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Vážení spoluobčané,
tento úvodník píši před volbami do zastupi
telstva, ale vy jej budete číst až po volbách, kdy
už budou známy výsledky a kdy už budou, jak se
říká, „karty rozdány“.
Zhodnocení volebního období jsem popsal
uvnitř zpravodaje a v úvodníku bych chtěl zhod
notit spíše práci rady a zastupitelstva. Z důvodu
narození dětí, což je radostná událost pro nás
všechny, odstoupila z místa místostarostky do
konce dvakrát paní Čičáková. Na její místo obě
tavě nastoupila paní Jedovnická, která se díky
svým zkušenostem a pracovitosti okamžitě ujala
funkce a je její zásluhou, že je naše obec po celý
rok čistá a upravená. Oběma bych chtěl za jejich
práci poděkovat.
Rada obce prošla během čtyř let také obměna
mi a se všemi členy se mi velmi dobře spolupra
covalo. Na členech rady leží největší břímě práce
a rozhodování. A i když jsme se vždy neshodli,
vždy jsme došli k společnému cíli. Opět si zaslouží
ode mne velké poděkování.
Zastupitelstvo se schází obyčejně jedenkrát
za čtvrt roku a je smutné, že si někteří členové
nedokáží udělat ani na tuto dobu čas. Proto byla
některá zasedání jen tak tak usnášeníschopná.
Oceňuji, že jednání zastupitelstva byla vždy věcná
a že se řešily hlavně důležité věci a ne banality.
Zvláštní poděkování si zaslouží členové kontrol
ního a finančního výboru. Díky jejich zodpověd
nému přístupu a odborné práci pomohli jak radě,
tak i vedení obce při rozhodování.
Velké ocenění si zaslouží také členové kulturní
a sociální komise, kteří všichni, kromě jednoho čle
na, přispěli svojí prací k vysoké úrovni všech akcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním
občanům, členům spolků a organizací, kteří jsou
hlavními nositeli života obce.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě skončilo volební období 2014 – 2018
a je to určitě čas na bilancování. Protože je již
po volbách, pokusím se ve svém příspěvku popsat
všechny aktivity během posledních čtyř let.
Převzali jsme hned na začátku rozestavěnou
mateřskou školu v ulici Hlavní. Podařilo se ji
zdárně a kvalitně dokončit a dnes slouží dětem
z celé naší obce.
Během volebního období se nám podařilo zre
konstruovat celou řadu místních komunikací
a chodníků, které slouží pro pohodlnější a bez
pečnější provoz jak pěší, tak jízdní. Nejprve
chodníky na ulici Šardická, pak vozovku v ulici
Vrbátky část Baráky. V dalším roce jsme opravili
chodníky v ulici Ke Mlýnu a položili nový asfal
tový koberec na vozovce od ulice Farské k cyklo
stezce „Mutěnka“. Dále následovala rekonstrukce
chodníků v ulici Farská i se spojnicí na Vyhnálov
a velmi náročná oprava komunikace v ulici Zmo
la. Pokračovali jsme výstavbou parkoviště v ulici
Na Zelničkách a zpevnili jsme frekventované polní
cesty ve viničních tratích Losky a cestu Zádvoří –
Stará Hora. S komunikacemi souvisí i stavba od
počívadla na cyklostezce „Mutěnka“ a odvodnění
garáží na Pískách.
Pro zlepšení životního prostředí jsme vyčistili
a odbahnili Svatoborský rybník, ale ten je v sou
časné době bohužel bez vody. Protože se staré
topolové stromořadí ukazuje jako nebezpečné, se
souhlasem odboru životního prostředí jsme vyká
celi a znovu podsadili aleje na Zápovědi a u Svato
borského rybníka. Vysázeli jsme nové větrolamy
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na honu Šardický díl a Hrázový díl a extenzivní
sad naproti bývalého nádraží. Nové stromy jsou
i okolo cyklostezek „Hraběcí“ a „Mutěnka“
i uvnitř obce. Se zlepšením životního prostředí
souvisí také likvidace skládek odpadů okolo cy
klostezky a částečné vyčištění Svatoborského
a Mistřínského potoka. Ke zkvalitnění uložení
a třídění odpadů jsme zrekonstruovali bývalý kra
vín na Pískách, kde se v současné době připravuje
linka na třídění odpadů. Stejně tak k uložení že
lezného odpadu a větví z domácností slouží nové
betonové boxy. Pro zkvalitnění a zlepšení hospo
dářské činnosti obce jsme nakoupili nový traktor
s vlekem, nakladač a výkonnou sekačku na trávu.
Velký důraz jsme během předešlého volební
ho období kladli na celkový vzhled obce. Kromě
pravidelné údržby zelených ploch a komunikací
během celého roku jsme se snažili i o zvýšení
estetické úrovně obce. Pořídili jsme kompletně
nové autobusové čekárny, odpadkové koše a vel
kou část laviček, obnovili jsme část otočných
plakátovacích ploch. Odstranili jsme celou řadu
chátrajících budov jako bývalý statek v Mistříně,
bývalou školku ve Vrbátkách a některé staré, již
nebezpečné rodinné domy, a tím uvolnili prostory
pro budoucí využití.
Důležitou součástí naší práce byla také údrž
ba historických artefaktů a připomenutí paměti
naší obce. Provedli jsme rekonstrukci historic
ké budovy zvonice, opravili márnici na hřbitově,
renovovali pomníky I. světové války, sochu Sva
tého Václava a kříž v ulici Šardická. Nejvýznam
nějším počinem však byla výstavba památníku
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matickou podporou daří všechny spolky kulturní,
sportovní a jiné podporovat v jejich činnosti.
Věřím, že uznáte, že za toto volební období se
udělala spousta práce, která má jeden hlavní cíl,
a to je klidný, spokojený a přitom aktivní život
všech generací našich občanů.
Popsal jsem akce, které se podařily. Vím sám
nejlépe, že je ještě celá řada věcí, která se nestihla
udělat. Bude na novém zastupitelstvu, nové radě
a novém vedení obce, aby v dalším volebním ob
dobí správně rozvrhla jak priority, tak i finanční
možnosti a pokračovala ve zvelebování naší obce.
Váš Miroslav Veselý, starosta

internačního tábora s muzeem, který se stal stá
lou připomínkou válečných let.
Další naše iniciativa směřovala ke zvýšení ak
ceschopnosti našich dobrovolných hasičů. Za po
moci dotací jsme pořídili pro zásahovou jednotku
sboru dobrovolných hasičů dvě zásahové cisterny
v profesionálním vybavení a dva dopravní automo
bily. Došlo také k částečné rekonstrukci obecní
hasičské zbrojnice.
Výčet všech akcí by nebyl úplný bez řady men
ších činností. Zavedli jsme kamerový systém pro
hlídání hřbitova, provedli jsme rekonstrukci tope
ní na kulturním domě a obecním úřadě, prodlou
žili jsme vodovod v ulici Vrbátky, odkoupili jsme
část nákupního střediska, vytvořili jsme nový
územní plán apod. Každý rok jsme opravili a do
vybavili minimálně jedno dětské hřiště.
Víme, že život v obci jsou především občané,
a proto jsme se maximálně snažili je podporovat.
Naše podpora šla především do činnosti občanů
ve spolcích. Díky příspěvkům spolkům se podaři
la výstavba nových kabin a rekonstrukce tribuny
fotbalového oddílu Spartaku, oprava fasády a plo
tu u kuželny, oprava střechy a vnitřního vybave
ní sokolovny, oprava střechy a vzduchotechniky
na Lidovém domě a podobně. Ale hlavně se syste
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Slovo místostarostky
Tak a už to máme za sebou. Volby skonči
ly, výsledky už všichni známe. Noví zastupitelé
mají před sebou čtyři roky, které mohou využít
k naplnění svých představ a přání, které zařadili
do svých volebních programů.
V současné době jsou už některé akce před
dokončením, jiné čekají na stavební povolení.
Všechny stavby, které připravilo a realizovalo
minulé zastupitelstvo, měly za cíl zvýšit vybave
nost obce, zajistit větší bezpečnost občanů, zlep
šit a podpořit kulturní a sportovní vyžití všech,
od těch nejmenších až po nejstarší. Vždy je určitě
povzbuzující a motivující, když je cítit pochopení

a zájem. A když se přiloží ruka k dílu, může se
starost změnit v radost.
Nezbývá než popřát našim nově zvoleným zastu
pitelům úspěšné 4 roky. Kéž by nemuseli řešit pro
blémy s poškozeným nebo zničeným obecním majet
kem, jako jsou informační tabule, vysazené stromky
a keře, dopravní značky a retardéry, oplocení hřišť,
projevy vandalství na hřbitově a podobně.
Ať vnímají naše potřeby, přání a podporu. Ať
se jim daří plnit své nové povinnosti zodpověd
ně a práce pro obec a občany jim přináší radost
a uspokojení.
Libuše Jedovnická, místostarostka

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XXII. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 6. 9. 2018
Zasedání tradičně zahájil v 18.00 hodin staros
ta obce. Přivítal přítomné a po odsouhlasení pro
gramu jednání a volbě orgánů zastupitelstva pro
vedl kontrolu usnesení z předešlých jednání. Pak
přednesl zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
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období a odpověděl na dotazy zastupitelů k jed
notlivým bodům jednání rady obce.
Podrobně zastupitelé projednali dodatek č. 1
ke smlouvě o dotaci pro SK Spartak Svatobořice-
Mistřín. Protože SK Spartak dokončil včas
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a úspěšně rekonstrukci první poloviny interiéru
tribun, schválili zastupitelé po projednání dotaci
na druhou polovinu rekonstrukce vnitřní části tri
bun. Schválen byl také dodatek smlouvy o dotaci
pro SDH Mistřín a Slovácký krúžek Svatobořice
-Mistřín. Vzhledem k navýšení nákladů na provoz
základní školy bylo schváleno navýšení příspěv
ku na provoz školy. Byla také schválena darovací
smlouva pro KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
pro účely podpory místní akční skupiny.
V průběhu dalšího jednání členové zastupitel
stva projednali a vzali na vědomí plnění rozpoč
tu obce za 8 měsíců letošního roku a rozpočtová
opatření 8. 9. a 10. Rozpočtové opatření č. 11.
podrobně rozebrali a schválili. Dále zastupitelé
schválili záměr na prodej obecních bytů a garáží
na bytovém domě v ulici Baráky 1162/16. Vzali
na vědomí závěrečné účty dobrovolných svaz
ků DSO Severovýchod, Mikroregion Nový Dvůr
a DSO Mutěnka, jichž je obec členem.
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V následující části jednání se rozhodovalo o pro
dejích pozemků. Byl schválen prodej obecních po
zemků o výměře 25 m2 pro Jednotu Hodonín, schvá
len prodej pozemku o výměře 7 m2 v ulici Baráky.
Prodej pozemků pro Reality Kyjovan v areálu bý
valého Slezanu nebyl schválen a stejně tak nebyla
schválena směna pozemků v ulici Pod Sokolovnou.
Účastníci zasedání zastupitelstva byli sezná
meni s postupem prací v obci a s připravovanými
kulturními akcemi ke 100. výročí konce I. světové
války a vzniku Československa. Posledním bodem
bylo pozvání všech k letošnímu „Pochodu za pra
sátkem“, které v rámci mikroregionu Nový Dvůr
pořádá naše obec v prostorách sběrného dvora
na Pískách.
Po diskusi starosta poděkoval zastupitelům
za jejich činnost během volebního období v letech
2014 – 2018 a v 21.05 hodin ukončil jednání za
stupitelstva obce.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
A UKONČENÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY◾

Nahlédnutí do školní kroniky
Školní rok 1918 – 1919
zahájen bohoslužbami 16. září.
Všech dětí u věku školou povinném bylo 268; všechny národnosti české, náboženství římskokatolického
až na tři, které byly náboženského vyznání evangelického reformovaného. Do českého vyššího gymnasia
v Kyjově chodí 2 hoši, do měšťanské školy v Kyjově 3 hoši. Pro tělesnou slabost nechodí 2 dívky 1. šk. roku,
a 1 hoch hluchoněmý. Podle § 37 Řádu škol. a vyuč. přijato 1 děvče.
Roztřídění žactva:
Na začátku roku
dívky
souhrn
22
50

Třída
1.

odd.

hoši
23

2.

1.
2.
1.
2.

