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◾ÚVODNÍK◾
Léto, dovolená, prázdniny,
opět začíná letní čas, na který se těší zejména školáci. Je to pro ně období volna, koupání, aktivní zábavy a nádherného dětského
nicnedělání. Také pro dospělé je to možnost
k prožití zasloužených dovolených jak v naší
krásné vlasti, tak i v zahraničí.
Chtěl bych ale upozornit na jednu prázdninovou akci. Po čtyřech letech se opět v Kyjově koná největší folklorní událost našeho
regionu – Slovácký rok. Obec Svatobořice-Mistřín byla vždy důležitou součástí této národopisné akce. Proto věřím, že i v letošním
roce se v hojném počtu oblečeme do krojů
a půjdeme společně do Kyjova.
Během léta samozřejmě probíhá spousta
dalších zajímavých společenských i sportovních akcí a proto, ať prožíváte léto jakkoliv,
přeji Vám všem co nejkrásnější zážitky.
Váš Miroslav Veselý
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stavby a celé zahájení nám vycházelo do poloviny
rok 2019 se přehoupl do druhé poloviny a já července. Tím by se zvláště výměna oken přesuVás chci informovat, jak pokračují investiční nula až do září a října, kdy už probíhá ve škole
akce, které jsme si naplánovali na letošní rok.
výuka. Z tohoto důvodu jsme, po poradě s vedePodle harmonogramu byla zahájena na začátku ním školy, přesunuli celou akci na prázdniny roku
dubna akce „Prodloužení ulice Pod Kostelem“. 2020. Dotace tím není nijak ohrožena.
Stavbu provádí firma IS MORAVA a. s. Brno, kteJeště pár řádek o rekonstrukci mlýna ve Svará byla vybrána v řádném výběrovém řízení, proto- tobořicích. Podali jsme v řádném termínu žádost
že podala finančně nejvýhodnější nabídku. Firmu o dotaci z programu podpory brownfieldů. Do září
jsme si prověřili dle referencí jako schopnou pro- letošního roku bychom měli znát výsledek, a povést tuto celkem nenáročnou stavbu. Po uzavření kud nám bude dotace přiznána, zahájíme co nejstandardní smlouvy o dílo firma převzala staveni- dříve stavbu.
ště a zahájila práce. Bohužel se ukázalo, že jejich
Krátce ještě k menším stavbám. Vedle cyklo-.
vedoucí pracovníci jsou nekompetentní a nedoká- stezky u bývalého nádraží je již hotovo workoutové
ží stavbu řádně vést. Práce probíhají chaoticky, hřiště a vedle něj se dokončuje tzv. pumptreckonejsou dodrženy termíny a pracovníci nastupují vá dráha, kterou využijí především mladí cyklisté
pozdě, práce není připravena a je špatně organizována. Jen díky každodenním kontrolám stavebního
dozoru a vedení obce se daří uhlídat kvalitu prováděných prací. Protože ani přes důrazné opako-.
vané upozornění nedošlo ke zlepšení, pokouší se
obec, za spolupráce advokátní kanceláře, spolupráci se stavební firmou ukončit a nahradit jinou.
Jsme však svázáni zákonem o zadávání veřejných
zakázek, který nám nedovolí v této fázi stavby
práci společnosti ukončit.
Další investiční akcí je rekonstrukce restaurace. Práce probíhají dle harmonogramu a budou
do konce června dokončeny.
Významnou akcí, která probíhá, je rekonstrukce a zateplení nákupního střediska a jeho přestavba na knihovnu a dům služeb. Její zahájení
se zdrželo dlouhým jednáním se spolumajitelem
budovy, Jednotou Hodonín, ale v současné době již
nic nebrání realizaci.
Stejně tak je zahájeno odbahnění a zajištění
břehů rybníku v Mistříně. Tato stavba proběhne v červenci a bude ukončena v srpnu tohoto
roku. Rybník bude odborně zbaven nánosu bahna a jeho břehy budou upraveny a zpevněny lomovým kamenem.
Další stavbou, která se připravovala na léto
2019, bylo zateplení základní školy. Na tuto akci
byla přiznána dotace a podle ní se musela ještě
následně upravit projektová dokumentace stavby. Tím se zdrželo výběrové řízení na dodavatele.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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a bruslaři na kolečkových bruslích a skateboardech. Ve spojení s cyklostezkou tam vzniká zajímavý sportovní celek. Na hřbitově jsme začali
připravovat plochu pro výstavbu kolumbária,
které bude hotovo v srpnu tohoto roku. Do konce

září by měly být dokončeny restaurátorské práce
na staré historické kapličce ve Zmole.
Na léto máme připraveno dost práce a věřím, že
se nám vše podaří zdárně zvládnout.
Miroslav Veselý, starosta obce

Slovo místostarosty
Milí spoluobčané,
opět je tu čas, na který se všichni již těšíme.
Děti mají vysněné prázdniny a dospělí se těší
na zaslouženou letní dovolenou. Údržba a pravidelný úklid naší obce ale nepočkají. Teplotně
příjemný a deštivý květen dokázal, že se obec
zelenala na každém rohu. Travnaté plochy nám
poskočily do výšky a seklo se stále dokola od internačního tábora po Ořechovku. Studený máj –
v stodole ráj, tak se necháme překvapit, zda tomu
tak bude. Rád bych poděkoval všem občanům

naší obce, kteří zvládli zkrotit travnaté plochy
před svým obydlím a byli nápomocni v úpravě
záhonků u hlavní silnice. Velké poděkování patří
zaměstnancům obce a pracovníkům veřejně prospěšných prací, kteří za každého počasí usilují
o obec krásnější. Ne každá obec se může pyšnit
čistotou a úhledností tak, jako naše obec Svatobořice-Mistřín.
Přeji Vám všem spoluobčanům krásné, odpočinkové a hlavně ve zdraví strávené letní dny.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis ze IV. veřejného zasedání ZO dne 4. 4. 2019
Na IV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Svatobořice-Mistřín se na zahájení dostavilo 11
členů z 15 členného zastupitelstva. Tím bylo zasedání usnášeníschopné. Po úvodních formalitách a schválení navrženého programu jednání
proběhla kontrola usnesení z minulých ZO, byla
projednána zpráva o činnosti rady obce, zpráva
o činnosti kontrolního výboru, plnění rozpočtu
za rok 2018 i za 1. a 2. měsíc roku 2019 a vzalo
na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a zároveň také
schválilo rozpočtové opatření č. 5.
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Zastupitelstvo také podpořilo podání žádosti
na revitalizaci svatoborského mlýna. Na pořízení
nové sanitky do nemocnice Kyjov byla schválena
částka 100 000 Kč. Základní a mateřská škola zažádala o navýšení příspěvku na mzdové náklady
pro školního psychologa a pro dětský soubor Krušpánek. Toto jim bylo odsouhlaseno. Důležitým
bodem tohoto zasedání bylo projednání prodeje
bytů na 11bytovce v Mistříně jak nynějším nájemníkům, tak i zájemcům z řad veřejnosti. Výsledkem usnesení bylo vyhlášení záměru na prodej..
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

V dalších bodech bylo projednáno odkoupení pozemků v obci, a to v ul. Příční, v ul. Hliník i v ul.
Hlavní – parkoviště u NS. V bodě 17. – Příspěvek
na financování Integrovaného dopravního systému JMK – se rozvinula diskuze o tom, zda i naše
obec bude do tohoto systému přispívat. Při následném hlasování zastupitelé příspěvek odmítli.
Posledním bodem bylo rozhodnutí ZO uskutečnit

rekonstrukci nákupního střediska bez dotací,
tzn. z vlastních zdrojů. Pan místostarosta také informoval zastupitele i přítomnou veřejnost o postupu prací v obci.
Toto zasedání bylo ukončeno starostou obce
v 19.51 hod. s poděkováním za účast i podněty.
Miroslav Veselý, starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
My zasadíme, Vy sklidíte
Čas letí a málokdo by věřil, že je tomu již 10 let,
co byla v naší obci dokončena rekonstrukce hlavní silnice. Bohužel při realizaci průtahu v obci
muselo být odstraněno mnoho vzrostlých stromů
podél hlavní cesty a je to dlouhodobě hodně znát.
Zeleně velmi ubylo a nyní bychom rádi danou situaci zkusili napravit. V průběhu podzimu 2020
podél hlavní silnice, dále na veškerých obecních
pozemcích v intravilánu obce, tam, kde nám to situace v místě dovolí. Rádi bychom vysadili ovocné
stromy. Budete mít na výběr z ovocných stromků
(hrušně, třešně, trnky, višně, jabloně) a ořešáku.
Po výsadbě bychom byli rádi, kdyby se stromku
ujala rodina či občané, před jejichž domem by byl
vysazen. Samozřejmě s nárokem na veškeré plody
stromů. Věřím, že je to jistá možnost, jak přinést
více zeleně, čistější vzduch a v letním parnu i příjemný chládek do naší obce. Jedná se tedy o příští
rok, ale již letos do konce léta musíme zpracovat
veškeré podklady pro tak velkou výsadbu stromů.
Prosím všechny občany, kteří budou mít zájem
o výsadbu před svým domem, aby se dostavili

na obecní úřad a v informační kanceláři sdělili bližší podrobnosti, které potřebujeme vědět.
Platí to i obráceně, pokud by si někdo výsadbu
před svým domem vysloveně nepřál, může se samozřejmě do konce srpna dostavit na obecní úřad
a oznámit v informační kanceláři číslo popisné,
abychom věděli, kde výsadbu neplánovat. Věřím,
že celá akce přispěje k ozelenění naší obce.
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“ (Malajské přísloví)
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Sportem ku zdraví
Spolky a sdružení v naší obci nabízí rozmanité množství zájmových, sportovních a folklorních
kroužků. Jsme za to všichni velmi rádi. Pro děti
máme již dětská hřiště na každém rohu, tak jsme
se rozhodli vybudovat venkovní fitness pro aktivní dorost a dospělé spoluobčany. V ulici Nádražní podél cyklostezky nám vznikl workout! Je to
dílo od autorizované firmy Workoutland.cz. Jde
o sportovní hřiště, kde je provozována sportovní
aktivita, která zahrnuje různé cviky, především
na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních
žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Věřím, že i takové hřiště si najde své
milovníky a pravidelné návštěvníky, kteří si cvičení na čerstvém vzduchu oblíbí. Aby těch sportovišť nebylo málo, tak pro milovníky cyklistiky,
inline bruslí, skateboardu, longboardu a koloběžek vznikne v ulici Nádražní podél cyklostezky
asfaltový pumtrack! Projekt a realizace hřiště je
od specializované firmy DirtyParks. Dráha bude
mít vjezd i výjezd propojen s cyklostezkou, takže si každý bude moci projet dráhu a užít si to.
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Hřiště budou celoročně provozuschopná a přístup na ně je na vlastní nebezpečí. Doufám, že
úrazů bude co nejméně a všichni uživatelé budou.
spokojeni.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

☺

◾OSOBNOSTI OBCE◾

akademický malíř Vladimír Vašíček

Vladimír Vašíček se narodil 29. září 1919
v Mistříně v rodině rolníka jako nejstarší ze tří
bratrů (rodiče František a Justina, bratři Jaroslav
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a František). V roce 1935 - 1938 se vyučil v dekoratérské dílně Antonína Sychry v Kyjově, kde se
poprvé setkal s chrámovou malbou. Seznámil se
zde také s malířem Jano Köhlerem. Od roku 1938
do roku 1939 byl zaměstnán v reklamní a dekoratérské dílně ve Zlíně, kde měl poprvé kontakt
se soudobým českým uměním, Zlínské salony.
V roce 1939 byl nuceně nasazen v Říši, odkud se
v roce 1940 vrátil do Zlína. V červnu téhož roku
byl přijat na zdejší nově otevřenou Školu umění.
V období 1940 - 1944 absolvoval Zlínskou školu
umění, která při tehdy zavřených vysokých školách neoficiálně suplovala uměleckou akademii.
Mezi lety 1944 - 1945 byl zaměstnán v projekční
kanceláři Baťových závodů, které vedl architekt
Karfík.
V letech 1945 - 1948 Vladimír Vašíček studoval
na pražské Akademii, kde byl přijat do druhého
ročníku. Zpočátku studoval v ateliéru Vratislava
Nechleby, později u Jána Želibského. Na Akademii se seznámil s mnoha dalšími českými malíři,
se kterými ho poutalo později celoživotní přátelství - Fremundem, Tichým, Čepelákem, Vaculkou
a dalšími. V roce 1947 se také oženil s Boženou
Žďárskou, se kterou měl později dva syny, Vladimíra nar. 1949 a Stanislava nar. 1956. Po ukončení studií se pod vlivem politické situace rozhodl
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

ských výtvarníků, čímž došlo k zformování tzv. Brněnské skupiny. Kolem roku 1960 začal vytvářet první
abstraktní obrazy a spolupracoval
s hodonínskou galerií na přehlídkách moderního umění v regionu.
Přátelství s Vladimírem Vašíčkem,
jehož dílo bylo ovlivněné jižní Moravou, ocenil rovněž na počátku 60. let
spisovatel Milan Kundera.
Rovněž začal cestovat do zahraničí na různé studijní cesty, např.
v roce 1959 do Moskvy a Leningradu, v roce 1960 do Rakouska, kde
se setkal se světoznámým malířem
Oskarem Kokoschkou, v roce 1962
a 1964 cesty do Polska, od roku
1965 cestoval nepravidelně do Paříže. V letech 1968 - 1970 měl některé zahraniční jak samostatné, tak
společné výstavy, např. Švýcarsko
a Španělsko.
Po nástupu normalizace byl opět
nucen odejít do ústraní a hlavní
obživou se tak stala restaurátorská činnost v církevních stavbách
zprostředkovaná především Msgre.
ThDr. J. Moštěkem.
Přestože v té době nemohl vystavovat, jeho ateliér ve Svatobořicích
se stal místem setkání mnoha umělců a významných osobností jak českých, tak zahraničních. V 80. letech
pak začal opět vystavovat. Do konce
života byly uspořádány desítky saVladimír Vašíček – Bílé ráno 1966
mostatných výstav po celé České
republice.
usadit ve Svatobořicích, kde později vybudoval
Po roce 1989 byla jeho léta života spojena s nosvůj malířský ateliér.
vou vlnou tvůrčí aktivity prostřednictvím mnoV roce 1949 uspořádal v Kyjově první samostat- hých výstav, např. Brno, Zlín atd. V roce 1995
nou výstavu. Od roku 1951 se postupně zformo- získal cenu Masarykovy akademie umění, v roce
vala skupina pěti moravských malířů, B. Matal,. 1996 cenu Františka Kupky a v roce 2002 Čestné
J. Kubíček, V. Vaculka, M. Tichý a V. Vašíček, kde občanství města Kyjova.
sledovali světové tendence v umění a snažili se
Vladimír Vašíček zemřel náhle 29. srpna 2003
navázat na české předválečné abstraktní tradice, ve svém domě ve Svatobořicích. Doslova do počímž se značně zasloužili o pokrok v českém po- sledního dne života tvořil ve svém ateliéru.
válečném abstraktním umění. Významným rokem
V letošním roce, kdy si připomínáme výročí
v tvorbě Vašíčka byl rok 1956, kdy uspořádal spo- 100 let jeho narození, budou uspořádány výstavy
lečně s Vaculkou, Matalem a Kubíčkem výstavu ve Svatobořicích, následně v Hodoníně, Brně, Kyv Kyjově, která byla později přenesena do Galerie jově, Karlových Varech a Zlíně.
Mladých v Praze pod názvem Výstava čtyř moravStanislav Vašíček
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾
V letošním roce uplyne 670 let od první zmínky o Svatobořicích. .
Takto psal o založení obce místní kronikář:

Kronika Svatobořic – rok 1923 – kronikář Antonín Dáňa, učitel

Svatobořice – osada a politická obec v okrese
kyjovském, bývalý kraj a nyní župa Uherské
Hradiště, leží na okresní silnici Kyjov – Čejč,
vzdálený as 2´4 km na jižní jihozápad od Kyjova. Rozkládá se tato obec na posledním mírném
úbočí, svažujícím se ku potoku Stupavě čili Kyjovce, putující lukami téměř rovnoběžně s roztáhlou vesnicí skoro od severu k jihu. Nejvyšší
poloha půdy je na konci cesty za „Cisternou“ nad
„Vinohrady“ 271 m. Zeměpisná poloha obce jest
48°59´sv. š. a 34°45´v. d.

Výměra katastrální obce dle zápisu z roku 1919
činí 1164´96 ha: z nich půdy orné 974´27 ha; zastavené a jiné plochy neplodné 55´15 ha; rybníky
a bažiny 0´53 ha; lesy 73´33 ha; pastviny 11´12 ha =
pole; vinice 3´29 ha; zahrady ovocné a jiné 8´57 ha;
zahrady zelinářské 2´88 ha; louky 35´82 ha. Z toho
má panský = šlechtický velkostatek milotický
313´02 ha; domácí hospodáři 748´07 ha; hospodáři
přespolní 103´87 ha.
Ještě před třiceti lety obcházel jsem já za svého
učitelování s obecními úřady v Karlíně ~ Bravenec, Kos, Červinka ~ na „Juřího“ po polích
obnovovat hranice kat. obce. Vzala se obecní
mapa, staré kružítko a „řetázky“ ~ železná míra
sáhová, a obhazovaly se hranečníky od předpolední do večera. Pak se dalo něco na posilněnou
v hostinci na obecní účet.
8

Zdejší obec má tři různá, ovšem neúplná vydání katastrální mapy. Nejstarší je dle zaměření v roce 1827, provedené jako kamenotisk c.k.
lith. ústavu katastrálního (ve Vídni?). Trati
z něho 9. 4. 1923 opsané mají následující názvy:
Prostrzedny, Karoliny, Pod cestky, Prjezky nad
cisternau, Zawiste, Hufspery, Maly podcestj,
Maly lauka u splawu, Pod cestj za wrbatky, Hrube lauky, Marsfelinky, Pod djlama,
U wazu, Habrkowské Cztwrtky, Djly za plotky,
Pod cestj v mlegna, Pod mlegnem, Krawiny, potok Kigowka.

