumentu upravujeme i množství očekávaných výstupů
v ostatních předmětech.
Školní rok 2022/2023 začínáme také s menšími obměnami v personální oblasti. Na pracoviště Mateřské školy, Hlavní 1300/95 nastupuje
po mateřské dovolené paní učitelka Veronika
Trnovcová, která současně přebírá funkci vedoucí
paní učitelky tohoto pracoviště.
Na první stupeň základní školy
přichází paní učitelka Mgr. Veronika Kmeťová. Již od začátku
kalendářního roku 2022 jste jistě
zaznamenali také změnu na pozici vedoucí školní jídelny, kterou
zastává paní Žaneta Hasalová.
Po letech omezení akcí díky hygienickým opatřením plánujeme
letos návrat k dříve uskutečňovaným akcím. V tomto školním roce
bychom rádi uskutečnili výuku
plavání i pro žáky 4. ročníku, kteří výuky zahájili v loňském školním roce až ve třetí třídě.
Díky výborné spolupráci se
SRPŠ jsme v loňském školním
roce mohli uskutečnit dva lyžařské kurzy a dvě školy v přírodě,
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aby se mohli zúčastnit i žáci, kteří díky zhoršené
epidemiologické situaci o tyto akce v řádném termínu přišli. V tomto školním roce tak plánujeme
již jen jeden lyžařský kurz a jednu školu v přírodě. Rádi bychom navázali také na dny otevřených
dveří v naší škole a zorganizovali i další tradiční
akce, které se dříve nemohly uskutečnit.
Ani o prázdninách škola nezela prázdnotou.
Připravovala se na následující školní rok. V prostorách školní družiny proběhl příměstský tábor,
v prostorách školního hřiště trénovali hasiči
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
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Slovo školní psycholožky
Vážení rodiče, milí školáci!
Pomalu končí léto i letní prázdniny a s podzimem se do našich životů vrací škola a školní povinnosti. Pro prvňáčky to bude objevování nového
světa. Pro naše nejzkušenější školáky v devátých
třídách pak přichází velká životní zkouška, přijímací řízení na střední školy. V novém školním roce
se žáci budou dozvídat spoustu nových informací,
získávat a upevňovat své dovednosti, budou rozvíjet přátelské vztahy se svými spolužáky a také plnit úkoly a prokazovat, jak si znalosti a dovednosti
osvojili. Protože ve škole víme, že se každý může
dostat do situace, kdy sám neví, jak své potíže řešit, nabízíme pomoc školního psychologa.

Školní psycholožka poskytuje krizové intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce. Dále nabízí možnost individuální případové práce se žáky v osobních problémech. Zaměřuje se také na prevenci
školního neúspěchu žáků. Provádí diagnostiku
při výukových a výchovných problémech žáků.
Poskytuje konzultace se zákonnými zástupci při
výukových a výchovných problémech dětí. Podílí
se na kariérním poradenství a pracuje také s nadanými dětmi.
Přeji, aby školní rok 2022/2023 byl pro všechny klidný a úspěšný.
Kateřina Procházková, školní psycholožka

Atletický den a cykloden pro 1. stupeň
Ve spolupráci s kabinetem tělesné výchovy
a s žáky devátých ročníků se po covidové pauze
uskutečnily pro 1. stupeň dva sportovní dny –.
ATLETICKÝ DEN A CYKLODEN. V atletice
děti porovnávaly výkony v 5 disciplínách: běh
na 400 m, sprint na 60 m, hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem a skok do dálky. Za odměnu deváťáci nachystali pro žáky zábavná stanoviště, kde si všichni užili spoustu legrace. Při
CYKLODNU žáci soutěžili v jízdě do vrchu, procvičovali dopravní značky, zkoušeli jízdu zručnosti
a 4. a 5. ročníky odjeli na dopravní hřiště v Kyjově. Všichni vítězové byli odměněni na konci školního roku na KD naším patronem školy, panem
Josefem Zimovčákem.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Deváťákům děkujeme za pomoc při organizaci,
do života přejeme hodně správných rozhodnutí,
skvělé přátele, učitele a budeme se těšit, až se
za námi na základku přijdete podívat a zavzpomínat.
Učitelé 1. stupně
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Výlet na Macochu
V červnu jsme se vydali s žáky 2. a 3. ročníků
na výlet na Macochu.
Dopoledne jsme přijeli do Skalního mlýna
a vláčkem jsme přejeli k lanové dráze. Lanovkou
jsme vyjeli nahoru, kde jsme obdivovali mýty
opředenou propast Macochu. Po osobním volnu

a nákupu nezbytných suvenýrů jsme vstoupili
do Punkevních jeskyní. Prohlídku jsme zakončili
plavbou na lodi po řece Punkvě. Výlet v Moravském Krasu se velmi vydařil a přijeli jsme domů
plni zážitků.
Markéta Varmužová, učitelka

Ukončení školního roku
Den před vysvědčením se uskutečnilo slavnostní ukončení školního roku na kulturním domě.
V programu vystoupili místní žáci s cimbálovou
muzikou a aerobikem, pan Josef Zimovčák ocenil
všechny sportovce, pan ředitel Zbyněk Mašek pasoval budoucí prvňáčky a deváťáci se loučili a byli
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ošerpováni třídními učiteli. Ukončení školního
roku se velmi vydařilo, ukápla i slzička.
Tak, deváťáci, ať se Vám daří v novém studentském životě!
Markéta Varmužová, učitelka
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Závěrečné dny ve školní
družině dětem rychle uběhly.
Počasí nám přálo, proto jsme
hodně volného času strávili pohybovými aktivitami
na školním hřišti a louce. Své
vědomosti o přírodě, fyzické
dovednosti a zručnost jsme
si prověřili v celodružinové
bojovce „Indiánské léto“.
Samozřejmě
nechybělo
tvoření v družince – plstění,
výrobky z netradičních materiálů a práce v keramice. Děti
si konec roku náramně užily.
I v tomto školním roce nás
čeká spousta nových zážitků, na které se všichni moc
těšíme.
Vychovatelky ŠD
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Farnost
Drazí přátelé,
podařilo se nám, i díky Vaší pomoci, dokončit
opravy kostela – novou elektroinstalaci, výmalbu
interiéru, nové ozvučení a některé další věci. Jsem
velmi rád a vděčný za to. Ještě než jsme se do kostela opět nastěhovali, proběhla slavnost Božího
Těla. Mše se měla uskutečnit venku v parku pod
kostelem, kvůli většímu počtu účastníků. Nepřála
nám však k tomu bouřka s deštěm, a tak jsme
se museli přesunout na faru. Myslím, že tolik lidí
na faře pohromadě ještě nebylo – ale nějak jsme
se vešli. I když vypadalo, že se ani tradiční průvod
neuskuteční (a rodiny, které staví oltáře, to také
tušily), přesto se počasí na poslední chvíli umoudřilo a vyšli jsme do ulic i s dechovou hudbou
a oltáře se ještě také podařilo uchránit. Poslední
červnovou neděli se také konala tradiční pouť se
mší svatou v parku pod kostelem a se zasvěcením
se Panně Marii – tentokrát také pod širým nebem.
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Odpoledne se, jako obvykle, konalo neformální setkání farníků a všech dalších lidí, kteří se chtěli
zastavit a prožít pěkné chvíle s druhými. Děti se
mohly vyžít při soutěžích a při opékání špekáčků,
dospělí zase při posezení u vínka a dalších dobrot
a při poslechu Varmužovy cimbálové muziky.
V sobotu 10. července proběhla velká brigáda
na nastěhování kostela. I když byly prázdniny
v plném proudu – a z toho jsme měli poněkud obavy – sešel se dostatečný počet farníků i skupina
hasičů, se kterými jsme inventář kostela zdárně
nastěhovali. Všem patří vřelý dík. Nyní kostel září
čistotou a novotou a stojí za to ho navštívit.
Po skončených prázdninách opět začíná školní
rok a běžné povinnosti. I když na nás bude více
doléhat ekonomická a zvláště energetická krize,
přeji Vám, abyste všechny povinnosti, které budeme opět naléhavěji prožívat, co nejlépe zvládali.
P. Bedřich Horák, farář
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Cesta časem
Příměstský tábor jsme letos začali hledáním deníku a stroje času
Dověděli jsme se o něm z archivních spisů.
Děti podle mapy našly, na místě bývalého bydliště
učence Cornelia Laconia, ukryty tyto vzácné artefakty a pomocí nich se k nám vydávaly návštěvy
z různých časů.
Začalo to v úterý pravěkou ženou, po nastavení letopočtu na stroji času k nám přišla portálem
a potřebovala vyrobit hliněné misky na večeři se
svou tlupou. Podařilo se jim ulovit mamuta, ale
neměli tolik nádobí. Tvořili jsme v keramické dílně, každé dítě vyrobilo misku na mamutí vývar.
Výlet prvního týdne byl do Skanzenu Strážnice. Vyrazili jsme ráno v 8 hodin, prohlídka byla
zajímavá, děti si měly dělat poznámky a nákresy,
které vložily do deníků. Oběd jsme si připravili
sami, na orelském hřišti jsme si opekli špekáčky. Zahráli jsme si vodní hry a vydali se na cestu
do školy, kde si děti, po svačině, vyzvedli rodiče.
Další návštěva byla ze starověkého Egypta,
jedna ze služebných Faraona Tutanchamona.
Děti pozdravila, odpověděla na otázky, které jí
děti kladly a požádala o výrobu náhrdelníku a náramku pro vedoucí, aby mohly být večer přijaty
na oslavu v jeho paláci.
V pátek z našeho portálu času vystoupil středověký rytíř, který po turnajích nejraději navštěvoval jarmarky a zbožňoval čerstvé preclíky. Měl
pravý meč a sekyru a děti mu slíbily, že mu na večer nějaké preclíky upečou. Každý si vyzkoušel,
jak se takové preclíky dělají a odnesly si i domů
na ochutnání. Děkujeme kuchařkám ve školní kuchyni, že nám naše výtvory upekly. ☺
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Druhý týden jsme přivítali děti, které nově přišly, a vysvětlili jsme jim vše potřebné, aby všemu
rozuměly. Z portálu přišel Vincente Pinzón, mořeplavec a objevitel, přivezl z Nové země ukázku
potravin, které nikdo nezná - brambory, kukuřici, papriku. Měl dobré vztahy s Leonardem da
Vincim, obdivoval jeho vynálezy a potřeboval větší počet katapultů, měl od Leonarda jeden sestavený, tak děti požádal o pomoc a za odměnu jim
nechal zeleninu z Nové země. Konaly se i závody
v dostřelu.
V úterý k nám přišla pekařka z trhu z doby
po bitvě na Bílé hoře, potřebovala sestrojit menší
lodě na přepravu nákladu po řece, aby se její zboží
dostalo i k ostatním lidem. Děti ochutnaly její výtečné ořechové rohlíčky a vyrobily pomocí korkových špuntů lodičky, závody se konaly na bazénu
na zahradě mateřské školy, lodičky si děti potom
vzaly domů.
Ve středu bylo velké finále, návštěva z budoucnosti, přišla Hanka a velice se divila, že už nepečeme špekáčky s rodiči, jak je možné, že jsou tam
děti, které mají být na svatbě. Jakmile jí děti oznámily, že je teprve středa, dostaly za úkol domalovat pozvánku pro rodiče na páteční grilovačku
a vyrobily si házítko pomocí ruličky od toaletního
papíru a kartonu. Vyhodnotili jsme vítězný tým
badatelů a rozdali všem pamětní list a dárek v podobě sportovního vybavení.
Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet na hrad
Buchlov. Byl to krásný den, vše se nám vydařilo,
prohlídka byla úžasná, děti nadšené.
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Poslední den děti soutěžily jen tak pro radost,
letošní nejoblíbenější hrou byla packovaná, obdoba židličkované, kdy za pomoci mobilu a malého
reproduktoru jsme dětem pouštěli hudbu, vždy
po ukončení hudby si musely jednu najít, na koho
nezbyla, vypadl. Házely se kroužky, létající talíře,
běhací pexeso a jiné. Přišel za námi na návštěvu
pan místostarosta Špaček s paní Kuřilovou, donesli dětem nanuky a povídali si s nimi, jak se
jim na táboře líbilo. Po odpoledním klidu jsme si
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převezli gril pod jabloň, přišli i rodiče, zahráli si
s dětmi hry, nahlédli do deníků, děti si daly svačinku z grilu a rodičům jsme opekli jejich přinesené uzeniny. Postupně jsme se loučili s odcházejícími dětmi a popřáli jsme jim ještě spoustu
zážitků ve zbytku prázdnin. Doufáme, že se dětem
tábor líbil, získaly nové kamarády, zažily šťastné
chvíle a užily si spoustu legrace.
Hana Šparglová, Lenka Dobešová,
Natalie Dobešová, lektorky
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Takový náš malý piknik u rybníka
Jednou na jaře, když jsme se ve stejném seskupení, především dítek, procházeli kolem rybníka
v Mistříně, tak jsme se všichni shodli na tom, že
se jedná o velmi příjemné místo na odpočinek
a zábavu. A tak jsme si řekli, že některý den v létě
věnujeme svůj čas pikniku u rybníka. A tak se
i stalo.
Jedno srpnové pozdní nedělní odpoledne jsme
se vydali k rybníku rozložit si ve stínu stromu
piknikové deky se spoustou dobrot a hlavně
deskových a karetních her. Slunce svítilo, avšak
stín větví nám pomohl překonat další žár z teplejších dní letních prázdnin. Při rozbalení téměř
všech dobrot a jejich rychlé konzumace ☺ jsme
hráli hry. A když už mládež potřebovala změnu,
tak si všichni našli jinou zábavu ve formě házené
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a schovávané. Vydrželo jim neustále se schovávat
dosti dlouho, takže naše spokojenost jen tak ležet na dece, dívat se na naši hrou zabraný dorost
a povídat si, byla k nezaplacení. Celé prostranství
bylo jen pro nás a jednoho rybáře. Závěrem našeho pohodového pikniku si někteří z nás zaběhli
do rybníka namočit nožky.
Piknikové bezvadné odpoledne bylo o klidu,
uvolnění a pozastavení se nad některými povinnostmi.
Je pravděpodobné, že v září, kdy ještě bude
slunce hřát, si podobný piknik zopakujeme ve větším množství zúčastněných.
Přejeme Vám všem spokojený vstup do podzimního období.
Pikniková partička z Vyhnálova
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