16
22
22
15

14
16
12
16

14
17
134

21
26
127

3.
4.

1.
2.
Souhrn:

hoši
26

Na konci roku
dívky
21

souhrn
47

30
38
34
31

13
20
20
14

12
15
11
17

25
35
31
31

35
43
261

13
10
116

20
17
113

33
27
229

Vyučovati se bude podle osnov pro školy čtyřtřídní s normálním počtem hodin.
Třídní v 1. třídě učitelka Marie Hradilová, ve 2. třídě výp. učitelka Milada Tůmová, ve 3. třídě výp. učitelka Františka Fryštacká a ve 4. třídě řídící učitel Karel Ondrášek. Náboženství vyučuje ve všech třídách
administrátor P. Jan Petráš. Žen. ručním pracím vyučuje učitelka žen. ruč. prací Marie Jandásková.
Žactvo 7. a 8. škol. roku má dovolenou, aby mohlo vypomáhati při hospodářských pracích. Dovolená potrvá
od 16. září 1918 do 30. listopadu 1918.
Podle intimatu c. k. okr. rady školní ze dne 1. října 1918, čís. 1180, jmenovala c. k. zemská rada školní
vynesením ze dne 11. září 1918, čísl. 15 741, zdejšího zat. učitele Antonína Rubana definitivním učitelem ad
personam při obecné škole v Mistříně.
Nová nemoc, nazvaná španělská chřipka, která vznikla ve Španělsku a rozšířila se po celé Evropě hlavně
mezi vojskem a na niž umřelo velmi mnoho lidí, vtrhla na podzim i do naší osady, zachvátila mnoho dospělých
i dětí, ale umořila jen dvě osoby. Až na správce školy onemocněly jí všechny osoby sboru učitelského.
Z nařízení úřadu okresního byla škola zavřena od 14. října do 4. listopadu.
Ministerstvo kultu a vyučování vynesením z 9. července 1918, čís. - , int okr. radou školní dne 13. října
1919, čís. 1069, dotazuje se po místních institucích k vzdělání lidu hodlajíc je podporovati.
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28. říjen 1918
Den znovuzrození osamostatnění našeho národu českého
Nejasné zprávy, které v posledních dvou letech jako nadějné jiskřičky zapadaly do ustrašeného našeho
venkovského života, že český stát bude, se uskutečnily.
Vědělo se sice, že v Paříži existuje Národní rada česká: Masaryk, Beneš, Štefanik aj., že vojenské sbory
české, legie, bojují po boku dohody na všech frontách, ale nevědělo se alespoň ne na venkově, že tak brzy
a před ukončením války světové dojde k prohlášení samostatnosti. Od svolání říšské rady, od amnestie udělené politickým „provinilcům“ dály se různé veřejné projevy, svědčící o blízkosti velikých událostí. Německé
listy rakouské měly v září tušení o převratu, ale představovaly si jej jinak. Jejich tajuplné zprávy oznamovaly,
že Čechové chystají na 28. září v Čechách novou noc Bartolomějskou, tedy převrat krvavý. Vláda měla býti
upomenuta, aly rázně zakročila. Ale kterak by byla mohla? Málomocné mocnářství rakousko-uherské, které
za války upravilo si nový znak s nápisem „Indivisibiliter-inseparabiliter“ /zn. Nedělitelné a nerozlučné
nebo Nerozdělitelné a neoddělitelné/, bylo v posledním tažení. Země koruny české, Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko prohlášeny 28. října 1918 samostatným státem. První náš zákon zní:
Občané!
Zákon, vydaný Národním výborem dne 28. října 1918.
Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu
se stavem novým, aby nenastaly zmatky, a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní
Výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:
Článek 1. Státní formu Československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou
Národní Radou v Paříži, jako organové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost Národní Výbor.
Článek 2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
Článek 3. Všecky úřady samosprávné, státní, župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu Výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních zákonů a nařízení.
Článek 4. Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
Článek 5. Předsednictvu Národního Výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.
Dáno v Praze dne 28. října 1918
Ant. Švehla v.r.					
Jiří Stříbrný v.r.
Dr. Alois Rašín v.r.				
Dr. Frant. Soukup v.r.
				
Dr. Vavro Šrobár v.r.
Jaký tu jásot, jaká tu radost nezměrná zaplavila všechen život český v našem novém českém státě,
jenž po téměř 300letém otrockém ponižování, vyssávání opět se rozzelenal.
Vše, co připomínalo bývalou říši odstraňováno: obrazy panovníků habsburských, říšské znaky a ná
pisy, všude zaskvěly se barvy národní, slovanské. Zas rozzvučel se kraj našimi písněmi, z nichž mnohá
i nejnevinější byla dřív přísně zakázána.
Jak výrokem čarodějníkovým stali jsme se rázem svými i na venek a bez obavy před pronásledováním
pronášeny soudy a rozsudky v poměrech, které se rozptýlily jako mlhy ostrým ozdravujícím větrem.  
Z ruky do ruky šlo první vynesení okresní rady školní, již ne c. k., málem neuvěřitelným bylo i obsahem
i formou. Zde jeho opis:
Okresní školní rada 				
číslo 1392

V Kyjově 2. listopadu 1918

Všem místním školním radám, ředitelstvím a správám škol.
„Správa věcí Tvých vrácena Tobě bude, národe milený“
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Tak napsal veliký učitel národů Komenský ve svém díle „Kšaft umírající matky“. A veliký den ten nadešel
a národ rozbil pouta otrocká, která ho svírala plných skoro 300 let, a dosáhl plné samostatnosti, která před
298 lety dne 8. listopadu za pošmourného dne na stráních bělohorských pohřbena byla. Okamžik to, který
v dějinách národů se nevrací.
Pod mohutným dojmem této světodějné události ukládáme všem správám obecných a měšťanských škol,
aby tuto světodějnou událost vhodným a důstojným způsobem oslavily. Zatím účelem nebude se dne 8. listopadu 1918 na školách vyučovati a bude den ten věnován přiměřené a důstojné oslavě, aby památka na tuto
radostnou událost trvale byla vštípena do útlých srdcí mládeže, z níž mají býti vychováni vzorní občané vytouženého státu.
Tato mládež školní tvoří naději vlasti, jak bude vychována, také budou z ní pak občané svobodného státu.
V den ten nechť zúčastní se mládež služeb božích a po té pak budiž uspořádána školní slavnost, pozůstávající
z proslovu, v němž dítkám budiž vyložen význam událostí posledních dnů. Ostatní program nechť sestaví
sbory učitelské.
							
Předseda: Fendrych
Národní výbor v Praze sestavil první ministerstvo. Předsedou Dr. K. Kramář, zahraničí Dr. E. Beneš, vojenství Štefanik, nár. osvěty a školství G. Habrman, zeměbrany V. Klofáč, obchodu Dr. Stránský, financí Dr. Rašín, výživy Dr. Vrbenský, veřejných prací Staněk, orby Prášek, poštovnictví Stříbrný, železnic P. Zahradník,
spravedlnosti Dr. Soukup, zdravotnictví Dr. Vavro Šrobar, bez portf. Dr. Hruban, soc. péče Dr. Winter.
Národní výbor povolal ze všech politických stran jednotlivce, kteří byli dřív poslanci sněmů nebo říšské
rady, nebo byli ve veřejném životě politicky činni, a ustavilo se takto Národní shromáždění ústavo-a zákonodárné. Sešlo se poprvé 14. listopadu 1918 za předsednictva Tomáškova a prohlásilo náš stát republikou.
Zároveň zvolilo Dr. Tomáše Guerige Masaryka, profesora pražské university, jenž však té doby dlel v Paříži,
presidentem republiky.
Ve větších městech a osadách utvořily se národní výbory, které se staraly jednak o pořádek v místě, jednak
pečovaly o dokonalou přeměnu vnější i vnitřní ve veřejnosti, v úřadech, ale zasáhly i do života soukromého.
Tak odstranil výbor kyjovský okr. četnického strážmistra Grössla, pověstného horlivce v letákové afeře kyjovské, někteří židé obdrželi pokyn, aby se vystěhovali a j., jal se dohlížeti na aprovisaci, dodržování cen a j. věci
veřejného blaha.
Vojsko odhodilo kokardy s KI a připínalo si kokardy s trikolorou. Všechny znaky bývalého Rakouska: štíty
a orly odstraňovány, někde i mocí a násilím.
Dne 8. listopadu 1918 konána v celé republice slavnost založení státu československého, usamostatnění
našeho národa, oproštění okovů, jež po téměř 300 let náš národ poutaly. Úmyslně volen tento den, den bitvy
Bělohorské.
Pro školu zjednány obrazy presidenta Masaryka, opatřeny brožurky o životě a působení jeho a čítány
s žactvem.
Dne listopadu 1918 uzavřelo Rakousko příměří s Italií a 11. listopadu Německo s dohodou
Zmíněného dne 14. listopadu 1919 prohlásil Dr. Kramář v Národ. shromáždění: Jsme svobodni! Spadly těžké okovy rakouského a uherského nátlaku a na nás jest, abychom dokázali, co zmůže svobodný český národ.
Věřím a doufám, že to dokážeme. Všechny pásky, které nás poutaly k habsbursko-lotrynské dynastii, jsou přetrženy. Smlouvy z r. 1526 a pragmatická sankce již neexistují. Habsbursko-lotrinská dynastie ztratila všechna
práva na český trůn. Prohlašujeme, že náš československý stát je svobodnou československou republikou.
Originál kroniky jsem se snažila přepsat co
nejpřesněji, včetně chyb. Na různých místech se
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tak stane, že věta není dobře srozumitelná, není
dokončena nebo chybí datum apod.
Lenka Gajdová
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◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Léto se pomalu chystá k odpočinku a děti se
vrací zpět do své školičky, kde se po prázdninách
opět setkají se svými kamarády.
Letošní školní rok je trochu odlišný od před
chozích ve složení tříd. V rámci zpracovaného
projektu jsme vytvořili třídu pro děti ve věku 2 – 3
let. Těmto nejmladším dětem se bude věnovat paní
učitelka společně s chůvou. Je to náročné jak pro
samotné učitelky, tak i pro děti, které čelí velké
a náročné změně, odloučení od matky na určitou
dobu v neznámém prostředí. Je důležité poskyt
nout dětem pocit bezpečí a blízkost osoby, která
nahradí na část dne tu nejbližší rodinu. Třída je
bezbariérová, tudíž děti nemusí zdolávat schody,
má i svoji malou zahrádku, kde je zajištěna maxi
mální bezpečnost.
Tyto malé děti mají své specifické, individuální
potřeby v oblasti stravování, hygieny, sebeobsluhy
i odpočinku. To vše musí být zohledněno. Paní uči
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telky byly proškoleny v akreditovaném kurzu Spe
cifika práce pedagoga s dětmi méně než tříletými.
Pro celou naši mateřskou školu je to určitá vý
zva i nová zkušenost.
Další dvě třídy jsou naplněny převážně dětmi
předškolními a dětmi staršími 4 let. Celková napl
něnost MŠ je 70 dětí.
Tak jak je již zvykem na začátku měsíce září,
opět jsme pro rodiče a děti připravili společné
setkání s podzimními strašáky – tentokrát to
byli zahradní strašáci na kůlu. Ti nám teď zdobí
travnatou plochu před budovou. Počasí si s námi
trošku pohrálo, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Společný večer začal soutěžemi a skončil ohnivou
show. Děkujeme sponzorům, že jsme pro děti i ro
diče mohli připravit skvělý zážitek.
A teď hurá do dalších krásných dnů plných uče
ní, her a poznávání.
Kolektiv MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín

Mateřská školka ve své barevné parádě s novými kamarády.
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