Svatobořice patří sice k nejstarším osadám
okresu, ale v listinách je první zmínka o nich
teprve r. 1349. Ve 14. a 15. stol. mělo na nich podíl
několik pánů. Tak r. 1386 patřil zdejší svobodný
dvůr Erhardtovi z Drahotuš. Roku 1464 po zemřelém Janu z Milotic připadla zde pustá tvrz,
dvůr, 10 lánů a několik pustých míst Janu Táborkovi z Kručova. Teprve před r. 1539 nabyl celých
Svatobořic i s Novým Mistřínem a pustými
Jiříkovicemi rod Kany z Kunštátu, a potom
na nějaký čas rod pánů ze Žerotína. Roku 1566
ujal se jich Jaroslav ze Zástřizl, a v rodě Zástřizlů Morkovských zůstaly až do r. 1681, od kteréž
doby měla je po 7 let Zuzana Prakšická ze Zástřizl. Paní ta zanechala osadu roku 1691 Frant.
Liebštejnskému z Kolovrat, jenž však již r. 1692
prodal ji vdově po hraběti Janu Serényim pro
její nezletilé děti. Od té doby patřily Svatobořice
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

k panství milotskému. Karel hrabě ze Seileznů koupil milotský statek od dědiců hraběnky
z Hardeka r. 1888: Josef Klvaňa v Kyjově 1910.
Jméno „Svatobořice“ odvozuje učitel Jan
Martoch z pověsti o příchodu světců Kyrilla
a Methoda v místa nynějších „Příček nad cisternou“, kde prý poručili v posvátném háji po lidové
bohoslužbě mladému Svatoplukovi: „Svato, boř
(modly)“! Zdá se však více pravdě podobno: Staroslovanský borový háj bohoslužebný (bory zde
hojně rostou), Svato bor = boří, lid Svatobořici,
dědina Svatobořice. Viz obecní pečeť!

Vedle národnosti byli tito lidé skoro vesměs
Čechoslováci, a asi 9/10 zapsaných v matrikách
římsko-katolického vyznání náboženského;
ostatní patřili církvi československé a něco též
bez vyznání. Židů zde není.

Politické strany jsou zde zastoupeny asi všechny. Bezmajetní jsou komunisté, k nim se druží
lidově klerikální, domovináři i agrárníci, také
sociální demokraté a národní sociáli. Také je
hodně chytráků ramenatých, i těch, jímž se
zhnusila politika všechna. Výbojné strany lákají a štvou do politiky ženy a děti, odvádějíce je
Dle sčítání lidu, provedeného v celé republice od přirozeného povolání.
dne 1. ledna 1921, bylo ve Svatobořicích napočítáno 1590 obyvatelů, kromě baráků. Výsledky
Muži, částečně i ženy zapsány jsou ve spolsčítání prohlášeny úředně za tajné, a nebylo cích, které zde byly v roce 1921 následující: Odbor
dodnes přístupno zjistiti národnost, politické Národní Jednoty, odbor tělocvičné jednoty „Sostrany, vyznání náboženská, ani počet pohlaví kol“, hasičský sbor dobrovolný, odbočka svazu lea zaměstnání.
gionářů, družina válečných invalidů, odborová
organisace kovodělníků, zemědělských dělníků;
Muži hleděli si ponejvíce jen polního hospo- politická organisace republikánské strany čslov.
dářství, ale někteří zaměstnávali se vedle toho venkova „Domovina“, sociálně demokratická
také řemesly. Byli tu tesaři, zedníci, krejčí, organisace, družina katolických zemědělců, kapekaři, kováři a mlynáři, také něco hudebníků, tolická Omladina, tělocvičný spolek „Orel“, hosúředníkův i jiných.
podářské a nájemní družstvo, sdružení volných
myslitelů, tělocvičný spolek dělnický T.S.FF.,
Ženy pomáhaly mužům a vedly práce domácí. založený teprve roku 1922, pak spořitelní a záloNěkteré také malovaly slovácké ozdoby i na pro- ženský spolek dle vzoru Reiffeisenova.
dej, vyšívaly a šily hlavně prádlo a šaty ženské.
Mužů a žen bylo asi stejně na počet, snad mužů
ještě o něco více.
Text z kroniky je přepsán přesně podle zápisu, včetně chyb.
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Lenka Gajdová
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Tak jsme se konečně dočkali letních dnů
Toho, že se nemusíme pořád převlékat a můžeme jen tak vyběhnout na zahradu a vymýšlet své
hry a aktivity s míčem, pískem, vodou. Počasí nás
poslední měsíc pěkně potrápilo, překazilo nám
plánovaný výlet na řeku Moravu, kde nás měla
čekat pirátská plavba s dobrodružstvím. Vše ale
dopadlo dobře a my jsme se ocitli mezi zvířátky
v ZOO. A aby radost byla ještě větší, každý si
přivezl domů malou hračku. A teď už čekal krásný výlet na naše nejmenší děti, které se vydaly
na cestu vláčkem na dětskou železnici ve Vracově.

Celý rok jsme zakončili Dětským dnem a nejstarší děti si užily poslední červnový den velkou
zábavou a diskotékou v pyžamkách. Rozloučily se
tak se svojí školičkou a po prázdninách začnou
další životní etapu vstupem do základní školy.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů k tomuto dalšímu kroku. Před námi jsou prázdniny, na které
všichni netrpělivě čekáme. Užijme si je v radosti,
zdraví a klidu.
Kolektiv MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Výletů s dětmi není nikdy dost
Po Velikonocích jsme se zaměřili hlavně
na nácvik besídky ke Dni matek. Děti se snažily,
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trénovaly opravdu pilně – a to jsme během přípravy ještě zvládli slet čarodějnic. Počasí nám
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nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo. Zůstali jsme
v budově školky a den soutěží, zábavy a her jsme
si parádně užili.
Počasí se umoudřilo až koncem května, kdy
jsme jeli do NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK do Brna.
Děti se svým „zraněným“ plyšáčkem byly na příj-.
mu, rentgenu a ošetřovně jako u opravdového úrazu. Hravou formou se seznámily s tím, jak jsou
důležité např. helmy, chrániče a reflexní prvky
na oblečení. Tento výlet byl samozřejmě pouze
pro starší děti.
I ty mladší si však přišly na své. Všichni dohromady jsme se vydali na výlet na dětskou železnici do Vracova. I když spadlo pár kapek a museli
jsme vytáhnout pláštěnky, na projížďce vláčkem,
na kolotoči a procházce zahradou k rybníčku to
nevadilo.
Den dětí byl pořádně horký a slunečný. Ale
s tím jsme si také poradili. Lesní skřítek Nezbeda
nás čekal se svými úkoly a překvapením v lese,
kde byl příjemný chládek. Na zahradě se pak
děti mohly radovat ze zmrzlinového stánku, kde
se za kopeček platilo kouzelným lístečkem nebo
kamínkem.
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Na svoji novou školku se přišly podívat děti,
které do ní nastoupí v září úplně poprvé. Bude
to jejich první krok z rodinného prostření do neznáma. Aby věděly, že se nemusí ničeho obávat,
třikrát jsme se společně sešli, hráli si, povídali
a také si prohlédli zahradu.
A teď nezbývá, než si pořádně užít prázdnin!
Načerpáme nové síly a elán do dalšího školního
roku a budeme se těšit, jaké nové zážitky nám
přinese.
Kolektiv MŠ Mistřín
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Co se děje v naší škole
Výchovný koncert VUS Ondráš
Dne 5. 4. 2019 jsme se všichni těšili na výchovný koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna. První představení se uskutečnilo pro
obě MŠ a 1. - 4. třídu ZŠ. Hudebně-pohybové vystoupení s příhodným názvem Zatoulané pohádky
se dětem velmi líbilo, protože malému Rudolfovi
se z knížky rozutekly všechny pohádky, a tak
si musel na pomoc zavolat Káču, která mu pomáhala najít Pyšnou princeznu, Tři kůzlátka, Makovou panenku, Dlouhého, Širokého i Bystrozrakého a jiné pohádkové postavy. Vše nakonec
dobře dopadlo, ani čert to nepřekazil! Inu, jak už
to v pohádce bývá. Druhý pořad Přízraky ulice byl
založen na současném tanci a hudbě a právě díky
tomuto je atraktivní pro děti staršího věku. Žáci
druhého stupně sledovali příběh dvou mladých
dívek, Katky a Žofky. Katka je normální holka,
ve škole pečlivá a smysluplně tráví volný čas. Žofka je rebelka, dostane se do špatné party, zkouší
experimentovat. Prožijeme s nimi jeden celý den,
během kterého se může vše změnit na základě.

jediného rozhodnutí. Představením provází pan
Etiketa, který upozorňuje na nebezpečí s užíváním návykových látek. Vystoupení VUS Ondráš
bylo velmi zábavné, poučné, obohacující a silné.
Moc děkujeme za tento skvělý zážitek!
Markéta Varmužová

Zápis budoucích prvňáčků
Druhý týden v dubnu proběhl zápis budoucích
prvňáčků do naší školy. Zapsáno bylo více než 40
šikovných předškoláků, na které se paní učitelky už velmi těší. Za svoji šikovnost dostaly děti
pomyslný klíč od školy a dáreček, který vyrobili starší spolužáci. Aby se lépe poznali, probíhá
až do června projekt Hola, hola, škola volá, kde
se děti seznamují s prostředím školy, prožijí zá-
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žitkové odpoledne v tělocvičně, čeká je tvořivá
dílnička v jídelně a pasování prvňáků na konci
školního roku na KD za přítomnosti rodičů, žáků
i učitelů. Přejeme všem budoucím školákům, ať je
neopouští prvotní nadšení ze školních lavic a rodičům i učitelkám pevné nervy a radost z nového
začátku!
Učitelky 1. stupně
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Ukliď si svou obec
Dne 17. 4. 2019 se naše škola jako každý rok
zapojila do projektu „Ukliď si svou obec“, kdy
všechny třídy vyrazí se svými třídními učiteli
na různá stanoviště obce, kde sbírají odpadky.
Projekt probíhá ve spolupráci s obecním úřadem.
Tato výchovná činnost žáky formuje a přináší radost z úklidu vesnice, kde žijeme a kterou
si chceme udržovat čistou a hezkou. Kéž by se
každý občan naší obce choval ke svému rodišti
s úctou a byl zodpovědný vůči naší krásné modré
planetě Zemi.
Učitelé ZŠ

Beseda s paní Alenou Staňkovou
Neměli bychom a ani nechceme, aby nastupující
generace mladých lidí zapomněla na dobu okupace
naší republiky, a proto jsme do naší školy v rámci
74. výročí ukončení II. světové války pozvali paní
Alenu Staňkovou, roz. Vyhnisovou z Prahy. Byla
jedním z mála dětí, které po atentátu na Reinharda Heydricha přežily řádění nacistů jen zázrakem.
Jako sirotek po popravených rodičích byla nejprve internována v pražské „Jenerálce“ a následně
s ostatními dětmi převezena do Internačního tábora k nám do Svatobořic. Paní Staňková nám
dala nahlédnout do života a duše ani ne tříleté
holčičky, která byla násilně vytržena z rodinného
kruhu. Poté vylíčila útrapy své i ostatních dětí
během války i zařazení do života po osvobození.
I když paní Staňková má optimistickou povahu
a plně se zařadila do běžného života osvobozené
republiky (vystudovala vysokou školu, založila
rodinu, pracovala na ministerstvu), z několikaleté internace si odnesla těžko popsatelný stesk

po rodičích a zkušenosti na celý život. Paní Alena
Staňková předala našim žákům svědectví i poselství o důležitosti vzdělání v úrovni národa i slušného chování k sobě navzájem.
Setkání této přímé pamětnice s našimi žáky.
7. – 9. ročníku se uskutečnilo 3. května v hudebním sále.
Jarmila Maradová

Oslava Dne matek
Na neděli 12. května 2019 si děti mateřských
škol a žáci základní školy připravili pro své maminky dárek – zábavná vystoupení v kulturním
domě.
V úvodu programu popřáli pan starosta Ing.
Veselý a místostarosta Bc. Špaček k svátku všem
ženám a poděkovali za péči o děti v rodinách i ve
společnosti.
Jednotlivé vstupy uváděly skvělé moderátorky
Helena Adamcová a Adéla Koudelová. Děti z mateřských školek se předvedly pásmem Stonožka,
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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tanečkem starších dětí – Mravenci, tanečkem
s padáky a tancem na píseň „Holky z naší školky“. Dětem se vystoupení moc povedla a byly odměněny zasloužilým potleskem.
Děvčata z kroužků Aerobiku, pod vedením
Adélky Mrkůsové, roztleskaly sál svým Retro

tancem v dobovém oblečení a tanečkem na píseň
Little party.
Všechna vystoupení byla odměněna velkým potleskem.
Lenka Horáčková

Výlet na Macochu
Ve středu 29. 5. 2019 jsme v 7:00 hod. ráno
vyrazili na společný výlet do Moravského krasu
na Macochu. Kromě 4. tříd, které čeká Škola
v přírodě, se výletu účastnil celý první stupeň
se svými třídními učiteli. Po dvouhodinové cestě
jsme shlédli propast Macochu z horního můstku,
poté jsme lanovkou sjeli dolů a absolvovali prohlídku úchvatné Punkevní jeskyně nejprve pěšky,
poté na lodičkách. Na závěr jsme si koupili něco
na památku a domů jsme přijeli nadšeni a obohaceni zážitkovým a adrenalinovým výletem.
učitelé 1. stupně

Dopravní výchova v Šardicích
Dne 30. 5. 2019 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili
dopravní výchovy v Šardicích se svými třídními
učiteli a také p. uč. L. Horáčkovou.
Jako tradičně celou akci přichystala p. uč. Švandelková a žáci 9. ročníků šardické školy. Letos
jsme se mohli poprvé projet na novém dopravním
hřišti, které je zřízeno v areálu místního stadio-
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nu. Protože v tento den foukal studený vítr, jen
dvě stanoviště jsme absolvovali venku: dopravní
hřiště a jízdu zručnosti. Uvnitř, v místnostech,
kde nám bylo příjemně teplo, byla následující 4
stanoviště: řešení křižovatek promítaných na tabuli; dopravní značky – výklad; dopravní značky – testování ve skupinách; chování cestujících
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v autě jako spolujezdce, chodců a cyklistů v dopravě. Všechna stanoviště byla pro žáky přínosná
a perfektně nachystána. Naši žáci byli rozděleni
do skupin po 10 a dostali jednoho šardického deváťáka jako vedoucího své skupiny při střídání
po 6 stanovištích. Další deváťáci naše žáky „testovali“ na jednotlivých stanovištích. Mnohokrát
děkujeme za milý přístup, perfektně nachystanou

akci a drobné ceny pro naše žáky. Pevně věříme,
že nabyté dovednosti a vědomosti žáci zúročí při
svém pohybu v dopravě, ať už jsou v jakékoli roli
účastníka silničního provozu. Tato akce navazovala na výuku dopravní výchovy v naší škole v rámci
jednotlivých tříd.
Irena Hlaváčková, metodička DV

Na kole dětem
V pátek 7. června 2019 projížděl naší obcí peloton v čele s Josefem Zimovčákem. Veřejná cyklotour nazvaná „Na kole dětem“ míří napříč Českou
republikou na podporu onkologicky nemocných
dětí. Přidat se může každý - na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu, která měří 1288 km. Josef
Zimovčák se svým pelotonem vyrazil 29. května
z Aše, mířil přes Žatec, Prahu, Pardubice, Ostravu, Kroměříž, Brno, Hodonín, Svatobořice-Mistřín
a do cílové stanice ve Znojmě dorazil 8. června.
Žáci naší školy se přidali k cyklotour s panem
učitelem Altmannem a panem ředitelem Maškem a doprovodili cyklisty až do Šardic. Bohužel
pan Zimovčák před pár dny spadl, nemohl tedy
jet na svém typickém vysokém kole, přesto však

radostně mával z auta na kolemstojící děti, které povzbuzovaly sportovce. U obecního úřadu vítal Josefa  Zimovčáka pan starosta Veselý a chlapci z Podkověnky za doprovodu CM ZUŠ Dubňany
předvedli několik verbuňků. Byla to neopakovatelná jedinečná atmosféra tohoto 10. ročníku. Velmi
si vážíme toho, že pan Zimovčák je patronem naší
školy, každoročně se podílí na vyhodnocování nejlepších atletů a cyklistů z řad žáků a povzbuzuje
nás, abychom se nikdy nevzdávali a všechno, co
děláme, ať činíme pro dobro své i ostatních. On
sám jde příkladem a pomáhá onkologicky nemocným dětem. Tak, vzhůru na kolo a půl je hotovo!
Více na www.nakoledetem.cz.
Markéta Varmužová