Podkověnka
PODKOVĚNKA - oslavila 40 let svého trvání
Na začátku prázdnin 2. července jsme společně s ostatními jubilujícími soubory oslavili naše
kulaté výročí. Jak jinak než pásmem „Na školu“ -.
v tomto tématu jsme jako doma a nedělalo nám
problém propojit jednotlivá vystoupení ostatních
souborů ukázkami výuky, samozřejmě zábavnými, pod vedením paní učitelky Markéty Varmužové v dobovém kostýmku s kloboučkem, kterou
ihned žáčci ohodnotili: „Jé, tá je ale pěkná!“
O začátcích Podkověnky vypovídá první záznam
v naší kronice: „Soubor byl založen v roce 1982.
Jeho členy jsou děti ve věku od 5 do 13 let. Celkem
sdružuje 60 dětí. Ve své činnosti oživuje a rozvíjí
již téměř zapomenuté dětské hry, říkadla a tanečky z oblasti Kyjovska. Vedoucí souboru: Marta
Kulheimová, Lenka Horáčková, Marie Osičková,
Věra Šebestová a Jarmila Strýčková.“ V tomto
odkazu zakládajících členů pokračujeme dodnes.
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V Podkověnce každý rok pracuje kolem 40
dětí ze základní a mateřské školy. Naší snahou je
podporovat přirozenou dětskou hravost, zpěvnost
a pohyb, rozvíjet nejen rytmické, pěvecké a taneční dovednosti, ale také poznávat místní tradice,
zvyky a kroje. Snažíme se působit i na ostatní žáky
naší školy, kdy jsme založili např. tradici „Předhodového zpívání“, při němž představujeme naše
zvyky, písničky, kroje, tance nebo ornamenty.
Podkověnka se pravidelně zúčastňuje zvykoslovných akcí v naší vesnici, jako je Smrtná neděle,
Královničky, Dožínky, kterých jsme se naposledy
zúčastnili v průběhu letošních prázdnin v sobotu
16. července. Naši sekáči, vodáci i žnečky jsou
součástí tradičního zvykoslovného dožínkového pásma. Dále vystupujeme na Vinobraní, jsme
k vidění v hodových průvodech, na Mikulášských
besídkách atd. Nechybíme na žádné významné
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místní slavnosti, výročí, folklorním nebo mezinárodním festivalu, Slováckém roku, různých přehlídkách a pěveckých soutěžích. Ale nezapomínáme ani na nejstarší generace a snažíme se přinést
našim vystoupením radost i jim vystoupením pro
seniory nebo v domovech důchodců.
Při hudebních doprovodech úzce spolupracujeme s učiteli a žáky ZUŠ Dubňany pod vedením
pana učitele Pavla Varmuži. V současnosti jsou
vedoucími souboru Jarmila Maradová, Markéta
Varmužová, Oldřiška Bimková, Jana Bognárová
a Gabriela Kolaříková.

Co říci závěrem? Oporou po celou dobu.
trvání souboru jsou nám rodiče, kteří připravují
kroje na vystoupení, zajišťují doprovod i pomoc
při akcích. V činnosti nás také podporuje Obec.
Svatobořice-Mistřín, Kulturní dům Svatobořice-Mistřín, organizace SRPŠ při základní škole,
Sokol Mistřín, ale i místní podnikatelé. Výborná
spolupráce je s ostatními soubory v obci.
Děkujeme všem za pomoc a moc si vážíme tohoto zázemí, bez kterého by nebyla naše činnost
možná.
Jarmila Maradová, vedoucí souboru

