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Vážení spoluobčané,
během ledna, února a také začátkem
března většina spolků v naší obci absolvuje
valné hromady, na nichž bilancuje minulé
období a představuje své plány do nadcházejícího roku. Přiznám se, že je pro mne
opravdu ctí, když jsem na tato jednání pozván. Pokud mi to dovolí čas, tak se jich
velmi rád zúčastňuji.
Je jedno, zda jsou spolky zaměřeny
na sportovní, národopisnou, chovatelskou
nebo společenskou činnost. U všech vidím
nadšení a chuť, nové nápady a snahu rozvíjet svoji činnost. Výrazná část členů spolků je mladá a je u nich vidět snaha zapojit
se do činnosti spolků a plnit si své představy. Protože většina zastupitelů obce
je nějakým způsobem do činnosti spolků
zapojena, je samozřejmá podpora obce pro
rozvíjení spolkové práce. Vždyť jsou to
v podstatě hlavní nositelé veřejného života
obce.
Přeji všem aktivním občanům, ať se jim
jejich práce daří a hlavně ať mají sami radost ze svých aktivit.
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás ve svém příspěvku informovat
o průběhu větších investičních staveb v obci tak,
jak jsem je popsal v minulém zpravodaji.
V nejbližší době bude položen asfaltový koberec
na prodloužení ulice K Vinohradům a tím bude
stavba ukončena. Čekáme ještě na dokončení
studie, kterou nám nařídil stavební úřad, a můžeme vyměřit jednotlivé parcely a zahájit prodej.
Prodloužení ulice Pod Kostelem je připraveno.
Ve výběrovém řízení, jehož se zúčastnilo 8 firem,
byl vybrán dodavatel a práce budou zahájeny
od začátku dubna a do konce června by mělo být
hotovo.
Pro rekonstrukci nákupního střediska jsme
počítali s dotací na zateplení budovy. Bohužel
dle stanoviska ministerstva životního prostředí
nemáme na dotaci nárok, a tak bude muset zastupitelstvo znovu rozhodnout, jestli celou akci
zafinancujeme z vlastních zdrojů.
Rekonstrukce restaurace na kulturním domě
již začala. Zatím se připravuje mimo prostory
kulturního domu. V měsíci květnu a na začátku
června bude restaurace uzavřena a v té době proběhnou všechny práce.
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Do konce března bude dokončeno rozšíření
sběrného dvora o vybavení novými kontejnery.
Koncem března byla schválena dotace na zateplení a výměnu oken na základní škole. V současné
době připravujeme výběrové řízení na dodavatele
stavby a v co nejkratší době bychom chtěli stavbu
zahájit tak, aby hlavní část prací proběhla v období školních prázdnin.
Na revitalizaci mistřínského rybníku jsme měli
v rozpočtu vyčleněnu částku 2, 4 miliony korun.
Po úpravě rozpočtu podle připomínek dotčených
orgánů částka vzrostla na 7 milionů korun. Bude
třeba rozpočet upravit a požádat o dotaci, což
může vlastní opravu rybníku odložit.
Zahájili jsme postupnou demolici budov vepřína
na bývalém statku v Mistříně. Celý areál je rozsáhlý a jeho vyčištění bude vyžadovat ještě hodně
práce a investic.
Na nejnáročnější akci, což je přestavba svatoborského mlýna, připravujeme žádost o dotaci. Ta
bude podána do konce května a podle výsledku se
rozhodne o dalším postupu.
Kromě těchto stěžejních akcí probíhá současně
několik menších staveb, o kterých Vás informuje
ve svém příspěvku místostarosta.
Miroslav Veselý, starosta obce
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, čas nám neúprosně utíká
a my všichni se už těšíme ze začátku jara a přílivu energie. Nedávno jsme společně oslavovali
konec roku na sběrném dvoře při každoročním
pochodu „za prasátkem“ a teď se můžeme radovat
ze slunečních paprsků. Zimní období je za námi
a věřím, že se vše podařilo zdárně zvládnout.
Byly také i dny, kdy jsme měli plné ruce práce.
Sněhová kalamita navštívila i naši obec, kdy děti
měly radost a dospělí starost. Zimní údržba pozemních komunikací a chodníků v obci nám dala
hodně práce. Je třeba si uvědomit, že naše obec
je rozlehlá a vždy nebylo v našich silách udržet
veškeré komunikace a chodníky sjízdné ve stejný
okamžik. Velké poděkování patří pracovníkům
technických služeb v obci, kteří pracovali od ranních hodin i v období osobního volna. Dále bych
rád poděkoval všem občanům, kteří se nebáli vzít
metlu či lopatu na sníh do ruky a přiložit ruku
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k dílu. Teď již s úsměvem vstříc jaru a užívat si
pěkné slunečné dny, které nás jistě čekají.
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Postup prací v obci
Počasí nám začalo přát, tak jsme se mohli pustit do nezbytných úprav naší dědiny. Pracovníci
obce již na konci měsíce února začali s pravidelnou údržbou keřů a zeleně v naší obci. Proběhlo
pravidelné prořezávání suchých větví stromů, ale
také i nezbytné kácení vzrostlých stromů, které
již měly svůj život za sebou a bylo třeba je nahradit novými. V Mistříně došlo k vykácení 15ti
suchých ořechů na místní komunikaci „Ořechovka“. Obratem zde bylo vysazeno 30 nových ořechů
a dále ve Svatobořicích u rybníka došlo k vykáce-

ní topolů, které budou v průběhu podzimu nahrazeny lípou. Všechny stromy měly více jak 50 let
a opravdu byly za hranicí své životnosti. Doufám,
že nově vysazeným stromům se bude u nás dařit
a budou nám dělat radost. V ulici Na Dolině bylo
otevřeno nové dětské hřiště v areálu Orla a dále
došlo k oplocení dětského hřiště V Novinách. Podařilo se nám získat s podporou Úřadu práce 4
pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří nám
budou nápomocni od jarních měsíců až do konce
podzimu při sezonních pracích v obci.

Sběr potravinářského oleje
Naše obec se přidává k několika málo obcím
v našem okolí ke shromažďování použitého potravinářského oleje. Budeme velmi rádi, pokud
by občané hojně začali využívat takovou možnost
sběru, aby v naší obci nedocházelo k postupnému
zanášení kanalizačního potrubí tukem. Věc se
má tak, že každých 14 dní při sběru pytlů v úterý či středu bude probíhat sběr potravinářského
oleje. Olej by se měl nacházet v uzavřených PET
lahvích, kde by již neměly být zbytky smaženého
jídla či nečistot. PET láhev šikovně uložíte k pytlům a naši zaměstnanci ji převezmou při svozu
pytlů. Samozřejmě, kdo by měl velké množství fritovacího oleje, tak jej může přímo přivézt na sběrný dvůr v uzavřených PET lahvích. Věříme, že je
to krok správným směrem k udržení naší krajiny
bez velkých nečistot.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 26. 2. 2019
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.00 hodin
starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele i občany a po schválení programu a volbě orgánů zasedání se začal projednávat hlavní bod zasedání.
Bylo to schválení odkupu pozemků o celkové
výměře 9690 m2 přilehlých k ulici Hliník. Současní majitelé je nabídli k prodeji a pro obec se
tím naskytla možnost pro získání pozemků pro
výstavbu rodinných domů. Protože je v obci velký zájem o stavební parcely k výstavbě rodinných
domů, souhlasili zastupitelé s odkupem těchto
pozemků. Jejich cena byla zdůvodněna jistotou, že
se pozemky po rozparcelování rozprodají za únosnou cenu a obec nebude muset vložit do budoucí
výstavby velké investice.
V dalším bodu jednání byl schválen odkup pozemků o výměře 10 m2 vedle svatoborského mlýna
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Protože odkup těchto pozemků nebyl plánován
v rozpočtu obce, schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 3, kterým byl pokryt odkup pozemků.
V průběhu jednání zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu o dotaci se souborem Lúčka
a Římskokatolickou farností.
V bodu různé a při následné diskuzi byli přítomní informováni o připravované rekonstrukci
nákupního střediska a o dalším postupu prací
v obci, zejména přípravy rekonstrukce mlýna, dokončení parkoviště u nákupního střediska, postupu při řešení veřejného osvětlení, dokončení ulice
K Vinohradům a také o dalším řešení likvidace
odpadů.
Na závěr ve 20.30 hodin starosta poděkoval
všem za účast a zasedání ukončil.
Miroslav Veselý, starosta obce

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

◾NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY◾

Fašaňk - řetaz
Svatoborská kronika – kronikář Bimka František
– rok 1930 – obnova starého zvyku „řetaz“
V ostatky 2/3 a 3/3 obnoven na Lid. domě při zábavě zase starý zvyk „řetaz“. Už hned vloni pořádán
na sokolovni. Zájem a půvab tohoto zvyku jaký měl
před válkou nyní už asi nenabude, protože teď se pořádá hlavně z důvodů hmotných. Na „Hanákách“ jak
dosud starší lidé říkají ve farnosti kyjovské, kostelecké a vlkošské tam bývá „řetaz“ hned v „hody“ (říkají
tam věnec). V naší farnosti a milotické vždycky byl
až v „ostatky“. Krátce se zmíním o tomto mizícím
zvyku. Dva „stárci“ chasou zvolení se dvěma „stárkami“ které si vyberou a za pomoci ostatní chasy upletou u první „stárky“ vysoký jehlan (asi 1 m i více)
z kytek krušpánku, růží, praporků a stříbřitých vláken. V neděli v „ostatky“ odpoledne o 3. hod. jdou
nastrojení stárci s hudbou a ostatní chasou pro tento „věnec“ k první „stárce“- Před domem se zahrají
2-3 polky případně píseň co se hrává při „ratolesti“
na svadbě – hudbě a chase vynese se zavdaná i zákusek a pak se nese věnec v průvodu vesnicí do taneční
místnosti; v průvodu jdou i stárky už. I před domem
druhé „stárky“ se vyhrává. Věnec se zanese do vedlejší místnosti a následuje taneční zábava. Před
večeří asi o 9. hod. bývá více „volenek“; při těch si
berou děvčata k tanci ty se kterými půjdou do „řetaza“. Po večeři začne „řetaz“. S pochodem přinesou
„stárci“ „věnec“ ozdobený na vrchu kosárky a svící

na stůl před hudebníky. Za stůl zasednou 2-3 vážení
občané (jsouli ve spolku starosta obce, náměstek neb
radní, tedy tito) rozsvítí se svíce a chytání do „řetaza“ zahájí „stárci“. Dotancují se svými „stárkami“
k „věnci“, kde jim zavdají piva neb vína (jindy pouze
víno) a „stárky“ dají do „řetaza“ (na stůl na talíře)
obyčejně každá 50 Kč. Pak už jdou do „řetaza“ všichni a stárci, chlapci a mužští „vytáhnou“ kdejakou tetičku. Některou vezmou tak i vícekráte. Děvčata platí
do „řetaza“ 5 – 3 – 2 Kč, ženy obyčejně 1 Kč, chlapci
a mužští nic. Až se v „řetaze“ zaplatí, potancuje se
ještě trochu a vezme se zase jiná. Ovšem vzácná je ta
která jde do „řetaza“ hned v prvém kole ne až v druhém a třetím. Dle účasti trvá tento „řetaz“ při čemž
hudba nepřetržitě hraje 1-2 hodiny. Až všichni už
v „řetaze“ byli, hudba přestane, svíce se zhasne a věnec se zanese do vedlejší místnosti. V pondělí je ten
sám pořad a po „řetaze“ je kytičková volenka při které se věnec rozplétá a každý dostane kytku na památku. To zase „vytáhnou“ děvčata a ženy kdekterého
mužského neboť tito zase kytky platí, obyčejně 1 Kč.  
Text jsem se snažila přepsat co nejpřesněji,
včetně chyb, aby se neztratil specifický způsob
vyjadřování kronikáře.
Lenka Gajdová

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Všude se něco děje a o školce to platí rovněž.
Letošní zima se nám vydařila. Po dlouhé době
konečně napadla dětem kupa sněhu, a tak jsme
se mohli pořádně vyřádit, koulovat se, tvořit či
stavět sněhuláky.
V lednu nás také navštívilo „ Hudební divadlo“,
které nám ukázalo, jak se hraje a zpívá v celém
světě.
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