Zkoumáme a objevujeme
Byl název letošní Školy v přírodě, kterou absolvovali žáci 4. ročníku pod vedením svých tř.
učitelek, p. uč. L. Horáčkové a pod bezvadným
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

lékařským dohledem MUDr. A. Látalové. Všech
38 dětí (mimo jednoho nemocného žáka ze 4. B)
a 4 dospělí měli svůj přechodný domov v Penzionu.
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MALOVANÝ v Osvětimanech. Vzhledem k rozmarům počasí posledních let si však nemůžeme
na počasí stěžovat, zvládli jsme všechny venkovní
plánované akce (výlet k Čertovým skalám; honbu
za pokladem; sběr přírodnin na dotváření karnevalových kostýmů; orientaci v krajině s mapou
a buzolou; táborák s opékáním špekáčků a ještě
k tomu několikrát pobyt na hřišti při sportování
dle zájmu žáků na základě nabízených aktivit).
Žádný vážný úraz nás při všem našem konání
nepotkal, nikdo nemusel opustit pobyt ani kvůli nemoci. Vše se odehrávalo a bylo korigováno
ve spolupráci s paní doktorkou, které patří velký
dík nejen ze strany vyučujících, ale i dětí.
Letos jsme nezapomněli ani na 500. výročí
úmrtí Leonarda Da Vinciho. S touto významnou renesanční osobností se žáci seznámili již
v rámci výuky ve škole při četbě knihy Mach a Šebestová na prázdninách, ale další znalosti získali
právě v Osvětimanech. Jinak se veškeré aktivity
orientovaly na přírodu, rostliny, houby, živočichy, které jsme měli možnost pozorovat v jejich
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přirozeném prostředí. Měli jsme štěstí na netopýra hned na přivítanou v jídelně; na hřišti žáky
nejvíce zaujali cvrčci, které obdivovali, dokonce
pojmenovávali. Radost měli i z pískovců, jejichž
vzorky si někteří účastníci ŠvP přibalili do svých
zavazadel na památku.
Užívali jsme si i hýčkání ze strany pracovníků
penzionu ve formě milého a vstřícného přístupu,
výborné kuchyně a skvělého zázemí. V pátek byli
žáci oceněni za svá umístění v soutěži úklidu pokojů, soutěži skupin a individuální soutěži všech
žáků. Na odměnách se podíleli rodiče žáků. Spokojeni jsme se vraceli domů do Svatobořic-Mistřína..
Školu v přírodě 2019 jsme si moc užili!
Musím pochválit žáky obou tříd, jak krásně
fungovali jako jeden homogenní celek v duchu
fair play, spolupráce, ohleduplnosti, slušnosti
a čestnosti. Děkuji také p. uč. Strýčkové a p. uč.
Horáčkové za pomoc při přípravě a organizaci letošní ŠvP.
Irena Hlaváčková, vedoucí ŠvP
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Moje Veličenstvo kniha 2019
Vše začalo obyčejným mluvním cvičením z Čj…
Žáci 4. B dostali na výběr několik témat, k nimž
si měli za úkol připravit vyprávění jako mluvní
cvičení. Musela jsem v tomto pololetí dát příležitost žákům, kteří minulé pololetí zkoušeni nebyli.
Po jejich vyzkoušení se přihlásili ještě další, kteří
měli zájem před spolužáky povyprávět svůj příběh.
Žákyně Kateřina Horňáková a Aneta Chlustinová měly tak úžasně úkol propracovaný a nápaditý,
že jsem si řekla, že by byla škoda, aby to zůstalo
pouze „na půdě naší třídy“. Mé přesvědčení ještě
podpořily v rámci výtvarné výchovy, kde ke svému příběhu kreslily moc pěkné obrázky. Oslovila
jsem je s tím, že vím o jedné soutěži, které by se
mohly zúčastnit a své bezvadné příběhy tak využít. Holky byly pro. Tak jsme se bez váhání pustily
všechny tři do práce.
Soutěž již popatnácté vyhlašuje EkoCentrum
Brno, jde o vlastnoručně vytvořenou knihu. Sou-

těž si klade za cíl vytvářet osobní vztah ke knize
a k čtenářství; propojit literární a výtvarné cítění;
objevovat a podporovat nové talenty. Porota bude
posuzovat celkový dojem, výtvarné pojetí knihy,
využití přírodních a recyklovaných materiálů, literární složku, technické zpracování (vazba, desky...) a originalitu.
Katka si vybrala téma Kdybych se ráno probudila jako želva..., Anetka zase Kdybych měla
kouzelnou moc... Přikládáme pár snímků jako
ochutnávku toho, jak se to děvčatům podařilo. Já
je odměňuji pochvalou tř. učitelky, protože pracovaly nejen ve výuce, ale i doma; jsem na ně pyšná
za jejich úsilí, práci a její výsledek - knihy jsou
perfektní. Děkuji jim za příležitost, že jsem mohla
i v tomto směru s nimi pracovat. Do soutěže jim
moc držím pěsti, ať mají štěstí. Pro mne jsou vítězkami. Posuďte sami...
Irena Hlaváčková, třídní učitelka

ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ
Ve školní družině
V letošním roce se školní družina zúčastnila a vyrobili les, do kterého zvířátka umístili. Za svůj
výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“. Společ- výkres „Zvířátka v lese“ získali zvláštní cenu ponými silami žáci nakreslili obrázky lesní zvěře. roty.                        Vychovatelky školní družiny
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Na okresních olympiádách
Během školního roku probíhala v jednotlivých
předmětech Školní kola olympiád. Vítězové těchto kol dále postoupili do okresních kol. Za naši
obec bojovali ti nejšikovnější, ukázali své znalosti
a přivezli diplomy a ocenění.
GRATULUJEME.
Okresní kolo dějepisné olympiády: Anna Drábková a Lukáš Chytil – 9. A
Okresní kolo olympiády v českém jazyce: Anna
Drábková – 9. A
Okresní kolo matematické olympiády pro I. stupeň: Katarína Hasarová a Oliver Ošťádal – 5. A,

Kristýna Žaliová – 2. místo
Okresní kolo matematické olympiády pro II. stupeň: Veronika Paulíková – 8. A, Šimon Špargl –
6. A – 1. místo
Okresní kolo olympiády v AJ: Adéla Koudelová –
9. A
Okresní kolo recitační soutěže: Šimon Kulheim –
3. B, Markéta Krejčí – 5. A, Václav Varmuža – 6. A
Děkujeme všem soutěžícím za výbornou reprezentaci naší školy.
Lenka Horáčková

Úspěch žákyně Natálie Briešťanské
„Já jsem hodně tvořivý tvor…“ říká o sobě
Natálka Briešťanská ze ZŠ Svatobořice-Mistřín.
Svou zručnost využila v mezinárodní soutěži pro
děti a mládež se zrakovým postižením, do které se
zapojilo přes 200 žáků ze školek a škol.
A že je Natálka velmi tvořivá a zručná, předvedla při práci s různými materiály – papírem,
pískem, dřevem, umělou hmotou, kůží, když vytvářela soutěžní práci na téma „Cesta kolem světa“. Za svou práci – pod názvem „Já na cestách“ –.

získala Cenu prezidenta Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.
Natálko, blahopřejeme!
Svou cenu si vyzvedla na slavnostním předávání cen v Kongresovém centru ve Zlíně. Příjemnou
náladu pro soutěžící vytvářeli i herci Jan Čenský
a Dana Morávková. Celé odpoledne bylo velmi
slavnostní a příjemné.
Kamila Kundratová, vychovatelka ve ŠD

Puškinův památník
Puškinův památník pořádá Česká asociace rusistů v rámci festivalu Ars Poetica. 4. dubna bylo
krajské kolo v Mohelnici, kde Eliška Varmužová, studentka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, získala za Zlínský kraj v sólové recitaci
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v ruském jazyce 1. cenu a postoupila na Celostátní přehlídku do Prahy. K úspěšné reprezentaci
Elišce gratulujeme!
Markéta Varmužová
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Výtvarný úspěch
Slovácký rok – největší folklorní událost,
která se stejně jako olympijské hry opakuje jen
jednou za čtyři roky…
Brány královského města Kyjova se milovníkům tradic, lidové hudby, písní, tanců a především
skvělé zábavy otevřou letos v srpnu už podvacáté.
Centrum kyjovského Dolňácka se opět po čtyřech
letech stane Mekkou folkloristů z Čech, Moravy
i zahraničí. Tisíce účinkujících se během čtyř
festivalových dnů představí ve více než třech de-

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

sítkách pořadů. Průvod čítající 3000 krojovaných
ze všech obcí regionu rozzáří kyjovské náměstí
pestrými barvami bohatě zdobených krojů. Lidový jarmark ukáže fortel českých a moravských
řemeslníků a letní vzduch se rozvoní tradičními
dobrotami, vínem i domácí pálenkou. Bujaré zpěvy, doprovázené čarovnými tóny houslí a cimbálu,
přeruší až vyzvánění kostelních zvonů, svolávajících ke slavnostní nedělní mši, a dusot kopyt
pod sedly jezdců Jízdy králů uhánějících tryskem
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od Skoronic k majestátní kyjovské radnici… Toto
všechno jsme si nastínili jako inspiraci ve výtvarné výchově v šestém až devátém ročníku. Všichni
žáci se zúčastnili výtvarné soutěže k jubilejnímu
20. ročníku Slováckého roku. Soutěž pořádala
kyjovská radnice za účelem zkrášlení vybraných
ploch v Kyjově. Práce žáků byly zdařilé, bylo těžké vybrat nejlepších pět prací. Nyní se už můžeme
pochlubit úspěchem, z pěti zaslaných prací byly

vybrány tři k přemalování na velké plátno. Jedná
se o práce Heleny Adamcové (slovácké zástěry),
dále Marcely Pavelcové (dívka v kroji před kyjovskou radnicí) z 9. A a Karolíny Surkové (krojovaný pár) ze 7. A. Ve dnech 15. – 18. 8. 2019 můžete
jejich díla obdivovat vystavená na plátně u bývalé
kyjovské mlékárny. Další zdařilá díla jsou k vidění
až do podzimu ve školní minigalerii.
Ivana Hanáčková, učitelka

Sportovní úspěchy
Karate
V naší obci máme nadějné mladé karatisty, vybojovala v Rosicích v 1. kole Krajského poháru
kteří trénují pod Karate Klub Kyjov. V Jihomo- JSK ČSKe v disciplíně Kumite jednotlivci st. žákyravském poháru talentů JSK ČSKe 2019 v Tiš- ně BRH 2. místo a v Brně v Poháru brněnského
nově získal Matěj Bábíček 2. místo v disciplíně draka také 2. místo v disciplíně Kata team starší
Kumite Balloon ml. žáci a 1. místo v disciplíně žákyně. Blahopřejeme k úspěchu!
Kihon Ido ml. žáci. Jeho sestra Adéla Bábíčková
Markéta Varmužová

Gymnastika
Gymnastka Stela Vašíčková je v prvním ročníku naší školy a cvičí sportovní gymnastiku za SK
Baník Ratíškovice. Koncem května obsadila 1.
místo v Místních oddílových přeborech gymnastek v Ratíškovicích ve své kategorii. Třeťačka
Alžběta Kyněrová obsadila místo 6. Děvčatům
gratulujeme a přejeme pružné tělo a sportovního
ducha i do další sezony!
Markéta Varmužová
Motokárový závodník Matěj Krakovič
Jsem velmi ráda, že jsem si mohla popovídat
s rodiči nadějného mladého závodníka Matěje
Krakoviče z naší obce.
V srpnu 2018 – v den svých 5. narozenin – se
Matěj poprvé sám projel v motokáře na motokárové dráze ve Starém Městě. Na konci března 2019
se konečně projel ve své vlastní závodní motokáře
na velké trati v rakouském Brucku.
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O měsíc později proběhlo povinné školení
ve Vysokém Mýtě, kde Matěj získal licenci potřebnou k závodění. Učili se nejen teorii – co
znamená která vlajka – ale i startovní procedury
a vše si vyzkoušeli i přímo na trati ve Vysokém
Mýtě. První závod, kterého jsme se s Matějem
zúčastnili, proběhl právě zde. Konkrétně to bylo
v seriálu „Moravský pohár a Mistrovství Slovenska v kartingu.“
Podruhé jsme jeli opět ve Vysokém Mýtě o 14
dní později, a to při „Mistrovství České republiky
v kartingu.“ Tady Matěj zaznamenal svůj první
větší úspěch. V kvalifikaci zajel 3. nejlepší čas
z celkem 18 závodníků. V první závodní jízdě projel cílem 4. Do druhé závodní jízdy startoval tedy
ze 4. pozice, ale při dlouhé startovní proceduře
motokáře zhasl motor a k naší smůle se již traťovým komisařům nepodařilo motokáru nastartovat a Matěj musel odstoupit. Do třetí jízdy proto
startoval až z poslední pozice a během 5 kolového
závodu se dostal na krásné 10. místo.
Třetí závod, kterého jsme se zúčastnili, se
jel na motokárovém okruhu v jihočeském Písku 7. – 9. června. Byl to opět podnik zařazený
do „Mistrovství České republiky v kartingu“.
Trať tam byla pro nás úplně nová a pro závodníky
velmi náročná s minimem možností k předjíždění. Během pátečních tréninků se ji Matěj musel
dobře naučit, protože v sobotu už nás čekala opět
kvalifikace a 1. závodní jízda. Při dobře rozjeté
kvalifikaci došlo k nehodě jednoho ze soupeřů
a kvalifikace tak byla zastavena a časy anulovány. Při opětovném startu musel Matěj startovat
až za všemi závodníky a v 7 minutové kvalifikaci
už neměl možnost zajet čisté kolo, když se musel proplétat mezi pomalejšími soupeři. Nakonec.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

zajel pouze 10. nejrychlejší čas. První závodní jízdu skončil 9. Ve druhé jízdě se posunul na 8. pozici a při napínavém superfinále se nakonec
probojoval na konečné 6. místo. Pro nás krásný
výsledek vzhledem ke konkurenci a náročné trati.
Nejmenší závodníci dostávají za každou účast
v závodě pohár. Matěj už tak má doma 3. Sezona pro nás bude pokračovat v polovině června
na nové moderní motokárové trati v Třinci.
Matěje, kterého po prázdninách čeká první třída, trénuje jeho tatínek Radek, který se v motoristickém sportu pohybuje skoro 20 let. Sám začínal v 15 letech v závodech formulí na okruzích.
Matěj je mezi závodníky téměř nejmladší, protože
mu bude 6 let až v srpnu. Začít závodit mohou
právě děti, které dovrší 6 let do konce roku aktuální sezony.
A jak to na takových motokárových závodech
vypadá? Maminka Maruška poskytující zázemí
„svému“ závodnímu týmu odpovídá: „Na každý
závod se sjíždí až 200 závodníků různých motokárových kategorií se svými týmy. Většinou když
ve čtvrtek odpoledne přijedeme na závody, tak si
najdeme místo v depu, připravíme si zázemí a jdeme si projít trať. Tatínek učí Matýska správnou
závodní stopu, kde brzdit a kde naopak přidat
plyn. Matěj trať projíždí na kole a v pátek následují volné tréninky, zhruba 6 jízd. Později odpoledne
probíhají administrativní a technické přejímky,
což je přijetí soutěžícího a motokáry do závodu,
včetně kontroly kombinézy a přilby závodníka.
V sobotu už je pak oficiální trénink, měřený trénink a první závodní jízda. Neděle začíná hned
ráno tzv. „zahřívací jízdou“ (warm up) a následují
dvě závodní jízdy. Podle posledního závodu – superfinále – se určují konečné výsledky. Nejmladší
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kategorie „Školní 50“ oficiální pořadí nevyhlašuje, odměněni jsou všichni malí závodníci.“
A proč chce Matěj zrovna závodit? „Protože mě
to baví, přece. Já už chci závodit od malička, protože jsem se tak narodil! Baví mě to ježdění, líbí
se mi rychlost, předjíždění a noví kamarádi a že
po závodě dostanu pohár!“

Milý Matěji, přejeme Ti do začínající kariéry
správnou rychlost, hodně pohárů a neutuchajícího sportovního ducha! Také děkuji rodičům
Marušce a Radkovi Krakovičovým za poskytnuté
informace a fotky.
Markéta Varmužová

Aerobik
Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole krouJak už to ale v životě bývá, něco nového začížek aerobiku pod mým vedením. Jsem dlouholetá ná, jiné zase končí. I přes velký zájem byl tento
členka sportovního aerobiku v Kyjově. Nápad za- rok pro děvčata poslední. Tímto bych chtěla položení tohoto kroužku vznikl po malém školním děkovat všem rodičům, učitelům, vedení základní
vystoupení. Zájem motivovat a cvičit s menšími školy a hlavně své mamince, kteří mi při založení
děvčaty v pohybovém kroužku při základní škole a vedení tohoto kroužku hodně pomáhali, protože
byl velký, jelikož aktivita tohoto typu zde chyběla ne vždy bylo vše jednoduché. Největší dík patří
a malá děvčata po ní toužila. Dobrá věc se podaři- ale všem děvčatům, která do aerobiku chodí nebo
la a během čtyř let prošlo kroužkem necelých sto v předešlých letech chodila. Poděkování patří
děvčat ve věku od 4 do 12 let. V letošním školním za jejich velkou píli, snahu a chuť se něco novéroce navštěvovalo kroužek aerobiku jedenkrát ho naučit. Největší odměnou a motivací pro mne
týdně 50 děvčat rozdělených do dvou věkových bylo, když cvičení děvčata bavilo a každý týden se
skupin. Děvčata se během roku účastnila něko- na trénink těšila.
lika vystoupení, na kterých předvedla sestavy,
Adéla Mrkůsová, vedoucí aerobiku
které se během roku naučila.