Krušpánek
Letní program jsme po dlouhé odmlce měli opravdu plný
Tradičními Královničkami jsme zahájili letní
období za pomoci Podkověnky, letos trochu netradičně před kulturním domem.
Další akcí, na které jsme mohli předvést naši
letní práci, byla u nás. Zároveň se všemi místními soubory jsme se zúčastnili pořadu s názvem
,,Domácí slaví”. Uvedením našeho nového vystoupení jménem Jarmark jsme společně oslavili naše
opožděné 20. narozeniny. Zúčastnili jsme se akce
zároveň se Slováckým souborem Lúčka, Slováckým krúžkem a s Podkověnkou. Za spolupráci
souborům děkujeme a přejeme do dalších let také
vše nejlepší. Než jsme stačili uklidit kroje, už jsme
zdobili kosy, srpy, hrábě a knutly, abychom se
mohli zúčastnit dožínkového průvodu v obci, kdy
jsme završili průvod poděkováním za úrodu.
Další a poslední akcí
byl festival v Miloticích,
kde jsme do dětského
pořadu “Ten dělá to a ten
zas tamto” přispěli stejným vystoupením jako
na výročí, jelikož jsme
i tam měli za úkol zdůraznit důležitost řemesla.
Mimo podvečerní vystoupení v dětském pořadu
naše děvčata doplnily
řady vystupujících večerního programu, který vyjádřil přání k jubileu festivalu “Všecko najlepší!”..
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Protože nás bylo i kvůli letním prázdninám málo,
děkujeme tímto za výpomoc od děvčat z Podkověnky.
Léto bylo po dlouhé době bez vystoupení velmi
náročné, proto jsme si dali do konce prázdnin zaslouženou pauzu. Mnoho plánovaných akcí zapříčinilo více zkoušek a s tím samozřejmě upuštění
od některých letních radovánek. Dřina v parných
dnech se nám velice vyplatila. Tímto děkujeme nejen dětem za trpělivost a snahu na zkouškách, ale
také rodičům za pomoc při chystání kroje a celkovou spolupráci.
Přejeme šťastný návrat do školy a těšíme se
na páteční zkoušky.
Zuzana Tesaříková, Anna Hajná
vedoucí souboru
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Slovácký krúžek + Lúčka
Obzvláště červen a červenec byly ve znamení intenzivního nácviku
Vždyť taková sláva jako výročí čtyř domácích
folklorních souborů vyžaduje tomu odpovídající
přípravy. Pod taktovkou Jirky Martykána, který
stál i za scénářem celého pořadu, jsme secvičili
několik pásem. 2. července se tak na kulturním
domě sešlo opravdu několik generací folkloristů
z Lúčky, krúžku, Krušpánku a Podkověnky, aby
předvedli, že tančit opravdu nezapomněli. Po programu, který hudebně doprovodila Varmužova
cimbálová muzika, následovala příjemná beseda
u cimbálu, kdy se zpívalo, tančilo, ale i vzpomínalo. Velmi příjemná a hřejivá vzpomínka na krásnou akci a ukázka toho, že folklor má u nás opravdu silné kořeny. Upřímně děkujeme všem, kteří
větším či menším střípkem přispěli do mozaiky
krásného večera.
Ani jsme si moc neodpočali a v polovině července tu byla další letní folklorní akce. Tentokrát
Dožínky. „Hospodářu a hospodyň milí, těšili jsme
se na tuto chvíli!“. A tentokrát jsme netaškařili,
neb jsme se dožínkově naladili již v pátek na be-
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sedě u cimbálu. V sobotu počasí přálo, průvod pro
hospodáře s hospodyní i následný zvykoslovný pořad na zahradě „U hasičky“ ve Svatobořicích vyšel
vskutku skvěle. Je dobré připomínat své kořeny,
k čemuž patří i dožínkové zvyky a tradice. Jistě
vítaným zpestřením bylo vystoupení přátel z jihočeského Kovářova. I zde se sluší poděkovat všem,
kteří akci zorganizovali, zejména pak zdejšímu
kulturnímu domu.
Krátký oddech a další akce před námi! Národopisný festival v Miloticích se přeci bez nás nemůže obejít. Společné hodové pásmo jsme předvedli
v rámci sobotního hlavního večerního pořadu
a následně se i nefolklorně pobavili na olin-pijádě.
Volné neděle pak chasa trávila svou příjemnou
letní kratochvílí – objíždění přespolních hodů
na Podluží. Inu, není to jen o tom pódiovém folkloru.
Začátkem září pak vstoupí do společné cesty
životem naši dlouholetí členové, Peťa Varmuža
a Áďa Mrkůsová. Ze srdce jim přejeme, ať jim
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to ve společném životě „ladně tančí“ stejně jako
na parketu.
V době psaní tohoto článku si užíváme krátkého odpočinku od nácviku, abychom s koncem srpna zase začali pilný nácvik. A co nás čeká? Třeba
vystoupení na domácím vinobraní. Čas uběhne

jako voda a už se můžeme začít připravovat na letošní hodovou slavnost. Pevně věříme, že se ji již
konečně podaří zorganizovat bez stínu razantních
covid opatření…
Za Slovácký krúžek a soubor Lúčka
Tomáš Kellner

Ženský sbor REZEDKY
Zdravím všechny čtenáře obecního zpravodaje
I když si naše paní vedoucí užívá mateřských
povinností, Rezedky nezahálejí. Pravidelné
zkoušky, folklorní vystoupení a účast na různých
společenských událostech plní naše kalendáře.
A my jsme tomu samozřejmě moc rády.
Dvě data z tohoto kalendáře patřila návštěvě
malých capartů Martínka a Edíčka.
Přišly jsme popřát „do kúta“ hodně štěstí,
zdravíčka a lásky. K tomu od nás dostali ručně
malovaná bodýčka, odrážedlo a houpačku.
V červenci jsme hostili spolu s mužským sborem soubor Kovářovan. Byli čestnými hosty dožínek. Kovářovské jsme ubytovali u sebe doma.
Měli velmi nabitý program. Páteční večer patřil
besedě u cimbálu s CM z Milotic s primášem.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Petrem Šrahulkem. V sobotu dopoledne se podívali do Muzea Internačního tábora ve Svatobořicích–Mistříně. Pak odjeli na Bukovanský mlýn,
kde měli vystoupení a oběd. Všichni potom,
v plné parádě, obohatili dožínkový průvod a spolu s našimi krojovanými došli pro stárky a hospodáře. V dožínkovém programu vystoupili hned
dvakrát a měli velký úspěch. V neděli se v krojích
zúčastnili mše svaté a po obědě už je čekala cesta
domů. Věřím, že se jim pobyt u nás líbil.
Rezedky v průvodu samozřejmě nechyběly..
Vynesly jsme naše nové kordulky, které nám
ušila Gábina Maradová. Také jsme rády podpořily Mirku, která byla letošní hospodářkou. Další záznam v kalendáři byla 70ka naší Aničky..
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Rezedky jí zazpívaly na mši svaté a pak jsme spolu s dalšími hosty slavili dlouho do noci. Připravily jsme Aničce malé překvapení (viz foto). Skvěle
jsme se u toho všichni pobavili.
Na festivalu v Miloticích jsme vystoupily v programu Petra Kostihy Aj dyž nám je 50, furt sme
mladí. Spolu s mužským sborem jsme předvedli
a zazpívali žertovné pásmo Přeneščastné moje ženění. Potlesk diváků nás velmi těšil a rády si toto
vystoupení někde zopakujeme.
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Zatím naše poslední zpívání bylo ve Vnorovech, kde jsme přijaly pozvání folklorního souboru Spinek na Setkání s písničkou. Čeká nás ještě
Vinobraní ve Svatobořicích–Mistříně. Pak už se
vrhneme na zkoušení adventních písní a koled. Je
to možná brzo, ale nic nenecháme náhodě.
Přeji Vám hezký konec léta, příjemný podzim
a těším se na setkání s Vámi zase někde u lidové
písničky.
Za Rezedky, Hasalová Marcela
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Myslivecký spolek
Z činnosti Mysliveckého spolku
Myslivost samotná má vztah k zemědělství, lesnictví, ale i jiným oborům souvisejících s průmyslem, řemesly, obchodem nebo cestovním ruchem
a její hodnocení z hlediska významu je různorodé.
Má hospodářský, mravně/etický, branný, rekreační a zdravotní význam, můžeme tedy říci, že působí na tělo i duši. S myslivostí je spojena i její
tradice a zvyky, které je povinen každý myslivec
ctít a zachovávat.
MS Svatobořice–Mistřín se celoročně věnuje převážně péči o zvěř a její prostředí. Do této
činnosti je zahrnuto zejména přikrmování zvěře
v období nouze (od konce žní do jara), péče o krmná zařízení, práce spojená s revitalizací či údržbou krajiny a chovatelské hospodaření se zvěří.
Říká se: „Myslivec bez psa je poloviční myslivec.“ Ovšem ten pes, který z nás dělá celé myslivce, musí něco umět, být podle svých vloh dobře
vycvičen a úspěšně absolvovat
příslušné zkoušky, což není
vůbec jednoduché. Myslivecký
spolek chová pro své potřeby lovecké psy různých plemen, která mají své specifické vlastnosti
podle účelu jejich upotřebitelnosti. Nejpočetněji je zastoupena skupina Ohařů – stavěcích
psů, kteří pracují hlavně při
vyhledávání drobné zvěře (zajíc,
bažant, kachna, husa..). Další
početnou skupinou jsou Teriéři a Jezevčíci, kteří pracují pod
zemí v norách, ale i nad zemí.
V neposlední řadě máme i zástupce plemen Honičů se specializací na zvěř spárkatou.
V letošním roce naše MS
pořádalo Zkoušky vloh ohařů
a ostatních plemen v honitbě
Svatobořice–Mistřín, která oplývá normovanými stavy zvěře
díky dlouhodobé spolkové činnosti. Úkolem psů je prokázat
především své vrozené vlohy,
jak mají zvládnutou základní.
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výchovu a výcvik poslušnosti. Posuzována je
kvalita nosu, zájem o stopu zvěře, poslušnost
a vedení na řemeni, klid po výstřelu a další specifické vrozené vlastnosti dle skupiny plemen.
Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem 17 mladých
loveckých psů, konkrétně 9 ohařů a 8 zástupců
ostatních plemen. V odpoledních hodinách zazněl
verdikt rozhodčích, že 15 psů splnilo úspěšně
zkoušky v I. ceně a 2 psi úspěšně v ceně III.
Největším potěšením pro myslivecký spolek
byla nejen vydařená akce v rámci Okresního mysliveckého spolku Hodonín, ale i vítězství našeho
člena pana Jaroslava Lukeše. Ten se svou mladou
fenkou Německého krátkosrstého ohaře, Beruškou od Hradu Buchlova, dosáhl 225 z 228 maximálně možných bodů. Gratulujeme!
Za Myslivecký spolek Svatobořice-Mistřín
Michal Stříž
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Mankyz
Milí spoluobčané,
rád bych Vás krátce informoval o činnosti spolku MANKYZ v uplynulém období.
Díky vládním zdravotnickým opatřením jsme
bohužel nemohli uspořádat jarní košt pálenek,
destilátů, likérů a domácích pomazánek. V sobotu 12. března se uskutečnilo školení degustátorů
destilátů z modrého ovoce, které bylo spojeno s degustací a koštem pálenek z modrého ovoce. Školicí
a degustační atmosféru zpříjemnila skvělá Hajnova cimbálová muzika. V sobotu 4. června jsme
zorganizovali dětský den. S akcí nám významně
vypomohli kuželkáři, obecní úřad, Sokolky, restaurace KD, hasiči SDH Mistřín a pár místních
nadšenců. Sobotního odpoledne si pořádně užilo
přes 400 návštěvníků. Na soutěžních stanovištích
děti uplatnily své dovednosti a vědomosti, za něž
byly odměněny věcnými cenami a cukrovinkami.
Pro děti jsme dále připravili skákací hrad, malování na obličej, dětskou diskotéku, ukázku hasičské
techniky, na táboráku se opékaly šťavnaté špekáčky. Pro všechny bylo na místě připraveno bohaté
občerstvení. Večer pokračoval Letní nocí s rockovou skupinou JAMA. V srpnu jsme se zúčastnili
semináře a odborné degustace na 19. Jelínkův vizovický košt. Naši zástupci se vypravili do Bialeho
Stoku v Polsku na seminář o ovocných likérech,
jehož součástí byla i degustace a košt. Z akce si