V únoru nás potkala velká nemocnost. Povídali
jsme si o tom, jak pečovat o své zdraví. Hráli jsme
si na lékaře a učili poznávat lidské tělo.
Zimní čas ukončil „ karneval“. Vyzdobili jsme
školičku, děti i paní učitelky se oblékly do masek
a pořádně jsme si to užili. Karneval se vydařil
i díky rodičům, kteří přispěli drobnými dárky dětem do tomboly.
MŠ Svatobořice
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Mateřská škola Mistřín
Zimních radovánek, bobování a her na sněhu
jsme si užívali hlavně v lednu. V únoru to se sněhem bylo horší, ale nám to vůbec nevadilo, protože
celý měsíc slavil náš školkový kamarád medvídek
Výletníček své první narozeniny. Společně s dětmi jsme připravili dort, diskotéku a pro chytré
hlavičky soutěžní kvíz. Jedna akce nám ale v únoru nevyšla. Po jarních prázdninách jsme se těšili
na výlet do Kyjova do Sokolíčka. Onemocnělo ale
hodně dětí, tak jsme výlet odložili na březen. Zato
tradiční karneval, ten se vydařil. Promenáda, tanec masek a soutěže, na to všechno se děti moc
těšily a také si to parádně užily.
Pak se už hlásilo jaro. Nejen venku se probouzely cibulky v zahrádkách, ale rozkvetla i naše
školka. Díky každoročnímu jarnímu tvoření s rodiči jsme se společně naladili na svátky jara –
Velikonoce.
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S jarním úplňkem přišel zas
sluníčkem prozářený Velikonoční čas.
My Vám k tomuto svátku
posíláme přání po kuřátku.
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Co se děje v naší škole
Od února 2019 rozšiřujeme služby školního poradenského pracoviště
Vážení rodiče,
dnešní doba s sebou přináší specifické nároky
na vzdělávací činnost. Rostoucí počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedl i naši školu
k tomu, že požádala svého zřizovatele Obec Svatobořice-Mistřín o schválení financování školního
psychologa, který by rozšířil školní poradenské
pracoviště naší školy. Ve spolupráci se zřizovatelem školy se nám to podařilo a od 01. 02. 2019
jsme na 0,5 úvazku zaměstnali školní psycholožku paní Mgr. Kateřinu Procházkovou. Jejími
pracovními dny jsou čtvrtek a pátek. Konzultace
si můžete domluvit prostřednictvím e-mailu: prochazkova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky:
511 110 334 nebo osobně. Její kabinet je u tělocvičny školy.
Oblasti činnosti školního psychologa jsou:
•
diagnostika a depistáž: spolupráce při
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

zápisu do 1. ročníku základní školy, depistáž
specifických poruch učení v základní škole, diagnostika při výukových a výchovných problémech
žáků, depistáž a diagnostika nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy,
•
konzultační, poradenské a intervenční práce: péče o integrované žáky, individuální
případová práce se žáky v osobních problémech,
krizová intervence a zpracování krize pro žáky,
učitele a zákonné zástupce, prevence školního
neúspěchu žáků, kariérové poradenství u žáků,
techniky a hygiena učení (pro žáky), skupinová
a komunitní práce s žáky, koordinace preventivní
práce ve třídě, programů pro třídy apod., podpora
spolupráce třídy a třídního učitele, individuální
konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání, konzultace se zákonnými zástupci při
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výukových a výchovných problémech dětí, pomoc
při řešení multikulturní problematiky ve školním
prostředí,
•
metodická práce a vzdělávací činnost:
participace na přípravě programu zápisu do 1.
ročníku základní školy, metodická pomoc třídním
učitelům, pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení), účast na pracovních
poradách školy, koordinace poradenských služeb
poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel), koordinace poradenských služeb mimo školu a spo-

lupráce se školskými poradenskými zařízeními,
zdravotnickými a dalšími zařízeními, metodické
intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně
podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu, besedy a osvěta (zákonným zástupcům),
dokumentace případů a její zajišťování v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa, prezentační a informační činnost, participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.
Věříme, že tato pracovní pozice povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb na naší škole.
Zbyněk Mašek, ředitel školy

Tematický den „Valentine‘s Day“ s rodilou mluvčí
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 probíhaly hodiny angličtiny ve 3., 4. a 5. ročníku na naší škole netradičně. Výuky se ujala rodilá mluvčí Tosca až
z Jihoafrické republiky. Seznámila děti s tradicemi a zvyky dodržovanými v anglicky mluvících
zemích na den svatého Valentýna - „Valentine‘s
Day“. Děti se dozvěděly, jaké jsou typické dárky,
kterými se obdarovávají nejen zamilované páry
navzájem, ale i přátelé, děti rodiče a rodiče zase
svoje děti. Naučily se novou slovní zásobu a „va-

lentýnskou“ písničku, vyrobily si svou vlastní
„valentýnku“ (valentýnské přání) a nejstarší,
páťáci, na závěr otestovali, co si zapamatovali,
v závěrečném kvízu. Den jsme si moc užili - zažili
jsme spoustu zábavy a legrace a pro děti to byla
zajímavá zkušenost.
Děkujeme SRPŠ za financování tohoto dne.
J. Holubová, I. Hlaváčková,
vyučující Aj na 1. stupni

Čáry a kouzla ve školní družině
Vánoční atmosféru ve školní družině vystřídalo
zábavné odpoledne, kdy nás navštívil kouzelník.
Během chvilky přeměnil školní družinu v tajuplné
místo. Děti mohly obdivovat zábavné triky, neznámá náročná kouzla, mizení předmětů, a dokonce
vyčarování živého králíčka. Toho jsme si na závěr

pohladili.
Po celé vystoupení byly všechny děti aktivně
zapojeny do dění na jevišti.
Moc se nám všem celé odpoledne líbilo.
Vychovatelky školní družiny

Novoroční laťka
Jako každý rok se žáci naší školy těší na sportovní výkony svých spolužáků, kteří se řadí mezi
nejlepší skokany ročníku. V úterý 29. 1. 2019 se
uskutečnila soutěž ve skoku vysokém pro žáky 1.
stupně - Novoroční laťka. V hodinách TV byli vybráni žáci, kteří přeskočili základní danou výšku
a mohli tak postoupit do školního kola. Celé dopoledne se snažili sportovci z jednotlivých tříd pře-
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konat co největší výšku za velkého povzbuzování
svých kolegů. Po úporném zápolení se nám po několikahodinovém skokanském maratonu podařilo
vyhlásit 1., 2., 3. místa chlapců a dívek z 1. - 5.
tříd. Všem úspěšným skokanům i zúčastněným
patří velká gratulace a divákům dík za vytvoření
skvělé sportovní a soutěživé atmosféry.
Učitelky 1. stupně
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Recitační soutěž
V den rozdávání pololetního vysvědčení 31. 1.
2019 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační
soutěže, kde jednotlivé třídy reprezentovali vybraní žáci. Všichni recitátoři byli moc šikovní a spolužáci je odměnili velikým potleskem. Do okresního kola v Hodoníně za kategorii 1. - 3. ročník
nás pojede reprezentovat Lucie Varmužová (3. B)
a jako náhradníci byli určeni Anastázie Martykánová (3. A) a Ondřej Kulheim (3. B). V kategorii
4. - 5. tříd nejlépe uspěla Markéta Krejčí (5. A),
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na druhém místě byla Kateřina Horňáková (4. B)
a třetí místo obsadila Barbora Látalová (4. A).
Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím
držíme palce v okresním kole.
Markéta Varmužová
Reprezentanti naší školy a obce v okresním
kole recitační soutěže v Hodoníně, která proběhla
20. 3. 2019: Václav Varmuža, Šimon Kulheim, Jan
Hajný, Markéta Krejčí.
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Divadlo Čert a Káča
V úterý 5. února 2019 navštívili žáci 1. a 2.
ročníků pohádku Čert a Káča v podání Divadelní agentury Praha. Jeli jsme posíleným linkovým
autobusem do Kyjova na kulturní dům. Tam jsme
zhlédli známou lidovou pohádku, kde vystupuje
rázná Káča, panovačná kněžna, zamilovaný ov-

čák Jirka a hloupý čert. Pohádka plná legračních
písniček, vtipů a ponaučení dobře skončila a my
jsme přijeli domů obohaceni dalším kulturním
zážitkem.
Markéta Varmužová

Vybíjená pro žáky 1. stupně
Turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně proběhl 8.
2. 2019 během dopoledne. Zpočátku šlo o přátelská utkání mezi jednotlivými třídami, později se
turnaj proměnil v boj o titul. V těchto sportovních
aktivitách si žáci utužují sportovního ducha, hru
fair-play, ale také přijetí porážky, což je mnohdy
nelehké. Každopádně všem patří uznání, neboť

bojovali statečně a vítězným družstvům posíláme
gratulaci, protože letos byla přece jen o malinký
kousek šikovnější. Ale nevěšte hlavu, příští rok
se opět utkáte a dostanete všichni znovu další
šanci na titul!
Učitelky 1. stupně

Pastelkování
„Leporelo není jenom knížka. Leporelo je dům
pro panenky, hrad pro rytíře, ohrádka pro plyšáky
i Jurský park pro dinosaury . . .“
Hana Šišperová
Čtvrteční odpoledne se děti školní družiny
vypravily na KD, kde paní knihovnice připravila
besedu „Jak se dělá leporelo.“ Paní Šišperová –
autorka nového leporela - zábavnou formou seznámila děti s tím, jak vzniká nová kniha. Následně
ve školních dílničkách si děti vyzkoušely získané
poznatky v praxi.
Vychovatelky ŠD
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Kouzelná planeta
je vzdělávací cestovatelsko-geografický projekt,
dvojice Kateřiny a Miloše Motani, který vychází
z průřezových témat škol a zajímavou formou doplňuje výuku jednotlivých předmětů.
Žáci 1. stupně zhlédli pásmo o podnebí, zvířatech a obyvatelích východní Afriky: Keňa, Uganda
a gorily, žáci 2. stupně: Záhadná a drsná Namibie.
Dynamická pásma sestavená z fotografií a videí

jsou doprovázena živými komentáři samotných
cestovatelů, hudbou i autentickými zvukovými
záznamy. Celý program byl zakončen soutěžemi
o ceny.
Poděkování patří i vedoucímu KD panu Maradovi za pomoc při realizaci besedy a finanční podporu.
Učitelé školy

LVVZ 2019
V termínu 18. – 23. 2. 2019 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník. Zúčastnili se ho
úplně všichni žáci ze 7. A, tzn. 27 dětí, a 5 žáků
z vyšších ročníků, tedy celkem 32 dětí. Pozice
hlavního vedoucího se jako vždy (a to na výbornou) ujal Libor Altmann, dalšími vedoucími byli
Oldřiška Výletová a Roman Mikliš, jako zdravotník se už po několikáté perfektně osvědčil Jonáš
Zbožínek a nesmím opomenout velmi ochotného
pana řidiče Martina Mikulku. Zároveň chci poděkovat SRPŠ za zajištění dopravy, sportovního
vybavení a sladkých odměn pro děti.
Vyjeli jsme v pondělí ráno tak, abychom kolem 12. hodiny byli na místě, děti se mohly najíst a hurá na svah. První den si je profesionální
instruktoři z lyžařské školy SUNSKI rozdělili
do tří skupin podle pokročilosti a začali s nimi
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

pracovat. Pokroky byly viditelné po pár hodinách
výcviku a všichni žáci zaslouží za svoji snahu
pochvalu. Kromě jízdy na lyžích si vyzkoušeli
i snowboard, snowblades a sněžnice. Ve středu
odpoledne si mohli odpočinout ve wellness centru hotelu Bauer. Každý den si vyslechli přednášku v režii pana učitele Altmanna a jedenkrát
i od pana instruktora. Večery byly společné, kdy
program měla na starosti vždy jedna skupina. Poslední večer, kdy žáci oblékli předem připravené
masky, proběhlo vyhlášení výsledků ze slalomu,
vyhodnotili jsme čistotu pokojů a pak se bavili u diskotéky. V sobotu dopoledne jsme si ještě
stihli zalyžovat a po obědě jsme unaveni, ale plni
nových zážitků vyrazili na cestu domů.
Oldřiška Výletová
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LYŽÁK
Lyžák si musel každý nějak užít, protože jsme
tam prožili spoustu hezkých zážitků. Učení se
jezdit na lyžích každý zvládl. Já byla začátečník
a jsem za to ráda, protože jsme měli skvělého
instruktora a super tým. Hlavně bylo důležité se
navzájem podpořit. Diskotéky byly fajn, sice ně-

které bolely druhý den nohy, ale stálo to za námahu. Ze závodu jsem byla nervózní, ale vyvázla
jsem z toho hned na začátku, protože se mi urvala
špička od bot od lyží. A než jsem sešla dolů, byl
konec. Lyžák byl super!
dojmy žákyně Denisy Flášarové ze 7. A

Karnevalové veselí
Začátkem měsíce března proběhl ve školní
družině maškarní karneval. V průvodu plném
nejrozmanitějších masek jsme mohli spatřit víly,
princezny, vojáky, čaroděje, zvířátka a mnohé další filmové hrdiny.
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Děti s chutí soutěžily a zdolávaly připravené
překážky v tělocvičně školy. Odpoledne plné her,
soutěžení a tance jsme si všichni náramně užili.
Vychovatelky školní družiny
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Závěrečná 2019
5. ledna 2019 mohli rodiče vycházejících žáků,
učitelé i hosté posoudit tanec žáků deváté třídy
a 4 žáků třídy osmé. Bylo to vyvrcholení jejich
snažení v tanečních probíhajících od října do ledna pod vedením tanečního mistra pana Brožíka
a jeho asistentky slečny Mrkůsové, jimž patří
velké poděkování. Celý večer se nesl ve velmi příjemné atmosféře nejen díky výborným výkonům
těchto mladých lidí, ale i díky týmu SRPŠ v čele
s MUDr. Kasardovou, kteří připravili sál, pohoštění, růže pro tanečnice atd. Nejlépe vyzní hodnocení z úst samotných účastníků kurzu:
„2. října to všechno začalo. Začaly první taneční zkoušky, při kterých se náš třídní kolektiv jenom zlepšil. Užili jsme si hodně zábavy a každý
týden jsme měli zkoušku až do 5. ledna, kdy se
uskutečnila Závěrečná 2019……po polonéze jsme
měli absolventský tanec a tanec s rodiči, po kterém následovala diskotéka, ale také jsme mohli
navštívit fotokoutek, no prostě to byl úžasný večer!!!!! Takže děkuji všem rodičům, učitelům, že
došli, aby se mohli podívat na to, co jsme vydřeli,
a na ten večer jen tak nezapomenu.“
„Naši závěrečnou všichni chválili, protože byla
jak na živou hudbu, tak i pěkně poskládaná a nikdo nic nepokazil.“
„Bude mi to chybět!“
„Bylo to moc krásné. Když jsme tančili polonézu, tak jsem se celý třepal.“
„Byla to dobrá zkušenost. Bylo vidět, že je pan
Brožík zkušený. Dost nás toho naučil.“
„Ze začátku jsem se do tanečních vůbec netěšila, protože jsem si myslela, že to bude ztráta času,
ale opak je pravdou. Sice byly tance, které nám
nešly a museli jsme je pořád a pořád opakovat, ale
nakonec jsme se vše naučili a z tanečních jsme