Úspěchy žáků navštěvující ZUŠ Dubňany
Mladší dětský pěvecký sbor ZUŠ Dubňany
Mladší dětský pěvecký sbor ZUŠ Dubňany byl třín. Vystupovali jsme s písničkami „Holuběnka“
založen v září 2018. Koncertovat jsme začali už a „Změním se“ od E. Hradeckého/ J. Havla. Kon11. listopadu v Mistříně, a to s písničkou „Ho- cert byl také v půlce února, tentokrát jsme ale
luběnka“ od L. Janáčka. Další koncert jsme měli přidali ještě píseň „Peřiny“ od P. Ebena. Jako gev prosinci v Dubňanech a v ZŠ Svatobořice-Mis- nerální zkoušku před soutěžemi jsme považovali

22

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

vystoupení na DPS Jaromíra Měchury, kde jsme
byli odměněni potleskem o hodně víc, než jsme
zatím zažili. Mimo jiné jsme do našeho “pásma“
(kromě Holuběnky, Změním se) přidali dvě nové
skladby a to „Pavouka Petra“ od M. Hybera/ R.
Zemenové a „The Lion Sleeps Tonight“ (Mbube),
tedy africkou píseň.
20. března 2019 jsme měli naši první soutěž,
která se konala v ZUŠ Mikulov. Když odbila devátá, soutěž začala. Na soutěži nás bylo dohromady
devatenáct sborů včetně nás a staršího sboru ZUŠ
Dubňany Angeli Cantanti. Šli jsme na řadu už
jako druzí. Čím blíž jsme byli pódiu, tím víc  jsme
byli nervózní z nového prostředí a poroty. Na soutěži jsme zpívali „Holuběnku“, „Změním se“, „Pavouka Petra“ a „The Lion Sleeps Tonight“. Porotu
jsme si získali naší dramaturgií repertoáru, a proto jsme si vyzpívali první cenu a cenu poroty (jak
už jsem zmiňovala) za dramaturgii repertoáru.
29. března jsme vyrazili autobusem do Turnova. Aby naše dvoudenní cesta nebyla tak nudná,

zpestřili jsme si ji návštěvou Safari ZOO ve Dvoře
Králové. Ubytováni jsme byli v Roudném, v rekreačním domě u Petšů. V sobotu v osm hodin
ráno jsme se vydali do Turnova, kde jsme si vyzpívali stříbrné pásmo a cenu poroty za nejlepší
provedení povinné skladby „Pavouka Petra“. Ze
všech koncertů a soutěží jsme si odvezli nejenom
zábavu, někdy i kamarády, ale hlavně velké zkušenosti.
V jarní části naší činnosti jsme secvičili ještě
skladbu bez hudebního doprovodu Fantasia Brasilera, se kterou jsme vystoupili na ZUŠ Open
Dubňany, a hudební modlitbu Tui amoris ignem.
V červnu se těšíme na koncert na kulturním
domě a v kostele v Mistříně.
Tímto bych chtěla poděkovat jménem všech
z našeho sboru naší nejlepší sbormistryni Kláře
Strýčkové, korepetitorce paní Kateřině Martykánové a všem, co nás doprovázeli na soutěžích
a koncertech.
Eliška Foltýnová , členka sboru

Dětský sbor ZUŠ Dubňany a Angeli Cantanti
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se po- kterých si cením a mám je ráda. Oba dva sbory se
díleli či stále podílí na hudebním, zde konkrétně neustále zdokonalují a to jde vidět i na výsledcích
na pěveckém rozvoji jak Dětského sboru ZUŠ z Krajské soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu
Dubňany, tak i našeho většího sboru Angeli Can-. v Mikulově, kde se oba sbory dokázaly dostat
tanti. Jsem ráda, že se něčeho takového můžu na nejvyšší příčky – „malí“ získali 1. místo bez
účastnit, stýkat se a dělat, co mě baví s lidmi,. postupu a „velcí“ 1. místo s postupem. Dětský
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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sbor také dostal Cenu za dramaturgii soutěžního
repertoáru a Angeli Cantanti byla udělena Cena
za výbornou hlasovou průpravu. Dětský sbor se
ještě zúčastnil Soutěže dětských přípravných
sborů v Turnově, kde zpěváčci vyhráli 2. místo
a Cenu za nejlepší provedení povinné skladby Pavouk Petr. Sbor Angeli Cantanti čekalo Celostátní kolo v Litomyšli o něco později. I po krajském
kole jsme stále trénovaly a zlepšovaly pár nedokonalostí. A právě díky této vytrvalé píli se nám
podařilo získat Zlaté pásmo v Ústředním kole
soutěžní přehlídky žáků ZUŠ v České republice!
Tímto bych chtěla velmi poděkovat naší sbormis-
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tryni Klárce Strýčkové, která s námi měla obrovskou trpělivost a velké odhodlání nás něco naučit
a zdokonalovat nás. Dále patří opravdu velké díky
i naší korepetitorce Kateřině Martykánové, která
nás již dlouhá léta klavírně doprovází, zároveň
i s Petrem Varmužou na housle.
Ještě jednou opravdu všem moc děkuji a doufám, že se budeme takto rozvíjet i v následujících
letech, samozřejmě za pomoci těchto úžasných
učitelů. Budeme se na Vás těšit na dalších koncertech. Děkujeme!
Eliška Varmužová, členka souboru
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Trio příčných fléten
V březnu získalo skvělé flétnové trio ve slo- v Kyjově 1. místo bez postupu. Děvčatům i paní
žení Kristýna Kasanová, Katarína Hasarová učitelce Pavlíně Hajné gratulujeme!
a Kristýna Žaliová v Okresním kole soutěže ZUŠ.
Markéta Varmužová
Mezinárodní festival cimbálu
Cimbalistka Maruška Hajná ze třídy pana
učitele Petra Spěváka se zúčastnila XIII. Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí.
Soutěžní repertoár si přehrávala na koncertech
a v hodinách hudební výchovy před spolužáky
ve škole a pak se utkala s výbornými muzikanty
z cizích zemí. Maruška již po několikáté skvěle
reprezentovala nejen naši školu, obec, ZUŠ, ale
celou Českou republiku a opět si přivezla nejvyšší
ocenění – 1. cenu ve 2. kategorii! Marušce i jejímu panu učiteli blahopřejeme a přejeme i nadále
spoustu krásných hudebních chvilek při cimbálu
a další úspěchy!
Markéta Varmužová

Farnost
Vážení přátelé,
od Velikonoc se v naší farnosti až tolik věcí
nepřihodilo. Nicméně stojí zato o některých událostech pojednat. Konal se další turnaj ministrantů z kyjovského děkanátu ve florbale. Již druhý
školní rok probíhá ve sportovní hale v Miloticích.
Je to série tří turnajů, které se hrají vždy určenou
sobotu dopoledne. Většinou se účastní farnosti,
které jsou schopny postavit svůj vlastní tým, bylo
tam ale i družstvo složené ze dvou farností. Přihlásili se ministranti z Kyjova, Milotic, Vacenovic,
Vlkoše a právě z naší farnosti. Jsou dvě kategorie, ve kterých týmy soutěží – mladší (zhruba žáci
prvního stupně základní školy) a starší (druhý
stupeň). Naše farnost postavila družstva v obou
kategoriích. Na konci posledního turnaje se vyhlásí celkové pořadí celého ročníku. Zatímco starším se v konkurenci svých vrstevníků tolik nedaří, mladší obhájili první místo z loňského roku.
Jako odměnu získali dort. A samozřejmě znovu
dovezli putovní pohár.
Další významnou událostí byl koncert pop-.
gospelové skupiny Good Work („Dobré dílo“). Je
to seskupení asi třiceti mladých lidí (nejen) z celé
Moravy a Slezska, kteří prezentují převážně vlastní skladby s křesťanským poselstvím (i lidovými
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motivy, které ovšem toto poselství také obsahují). Koncert se uskutečnil 19. května v kostele,
který takovou hlasitou a svižnou hudbu snad (už
dlouho) nezažil. Návštěva koncertu byla poměrně
velká a lidé byli z profesionálně provedeného vystoupení povětšině nadšeni.
16. června děti přistoupily k prvnímu svatému
přijímání. Letos jich byl opravdu velký počet – 19.
Jedno z nich bylo při mši sv. také pokřtěno.
V nejbližších dnech nás čeká slavnost „Božího Těla“ a průvod obcí se zastávkami u 4 oltářů.
V neděli, poslední den v červnu, pak bude farní
pouť se mší sv. v parku před kostelem a farní odpoledne s posezením a zábavou pro děti a dospělé.
Přeji Vám všem příjemně prožitý odpočinek při
dovolených a dětem pěkné prázdniny.
P. Bedřich Horák farář
Návštěva Moldavska
V uplynulých dnech jsem měl možnost, spolu
s dalšími kněžími kyjovského děkanátu, navštívit
Moldávii či, jak má znít správně název této země,
Moldavsko. Poté, co tuto zemi navštívil arcibiskup Jan Graubner, nabídl kněžím Arcidiecéze
olomoucké na Zelený čtvrtek, kdy se téměř všichni kněží diecéze schází v katedrále ke mši svaté
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s biskupy k obnově svých kněžských slibů, aby
přispěli finanční částkou na podporu katolické
církve v Moldavsku, která je zde pouze v nepatrné
menšině, když většinu tvoří pravoslavní křesťané.
Tato postsovětská republika je nejchudší zemí Evropy. V kyjovském děkanátu jsme se tedy rozhodli, že tuto zemi sami navštívíme a ještě předtím
uspořádáme sbírku v našich farnostech, kterou
pak předáme místnímu biskupovi.
Letělo nás šest kněží a jeden bohoslovec na praxi, který bude letos svěcený na jáhna. Měli tam
pro nás připravený program, který nám umožnil
lépe poznat tuto zemi, resp. život katolických farností a různé charitativní a sociální projekty, které katolická církev organizuje. Zázemí jsme měli
v Kišiněvě, hlavním městě a sídle biskupa. Když
jsme do Moldavska dorazili, oznámili nám, že
ve vedení země nastala po volbách jakási patová
situace, kdy měli dva prezidenty, dvě vlády, dvoje
vedení policie a podobně. Což ještě víc přispělo
k ekonomické nestabilitě, která v této zemi už tak
je. To přispívá k tomu, že hodně lidí žije za hranicí chudoby, mnozí lidé opouštějí tuto zemi a jdou
za prací do ciziny. Katolická církev, ke které se
hlásí dnes kolem 21 tis. věřících, proto vypracovala, za pomoci církve z vyspělejších zemí, několik projektů, které pomáhají tlumit tuto chudobu.
Vyrostly zde mateřské školky, které slouží dětem
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zdaleka nejen katolického vyznání, jsou zde domy
pro opuštěné děti a mládež, je zde několik menz,
které vydávají jídlo chudým. Navštívili jsme jedno
takové místo v Kišiněvě, které vydává kolem 200
obědů denně. Sociálně slabí mohou navštívit lékaře – dobrovolníky z jiných zemí poskytující péči
bezplatně či využít bezplatné sociální či právní
poradenství. Opět příjemci těchto služeb nejsou
omezeni náboženským přesvědčením.
Navštívili jsme farnosti – v jedné, na severu
země, se shromáždili všichni kněží celého děkanátu (Moldavsko jich má celkem tři) a představili
nám kostel a farní aktivity. V jiné farnosti jsme
sloužili mši sv. spolu s místním farářem původem
z Indie. V jedné venkovské farnosti na vrchovině
se kněz, kromě farářování, stará o školku nebo
dělá i obecního policajta.
Jeli jsme též do separatistické Podněsterské
republiky, kde také sídlí katolické farnosti. Jednu
z nich, v Tiraspolu, jsme také navštívili. Zatímco samo Moldavsko je stylem života a vzhledem
prostředí blíž ke klasickému evropskému stylu,
Podněstří, kde je většina ruskojazyčného obyvatelstva, si drží styl bývalého Sovětského svazu,
včetně uniforem vojáků, kteří hlídkují tu a tam
na ulicích i s obrněnou technikou, billboardů oslavujících vítězství 9. května či velkolepých soch
komunistických představitelů bývalé éry. Mají
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dokonce vlastní platidlo a hraniční kontroly, kde
vás zastaví, důkladně prohlížejí pasy a kontrolují
vaše vozidlo.
Kněží jsou tam většinou z cizích zemí, i když
mají asi tři či čtyři vlastní. Kromě již zmiňovaného Inda jsou tam kněží z Rumunska (rumunština
je spolu s ruštinou úřední jazyk Moldavska), Poláci, kněží z Itálie a Ukrajiny.
V hlavním městě jsme se setkali i s velvyslancem České republiky, jehož manželka pochází
z Kyjova.
Moldavsko je známé svým pěstováním vinné
révy a výrobou vína. Proto nemohla chybět ani
návštěva nejproslulejších sklepů v zemi, nacházejících se v Cricově. Z podzemních chodeb vápencových lomů (celkem 120 km) byly vytvořeny
desítky kilometrů sklepů, kde v sudech zraje více
než 700 druhů vín. Význačnou část tvoří výroba
sektů. Je zde i galerie vín, kde nejstarším a nejvzácnějším exponátem je jeruzalémské velikonoční víno z roku 1902. Zajímavostí je, že z téhož
roku, i když se nejedná o víno, je česká becherovka. Tento sklep navštívila řada státníků, včetně
prezidentů Putina, který zde slavil své padesátiny, Angely Merkelové či našeho Miloše Zemana.
Celkově na nás návštěva zapůsobila velice pozi-

tivně, byli jsme srdečně přijati místním biskupem
i dalšími kněžími a jejich spolupracovníky. Překvapila nás hlavně angažovanost církve v sociální
oblasti, která dodává jakousi naději v zemi, kde
celkově nejsou příliš dobré vyhlídky na lepší budoucnost.
P. Bedřich Horák

Den sousedů
„súsede, súsede, zajdi k nám posedět,
o dobrém aj o zlém možem si povědět,
při bílém vínečku spolem zazpíváme,
jak dobří súsedé ruky si podáme“
  
Tak jak se zpívá v lidové písničce, ve stejném
duchu se schází spoluobčané, končané, sousedé
u příležitosti mezinárodního Dne sousedů. Svátek
sousedů je nápadem Atanase Périfana a od roku
1999 se začal slavit po celém světě, oficiálně
poslední květnový den, v České republice potom od roku 2001. Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy.
Pomalu se stává i v naší obci „novotradicí“.
A tak se o posledním květnovém víkendu na mnohých místech naší vesnice setkávají končané
ke společnému posezení. Myslím, že v dnešní
uspěchané době jsou to vzácné chvilky, kdy si lidé
udělají na sebe čas, pozastaví se, pobesedují, zavzpomínají, poveselí se, zazpívají třeba při pohárku dobrého vína.
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Ulice Pod Sokolovnou Dnem sousedů letos ožila
poslední májový pátek. Špalír stolů a lavic zaplnil
silnici uprostřed ulice. Čepovalo se pivo, z grilu se
linula vůně klobásů, hospodyňky se předháněly
s přípravou dobrot, pod kterými se stoly prohýbaly. Stalo se už pravidlem, že připomínáme životní
jubilea končanů. Vloni jsme vinšovali Květce Změlíkové a Rosťovi Maradovi, do života a do uličky
jsme přivítali Jenovéfku Neduchalovou. Letos
hřmotné „živijo“ patřilo Oldřišce Bimkové. Nadýchané trubičky od paní Marty Benedikové už
se staly také součástí „našeho dne“. A že bývá
opravdu veselo, může potvrdit i pan starosta, který nás každoročně poctí svou návštěvou. Vzpomínám na loňské setkání, kdy naše veselí přilákalo
i zájezd z Vinařství U Dufka. „Hele, voni na tý Moravě jenom slavěj!“ Pozvali jsme je na druhý den
do vinohradu, že motyk máme dost a hele, voni
už nepřišli… Letos až chlad v nočních hodinách
nás poslal do svých domovů, na cestu nám svítily
hvězdičky a měsíček nám pomohl trefit klíčovou
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dírku. Rozešli jsme se se společným přáním, abychom se ve zdraví za rok zase všichni sešli a aby
nás jenom přibývalo..