do Svatobořic odvezl 1. místo Miroslav Havelka
za ořechovku a 2. místo Zdeněk Barák za višňový
likér. Do konce roku nás ještě čeká mezinárodní
degustace Grand Prix ovocných destilátů Flora košt v Olomouci. Jinak pravidelně ošetřujeme
ovocné stromky, které jsme zasadili před několika
lety, a udržujeme jejich blízké okolí. Na podzim
chystáme zasadit další ovocnáčky.
Na sobotu 15. října připravujeme rockovou zábavu se skupinami Atak, Rimortis a ExArgema,
srdečně zveme všechny příznivce tohoto žánru
do Sokolovny ve Svatobořicích.
Za MANKYZ, z. s.
Miroslav Štilárek, předseda spolku

SDH Svatobořice
Čas má plné kapsy překvapení
V každé etapě života nám dělají radost jiné
věci, jiné zážitky, jiná překvapení. Jako dítěti
nám stačil suchý rohlík do ruky, juniorovi zážitky
s kamarády s přívlastkem „dospělí“, vyzrálému
spokojený rodinný život a seniorovi, který je pokladnicí rad, mouder a životních zkušeností, stačí
krásné vzpomínky a pohled nazpět na životní cestu, která měla smysl a byla naplněna.
19. června se u naší hasičské zbrojnice konala tradiční dětská soutěž v hasičském sportu O putovní
pohár Josefa Muchy a Josefa Ingra. K podání svých
výkonů se sjelo 38 družstev. Naše děti se umístily:
mladší na 9. místě a starší na 16. místě. Po vyhláše-
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ní výsledků, za zvuku houkajících aut, se závodníci
se svými trenéry rozjeli k domovům a za rok se snad
opět setkáme na okresní soutěži. Po ukončení sezony se pro naše děti uspořádal táborák s opékáním
špekáčků a s poděkováním pro rodiče za jejich pomoc při organizování dopravy na soutěže.
25. června se mladší generace hasičů s doprovodem rozjela směr Přáslavice, kde se konal den
otevřených dveří na vojenské základně. Pošplhali
si na horolezecké stěně, prohlédli si vojenské tanky a helikoptéry a také na vlastní kůži zažili práci
protiteroristické a záchranářské jednotky. Byla to
sobota plná nevšedních zážitků.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Uprostřed července se v parku ve Svatobořicích
dožínkovalo. Byli jsme požádáni o spoluúčast, a to
ve formě zajištění osvětlení, elektrifikace a hlavně občerstvení. Akce byly dvě po sobě, takže další
zkušenost ohledně plánování, organizování a nakupování. Vše jsme snad, ke spokojenosti účinkujících i přihlížejících, zvládli.
Další sobotu jsme noční prohlídkou navštívili
majestátný hrad Buchlov. Výletu se zúčastnili hasiči a hasičské děti s rodiči. Bylo to jedním slovem
–famózní. Užili jsme si putování buchlovskou nocí
s černou paní po komnatách, kde v podobě herců a scén ožívala historie hradu, zpívání mnichů
v latině v hradní kapli a slzy smíchu, to vše bylo
v hodinové prohlídce. Nápad a realizace je na straně rodičů. Za to jim děkujeme a víme, že bez jejich
pomoci by hlavně mladí hasiči špatně fungovali.
Jsme rádi, že se k nám dobrovolníkům s radostí
připojujete a s námi a hlavně s vašimi dětmi trávíte náš společný čas.
Soutěžní družstvo mužů má již za sebou 43 závodů a přes 65 soutěžních pokusů. Což je opravdu
velká porce. V Břeclavské hasičské lize už mají
kluci doběháno, získali 107 bodů – 7 pódiových
umístění, která stačila na celkové 2. místo, pouhých 7 bodů za mužským týmem z Pasohlávek.
Mají před sebou ještě několik důležitých závodů,
protože v Uherskohradišťské a Hodonínské lize
jsou zatím v čele bodování.
20. srpna odpoledne jsme po dvou letech uvítali
příjemnou návštěvu našich hasičských kamarádů
ze slovenských Radošovců. Každoročně se koncem srpna scházíme na přátelské posezení, kde
nemůže chybět dobré jídlo, vínko, pivko i nějaká
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ta medicína. Společně se zúčastníme malého kulturně společenského programu. Letos jsme navštívili archivní sklepy vinařství Dufek s komentovanou prohlídkou a ochutnávkou vín. V nočních
hodinách muselo dojít na loučení, ale po novém
roku nás čekají společné plesy, kde budeme opět
tužit naše přeshraniční vztahy.
Doba, která je před námi, snad
nebude doba temna, ale úsek
v čase, který nám ukáže cestu,
jak si vážit určitých hodnot. To, že
máme co jíst a čím si zatopit a mít
i dostupnou lékařskou péči. Hodnot, za které lidé donedávna museli tvrdě bojovat a my si jich nevážíme. Člověk ztrácí schopnost
přežití. Zašmátrejme v kapsách
času a vytáhněme ponaučení
od předků, jak žít v souladu s přírodou a rozumně ho využít.
Monika Kovalčíková
kronikářka SDH Svatobořice
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SDH Mistřín
Sbohem zlatý hattricku, vezeme bronzový perník s příchutí zlata
Konec školního roku se každoročně nese
ve znamení mistrovství ČR dětí, které se letos
konalo v Hradci Králové. Naše družstvo starších
žáků si dokázalo po roční odmlce znovu vybojovat
účast a dokonce přivézt cenný kov. I přes neúspěch v závodě požárnické všestrannosti se díky
vítězství ve štafetě dvojic vyšvihli v celkovém pořadí na pěkné sedmé místo.
Jejich starší kolegové z družstev dorostu a dorostenek obsadili shodně druhé místo na krajském kole a postup na Mistrovství ČR jim tak
těsně unikl.
V půlce července jsme uspořádali dětský tábor
pro naše malé členy, který se uskutečnil v Uhřicích. I přes ztížené podmínky při organizaci hodnotíme tábor jako velice úspěšný.
Začátkem srpna proběhlo krajské kolo dospělých na stadionu VUT v Brně. Družstvo mužů si
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brousilo zuby na jedenáctý postup na MČR v řadě
a vědělo, že je kvůli zranění jedné z opor nečeká
nic jednoduchého. I přes menší komplikaci v podobě ne úplně povedeného požárního útoku si muži
skvělými výkony ve stovkách a štafetě přece jenom
dokázali vybojovat postup na Mistrovství České republiky. Družstvo žen předvedlo také velmi pěkné
výkony a skončily na celkovém třetím místě.
Poslední srpnový víkend vyrazilo družstvo
mužů za podpory skupiny nejvěrnějších fanoušků
na MČR do Pardubic. Jako obhájci titulu z minulých dvou mistrovství jsme měli vysoké ambice
a pomýšleli na medailové umístění. První sobotní
disciplínou byl běh na 100 metrů s překážkami.
Chladnější počasí a mokrá trať nepřály rychlým
časům. Po prvních pokusech to nevypadalo moc
dobře a měli jsme zapsané pouze 4 časy. Ve druhých pokusech jsme postupně zlepšovali, až jsme