11

Co se děje v naší škole
Vážení spoluobčané,
letošní horké léto nám pomalu končí a nastá
vá podzim. Je to období, kdy sklízíme plody naší
práce na zahradách a polích, čas, kdy se příroda
chystá na zimu a ukládá se ke spánku a oddechu
před jarním rozpukem. Škola je specifická v tom,
že je tomu právě naopak. Je před námi období plné
práce, školních povinností a činností, a to nejen
ve škole, ale i doma.
Na sociálních sítích a v médiích se rozpoutala
v minulém období diskuze na téma domácích úko
lů. Domácí příprava je nedílnou součástí přípravy
žáka a umožňuje mu dosáhnout úspěchů ve škole.
Nepatří sem jen domácí úkoly, ale také chystání
pomůcek, sešitů a učebnic. Domácí úkol umožňu
je žákovi procvičení a fixaci nabytých dovedností,
znalostí, činností a kompetencí. Samozřejmě také
umožňuje žákovi se doma pochlubit, co vše již
zná, umí a zvládá.
V uplynulém školním roce jsme oslavili vý
znamné výročí školy a v tomto podzimním čase
nás čeká další slavné výročí. Společně s naším zři
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zovatelem a ve spolupráci s organizacemi obce se
zúčastníme oslav 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky.
Kromě oslav nás také letos čekají již tradič
ní akce školy, jako je projektový den „Ochrana.
člověka za mimořádných událostí“, taneční kur
zy, kurzy plavání, lyžování, školy v přírodě, pě
vecké soutěže atd. Připravujeme se na účast žáků
i ve sportovních, uměleckých i vědomostních
soutěžích. Připravujeme také otevření zájmových
útvarů pro žáky, kterých naše škola nabízí velké
spektrum. V této souvislosti bych zde rád podě
koval všem spoluobčanům, kteří nám s vedením
zájmových útvarů pomáhají a organizují jejich
činnost. Věřím, že i letos bude nabídka pestrá.
Prázdninový čas je pro každou školu obdobím,
kdy se připravuje na následující školní rok. Není
to tedy obdobím oddechu, kdy by škola nežila,
ale právě naopak. V tomto čase se realizují opra
vy a velký úklid. Velké poděkování proto patří
provozním zaměstnancům, kteří i v letošním
horkém létě připravili školní areál na přivítání
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dětí, prvňáčků i starších žáků. Děkujeme naše
mu zřizovateli Obci Svatobořice-Mistřín, že nám
umožnil provést o letních prázdninách rozsáh
lou renovaci školního hřiště, kde bylo provedeno
důkladné vyčištění křemičitého písku. Prostory

školní jídelny a školní družiny jsou nově vymalo
vány. V závěru bych rád vyjádřil přání, abychom
na konci školního roku, který nám právě začíná,
sklízeli jen sladké plody úspěchů.
Zbyněk Mašek, ředitel školy

SEZNAM KROUŽKŮ pro školní rok 2018-19
Aerobik (1. - 4. ročník) (skupina mladší, starší)
Anglický jazyk (II. stupeň)
Bystroočko (2. - 5. ročník)
Dovedné ruce (1. - 2. ročník)
Environmentální (2. stupeň)
Florbal (1. stupeň)
Florbal (2. stupeň)
Hasičský – Mistřín (mladší)
Hasičský – Mistřín (starší)
Hasičský – Svatobořice (mladší)
Hasičský – Svatobořice (starší)
Keramický (1. ročník)
Keramický (2. - 3. ročník, ŠD)
Keramický (3. - 4. ročník)
Krušpánek (5. - 9. ročník)
Logopedický (MŠ, 1. - 2. ročník)
Matematický (9. ročník)
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Adéla Mrkůsová
Mgr. Oldřiška Výletová
Mgr. Martina Hálová
Hana Šparglová
Mgr. Roman Mikliš
Mgr. Roman Mikliš
Mgr. Roman Mikliš
Oto Svora
Jaroslav Svora
Oto Svora
Jaroslav Svora
Ing. Iveta Lungová
Josef Pažičan
Kamila Kundratová
Kamila Kundratová
Mgr. Jarmila Strýčková
MDDr. Kristýna Gazdová
Mgr. Pavlína Štelciková
Mgr. Sabina Gazdová
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Německý jazyk (1. ročníky)
Německý jazyk (2. ročníky)
Podkověnka (MŠ – 4. ročník)

Jaroslava Kadlčková

Rybářský kroužek Ledňáček (v jarních měsících)
Sportovní – Skokánek (1. - 4. roč)
Šikulky
Včelařský
Zdravotnický (5. - 9. ročník)

Mgr. Jarmila Maradová
Mgr. Markéta Varmužová
Oldřiška Bimková
Bc. Silvie Mertová
Tomáš Kunz
Jan Cápek
Mgr. Lenka Horáčková
Petra Bužková
Karel Knápek
MUDr. Marie Sedláčková

Příměstský tábor
V prvních 2 týdnech měsíce srpna se konal
příměstský tábor pod názvem Tajemství dopravy.
V nabitém programu se děti seznamovaly s růz
nými typy dopravních prostředků – od těch úpl
ně nejstarších, přes ty nejnovější až po ty, které
přesahují naši fantazii. Děti malovaly, vyráběly,
sestavovaly, skládaly a z keramické hlíny tvoři
ly auta, lodě, vlaštovky, letadla, kola a dokonce
i UFO. V tomto roce se do programu zapojovaly
přímo i děti, které si doma připravovaly zajímavé
informace o různých typech dopravních prostřed
ků, malovaly obrázky a pak s nimi seznamovaly
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své kamarády. Děti byly velmi šikovné a měli jsme
z nich velkou radost.
Letos byly tradičně připraveny 2 výlety a netra
dičně za námi přijeli zástupci Policie ČR – obvodní
odd. Kyjov a zajímavý program si pro nás připra
vili i zástupci JSDH Svatobořice – Mistřín. Policie
i hasiči děti seznámili se svou zajímavou, mnohdy
však velmi náročnou prací, předvedli nám svoji
techniku a nechyběla ani ukázka jejich práce.
Na výlety jsme nejeli daleko. V prvním týdnu
jsme se vypravili do Vracova na vláčky v zahradní
železnici. Celý areál byl otevřen jen pro nás a děti
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absolvovaly několik jízd vláčkem, zatočily se
na kolotočích, viděly krmení rybiček a soutěžily
v závodech jednotlivců i skupin. V dalším týdnu
jsme se vydali na letiště Kyjov. Všichni jsme šli
pěšky, včetně těch nejmenších dětí, které trasu
ušly bez problémů a dokonce byly více nadšené,
než ty starší A. V areálu letiště jsme nabrali
sílu v tamním zázemí, kde si děti daly svačinu
a zmrzlinu. Pak začala prohlídka hangárů, kde
jsme viděli různé typy letounů. Všechny jsme si
důkladně prohlédli, do některých si děti mohly
sednout a zkusit, jak se sedí v sedadle pilota. Nej
větší atrakcí však byl pokus o zkrocení padáku,
který jsme dostali k dispozici. Nejvíce nás pobavil

pohled na zaměstnance letiště, protože když se
padák vlivem větru nafouknul a vzlétl, tak s ním
měli plné ruce práce i 2 dospělí muži. To však
neodradilo některé děti – a nakonec ani nás lek
torky – abychom si držení padáku nevyzkoušely
a spousta z nás také skončila na zemi, kde nás
padák ještě pár metrů potahal. A Po fyzicky ná
ročném dni jsme si k obědu opekli špekáčky a če
kali na příjezd autobusu, který nás dovezl zpět
do družiny. Konec druhého týdne jsme zakončili
vyhodnocením celotáborové soutěže jednotlivců
a skupin a spolu s rodiči jsme si užili závěrečné
grilování.
za lektorky tábora Lada Gajdová

Dětský tábor v Mistříně
V týdnu od 29. 7. do 5. 8 2018 proběhl v Mistří
ně na zahradě u Cichých již sedmý ročník tábora,
kterého ze zúčastnily děti nejen ze Svatobořic
-Mistřína, ale téměř z celé ČR. Tento rok se nesl
tábor v indiánském duchu – název byl „Na indián
ské stezce“. Děti ve věku od 3 do 11 let se učily
indiánským pravidlům – jako např. odvaha, čest,
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

kamarádství, vyráběly si čelenky a jednoduché in
diánské oblečení. Nevadila jim velká vedra, která
v tom týdnu panovala, užívaly si her u táborového
ohně v tričku a kraťasech. Děti byly nadšené a ně
kterým se ani nechtělo odjíždět domů.
Dalibor Cichý
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Naše farnost
Vážení přátelé,
i po dni otevřených dveří na nově opravené faře
se ještě některé drobnosti musely dodělat a zaří
dit, než jsem se mohl koncem června nastěhovat.
A tak jsem mohl za pomoci farníků opustit pře
chodné bydliště a opět využívat k bydlení budovu
fary. Postupně se zde zařizuji, třídím a uspořádá
vám věci, aby každá z nich měla své místo, svůj
řád. Ještě jedna záležitost nás při opravě fary
čeká: vnější zateplení budovy a nová fasáda. Když
budete číst tento příspěvek, práce budou v plném
proudu, ne-li již hotové. Udělalo se zde hodně
práce. Ještě jednou chci tímto poděkovat všem
farníkům, kteří se na opravách fary podíleli, ať
už účastí na brigádě nebo finančním příspěvkem.
Někteří z nich zde strávili hodiny a hodiny, ne
-li celé dny. Opravdu si velice vážím této pomoci.
Chci vyjádřit své srdečné poděkování také Obci,
která nemalou částkou přispěla na opravy.
Na začátku prázdnin, první červencovou neděli,
se konala již tradiční pouť na svátek události, kte
ré je zasvěcen náš kostel, tedy Navštívení Panny
Marie. Poprvé se mše sv. za mládež vycházející
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školu sloužila v parku pod kostelem. Jako kazatel
byl pozván můj spolužák ze studií v Římě, P. Igor
Hanko ze Slovenska. V současné době působí jako
šéfredaktor Katolíckych novín a profesor biblic
kých věd na diecézním semináři v Nitře. Není
také tajemstvím, že jeho koníčkem je vinaření –
má i vlastní vinohrad a dělá víno, které získává
ocenění na různých koštech. V kázání zdůraznil,
že Bůh působí v našem životě tak, jako doprovázel
Marii na cestě ke sv. Alžbětě, že nás vede a chrá
ní na všech, i těch křivolakých, cestách, kterými
kráčíme. Při mši sv. jsem také poděkoval za 20 let
svého kněžství.
Odpoledne pak, za velice příznivého počasí,
probíhal, opět na hřišti pod kostelem, farní den.
Pro děti byly připraveny různé soutěže a kvízy,
starší účastníci se setkali při příjemném pose
zení pod stromy, kdy si mohli nabídnout i něco
z připraveného občerstvení. K večeru přišla za
hrát k poslechu i ke zpěvu Varmužova cimbálová
muzika. Vstup do prázdnin se tedy velice podařil.
Přeji Vám všem příjemný začátek podzimu.
P. Bedřich Horák, farář
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