No a kdo přinese trubičky příští rok?
Miroslava Neduchalová
sousedka z ulice Pod Sokolovnou

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Jarní aktivity RC Krteček
Krtečkův karneval je námi vždy organizován
Den dětí 1. 6. 2019 patřil „Pohádkovému lesu“.
po Velikonocích a tak se děti mohly vydovádět Rodinné centrum Krteček podpořilo spolek Manna karnevalu s Pavlem Novákem ml., synem zpě- kyz, hlavního organizátora této akce a osloveny
váka Pavla Nováka, jenž nazpíval známou píseň byly i další místní spolky a požádány Mankyzem
„Malinká“ a „Pihovatá dívka“ a další hity, které ke spolupráci při tvorbě Pohádkového lesa. Děkuznají naši rodiče a prarodiče. Ovšem i já si vzpo- jeme tímto spolku Mankyz, že jsme mohli přispět
mínám na tyto písničky, které byly pouštěny naší přítomností a zahrát si tak na jednotlivých
stanovištích pohádku či úkol. Bavilo nás to.
v tehdejší Československé televizi.
Velkou výhodou tohoto karnevalu bylo to, že
Ohlasy byly kladné, ale i sem tam záporné. Ovšem.
Pavel Novák ml. zpíval naživo se svojí doprovod- to k tomu patří. Někomu se nelíbilo, že byla trasa
nou kapelou a takovéto vystoupení má vždy jinou dlouhá, anebo bylo málo atrakcí v cíli či prostor
líbivou atmosféru. Děti se bavily, zatancovaly si, byl hodně prosluněný. Organizace této akce není
zasoutěžily si, zkrátka měly prostor se vyřádit. vůbec jednoduchá, ještě k tomu, když se zajišťováNudit se určitě nenudily.
ní věnují lidé ve svém volném čase mimo pracovní
Další karneval s Pavlem Novákem ml. v jiném aktivitu. Bohužel, všem se organizátoři nezavděčí.
pojetí se bude konat až v roce 2021.
Avšak nejen dle mého mínění byl Pohádkový les
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povedený. Kdo chtěl, tak si s dětmi zábavu našel
a prožil pěkné prosluněné odpoledne.
Přeji Vám za tým členů RC Krteček krásné,
pohodové a odpočinkové volno během dovolené
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a dětem slunečné, vodní a radostné dva měsíce
prázdnin.
Jitka Janošťáková
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Podkověnka
Děti z Podkověnky si odměnu za pracovitost určitě zaslouží
Podkověnka se na začátku jara 31. března cviku obřadních tanců přidala i mladší děvčata
zúčastnila oblastní přehlídky dětských souborů z Krušpánku, starší dělala parádu v družině kov Dambořicích, kde vystoupila se svým progra- lem královny. Slavnost Seslání Ducha sv. jsme
mem „Na starú školu“. Naši členové patřili věko- 9. června po nedělní mši obohatili zatančením
vě v průměru k nejmladšímu dětskému kolektivu. Královniček před kostelem a ve farním parku,
Upoutali jsme svými „školáky“, kteří s humornou opět za hojné účasti veřejnosti. Děvčata z Kruš-.
nadsázkou glosovali výuku ve škole a minulost pánku nám tradičně připravila drobné, ale dobré
propojovali se současným školním životem. Naší pohoštění, o hudební doprovod se postarali Pavel
velkou devizou je přirozený projev a temperament Varmuža starší a Pavel Varmuža mladší s Midětí i výborné zpěvy. Vystoupením jsme pobavi- chaelem Strýčkem. Slavnost měla velmi dobrou.
li nejen sebe, ale i všechny rodiče a diváky, čímž atmosféru a byla „pohlazením po duši“ pro všechny účastníky.
jsme získali jejich sympatie.
Aby se chlapci necítili ochuzeni, tak se věnovali
Hned týden poté jsme společně s Krušpánkem a Lúčkou uspořádali zvykoslovné odpoledne nácviku zpěvů a tance verbuňku. Lektoři Václav
Smrtná neděle. Vycházka se Smrtkou ke Kyjovce Varmuža a Roman Pekárek jim ukazovali správné
za pěkného počasí přilákala velké množství kro- kroky, výskoky i figury. Kluci byli pozorní a snaživí, což se jim vyplatilo v pátek 7. června, kdy
jovaných i příznivců.
Po šlahačce jsme začali pilně nacvičovat nový měli tu čest přivítat peloton cyklistů pod vedením
program na slovácký rok Na vojáky. Naší výhodou Josefa Zimovčáka, který zavítal do naší obce.
Poslední větší akcí Podkověnky, jako poděkoje stejný počet děvčat a chlapců, s čímž se může
pochlubit jen málo souborů, takže o „vojáky“ není vání za celoroční práci, bude na konci školního
nouze. Vždyť jsme museli nechat vyrobit i větší roku tradiční zájezd do zábavného centra Bongo
počet šavlí, aby „zbraň“ vyšla na každého kluka! v Brně pro členy, rodinné příslušníky i dětskou
V našem pásmu se dramaturgicky postupně pro- cimbálovou muziku ZUŠ Dubňany, která nás celý
línají dětské hry na louce s verbováním vojáků rok doprovází.
A hurá na prázdniny!
a „vojenské“ soupeření a boj nakonec.
Jarmila Maradová, vedoucí
Souběžně s nácvikem vojáků jsme stačili zopakovat dívčí pásmo Královniček, kdy letos se k ná-
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Krušpánek
Krušpánek nelení a pilně trénuje
Během jarních měsíců děti z Krušpánku nele- čísel na Dožínky, které se chystají u nás v obci.
nily a nejenom ve svých krušpánkovských trikách Dále jsme zopakovali popelářský tanec, se ktese zelenily. Na konci března jsme se totiž zúčast- rým jsme se předvedli na silvestrovském pochodu
nili soutěže dětských folklorních souborů v Dam- za prasátkem a který plánujeme ještě zatancovat
bořicích a byli jsme úspěšní. Jednalo se o oblastní odpoledne na farním dnu 30. června. No ale hlavně
kolo, ve kterém jsme se předvedli s číslem Malí jsme se během soustředění zase trochu víc stmelili
řemeslníci. Toto hravé a veselé pásmo se dětem nejen u noční bojovky a jiných her. Abychom tento
moc podařilo a díky jejich hereckému talentu, víkend neměli moc „nudný“, tak jsme se ještě v nepoctivým tréninkům na zkouškách a jiskře v oku děli představili na tradičním dívčím představení
postoupily do krajského kola, které se konalo Královničky, kde se role krále a královny zhostily
na konci dubna v Kyjově. Do celostátního kola Verča Horáková a Míša Krakovičová. Odpoledne
jsme díky velké konkurenci a zkušenosti jiných jsme pak jeli společně s Podkověnkou do Kyjova
souborů nepostoupili, ale i tak jsme za tuto novou na generální zkoušku dětského pořadu připravozkušenost moc vděčni a myslím, že nás posunula vaného na Slovácký rok.
Školní rok skončí, ale dětem z Krušpánku ještě
zas o kus dál. Toto vystoupení máme připraveno
na Slovácký rok do dětského pořadu s názvem prázdniny úplně nezačnou. Jak už jsem psala výše,
„Jak se žije v Neplechově“, který proběhne v par- můžete nás přijít podpořit na vystoupení na farní
ku v neděli dopoledne. Tímto Vás všechny na ten- den, Dožínky a Slovácký rok, kde se zúčastníme
s nejstaršími děvčaty sobotní krojové přehlídky,
to pořad srdečně zvu.
Během června jsme společně vyrazili na soustře- odpoledne průvodu a neděli završíme vystoupedění do nedalekých Čeložnic. Necelé dva společ- ním v dětském pořadu. Budeme se na Vás všechny
né dny jsme využili pro opakování a vylepšování moc těšit.
Kristýna Gazdová, vedoucí souboru
vystoupení na Slovácký rok a přípravě tanečních.
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Slovácký krúžek
Slovácký krúžek během jara
Jaro, období, kdy se příroda probouzí ze zimV květnu proběhly i další akce. Naše děvčata již
ního spánku, jarní paprsky rozehřívají zmrzlou tradičně vypomohla místním vinařům s naléváním
půdu. Vše pučí, ožívá. Nádherné období, které na koštu vína. Koncem května jsme měli své zási já osobně velmi užívám, nicméně nejsem sám, stupce na regionálním kole soutěže o nejlepšího
užíváme si ho i ve slováckém krúžku. Jedním tanečníka slováckého verbuňku. Za krúžek svůj
z důvodů jsou totiž i velikonoční svátky. Snažíme taneční um předvedli Peťa Varmuža, Ondra Výse ctít dědictví otců, a tak jsou pro nás Veliko- let a Tomáš Kellner. Ale nejen oni reprezentovali
noce primárně svátkem křesťanským a až poté naši obec. Soutěže se v dospělé kategorii zúčasttím lidovým. Proto také oblékáme sváteční kroje nili ještě Jakub a Dominik Hajní, v dětské katena slavnostní nedělení velikonoční mši. Lidový gorii pak Václav Varmuža. No a jak jsme dopadli?
rozměr přichází na velikonoční pondělí. „Po šla- Velké gratulace míří k mladému verbířovi z Podhačce chodíme, u okének zpíváme“. I letos jsme kověnky, Vaškovi Varmužovi, který ve své katenemohli ošidit naše členky o návštěvu. Děkujeme gorii zvítězil. V hlavní soutěži se při našlapané
jim za vlídné přijetí, pohoštění a za přimhouření konkurenci blýsknul Peťa Varmuža, který obsadil
oka nad bujarostí šohajů. O kráse našich velikonočních zvyků se dozvěděli zřejmě i v Praze, a tak
si nás při velikonoční obchůzce dojela natočit TV
Nova. Ve výsledné kratičké reportáži, která byla
vysílána v hlavních zprávách, jsme (jak věřím)
pozitivně ukázali nejen naše živelné tradice, ale
přirozeně i naši obec.
Na začátku května jsme také postavili máj.
Celý měsíc tak měla obec o dominantu postaráno.
Letos díky Bohu statný kmen celý měsíc přečkal
bez újmy, a tak jsme jej zase mohli organizovaně
a bezpečně skotit na konci května. Upřímně děkuji stárkům a všem ostatním, kteří se na udržení
této tradice podíleli.
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nádherné 3. místo. Do předkola na MFF Strážnice (což je vlastně mistrovství světa ve verbuňku)
ještě postoupili Ondra Výlet a Kuba Hajný. Skvělá
práce, chlapci! Ze svých letitých zkušeností mohu
říct, že úroveň předvedených výkonů jde postupně
nahoru a mám radost, že se posouvají i naši verbíři. Toš, do dalších let, ať to nadále cifruje!
Na den dětí jsme se taktéž zapojili do Pohádkového lesa, kde jsme na jednom ze stanovišť dětem ukázali Včelku Máju. Hřejivý pocit, když se

rozličné obecní spolky spojí a zorganizují takovou
příjemnou akci.
Čekají nás aktivitami nabité prázdniny, co měsíc, to významná akce. Vystoupení na MFF Strážnice koncem června, organizace domácích dožínek v červenci a v srpnu, pak vše završí Slovácký
rok v Kyjově. Na všechny tyto akce se již pilně
připravujeme a těšíme se, že se na nich s Vámi
potkáme!
Tomáš Kellner, starosta spolku

Ženský sbor REZEDKY
Konečně jsme se dočkali letních slunečných dnů a můžeme se začít těšit na zaslouženou dovolenou

Ale ještě předtím bych Vám ráda připomněla,
jak se Rezedky činily.
Na třetí květnovou sobotu byl naplánován Květinový bál. Příprava bálu nás stála mnoho času.
Musely jsme vyrobit výzdobu kulturního domu,
květinové náramky jako dárky pro dámy, nacvičit
nějaký ten taneček. Ale dělaly jsme to s radostí
a všechny jsme se na večer moc těšily.
Kdo přišel, neprohloupil. U vchodu byl každý
host Květinového bálu přivítán „welcome drinkem“ a skleničku s nápisem Rezedky si mohl
odnést domů. Dámy dostaly na ruku květinový náramek a u každého stolu bylo připraveno.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

pohoštění. Přítomný barman pak na přání připravil míchané drinky a ukázal nám svoji barmanskou show. DJ N_Drew se postaral o skvělou muziku, kterou ocenili především mladší hosté bálu.
Bohužel není možné zavděčit se všem.
První vstup Rezedek – tanec s křídly – byl přijat bouřlivým potleskem a půlnoční překvapení –
duchny – se také setkalo s velkým ohlasem. Večer
se povedl a věřím, že si ho přítomní hosté užili
tak jako my.
Další akcí, i když ne pěveckou, byla účast
na Pohádkovém lese. Rezedky ztvárnily pohádku
Pat a Mat.

33

Velký dík patří Janě Bognárové, která se toho
ujala a s pomocí své sestry a dalších dvou členek
ze sboru přispěly ke zdárnému průběhu akce
a potěšily tak malé návštěvníky.
Na pozvání obce Zlechov jsme už podruhé zavítaly na jejich folklorní odpoledne, kde jsme bez
cimbálové muziky předvedly naše písničky. Byla

to příjemná akce a věříme, že nebyla poslední.
Teď už žijeme přípravami na Slovácký rok
a na náš zájezd do Polska.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání
s Vámi .
Za Rezedky Marcela Hasalová

☺

Soubor Mistřín
Milí spoluobčané,
v tomto čísle obecního zpravodaje jsem měl
v plánu psát o tom, jak se povedlo letošní „Pálení
čarodějnic“, ale počasí si s námi zahrálo ruletu.
My jsme museli udělat rozhodnutí ve středu před
akcí, protože ta se musí samozřejmě chystat dopředu a jsou s ní spojené nemalé náklady na občerstvení, které by v případě špatného počasí
přišlo vniveč. Teplota pod 10 stupňů a celodenní
déšť nás vedl k závěru „Akce zrušena“. V den
konání nakonec nespadla ani kapka a teploty dosáhly, na letošní květen, nadprůměru. Holt, větru
a dešti poručit neumíme. Zároveň s rozhodnutím
akci zrušit jsme se ale dohodli, že ji přesuneme,
a to na konec prázdnin, kdy je snad větší šance
dobrého počasí. Vše proběhne ve stejném duchu,
tedy zábavné odpoledne pro děti a večer zábava
s country kapelou Radost. Včas veškeré informace
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oznámíme formou plakátu, na obecním infokanále
a také na sociálních sítích. Možná trochu naivně
jsme doufali, že vatra, kterou jsme již měli připravenou, vydrží až do konce léta, ale přece jenom
se našli jedinci, kterým to nedalo a podpálili ji.
Dopadlo to tak, že k požáru museli uprostřed noci
vyjíždět i místní dobrovolní hasiči, za což se jim
omlouváme. Bohužel jsou mezi námi pořád takoví,
kteří mají, a teď si dovolím hrubší vyjádření, místo mozku v hlavě výplň, kterou jsme měli uvnitř
vatry. Člověk se někdy nestačí divit, když prochází obcí a vidí zničený itinerář, polámané stromky,
odpadky naházené vedle koše. Lidé, kteří toto
způsobují, si neuvědomují, co za úsilí za tím stojí a bez okolků tuto práci znevažují. Vypovídá to
hodně o jejich vztahu k obci, našemu státu a celkově o jejich společenské odpovědnosti.
Ale opět k něčemu pozitivnějšímu. V době, kdy
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tvořím tento příspěvek, ještě nevím, jak vše dopadlo, ale vy už určitě ano – mám na mysli Cimbály na ulici, dovolím si tvrdit, že již tradiční akci.
Věříme, že příznivci cimbálky si i tento rok přišli
na své a budeme rádi za zpětnou vazbu.
Ještě se krátce zmíním o další činnosti. Na začátku června jsme pomohli s přípravou a realizací pohádkového lesa pro naše nejmenší. Snad se
Vám, a především tedy dětem, naše pojetí Krkonošských pohádek líbilo. Myslím, že celkově se
akce povedla a je dobře, že se takové akce u nás
dělají, ale hlavně že jsou stále lidé, kteří mají chuť
něco takového dělat.