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

odešli skoro všichni ze třídy jako dobří tanečníci.“
„Když jsme začali chodit do tanečních, tak jsme
nevěděli, že se z nás stane tak dobrý kolektiv.“
„Ráno 5. 1. 2019 v 10:30 jsme měli generálku
před samotným večerem. Po zkoušce následovala kadeřnice, kosmetička a velký stres. V šatech
jsme přišli na kulturní dům a měli ještě jednu
zkoušku.“
„Stalo se nám během toho čtvrt roku mnoho
věcí. Proběhlo focení, které jsme si všichni užili, a naše osmihodinová lekce, která už tak super
nebyla. Ale náš závěrečný výsledek, který jsme
předvedli v sobotu 5. ledna, se, myslím, povedl. Ať
už to byl náš originální nápad s živou hudbou nebo
přidání exotických tanců do choreografie, za kterou vděčíme panu Brožíkovi. A po dlouhé době se
do taneční soutěže zapojilo všech 12 párů, což je
super, a myslím, že jsme si to dost užili.“
„Na polonézu jsme si vybrali krátkou písničku,
a tak jsme ji chtěli prodloužit, jenže by se musela
prodloužit více, než by znělo dobře, a proto jsme
na poslední chvíli vybrali jinou. Katka navrhla, že
by to její mamka mohla zahrát na klavír, abychom
lépe slyšeli rytmus.“
„Jako žákyně deváté třídy můžu říct, že jsem ze
začátku do tanečních chodit nechtěla, ale teď si
troufám říct, že by to byla chyba.“
„Na začátku října jsme my, žáci 9. A, a dva velice ochotné páry z osmé třídy, někteří poprvé,
ale někteří již podruhé, seděli v kulturním domě
v sále a poslouchali pana Libora Brožíka o zásadách slušného chování, etiketě a hlavně správném
sezení na židli. Opět pro někoho novinka, pro někoho samozřejmost.“
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Taneční kurz 9. A
V říjnu roku 2018 jsme my, deváťáci, absolvovali první hodinu standardních a latinskoamerických tanců. Naučili jsme se základy slušného chování, správné sezení na židli a to, že v tanci vede
muž a žvýkačka patří do koše. Pan Libor Brožík
a Adéla Mrkůsová byli ale velmi trpěliví, za což
jim velmi děkujeme.
Náš první tanec byl blues, neboli krok-přísun,
krok-přísun. Zaradovali jsme se, jelikož jsme se
tento tanec velmi rychle naučili. Zvládli jsme
i jive, cha-chu, waltz a sloufox.
V půlce prosince jsme začali nacvičovat naši
polonézu na živou hudbu. Čím víc se blížil ter-

mín naší polonézy, tím víc jsme nestíhali a začala
na nás působit nervozita. A konečně to přišlo! 5.
ledna jsme nastoupili na taneční sál v počtu dvanácti párů. Na klavír nás doprovodila paní Kateřina Martykánová, na housle pan Petr Varmuža
a všechny nás svým zpěvem uchválila Viktorie
Lesovská.
A i přesto, že jsme polonézu dodělali pár hodin
před plesem, vše dopadlo skvěle!
Jak už to bývá, taneční kurz posílil vztahy
v naší třídě a utvořil vzpomínky, na které nikdy
nezapomeneme.
Holky z 9. A

SRPŠ
I v letošním roce byl první lednový víkend
na kulturním domě rezervován pro Závěrečnou
tanečního kurzu 9. ročníků základní školy Svatobořice–Mistřín. Žáci tak zakončili tři měsíce
trvající kurz, ve kterém pod vedením pana Libora Brožíka zvládali základy klasických i latinskoamerických tanců. Každoročně je velmi očekávaným bodem večera polonéza. Ta byla v letošním
roce velmi netradiční a svým doprovodem velmi
originální. Žáci secvičili tanec s živou hudbou –
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paní Kateřina Martykánová za klavírem, pan Petr
Varmuža s houslemi a zpěvem Viktorie Lesovské.
Myslím, že všem se vystoupení líbilo a vyprovodili
tanečníky zaslouženým potleskem. V očích rodičů
se jistě zaleskla nějaká ta slzička.
V únoru se pak žáci představili i na XI. Reprezentačním plese Obce Svatobořice–Mistřín, na jehož organizaci se SRPŠ spolupodílelo. Dovolte
mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se
přípravy plesu zúčastnili, a to jak ze strany SRPŠ,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

tak Obce. Děkuji také sponzorům, kteří přispěli do plesové tomboly hodnotnými dary. Výtěžek
z akce bude věnován dětem k zajištění školních
i mimoškolních aktivit, kterých bude do konce
školního roku celá řada.
Za Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Svatobořice–Mistřín
Šárka Kasardová

Libor Brožík
Při ukončení letošní plesové sezony si uvědomujeme, jakým způsobem vstoupila do našeho
kulturního dění jedna osobnost. Vezmeme to ale
popořádku.
Na popud vedoucího kulturního domu Josefa
Varmuži se v roce 2004 uskutečnily první lekce
společenského tance pro začátečníky v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Spolupráci
na výchově nových tanečníků v té době přislíbil
taneční mistr Libor Brožík. Mnozí jeho žáci (ani
rodiče žáků) určitě neznají jeho taneční a lektorskou cestu, tak si jej trošku připomeneme.
Libor Brožík je absolventem Pražské taneční
konzervatoře. Je jedním ze zakládajících členů
Tanečního klubu Classic Hodonín. Mimochodem,
zakládajícím členem je také naše paní učitelka Adriana Koplíková (roz. Dulínková), která mu také mnohdy dělá taneční partnerku při kurzech. Po několikaleté spolupráci zakládá nové taneční uskupení
TK Classic Junior. Zde s mladými tanečníky jako
trenér sbírá nejvyšší celorepubliková ocenění při
soutěžích. V roce 2000 získává s juniory mistrovský titul. Výčet jeho dalších úspěchů si můžeme
přečíst na webových stránkách CK Classic Hodonín. Vraťme se ale zpět do naší obce. Po několika
ročnících základních kurzů byl také založen kurz
pro pokročilé. Někteří absolventi mu říkají se
skromností „pro mírně pokročilé“. Kurz navštěvují jak naši občané, tak i milovníci tance našeho regionu. Stává se společenskou událostí, kde
se potkávají taneční páry, které tanec baví a je
jim relaxací v dnešní uspěchané době. Společně
s těmi nejaktivnějšími p. Brožík zakládá Swingový taneční klub Dubňany. Se svými žáky také rád
navštěvuje „Čaje o páté“, neboli taneční kavárnu,
kterou pořádá již několik let náš kulturní dům.
Z iniciativy nového vedoucího kulturního domu
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

R. Marady a po domluvě s vedením základní školy
a tanečním mistrem je v roce 2008 rozhodnuto
o založení tanečních kurzů pro žáky místní základní školy. Zde se žáci učí nejen tanci, ale i základům společenského chování. Poslední roky se
dokonce v rámci taneční prodloužené uskutečnily
i soutěže v tanci po vzoru úspěšného televizního
pořadu “Když hvězdy tančí“. Přes počáteční nepochopení některých rodičů si taneční kurzy našly
své místo ve výchově a kulturnosti našich mladých spoluobčanů a za to patří velký dík Liboru
Brožíkovi, tanečnímu mistrovi.
Co říci na závěr. Velmi si vážíme jeho lidského přístupu k žákům, pracovitosti, svědomitosti
a skromnosti. Věříme, že naše spolupráce bude
pokračovat i nadále.
Ale aby mohla pokračovat, je zapotřebí nových
zájemců o tanec. Přidáte se?
Rostislav Marada
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Naše farnost
Vážení spoluobčané,
už dříve jsem psal v obecním zpravodaji o významu Velikonoc, o týdnu, který oslavu Ježíšova
zmrtvýchvstání předchází. Protože letošní rok
jsou Velikonoce pozdě a toto číslo zpravodaje vychází ještě před nimi, zamyslel bych se více nad
smyslem postní doby, která ještě v tomto období
probíhá.
Před začátkem postní doby předchází plesová
sezona, která je zakončena fašaňkem či ostatky,
kdy dosahuje svého vrcholu veselí, rozvernost,
doprovázené hojností jídla a pití. Obecně se nazývá toto období masopust nebo v cizině karneval,
což naznačuje, že potom má nastat půst od masa
(v románských jazycích „carne“ znamená maso
a „vale“ znamená rozloučení – celkový význam je
tedy „dát masu vale“).
Čtyřicet (+ šest nedělí, které se jistým způsobem vymykají z postní doby) dní před nedělí
po prvním jarním úplňku (Velikonoce) začíná
postní doba Popeleční středou a je zakončena
Velkým pátkem a Bílou sobotou (do západu slunce). Tyto dny, které ohraničují postní dobu, jsou
charakterizovány přísnějším odřeknutím si jídla
– platí zde přísný půst od masa a tzv. půst újmy,

18

tzn. najezení se dosyta jen jednou za den. Délka
trvání postní doby je určena tím, že se Ježíš postil
čtyřicet dní před zahájením své veřejné činnosti.
Ve všech náboženstvích má půst velký význam.
Byl chápán jako oběť božstvům v různých nebezpečných situacích pro člověka, jako snahu si to
božstvo naklonit, jako způsob rituálního očištění před důležitými událostmi nebo po nich, jako
součást iniciačních obřadů. Ale také jako výraz
odčinění hříchů a špatných činů jako posílení duchovní energie, která uschopňuje kontakt s nadpřirozenými skutečnostmi.
Víceméně ke všem těmto účelům slouží půst
i v křesťanství. Půst zesiluje modlitbu, připravuje
na křest či na obnovu křestních slibů o Velikonocích, půst je výrazem ochoty rozejít se s hříchy
a zároveň posiluje vůli v sebeovládání jako prevenci proti hříchům. Vede člověka k tomu, aby si
více uvědomoval Boží jednání v jeho životě a docenil Ježíšovu oběť na kříži a jeho zmrtvýchvstání.
Půst však není fenoménem jenom v náboženství. I když se tak nenazývá, de facto jakákoli fáze
přípravy na dosažení určitého cíle nebo vůbec touha vést kvalitní život vyžaduje určité odříkání. Pokud chce někdo dosáhnout určitý výkon ve spor-
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tu, musí hodně trénovat; kolik dřiny a odříkání
si různých věcí, které běžně lidé dělají, museli
podstoupit sportovci, které obdivujeme a kterým
fandíme. Pokud někdo chce snížit riziko infarktu,
bude omezovat příjem potravin, které způsobují
ucpávání cév. Pokud chce šetřit klouby a vyvarovat se některých dalších nemocí, bude si hlídat
hmotnost – to je samozřejmě důležité i k udržení
si pěkného estetického vzhledu. Mohli bychom
uvádět další a další příklady.
Všeobecně půst a postní období nebývají většinou příliš oblíbené. Omezování v jídle, pití, kouření, ve sledování televize, přílišného brouzdání

na internetu, na sociálních sítích... Ale víme, nebo
aspoň tušíme, že i to omezení a práce na sobě
přináší blahodárné účinky. Ty se mohou projevit
nejen v péči o zdraví a estetickou stránku, nejen
v dosažení určitého stupně vzdělání nebo kariérních či sportovních výsledků, ale také ve zkvalitnění mezilidských vztahů. Zkusme vnímat tu
postní dobu i z tohoto hlediska.
Pěkné a smysluplné prožití zbytku postní doby
a také velikonočních svátků přeje
P. Bedřich Horák, farář

Charitní pečovatelská služba
Přivítali jsme jaro s nadějí, že se konečně ohřejeme a že z nás vyžene zimu. Slunce je i pro nás
– nejen pracovníky – potřebnou a vítanou součástí
života.
Za uplynulé měsíce jsme zůstaly – pracovnice
pečovatelské služby – v uceleném týmu, jen nás
pořádně prověřila nemocnost, což pro nás byla
horší situace než celá zima a mrazivé dny.
Kromě běžných činností pečovatelské služby
jsme na sklonku zimy uskutečnily dvě důležité
aktivity: z kyjovské ZUŠ za námi na DPS přijely
děti v doprovodu svých učitelů-hudebníků a připravili pásmo krásných lidových písniček. Pár
chlapců nám také předvedlo veselý verbuňk. Cimbálová muzika rozezněla celou DPS a srdce všech
přítomných, kteří si došli poslechnout krásnou
muziku. Děkujeme za návštěvu p. řediteli, Petru
Petrů, za milé zpříjemnění, hřejivou radost ještě
v zimním čase.
Po dvou letech jsme ve spolupráci s obecním
úřadem zrealizovaly besedy pro místní pečující,
kteří svým členům rodiny poskytují pomoc doma.
Paní psycholožka Mgr. Kulheimová mluvila o tématu „co mě může překvapit při domácí péči změna psychiky ve stáří“ a paní Ester Böhmová,
rehabilitační pracovnice s dlouholetou praxí, mluvila o „zdravotních rizicích ve vyšším věku, prevenci pádů“. Za finanční podporu projektu tímto
děkuji obecnímu úřadu.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci? Potřebným osobám všech věkových kategorií,
kteří si sami nezvládnou zajistit své základní životní potřeby a pomoc. Těm, kteří bez pomoci druJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

hé osoby již nedokáží zvládnout péči o sebe nebo
domácnost a možnost pomoci vlastní rodinou již
byla využita. Cílovou skupinou jsou také rodiny
s dítětem nebo s dětmi, které se ocitnou v tíživé
životní situaci. Může se jednat např. o rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami (zdravotní či mentální hendikep, následky po úrazu),
rodiny vícerčat. Nabídka péče platí též pro osoby
- nejen seniory - které vlivem zdravotního stavu
(dlouhodobá nemoc, úraz, pooperační stav) nebo
vlivem ztráty blízké osoby nemohou obstarat své
životní potřeby.
Pečovatelská služba je k dispozici každý den
v době od 6.30 do 20 hodin, včetně víkendů. Poskytujeme péči v domácím prostředí v oblasti
zajištění základních životních potřeb: udržení potřebné hygieny, zajištění nebo poskytnutí stravy,
zajištění nákupů, úklidu domácnosti, vyzvednutí
léků u lékaře a v lékárně, možnost doprovodu
na kontrolu k lékaři či na nákup. Co se týká udržení hygieny, je v naší nabídce i možnost koupele
na DPS.
Poskytujeme i základní sociální poradenství,
např. jak si vyřídit Příspěvek na péči. Při poskytování péče úzce spolupracujeme se zdravotní
sestrou Charitní ošetřovatelské služby Kyjov.
Službu finančně podporuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín a Jihomoravský kraj.
Požehnané Velikonoce a hodně odpočinku
o svátcích.
Karla Blahůšová, vedoucí služby
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O někom …
HANIČKA:
Před nějakou dobou jsme objevili výzvu:
„Dobrý den, do nově připravovaného filmu Uzly
a pomeranče, který bude natáčen v německo-česko-polské koprodukci v režii Ivana Pokorného,
hledáme na roli Emy lehce mentálně postiženou
holčičku ve věku 8 - 12 let.“ Další informace se
drobně týkaly role.
Asi bychom tuto nabídku normálně nebrali vážně. Naše kamarádka a režisérka Jitka Vrbková,
se kterou Hanička spolupracuje v rámci divadla
v Brně, se nás zeptala, zda bychom to nechtěli
zkusit. Tak jsme o tom začali přemýšlet. Zaujalo
nás, že to bude i o koních, které má naše dcera
moc ráda. Fakt, že je naplánováno natáčení v době
letních prázdnin, nám hrál do karet. Hanička byla
z možnosti natáčení nadšená. Zavolali jsme, poslali jsme požadované fotografie a informace. Po delší době nám přišla zpráva, že se máme dostavit
na konkurz do Prahy. Hanka uměla krátký dialog,
který se měla naučit. Probíhalo to rychle. Dostala
číslo, na čas šla na řadu, při odchodu se ozvalo:
„Děkujeme, že jste přišli, ozveme se.“ Než jsme se
nadáli, už jsme stáli venku. Manžel to s nadsázkou komentoval slovy: „Tak to bylo nejdražších
10 minut v mém životě.“ Dceři jsme vysvětlili,
že přišlo hodně děvčat a že to asi nevyjde, ale že
to nevadí a její snahu oslavíme obědem v Praze.