ZLATÁ SOBOTA
V ŽAROŠICÍCH
Jeden poutník vzpomíná
na poutě v předválečné době:
„Jak krásné byly tehdy poutě!
Jaká záplava různých krojů!
Jiskřivé bohaté kroje z Ky
jovska, Podluží, od Strážnice,
Brodska i ze Slovenska, hanác
ké z Brněnska a Malé Hané,
německé z dědin u Vyškova
a Hustopečí. Pyšně se třepo
taly na kloboucích kosírky
svobodných chlapců, pestřily
rudé, modré, černé i bílé kal
hoty, bělavé široké třaslavice,
různobarevné sukně kratší
i delší, fěrtůšky, kordulky
mužské i ženské nejrůznějších barev, sněhobílé
rukávce a krejzlíky děvčat i žen, turecké šátky
stařenek, dlouhé bílé haleny stařečků, připomí
nající rytířské pláště johanitů, kožuchy dlouhé
i krátké, hnědé i bílé, vrapované čižmy děvčat,
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žen i vysoké boty mužů. Tenkráte se o poutích mě
nil žarošický kostel a hřbitov v překrásný koberec
kvetoucích živých květin, vyrostlých na zahrádce
Moravy a za Bílými Karpatami ke cti Staré Matky
Boží Žarošské ...“
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Charitní pečovatelská služba
V uplynulém období jsem si několikrát vzpo
mněla na písničku J. Pavlici: „Požáry ze všech
stran – hoří léto“. Po vyčerpávajícím žhnoucím
létě přináším osvěžující novinky z naší sociální
služby, která slouží nejen seniorům.
Náš pracovní tým se ustálil, což je velmi potřeb
né plus pro službu, nejen pro vedoucí.
Pracovnice (pečovatelky) pomáhají tak, že za
jišťují základní životní potřeby našich uživatel:
udržení potřebné osobní hygieny, poskytnutí stra
vy a pití, obstarání běžných záležitostí (vyřizování
pošty, objednávání obědů, lékařských prohlídek,
zajišťování pochůzek a nákupů). Poskytují dopro
vody uživatel k lékařům služebním autem. Z těch
to důvodů se již stala standartní podmínkou
pro přijetí nové pracovnice nutnost mít řidičské
oprávnění. Naším cílem je spokojený uživatel, kte
rý má zajištěny základní životní potřeby.
Pro obyvatele DPS i pro občany obce jsme po
slední srpnový den uspořádali Letní odpoledne
na DPS s kulturním programem a s možností
prohlídky budovy pro ty, kdo DPS ještě neznají.
Zahrály a zazpívaly děti z Cimbálové muziky Babí
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lom a Mužský sbor z Vacenovic. Oba muzikantské
sbory nás plně zaměstnaly trénováním paměti při
zpívání lidových písniček.
Plán aktivit na podzim: tak jako vloni plánu
jeme uspořádat společné odpoledne s vyráběním
ozdob z dýní, „dýňobraní“. Doufám, že se i letos
urodí, stejně jako vloni, a společně si popovídáme
a něco pěkného vytvoříme.
Pokud sluníčko opět dovolí, máme chuť společ
ně vyrazit na vycházku a vyjížďku do nedalekého
zámeckého parku v Miloticích. Společnou pro
cházkou provětrat tělo a osvěžit mysl.
Komu naše pečovatelská služba může pomo
ci? Jedincům, kteří potřebují pomoc nebo podpo
ru ve své tíživé životní situaci, kdy bez pomoci
druhé osoby již nedokáží zvládnout péči o sebe
nebo domácnost. Můžeme poskytnout služ
bu také rodinám v tíživé životní situaci, které
např. pečují samy o dítě se specifickými potře
bami (zdravotní či mentální hendikep, následky
po úrazu). Nabídka péče platí též pro osoby - 
nejen seniory -  které vlivem zdravotního stavu
(dlouhodobá nemoc, úraz, pooperační stav) nebo
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vlivem ztráty blízké osoby nemohou obstarat
své základní potřeby.
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín
a Jihomoravský kraj. Tímto děkuji donátorům
za finanční podporu. Poděkování také patří pra

covnicím služby za každodenní práci u našich
uživatel, která mnohdy přináší strasti a starosti
a nutnost vcítit se do potřeb uživatel, pomoci řešit
jejich zdravotní stav a poskytnout jim také i psy
chickou podporu ve stáří.
Karla Blahůšová, vedoucí služby

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

RC Krteček
Ohlédnutí za Cestou pohádkovým lesem
Myšlenkou připravit pro veřejnost venkovní akci
Pohádkový les u příležitosti oslavy 10. výročí zalo
žení rodinného centra jsme se začaly zabývat již
v měsíci lednu tohoto roku. Samotná příprava a or
ganizace byla náročnější, ale pomohla nám v tom
spousta ochotných lidiček ze spolků a sborů.
Naše centrum prvotně oslovilo ke spolupráci
bývalé a současné členky RC Krteček a poté spo
lek Mankyz, který se zhostil své role na jedničku.
První společnou schůzku, kde se projednávaly
přípravy akce, jsme všichni zahájili v Lidovém
domě ve Svatobořicích. Byla ujednána trasa, se
znam stanovišť s jednotlivými pohádkami a úkoly.
Dále jsme vymysleli doprovodný program a ostat
ní záležitosti s tím spjaté. Poté jsme se téměř
každý měsíc všichni scházeli, abychom dojednali
a vypilovali jednotlivé úkoly a body.
Nato nastal pohádkový den 23. 6. 2018. Každý
z nás se na něj připravil. Jednotlivé kulisy, kostý
my k daným pohádkám či úkolům a organizace do
provodného programu – to vše se zdárně povedlo.

Veřejnost, ale hlavně děti se dobře bavily a to bylo
účelem konání Cesty pohádkovým lesem. Velmi
všem ještě jednou touto formou děkujeme za pří
pravu a odvedení perfektní práce při tvorbě naší
společné akce „Cesta pohádkovým lesem“. Ve vel
ké míře děkujeme sponzorům, kteří nás finančně
i materiálně podpořili.
Ohlas byl velký a jsme rády, že se Pohádkový
les zalíbil.

A co nás čeká do konce roku 2018?

Rodinné centrum mělo v plánu pořádat jako
každoročně Pochod sv. Martina na bílém koni.
Avšak letos tuto oblíbenou venkovní akci konat
nebudeme, jelikož 11. 11. 2018 plně podpoříme
Obec Svatobořice-Mistřín, která připravuje lam
piónový průvod k příležitosti oslavy 100. výročí
ukončení 1. světové války a vzniku samostatné
ho Československa. Přijďte zároveň podpořit nás
a naši obec.
Za RC Krteček Jitka Janošťáková

Krušpánek
Jak vypadala naše činnost během léta?

Pohodově. Děti z Krušpánku měly prázdniny
jen s jednou malou vsuvkou. To aby nevyšly ze
cviku. 4. 8. jsme vystoupili v dětském pořadu
Tajemství babiččiny truhličky na festivalu v Mi
loticích. Jelikož jsme počítali s tím, že dát děti
dohromady na zkoušky během prázdnin bude
nadlidský výkon, vše jsme pilně natrénovali
na konci školního roku. I když se několik dětí
nemohlo vystoupení zúčastnit kvůli táborům
nebo dovoleným s rodiči, zvládl zbytek tanečníků
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

a tanečnic s přehledem zaplnit podium a ukázat
jejich pěvecký a taneční um. Před vystoupením
stačilo pár zkoušek na oživení paměti a na secvi
čení s CM Stužkou, která nás na festivalu do
provázela. Vystoupení i přes parné a unavující
počasí děti zvládly na jedničku!
Nyní začal nový školní rok a my se moc těšíme
na novou vlnu pěveckých, tanečních a i jiných zá
žitků s našimi členy a také se těšíme na nové hol
ky a kluky, které moc rádi mezi sebe přivítáme!
Kristýna Gazdová, vedoucí souboru
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Slovácký krúžek
Slovácký krúžek během horkého léta

Ještě teď, na začátku září, se mi orosí čelo,
když si vzpomenu na opravdu horké letní dny,
které panovaly uplynulé měsíce. Inu, jsem typic
ký obyvatel mírného klimatického pásma, který
si v zimě stěžuje na byť i lehký mráz a v létě na ja
koukoliv teplotu přesahující 30 stupňů. Kdo však
zažil letní teploty v kroji, jistě mi dá za pravdu, že
se jedná o vskutku nemalou oběť folkloru. A že
jsme s krúžkem absolvovali hned několik tako
vých letních horkých chvil. Ale popořadě a vraťme
se na konec června.
V pátek 29. jsme rádi vystoupili na výročí žen
ského sboru Rezedky. Den nato se někteří čle
nové rozloučili se svobodou našeho dlouholetého
tanečníka Přemka Gazdy (do společné manželské
cesty životem přejeme jen to nejlepší). Proč jen
někteří? V sobotu totiž podstatná část krúžku
vycestovala spolu se Souborem lidových písní
a tanců Bzenčan reprezentovat naši obec a re
gion na Pojizerský folklorní festival do Bakova
nad Jizerou. Krásný, spíše menší, festival jsme si
velmi užili. Divácký aplaus, pohostinnost i zájem
o naše parádní kroje nás velmi potěšil. Na oplát
ku jsme předvedli naši folklorní živelnost a ta
neční um. Navázali jsme také milá kamarádství
se soukmenovci ze Bzence a těšíme se na další
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příležitosti pro družbu. Koncem července jsme
reprezentovali obec na III. ročníku Setkání přátel
jižní Moravy v Břeclavi. V tomto opravdu horkém
dni jsme prezentovali naše parádní kroje. Akce,
na kterou budeme dlouho vzpomínat, neboť naši
členové Adéla Mrkůsová a Petr Varmuža zvítězili
v soutěži o nejkrásnější pár. Ještě jednou děkuji
za skvělou reprezentaci.
Po této úspěšné akci nás ale zahálka nečeka
la, neb jsme se jali připravovat na akci další, a to
velmi tradiční - Národopisný festival Milotice ko
naný začátkem srpna. Pro mne osobně se jedná
o srdcovou záležitost. V sobotním programu jsme
vystoupili se dvěma nově nacvičenými pásmy.
Soudě dle divácké reakce, jednalo se o vystoupení
zdařilá. Nebylo to však naše jediné představení.
Zájemce z řad návštěvníků jsme učili tančit „naši“
glackavou, skočnou či vrťák při výuce tanců; část
členů se objevila v nedělním pořadu mužských
a ženských sborů. Aby ale léto nebylo jen o folklo
ru, utužili jsme vzájemné kamarádské vazby při
jiných neformálních akcích. V srpnu jsme se před
stavili na již tradičním domácím vinobraní a také
pogratulovali k významnému životnímu jubileu
80. narozenin naší „dvorní pečovatelce o kroje“,
tetičce Hajné. Ještě jednou přejeme hodně pevné
ho zdraví!
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V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje se při
pravujeme na víkendový festival Babí léto, který
se uskuteční 14. -  16. září a na který vyjedeme
spolu s CM Stužka z Kyjova. Již se těšíme.

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné zářijo
vé dny a vinařům bohatou úrodu!
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Letní měsíce byly pro soubor značně pestré. Ať
už v pozitivním, tak v negativním slova smyslu.
Léto pro folklorní soubor znamená vystoupení,
festivaly, průvody, moře, nové zážitky, přátelé - 
a to je i pomyslná odměna za celoroční úsilí. Bě
hem tohoto léta se s nabídkami roztrhnul pytel.
Nebylo týdne, kdy by nám nevolal organizátor
festivalu s nabídkou na vystoupení. Ovšem vyvstal
jeden zásadní problém. Není muzika. Není možné
sehnat cimbálovou muziku, která by byla ochotna
hrát souboru. Co si budeme nalhávat, je značně
neatraktivní hrát souboru za minimální hono
rář. A pokud jsme již muziku sehnali, byla vždy
různě poskládána a také byla možná maximálně
jedna zkouška se souborem. V závěru nebyli ta
nečníci s muzikou sehraní, navíc před každým
vystoupením začínat znovu s novými muzikanty
je neefektivní. Kvůli tomuto nedostatku jsme de
sítky vystoupení odmítli. V druhé polovině léta se
však začalo blýskat na lepší časy. Toník Pavluš
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ml. se svými žáky ZUŠ Kyjov poskládal novou CM
s primášem Jakubem Rybou. Secvičil s nimi naše
staronová taneční pásma a mohlo se vyjet A.
První srpnový víkend jsme účinkovali v Miloticích
na festivalu v hlavním sobotním programu Prostá
krása. Taktéž se pár odvážlivců zúčastnilo folklor
ní olyn-pijády. Další srpnový víkend jsme vyjeli
na festival do Slavkova u Uherského Hradiště. Vý
borně zorganizovaný festival, navázali jsme nové
kontakty. A sotva jsme se vrátili, již jsme tréno
vali na mezinárodní folklorní festival ve Frenštá
tě. Zde se naši členové seznámili s kamarády ze
Slovenska a vzdálené exotické Panamy. A co nyní?
Trénujeme hodinové vystoupení na blížící se vino
braní v Hodoníně. Doufáme, že spolupráce s novou
cimbálovou muzikou bude mít co nejdelší trvání.
Podzimní měsíce bychom rádi věnovali nácviku
moderního plesového předtančení na náš ples, je
hož termín bude 19. 1. 2019 – již si můžete termín
poznačit do deníčků A. Samozřejmě ale budeme
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