V květnu a v červnu jsme se také připravovali na blížící se Slovácký rok v Kyjově. Proběhla
společná zkouška v kyjovském kulturním domě
a snažili jsme se v rámci možností zkoušet i sami.
Pokud nás budete chtít na slováckém roku vidět,
přijďte v sobotu v 19:00 na program „Taneční.
obrázky z Kyjovska“ v letním kině Kyjov, kde.
uvidíte i další soubory z naší obce. A pak také
v neděli od 13:30 program v parku vedle kyjovského koupaliště. Těšíme se na Vás.
Nezbývá než popřát Vám pohodové léto a krásně strávenou dovolenou podle Vašich představ.
Za Soubor Mistřín Petr Hajný

Mankyz
Mankyz úspěšně zvládl cestu Pohádkovým lesem
Stěžejní organizátorskou akcí v uplynulém ob- malování na obličej, lanový park, skákací hrad,
dobí byl „Pohádkový les“, který jsme uspořádali opékání špekáčků, dětská diskotéka).
v sobotu 1. června v blízkém okolí areálu MysliDěkujeme všem zúčastněným za přízeň a výveckého spolku. Za výrazné podpory RC Krteček bornou atmosféru. Velký dík patří všem sponzoS-M, Mysliveckého spolku S-M, Obecního úřadu rům za poskytnutou podporu.
Srdečně Vás zveme na příští cestu pohádkovým
S-M, místních sdružení a spolků jsme pro děti přichystali cestu pohádkovým lesem. Celkem na de- lesem v roce 2020.
víti pohádkových stanovištích (Včelka Mája –.
Miroslav Štilárek
Slovácký krúžek, Sněhurka a 7 trpaslíků – RC
předseda spolku MANKYZ, z. s.
Krteček, Bob a Bobek – RC Krteček, Perníková
chaloupka – Sokol, Pat a Mat – Ženský sbor Rezedky, Krysáci – Mužský sbor, Krkonošské pohádky – Soubor Mistřín, Maková panenka – Mankyz,
Lesní kvízy – Myslivecký spolek) byly připraveny
různé znalostní a dovednostní úkoly. V cíli přírodního areálu bylo pro děti i jejich doprovod nachystáno občerstvení a doprovodný program (jízda
na ponících, předvedení místní hasičské techniky,
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Kroužek Hubert
HUBERT – turistika a poznávání přírody od března do června 2019
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při považuji také za obrovský úspěch a pro mě a také
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 2018 – děcka velká odměna za celoroční práci a přípravu.
2019 celkem 17 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy
VÝSLEDKY Zlatá srnčí trofej Okresu Hodonín
v pondělí, a máme pestrý program schůzek.
Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené Okres- I. místo sk. A dívky – Valentina Seloucká .
(Nechvalín)
ním mysliveckým spolkem Hodonín „Mé toulky
za zvěří“, obrázky jsme na lednových setkáních I. místo sk. B chlapci – Jan Hajný
nakreslili a odeslali k vyhodnocení. Velký úspěch II. místo sk. B chlapci – Adam Kališ
a ocenění získala práce od Marinky Urubkové III. místo sk. B dívky – Nikola Měchurová
s názvem „Daněk“, na okresní přehlídce trofe- Absolutním vítězem kategorie A se stala Vají byl vystaven a vyhodnocen na 2. místě ve III. lentina Seloucká.
kategorii. Cenu si byla Marinka osobně převzít
i s kamarády z kroužku, kteří ji přišli podpořit. VÝSLEDKY okresního kola střelby ze vzduchovky
Tento stejný obrázek byl odeslán do národního I. místo sk. B – Natálie Slancová (Čejč)
kola na Českomoravskou mysliveckou jednotu
Absolutní vítězové mají možnost reprezentovat
do Prahy spolu s dalšími a tam se umístil na 5.
místě ve III. kategorii, což považuji za velký okres a náš kroužek na „národním kole,“ které se
tento rok koná v Plané nad Lužnicí. Valentina Seúspěch a ještě jednou g r a t u l u j i !
25. 5. 2019 proběhlo Okresní kolo soutěže Zlatá loucká pojede reprezentovat náš kroužek a okres
srnčí trofej a Okresní kolo střelby ze vzduchovky. Hodonín do národního kola.
2. 6. 2019 jsme společně s okolními kroužky naZ kroužku HUBERT se zúčastnilo deset dětí, zde
jsme získali 5 pohárů a medailí, což v letošní vel- vštívili oboru Obelisk v Lednici, exkurze byla velké konkurenci a účasti dětí z okolních kroužků mi podnětná, pan oborník nám pečlivě a s velkým.
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zájmem ukazoval lesní byliny, stromy, rostliny
atd., bohužel žádnou zvěř jsme v důsledku velkého vedra neviděli. Pro mnohé to bylo trochu zklamání. Pozitivní na tom výletu bylo zejména koupání v místním rybníčku a také závěrečná skvělá
zmrzlina.

Letošní školní rok jsme ukončili společným
„koupacím kroužkem“ a zase od září …
Více příspěvků a foto na našem profilu fcb – Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín…
Lenka Lípová, vedoucí kroužku

SDH Svatobořice
Blíží se výročí 120 let od založení sboru
V sobotu 27. dubna jsme jeli na mši na sv. HosČinnost sboru se v jarních měsících zaměřila na přípravy oslav 120. výročí založení sboru, týn. Odpoledne jsme se stavili v Dřevohosticích
které se uskuteční 13. – 15. září 2019. Možná si v muzeu hasičské techniky. Další sobotu, 4. květněkteří pomyslí: „Proč tak brzy?“, ale organiza- na, jsme jeli do Radošovců, kde se konala mše
ce oslav je vcelku náročná a v létě v době dovole- ke sv. Floriánku a bratři z DHZ Radošovce slavných už by bylo pozdě. Hlavní část oslav proběhne nostně křtili přístavbu hasičské zbrojnice.
Již tradiční Slet čarodějnic jsme z důvodu nev sobotu 14. září. V 14:00 vyjde slavnostní průvod
od obecního úřadu k hasičské zbrojnici, kde bude příznivého počasí přesunuli na středu 1. května.
následovat hlavní program. V 19:00 bude taneční Pro návštěvníky malé i velké jsme připravili zajízábava se skupinou Kombet. Dovoluji si Vás jmé- mavé programy. Mohli jsme obdivovat dovednosti
záchranářských psů, vidět hasičskou techniku.
nem sboru srdečně pozvat na tyto oslavy.
Začátkem dubna jsme provedli sběr starého že- Čarodějky i čarodějové měli možnost prověřit
svou šikovnost i v nových disciplínách – ošetření
leza. Děkujeme za věnovaný železný odpad.
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zranění, vázání uzlů a další. Mini ZOO byla ten- V sobotu 1. června jsme se se staršími žáky zútokrát ve formě obrázkové. Pro všechny děti byl častnili krajského kola TFA mladého hasiče
připraven malý dárek a pro všechny bylo zajištěno v Brně na výstavišti. Ema Hajná ve své kategorii
bohaté občerstvení.
získala 1. místo. Gratulujeme.
Ani sportovní družstva nezahálí. Trénují
Jarní soustředění pro mladé hasiče jsme připravili o víkendu 12. – 14. dubna na hřišti u hasičské na nově vybudovaném hřišti. Jarní soustředění
zbrojnice. Počasí nám nepřálo, tak jsme trénovali měli v Lukově. Na okresním kole družstvo žen obzapojování hadic, uzlování, běh a štafety. V nedě- sadilo 2. místo. Také gratulujeme.
li 14. dubna jsme jeli s dětmi na celodenní výlet
Hasiči ze zásahové jednotky předvedli práci
do Brna na exkurzi k profesionálním hasičům hasičů v ukázkách pro děti MŠ v Hodoníně, MŠ
v Brně-Líšni a výstavu TITANIC. Výlet se všem lí- ve Skoronicích a na Dnu dětí ve Svatobořicíchbil. Po Velikonocích už jsme se zapojili do soutěží -Mistříně.
Na závěr přejeme příjemné prožití letních dnů.
hry Plamen okresu Hodonín. Soutěžíme v kategoIveta Lungová, vedoucí mládeže
riích mladších i starších žáků. Sezona 2018/2019
bude ukončena soutěží u nás v sobotu 22. června..

SDH Mistřín
Jarní měsíce tradičně patří tvrdé sportovní přípravě na trénincích a soustředěních
a od začátku května pak závodům
Žákovská družstva začala sezonu halovými sou- účastní 2 týmy mužů a jeden tým žen, složený
těžemi ve Velké nad Veličkou, kde oba naše týmy především z dorostenek.
zvítězily, čímž nastartovaly vítěznou vlnu, na ktePrvní soutěží byl Vlkoš, kde se nám dříve příliš
ré se především starší žáci vezou po celou sezonu nedařilo, ale loni jsme snad konečně prokletí proa až na výjimky s přehledem vítězí. Výkony mlad- lomili a letos jsme chtěli na dobré výkony navázat.
ších žáků nejsou tak jednoznačné, ale také téměř V silné extraligové konkurenci se Áčko umístilo
vždy bojují o medailové příčky.
na druhém místě s pěkným časem 17:39 s, v rámci
Poslední dubnový víkend následovalo tradiční bodování Grand Prix Hodonín si ale připsali maxisoustředění v Osvětimanech a rovnou ze soustře- mální bodový zisk. Rychlejší byly jen Pasohlávky,
dění se naše družstva vydala na závody do Ko- které se hodonínské ligy neúčastní. Béčko nemuzojídek, kde oba týmy pokračovaly ve skvělých sel trápit ani téměř půlvteřinový prostřik, protože
výkonech a opět zvítězily v obou kategoriích. s časem 18:70 s brali celkově 4. místo a hlavně 2.
Nejdůležitější vítězství si starší žáci připsali místo v bodování GP. Raritou byla účast celkem
na okresním kole v Ratíškovicích a zajistili si tak 4 družstev z Mistřína, kromě dvou už zmíněných
postup na krajské kolo v Brně, které se uskutečni- mužských také dorostenců a žen, těm se ale bohulo 8. 6. I zde předvedli skvělé výkony a zaslouženě žel tolik nedařilo.
zvítězili a tím vybojovali i postup na Mistrovství
Další soutěží bylo okresní kolo v RatíškoviČR, které se koná na přelomu června a července cích, které se zároveň počítalo do bodování GP.
ve Vlašimi.
Po technických problémech s časomírou muselo
V letošním roce jsme uspořádali dokonce 2 Áčko svůj první pokus opakovat a pojištěným posoutěže pro mládež. Nejprve 8. 5. závod v běhu kusem si v klidu doběhli s časem 17:50 s pro první
na 60 m překážek pro žáky a 100 m překážek pro místo. Béčko v prvním pokusu zaběhlo čas 18:41
dorost, kterou naši závodníci suverénně ovládli s, který nakonec stačil na celkové 4. místo. Další
a zvítězili ve všech kategoriích, ve kterých na- disciplíny – 100 m překážek a štafetu 4x100m už
stoupili. Další soutěží pak o pár dnů později byla naše týmy s přehledem ovládly a zajistili jsme si
O Pohár starosty SDH. Starší žáci pokračovali tak postup na krajské kolo, které se koná 3. srpve skvělých výsledcích a dokázali zvítězit ve všech na na Stadionu VUT v Brně, kde budeme bojovat
disciplínách. Mladší žáci se umístili na 5. místě.
už o 9. postup na Mistrovství ČR v řadě.
Vítěznou vlnu drží i družstva mužů. Letos
První místo v požárním útoku i celkovém pose opět Grand Prix Hodonín v požárním útoku řadí a postup na krajské kolo přidaly také ženy.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Zároveň s kategorií dospělých probíhaly na okresním kole kategorie dorostu a dorostenek. I zde
oba naše týmy vybojovaly postup na krajské kolo
v Brně, které proběhlo o uplynulém víkendu 9. 6.
Dorostenky dokázaly po vyrovnaném boji zvítězit a postoupily na Mistrovství ČR. To se letos poprvé koná odděleně od žáků a uskuteční se první
červencový víkend ve Svitavách.
Mladý tým dorostenců o postup soupeřil se
starším a zkušenějším týmem Bořitova, nepovedený požární útok je ale odsunul až na celkové
3. místo. Alespoň malou náplastí je první místo
Vojty Výlety, který suverénně vyhrál v disciplíně
100 m překážek skvělým časem 17:39 s. Navázal
tak na 2 týdny starý úspěch z Českého poháru

v Ostravě, kde se v celorepublikové konkurenci
dorostenců umístil v základním i vyřazovacím
kole na skvělém 2. místě!
Co se týká „mimosportovních“ aktivit, v dubnu
jsme provedli sběr starého železa. Za věnovaný
železný odpad děkujeme!
Jako každý rok připravujeme také tradiční Letní noc. Po loňské úspěšné premiéře jsme opět
pozvali kapelu V. S. P. Band. Akce se uskuteční
v sobotu 20. července od 20:00 v areálu u hasičské zbrojnice v Mistříně. Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a skvělá zábava! Těšíme se
na Vás!
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Souhrn uplynulého půlroku
Den za dnem, týden za týdnem utíká a my zjiš- na které jsme se sešli týden po maškarním plese..
ťujeme, že máme první půlrok 2019 za sebou. Já se S naší činností nás seznámila ve svém příspěvku
vrátím do únorových dní, do období, kdy všechny starostka Anička Výletová. A že jsme se činili,
organizace hodnotily svoji činnost, do roku 2018. o tom nás ujistil i náš host, starosta obce Ing. VeI my jsme rekapitulovali, a to na valné hromadě, selý, který ocenil všechno to, co děláme. A já bych
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chtěla za nás za všechny OÚ poděkovat za dobrou spolupráci a určitě se mnou budou souhlasit
i ostatní organizace a spolky, protože na základě
toho můžeme říct, že ta naše vesnice žije. Svoji
činnost hodnotili také členové oddílu stolního tenisu a to, že se činí, je vidět na množství zápasů
a na stále vzrůstajícím počtu členů a příznivců.
Podle mého mínění mají největší podíl na tomto
stavu Jarka Buštíková, která stolní tenis udržela
při životě a Jenda Krist, který v pravou chvíli přispěchal na pomoc. Méně se daří boxerům, kteří
bojují nejen v ringu, ale také o to, aby se zachoval
alespoň takový stav, jaký je. Ale já nejsem kompetentní hodnotit činnost obou oddílů, o tom by
měli promluvit oni. Valná hromada byla současně
volební, ve své funkci pokračují všichni dosavadní
členové výboru.
Velkou akcí byla velikonoční výstava s podtextem jarní výstava. Sokolovna ožila spoustou barev (kraslicemi, barevnými vajíčky, květinami),
které doplňovaly ruční práce našich spoluobčanek. Účast byla velká, návštěvníci měli možnost
při malém občerstvení se pobavit a pobesedovat.
A moje vzpomínky na Velikonoce? Velikonoce, to
byla jistota, že budu mít nové boty a šaty, obojí
o číslo větší, protože rychle rostu. Na velikonoční
pondělí jsem byla vyslána na “šlahačku” po rodině. Když jsem se vracela, nejraději bych byla neviditelná, protože jakmile jsem narazila na partu
kluků, ti odváděli svoji práci tak důkladně, že
kdyby se tak poctivě učili, byli by všichni premianti. V pozdějším věku se chodilo polévat vodou.
Když nebyl zdroj vody v domě, zavezli nás na káře
k veřejné studni a zbytek nemusím popisovat. Co
k tomu dodat? Snad jenom to, že zvyk je zvyk
a ten se musí dodržovat.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

V tomto roce se bude slavit 100. výročí založení
Sokola u nás. Pomalu sestavujeme program. Jeden z bodů je cvičení s mašlemi, které jsme cvičily
na malém sletu v Brně v roce 2010. Je to skladba
pěkná, takže si ji rády zopakujeme. Ta děvčata,
která posílila naše řady, se jí doučí. Současně se
blíží termín Senior dance a my jsme nedočkavě
čekaly, čím nás choreograf František překvapí.
Teď už jsme v obraze, už pomalu zkoušíme. A co
na to říkají naše klouby, kolena, ruky, nohy? Nemají nárok nás zastavit. Se stejnými pocity tam
jedou i ostatní účastníci, a proto se tam cítíme
všichni dobře, vždyť jsme tam všichni vyšší věkové kategorie, odtud název “Senior”. Poslední akcí
tohoto období byl Den dětí, na kterém se podílely i ostatní organizace. Pohádkový les se vydařil
a my s naší perníkovou chaloupkou jsme přispěli
ke zdárnému průběhu, stejně jako krásné počasí.
Jak jsem svůj příspěvek začala, tak jej také ukončím. Den za dnem, týden za týdnem utíká a my se
ani nenadáme a budeme tu mít stále ještě krásný
podzim a po něm šedivou, nevlídnou zimu. Proto si užívejte léta, dovolené a odpočinku, krásné
přírody. My jsme se v té naší ulici Pod Sokolovnou pokochali tím naším rozkvetlým potokem
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a já bych chtěla poděkovat všem těm děvčatům,
které se o něj starají, za jejich péči o tu krásu.
A na samý závěr: 100 let je významné výročí, které se musí oslavit. A tak mi dovolte, abych Vás pozvala na akademii, o které jsem se zmínila. Datum
konání bude 22. září 2019. Přesný začátek a mís-

to konání bude uveden na letácích a pozvánkách,
které budou k dispozici. Zveme všechny členy.
T. J. Sokol a příznivce, bude nám ctí Vás všechny
na této akci přivítat.
Marie Mrkývková
členka T. J. Sokol Svatobořice

Stolní tenis
Zdravíme všechny příznivce tohoto sportu
Za zmínku také určitě stojí, že tým A bude
Sezonu 2018/2019 jsme ukončili s dobrým
pocitem, že naše tréninky přináší ovoce. Zhod- v nadcházející sezoně hrát vyšší soutěž, do které
noťte sami. Tým A se umístil v okresním pře- jsme přizvali hráče z Hodonína (Martin Zlámal),
boru na krásném třetím místě, tým B se umístil který tedy posílí naše družstvo.
Dále bychom chtěli zmínit, že mladí sportovci,
v okresní soutěži na pátém místě (ale s hrdostí
můžeme rozkřikovat, že jako jediní jsme porazili kteří k nám chodí na tréninky, nám dělají radost,
vítěze téhle soutěže) a tým C v okresním základu a to především pílí, pravidelností, se kterou chodí na tréninky, a také dobrým vychováním. Starse umístil celkově na sedmém místě.
V dubnu jsme pořádali turnaj, za jehož realizaci ší sedmáci se v úterý věnují hl. stolnímu tenisu
a hladký průběh bychom chtěli poděkovat přede- s trenérkou Častulíkovou.
Na čtvrtečních trénincích pomáhají s menšími
vším Radimu Firtlovi a Zbyňku Tomanovi. Na tento turnaj, který se konal v místní Sokolovně, jsme dětmi trenérce Buštíkové s rozcvičkou. Děcka se
pozvali členy okolních spolků. Zúčastnili se spor- dokáží prosadit mezi věkově staršími a dokáží odtovci z Kyjova, Dubňan, Lužic, Zaječí, Hodonína…. ložit mobilní telefony a umí i zdravit!
Celkem se zúčastnilo 16 dvojic. Na prvním místě
Tréninky nejen dětí, ale i dospělých jsou nabité
se umístili kluci Kůřilovi za TJ Vlast Ježov, druhé i teď v těchto již letních dnech, což se o okolních
místo obsadila dvojice ze Svatobořic (Firtl, Synko- klubech říci nedá a možná i proto občas zavítají
vá) a na třetím místě se umístila dvojice Toman, k nám a my jsme za to velmi rádi, neboť jsou to
Zlámal (Svatobořice, Hodonín). Hodnotili jsme zkušení hráči z vyšších soutěží, kteří nám svými
tento turnaj jako úspěšný, jelikož jsme měli hráče radami pomáhají k lepším výsledkům.
ze Svatobořic hned na dvou medailových místech.
Všem Vám přejeme krásné, slunečné léto plné
Doufáme, že nám tahle tradice vydrží a budeme sportovních zážitků.
Tým stolního tenisu
pořádat turnaj i v příští sezoně.