20

Za pár dní volal pan režisér, že si Haničku vybral,
že se mu hned líbila. To bylo překvapení, kterému
se dalo těžko uvěřit. Nikdo z nás si ale dost dobře
neuměl reálně představit, co se bude dít dál a co
všechno natáčení filmu obnáší.
Přistupovali jsme k filmu s pokorou i s vědomím, že nás to bude stát nějaké to úsilí, čas
a organizační změny. Byli jsme plni očekávání,
ale také obav, zda Hanička naplní představu pana
režiséra. Pilně se učila texty. Někdy si děti v pokojíčku nebo v autě odříkávaly dialogy, měnily si
role a měly z toho legraci. Hanička si vždy přečetla část scénáře. Vše okolo její scény jsme si rozebrali, aby pochopila náladu, vztahy nebo abychom
navodili správnou atmosféru. O příběhu řekla, že
je krásný, ale smutný. Byla jsem překvapena z postřehů, které k ději a osobám vyslovila. Například
řekla, jak je jí líto, že maminka umře, když se
někdo na leukémii vyléčí. Měla ale i vtipné a trefné komentáře ke svým textům, které ve scénáři
nebyly nikterak dlouhé a podle mého skutečně
odpovídaly lehkému mentálnímu postižení. Nedovedla jsem odhadnout, zda se nebude stydět, zda
se nebude dívat do kamery nebo zda nebude unavená. Věřila jsem ale tomu, že trocha motivace,
přístup a její povaha povede ke zdárné realizaci.
Byl to jiný svět. Překvapilo nás, kolik lidí se
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

kolem natáčení pohybuje, ale především to věčné čekání a opakování záběru z několika stran
a vzdáleností. Opakování kvůli tomu, že zašlo
slunce za mraky, že proletělo letadlo, že měl herec jinak vlasy, že koně stojí jinde než před chvílí,
… Čeká se stále na něco - na čas odjezdu na plac,
až přijde čas jít do kostymérny, do maskérny, až
přijde na řadu, až se změní scéna, až se například
zatemní okna nebo přisvítí, až se scéna zkusí,
na počasí atd. Hanička měla možnost sledovat
ostatní herce a štáb při práci. V rámci seznamování s filmovým tatínkem Stanislavem Majerem nás
pan režisér poslal do salónku v místní restauraci,
kde se měl otec a dcera seznamovat. Hanička se
zeptala: „Mám Vám říkat otče nebo
tatínku?“ V tomto uvolněném stylu
se nesl zbytek společně stráveného
času. Velmi brzy si tatínka i bratra
oblíbila. Nebylo to těžké, oba jsou totiž skvělí.
Velkým zážitkem pro Haničku bylo
setkání s Ewou Farnou. Zavřely se
spolu v maskérně a jako o život zpívaly písničky Boky jako skříň, Dobré
ráno, milá nebo Vánoce na míru.
I když jsem věděla, že její role Emy
představuje dívku z chudé rodiny,
o kterou se stará otec a bratr, občas
mě napadlo: jejda, co to má na sobě,
co to oblečení a vlasy? Proč je tak
špinavá? Ta zas vypadá. Člověk jen nesmí zapomínat na to, že je to součást role, do které to vlastně
perfektně zapadá.
Většinou se musela držet textu. Někdy dostala
trochu volnosti. Pan režisér to komentoval slovy:
„Dejte jí ten mikrofon, ona zase něco trefného
řekne.“
Jediným zádrhelem byl fakt, když Hanka přistihla v objetí bratra se slečnou. Odmítla říct, že
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válí sudy. Navrhovala, že řekne: „Mládeži, co to
tady vyvádíte? Vy máte rande?“ Pan režisér ji přesvědčoval, že nemají rande. Hanka říkala: „Vždyť
to vidím!“ Zabrala věta, že dobrý herec hraje to,
co chce pan režisér a bylo.
To, že se Hanka brzy cítila uvolněně a přirozeně pozitivně ovlivnil fakt, že tomu napomohli lidé
ze štábu, maskérky, herci, režisér. Povídali si s ní,
vtipkovali, usmívali se, objali ji, zatleskali nebo
pustili písničky pro radost. Právě tyto drobnosti
pro ni znamenaly mnoho. Každý den si našla někoho, koho potěšila svým komplimentem. Pochválila řidiče, jak bezpečně řídí, kuchaře, jak výtečně
vaří, herce, jak dobře hrají, ale i kameramany
a další. Utěšovala bratra, když byl „zraněný“ slovy: „Tome, jsi v poho? Nepotřebuješ něco?“
Užívala jsem si toho, jak je Hanička spokojená,
jak ke své roli přistupuje zodpovědně, plní pokyny
režiséra, jak je trpělivá a šťastná. Už teď říká, jak
je jí líto, že skončilo natáčení.
Ve volných natáčecích dnech jsme se spolu toulaly v přírodě a poznávaly krásná místa Lužických
hor.
Za tuto příležitost jsme vděčni. Je to ohromná
zkušenost a dcera má spoustu nezapomenutelných zážitků. Jsem na ni opravdu hrdá. S manže-

lem to vnímáme také jako osvětu o lidech s Downovým syndromem. O filmu více prozrazovat
nebudu. Tento příběh si můžete přečíst v knize
paní Ivy Procházkové (manželka pana režiséra).
V březnu bude premiéra v Německu a film u nás
bude poprvé vysílán na Mezinárodním festivalu
filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
maminka Veronika Bartoňová
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KATUŠKA:
Katuška Podveská se svojí maminkou Kateřinou jezdí na mezinárodní výstavy psů, kde jejich

svěřenci (KASETKY) získávají jedno ocenění
za druhým.

HANKA:
Hana Varmužová - lektorka swingového tance
- často se účastní mezinárodních soutěží ve swin-
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gu - letos se dostala do finále soutěže Dark Blue
Swing 2019 v Brně.
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Je libo karneval?
Letos po velikonočních svátcích nás opět poctí
svojí návštěvou Pavel Novák ml. a Family. Se svojí doprovodnou skupinou zajistí pro všechny děti
velkou porci zábavy, chytlavých písniček, tanečků, soutěží a hádanek. Muzikanti a zároveň animátoři se postarají ve všech směrech o Vaše děti
a ty se zajisté nudit nebudou.
Srdečně tímto zveme malé i velké na dětský
karneval plný tanečního skotačení a her. Karnevalovat se bude dne 27. 4. 2019 na Kulturním
domě ve Svatobořicích-Mistříně od 14:00 do 16:00
hodin.

Těšíme se na společnou zábavu.
Za RC Krteček Jitka Janošťáková

Podkověnka
Začátek nového roku proběhl v poklidu
a ve sportovním duchu, protože první akcí pořádanou pro celý soubor, členy cimbálové muziky
i rodinné příslušníky byl Novoroční turnaj v kuželkách. Lepší zahájení naší činnosti si už ani
neumíme představit. Děti chodí již od listopadu
s věčným dotazem: „Paní učitelko, kdy ty kuželky
už budou?“ Takže turnaji předchází e-maily maminkám i hlášení ve školním rozhlasu, po kterém
se nám začnou hlásit noví členové, nadšení to kuželkáři! Dlouho očekávaná akce proběhla ve čtvrtek 17. ledna a návštěvnost byla, jako obvykle,
velmi hojná. Sál kuželny se čtyřdráhou jsme plně
obsadili. Přestávky jsme využili k občerstvení,
které bylo připraveno ve vestibulu, hlavně zásluhou našich maminek. Na závěr jsme si i zatančili,
a to v moderním rytmu „gandam style“. Výborná nálada, sportovní duch i taneční kreace nám
vydržely celé odpoledne. Kdyby nebyla druhý den
škola, tak bychom vydrželi určitě až do večera!
Touto formou chceme zaslat poděkování místním
kuželkářům za bezplatné zapůjčení objektu, ale
hlavně panu Blahovi a Horákovi za odborný dohled a pomoc.
Následné pravidelné čtvrteční zkoušky souboru
jsme věnovali přípravě na bohatou jarní sezonu,
která byla zahájena Dětskou pěveckou soutěží
Jaromíra Měchury, ve které zpívá třetina našich
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členů. Souběžně se připravujeme na přehlídku
dětských souborů, která se letos koná v Dambořicích.
Za vedoucí Jarmila Maradová
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Krušpánek
Krušpánek začal nový rok tradičně pečlivým
nácvikem besedy na zdejší Dolňácký ples. Jelikož
máme letos hodně členů, vytvořily děti dvě kolečka a holky se navíc ještě i střídaly, aby každá
mohla ukázat svůj taneční um. Myslím, že se členům Krušpánku zatančení besedy podařilo a bylo
fajn, že si na plese také mohli procvičit polku
a valčík za doprovodu dechové hudby.
Někteří členové se zúčastnili také fašaňkové
obchůzky společně s místními soubory a podpořili tak průvod masek a fašaňkové veselí, které

roztančilo a rozjařilo celou vesnici.
Nyní se velmi intenzivně připravujeme na oblastní soutěž dětských folklorních souborů, která
se bude konat 31. 3. v Dambořicích. Vystoupíme
zde s novým pásmem chystaným na Slovácký rok
pod názvem Malí řemeslníci. Účast na soutěži bereme hlavně jako možnost poznat se s dětmi a vedoucími z jiných souborů, načerpat novou inspiraci a společně prožít pěkné nedělní odpoledne.
Kristýna Gazdová

Scholička
Scholička od Vánoc do Velikonoc
V adventní a vánoční době mívají zpěváci
a muzikanti „žně“, jak se říká, a Scholička to má
každoročně také tak. Po adventních rorátech jsme
začali zpívat koledy a vnořili se plně do nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Po tradiční dětské
„půlnoční“ mši na Štědrý den, kdy zpíváme při
mši pro přeplněný kostel, jsme se těšili na návštěvu Rajhradu. 29. 12. 2018 jsme zazpívali koncert
v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova pro místní
farníky a sestry Těšitelky, potom jsme obcházeli
pokoje v Domě Matky Rosy a vinšovali do nového
roku v Hospicu sv. Josefa. Domů jsme přijeli vel-
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mi unaveni, ale nesmírně obohaceni atmosférou
a přístupem, který v Rajhradě zažíváme opakovaně při každé návštěvě. Za koledování jsme ještě
dostali krásné kalendáře a sladké rajhradské
oplatky. Po krátké pauze po Vánocích jsme tentokrát se Scholičkou uspořádali netradiční vstup
do nového roku a tím byl turnaj v kuželkách. Pozvali jsme všechny zpěváčky (i bývalé) a ministranty s panem farářem o. Bedřichem, který nám
na začátku požehnal a potom se ujal vedení jednoho z družstev s názvem Dobro, a dokonce vyhráli
první cenu! Nikdo ze zúčastněných však nepřišel
zkrátka, všichni si odnesli sladkou odměnu. Bylo
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

to moc příjemné odpoledne, za které děkujeme
ochotnému panu Blahovi a kuželkářům Mistřín.
V únoru jsme zvládli zazpívat na mši, kde se farnosti představili letošní prvokomunikanti, pozvali jsme děti z farnosti na dětskou mši a začali se
připravovat na postní křížovou cestu a na Velikonoce. Chci poděkovat všem zpěváčkům, muzikantům, o. Bedřichovi, Mirkovi Novotnému za fotky,
podporovatelům a hlavně současné umělecké vedoucí Katce Martykánové a organizační vedoucí

Bětce Látalové za krásnou službu farnosti a Pánu
Bohu. I když je to ještě daleko, tak bychom Vás
chtěli pozvat na náš benefiční koncert pro Jeníkov, který se uskuteční v misijním měsíci říjnu
(27. 10.), týden po Misijní neděli. Přijďte podpořit
dobrou věc! Budeme se na Vás těšit a nezapomínejte zpívat! Pokud by ještě někdo chtěl CD naší
Scholičky, je k dostání v informační kanceláři
obce. Přejeme všem požehnané Velikonoce!
Za Scholičku Markéta Varmužová