pokračovat v nácviku našich pásem, jelikož člen
ské řady byly obohaceny o nové tváře a je opravdu
hodně co pilovat. Proto, pokud by někdo z mla
dých lidí chtěl mezi nás zavítat, je nyní ta nej
vhodnější příležitost. Zkoušky máme pravidelně
v pátek ve 20.00 hodin na KD.
Vrcholem folklorní sezony je zajisté místní ho
dová slavnost. Letos bude ve znamení spolupráce
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obou souborů. Jeden pár bude z krúžku, druhý
pár z Lúčky. Těšíme se na tuto spolupráci a taky
na celé hodové veselí.
Členové souboru přejí všem spoluobčanům
krásné podzimní dny a budeme se těšit na nové
členské posily.
Iveta Frőhlichová, ředitelka spolku
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Ženský sbor REZEDKY
V pátek, 29. 6. 2018 nastal netrpělivě oče
kávaný den D – koncert k 5. výročí ŽS Re
zedky.
Od rána jsme připravovaly místo činu A.
Park pod kostelem jsme za pár hodin promě
nily na dokonalý prostor pro nezapomenutel
ný příjemný večer s Vámi, fanoušky lidové
písničky, dobré zábavy a Rezedek. Na stolech
pro hosty nechyběly vlastnoručně upečené
koláče a účinkujícím jsme usmažily kopu
řízků. Nastal námi dlouho očekávaný večer
a my jsme s radostí a pýchou představily naše
první CD „Šla na trávu“. Troufám si tvrdit, že
je velmi povedené. Kromě krásných lidových
písniček jsme divákům ukázaly také taneční
vystoupení, které diváci ocenili dlouhým po
tleskem. Noc pak pokračovala při Varmužově
cimbálové muzice a dobrém vínku. Děkujeme
všem zúčastněným za slova uznání, za pod
poru a také za to, že si naše CD koupili,
což nás moc těší. Kdo tak neučinil, může si
CD koupit u Lucky Novákové nebo na obec
ním úřadě v informační kanceláři. Jménem.
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Rezedek bych chtěla poděkovat všem, kteří se ně
jakým způsobem podíleli na přípravě CD a pomoci
při našem výročním koncertu.
Dne 20. 7. 2018 jsme byly pozvány na svateb
ní veselici novomanželů Strýčkových v Lanžhotě.
Písničkou jsme jim popřály hodně štěstí, lásky
a předaly svatební dary. A jelikož to byla svatba
Klárky a Michala, výborné zpěvačky a skvělého
muzikanta, nechyběli na ni jejich přátelé, skvělí
hudebníci. Do rána se tančilo jak při cimbálové
muzice, tak při rock and rollu, kterým skupina
FireBalls lákala svatebčany na taneční parket.
V srpnu Rezedky vystoupily na Folklorním
festivalu Milotice 2018 v nedělním programu
„V Brně na Špilberku“, kde jsme zazpívaly pásmo
vojenských písní. V druhém pořadu „Proč bychom
se netěšili“ jsme předvedly naše oblíbené číslo

„šla na trávu“ s netradičními hudebními nástroji.
Autorem velmi krásného pořadu byl Jarek Gajda
a nám bylo potěšením zde zazpívat.
Varmužova cimbálová muzika už několik let
pořádá Svatovavřinecké setkání vinařů spojené
s prosbami za novou úrodu ve vinařské oblasti.
Kukle. Letošní, 8. setkání, se konalo 12. 8. 2018.
Rezedky s radostí přijaly jejich pozvání. Při skle
ničce dobrého vína a při tónech muziky se zpěvy
nesly dlouho až do pozdních hodin.
U skleničky ještě zůstaneme, a to u skleničky
burčáku A. Vinobraní u Dufků, kde jsme každo
ročními hosty, jsme spolu s cimbálkou Petra Šra
hulka z Milotic potěšily všechny příznivce tohoto
moku pěknými písničkami z našeho repertoáru.
Přeji Vám pohodové dny a pevné zdraví.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Milí spoluobčané,
i když my školou nepovinní už konec prázdnin
neprožíváme tak intenzivně, je to určitý zlom,
který všichni vnímáme. Přes prázdniny si větši
na z nás alespoň chvíli odpočinula od pracovních
povinností, ať doma nebo třeba někde u moře,
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a i my v souboru jsme si udělali přes část let
ních měsíců prázdniny. Ale úplně jsme nelenili.
V červenci jsme přijali pozvání mužského sboru
z Bánova a vystoupili s naším programem na me
moriálu Zdeňka Zálešáka. Velmi pěkná akce,
kde o nás bylo výborně postaráno a podle ohlasů

25

jsme určitě naší obci a folkloru ostudu neudělali.
Poté, jak už jsem psal, jsme si dali nepsané sou
borové prázdniny a zpátky do akce jsme se vrátili
na konci léta táborákem na ukončení školního
roku, který jsme tentokrát zapálili v parku pod
kostelem. Místo se určitě osvědčilo a jsme rádi,
že přišlo tolik lidí, tedy hlavně dětí, pro které byl
táborák především.
Na začátku září tvoří obec nový kalendář, a tak
je potřeba už rok dopředu stanovit termíny akcí,
které bychom chtěli uspořádat i v roce 2019.
A není to jednoduché s takovým předstihem. Opět
jsme se dohodli, že uspořádáme všechny akce,
na které jste od nás v posledních letech zvyklí.
Určitě nepřijdete o Pálení čarodějnic, Cimbály
na ulici, Jarmark a možná i něco víc. Určitě Vás
budeme průběžně informovat nejenom v tomto
zpravodaji.

S trochou nadsázky se dá říct, že teď pro nás
začíná příprava na zimu, respektive na vánoč
ní jarmark, který chceme po prvním úspěšném
ročníku znovu uspořádat vedle obecního úřadu.
A není to opravdu tak daleko. Zanedlouho poté,
co vyjde tento zpravodaj, se za výlohami obchodů
objeví vánoční výzdoba.
Ale nebudu teď strašit čertem. Než nám začnou
přípravy na jarmark, určitě nás čeká několik ta
nečních zkoušek, abychom úplně pohybově neza
krněli. A taky musíme trénovat! Rok 2019 je pro
milovníky folkloru významný. Důvod je jasný! Zno
vu po čtyřech letech se vrací Slovácký rok a my,
pokud se všechno podaří, budeme jeho součástí.
Za Soubor Mistřín přeji všem krásný podzim
a těším se na shledanou na některé z akcí ať už
z naší nebo cizí kuchyně.
Petr Hajný

Mužský sbor
Okřídlené „Léto budiž pochváleno“ se pro náš
mužský sbor a letošní léto opravdu hodí. Kromě
pravidelných zkoušek v pondělí ve večerních ho
dinách, kterých se účastní většina členů, jsme
oslavili společně s manželkami kulatiny p. Petra
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Výlety a jeho ženy. Další velkou odpočinkovou
akcí byla oslava životního jubilea p. Rostislava
Marady. A ještě jedno jubileum. Sice to není náš
člen, ale s ženským sborem Rezedky se nám ve
lice dobře spolupracuje. Letos oslavily své páté
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

v ýročí působení vydáním svého nádherného prv
ního CD nosiče. Při této příležitosti přichystaly
krásný pořad s názvem „Šla na trávu“ v parku pod
kostelem, kterého jsme se účastnili nejen jako
vděční diváci, ale i jako zpívající hosté.
Na pozvání vinařů z Křepic jsme svým zpěvem
podpořili jejich nedělní odpoledne otevřených skle
pů. Srpnový Folklorní festival v Miloticích a neděl
ní odpoledne v pořadu ženských a mužských sborů
jsme vzali vážně i nevážně (viz foto A) tak, jak
to předepisoval scénář. Pořad s názvem „V Brně
na Štymberku“ a „Proč bychom veselí nebyli“ nám

dával hodně prostoru. Poslední naší prázdninovou
akcí bylo každoroční vinobraní u Dufků a s tím
spojené „zarážání a otvírání hory“. Na závěr bych
chtěl poděkovat členům CM z Milotic s primášem
Petrem Šrahulkem za jejich ochotnou spolupráci
při zkouškách na naše společné vystoupení. Podě
kování patří samozřejmě také všem našim fanouš
kům za podporu.
Užijte si šťastně konec léta a podzim a na ně
jaké další akci se na Vás těší členové Mužského
sboru.
za MS Jaroslav Gajda

Mankyz
Po březnovém koštu pálenek, likérů a domá
cích pomazánek pokračovala činnost spolku
MANKYZ v plném nasazení. Od jara jsme absol
vovali několik regionálních i mezinárodních de
gustací ovocných pálenek a odborných seminářů
ohledně výsadby a ošetřování ovocných stromků.
Velmi inspirativní byla polská výstava Sokowi
rówka Nalefka Fest pořádaná ve městě Ponia
towa místním kulinářským studiem. Zúčastnili
jsme se zde degustace i následného koštu. V sou
těži byly pouze likéry a maceráty, rozdělené
do tří kategorií. Celkovým vítězem se stal člen
našeho spolku Petr Neduchal. Do konce roku nás
ještě čeká mezinárodní degust ace Grand Prix
ovocných destilátů Flora košt v Olomouci a slav
ná Lubenská Šťopička.
S horkým létem nám přibyla jedna velká sta
rost o již sílící loni vysazené ovocné stromky.
Díky pravidelné zálivce a ošetřování jsme situaci
zvládli a většina loni zasazených stromků přežila
a mají se skvěle k světu.
Na podzim se chystáme zrekultivovat další obcí
určené neobdělané pozemky a osadit je dalšími
ovocnáčky.
Pro místní drobotinu jsme spolu se spolkem
Soubor Mistřín zorganizovali tradiční pálení čaro
dějnic. Výpomocí jsme přispěli i RC Krteček s Po
hádkovým lesem, který se určitě vydařil.
V sobotu 1. prosince připravujeme mikuláš
skou rockovou zábavu, hlavní hvězdou večera
bude oblíbený interpret Jiří Zonyga. Akce se
uskuteční v Sokolovně ve Svatobořicích.
Poté se už budeme plně věnovat naší hlavní
činnosti a připravovat vše na VIII. ročník koš
tu pálenek, likérů a domácích pomazánek, který
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proběhne 9. března 2019 (degustace 2. března),
výstavní vzorky budeme vybírat do 15. února.
za MANKYZ, z. s.
Miroslav Štilárek, Zdeněk Ilčík
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SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané,
opět dostáváme prostor seznámit Vás s děním
v našem sboru. Doufáme, že jste si užili léto, a od
počinuli si a nabrali nových sil.
Jak jistě víte, horké léto nadělalo starosti ne
jen zemědělcům, ale také nám hasičům. Během
prázdnin zásahová jednotka vyjížděla minimálně
k devíti požárům. Také proběhlo cvičení zaměře
né na boj s lesními požáry. Nacvičovalo se plnění
závěsných vaků pod vrtulníkem. Toto probíhalo
na letišti v Miloticích.
V měsíci srpnu, a to 11. 8. proběhla družební
návštěva našich slovenských bratří z Radošovců.
Společně jsme navštívili památník Internačního
tábora Svatobořice, kde se naši hosté seznámi
li s minulostí naší obce. Potom se už návštěva
nesla v družné atmosféře u hasičky, kterou pod
pořil i harmonikář, kterého si přivezli naši hosté
s sebou.
Naši sportovci pokračovali v soutěžích, kde se
mimořádně dařilo našim ženám. Tímto bych Vám
rád naše ženské družstvo představil blíže.
Před třemi lety se zrodil nápad zkusit zapojit
i ženy do soutěží. Chopil se toho David Vodička
a dal dohromady družstvo, které i trénuje a kte
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rému se v letošním roce dařilo. Tak předně Vám
představím jeho členky:
Duhajská Jana (savice), Kovalčíková Monika
(stroj), Řiháková Tereza (koš, B-hadice), Vodičková.
Vlaďka (B-hadice), Paráková Romana (rozdělo
vač), Lungová Zuzana (proud pravý), Rybaříková
Tereza (proud levý), Kulhavá Michala (koš), Trnov
cová Aneta (koš, rozdělovač, B-hadice, proud).
Tato šikovná děvčata se zúčastnila všech sou
těží v rámci GP okresu Hodonín, kde nasbírala
celkem 124 bodů a tím trofej vítěze ročníku GP
okresu Hodonín. V rámci soutěží stály 5x na prv
ním místě, 4x na druhém a 3x na třetím místě.
4. 8. se zúčastnily krajského kola v Brně, kde
získaly 3. místo.
8. 8. se zúčastnily Záhoráckého poháru v Let
ničie, kam postoupilo 5 nejlepších týmů z okresu
a kde se jim podařilo vybojovat 1. místo.
Za toto jim patří velký obdiv a poděkování. Jsme
na ně náležitě hrdí a dává to i příklad našim klu
kům, kterým se letos moc nedařilo. Ale chce to
vytrvat. Rozhodně je budeme v této činnosti nadá
le podporovat tak, jako naše nejmenší sportovce,
ze kterých rostou budoucí šampioni.
Příkaský Jiří

Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

SDH Mistřín
Letní měsíce se pro SDH Mistřín tradičně
 esly ve znamení sportovních klání i společen
n
ských akcí.
Zatímco žákům s končícím školním rokem kon
čí také závodní sezona, družstvo mužů se pečlivě
připravovalo na hlavní vrchol sezony, kterým bylo
Mistrovství České republiky.
V rámci Velké ceny OSH Hodonín dokázali
v součtu bodování z 11 závodů starší žáci suve
rénně zvítězit! Mladší žáci se umístili na 6. místě.
I na krajském kole v Brně předvedli žáci skvělé
výkony, zaslouženě zvítězili a tím vybojovali i po
stup na Mistrovství ČR v Plzni. O den později vy
bojovaly postup do Plzně také dorostenky.
Na Mistrovství ČR starší žáci zazářili v disciplí
nách štafeta 4x60 m a štafeta dvojic, ze kterých
přivezli 2 medaile. V ostatních disciplínách už se
ale bohužel tolik nedařilo a 9., 12. a dvě 13. místa
odsunula naše reprezentanty na celkové 10. mís
to. I tak se jedná o velice pěkný výsledek a vůbec
první medaile, které se podařilo našim družstvům
v žákovské kategorii na MČR vybojovat!
Pro tým dorostenek to byla premiérová účast
na republikovém šampionátu, tudíž hlavně sbírání
zkušeností. I tak se ale děvčatům podařilo umístit
na pěkném 10. místě.
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Grand Prix Hodonín v požárním útoku se letos
účastní 2 týmy mužů a jeden tým žen, složený pře
devším z dorostenek.
Áčko mužů letos neponechalo nic náhodě.
Od prvního ligového závodu drželo vedení stylem
start-cíl a již 2 závody před koncem díky obrov
skému náskoku si zajistilo titul. Béčko až do po
sledního závodu bojovalo o 2. místo se Skalicí.
V rozhodujícím závodě ale Skalica ukázala více
zkušeností a stříbro těsně uhájila. 3. místo je
pro tento mladý tým i tak velký úspěch a příslib
do budoucna.
Na krajském kole v Brně v boji o postup na Mis
trovství ČR v Liberci muži ukázali, jak zkušený
tým jsou, a s přehledem zvítězili ve všech disci
plínách. V požárním útoku dokonce zaběhli neofi
ciální národní rekord – 24:40 s. Těsně před začát
kem mistrovství se týmu opět nevyhnulo zranění
jednoho z členů, naštěstí jej ale dokázaly nahradit
posily z Ivanovic na Hané, Bořitova a Sychotína.
Poslední srpnový víkend se tým mužů vydal
na dlouhou cestu do Liberce. V pátek byly pro
družstva SDH na programu tréninky a slavnost
ní zahájení. To se uskutečnilo po soutěži týmů
HZS ve výstupu na cvičnou věž na ploše moderní
hokejové arény. Pořadatelé změnu počasí zřejmě
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předvídali, po dlouhých úmorných vedrech přišlo
prudké ochlazení a počasí v Liberci sportovním
výkonům příliš nepřálo. Chladno a déšť se pode
psaly na výkonech všech týmů.
V sobotu brzy ráno začínala soutěž SDH disci
plínou běh na 100 m. Zima a mokrá dráha dělaly
závodníkům problémy a dosažené časy zůstávaly
daleko za očekáváním. Nedařilo se ale ani ostat
ním týmům, a tak nám součet 6 časů přes 107
vteřin, který by byl jindy podprůměrný, stačil
na solidní 4. místo.
Jen pro porovnání, součty nejlepších týmů se
běžně pohybují na nebo i pod hranicí 100 vteřin,
tentokrát týmu Oznice stačil k 1. místu součet
rovných 105 vteřin.
V odpoledních štafetách 4x100 m jsme šli
na start hned ve 2. rozběhu. První štafeta běže
la na jistotu a zaběhla pěkný čas 59:34 s. Tomuto
času se v prvním kole nikdo nedokázal přiblížit.
Druhá, rychlejší, štafeta měla tento čas ještě sní
žit, ale po zaváhání na rozdělovači se to bohužel
nepodařilo. S napětím jsme tak očekávali, jak si
povedou rychlejší štafety ostatních týmů. Všichni
hlavní konkurenti se ale řadili až těsně za čas naší
štafety a ta ještě 3 rozběhy před koncem stále figu
rovala na 1. místě. Pak ale přišli na řadu favorité ze
Zbožnova a Oznice a podle očekávání se skvělými
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časy 56,94 s a 58,01 s dostávají před nás. 3. místo
a první medaili ale bereme všemi deseti. A co je
důležité – před závěrečným požárním útokem jsme
na děleném 3. místě se součtem bodů 7, o 1. místo
se dělí Zbožnov a Oznice se 3 body.
Po skvělém času z krajského kola jsme plni
sebevědomí a cílem není nic jiného než vítězství
v požárním útoku a pak už jen doufat v zaváhá
ní týmů před námi. V neděli ráno jdeme na start
jako 4. Podmínky opět nejsou ideální a nástřik
vody do terčů všem komplikuje vítr. Krásně roz
běhnutý útok, rychlá voda, k větru se ale přidává
i komplikace v podobě přisávání vzduchu čerpa
dlem, protože pořadatelé zapomněli doplňovat
vodu do kádě. Čas 26:90 s není špatný a nakonec
by stačil na 2. místo, spokojeni s ním ale nejsme
a rozhodujeme se pro opakování pokusu na úplný
závěr startovní listiny. Ani ostatním týmům se ne
daří podle představ a v prvním kole se nikdo jiný
pod hranici 27 s nedostává.
Jdeme tedy na 2. pokus. Útok opět rozběhnutý
velmi rychle a tentokrát i s rychlým naplněním
10 litrových terčů. Časomíra se zastavuje na čase
25:76 s, na pravém terči dokonce na skvělých
24:75 s.
Dostáváme se tak suverénně do vedení jak v po
žárním útoku, tak i v celkovém pořadí, protože
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Zbožnovu a Oznici se první pokus nepovedl. Kost
ky jsou vrženy, zbývá jen čekat, jak si povedou
ostatní. Naši pronásledovatelé z Horní Kamenice
a Michálkovic kazí i své 2. pokusy a je tedy jasné,
že celkově budeme nejhůře 3. Zbožnov a Oznice
jdou na start mezi posledními a musí zaběhnout
čas pod 28 s.
Mezitím už se připravujeme na svůj opakovaný
pokus. Zbožnov jde na start, vítr opět dělá prouda
řům problémy. Časomíra se zastavuje na 28:92 s!.
Už budeme nejhůř 2.! Na základnu nastupuje.
Oznice. Pomalejší voda, opět problémy při ná
střiku a výsledný čas 29:86 s. Propuká ohromná.
radost a euforie!
Jsme mistři České republiky v požárním sportu!
Čeká nás ale ještě opakovaný pokus, který už
sice nemusíme absolvovat, chceme ale zaútočit
na národní rekord. Po návalu emocí ale bylo těž
ké se opět zkoncetrovat na výkon, navíc trať už
byla po celodenním soutěžení značně podmáčená.
Po uklouznutí proudařů a přešlápnutí čáry je ten
to pokus neplatný.
To ale nikoho mrzet nemusí a propukají vítězné
oslavy. Obíháme vítězné kolečko a děkujeme fa
nouškům, kteří nás přes celou republiku přijeli
podpořit. Plnými doušky si užíváme také slav
nostní vyhlášení, předávání medailí, pohárů a cen.
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Po dlouhé cestě domů nás na zbrojnici čeká
krásné přivítání od členů sboru i ostatních fa
noušků. Později večer přichází s gratulací a šam
paňským i pan starosta obce.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouš
kům, kteří nám drželi palce a především pak Obci
Svatobořice – Mistřín a všem sponzorům, kteří
nám umožňují pravidelně se zúčastňovat závodů
celorepublikového formátu a bojovat zde o příčky
nejvyšší. Děkujeme!
K letošnímu jubileu 120 let výročí od založe
ní sboru tak dostáváme ten nejkrásnější dárek
v podobě největšího úspěchu, jakého lze v požár
ním sportu v České republice dosáhnout.
Po 10 letech jsme se rozhodli pro změnu
a na tradiční rockové letní noci nahradila Gene
race kapela V. S. P. Band. Akce se i díky hezkému
počasí vydařila a za zábavou opět přišla spousta
návštěvníků.
V měsíci srpnu naši členové v čele s Otou Svo
rou uspořádali letní tábor pro děti v Haluzicích.
Poslední prázdninový víkend nás čekaly dlou
ho připravované oslavy 120 let od založení sbo
ru. V pátek byla na programu slavnostní členská
schůze, které se účastnili také hosté z řad okres
ních funkcionářů a také pan starosta obce. Byli
oceněni dlouholetí členové za jejich celoživotní
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aktivní práci ve sboru a z rukou starosty OSH
pana Miroslava Kuchaře převzali ocenění také
členové úspěšného týmu mužů.
V sobotu odpoledne byla na programu hlavní
část oslav. Ta začínala průvodem členů, hostů,
současné i historické techniky od rybníka k ha
sičské zbrojnici.
I v letošním roce se podařilo naší obci a velite
lům zásahové jednotky získat dotace na pořízení
nových vozidel. Oba sbory tak získaly zcela nové
dopravní automobily pro 9 osob. Ty nahradily již
dosluhující vozidla. Po proslovech a stručném
shrnutí bohaté historie našeho sboru pak násle
doval právě slavnostní křest nového dopravního
automobilu Ford Transit.

Další částí programu byly ukázky slaňování a his
torické techniky a byly připraveny také zábavné
soutěže pro děti. Vše ale narušil déšť, kvůli které
mu jsme museli zrušit plánovanou večerní zábavu.
V neděli pak byla sloužena slavnostní mše
za hasiče.
Děkujeme všem hostům z řad funkcionářů, bra
trům a sestrám hasičům z okolních sborů, panu
faráři a návštěvníkům z řad našich spoluobčanů,
kteří se oslav zúčastnili a přispěli k důstojnému
průběhu celé akce.
V měsíci říjnu provedeme sběr starého železa.
O přesném termínu Vás budeme informovat v roz
hlasu a na kabelové televizi.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Parné suché léto za sebou zavírá vrátka, před
nimi stojí podzim a za ním čeká zima, kterou má
z nás málokdo rád. Celé léto jsme vyhlíželi déšť,
každý mráček nám skýtal naději, že spadnou ně
jaké kapky, ale nedočkali jsme se. Zeleň prohrála
svůj boj se suchem, místo zelených ploch jsme
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měli spáleniště. Důležitou akcí tohoto horkého
léta byla akce, která i když se nás přímo netýka
la, byla pro nás důležitá. Byl to XVI. Všesokolský
slet. Poprvé od počátku, kdy se obnovily slety,
to je od roku 1994, jsme se sletového cvičení
neúčastnily. Všechno má svůj konec, každé proč
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má svoje proto. My jsme se rozhodly, že do Pra
hy nepojedeme. Každá účast na takovéto akci se
rovná spoustě zážitků. Když sedíme na Sokolov
ně a vzpomínáme, naše vzpomínky jsou veselé,
humorné, ale řešily se i různé nepříjemnosti. Ale
to vše k tomu patřilo. O Sokolu se nesou různé
vtipy a poznámky, říká se, že Sokol jako organi
zace vymírá. Kdo sledoval průběh této akce v te
levizi, musel vidět, že tomu tak není. Spousta
cvičenců byla toho důkazem. Cvičily děti, doros
tenci, střední generace a také senioři. Vše bylo
pečlivě připraveno, skladby byly úžasné. A právě
i to parné léto přispělo ke zdárnému průběhu.
My jsme seděly u obrazovek a bylo nám líto, že
tam nejsme, zvláště když jsme viděly v záběrech
Bílovčanky (cvičenky z Velkých Bílovic), se kte
rými cvičíváme. Bylo nám z toho smutno. Tento
slet potvrdil, že Sokol žije a bude pokračovat
i nadále. I my se snažíme, aby to tak bylo i u nás.
A já si myslím, že se daří. O tom svědčí mládež,
která trénuje stolní tenis a i mezi nás postarší
začínají chodit mladší ročníky. Snažíme se proto
prostředí, ve kterém se pohybujeme, co nejvíce
zkulturnit. Údržba „Sokolky„ probíhá podle toho,
kolik se nám sejde v kasičce peněz. A protože se
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tam nějaké našly, byla zhotovena nová podlaha
na jevišti a musím podotknout, že částka, kterou
jsme investovali, byla nemalá. Potom následoval
generální úklid a výsledkem tohoto snažení byl
náš zálibný pohled na povedené dílo. Byly jsme
spokojeny samy se sebou. 17. srpna jsme odjeli
do Vacenovic na kulturní akci „Když senioři tan
čí”. Byli jsme připraveni představit naše taneční
vystoupení. Příprava byla opravdu poctivá, v kos
týmech z 30. let jsme vystoupili před zúčastněným
publikem, které bylo v tomto roce opravdu počet
né. Stejně poctivě se připravovaly ostatní obce,
a tak započaté odpoledne se jevilo jako velmi zda
řilé. Stalo se však, s čím nikdo nepočítal. Jeden
z přítomných účinkujících zkolaboval, bohužel se
ho nepodařilo zachránit. Všechny přítomné tato
událost hluboce zasáhla. Veselí vystřídal smu
tek, akce byla předčasně ukončena. Co všechno
k tomu dodat? I takovou tvář dokáže život ukázat.
A zase jsme slavili. Naše starostka A. Výle
tová slavila své významné životní jubileum. My
jsme jí popřáli vše nejlepší, hlavně zdraví spolu
s celou rodinou. Naše činnost byla prázdninová,
dovolenková. 22. září chystáme novou akci: „Noc
Sokoloven”. Pořádáme ji na základě výzvy ústředí
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Sokola. Je určena mládeži, ale vítáni budou i do
spělí. A co nám donese, to se ukáže, protože teď
je ve stavu příprav. A jak jsem uvedla, po podzimu
přichází zima, kterou moc nemusíme. Útěchou
nám je, že všechny akce, které chystáme, nám

zpříjemní toto šedivé období. A co to bude?
Nechte se překvapit.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice

Box Club Mistřín
Po prázdninové přestávce začal náš od
díl boxu poslední týden v srpnu pravidelné
tréninky v Sokolovně. Oblastní liga v boxu
začíná prvním kolem 15. září v Prostějově.
Zde bude provedeno vyhodnocení ročníku
2017/18 a rozdány diplomy a poháry. Náš
oddíl Sokol Svatobořice Box Club Mistřín
v tomto ročníku dosáhl velmi dobrých vý
sledků, když v kategorii „přípravka“ obsa
dil pěkné 3. místo a v kategoriích “juniorů“
a „mužů“ zvítězil, tedy obsadil 1. místo. Jak
už bylo několikrát vzpomenuto, velký podíl
na těchto výsledcích měli naši hostující bo
xeři z Holíče a ze Skalice.
A právě zde bych chtěl pozvat především
školní mládež, ale nejen ji, aby se přišla po
dívat na naše tréninky a zkusila, co je to box,
že to není jen bezhlavé „mlácení“, ale pěkný
technický sport, který patří k nejstarším
olympijským disciplínám, a v případě zájmu
pokračovali v našem oddílu. Box lze trénovat
i pouze jako obrannou činnost a pokud boxer
nechce do ringu, je to jen na něm.
Příslibem je i návrat po roční činnosti
v Anglii naší opory v minulosti a tehdejšího
Mistra republiky v kategorii Juniorů Lukáše
Hubáčka. Věříme, že napomůže rozvoji klu
bu a také, že si k nám najdou cestu jak sva
toborští, tak mistřínští mládežníci a pomo
hou udržet a rozvíjet sport, který má v naší
obci téměř 90ti letou tradici.

Box
club Mistřín

Pořádá nábor nových členů
Kde: Sokolovna Svatobořice
Kdy: Po 17:30-19:00

St 17:30-19:00
Pá 17:30-19:00
Více info tel.: 739 994 599
Facebook: Boxclub Mistřín
Za oddíl boxu Franta Janča

Stolní tenis
A je to tady, léto pomalu končí a sezona nám
začíná A. Je na čase skončit s lenošením a začít
si dávat pořádně do těla. Přes prázdniny jsme ale
nelenili, hráli jsme nejen stolní tenis, ale obuli
jsme i venkovní tenisky a zkusili si zahrát tenis
„U Žúdra“. Kdyby nám to šlo jen o malinko líp,
určitě neváháme a založíme i tenisový oddíl A.
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Dále jsme upevňovali vztahy s okolními týmy.
Přijeli k nám hráči ze Zaječí a my jeli zkusit pod
mínky v Kyjově. V obou případech probíhala ka
marádská atmosféra a hra ve stylu fair play.
Naše snaha o vytvoření dalšího týmu pro děti
byla korunována úspěchem a náš oddíl má již
tři týmy. V nadcházející sezoně budou tedy děti
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nabírat zkušenosti v základní soutěži. Jelikož
jsme chtěli posilnit družstva, přizvali jsme na po
moc sourozence Josefa a Zbyňka Halovi a Františ
ka Palána, kteří k nám od září přestoupí.
Budeme moc rádi, když se na nás přijdete podí
vat a podpořit nás.
Jaro, léto, podzim, zima,
na pinpongu je nám prima.
Rozcvič svaly, začni hned,
podání, forhend, beckend a pak střed.
Už přijeli soupeři na sokolku,
šeptají si - mají v týmu holku.
Po rozehře začne zápas,
tak se snaž, ať není trapas.

No jo, k obědu byla husa na pekáči,
křičí fanoušci a spoluhráči.
Time - out zařve trenér,
no tak nebreč, už se seber.
Usměj se a začni hrát,
chytře myslet – ne rány rozdávat.
Nechci kamarády zklamat,
a tak spiny začnu dávat.
Už jen míček a je konec za krátko,
dlouhou hru korunuje prasátko.
Stisk ruky soupeři a rozhodčímu,
štěstí pomohlo dnes našemu týmu.
Tým stolního tenisu

T. J. Sokol Mistřín - kuželkáři
Start do nové sezony 2018/2019
V průběhu léta nastala posezonní pauza, tak
kuželkáři měli opět možnost trénovat na několi
ka turnajích v celém kraji. Poslední turnaj ukon
čil odpočinkové letní dny na kuželně v Mistříně.
Tím byl již V. ročník memoriálu Josefa Vinklára.
Turnaj čtyřčlenných družstev registrovaných
hráčů, kteří mohli být složeni jakkoliv v týmu,
měl vysokou účast. Odehráno bylo 160 her na 120
hodů sdružených. Každý den během 14ti dnů
bylo na kuželně živo a hráči se snažili překonat
jeden druhého, ale i týmově vyhrát celý turnaj.
Bylo viděno mnoho pěkných výkonů a hráli u nás
hráči i z nejvyšších soutěží Česko -  Slovenské
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

republiky od Prahy po Bratislavu. Nejvyšší výkon
jednotlivce memoriálu za mužskou část nahrál
pan Dušan Ryba s výkonem 611 poražených kuže
lek a za ženy hráčka z týmu Konstruktiva Praha
paní Kopřivová Eva výkonem 551 poražených ku
želek. Týmově zvítězil smíšený mužský mančaft
ve složení Luděk Rychlovský, Dušan Ryba, Radek
Janás a Zdeněk Zálešák náhozem 2298 poraže
ných kuželek. Jsme mile potěšeni, že pátý ročník
turnaje měl mezi kuželkáři napříč republikou
velkou oblibu a doufáme, že se k nám budou rádi
vracet i v dalších letech. Během léta na kuželně
proběhlo několik menších brigád. Hlavní byl úklid
na pozemku kolem kuželny a hlavně důležitá byla
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pro nás výměna všech čtyř sad kuželek a zakou
pení nových koulí. Pevně věřím, že výkony hráčů
v novém ročníku půjdou tím pádem nahoru. Ku
želnu také využívají mnohé místní spolky k po
řádání vlastních turnajů a jsme jen velmi rádi,
že je kuželna tak využívána lidmi žijícími v obci.
Druhým týdnem v září byla započata nová sezona.
Družstvo „A“ hrající třetí kuželkářskou ligu sku
piny „D“ se bude snažit atakovat přední příčky
tabulky, pokud se podaří, tak i postupové pozice
do druhé ligy. Tým „B“ bude v Jihomoravské divi
zi bojovat o co nejlepší umístění v tabulce. Pevně
věříme, že se to podaří. Céčko hrající Krajský pře
bor 2. třídy, může taky pomýšlet na postup do 1.
třídy. Poslední dvě sezony družstvu „C“ postup

unikl o vlásek. Zkušenosti a kvality mají všechna
tři družstva, tak s menším či větším štěstím se
může postup podařit. Uvidíme, jak vše dopadne.
Dorost čeká pod vedením pana Ivana Blahy sezo
na v Krajském přeboru a bude jistě předávat zku
šenosti mladším dorostencům, kteří pravidelně
2x týdně trénují na kuželně s vedoucím mládeže.
Nový soutěžní ročník je před námi, tak se můžeme
těšit na mnoho zajímavých utkání. Rád bych tedy
pozval všechny fanoušky kuželkářského sportu
na návštěvu naší kuželny, kdy hrající dny jsou so
bota v časech 10 hod., 17 hod. či neděle v 10 hod.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček
Člen kuželkářského spolku

SK Spartak
SK Spartak zahájil sezonu 2018-2019

Dlouhé a horké léto pomalu končí a zkracující
se den je předznamenáním babího léta a podzimu.
Po krátké letní přípravě jsou už naplno rozběh
nuté fotbalové soutěže všech věkových kategorií.
Do nové sezony vstupuje náš areál s dokončenou
druhou etapou přestavby spartakovského zázemí.
Jsme rádi, že za velké pomoci našeho obecního
úřadu se nám daří zvelebovat zázemí pro naše hrá
če i hostující týmy, aby se všichni cítili co nejlépe
a dokázali předvádět pohledné fotbalové výkony.
Pakliže jdou stavební práce dobře a daří se re
kontrukce našeho zázemí, výkony našich týmů
se ubírají spíše opačným směrem. Před sezonou
bylo jedním z hlavních cílů našeho A týmu jeho
omlazení. Stejně jako každá změna si však i tato
vybírá svou daň. Po šesti utkáních se svatoborské
áčko krčí na předposledním místě tabulky, když
se jim povedlo jen jednou vyhrát a pětkrát pro
hrát. Je to jeden z nejhorších vstupů do sezony
za dlouhé roky. Ale věříme, že i nepříznivá série
brzy skončí a ke třem získaným bodům přibydou
další a v hojnější míře. Je to jistě jen otázka trpě
livosti. Po dvou letech se do soutěžních zápasů
přihlásilo i béčko mužů, které je tvořeno hlavně
mladými kluky, kteří ještě nedávno oblékali do
rostenecký dres. Plní tedy funkci juniorky tak,
jak bychom si představovali. Do sezony vstoupilo
dvěma domácími výhrami, jež naplnily hráče i di
váky optimismem. Bohužel pak přišly tři porážky
v řadě a z umístění na špici tabulky se stalo sed
mé místo.
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Vzhledem k malému počtu hráčů jsme se pro
tuto sezonu rozhodli spojit dorostenecký tým
s kluky z Dubňan. Tento krok se zatím osvědčuje
a v I. třídě krajské soutěže drží naši hráči krásné
čtvrté místo. Byli bychom rádi, kdyby nastavená
spolupráce s oddílem Dubňan pokračovala i v bu
doucnu a třeba i na jiné úrovni než jen v dorostu.
Po odehraných třech kolech nám velkou radost
dělají žáci, kteří vedou okresní soutěž spolu s ho
donínským Nesytem. V pouhých třech zápasech
chlapci nastříleli 36 branek a dostali jen jeden
jediný, to je úžasná bilance! Kéž by se klukům po
vedlo podobně odehrát i další zápasy. Určitě tím
dělají velkou radost nejen sobě, svým trenérům
a rodičům, ale hlavně fanouškům, za což jim patří
ohromné poděkování.
Oba týmy základny (starší i mladší) jsou i v le
tošním roce spojeny s kluky ze Šardic. Starší
mají po třech kolech za sebou na góly bohaté
výsledky, a to navzdory tomu, že se jim povedlo
získat jen jeden bod za remízu 9:9 s Moravským
Pískem. Mladší kluci ve dvou utkáních sesbírali
také hodně gólově bohaté výsledky a oba prohráli.
Navzdory nepříznivým výsledkům je ale na našich
nejmenších nadějích vidět velká snaha, radost ze
hry a pohybu a obrovská touha po vítězství. Vidět
v těch malých očích zápal pro kopanou je velmi
inspirativní a dokáže nabít energií každého, kdo
alespoň kousek některého z jejich zápasů zhlédne.
Do dalších podzimních dnů plánujeme v na
šem areálu několik velkých brigád, které by měly
hodně pomoct s vyklízením ještě neopravených
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 rostor v našem areálu, aby mohla být započata
p
třetí etapa rekonstrukce. Jsme rádi, že se naši
členové neobracejí i k takovým povinnostem
zády a snaží se co nejvíce přiložit ruku k dílu. Je
opravdu nádherné sledovat, jak se staré prostory
a chátrající zázemí skoro před očima mění v nový,
krásný a moderní areál. Za to všechno vděčíme