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

se dostali do celkového vedení. Poslední závodník ve startovní listině nás ale nakonec odsunul
na 2. místo za tým ze Lhenic. Další disciplínou
byla štafeta na 4x100 metrů s překážkami. I zde
jsme si věřili na nejvyšší příčky, ale bohužel přišla
studená sprcha, jelikož obě štafety kvůli chybám
na hadicích zůstaly daleko za svými možnostmi.
Nakonec jsme do součtu brali až jedenácté místo,
které nás v celkovém pořadí odsunulo až na dělenou sedmou příčku. Ze stadionu jsme tak odcházeli se sklopenými hlavami a sen o obhajobě titulu
a zlatém hattricku se rozplynul. Po sobotním zklamání ze štafet už jsme neměli celkový výsledek
ve svých rukou, ale moc dobře jsme věděli, že královská disciplína – požární útok vždy dokáže pořadím pořádně zamíchat. Zbývalo tedy jediné, na útoku předvést to nejlepší a porazit 6 týmů před námi.
1. a 2. místo Lhenic a Zbožnova bylo na dosah jen
teoreticky, 4 body na 3. místo ale byly hratelné.
Hned v prvním útoku nám vše klaplo jak mělo
a čas 26:33 s už do konce soutěže nikdo nedokázal překonat. Navíc jsme 4 konkurenty před námi
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dokázali porazit takovým rozdílem, že jsme je
v celkovém pořadí přeskočili na konečné 3. místo.
Z Pardubic si tak odvážíme kompletní sbírku medailí a navrch titul Mistrů ČR v královské discip-.
líně. Nadvládu Jihomoravského kraje v požárním
útoku potvrdily holky z SDH Žernovník. Po návratu domů nás čekalo krásné přivítání na hasičské zbrojnici od fanoušků, rodiny a také starosty
a místostarosty obce.
Kromě účasti na sportovních kláních jsme také
v srpnu uspořádali již tradiční Letní noc s kapelou V.S.P. Band. I letos nám počasí přálo a i přes
mnoho jiných akcí v okolí si na zábavu k naší hasičské zbrojnici našel cestu velký počet návštěvníků. Věříme, že se všichni přítomní bavili a těšíme
se příští rok na jejich návštěvu.
S blížícím se podzimem opět plánujeme uspořádat tradiční sběr železa. O přesném termínu Vás
budeme informovat.
Do dalších měsíců bych chtěl jménem celého
sboru popřát všem hlavně pevné zdraví.
Petr Marada, jednatel SDH Mistřín
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Svaz tělesně postižených
Léto bylo také prima
V červnu ještě pokračovaly pravidelné aktivity
jako cvičení, tréninky kuželek a petanku, potrápili
jsme si paměť. Také jsme podnikli plánovaný zájezd do Moravského Krumlova. Cestou jsme se stavili v Bohuticích na unikátní výstavě zachráněných
dřevěných soch v životní velikosti představujících
křížovou cestu. Také jsme si vyšlápli přes celou
vesnici k místní "Lurdské jeskyni". V Krumlově
jsme žasli nad monumentálními plátny Muchovy
epopeje s odborným výkladem. Po obědě jsme ještě zajeli do Dolních Kounic, kde jsme si prohlédli
opravenou židovskou synagogu. Nejvíc jsme si užili prohlídku kláštera Rosa Coeli. Pro některé to
bylo až příliš zážitků na jeden výlet.
Červenec a srpen máme také prázdniny, ale
přesto jsme nelenili. V červenci se vystřídaly dva
turnusy členů na pobytu v Sezimově Ústí. Každý rok nás kromě léčebných procedur překvapí
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množstvím zájezdů po okolí. Tentokrát jsme navštívili zámek Jemniště, klášter Želiv a jeho pivovar s večerní prohlídkou a degustací, zámek
Kratochvíli a vesnici Holašovice, známou slohem
selského baroka. Samozřejmostí je návštěva města Tábor a kaple Klokoty. Krásný den jsme strávili v jedinečném Českém Krumlově, kde jsme se
navíc projeli historickým podhradím po Vltavě
na vorech. Pobyt nám tedy uběhl jako voda. V závěru srpna se ještě zúčastníme sportovních her,
které po covidové pauze pořádá, jako vždy, organizace Kyjov.
No a v září už proběhnou dle plánu další akce
jako zájezdy na koupání do Pasohlávek nebo
na Valtický zámek a již "normální" provoz organizace.
Ať nám všem sluníčko přeje i v babím létě.
Za STP Alena Pacíková
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Stolní tenis
Odpočinek po náročné sezoně
V červnu jsme ukončili úspěšnou sezonu, s dětmi proběhl poslední trénink formou soutěží, volné zábavy a hlavně závěrečnou zmrzlinou. Dětem
jsme popřáli krásné a ničím nerušené prázdniny
a trenéři měli trochu času na odpočinek, který si
taky zasloužili.
Celému družstvu dětí jsme zajistili desetidenní
pobyt na táboře stolního tenisu pořádaného okresním svazem stolního tenisu. Doufáme, že si pobyt
na táboře všechny užily a seznámily se s dětmi
z jiných oddílů. Cílem těchto společných táborů
je, aby se děti trochu poznaly nejen při společných
trénincích, které probíhaly každý den dopoledne,
ale taky při zábavných odpoledních programech.
Při mistrovských zápasech k nějakému seznamování není moc prostoru, a tak díky organizátorům
těchto táborů mají děti možnost získat kamarády
z ostatních oddílů.
Dospělí trénovali přes prázdniny jenom v úterý, ale i tak jsme si dobře zahráli a taky se při
tom pobavili. A hlavně si všichni užívali prázdnin
s rodinami. Nevěnovali jsme se jenom stolnímu
tenisu, ale někteří z nás se zúčastnili tenisového turnaje čtyřher v Mistříně a Zbyněk a Luďa.
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Tomanovi vybojovali pěkné třetí místo. Je vidět, že
to umí taky na tenisových kurtech.
Naše tréninky neprobíhaly jenom u nás, ale zajížděli jsme i k soupeřům v našem okolí. Tradiční
přátelská utkání s kyjovským mužstvem mívají
vždy velmi dobrou atmosféru, naše dva zápasy
jsme zaslouženě vyhráli. První v Kyjově byl 12 : 6
pro nás a doma jsme vyhráli 10 : 8. Byly to nejen
skvělé zápasy, ale taky dobrá pohoda, která oba
zápasy provázela.
Od půli září začnou probíhat tréninky dětí. Doufáme, že se nám děti budou po prázdninách opět
vracet do tělocvičny. Tréninky nebudou zaměřeny
jenom na stolní tenis, ale zakoupili jsme branky
a hokejky na florbal a chceme tréninky trochu
zpestřit.
Pro dospělé začnou tréninky ve větší intenzitě,
protože začátek sezony klepe na dveře a soutěže
se nám rozjedou koncem září naplno. Doufejme, že
začátek soutěže pro naše mužstva bude úspěšný.
Tímto zveme fanoušky na naše domácí zápasy
a budeme se snažit je svými výkony potěšit. Jednoho jsem pro nás již získal.
Za stolní tenis, František Zetocha
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T. J. Sokol Mistřín - kuželky
Nový ročník 2022/2023
Závěr letních dnů byl na kuželně poměrně nabi- pěkných kulturních akcí v obci a podpořili místní
tý. Po dvouleté povinné odmlce kvůli covidu pro- spolky v činnosti.
běhl 7. ročník Memoriálu Josefa Vinklara. Celkem
Družstvo „A“ vstoupí do své již 15. sezony v 3. ku-.
se zúčastnilo 27 čtyřčlenných družstev. Pohár pro. želkářské lize skupiny „D“ s velkým očekáváním.
1. místo zůstal v našem oddílu, kdy družstvo Tým „B“ hrající Jihomoravskou divizi se bude snave složení Milan Peťovský, Radek Horák, Luděk žit držet lepší polovinu tabulky. Céčko hrající KrajSvozil a Jaroslav Polášek prokázali své letité zku- ský přebor 1. třídy ví, že soutěž je náročná a bude
šenosti. V pořadí jednotlivců měla nejvyšší nához se snažit bojovat od začátku sezony. Družstvo „D“
Divílková Tereza z Jiskry Otrokovice.
vstupuje do Krajského přeboru 2. třidy.
Předsezonní volno někteří hráči využívali také
Od nové sezony se mění herní čas začátku
k návštěvě turnajů napříč republikou a získávali soutěže na domácí kuželně. V pátky v 18 hod. se
důležité zkušenosti do nové sezony. Podařilo se budou střídat družstva C a D. V soboty od 16:30
nám také na domácí kuželně uspořádat mezistát- budou začínat hru družstva A a B.
ní utkání mezi Slovenským týmem z Podbrezové
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolku,
a domácími Českými Velenicemi. Týmy předved- kteří nás pravidelně při domácích, ale i venkovly svoji kvalitu a neskrývaly nadšení z našeho ních zápasech podporují.
zázemí a krásné kuželny, což nás velmi potěšilo.
Hodu ZDAR!
Jako spolek jsme spolupořádali v našem areálu
Adam Pavel Špaček
předseda kuželkářského spolku
na konci měsíce dubna akci čarodějky a v červnu
Dětský den. Děkuji všem, kteří se zúčastnili velmi
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Box Club Mistřín
Náročné léto
Rád bych Vás obeznámil s činností BC Mistřín