Slovácký krúžek
Slovácký krúžek v zimních měsících
V zimě náš kolektiv tradičně nezahálel. Ihned
po Novém roce jsme se jali intenzivně připravovat již XXXVI. Dolňácký krojovaný ples. A že toho
k přípravám nebylo málo! Pozvat kamarády z pře-
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spolních chas, zajistit dary do tomboly, secvičit
besedu, nažehlit kroj, natáhnout víno a veselo
ples! Přirozeně, vše tak rychle a jednoduše neprobíhalo, avšak jsem přesvědčen, že investované
úsilí se nám vrátilo v podobě vydařeného plesu. Bylo
potěšující vidět pestrou
mozaiku nejen krojovaných dospělých, ale zejména mládeže z různých obcí,
kterak se spontánně baví
a nasává plesové veselí
plnými doušky. Škoda, že
domácí nenavštěvují ples
v míře, v jaké bychom si
představovali. Přesto se
domnívám, že tato akce
má své místo mezi ostatními, honosnějšími plesy.
Děkuji všem, kteří ať už
darem do tomboly či přiloženou rukou k dílu přispěli
ke zdařilé akci.
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V únoru jsme na výroční členské schůzi zhodnotili činnost v uplynuvším roce, částečně obměnili vedení spolku a naplánovali aktivity pro rok
2019. Plánů je dost, snad se všechny vydaří dle
našich představ, neb jak se říká, člověk míní, Pán
Bůh mění.
V únoru jsme také (již tradičně) zajeli do Hodonína, abychom tamějším lázeňským hostům
předvedli písně a tance našeho regionu a „nanečisto“ zatančili podšable. Týden nato následovala
domácí fašaňková obchůzka. Jsem rád, že s ostatními skupinami se dokážeme spojit ke společným
návštěvám a vytvořit vskutku bujarou a bohatýrskou masopustní atmosféru. Obchůzku jsme
zakončili na lidovém domě besedou u cimbálu
s pochováváním basy. Dle ohlasů vydařená, „domácká“ akce, kdy byl lidový dům zcela zaplněn
bavícími se fašančáry, a to nejen domácími. Stávající formát obchůzky a zábavy „sami pro sebe“

považuji za příjemný, ještě teď mi v uších zní „Ej
hora, hora“ a „Odpusť mu, baso“. Fašaňkové veselí bylo doslova tučnou tečkou za dlouhou plesovou
sezonou a vystřídal jej pomyslný půst. Příležitost
se (i přes stále hektičtější dobu) zastavit, zamyslet, sebezpytovat a očistit tělo i mysl. V postním
období se zaměřujeme v rámci zkoušek na zlepšování tanečních dovedností. Kromě toho jsme
vypomohli Spolku Mankýz nalévat pálenky u příležitosti jejich rekordního koštu a také oplatili
předtančení moravské besedy vracovské chase,
zkrátka ani nás doba postní nenechá dlouho zastavit a neúprosný čas nás vede směrem k času
velikonočnímu ...
Drazí spoluobčané, přeji Vám příjemné jarní
dny!
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Ukončená plesová sezona a nadcházející doba
postní nás vybízí k ohlédnutí za dosavadní činností. Třetí sobotu v lednu jsme uspořádali spolu
s Patnáctkou pro občany další ročník plesu Taneční a módní show ve stylu exotického Karibiku.
Dle ohlasu se ples náramně vydařil, každý si přišel na své. Košt vín, degustace rumů, bohatá tom-
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bola, exotické předtančení a mnoho dalšího. Chtěla bych tedy tímto způsobem poděkovat Patnáctce
pro občany za spolupráci, všem sponzorům a lidem, kteří se jakoukoliv činností zapojili do velkých příprav. A největší díky patří samozřejmě
členům souboru, kteří se dokázali ke všemu vybičovat a veškeré úkoly spojené s přípravou plesu
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splnili. Nezabralo jim to jen jednu páteční zkoušku, ale opravdu nemálo volného času. Spoustu
věcí jsme vyráběli - jak se říká -sami na koleni,
abychom si dokázali i něco přivydělat na nadcházející letní festivalové období. Takže příští rok se
budeme opět těšit.
Zbytek plesové sezony byl pro nás hlavně
ve znamení předtančení besedy v rámci krojových plesů. Někteří členové stíhali krojový i disco
ples zároveň. Vše vyvrcholilo fašaňkovým veselím
a následným pochováním basy v Lidovém domě.
Ohlédnutí a plánování jsme učinili zejména
v rámci každoroční výroční schůze souboru. Přišel i pan starosta Ing. Miroslav Veselý předat pamětní dar k 40. výročí souboru (nebylo to ,,znovuzápisné“, jak někteří mysleli). Co se vedení
souboru týče, byly tyto řady posilněny! Ochotně
se této funkce chopila Lucie Štěpníková (Synková).

V nadcházejících dnech bychom rádi uspořádali taneční souborové soustředění, termín však
vůbec není jednoduché najít. Máme hold v řadách
členy velmi aktivní, a to i mimo folklor. Bude nač
pilovat. Letní měsíce máme velmi nabité (MFF
Strážnice, místní Dožínky, Slovácký rok, zájezd
do Chorvatska). Opět a stále se však potýkáme
s problémem hudebního doprovodu. Spolupráce s nově založenou CM nevyšla, hledáme proto
dále. Taktéž se budeme velmi těšit na nové tváře.
Zkoušky souboru jsou každý pátek ve 20.00 hod.
na kulturním domě.
Všem spoluobčanům přejeme krásné a více
prosluněné nadcházející jarní dny, klidnou dobu
postní a příjemné přípravy na blížící se svátky
velikonoční.
Iveta Gongalová

Ženský sbor REZEDKY
V novém roce 2019 jsme si opět nastavily přísný řád a každý pátek zkoušíme.
Na výroční schůzi 1. února jsme zhodnotily
činnost v roce 2018, kde jsme byly hodně aktivní.
V krátkosti připomenu natočení a vydání našeho
nového CD „Šla na trávu“ a s tím spojený večer
k 5. výročí založení našeho sboru. Pokud má někdo o toto CD zájem, může si zakoupit v informační kanceláři OÚ nebo u Lucky Novákové.
Dále jsme si odsouhlasily akce, které máme
naplánovány. A to 1. květinový
bál, který připravujeme na 18.
5. na KD. Zdá se to být daleko,
ale už teď musíme přichystat
výzdobu, která zabere spoustu času. Začaly jsme takovým
zkouškám říkat „dílničky“.
Také si musíme připravit nějaký květinový program. Můžete
se těšit na překvapení…nejen
půlnoční.
Začátkem srpna pojedeme představit naše písničky
na čtyřdenní festival do Krakova. A potom Slovácký rok,
na který už pilně nacvičujeme.
Na masopustní obchůzku
jsme doprovodily soubory MiJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

střín, Lúčku a Svatoborský krúžek a basu až
do Velikonoc společně pochovali v Lidovém domě
za hojné účasti chasy a dalších hostů. Jen tak neoficiálně jsme si zazpívaly před cimbálovou muzikou.
Přeji Vám krásné jaro. A zpívejte si také. Jen
tak. Pro radost, potěšení. S písničkou jde všechno
líp.
Za Rezedky Marcela Hasalová
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Soubor Mistřín
Milí spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem sliboval, že se
krátce vrátím k vánočnímu jarmarku, který jsme
uspořádali v prosinci minulého roku. Když jsem
totiž psal minulý příspěvek, jarmark byl teprve
před námi, a proto jsem neměl možnost tuto akci
zhodnotit. Udělám to ale velmi stručně, protože
věřím, že mnozí z vás tam osobně byli, a tak si
uděláte názor sami. My máme z akce opět dobrý
pocit a plánujeme ji uskutečnit i v letošním roce.
Moc by se nám líbilo, kdyby se v následujících
letech podařilo realizovat rekonstrukci staré budovy mlýna a jeho okolí jako nového centra naší
obce. Bylo by to krásné zázemí nejenom pro jarmark, ale i další události v naší obci, kterých je
velké množství, a to je určitě dobře.
Na začátku března jsme se zúčastnili fašaňkové
obchůzky v naší obci. Jsme moc rádi, že se všechny soubory dokáží domluvit a společně zatančit
a zazpívat u stárek, na faře, pana starosty i jinde,
protože to dělá tuto krásnou tradici u nás v obci
výjimečnou.
Je polovina března a my pomalu začínáme s přípravami na Pálení čarodějnic, které se bude konat
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v sobotu 27. dubna od 15 hodin. Připravíme opět
zábavné odpoledne plné her pro ty nejmenší, budeme opékat špekáčky a nabídneme i další dobroty. V 19 hodin zapálíme velkou vatru a spustíme
country zábavu se skupinou Dance ranch. Více
informací opět včas přidáme formou plakátů a našeho facebooku.
Na konci tohoto druhého čtvrtletí, přesněji 23.
června, se opět můžete těšit na nedělní odpoledne
s cimbály na ulici. Zatím vše připravujeme a snažíme se zajistit hlavně muzikanty, bez kterých by
to nešlo. Stejně jako v minulých letech se i tentokrát setkáme v parku pod kostelem.
A nakonec nesmím zapomenout na to, že nás
v létě čeká asi největší folklorní svátek, a sice Slovácký rok v Kyjově. Budeme vystupovat v sobotním i nedělním programu a možná, že právě teď,
kdy čtete tyto řádky, se na tuto významnou událost připravujeme na soustředění v Čeložnicích.
Užívejte si prvních jarních dnů a nezapomeňte
vedle práce na odpočinek a zábavu, třeba na některé z našich akcí.
Za Soubor Mistřín
Petr Hajný
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Mužský sbor
Vážení příznivci mužského zpívání,
i když to vypadá, že moc nevystupujeme, z přehledu je jasné, že se po celý rok nenudíme.
Vloni se mužský sbor účastnil těchto akcí:
Dolňáckého plesu, fašaňku, oslav tří šedesátin
a jedné padesátky, koncertu Rezedek, zpívání v Křepicích, festivalu v Miloticích, vinobraní
ve Svatobořicích, zpívali jsme na hodech v Pohořelicích, samozřejmostí jsou hody u nás, zpívání
u vánočního stromku a pochod za prasátkem.
Letos jsme měli zastoupení na Dolňáckém plesu
a náročném chození po fašaňku.
Plánujeme a jsme pozváni do:
• Kyjova na Jarní zpívání (24. 3.)
• Předhodové zpívání Hovorany (2. 6.)
• Mezinárodní folklorní festival Myjava (23. 6.)
• Zpívání mužských a ženských sborů Lovčice
(13. 7.)
• Dožínky S-M (27. 7.)
• Slovácký rok (15. - 18. 8.)
• Vinobraní S-M (29. 9.)
• Babské hody Pohořelice
• Hody S-M (16. - 18. 11.)
• Zpívání u vánočního stromku
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A ještě krátká informace o Slováckém roku.
Mužský sbor S-M je pozvaný na zahájení Slováckého roku, kde se zpívá písnička našeho rodáka Jaromíra Měchury „Ej Kyjove, Kyjove“. Dále
se MS účastní zpívání u stavění máje, sobotního
večerního pořadu Kyjovské pocity (budeme zde
zpívat kosecké písničky) a v neděli se účastníme
zpívání v pořadu „Hore dědinů“. Stanoviště bude
v kyjovském parku a bude tam účinkovat 32 ženských a mužských sborů (asi 460 osob). Tento
pořad zahájí náš P. Bedřich Horák udělením nedělního požehnání a společnou písní všech sborů
„Máti Páně přesvatá“. Jste srdečně zváni.
Dále plánujeme ve spolupráci s Klubem vinařů
na neděli 29. září zvykoslovný pořad „Zarážání
hory“ a „Vinobraní“, které se letos uskuteční
v Mistříně v parku pod kostelem. V tomto pořadu
by měly vystupovat všechny dětské i dospělé soubory naší obce.
Těšíme se na Vaši přízeň.