hlavně našemu obecnímu úřadu. Moc za tuto po
moc děkujeme!
Milí přátelé, děkujeme Vám všem za přízeň
a podporu a věříme, že i v příštích týdnech se
s Vámi setkáme při dalších zápasech svatobor
ského Spartaku.
Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Naši legionáři
V rámci 100. výročí ukončení první světové vál
ky jsme připravili výstavu v Muzeu internačního
tábora.
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Kyjov
a její vedoucí Mgr. Blankou Pokornou byly nain
stalovány panely, které připomínají vznik, průběh
a důsledky této hrozné události. Jsou zde k vidění
vojenské stejnokroje našich legionářů z ruské,
francouzské a italské fronty včetně výzbroje:
chladné zbraně (šavle, meče, bodáky, kinžále)
a střelné zbraně (pušky). Ve vitrínách si mohou
návštěvníci prohlédnout osobní výbavu každého
vojáka od nožů až po společenské hry. Dále se zde
dozví informace o budování uprchlického tábora
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ve Svatobořicích pro haličské židy. Neméně zají
mavá je i zpráva o „Ruských letácích“. Aféra, kte
rou rozpoutaly rakouské úřady proti vzpurným
Čechům, na jejímž konci byli odsouzeni k trestu
smrti tři naši spoluobčané. Jsou zde instalová
ny také seznamy a fotografie vojáků a legionářů
z obou obcí v té době samostatných vesnic.
14. 9. 2018 se uskutečnila vernisáž již zmíněné
výstavy. Součástí byla přednáška Jana Marady,
člena obce legionářské jednoty Hodonín, který
nám přiblížil působení Československých legií
za 1. světové války.
Rostislav Marada
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Nejkrásnější krojovaný pár
V sobotu 28. července 2018 patřil areál pod
břeclavským zámkem více než stovce krojovaných
z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a dokonce
i Slovenska. Poprvé se tam uskutečnilo 3. Se
tkání přátel jižní Moravy. Součástí této akce bylo
i vyhlášení výsledků o nejkrásnější krojovaný pár.
Program setkání odstartoval před polednem
slavnostní průvod více než 100 krojovaných,
i když teploty šplhaly vysoko nad 30° C. V od
poledním programu se představily folklorní sou
bory, dechové hudby a cimbálové muziky. Zpes
třením bylo vyhlášení výsledků „O nejkrásnější.

krojovaný pár“. Do soutěže se přihlásilo 48 párů.
Hlasovalo celkem 126 031 osob, kteří nakonec
vybrali Adélku Mrkůsovou a Petra Varmužu ze
Svatobořic-Mistřína. Poslali jim 12 659 hlasů!
Navíc Adélka ten den slavila 18. narozeniny, a tak
dostala krásný dárek.
Adélko a Peťo, ještě jednou velká gratulace A
a poděkování za výbornou reprezentaci Slovác
kého krúžku a potažmo také obce Svatobořice-
Mistřín.
Lenka Gajdová

Pozvánka na hody
Stárci, stárky a chasa ze Svatobořic-Mistřína Vás srdečně zvou na

Slovácké hody s věncem
ve dnech 17. – 19. listopadu 2018

SOBOTA 17. 11. 2018
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s DH Mistříňanka, KD
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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NEDĚLE 18. 11. 2018
10:00 hodin
– Slavnostní hodová mše svatá, kostel Navštívení P. Marie
13:45 hodin – Průvod pro stárky (sraz u hasičské zbrojnice ve Svatobořicích) DH Svatobořáci
16:00 hodin
– Hodové zastavení u duchovního správce, fara
16:30 hodin
– Povolení hodů, čtení artikulí, u radnice
17:00 hodin
– Po holénce, KD
17:30 hodin
– Vitajte přespolní – sjíždění a marše přespolních, KD
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s DH Svatobořáci, KD
PONDĚLÍ 19. 11. 2018
20:00 hodin – Hodová taneční zábava s DH Šardičanka, KD
24:00 hodin – Maškara
02:00 hodin – Marš – Hody, milé hody, už sem dohodoval

Žádost Okresního soudu v Hodoníně
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Co bylo a co bude
Kulturní akce, které se uskutečnily ve III. čtvrtletí 2018
Červenec
1. 7.	Farní pouť k svátku Navštívení Panny .
Marie, farníci
21. 7.	Letní noc u hasičské zbrojnice Mistřín
(SDH Mistřín)
Srpen
17. 8.	Senior Dance, Vacenovice (Mikroregion
Nový Dvůr)
25. 8.	Vinobraní, Vinařství Dufek (MS)
20. 8. – 2. 9. 5. ročník Memoriálu Josefa Vinkla
ra, turnaj čtyřčlenných družstev
(kuželna)
31. 8.	Charita, Den otevřených dveří, DPS

31. 8.	Táborák ke konci prázdnin, zahrada .
u kuželny (Soubor Mistřín)
Září
1. – 2. 9. 120. výročí SDH Mistřín
14. 9.	Vernisáž výstavy „Legie“, muzeum .
(Obec a KD)
22. 9.	Noc sokoloven, Sokolovna .
(T. J. Sokol Svatobořice)
23. 9.	Trh místních produktů, zámek Milotice
(Mikroregion Nový Dvůr)
27. 9.	Projekt ochrana člověka za mimořádných
událostí (ZŠ)
27. 9.	Koncert Vojenského uměleckého souboru
ONDRÁŠ, KD (Obec a KD)

Akce, které připravujeme na IV. čtvrtletí 2018
Říjen
2. 10.	Zahájení tanečního kurzu .
pro začátečníky
12. 10.	Sázení lípy Svobody u Památníku .
Internačního tábora s besedou ke vzniku
Československa (Obec a KD)
18. 10.	Přednáška s besedou k 790. výročí první
písemné zmínky o Mistřínu, KD
21. 10.	Beseda se seniory, KD (obec a KD)
24. 10.	Přednáška, „Jak si pomoct od bolesti
páteře a kloubů, KD
Listopad
3. 11.	Koncert komorního orchestru Czech
Virtuosi k vzniku Československa
8. 11.	Přednáška - první pomoc/resuscitace,
KD

11. 11.	Pietní akt k 100. výročí ukončení .
1. světové války
17. -19. 11.  Hody
25. 11.	Čaj o páté
Prosinec
1. 12.	Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
2. 12.	Mikulášská besídka, KD (obec, ZŠ, KD)
16. 12.	Adventní jarmark, parkoviště u Spartaku
(soubor Mistřín)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, u ZŠ .
(obec, KD, soubory)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(Sokol Svatobořice)
26. 12.	Vánoční koncert DH Mistříňanky, KD
(DH Mistříňanka)
31. 12.	Silvestrovský pochod, sběrný dvůr .
(Obec S-M)

Plesy – Fašaňk 2019
Leden
12. 1.	Taneční prodloužená, KD (ZŠ)
19. 1.	Taneční a módní show, KD .
(Slovácký soubor Lúčka)
26. 1.	Dolňácký krojovaný ples, KD .
(Slovácký krúžek)
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Únor
2. 2. Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
16. 2.	Ples hasičů, Sokolovna (SDH Svatobořice)
17. 2.	Dětský maškarní karneval, KD (Orel)
23. 2.	Diskoples, KD (Spartak)
Březen
2. 3. Fašaňk
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SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
pátek 12. 10. 2018
v 17:00

POZNEJME SE LÍP.

u Památníku
Internačního tábora
Svatobořice

Slavíme 100 let výsadbou 100 lip.
partneři:
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Oslavy k 100. výročí
Obec Svatobořice-Mistřín Vás zve na oslavu
k 100. výročí ukončení 1. světové války:
11. listopadu v 10:00 hod. – Mše sv. za padlé legionáře a rodáky v 1. svět. válce,
kostel
                        17:00 hod.

– Kladení věnce u památníku v Mistříně, čestná stráž.
legionáři, smuteční pochod, hymna – DH Mistříňanka,
– Lampionový průvod směr Muzeum IT – kladení věnců
– Ohňostroj
– Přednáška, konec 1. svět. války, vznik Československa
– Prohlídka muzea

Knihovna
Místní knihovna nabízí čtenářům i ostatním ob
čanům novou službu – SEMÍNKA Z KNIHOVNY.
Co si pod tím představit?
Téměř každý v obci má zahrádku, na které
pěstuje všechno možné, a tím pádem má spoustu
semínek rostlin, které by se hodily zase někomu
jinému. Pokud se chcete zapojit, můžete přinést
semínka květin, bylinek, zeleniny, třeba i cibulky
mečíků, narcisů či tulipánů. Vše do malých sáčků
s popisem druhu. Sáčky se budou volně rozebírat.
Nic se nikam nebude zapisovat, nikdo se k niče
mu nebude zavazovat. Je to jenom o tom, že někdo
chce semínka dát a někdo si chce rostlinky vy
pěstovat. Přijďte, vyzkoušíme, zda se nám tento
nápad bude líbit a bude dobré v něm pokračovat.
Jindra Faiglová, knihovnice
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JUBILANTI
Všem našim občanům, kteří se v říjnu, listopadu i prosinci dožívají svého významného životního
jubilea nebo výročí sňatku, přejeme hodně zdraví, lásky, úcty a spokojenosti v rodinném životě.
Pracovníci obecního úřadu

Chtěla bych touto cestou požádat občany, kteří v roce 2019 oslaví 50. výročí a 60. výročí sňatku a tento
nebyl uzavřen v obci Svatobořice-Mistřín, aby jej nahlásili na obecním úřadě (matrika) nebo na tel. čísle
518 620 235 do 31. 12. 2018. Děkuji.
Zdenka Gazdová, matrikářka
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Pranostiky
Říjen:
• Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
• Říjen a březen rovné jsou ve všem.
• Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.
• Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky (3. 10.).
• Na svatého Kalista ucpi včelín dočista (14. 10.).
• Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují (21. 10.).
Listopad:
• Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
• Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
• Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
• Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá (8. 11.).
• Na svatého Otomara neuvidíš již komára (16. 11.).
• Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice (30. 11.).
Prosinec:
• Prosinec naleje a leden zavěje.
• Studený prosinec, brzké jaro.
• Když Měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
• Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora (4. 12.).
• Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny (16. 12.).
• Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, .
bývají o Velikonocích plny kočiček.
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Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde
o rčení, které se snaží dávat do souvislosti
určité meteorologické jevy a roční dobu,
založená na dlouhodobé lidské zkušenosti,
potažmo i předpověď těchto věcí. Česká
a moravská slovesnost jich zná na stovky.
Výraz pranostika je odvozeno z latinského
slova prognosis, tedy předpověď.
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Vystoupení v Miloticích

SK Spartak - Starší přípravka
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Hasiči na táboře dětí

Tábor ve znamení indiánů
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Rezedky v Miloticích

Rozloučení s prázdninami
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Postavy z Pohádkového lesa

Rekonstrukce parkoviště u nákupního střediska
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

49

Výstava legionářů v Památníku IT

Farní den
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Atletický den v ZŠ

Atletický den v ZŠ
Podzimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

POCHOD ZA PRASÁTKEM
S I LV E S T R
Zveme Vás na tradiční Silvestrovský pochod za prasátkem 31. 12. 2018, jehož konečná .
je v naší obci. Všichni se sejdeme na Sběrném dvoře odpadů, kde se společně pobavíme.
Letošním tématem Silvestra jsou řemesla. Poněvadž se potkáme na sběrném dvoře, naše obec má
řemeslo jak jinak: POPELÁŘI. Naším společným znakem budou výstražné reflexní vesty. .
Kdo ji najde doma, ať si ji vezme, ostatní si ji budou moci zakoupit .
před začátkem pochodu s logem obce.
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