42

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

T. J. Sokol Mistřín - kuželky
Sezona 2018/2019 je u konce
Boje o konečné výsledky družstev se odehrály ale už vůbec se nikomu jen tak nepodařilo, aby
postoupila dvojčata. Nám se to podařilo a do Trutaž v posledních utkáních sezony.
Bylo viděno mnoho napínavých zápasů až nova na MČR vyrazilo juniorské - sesterské DUO
do úplného konce ročníku. V našem případě bylo Michaela a Zdeňka Varmužovy. V dvoudenním
v jarní části pravidlem, že dobře rozehraný zápas turnaji, kdy první den se hraje kvalifikační část
pro nás často končil porážkou. Družstvo „A“ ode- a druhý den finální část, pravidelně hraje mnohrálo v 3. lize mužů skupiny D jarní část pod svým ho zkušených hráček z velkých oddílů z celé ČR.
průměrem a celkově mu patří 10. pozice v koneč- V sobotní kvalifikaci se umístili: Zdeňka na 31.
né tabulce. Úvodní zápasy jarních kol áčko po- místě a Michaela na 14. místě, které znamenalo
někud nezvládlo. Družstvu uteklo několik důleži- postup do nedělního finále. V neděli se Michaela
tých bodů a propadlo se v tabulce o několik pozic Varmužová snažila ze všech sil, ale vlivem stresu
dolů. Družstvo „B“ bojovalo v Jihomoravské divizi a první účasti na Mistrovství republiky to stačilo
do posledního zápasu. Nakonec se umístili v první na 21. místo. Celý oddíl ještě jednou gratuluje oběpolovině tabulky na pěkném 5. místě. Jihomorav- ma sestrám Varmužovým ke krásné reprezentaci
ská divize je velmi vyrovnaná, ale daří se nám dr- naší obce Svatobořice-Mistřín a oddílu T. J. Sokol
žet krok se špičkou. V Jihomoravském krajském Mistřín na Mistrovství juniorek v Trutnově. Letní
přeboru 2. třídy vybojovalo družstvo „C“ postup! měsíce nám nabízí celou řadu turnajů napříč ceDo posledního zápasu byl postup velmi nejistý, lou republikou. Náš oddíl jako každý rok pořádá
ale díky jisté shodě náhod a správnému načaso- pro registrované hráče v srpnu již 6. ročník Mevání se družstvu podařilo postoupit do Krajské- moriálu Josefa Vinklára na 120 hodů sdružených.
ho přeboru 1. třídy ze čtvrtého místa v tabulce. Děkujeme za podporu Všem příznivcům v uplynuVěřím, že céčko bude rovnocenným soupeřem lém ročníku kuželkářského sportu v naší obci.
Hodu ZDAR!
ve vyšší skupině. Dorost v Krajském přeboru pod
Adam Pavel Špaček
vedením pana Ivana Blahy se umístil na pěkném
člen kuželkářského spolku
4. místě v tabulce. Málokterému oddílu se podaří, že postoupí na Mistrovství ČR hned 2 hráči,
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MO Svazu tělesně postižených
Odměna za práci po celý rok
Začátek roku se točil kolem příprav na výroční letos jsme užili teplé bundy, čepice a rukavice.
členskou schůzi. Připravoval se plán práce, hlav- Proto se i Květná zahrada pouze zelenala a barev
ně na druhé pololetí. Zajišťovalo se občerstvení, květin, přichystaných k výsadbě, jsme si užili jen
v dílničkách se šila levandulová srdíčka jako dá- ve skleníku. I tak jsme se dozvěděli spoustu zarek pro každého účastníka, děvčata napekla kolá- jímavostí z historie i současnosti. Na výstavišti
če. Osmého února u vyzdobených stolů kulturního jsme nakoupili vše potřebné i neplánované novindomu nám po vyčerpání programu schůze zahráli ky do našich zahrad.
Celoroční trénink jsme zúročili 1. místem
manželé Grufíkovi.
Jaro jsme zahájili výletem do ZOO Hodonín. Ten- v květnovém turnaji v kuželkách, který jsme potokrát jsme nechtěli čekat až na říjen na Den se- řádali v místní kuželně. V hojném počtu soutěžíniorů, kdy obyčejně využíváme program v ZOO, ale cích se zúčastnily organizace z Kyjova a Vracova.
přispíšili jsme si, abychom viděli dvě koťata lvů Atmosféra i nálada byly skvělé. Také díky občerst-.
jihoafrických, dokud jsou malá. Rodinka se nám vení, které připravily naše členky.
Pololetí jsme zakončili zájezdem na zámek Čepředstavila v plné parádě. Ze čtyř tygříků, která
jsme viděli posledně, jsou už nádherná zvířata chy pod Kosířem s rozsáhlým parkem. Nejvíc nás
k nerozeznání od rodičů. Potěšili jsme se i s ostat- však oslovila návštěva Muzea kočárů. Expozicí
ními mláďaty – spousta jehňátek a kůzlátek, nás provedl jeho zakladatel pan Václav Obr. Jeho
velbloud i hříbě zebry Chapmanovy. Nadchl nás výklad, nadšení a zapálenost nás všechny dojal.
Do dění v obci jsme se zapojili zajištěním hlítaké zrekonstruovaný pavilon exotického ptactva
a starý pavilon s akvárii. Prohlídku jsme zakončili dací služby na výstavě malíře Vašíčka, pořádané
v pavilonu opic. Ještě jednou díky všem, kteří vzali v kulturním domě.
A nyní hurá na dovolenou. Přejeme všem krásautomobily a všechny nás dopravili na místo.
Dalším výletem byla dle plánu návštěva Květné né léto plné úžasných zážitků.
Alena Pacíková, členka MO STP
zahrady v Kroměříži spojená s jarní výstavou Floria. Zatímco loni jsme jeli v krátkých rukávech,
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SK Spartak
Spartak na konci sezony 2018-2019
Spolu s blížícím se letním slunovratem se ne- Povedlo se jim nastřílet až neskutečných 175 braomylně chýlí ke konci i fotbalový ročník 2018- nek, což dává v průměru víc než 10 gólů na jedno
2019. Přinesl opět spoustu dramatických chvil utkání!
plných radosti i zklamání, jak už to tak u sporDružstvo našich nejmladších fotbalistů, mladší
tovních zápolení bývá zvykem. Mimo aktivit přípravka, je přihlášeno v okresní soutěži skuna sportovních kolbištích se nám také v průběhu piny B, ve které je celkem 9 týmů. U těchto nejjara postupně podařilo dokončit i poslední etapu mladších fotbalistů nejde v první řadě o výsledky,
rekonstrukce zázemí, za což jsme velmi rádi a ješ- ale o radost ze hry a zapojení dětí do pohybových
tě jednou děkujeme naší obci za finanční pomoc aktivit, učení se fotbalu, čestnosti a autoritě vůči
a podporu!
trenérům. V tabulce se naši nadějní fotbalisté drží
A tým se kolo před koncem soutěže drží upro- na 5. místě, kdy z 22 utkání v 10 vyhráli a ve 12
střed tabulky na 7. místě a v tuto chvíli nemůže prohráli se skóre 231:205. Nejlepším střelcem
už ani postoupit do vyšší soutěže a ani sestoupit týmu je David Bábíček s 77 vstřelenými góly, nádo III. třídy. V příští sezoně se tak bude opět sledován dvojicí Robin Dekař ml. a Filip Staňa
účastnit bitev v okresním přeboru.
s 45 góly, resp. 44 góly. Nutno však opětovně poB mužstvo se protrápilo jarními zápasy, kdy dotknout, že vstřelené branky jsou prací celého
nezřídka bojovalo hlavně s účastí na zápasech. týmu. Odměnou pro trenéry je poté vidina přiPovedlo se jim na jaře pouze jednou zvítězit a se bývajících dětí na trénincích tzv. předpřípravky,
ziskem deseti bodů se umístilo na poslední příčce která v současné době čítá cca. 15 dětí. Nedílnou
III. A třídy. Ačkoli jsme si od jeho znovuzaložení součástí toho jsou rodiče, kteří doprovází své ra(po dvou letech) neslibovali mnoho, ukázalo se, že tolesti jak na tréninky, tak i na zápasy v hojném
hrát i nejnižší soutěž mužů se bez tréninků a s klu- počtu, za což jim patří obrovské díky.
ky z dorostu hrát nedá. Do příští sezony se z důAby fotbalové radosti do srpna nebylo málo,
vodu malého počtu hráčů, kteří by ve fotbale chtěli pořádá náš oddíl ve spolupráci s obcí Svatobořipokračovat, spojí B tým s hráči z Dubňan a budou ce-Mistřín pro všechny sportovní nadšence turnaj
nastupovat opět v nejnižší mužské kategorii.
O pohár starosty obce, který se uskuteční v soboVelkým až přelomovým úspěchem bychom tu 20. července od 9 hodin na hřištích v areálu
mohli nazvat úspěch dorostu, který spolu s klu- Spartaku. Turnaj je určen především pro členy
ky z Dubňan dokázal zvítězit v krajské I. třídě jednotlivých spolků a organizací, jež v naší obci
a od nové sezony by se na našem hřišti měl hrát působí. Jedinou podmínkou pro zapojení se do soudokonce krajský přebor. Protože na této úrovni je těže je účast maximálně 3 aktivních fotbalových
potřeba mít dorost rozdělený na mladší a starší, hráčů v jednom týmu, čímž bychom chtěli zajistit
dojde k rozšíření stávajícího spojení Svatobořic větší vyrovnanost družstev v turnaji. Pokud byste
a Dubňan o Mutěnice. V této soutěži by se naši měli zájem, můžete se přihlašovat do 14. července
kluci měli střetávat s týmy jako Boskovice, Ivan- na Spartaku, popřípadě u Tomáše Synka.
čice, Sparta Brno nebo nám bližší Veselí nad MoPříští fotbalový ročník bude začínat v srpnu.
ravou. Z týmu hrajícího krajský přebor by v blízké Dovolte nám, abychom Vás už teď pozvali k jeho
budoucnosti měli vzejít velmi dobří mladí hráči, zápasům. Věříme, že naše pozvání přijmete a bukteří by mohli okamžitě zapadnout do mužů a vy- dete se spolu s námi radovat z gólů, které spartvořit tak ještě silnější a úspěšnější družstvo.
takovští hráči nastřílejí do branek svých soupeStarší žáci ukončili tažení okresní soutěží také řů! Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se
ve velkém stylu, když dokázali v 16 zápasech pat- na brzkou shledanou!
náctkrát zvítězit a umístili se na prvním místě
Za SK Spartak Petr Šťastný
s desetibodovým náskokem na Starý Poddvorov.
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Výstava ak. malíře Vl. Vašíčka
V letošním roce si připomínáme 100. výročí od narození
akademického malíře Vladimíra Vašíčka
K této příležitosti připravil kulturní dům výsta- rád MUDr. Jiří Dunděra. Vlídnou podvečerní návu „stručný průřez tvorby“. Kurátorem výstavy ladu nám zpříjemňovaly zpěvem Adéla Řiháková,
byl vnuk mistra Libor Vašíček. V páteční podve- Kateřina Martykánová ml. a K. Martykánová st.
čer 31. 5. 2019 byla připravena vernisáž této vý- a hudbou K. Martykánová st. klavír, Varmužova
stavy. S jeho dílem a přínosem pro výtvarné umě- cimbálová muzika. Na závěr bychom rádi poděkoní v naší vlasti nás seznámila odborná pracovnice vali rodině Stanislava Vašíčka, která nám zapůjgalerie v Uh. Hradišti PhDr. Milada Frolcová. čila soubor obrazů pro tuto výstavu a spolupráci
O lidskosti a víře umělce zavzpomínal právník, při realizaci výstavy.
Rostislav Marada
spisovatel a folklorista Josef Holcman. Na osobnost Vladimíra Vašíčka zavzpomínal i jeho kama-

Beseda s p. Alenou Staňkovou
Náhoda pomohla k zajímavé besedě
Náhoda tomu chtěla, že při letošní zimní ná- uskutečnila v kulturním domě a druhá v hudebvštěvě Luhačovic jsme se zde setkali s paní Ale- ním sále v ZŠ. Paní Staňková vzpomínala na chvínou Staňkovou. Jedná se o jednu z mála žijících le, kdy její rodiče byli zatčeni gestapem za účast
dětí internovaných v Internačním táboře ve Sva- na atentátu na Reinharda Heydricha. Jako mnoho
tobořicích. Slovo dalo slovo a domluvili jsme její dalších sirotků popravených rodičů byla nejprve
osobní návštěvu  naší obce. Při té příležitosti při- internována v pražské „Jenerálce“ a následně
slíbila i besedu se žáky ZŠ a našimi občany. Co slí- s ostatními dětmi převezena do Internačního tábila, tak se splnilo začátkem května, kdy si připo- bora ve Svatobořicích. Její zážitky i trauma, které
mínáme ukončení 2. svět. války. První beseda se si nese po celý život, bylo pro většinu posluchačů

46

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

za hranou chápání. Měli jsme možnost dovědět
se i něco nového o smutné historii internačního
tábora. Za její návštěvu i odvahu podělit se s námi

o své vzpomínky jí patří naše velké a upřímné poděkování.
Rostislav Marada

„Baráky u Svatobořic“
Putovní výstava začala u nás
Ve čtvrtek dne 16. května byla vernisáží výsta- po České republice. Určena je především školám,.
vy v Památníku Internačního tábora ve Svatobo- ale také i jiným subjektům. Studenti fakulty předřicích zahájena putovní panelová výstava o zdejší stavili své práce v podobě deseti výstavních panehistorii od roku 1914 do roku 1950. Výstavu „Ba- lů. Expozice je umístěna v Památníku v prostorách
ráky u Svatobořic“ – Pohled do dějin 1914 – 1950 –. vstupního vagonu. Projekční sál byl zcela obsazen
představili studenti Ústavu archeologie a muzeo- zájemci o toto téma, dále pak následovala rozsáhlá
logie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity diskuze. Výstava „Baráky u Svatobořic“ – Pohled
v Brně ve spolupráci s Obcí a Obecním kulturním do dějin 1914 – 1950 – bude přístupná v prostodomem Svatobořice-Mistřín. Na odborné spolu- rách Památníku do 30. srpna 2019 v otvíracích
práci se také podílel JUDr. Jan Kux. Vernisáž za- hodinách uvedených na internetových stránkách
hájil prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., který projekt www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor, a to
katedry představil a zároveň veřejnosti načrtl červen: ST, SO, NE 14:00 – 17:00 hod. a červenec –
jeho další perspektivy. Od září 2019 bude uvedená srpen: ST, ČT, PÁ, SO, NE 14:00 – 18:00 hod..
Iva Fimbingerová
výstava jako putovní pokračovat na různá místa

Návštěva IT
Návštěva muzea internačního tábora Svatobořice
Členové ČSBZS z Břeclavi v čela s předsedou na památku utrpení všech, kteří museli tímto
Oblastního výboru ČSBZS, Mgr. Václavem Vaň- táborem projít. Současně se stali svědky slavkem ve spolupráci s členy KČP Břeclav navštívili nostního předání ocenění starostovi obce Svatodne 12. dubna 2019 muzeum internačního tábora bořice-Mistřín, p. Ing. Miroslavu Veselému, které
Svatobořice.
mu předal předseda ČSBZS Kyjov, Ing. Miroslav
Svoji návštěvu zahájili na prostranství před Běťák, za jeho osobní podíl a aktivní přístup vemuzeem, kde se nachází památník internačního dení obce při budování muzea a památníku i fitábora, aby zde s úctou položili kytičku květin nanční podporu ze strany obce, bez níž by nebylo
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možné vybudování muzea a památníku realizovat.
Následovala prohlídka muzea, která byla zahájena výkladem našeho dobrého přítele, JUDr. Jana
Kuxe, který má na realizaci celé akce svůj nemalý
podíl. Po tomto úvodu jsme shlédli velmi zajímavý film, který je určen k tomu, aby se návštěvníci
muzea dověděli více o „Lágru Svatobořice“ a zejména ze vzpomínek pamětníků si přiblížili život
v tomto lágru v období II. světové války. Netradiční řešení vstupu do muzea přes železniční vagon,
kterým byli lidé do tábora přiváženi či odváženi,
nás velmi zaujal. Film samotný byl pro každého
z nás velkým citovým zážitkem.
Zbývající čas byl pak věnován podrobné prohlídce muzea s doplňujícím komentářem JUDr. Kuxe
i Ing. Běťáka. Všichni jsme velmi ocenili, že se
podařilo myšlenku vybudování muzea i památní-

ku uskutečnit za významné podpory obce Svatobořice-Mistřín, města Kyjov i JMK a celé řady
dalších nadšenců.
Děkujeme všem těmto budovatelům za možnost seznámit se s jejich velkým dílem, které pro
nás – i budoucí generace je obrovským poučením
z historie a ukazuje nutnost s veškerou silou
hledat cesty k řešení konfliktů mírovou cestou,
stavět se ze všech sil proti krutosti a nesmyslnosti válek, v nichž lidský život nemá cenu ani
zlámaného groše.
I přes nepřízeň počasí jsme ještě navštívili památník umučených partyzánů a jejich spolupracovníků, situovaný v lese za osadou „Kameňák“,
abychom položením kytky uctili také jejich památku a statečnost.
Členové ČSBZS Břeclav