Za MS
Jaroslav Gajda
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Chrámový sbor AMA
Nepřehlédnutelná dominanta města Brna se
tyčí na kopci zvaném Petrov. Je viditelná už z dálky, ať přijíždíte do města z kterékoliv strany. Historie této krásné stavby sahá do 70. let 12. století,
kdy na tomto návrší vznikl kostel. Tento byl několikrát přestavěn. Důležitá událost nastala v roce
1777, kdy papež Pius VI. zřídil v Brně biskupství
a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu. Tolik úvodem. Ale proč o tom píšu?
V neděli 17. března jsme měli možnost v tomto
krásném chrámu zpívat. Brněnská katedrála pořádala pro donátory fondu PULS (posláním fondu
je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj
života brněnské diecéze) koncert v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.
Na programu bylo provedení lidového oratoria
Janovy pašije, jehož autorem je Petr Varmuža. Sólisté Klára Strýčková, Lucie Hubená, Tadeáš Janošek a Michal Marhold spolu s chrámovým sborem
Amatores Musicae Antique se snažili všechny přítomné provést Kristovými posledními dny na hoře

Olivetské i v zahradě Getsemanské. Snad se nám
to podařilo. Dlouhý potlesk skoro tisícovky diváků (bylo přichystáno 1 000 míst a volné byste hledali těžko) byl krásnou odměnou.
Toto dílo patřící do období Velikonoc budeme
mít ještě příležitost předvést v sobotu 13. dubna
hned na dvou koncertech. V Ostravě v Evangelickém Kristově kostele a ten samý den ještě i v Jablunkově v Kostele Božího Těla.
V této postní době se zkusme zastavit a zamyslet se nad tím, co prožívala Matka pod křížem
Ježíše Krista: „Lámala Matka své ruce, když viděla Syna v těžké muce, syna svého, přemilého …“,
tak jak to zpíváme v textu oratoria. Nechť nikdy
nemusíme takové těžké chvíle prožívat nebo je
prožívat sami. Ať máme vždy pevnou víru a naději
na vzkříšení.
Přeji Vám pokojné prožití velikonočních svátků
za celý sbor AMA.
Lenka Gajdová

Skautský oddíl
Od února se skauti přesunuli z prostor Komunitního centra do areálu Orlovny, který nově
využíváme na základě dohody s místní jednotou.
V nových prostorách se konají naše pravidelné
schůzky každou středu a přibližně jednou za měsíc vyrážíme na víkendový výlet. A jelikož obrázek
vydá za tisíc slov, přikládáme několik fotek z naší
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činnosti pro ilustraci.
Během letních prázdnin od 22. do 26. července budeme pořádat příměstský tábor, který je
finančně podpořen EU a cena pro účastníky činí
800Kč. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím webových stránek www.skautkyjov.cz
Josef Borkovec
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

100 let skautingu v Kyjově

100 let skautingu v Kyjově
Skautská organizace v Kyjově byla založena jako jedna z prvních na Moravě
na podzim roku 1919 hodinářem bratrem Poláškem. V prvním roce měl chlapecký
oddíl 36 skautů a dívčí 28 skautek. Kyjovští skauti byli velmi aktivní a pořádali
každoročně putovní i stálé tábory a turistické výlety po celé republice. V roce 2019
tak kyjovské skautské středisko oslaví 100 let své činnosti a vy můžete být u toho.
Skautské středisko Kyjov sdružuje skautské oddíly na Kyjovsku. Aktuálně
působíme v 10 obcích a městech v okolí Kyjova a to například v Dubňanech,
Ježově, Kostelci nebo ve Svatobořicích-Mistříně. Máme více než 230 členů, kterým
nabízíme pravidelnou a pestrou činnost v oddílech.
Při příležitosti tohoto významného výročí pořádáme řadu akcí, na které
bychom vás rádi pozvali. Celé oslavy zahájíme 26. dubna v předsálí kulturního domu
v Kyjově, kde se odehraje vernisáž naší výroční výstavy. O den později vás rádi
uvidíme v bývalé zdravotnické škole v Kyjově na Svatojiřském koštu vín, kde se
můžete těšit na bezmála 200 vzorků vín od regionálních vinařů. První výroční víkend
pak zakončíme v neděli 28. dubna mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kyjově obětovanou za všechny živé i zemřelé skauty. Z dalších chystaných akcí
můžeme zmínit například naše stanoviště v rámci akce Zažít Kyjov jinak, jenž se
uskuteční 21. září v městském parku v Kyjově. Celé oslavy vyvrcholí v sobotu 23.
listopadu premiérou filmového dokumentu o historii skautského střediska v Kyjově.
Veškeré informace k výročním akcím skautů v Kyjově naleznete na
www.skautkyjov.cz/100-let
. Budeme moc rádi, když naše akce navštívíte a podpoříte
tak činnost skautů na Kyjovsku minimálně na dalších 100 let.

Matěj Zicháček
mediální zpravodaj
Skautské středisko Kyjov
+420 605 467 364
matej.zichacek@skautkyjov.cz
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kroužek Hubert
HUBERT – turistika a poznávání přírody
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 2018 2019 celkem 17 členů. Scházíme se 1x týdně vždy
v pondělí a máme pestrý program schůzek.
V tomto školním roce jsem se zaměřila zejména
na život v lese, umění přežít v přírodě, tzn. rozdělat oheň a připravit něco k snědku. Také si rozšíříme recepty pro vaření v kotlíku a potrénujeme
střelbu ze vzduchovky.
Letošní podzim a zimu jsme si úspěšně probrali a zopakovali mysliveckou mluvu a myslivecké
tradice, máme encyklopedii rostlin, zvěře a psů
a z toho hodně čerpáme.
Osvědčily se nám listy zvěře, kde je každý druh
popsán mysliveckou mluvou, děti si tím mohou
rozšiřovat znalosti.
Formou vycházek do přírody poznáváme stopy
zvěře, pobytové znaky zvěře a sledujeme, jak se
chová v různém ročním období. Na podzim jsme
stříleli ze vzduchovky, děti to baví a rády mezi
sebou poměří síly. Z dotací OÚ jsem pořídila vzduchovku novou, teď máme dvě a členové kroužku si
nastřílí víc ran do terčů.
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Pravidelně se staráme o krmné zařízení, které má náš kroužek umístěno u cyklostezky. Děti
zodpovědně kontrolují stav krmiva, minerální soli
i jeteliny, a to i mimo naše schůzky. S příchodem
jarního počasí jsme roznášeli po lese informativní
letáčky, jak se mají lidé a zejména domácí mazlíčci – psi chovat v tomto období v přírodě.
Věřím, že si to majitelé pejsků alespoň přečtou.
V minulém roce nám je nějací vandalové poničili
- všechny.
Účastníme se soutěže vyhlášené OMS Hodonín
„Mé toulky za zvěří“, obrázky jsme na lednových
setkáních nakreslili a odeslali k vyhodnocení.
Dále nás ještě čeká výlet na Okresní přehlídku trofejí zvěře ulovené v roce 2018, soutěž Zlatá
srnčí trofej a výlet pořádaný kulturně-propagační
komisí při OMS Hodonín do obory v Lednici.
Spojuje nás společná touha po poznání přírody,
krajiny, myslivost a kamarádský kolektiv. Více
příspěvků a foto na našem profilu fcb – Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín……….
Lenka Lípová
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Klub vinařů
Jaro klepe na dveře a vinaři mají plno práce
jak ve sklepě, tak především na vinici. Zatím se
k nám příroda chová přátelsky, ani mráz ani další
vlivy nenaznačují poškození vinic. Možná se ale
projeví vliv loňského sucha na počtu odumřelých
rostlin.
Co se týká činnosti našeho spolku přes zimní
období, jsou to především „sirkovky“, které začaly v prosinci a skončily v únoru. Jejich přínos
je nezměrný. Pro nezasvěcené to jsou pravidelné
schůzky, které se konají každý týden, kdy členové
přinesou své vzorky mladých vín, vždy podle soupisu, který odpovídá průběhu nazrávání jednotlivých odrůd. Každý vzorek se anonymně hodnotí
a následně po odtajnění se o něm diskutuje. Hledají se klady a zápory, ze kterých si členové berou
ponaučení pro svou další práci.
Nelze nevzpomenout velmi vydařené Žehnání
mladých vín 27. 12. 2018, které jak účastí, tak počtem vzorků velmi kvalitních vín (což obráží dobrý ročník 2018) bylo asi nejlepší z dosavadních.
Naši členové se se ctí zhostili i svého úkolu –
nalévání „svařáku“, který byl mimochodem vyhlášený jako špičkový na tradičním silvestrovském
pochodu mikroregionu Nový dvůr. Ten se konal
letos v naší obci v prostorách bývalého kravína,
dnes přebudovaného na moderní zázemí obecního
úřadu pro techniku a další využití.
Bohužel na druhé straně nejsou vždy jen dobré
zprávy, jsou to i zprávy smutné. V lednu nás opustil dobrý vinař, kamarád a zakládající člen našeho
klubu pan Miroslav Šefčík. Bude trvalou součástí našeho současného vinařského života, byť jen
vzpomínkou, třeba u pohárku dobrého vínka.
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V letošním roce jsme dne 24. 1. absolvovali
první studijní návštěvu vinařství „Vinný dům“
ve Bzenci, kde jsme se seznámili s technologií a prezentací stáčených vín. Na závěr jsme
ochutnali i zajímavé lahvové vzorky včetně sektů. Za přátelské přijetí a výklad patří dík majiteli panu Černochovi, mimochodem rodákovi
z Mistřína.
Dne 22. února se konala výroční schůze našeho klubu, na které vystoupil jako host starosta
obce ing. Miroslav Veselý, který poděkoval všem
za dobrou spolupráci s Obcí a popřál do dalšího
období vše nejlepší a dobrá vínka. Následovaly
zprávy činovníků, plány do budoucna s následnou
diskusí, která byla obohacena ochutnávkou vybraných vín našeho člena, vinařství Dufek.
V nejbližší době plánujeme návštěvu vybraných
vinařství v Rakousku a Salonu vín ČR ve Valticích.
Současně se již aktivně zabýváme přípravou
VII. ročníku Výstavy vín, která je zúročením celoroční práce vinařů a představením výsledků jejich práce. Tímto Vás na tuto akci srdečně zveme,
bude se konat 4. 5. 2019 v areálu Vinařství Josef
Dufek. I v letošním roce budou moci návštěvníci
ochutnat vína z profesionálních vinařství. Bohaté
občerstvení je samozřejmostí.
Děkujeme předem za poskytnuté vzorky. Rovněž zveme všechny vinaře, degustátory na hodnocení vín, které se bude konat na Sokolovně ve Svatobořicích v pátek 26. 4. 2019 v 17.30 hod.
Na Vaši účast se těší pořadatelé – Klub vinařů.
za Klub vinařů Josef Dufek st.
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Mankyz
V sobotu 9. března uspořádal spolek MANKYZ
na kulturním domě již VIII. ročník MANKYZ
KOŠTu, mezinárodního festivalu pálenek, likérů
a domácích pomazánek. V letošním roce nás vystavovatelé obdařili rekordním počtem 2714 vzorků. Pálenky a likéry byly sesbírány z blízkého
i vzdálenějšího okolí, celkem z 202 měst a obcí,
13 republik (Slovensko, Rakousko, Japonsko, Sicílie, Maďarsko, Austrálie, Chorvatsko, Ukrajina,
Švédsko, Španělsko a Polsko). V regálech vlastní
výroby se nacházely láhve s rozličnými specialitami, které určitě nikde jinde k ochutnání běžně
nebývají, např. z dřínu, hlohu, jeřabin, klanoprašky čínské, maracuje, meruzalky černé, rakytníku,
střemchy, šípkového květu, zimolezu kamčatského (261 likérů, 96 ořechovek a 43 višňovek) nebo
155 vzorků netradiční pálenky z ananasů, banánů, borůvek, citronů, datlí, dýní, kdoulí, grepů, jahod, kiwi, malin, mandlí, manga, mišpulí, mrkve,
oskeruší, rybízu, řepy, šípků atd. Z tradičně páleného ovoce bylo shromážděno 160 durancií, 116
hroznovic, 249 hruškovic, 189 jablkovic, 371 meruňkovic, 652 slivovic, 142 třešňovic a višňovic.
Věříme, že si všichni přišli na své a každý objevil v tak široké škále lahodného pití svého osob-
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ního vítěze.
Šampionem koštu se stala trnka ročníku 2017
od Jiřího Vysloužila z Kyjova.
Prvenství v kategorii Nejlepší kolekce koštu
získal Andrzej Nowocień z Polska.
Pohár místostarosty obce za nejlépe hodnocený
zahraniční vzorek získal Mariusz Fik z Polska.
Ocenění diplomem bylo uděleno destilátům
ohodnoceným 43 body a výše.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Broskev:
Zdeněk Mencl, Křižanov
Durancie:
Petr Půček, Bukovany
Hrozny:
Lucie Jakubesová, Kyjov
Hruška:
Marek Bravenec, Mutěnice
Jablko:
Lubomír Karafiát st., Prostějov
Likéry a maceráty: Wojciech Suchanek, Polsko
Meruňka:
Tomáš Benovič, Svatobořice
Netradiční:
Milan Matějíček, Svatobořice
Ořechovka:
Zdeňka Maradová, Svatobořice
Slivovice:
Jiří Kacer, Žarošice
Slívy:
Milan Chvojka, Dubňany
Směs ovoce:
Pavel Varmuža, Kyjov
Třešně a višně:
Peter Bunčiak, Slovensko
Višňovka:
Josef Dufek, Svatobořice

Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

K náročné ochutnávce pálenek a likérů samozřejmě přišla vhod konzumace domácích pomazánek, které soutěžily o hlasy návštěvníků při již
tradičním souboji o nejlepší pomazánku koštu.
Vítězství získala čokoláda s chilli od Tomáše Sáckého z Mistřína.
K příjemné výstavní atmosféře a zábavě vesele
notovala cimbálová muzika KAPRIC pod vedením
Ladislava Švidroně.
Košt s celkovým počtem 2714 vzorků překonal dosavadní rekord z Velké nad Veličkou o 372
vzorků a byl tak zapsán do České knihy rekordů
Agenturou Dobrý den.
Košt přijeli podpořit herec Pavel Nečas, produ-

cent a vinař Tomáš Vican a osobně ředitel Agentury Dobrý den Miroslav Marek.
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a vytvoření výborné degustační atmosféry.
Velký dík patří všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky, degustátorům za objektivní hodnocení, sponzorům za věcné dary do tomboly, zejména
pak zaměstnancům obecního úřadu a Luďku Bukvaldovi za poskytnutí technického zázemí.
Srdečně Vás zveme na příští již IX. ročník koštu konaného 7. března 2020.
Zdeněk Ilčík