za druhé a třetí čtvrtletí roku 2022. V březnu jsme
pořádali kolo Národní Ligy Boxu u nás na Sokolovně, které se nám vydařilo, kde většina našich
boxerů odešla jako vítězové. Následně se konalo
několik dalších kol, a to ve Svitavách, Lipníku
a Blansku. Zde boxovali borci Kasala, Tuček a Rajchman. Nově příchozí borci, kteří nastupují za náš
klub a také naše podpora ze Slovenska, chlapci
z BC Holíč a Para Boxing Club Skalica – Harasník,
Chocholáček, Vymyslický, Paták a Dujsík. Dále se
náš klub v létě účastnil charitativní akce v Holíči
na pomoc nemocné Silvince. Zde nastupovali boxeři.
Kasala, Tuček, Rajchman a i trenér Kobliha k exhi-.
bičním zápasům. Na závěr prázdnin se po dlouhé době konalo týdenní soustředění klubu v Bělé
pod Pradědem, kterého se účastnilo 15 lidí. Pod
vedením kouče Koblihy a nyní již nového trenéra
Lukáše Hubáčka se spoustu mladých, ale i zkuše-
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ných boxerů připravovalo na novou sezonu národní
ligy. Mezi šestnácti provazy tak možná brzy uvidíte
Igora Kasalu, Filipa Tučka, Pavla Rajchmana, ale
také Filipa Randise, Jana Blažka a Jakuba Křenka.
Dalším příslibem by mohl být návrat zkušeného
boxera Jana Kožiny, boxujícího v letech 2006-2008.
Jak to ale bude s podzimním kolem v listopadu, je
zatím nejisté.
Jako poslední věc bych chtěl zmínit úspěch
Sebastiana Chocholáčka z BC Holíč, který se
na letošním Mistrovství Evropy umístil na třetím
místě! Což je obrovský úspěch a my mu moc gratulujeme!! Velká gratulace taky patří Kristianu
Harasníkovi, rovněž z BC Holíč, který sice nedosáhl na medailovou pozici, ale i tak vyhrál několik
soubojů v rámci ME a skončil na krásném pátém
místě.
Za Box Club Mistřín Patrik Kobliha
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T. J. Sokol Svatobořice
Podzim, zima – co nám přinesou?
Vzhledem k tomu, že příspěvek, který se týkal
minulého čtvrtletí, skončil na nesprávné adrese,
dovolte mi, abych se vrátila k akcím, které v tomto čase proběhly.
Hned z kraje roku se konala valná hromada.
Byla volební. Došlo k obměně dosavadního výboru. Svoji práci ukončily Majka Varmužová (ekonomické věci), Jarka Buštíková (evidence a výběr
známek). Obě vykonávaly svoji práci velmi svědomitě, patří jim za to díky.
Velká a zdařilá byla jarní výstava s názvem
„Pleteme, šijeme, vyšíváme“. Podle mého úsudku
patří k těm dosud nejzdařilejším. V režii Františka Sedláčka se vystavovalo vše, co mělo do činění s ručními pracemi. A my jsme se tak vrátily
do našich mladých let, kdy obchody nebyly ani
zdaleka tak zásobené, a tak se šilo, pletlo, háčko-.
valo – svetříky, šatečky, čepičky s bambulkami,
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atd. Mělo to své kouzlo, protože každý výrobek
byl originál. K vidění byly i šicí stroje, které byly
velmi staré.
6. července jsme jeli, stejně jako každý rok,
do Velkých Bílovic na vzpomínkovou akci na výročí upálení Mistra Jana Husa. Akce se zdařila.
K tomu přispělo i krásné počasí.
My jsme se opět po roce setkali se členy ostatních jednot. Kulturní vložka (poprvé jsme nepatřili k účinkujícím, ale jenom obyčejnými diváky), pohoštění a dobré bílovické víno navodily tu
správnou atmosféru.
Velkým a milým překvapením byla účast bratra
Julka z T. J. Veselí nad Moravou, který ve svých.
96 letech v dobré kondici a svěžesti přijel mezi nás
a přivezl krásné, sladké, v tomto roce první meruňky. Byl to on, který s námi absolvoval všechny slety, zájezdy, to dřív nebylo nic neobvyklého,
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a všichni jsme ho vždycky rádi viděli. Ale že přijede
i ve svých 96 letech, to nikdo netušil.
Den dětí jsme sice neorganizovali, ale napomohli jsme k tomu, že vše dobře proběhlo a děti
byly spokojené.
26. srpna proběhl SeniorDance, na který naše
děvčata tak pilně trénovala. Program se konal
v parku u hasičské zbrojnice, počasí vydrželo,
i když to vypadalo, že každou chvíli začne pršet.
Poctivá příprava se projevila nejen u nás, ale
i u ostatních dědin. Našemu Františkovi patří velké díky s tím, že teď zase bude mít dost času, aby
začal pracovat na dalším SeniorDance, protože
příští rok se bude dozajista konat znovu.
Ten, kdo čte můj článek, může si říct, že všechno se daří, nikde není problém. Ono by to tak
bylo, kdyby tam kdesi v našem podvědomí nebyla
nemoc, válka a stále se zvětšující drahota. I když
se snažíme si to nepřipouštět, těm nepěkným myšlenkám se nemůžeme ubránit.
Když si jedna z nás hrála se svou vnučkou
na obchod (babička-prodavačka, vnučka-kupující),
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a paní prodavačka chtěla, aby jí zboží zaplatila,
ona odvětila, že nemá peníze, protože je z Ukrajiny. Podotýkám, že vnučce je 5 let. I když děti
nechápou, co se kolem děje, jenom to, co zaslechnou, je upozorňuje, že něco není v pořádku. A jak
se tomu máme bránit? I když obavy převyšují, asi
bude nejlepší brát to s humorem.
Čas letí jak zběsilý!
ani jsme se nenadáli a byly tady prázdniny,
vodu, slunce, dovolenou jsme si užili.
A jak by taky ne a vždyť už před vrátky stojí podzim
šedivý.
Nejen podzim, také zima, kterou nemá nikdo rád,
čím si zatopíme? To je ve hvězdách.
Co my na to?
Do lesa na dříví zajdeme, šišky k tomu přidáme,
u táboráku se ohřejeme, špekáčky si opečeme,
Putinovi z okna zamáváme, do patřičných míst ho
odkážeme.
Marie Mrkývková, členka T. J. Svatobořice
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SK Spartak
Spartak vstupuje do nové sezony
Prázdniny utekly jako voda. Ty letošní byly
obzvlášť horké a suché, a to většinou sportovci
nemají moc rádi. A ani fotbalovému hřišti takové
podmínky příliš nesvědčí. V areálu Spartaku jsme
ale na takové počasí připraveni a naše travnaté
plochy tak příliš velkou újmu neutrpěly. I hráči
zvládli náročnou přípravu a vstoupili sebevědomě
do nové sezony 2022-2023.
Během léta nedošlo u mužů k žádným velkým
změnám, jen se vrátili dva hráči po zranění a ze
zahraničí. Jádro týmu zůstalo zachováno, nemuseli jsme se vypořádat s žádným odchodem. I proto
věříme, že se v novém ročníku bude dařit stejně
dobře jako v tom nedávno skončeném. Příprava byla zpestřena dvěma koly krajského poháru.
V tom prvním se podařilo přejít přes Dubňany, ale
v tom druhém jsme podlehli Krumvíři, ačkoli jsme
po poločase vedli 3:1. Vstup do sezony se povedl,
po třech odehraných kolech máme na kontě dvě výhry a jednu porážku. Cílem do zbytku sezony je jednoznačně udržet se na předních příčkách soutěže.
Mládežnické kategorie máme už několik let
spojené s Dubňany a Mutěnicemi. I pro tento rok
je tomu stejně. Dorost sestoupil v minulé sezoně
z krajského přeboru a letos bude zápolit v nejnižší krajské soutěži – I. třídě. Po třech kolech je jasně na prvním místě, a to při impozantním skóre
26:0. Chtěli bychom především, aby byli kluci dobře připraveni na přechod do mužské kategorie.
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Mladší a starší žáci stejně jako mladší a starší
přípravka mají vstup do sezony teprve před sebou.
Na konci srpna vstoupí do svých soutěží v rámci
okresu Hodonín. Vedle nich u nás pokračuje i minipřípravka, kde se nejmenší děti učí základním
pohybovým a sportovním dovednostem a formují
pro svatoborský fotbal budoucí fotbalové naděje.
Starší páni pořádají první zářijový víkend turnaj čtyř týmů s účastí dvou mužstev ze Slovenska.
Jde o návrat k době před covidem, kdy se každoročně v tuto dobu turnaj konal střídavě u jednotlivých účastníků. K přípravnému utkání odjeli
na konci srpna do Milotic, kde se jim povedlo vyhrát a naladit se na vítěznou vlnu.
Areál Spartaku prošel v uplynulých letech mnoha úpravami, aby byl pro naše fanoušky a hráče
co nejkomfortnější a aby se v něm všichni dobře
cítili. Velké přestavby už snad máme za sebou,
zbývají jen menší úpravy, jako jsou nové ochranné
sítě nebo dokončení kácení tújí kolem tréninkové
hrací plochy. Ještě jednou bychom chtěli moc poděkovat všem našim sponzorům a obecnímu úřadu
za pomoc a podporu, stejně tak všem fanouškům.
Moc si toho vážíme.
Přejeme Vám příjemně prožité podzimní měsíce
a těšíme se na Vás každý víkend na našem stadionu. Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Za SK Spartak Petr Šťastný