Verbíři
Kdo postoupí do Strážnice?
Poslední víkend v květnu se uskutečnila regio- být hrdá, že měla početné zastoupení v této sounální soutěž verbířů v pěkném prostředí milotic- těži. Mezi dětskými verbíři ve své kategorii zvítěkého zámku. Snad i tato skutečnost zapůsobila zil Václav Varmuža, který postupuje do Národní
na verbíře v tom nejlepším, aby předvedli své nej- přehlídky dětských verbířů v rámci Mezinárodkvalitnější výkony před diváky. Naše obec může ního dětského folklorního festivalu „Kunovské
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léto“. V kategorii dospělých jsme měli pět želízek:
bratři Jakub a Dominik Hajní, Ondra Výlet, Petr
Varmuža a Tomáš Kellner. Všichni velmi dobře reprezentovali naši obec, což se projevilo i na hodnocení. Petr Varmuža skončil na třetím místě, Ondra Výlet na pátém a Jakub Hajný sedmý. Všichni
tři postupují do celostátního předkola, které se
uskuteční v rámci MFF Strážnice. Všichni jste

odvedli pěkný kus práce a odvahy. Gratulujeme
všem.
Výsledky: 1. Milan Pokorák (Kyjov), 2. Martin Vašulka (Kyjov, poloviční mistříňák), 3. Petr
Varmuža (S-M), 4. Půček (Skoronice), 5. Ondra
Výlet (S-M), 6. Jiří Sabáček (Vacenovice), 7. Jakub
Hajný (S-M).
Rostislav Marada

A jak dopadlo Kunovské léto?
Vašek Varmuža ve své kategorii vyhrál! Gratulujeme!

Výuka lidových tanců
Taneční Šrumec ve spolupráci s kulturním domem.
Začátkem tohoto roku nás oslovili členové spol- návštěvníků. Ohlasy byly veskrze pozitivní, výuky
ku Šrumec a požádali o spolupráci při pořádání se rádi zúčastňují lidé z širokého okolí, což prosérie folklorních tanečních. Cílem bylo rozšířit hlubuje spolupráci mezi jednotlivými obcemi a napovědomí o různých folklorních regionech a je- vazují se přitom nová přátelství.
jich tancích a písních nejen mezi členy souborů, V roce 2019 byly vyučovány následující regiony:
ale hlavně u širší veřejnosti. Pozváni byli lektoři 24. 3. 	Boršické sedlácké – lektor - Vlastimil Ondra
přímo z daných regionů, kteří učili autentickou 31. 3. 	Čardáše z Kopanic – Jakub Janovský
formu tanců. Doprovázela je mladá cimbálová mu-   7. 4. 	Majstrovská sedlácká – Josef Jagoš
zika z Kyjova nebo si lektoři přivezli své vlastní 14. 4. 	Vrtěná a polky z Podluží – František Juráš
muzikanty. Účast tanečníků byla slušná, 40 – 60
Rostislav Marada
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Na kole dětem
I na kole se dá pomáhat
NA KOLE DĚTEM, veřejná cyklotour s Josefem občerstvení, které připravili zaměstnanci obecníZimovčákem zavítala i v letošním roce v rámci ho úřadu, se peloton vydal směrem k Šardicím.
deváté etapy i do naší obce. Zde je přivítal pan K účastníkům cyklotour se přidaly děti základní
starosta Miroslav Veselý, který jim předal šek školy v čele s panem ředitelem Zbyňkem Maškem,
na 10.000,- Kč na podporu onkologicky nemoc- panem starostou Miroslavem Veselým a místostaných dětí. Pro účastníky byl připraven kulturní rostou Adamem Špačkem. O koordinaci akce se
program, který naplnila Dětská cimbálová muzika staral pan učitel Libor Altmann. Sympatický byl
ZUŠ Dubňany a Dětský soubor Podkověnka. Pan i výjezd z naší obce, kde se s účastníky „veřejné
Zimovčák při této příležitosti předal panu sta- cyklotour“ rozloučili máváním občané a děti zárostovi „Pamětní certifikát“ jako partnerovi spor- kladní školy.
tovního projektu „NA KOLE DĚTEM“. Po malém
Rostislav Marada

Návštěva Památníku Lidice
Pozvání na návštěvu
Začátkem května obdržel pan starosta osob- konala pod záštitou ministra kultury. V krátní pozvání od paní ředitelky Památníku Lidice kosti k připomenutí Lidické tragédie. 10. června
Mgr. Martiny Lehmannové k Pietní vzpomínce 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, jako odplatu
k 77. výročí vyhlazení obce Lidice. Pan starosta za atentát na říšského protektora Reinharda HeyMiroslav Veselý pozvání přijal a spolu s ředitelem dricha. Bylo zde zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti
kulturního domu Rostislavem Maradou se 15. 6. byly odvlečeny a následně odděleni. Ženy byly od2019 zúčastnili této pietní vzpomínky, která se vezeny do koncentračního tábora Ravensbrück,
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několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1
roku odvezeny do kojeneckého ústavu a 82 dětí
bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu. Vzpomínka na tuto krutou událost byla zahájena mší sv. na základech vypáleného lidického
kostela. Následovalo kladení věnců u společného
hrobu. Zde nám byla přidělena vojenská asistence, která nesla věnec. Za zvuků smutečního pochodu, který hrála ústřední vojenská hudba, jsme
položili věnec věnovaný obcí Svatobořice-Mistřín,
jako vzpomínku na hrdinství a oběti lidických občanů. Následovalo přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice. Hlavní projev přednesl předseda
poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Následovala modlitba od vojenského kaplana Miloslava
Kloubka. Závěrečné slovo měla přeživší lidické
tragédie paní Marie Šupíková, která zavzpomínala na osobní hrůzy, které provázely celou akci
fašistů. Po ukončení oficiální části, jsme se šli
poklonit k sousoší lidických dětí, prošli jsme Růžovým sadem kde je vysázeno 24 000 růží a patří
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k největším na světě. Také jsme se seznámili s expozicí Památníku Lidice. Vzpomínka byla zakončena Celostátní přehlídkou dětských pěveckých
sborů „Světlo za Lidice“.
Naše účast na této pietní akci byla jak k uctění památky obětí, tak i snahou o připomenutí se
a snahou včlenit náš Památník Internačního tábora Svatobořice do struktur muzeí s podobnou
tematikou a historií. Zde jsme se také setkali
s panem ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem
Staňkem, Ph.D. se kterým jsme probrali možnosti naší žádosti. Pan ministr, který již v minulosti
náš Památník IT navštívil je naší žádosti nakloněn a bude ji ve vládě podporovat.
Vedení obce a kultury se zde seznámilo s přípravou a průběhem pietní akce většího rozsahu.
Návštěva nás naplnila duchovní pokorou a povinností připomínat smutná fakta naší historie, aby
se další generace z toho poučily.
Rostislav Marada
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Akce, které se uskutečnily ve II. čtvrtletí 2019
Duben (datum – akce – místo – v závorce pořadatel)
5. 4.	Ondráš – 9:00 Zatoulané pohádky, 11:00
Přízraky ulice (ZŠ, KD)
7. 4.	Smrtná neděle, ul. Vyhnálov .
(Lúčka a dětské soubory)
7. 4.
Taneční lidových tanců, KD (Šrumec)
14. 4.
Taneční lidových tanců, KD (Šrumec)
26. 4.
Degustace vín, KD (Klub vinařů)
27. 4.	Den země, úklid přírody .
(Myslivecký spolek)
27. 4.
Dětský karneval, KD (RC Krteček)
30. 4.	Slet čarodějnic, hřiště u hasičské .
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD .
(místní soubory)
Květen
2. 5.
Beseda A. Staňková, KD
4. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek .
(Klub vinařů)
12. 5.	Dětská hasičská soutěž O pohár starosty,
u hasičské zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
12. 5.
Den matek, KD (Obec, KD, ZŠ)
16. 5.	Vernisáž výstavy „Baráky u Svatobořic“,
muzeum IT (Masarykova univerzita, KD)

18. 5.
Květinový bál, KD (Rezedky)
22. 5.
Pohádková show, KD
24. – 26. 5. Den sousedů, pořádají jednotlivé ulice
31. 5.
Kácání máje
31. 5.	Vernisáž výstavy V. Vašíčka, 100. výročí
od narození, KD
Červen
1. 6.	Pohádkový les (Mankyz a ostatní soubory
a spolky)
2. 6.	Den dětí, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
7. 6.
Na kole dětem (Obec S-M)
9. 6.	Královničky, park pod kostelem .
(dětské soubory)
11. 6.
Absolventský koncert, KD (ZUŠ Dubňany)
18. 6.
Pasování čtenářů, knihovna
22. 6.	Dětská hasičská soutěž u hasičské .
zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
23. 6. 	Cimbály na ulici, park pod kostelem .
(Soubor Mistřín)
27. 6.	Slavnostní ukončení školního roku na KD
(ZŠ)
30. 6.	Farní pouť k svátku Navštívení .
Panny Marie

Akce, které připravujeme na III. čtvrtletí 2019
Červenec
20. 7.	Rocková letní noc se skupinou .
V. S. P. Band, u hasičské zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
27. 7.
Dožínky, místní národopisné soubory
Srpen
17. 8.	Slovácký rok v Kyjově, .
průvod krojovaných
19. 8. – 1. 9.	Memoriál Josefa Vinklara, 6. ročník,
turnaj čtyřčlenných družstev (kuželna)
31. 8.	Táborák ke konci prázdnin, park pod
kostelem (Soubor Mistřín)
Září
14. – 15. 9.	120. výročí SDH Svatobořice, .
u hasičské zbrojnice Svatobořice
21. 9.	Noc sokoloven, Sokolovna, 100. výročí
Sokola (T. J. Sokol Svatobořice)
22. 9.	Trh místních produktů, zámek Milotice,
Mikroregion Nový Dvůr
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27. 9.	Projekt ochrana člověka za mimořádných
událostí, ZŠ
28. a 29. 9.	Místní výstava králíků, holubů, .
drůbeže a exotického ptactva (ČSCH)
29. 9.	Vinobraní, park pod kostelem .
(Mužský sbor a Klub vinařů)
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Pozvánka na dožínky
Je to tři roky, co se konala v naší obci lidová
slavnost „DOŽÍNKY“. Po domluvě s místními
soubory a sbory jsme se rozhodli tuto slavnost
uspořádat v letošním roce. Slavnost se bude konat
27. července 2019 v parku u staré školy v části
obce Svatobořice. Naší snahou je také zavzpomínat a připomenout si pěkné dožínkové písně a říkanky, které pomalu zapadají v zapomnění. Také
chceme, aby se letní kroje obnovovaly a pořádně
se „vyvětraly“. Krojovaní mají vstup na odpolední
program zdarma.
Navrhovaný program počítá se srazem krojovaných kolem 16:45 hod. u Lungového v ul. Vyhnálov. Pak se půjde průvodem pro první žnečku,
věnec a hospodáře. Po příchodu do parku bude
probíhat zvykoslovný pořad, kde se představí

naše soubory, sbory a muziky. Také jsou pozváni
hosté, kteří obohatí náš kulturní program. Poté
bude následovat taneční zábava při dechové hudbě Svatobořáci. Rádi přivítáme v průvodu i tradiční techniku, která souvisela s obděláváním půdy
a zpracováním rostliny, která je nám nejdražší.
Na tuto slavnost pozvěte také své rodinné příslušníky a kamarády. Věříme, že společně vytvoříme
příjemné prostředí, kde strávíme pěkné odpoledne a možná i noc. Občerstvení na místě bude zajištěno.
Závěrem ještě jednou přijměte naše pozvání
na tuto slavnost. Zveme jak krojované, tak ostatní občany a jejich přátele a známé, abychom si
připomněli jeden lidový obyčej, který naši předci
každoročně a s radostí a pokorou slavili.

Knihovna
V pondělí 10. června se v knihovně uskutečnila
velmi vydařená návštěva žáků 3. tříd za doprovodu paní zástupkyně Mgr. Jarmily Maradové a paní
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učitelky Mgr. Adriany Koplíkové. Žáci byli jednak
velmi hodní, jednak dokázali vytvořit velmi příjemnou atmosféru svým krásným bezprostředním
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zpěvem. Jsou velmi šikovní. Děkuji jim, moc jsem
se pobavila a znovu si uvědomila, kolik šikovných
dětí žije ve Svatobořicích-Mistříně.
V úterý proběhla další zdařilá akce – pasování
prvňáčků. Přišli za doprovodu svých maminek či
babiček. Průkazku si zařídilo, a tedy pasováno
bylo 20 čtenářů. Je to pro nás všechny slavnostní

okamžik, děti přišly nastrojené a zvědavé, co se
bude dít. Ti starší už vědí, že přijde český panovník, který má právo pasovat prvňáčky na rytíře
řádu čtenářského. S průkazkou dostali Pamětní
list a poukázku na zmrzlinu jako dárek. Díky zmrz-.
lině se to všem dětem určitě líbilo.
Jindra Faiglová, knihovnice

Přání jubilantům
Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům, kteří se dožívají v červenci, srpnu a září svých
významných životních jubileí hlavně pevné zdraví, vzájemnou lásku a úctu v rodině a spokojený život
v obci.

90 let oslavila v červnu p. Terezie Ondříšková
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

50. výročí společného života oslavili v červnu
manželé Anna a Pavel Špačkovi

55

Pranostiky
Červenec
V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda.
Svatý Prokop, žitu kořen podkop. (4. 7.)
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří. (10. 7.)
Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. (24. 7.)
Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. (25. 7.)
Při svatém Ignáci strniska se obrací. (31. 7.)
Srpen
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. (4. 8.)
Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh. (10. 8.)
Přinese-li déšť sv. Helena, bývá otava dlouho zelená. (18. 8.)
Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele. (21. 8.)
Ještě svatý Augustýn rád vyhledává stín. (28. 8.)

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.

Září
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim zvěstuje. (1. 9.)
O svatém Viktorinu ještě teplo je i ve stínu. (5. 9.)
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne. (15. 9.)
Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání. (20. 9.)
Kolem svatého Václava nové léto nastává. (28. 9.)

POZVÁNKA do krojovaného průvodu
Slováckého roku v Kyjově.
Zveme všechny zájemce do krojovaného průvodu, který bude součástí Slováckého roku
v Kyjově. Naše obec byla a je
pravidelným účastníkem těchto slavností od jejího založení
v roce 1921. Máme možnost
veřejně prezentovat vztah naší
obce k tradicím a lidovému oděvu. Průvod půjde 17. 8. 2019 Komenského třídou a jeho začátek
je naplánován na 15:00 hodin.
Naše obec má seřadiště před
nádražní budovou ČSD Kyjov.
Kroj musíme také jednou za čas
vyvětrat a nyní máme jedinečnou možnost se do něj nastrojit.
Všichni krojovaní jsou srdečně zváni. Autobusová doprava
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krojovaných do průvodu je zajištěna. Podpořme
účastí tuto pěknou tradici.
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Den sousedů ul. Hlavní u Matějíčků – Hawaj

Krušpánek Královničky
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Pohádkový les – Bob a Bobek – RC Krteček

MŠ Svatobořice – kuželky
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Pohádkový les – Krysáci – Mužský sbor

Pohádkový les – opékání špekáčků
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Pohádkový les – Pat a Mat – Rezedky

Pohádkový les – skauti
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Pohádkový les – posezení na závěr

Upravená Boží muka
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Vycházející třída

ZŠ čarodějnický den
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ZŠ – projekt Hola, hola…

Na kole dětem – předání certifikátu J. Zimovčákem
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Skvělý úspěch mladých hasičů z Mistřína
Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2019 se zúčastnili mladí hasiči z Mistřína – po vítězstvích v okresním a krajském kole – Mistrovství ČR ve Vlašimi. Celkově obsadili 9. místo, ale podařilo se jim vybojovat zlato
v královské disciplíně – požárním útoku Plamen a štafetě dvojic.
V požárním útoku soutěžili: David Fric, David Budík, Kamila Matulová, Barbora Chludilová, Michal
Výlet, Adéla Hykšová, Karolína Vaňková. Štafeta dvojic: David Fric, David Budík, Kamila Matulová,
Barbora Chludilová, Michal Výlet.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci sboru, obce i JMK. Poděkování patří také vedoucímu mládeže a trenérovi Otu Svorovi a Jaroslavu Svorovi ml.
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