Spolek MAGNET
SPOLEK MAGNET – pohyb, radost a rovnováha
Na podzim roku 2017 vznikla myšlenka založit
organizaci, která by svou činností přivedla více
dětí ke sportu a dala jim patřičnou péči, kterou
si zasluhují. Po několika měsících příprav se myšlenka stala realitou a v březnu 2018 jsme mohli
oslavit vznik SPOLKU MAGNET.
SPOLEK MAGNET založili čtyři dlouholetí kamarádi, které v mládí spojila především společná
láska k fotbalu a ke sportu jako takovému. Zakladateli jsou Tomáš Synek ze Svatobořic–Mistřína,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Michal Drápal ze Sobůlek, Petr Vacula z Milotic
a Oskar Sněhota ze Žarošic. Spolek svou činností
působí v regionu Kyjovska.
Předseda spolku Michal Drápal nám popsal
důvod vzniku spolku a jeho smysl: „Vizí spolku
je poutavou a hravou formou přivést více dětí
ke sportu. Ukázat dětem, že existují i jiné formy
zábavy, než jsou moderní technologie, jako jsou
počítače a tablety. Důraz klademe na radost z pohybu a emoční vývoj. Sport celkově napomáhá
ke zdravému rozvoji dětí a formuje jejich osob-
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nost. Dává jim vzory a návyky a připravuje je
na skutečný život.“
„Svým způsobem se snažíme přiblížit dětem
mládí, jaké jsme měli my. Kdy bylo běžné strávit
celý den na hřišti nebo někde na polích, kde jsme
lozili po stromech. Navíc k tomu od nás dostávají
prvotřídní péči a moderní tréninkové techniky,“
dodal Drápal.
Oficiálně první akcí spolku byl halový turnaj
mladších žáků ve fotbale MAGNET CUP, kterého
se zúčastnilo bezmála 100 dětí z blízkého okolí.
A tak spolek odstartoval svoji činnost.
Největší a také nejoblíbenější akcí je příměstský tábor pořádaný ve Svatobořicích–Mistříně.
Tento tábor se těší velké oblíbenosti jak u dětí,
tak i rodičů. Letos proběhne již třetí ročník a opět
přinese spousty neopakovatelných zážitků, navázání nových přátelství a spousty sportovní radosti. Útočištěm pro tuto akci se stal fotbalový areál
ve Svatobořicích. „Svým zaměřením se jedná o pohybovo–fotbalový tábor. Každý den probíhá jedna
až dvě tréninkové jednotky. Důraz je zde kladen
i na volný čas dětí, ve kterém se mohou věnovat
vlastním činnostem, bez vnějšího zásahu, ovšem
pod organizovaným dohledem. Součástí je i výlet
na zámek Milotice a pro děti velice záživná návštěva kyjovského koupaliště,“ popsal tábor Michal Drápal.
Příměstský sportovně–pohybový tábor se v tomto roce uskuteční od 8. do 12. července 2019.
V letošním roce se spolek chystá na novou výzvu. Kromě tradičního místa ve Svatobořicích se
tábory uskuteční nově také v Šardicích a Žarošicích. V Žarošicích se již jedná o plnohodnotný
tábor, kde bude zajištěn i nocleh dětí.
Více informací a registrační formuláře k táborům naleznete na webových stránkách www.spolekmagnet.cz.
V loňském roce spolek uspořádal i Kurz pro trenéry mládeže fotbalu. „Uvědomujeme si, že pokud
chceme děti vést ke zdravému pohybu, sami musíme být v této oblasti vzdělaní. Proto pořádáme
tyto vzdělávací kurzy, kterých se mohou zúčastnit trenéři z celého okolí,“ okomentoval důvod
pořádání tohoto kurzu Drápal.
V průběhu roku vznikla Magnet akademie,
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která dětem nabízí fotbalové tréninky navíc. Akademie probíhá pod vedením zkušeného trenéra
mládeže Tomáše Synka a děti tak dostávají jednou týdně trénink navíc, kde se mohou ještě více
zdokonalovat ve fotbalových dovednostech.
Zajímavou formou pohybu je bezpochyby kurz
dětské jógy vedený Petrem Vaculou ve škole
v Miloticích. Děti zde rozvíjí jak pohybovou, tak
i emoční a duševní rovnováhu. „Tamní škola měla
velký zájem o aktivitu tohoto typu, a proto jsme
se dohodli na vzájemné spolupráci,“ řekl Drápal
a potvrzuje tak vzrůstající zájem o tuto prozatím
netradiční pohybovou aktivitu pro děti.
SPOLEK MAGNET se nezaměřuje pouze na pohybové aktivity dětí. Organizuje i netradiční
a poutavá představení, která účastníkům dokáží
přivodit jedinečné a neopakovatelné zážitky.
Prvním takovým představením bylo vystoupení
hypnotizéra pod názvem Moc a síla hypnózy. Toto
představení se uskutečnilo v Městské knihovně
v Kyjově. „Pro velký zájem jsme se rozhodli akci
zopakovat, a tudíž v dubnu se můžeme těšit na pokračování tohoto představení, které proběhne
v Kulturním domě v Kyjově,“ řekl Drápal.
Naprostou perličkou je kurz nazvaný Meditace
v ledu vedený Petrem Vaculou a Oskarem Sněhotou. Celodenní kurz svou náplní napomáhá k celkové životní rovnováze. Účastníci se zde naučí
dechové, meditační a pohybové techniky, které
po absolvování kurzu mohou používat každý den
a zkvalitnit si tak své životy. Vyvrcholením celého dne je ponoření do ledové lázně po dobu dvou
minut a účastníci tak mají možnost pocítit moc
chladu na vlastní kůži.
Michal Drápal závěrem dodal: „V nadcházejících letech chceme pokračovat v naplňování
naší vize. Především chceme dělat sport pro děti
kvalitní, zábavný a také dostupný pro všechny.
Emoce stavíme na první místo. Protože jen pravá radost z pohybu je to, co děti udrží u sportu
po celý život. Pokud by nás, zakladatele spolku,
nespojovala láska k pohybu, nikdy bychom neměli
důvod vydat se na tuto naši cestu, kterou bereme
jako poslání.“
SPOLEK MAGNET
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SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o činnosti sboru
v zimních měsících. Hned na začátku roku jsme
na Valné hromadě hodnotili činnost sboru za rok
2018 a schválili plán na rok 2019, dále jsme udělili vyznamenání za věrnost našim členům. Naší
Valné hromady se zúčastnili i bratři z DHZ Radošovce.
Další významnou akcí byl tradiční hasičský
ples, který se konal 16. února na Sokolovně.
K tanci a poslechu hrála Vonička – V Band. Děkujeme všem sponzorům a občanům za příspěvky
do tomboly.
Pro udržování přátelských vztahů s DHZ Rado-

šovce se také my zúčastňujeme akcí pořádaných
sborem.
Mladí hasiči v zimních měsících trénovali vázání uzlů, plnili odznaky odbornosti a malovali
obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže. První slunečné dny už je také vylákaly
ven k trénování štafet na halové soutěže. První je
čeká 16. března ve Velké nad Veličkou a pak 30.
3. ve Vracově.
Dovolte mi pozvat Vás na Slet čarodějnic, který se uskuteční v úterý 30. dubna. Opět budou
připraveny zajímavé hrátky a i ukázky z činnosti
hasičů.
Iveta Lungová, vedoucí mládeže

SDH Mistřín
Náš sbor začal rok 2019 tradiční výroční valnou
hromadou, na které jsme zhodnotili uplynulý rok,
ocenili aktivní členy sboru a především stanovili
cíle do nového roku.
Dětská družstva se již tradičně zúčastnila neoficiálního Halového mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska v Havířově, které se letos
uskutečnilo 23. února. Starší žáci chtěli navázat
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na loňský stříbrný úspěch a soutěž začali právě
stříbrnou medailí ze štafety dvojic. Po 6. místě
z uzlové štafety se stále drželi v boji o čelní příčky, neplatný pokus ze štafety 4x40 m ale bohužel
znamenal propad na celkové 12. místo. Mladší
žáci si vedli o něco lépe a umístili se na celkovém
8. místě.
Další halové soutěže čekají naši mládež
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

16. března ve Velké nad Veličkou a o 2 týdny později ve Vracově.
Nezahálí ani družstva dorostu, dorostenek,
mužů a žen, která se celou zimu poctivě připravují
v tělocvičně základní školy a netrpělivě už vyhlíží
předsezonní soustředění a také první závody sezony v běhu na 100 m překážek – tradiční Jabloneckou halu, která se koná první dubnový víkend.
Ke 120. výročí založení SDH jsme jako poděkování za dlouholetou práci pro naše aktivní čle-

ny uspořádali víkendový pobyt ve Filipově údolí.
Po společném výšlapu na Velkou Javořinu následovalo posezení s občerstvením a živou hudbou.
Věřím, že si všichni účastníci akci užili.
V měsíci dubnu provedeme sběr starého železa
v části obce Mistřín, o přesném termínu Vás budeme informovat v rozhlase a na kabelové televizi.
Za věnovaný železný odpad předem děkujeme!
Vojtěch Marada
místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Přestože se na nás začíná usmívat sluníčko,
já se vrátím do vánoční doby, abych tak navázala na svůj poslední příspěvek. Po vánoční výstavě následovalo zpívání u stromečku. Rozsvícený
vánoční stromek, koledy, svařené víno, výborná
zelná polévka, zpívání při harmonice. Takové bylo
naše setkání u stromečku.
26. prosince se konal Vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Soutěžilo se, vyhrávalo, prohrávalo a odměňovalo, přesně tak, jak to u sportu bývá.
Konec roku jsme oslavili všichni vesele spolu
dohromady, bohaté občerstvení, ani hudba nechyběla, nechybělo ani konstatování, že máme zase
jeden rok za sebou a že nám to v našem věku utíká víc, než je zdrávo. 30. prosince jsme se my ženy
sešly v jídelně ZŠ, kde jsme napekly z 50kg mouJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

ky koláče, které naše děvčata rozdávala s úsměvem na “prasátku”. (Fotografie byla uveřejněna
už v minulém čísle.) Koláče chutnaly a my jsme
tak velkou měrou přispěly ke zdárnému průběhu
této akce.
Na Nový rok jsme pochodovali jako každý rok.
Naše tradiční trasa bývá kolem dědiny, tentokrát
zazněly hlasy, že ač jsme zdejší, neznáme všechny
kouty naší obce, a tak cílem našeho pozorovacího pochodu se stala část obce „Zmola”. Přestože
jsou tu postavené nebo opravené domy, Zmola je
zajímavá svojí polohou, uskupením jednotlivých
staveb, je do jisté míry tajemná. Nemám to nijak
podložené, ale myslím si, že je to nejstarší část
Svatobořic (soudím podle č. p. 1). Odtud se odvíjely další části vesnice. Já jsem tudy chodila se
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svými vnoučaty na procházku, a když se mě vnoučata ptala, co je tam či onde, pohotově jsem složila pohádku, která končila tím, že v tom sklepě
je čarodějnice, která sbírá neposlušné děti. Když
moje výchovné metody selhaly, použila jsem toto
tvrzení. A jestli to pomohlo? Pomohlo, na chvilku.
Když je člověk smutný, je rád, že se může svěřit se svými starostmi, když je veselý, také se rád
podělí s dobrou náladou nebo radostí. A my ženy
jsme si udělaly radost z kalendáře, který je sestaven z našich fotografií, na kterých jsme coby
dámy 30. let minulého století. Samy jsme netušily, co to dílo bude obnášet, Nyní jsme spokojené
s výsledkem a nezbývá nám než zkonstatovat, že
autorce se kalendář podařil. Je pěkný, i když se

z fotografií neusmívají mladé tváře, jak by se dalo
očekávat. Kromě radosti pociťujeme také uspokojení, protože výtěžek z kalendáře byl věnován
Petře Veselé, která je po autonehodě upoutána
na invalidní vozík.
9. února jsme jeli do Velkých Bílovic na župní
ples, kam jsme byli pozváni. Jako vložku jsme
předvedly náš tanec coby dámy z 30. let min. století. Vystoupení se líbilo a my máme radost, že
Svatobořáci, to se rovná dobrá nálada a veselí.
Tak nějak nás ve Velkých Bílovicích berou. Vystoupení jsme si zopakovaly i na našem maškarním plese. Bohatá tombola, svižná hudba manželů
Grufikových, dobrá nálada. I přes skutečnost, že
účast nebyla velká, je to dobré hodnocení plesu
s několikaletou tradicí.
Pomalu se nám otevírá jaro, příroda začíná ožívat a my ožijeme s ní. Najednou zjistíme, že nás
vlastně už nic nebolí, s chutí se vrhneme na naše
zahrádky, předzahrádky a dvorky a té činnosti
bude najednou tolik, že si i občas povzdechneme, jestli nám nebylo v tu zimu lépe, ale to jenom
na chvíli, protože jaro je nejkrásnější období roku
a je jedinečné a nenahraditelné. A vidina těch rozkvetlých kosatců na našem potoku pod Sokolovnou to jenom umocňuje.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice

T. J. Sokol Mistřín - kuželkáři
Sezona vstupuje do závěrečné části.
Už jsme se dostali za polovinu jarní části soutěže a pomalu se nám ukazují konečné výsledky
sezony.
Družstvo „A“ hrající 3. ligu mužů skupiny „D“
se nachází v druhé polovině tabulky na 10. místě.
Na vedoucí mužstvo KC Zlín ztrácí více jak 20b.
Postup do 2. ligy mužů je nejspíše rozhodnut, ale
o sestupujícím družstvu zatím rozhodnuto není.
Áčko musí na konec jara prokázat své letité ligové
zkušenosti a získat důležité body pro udržení v ligové soutěži. Letošní ročník 3. ligy je vyrovnaný,
tak se necháme překvapit, co nám závěr soutěže
nabídne. Družstvo „B“ bojující v Jihomoravské divizi si drží své kvality a nachází se na 5. místě
ze 14ti družstev. První místo a postup do 3. ligy
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připadne jednomu z týmů, a to Jiskry Čejkovice
nebo Lokomotivy Valtice, které dělí jeden bod.
Dle všeho se bude rozhodovat o postupujícím až
do posledního kola celé sezony. V Jihomoravském
přeboru 2. třídy si udržuje družstvo „C“ medailové umístění. Postupová první příčka v soutěži je už nejspíše dána družstvu „C“ z Dubňan,
kdy náskok 8 bodů na Mistřín „C“ je veliký, ale
i druhé místo v tabulce znamená postup do Jihomoravského přeboru 1. třídy. Letošní sezona se
družstvu „C“ začala dařit až od poloviny podzimu.
Pevně doufáme, že nám postupové body nebudou
v závěru chybět. Dorost pod vedením pana Ivana
Blahy se zatím drží na krásném 2. místě v tabulce Krajského přeboru dorostu. Je potřeba říci,
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

že všichni dorostenci poctivě trénují každé úterý
a čtvrtek. Začátek roku patřil přeborům. Největší úspěch sklidila za T. J. Sokol Mistřín juniorka
Michaela Varmužová, které se podařilo postoupit
na Mistrovství České republiky do Trutnova, které se koná 27. - 28. dubna. Těší nás takový úspěch
a budeme držet naší juniorce palce! Děkujeme

za podporu všem příznivcům kuželkářského sportu - Sokola Mistřín.
Hodu ZDAR!