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾
Slavnostní koncert k 70. výročí založení
Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
se uskutečnil 9. června 2022 v kulturním domě
ve Svatobořicích-Mistříně. Zazněly zde poprvé
skladby, které jsou na dvou nových CD BROLNU
k tomuto výročí vydané. Celý večer skvěle moderoval Jaroslav Kneisl, hudební dramaturg Českého rozhlasu. Během večera se u mikrofonu vystřídalo deset významných sólových zpěváku z Čech,
Moravy a Slovenska.
Potěšitelné pro nás bylo vystoupení tří místních rodáků a spoluobčanů. Brilantní technikou
hry na housle se představil primáš orchestru
Petr Varmuža. Na flétny hrála Hana Šebestová,
roz. Varmužová, a u mikrofonu nás svým zpěvem
pohladila Kateřina Martykánová. Na závěr nás
přišel také pozdravit šéfredaktor Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. Dle ohlasu diváků jsme
prožili krásný hudební večer, za což patří velké
poděkování všem protagonistům večera.

Koncert se konal ve spolupráci s kulturním domem a byl součástí oslav 40. výročí otevření kulturního domu.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD

Jsou to čtyři roky, kdy se naposledy konala v naší obci
lidová slavnost „DOŽÍNKY“
Po domluvě s místními soubory a sbory jsme se
rozhodli tuto slavnost uspořádat v letošním roce.
Dožínkové slavnosti předcházela páteční beseda
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u cimbálu s Cimbálovou muzikou z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem. DOŽÍNKY se konaly
16. července v parku U Dvora. Naší snahou bylo
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připomenout si pěkné dožínkové písně a říkanky, které pomalu zapadají v zapomnění, ale také
provětrat letní kroje. Krojovaný dožínkový průvod
vykročil v 16:00 hodin od „Lungového“ v Mistříně za doprovodu dechové hudby Dambořanky.
Vedoucí sekáči Petr Varmuža a Ondra Výlet si
přišli ke kulturnímu domu pro své žnečky Adélu
Mrkůsovou a Annu Hajnou a dožínkový věnec.
Po jejich tanečním sóle jsme šli pozvat hospodáře
– Ladislava a Miroslavu Nedůchalovi. Po příchodu
do parku U Dvora následoval zvykoslovný pořad,
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kde se představili naše soubory s cimbálovou muzikou FRIŠKA z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou a host Folklorní soubor Kovářovan z Kovářova. Po skončení programu následovala taneční
zábava při dechové hudbě Dambořanka.
Věříme, že se lidová slavnost líbila. Děkujeme
všem účinkujícím i ostatním, kteří se přičinili
o zdárný průběh této lidové slavnosti a také divákům, kteří se přišli podívat.
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
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V letošním roce připadlo pořadatelství „Senior Dance“ naší obci
Když se podíváme do historie, tak jak program, scházíme a každý rok, no kromě koronavirové
tak také samotný název této akce procházel vý- uzávěrky, tancujeme na různá témata. Už jsme
vojem. V začátcích to byl „Taneční podvečer se- byly spartakiádní poupata, havajky, španělské taniorů“ a poslední roky se ustálil název „Když se- nečnice, ruské Máše, také třeba kapitánky lodí aj.
nioři tančí …“. Pod tímto názvem se uskutečnil Vždycky to rozjedeme na plné pecky a nehledíme,
26. 8. 2022 v parku U Dvora v části obce Svato- že v noci a zítra se budeme mazat opodeldokem
bořice. Sjeli se zde senioři z celého Mikroregionu a brát brufeny. Tancování nám přináší radost, přiNový Dvůr. K poslechu i tanci vyhrávala Dechová nese kopec srandy a navíc to baví i diváky. Tak,
hudba Svatobořáci s kapelníkem Vítem Vaculou. co nám zdraví dovolí, chceme předávat úsměv,
Pořad moderoval Rostislav Marada, který v úvo- „prču“ i dotek mládí – které je dávno v čudu – leč
du pozval k mikrofonu pana starostu Miroslava. toliko fyzicky. Moc se na toto setkávání těšíme,
Veselého, aby taneční odpoledne zahájil. Ten a pokud nám to zdraví dovolí, tak rádi přijedeme“.
v úvodním slovu omluvil předsedkyni mikrore- Co dodat … Příští rok se sejdeme v Miloticích.
gionu Janu Bačíkovou, která si plnila povinnosti
O kvalitní občerstvení se postarali hasiči ze Svav Poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Následně tobořic. Dopravu seniorů zajistili hasiči z Mistřípřivítal všechny zástupce jednotlivých obcí a po- na. Areál připravili pracovníci obce a kulturního
přál jim příjemné prožití odpoledne. Následovala domu. Všem, co přiložili ruce ke zdárnému průběhu tanečního odpoledne, patří poděkování.
vystoupení tanečních skupin jednotlivých obcí.
Při uvádění programu použil moderátor slova
Rostislav Marada, vedoucí ObKD
seniorek z Vacenovic „Víme, že naše seniorská
těla už nejsou ani krásná ani ohebná, ale stále
i v pozdním věku či jiné nemohoucnosti přináší tanec radost z pohybu a rozptýlení z každodenních
starostí“. Co dodat, o tom to vlastně všechno je.
První se představily seniorky z Milotic tanečním
číslem „Jak šel čas“, následovaly ratíškovické „Labutě“, vacenovické „Dámy při těle“.
Na závěr vystoupily seniorky Sokola Svatobořice pod přísným dohledem choreografa Františka
Sedláčka s pásmem „Roztančené léto“. Že se odpoledne vydařilo, dokládalo množství pozitivních
ohlasů samotných účastníků akce. Za všechny přinášíme jeden: „Vlastně již více jak 10 let se takto
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Památník IT
Výstava v atriu budovy Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně
Již několik let spolupracuje Obecní kulturní
dům jako provozovatel Památníku Internačního
tábora Svatobořice s Masarykovou univerzitou
v Brně.
Dne 2. června bylo vedení obce a památníku pozváno k prohlídce připravované výstavy do Brna.
K 1. červenci 2022 byla oficiálně otevřena studentská putovní výstava Baráky u Svatobořic - Pohled do dějin 1914-1950,
která se po dvouletém putování a neputování po základních a středních školách jižní Moravy vrátila domů do Brna
na Ústav archeologie a muzeologie,
na Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity. Na výstavě, která se realizovala ve speciálně upraveném atriu budovy Ústavu archeologie a muzeologie,
byly vystaveny nejen výstavní panely,
původně zpracované jako základ putovní výstavy, ale také exponáty, které
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byly poskytnuty Památníkem Internačního tábora Svatobořice a Klubem Policejní Historie Brno..
Výstava byla zpřístupněna do 31. srpna 2022.
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Iva Fimbingerová, pracovnice ObKD

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022

Co bylo a co bude
AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY V III. ČTVRTLETÍ 2022
Červenec
2. 7.	„Domácí slaví“ vystoupení jubilujících souborů, KD  .
(Slovácký krúžek, Lúčka, Podkověnka, Krušpánek)
15. 7.
Beseda u cimbálu, park U Dvora (KD, místní soubory)
16. 7.
Dožínky, park U Dvora (KD, místní soubory)
Srpen
13. 8.
Letní noc, SDH Mistřín
26. 8.
Senior Dance, park U Dvora ve Svatobořicích (OÚ, KD)
Září
18. 9.
Trhy, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
25. 9.
Vinobraní, park pod kostelem (Mužský sbor a Klub vinařů)
27. 9.
80 let od zřízení Internačního tábora Svatobořice, KD

AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA IV. ČTVRTLETÍ 2022
1. 10.
9. 10.
15. 10.
23. 10.
27. 10.
4. 11.
19. - 21. 11.
26. 11.
17. 12.
18. 12.
26. 12.
31. 12.

Divadlo Hrozen, „Svatba na klíč“, KD
Den seniorů, KD (OÚ, KD)
Vernisáž výstavy fotografií a beseda o historii KD
Čaj o páté, Eager Swingers, koncert, zábava, KD
Vernisáž výstavy malíře F. Pavlici, KD
40. výročí otevření kulturního domu, koncert vážné hudby
Hody
Pavlušův Mistřín, KD (Mistříňanka)
Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ (Soubor Mistřín)
Zpívání u vánočního stromu, ZŠ (OÚ, KD)
Martin Řihák a Katka Martykánová spolu
Vánoční koncert Mistříňanky, KD (Mistříňanka)
s Prokopem Neduchalem a Adélou Řihákovou
Silvestrovský pochod do Skoronic
Vás zvou na hody.
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Knihovna
Kolumbie – kráska mezi dvěma oceány
V úterý 21. června jsme si rozšířili naše obzory o Kolumbii v přednášce manželů Poulíkových
na téma KOLUMBIE – KRÁSKA MEZI DVĚMA
OCEÁNY. Beseda byla jedinečná. Fotografie slovy
provázela paní Poulíková. Má kultivovaný před-

nes, příjemný hlas a z obou manželů-cestovatelů
čiší spokojenost. Beseda se moc líbila a doporučila jsem ji i některým knihovnám.
Jindra Faiglová,
knihovnice

Výtvarná výchova v knihovně?
Za zmínku stojí také hodina výtvarné výchovy paní učitelky Ivy Hanáčkové se žáky 6. třídy
v prostorách knihovny. Paní učitelka nejdříve
na počítači vysvětlila žákům pravidla komiksu
a zadala jim úkol. Žákům jsem připravila knihy,
ze kterých si každý vybral jeden obrázek a ten
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namaloval. Ve třídě pak doplnili pozadí a bubliny
a výsledky práce zdobí naši knihovnu. Obrázky
jsou velmi pěkné, někteří čtenáři si je dokonce
fotí. Přijďte se na ně do knihovny podívat.
Jindra Faiglová,
knihovnice
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JUBILANTI
„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma“

Košulič František
80 let

Hlaváčová Marie
80 let

Raušová Anna
95 let

Louis Schmidt

Šopák Vlastimil
80 let

Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým je zítřek. Proto
je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
Dalajláma
Obecní úřad přeje všem jubilantům jen to nejlepší!

Pranostiky
Říjen:
● Deštěm-li se konec října rozvodní, znamená, že příští rok se zúrodní.
● Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
● Remigius hrozny sbírá a Viktorin presem svírá. (1. 10.)
● Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze. (15. 10.)
● Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za ňadra schovej! (18. 10.)
Listopad:
● Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
● Listopadové slunce na zemi nevidí.
● Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha. (2. 11.)
● Radost Martina je husa a džbán vína. (11. 11.)
● Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše. (30. 11.)
Prosinec:
● Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
● Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. (4. 12.)
● Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. (13. 12.)
● Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny. (25. 12.)
● Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje. (31. 12.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy
a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí. Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky. Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2022
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◾K ZAMYŠLENÍ◾
Podzim na silnicích
Podzim je pro řidiče obtížný. Zkracující se dny
a zhoršená viditelnost ale nejsou jedinými obtížemi, se kterými se musí motoristé vypořádat. Rychle se měnící podmínky na silnicích totiž vyžadují
od řidičů (a také ostatních účastníků provozu)
mnohem více pozornosti a především opatrnosti.
Připomeňme si nejčastější obtíže, kterým musíme
na podzim na silnicích čelit.
Mlhovkáři a diodáři…
To už je takový podzimní kolorit. Lidé, kteří si
neumějí správně rozsvítit, sice jezdí celý rok, ale
s ranní mlhou a zkracujícími dny jsou tzv. mlhovkáři a diodáři obrovské riziko. Hustá ranní mlha
je pádným důvodem k tomu, aby si řidič rozsvítil
mlhová světla, zejména ta zadní. Jakmile však
mlha pomine, zase je nutné mlhová světla vypnout.
Mlhovka je totiž velmi intenzivní a oslňuje. A také
poutá pozornost ostatních a snižuje efekt rozsvícení brzdových světel.
Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních
komunikacích stanoví, že přední světla do mlhy smí
řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.
Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo
hustého deště užít vždy. Rozdíl mezi používáním předních a zadních mlhovek je tedy patrný – přední použít
"smí", zadní "musí".
Druhým extrémem jsou řidiči, kteří si „zapomenou“ rozsvítit a i v mlze nebo šeru jezdí na denní
svícení. Případně nesvítí vůbec. Zatímco zepředu
je takové auto s rozsvícenými LEDkami ještě trochu vidět s dostatečnou rezervou (pokud tedy není
mlha s dohledností padesát metrů), zezadu je to
horší, protože při denním svícení nesvítí zadní obrysová světla. Takové auto se pak – hlavně v houfu
mlhovkářů – stane prakticky neviditelným.
Přes nízké sluníčko vás nikdo nevidí
V časech nejintenzivnějšího provozu, tedy mezi
sedmou a osmou hodinou ranní a kolem čtvrté odpoledne, je slunce tak nepříjemně nízko nad horizontem, že značně komplikuje orientaci. Mnoho
řidičů si výhled dále zhoršuje tím, že mají špinavé
čelní sklo, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Rozšmudlaná špína a mastnota na skle pak světlo více
rozptylují. Jízda v takových podmínkách je srovnatelná s tím, jako by si řidič jedoucí proti vám v noci
nesklopil dálková světla. Nevidíte vůbec nic.
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Jenže udržování čelního skla v absolutní čistotě nepomůže samo od sebe. Nutné je především
počítat s tím, že někteří řidiči vás prostě nemusí
vidět, zejména pokud máte sluníčko za sebou. Už
stíhací piloti za druhé světové války raději útočili
se sluncem v zádech, protože je protivník neviděl.
Tady ale chcete, abyste byli vidět. Zejména když
se protijedoucí auto chystá odbočit vlevo přes váš
směr jízdy. Jednoduchá pomoc neexistuje. Prostě
musíte počítat s tím, že vás ten druhý může nechtěně přehlédnout.
Na mostech bývá ráno námraza
Jak se slunce přibližuje k horizontu, přibývá míst, kam za celý den nezasvítí. Na takových
místech se drží teplota níž a vzniká riziko, že zde
potkáte nečekanou námrazu. I když může být okolo nuly, tak pamatujte, že noční teploty klesnou
klidně pod nulu a v těchto chladných oblastech
ve stínu teploty kolem nuly vydrží i dlouhé hodiny
po rozednění.
Námraza se tvoří (či se déle udrží) zejména
na mostech, kdy vozovka rychleji prochladne. Pokud má vozovka ještě k tomu sklon, případně vede
do zatáčky a řidič v mírném oblouku brzdí, může
ho potkat nemilé překvapení. Co s tím dělat? Stačí
na to myslet a zejména v ranních hodinách, kdy se
teplota drží kolem nuly, si dávat na mostech ve stínu velký pozor. Na přímém slunci už z dálky poznáte, že se namrzlá vozovka zrcadlí, ale ve stínu
takovou nápovědu nedostanete.
Mokré listí klouže jako sníh
S náhlou ztrátou přilnavosti se ale můžete setkat také tam, kde na vozovku padá listí. Stačí,
když do toho trochu zaprší a na silnici se vytvoří
uklouzaná vrstva, na které auto jede jako na saních. Mokré uježděné listí totiž klouže zhruba
stejně jako sníh. V autě to ještě tak strašné být
nemusí, ale pro motorkáře je to pohroma.
Pamatujte na to, že listí a špína se drží hlavně
u krajnice, což bývá kritické hlavně při vyhýbání
s protijedoucím autem na úzké silnici nižšího řádu.
Vnější kola pak snadno ztratí přilnavost, a jakmile
ťuknete do brzdy, navštívíte příkop, ani nevíte jak.
Ani sebelepší pneumatiky a záchranné elektronické systémy v tomto případě moc nepomohou.
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Zvěř, neviditelní chodci a cyklisté
Zatímco v létě ve tmě potkáte chodce jen výjimečně, v pozdních odpoledních hodinách, kdy už
slunce zapadlo a silnice se ponořily to tmy, jsou
pěší opozdilci naprosto běžní. A bohužel nebývají
dostatečně vybaveni reflexním oděvem nebo baterkou. Nespoléhejte na to, že chodci vždy půjdou
v souladu s předpisy za krajnicí a po správné straně silnice. Zcela běžně lze potkat cyklisty, kteří
na vyhovující osvětlení naprosto kašlou a spoléhají
se, že je řidič prostě uvidí. Neuvidí. Je pak chybou
se domnívat, že i když je mlha nebo prší, že cyklisté nevyjedou. Narazit na ně můžete i v nejhorším
počasí.
Hlavně na podzim je nutné počítat se zvěří kolem silnic, která se sice vyskytuje po celý rok, ale
právě s horšími rozhledovými podmínkami podzimního provozu má řidič mnohem obtížnější přehled o situaci a srnky a divočáky často zahlédne až
na poslední chvíli.
Zimní pneumatiky a povinná zimní výbava
Riziko vzniku dopravní nehody je v zimním období a ve zhoršených povětrnostních podmínkách
několikanásobně vyšší než ve zbylé části roku. Jízda na letních pneumatikách může za zhoršených
klimatických podmínek výrazně ovlivnit jízdní
vlastnosti vozidla a přispět ke vzniku dopravní
nehody v období, kdy dochází k teplotním změnám vozovky a zhoršené sjízdnosti komunikací.
Pneumatiky odpovídající danému ročnímu období
a jejich funkčnost jsou proto jedním ze základů
bezpečné jízdy a správného chování vozidla při náhlém brždění.
Výše uvedená právní norma proto uvádí, že v období od 1. listopadu do 31. března musí být vozidla
vybavena zimními pneumatikami, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci
během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza. Pokud je navíc na silnici umístěna
svislá dopravní značka „Zimní výbava“, povinnost mít
zimní pneumatiky platí vždy bez ohledu na stav povrchu vozovky.
Autolékárnička
Nejdůležitější povinná výbava vozidla je rozhodně autolékárnička. Taková autolékárnička má předem daný seznam věci, které v ní musíte mít. Některé tyto věci však mají danou nějakou životnost.
Proto není od věci ji občas zkontrolovat.
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•	3x obvaz hotový s 1 a s 2 polštářky (savost
nejméně 800g/m2 a šířka nejméně 8 cm)
•	Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm × 5 m,
min. lepivost 7 N/25 mm)
•	Pryžové rukavice (mohou být také latexové)
v obalu
• Izotermická fólie (140 x 200 cm)
• Pryžové škrticí obinadlo (60 x 1250 mm)
•	Zahnuté nůžky v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty (délka nejméně 14 mm)
Výstražný trojúhelník
Do povinné výbavy automobilu v roce 2022 patří
také výstražný trojúhelník. Trojúhelník se umisťuje na vozovku a upozorňuje ostatní řidiče na stojící
překážku. Umisťování výstražného trojúhelníku
je definováno §26 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
a říká, že výstražný trojúhelník musí být umístěn
u pravého okraje vozovky minimálně 50 metrů
za vozidlem, na dálnici až 100 metrů.
Reflexní vesta
V České republice je povinné vozit vestu pro řidiče. Avšak v případě nehody či jiných komplikaci,
kdy musí pasažéři opustit vozidlo, musí mít reflexní vesty oblečené taky. Tudíž se doporučuje mít
v autě tolik vest, kolik je lidí v automobilu.
Rezervní kolo/opravná sada
Pokud vaše auto nedisponuje prostorem pro
umístění rezervy (a s tím spojená také nutnost mít
u sebe hever a klíč na kola), je důležité mít v autě
alespoň opravnou sadu.
Doporučená výbava
Do doporučené výbavy můžete, pro svůj vlastní klid v duši, zařadit například startovací kabely, hasicí přístroj, tažné lano, kanystr s naftou/
benzinem, léky, které trvale užíváte, láhev vody,
alkohol tester a LED svítilnu. V období zimy je
taktéž vhodné do kufru přihodit sněhové řetězy
se škrabkou a smetáčkem.
Závěrem nezbývá než vám popřát bezpečnou
cestu a k tomu potřebujete být permanentně
soustředěni na jízdu a vyhodnocovat neustále
možná rizika, tedy i ta, o kterých sice víte, ale
možná si je vždy úplně neuvědomujete.
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová
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Absolventi přivedli žáky první třídy

Netrpělivé čekání na pasování
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Přivítání nových žáků v první školní den

Cykloden v základní škole
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Na seniordance byla velká účast obecenstva

Soustředění před soutěží - Svaz tělesně postižených
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Děkovná mše za úrodu

Děkovná mše za úrodu v Kuklách
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Domácí slaví - všichni účinkující
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Domácí slaví - pořadem provázel soubor Podkověnka

Domácí slaví - vystoupení Krušpánku
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Rezedky - vystoupení ve Vnorovech

Soubor Kovářovan z Jižních Čech na dožínkách
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Dožínková drobotina
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Chlapci s nastrojenými kosami v dožínkovém průvodu

Příměstský tábor navštívil i španělský mořeplavec Vincente Pinzón.
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Děti napekly středověkému rytíři voňavé preclíky

Zápisky dětí z příměstského tábora
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Příměstský tábor na rozvíjení pohybové aktiviti dětí - Děti v pohybu

Dospělí zástupci stolního tenisu T. J. Sokol Svatobořice
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SK Spartak - muži A

Výlet na Macochu - žáci prvního stupně ZŠ
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Výlet pro děti do Přáslavic - SDH Svatobořice

Jak se má chovat cyklista na silnici
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Dožínky 2022
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

OBEC SVATOBOŘICE-MISTŘÍN POD ZÁŠTITOU
MINISTRA KULTURY Mgr. MARTINA BAXY
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

PIETNÍ
VZPOMÍNKU
K 80. VÝROČÍ ZŘÍZENÍ
INTERNAČNÍHO TÁBORA SVATOBOŘICE

27. září 2022
PROGRAM:
15.00
16.00
18.00
20.00

OBEC
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Prohlídka Památníku IT
Pietní akt na Památníku IT s kladením věnců
Přednáška o historii a současnosti památníku, kulturní dům
Kulturní program: Eager Swingrs a Varmužova cimbálová muzika

Armáda
České republiky

Posádkové velitelství
Praha
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