Adam Pavel Špaček,
člen kuželkářského spolku

SK Spartak
SK Spartak po zimní přípravě
Nejméně oblíbená část roku každého fotbalisty,
totiž zimní příprava, je pomalu u konce a na dveře už za chvíli zaklepou první mistrovská utkání
jarní části sezony 2018 - 2019. Přestože se fotbalová zima netěší velké oblibě, byla u nás letos
poměrně úspěšná, a to jak po sportovní stránce,
tak i v zákulisí. Téměř pět měsíců trvající pauza
mezi zápasy byla v areálu Spartaku využita především k pokračování třetí etapy rekonstrukce kabin a zázemí klubu. K jejímu dokončení by mělo
dojít v rámci měsíce dubna. Velké stavební úpravy
nás provázejí už déle než rok a budou v kronice
zapsány velkým zlatým písmem, protože rozhodně
nebudu přehánět, když napíšu, že tyto práce byly
více než potřebné. V nové podobě u nás najdete veškeré místnosti od kabin, sprch až po prádelnu či
místnost pro skladování dresů a tréninkových pomůcek. Za uskutečnění této velké přestavby ještě
jednou moc děkujeme OÚ Svatobořice-Mistřín, bez
jehož pomoci bychom k tak velkým a nákladným
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

pracím rozhodně nemohli přistoupit.
Na konci února se na KD konal náš již tradiční
Diskoples, který se velmi příjemně začlenil do každoročního programu Spartaku a ukazuje, že se
i sportovci mohou začlenit do společenského dění
v naší obci. Velmi nás těší, že si tento podnik dokáže najít své příznivce a podobně jako v minulých letech byl i letos velmi hojně navštíven.
Sportovní dění bylo v zimě sice poněkud utlumeno, ale rozhodně pokračovalo dál vlastně už
od začátku ledna. K tréninkům a přípravným zápasům se scházela mužstva všech kategorií. Obě
družstva mužů se na přelomu ledna a února zúčastnila soustředění v Osvětimanech, kde v počtu
necelých třiceti hráčů a trenérů pilovali především fyzickou kondici. V rámci přípravy pak muži
A odehráli 4 přípravné zápasy, když získali dvě
výhry, jednu remízu a jednu prohru. V generálce
se utkají třetí březnový víkend s týmem Sobůlek.
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Dorostenecké družstvo, které máme letos
spojené s kluky z Dubňan, se účastnilo zimního
turnaje na umělém povrchu právě v Dubňanech.
Tam v konkurenci 7 týmů obsadili se ziskem 12
bodů první místo. V rámci přípravy se hoši vydali
před jarními prázdninami na soustředění do Filipova údolí, kde se věnovali také především běhání
a hrubé kondiční činnosti.
Starší žáci se společně se starší a mladší pří-
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pravkou zapojili do okresní halové ligy, která
vyplňuje už od prosince celou zimní část sezony.
Je krásné vidět, s jak velkou chutí naši nejmladší
přistupují k zápasům a odměnou jsou jim především velmi dobré výsledky. Starší žáci se umístili
na druhém místě za Holíčem. Do finálových zápasů tak postoupili jako jeden z největších favoritů na zisk celkového prvenství. Držíme klukům
palce do závěrečných bojů. Starší přípravka se
shodně s mladší umístily předposlední, ale i přesto kluci odváděli v každém zápasu své maximum.
Jejich zápal a snaha byly na hřišti patrné od začátku každého zápasu až do posledního hvizdu
rozhodčího.
Po dlouhé a vyčerpávající zimní části sezony
věříme, že jsou všechny týmy dobře připraveny
na jarní odvety. Zveme Vás proto všechny spolu
s hráči a trenéry do našeho areálu k dalším mistrovským zápasům. Zároveň Vám a všem sponzorům děkujeme za přízeň, podporu a přejeme Vám
jen příjemné sportovní zážitky a v neposlední
řadě také hezké prožití blížících se Velikonoc.
Petr Šťastný
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Dětská pěvecká soutěž J. Měchury
Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury již po sedmnácté
Obec, Kulturní dům, Základní a Mateřská škola
Svatobořice-Mistřín vyhlásily v lednu tohoto roku
výběrové kolo Dětské pěvecké soutěže Jaromíra
Měchury pro jižní Kyjovsko, které se uskutečnilo
23. února 2019 v hudebním sále základní školy.
Byly osloveny obce: Milotice, Vacenovice, Ratíškovice, Dubňany, Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín,
Karlín a samozřejmě domácí Svatobořice-Mistřín.
Většinou v rámci základních škol proběhla míst-

ní výběrová kola, kdy se vybíraly ty nejšikovnější
děti ve věku do 15 let. Do soutěže bylo přihlášeno 70 zpěváčků. Všechny děti byly velice šikovné
a porota by je nejraději vzala do soutěže všechny.
Přesto byla stanovena určitá pravidla a porota se
musela podle toho zařídit. Nakonec bylo vybráno
50 dětí. V porotě zasedaly paní učitelky hudební
výchovy, Kateřina Martykánová, Jarmila Maradová, Markéta Varmužová a zpěvačka lidových písní
Lubomíra Vacenovská.
Postupující děti byly přizvány na další zkoušku,
která proběhla v hudebním sále ZŠ 9. 3. 2019.
Zde se dětem pomáhalo s intonací, frázováním
a dynamikou vybrané písně, která musí odpovídat
našemu regionu. Poslední zkouška/generálka se
uskutečnila 14. 3. v kulturním domě za doprovodu Varmužovy cimbálové muziky a zpěváčci si vyzkoušeli zpěv na mikrofon. Děti se moc snažily
a věříme, že se jim vystoupení podaří, držíme jim
palce.
Rostislav Marada

A jak to dopadlo?
V sobotu 16. března 2019 se rozezněly dětské
hlásky sálem Kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně za doprovodu Varmužovy CM. Na výběrové kolo Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury se přihlásilo více než 60 dětí z jižního Kyjovska
a ve finále zazpívalo 47 zpěváčků ze Svatobořic-Mistřína, Dubňan, Ratíškovic, Šardic, Vacenovic
a Hovoran ve věku 4 – 14 let. Příjemnou atmosféru nám hned zpočátku naladily dvě zasloužilé
zpěvačky Katka Martykánová a Adélka Řiháková,
které se loučily se soutěží, v níž zpívaly po celých
10 let. O přestávkách si děti kreslily lidové ornamenty a posluchače obohatily svým projevem také
dva sbory ZUŠ Dubňany pod vedením Kláry Strýčkové. Při chvilce si zpěváčci na pódiu s muzikou
i zazpívali, zaverbovali a zatančili skočné. Po tříhodinovém krásném zpívání, kdy zazněly i neznámé kyjovské písně nalezené ve zpěvnících, udělila
porota ve složení Jarmila Maradová, Lubka VaceJarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

novská, Jan Gajda, Jan Kosík a předseda Vlastimil
Ondra všem dětem dle bodového hodnocení 1., 2.,
nebo 3. místo a jedno zvláštní ocenění Štěpánu
Vašíčkovi ze Šardic za přesvědčivý projev. Všichni
zpěváčci dostali velkou pochvalu, medaili, diplomy, drobný dárek a dortíček. Za první kategorii
do 10 let postoupili: Samuel Jakub Oleszkiewicz
z Ratíškovic, Petr Martykán ze Svatobořic-Mistřína a Anna Vodičková ze Svatobořic-Mistřína. Budou nás reprezentovat 5. 5. 2019 v Ratíškovicích
na Zpěváčkovi Slovácka do 10 let. V kategorii 10
- 15 let postoupili: Karolína Řiháková ze Svatobořic-Mistřína, Adam Tomeček z Ratíškovic a Barbora Zlámalová z Hovoran. Tito zazpívají ve Veselí
nad Moravou 28. 4. 2019 v soutěži Děti a píseň
Slovácka, odkud mohou postoupit do Moravsko-slezského kola. Mediálními partnery soutěže byl
ČRo Brno a NÚLK Strážnice, sponzory Wiky Kyjov – Josef Kouřil a Cukrárna Corso Jan Koudela
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Hodonín. Soutěž organizuje Obecní KD, ZŠ a MŠ
a Obec Svatobořice-Mistřín a nese název podle
místního folkloristy, zpěváka a skladatele lidových písní Jaromíra Měchury. Mladým zpěváčkům
přeji stálou radost ze zpívání, postupujícím držím

palce a poděkování patří všem, kteří podporují
a učí mladou generaci nacházet radost v lidové
písni a v odkazu našich předků.
Markéta Varmužová

Výstavy na KD
Letošní výstavní sezonu jsme zahájili se skupinou Kontakt z Hodonína. O členech tohoto usku-
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pení jsme na stránkách zpravodaje již několikrát
psali. Snad se kluci nebudou zlobit, když kromě
jejich krásných fotek vzpomenu především vystoupení mladých hudebníků v rámci kulturního programu.
Zajímavostí vernisáže bylo vystoupení zpěvačky Veroniky Phan,
kterou na kytaru doprovázel Vilém
Půček. Že se jedná o skvělou zpěvačku, jsme všichni slyšeli, ale že
za měsíc vyhraje soutěž Road Show,
o tom se nikomu z nás ani nezdálo
a zpěvačce určitě také ne. V soutěži
šlo především o krásu hlasu. Gratulujeme a věříme, že ještě při nějaké
příležitosti budeme mít možnost si
Veroniku poslechnout.
Rostislav Marada
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019

Na druhé vernisáži v letošním roce se nám prezentoval náš spoluobčan Josef Hasík. Pochází
z Rohatce, ale ve Svatobořicích-Mistříně žije již
10 let. Fotografování se věnuje od 15 let, kdy si
zakoupil svůj první fotoaparát a začal objevovat
kouzlo fotografie. Z počáteční zvědavosti se vyvi-

nul koníček. Postupně prošel různými kategoriemi a žánry a dnes
se věnuje focení krajiny, makra,
přírody a reportážím. Přestože bydlí v srdci tolik dnes fotografovaného Moravského Slovácka a možná
by se čekala spíš kolekce krajinářská, přesto se rozhodl prezentovat
kolekci fotografií „Makro“.
Za své fotografie získal i několik
ocenění ve fotografických soutěžích.
V kulturním programu vystoupilo dívčí trio příčných fléten,
Katarína Hasarová, Kristýna Kasanová a Kristýna Žáliová pod vedením paní učitelky Pavlíny Hajné. O další hudební
vstup se postarala cimbalistka Marie Hajná a Jan
Hajný st. na kontrabas.
Výstava potrvá do 27. 5. 2019.
Rostislav Marada

Návštěva ministra kultury
V polovině ledna letošního roku nás poctil svojí
návštěvou ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra pro řízení sekce kulturního dědictví
a PhDr. Bohumil Šíp, ředitel kanceláře ministra
a vedoucího tiskového oddělení. Hosté si přijeli
prohlédnout Památník a muzeum Internačního
tábora Svatobořice. S vedením obce projednávali
případné včlenění našeho památníku mezi republiková muzea s podobným zaměřením. Mezi hosty
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byli také iniciátoři výstavby muzea Ing. Josef Kouřil, JUDr. Jan Kux a Ing. Miroslav Běťák. Nemalou
zásluhu na této vzácné návštěvě měl také poslanec Mgr. Ivo Pojezný z Kyjova, kterému se zároveň omlouvám za nesprávné uvedení jeho jména
v předešlém čísle zpravodaje.
Z iniciativy pana ministra následně přijela na návštěvu pracovní skupina z Památníku Lidice v čele s ředitelkou Mgr. Martinou Lehmannovou. I oni si se zájmem prohlédli expozici a živě se
zajímali o vznik památníku, provoz a výhled
do budoucna. Návštěva
proběhla v pracovním
ovzduší. Vedoucího kulturního domu R. Maradu zajímaly zkušenosti
a provozní poznatky
z vedení, katalogizace
a legislativy památníku
Lidice. Věříme, že naše
spolupráce bude pokračovat i nadále.
Rostislav Marada
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Protektorát
Protektorát Čechy a Morava a život v naší obci
Dne 15. března uplynulo 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem, likvidace samostatného československého státu a vytvoření
protektorátu.
Protektorát Čechy a Morava (Protektorat
Böhmen und Mähren) byla část československého území od 15., respektive 16. března 1939, do 8.
– 9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem.
Protektorát byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939, a to na území českých
zemí, které vzniklo po vynuceném odstoupení
Sudet Německu (29. září 1938) a části Těšínska
odstoupeného Polsku (30. září 1938) v důsledku
Mnichovské dohody.
Hlavou protektorátu byl prezident, který požíval čestných práv hlavy státu, pro výkon svého
úřadu ale potřeboval důvěru Vůdce, tedy Adolfa
Hitlera. Po celou dobu existence protektorátu byl
státním prezidentem Emil Hácha. Skutečným držitelem moci pak byl Říšský protektor v Čechách
a na Moravě.
Dne 15. března 1939 v 6 hod. ráno přišla
do naší obce radiem zpráva, že náš stát zabralo
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Německo. Všem se to zdálo nemožným. Až když
po 10. hodině bylo obecním bubnem oznámeno nařízení od okresního úřadu z Kyjova, že v poledne
již půjde přes naši obec říšsko-německé vojsko,
aby občané zachovali klid a rozvahu, teprve tomu
všichni uvěřili.
Od této chvíle začaly pro celou naši zemi (obec)
změny politické, společenské a hospodářské. Byl
zaveden přídělový systém, nucená práce, dvojjazyčné nápisy, přejmenování ulic, konfiskace
zvonů, preferování všeho německého, omezování
kulturního a společenského života. Docházelo
k zavádění norimberských zákonů, arizaci židovského obyvatelstva.
Život za protektorátu ztvárňuje výstava „Protektorát“ v Památníku Internačního tábora Svatobořice. Vernisáž výstavy proběhla dne 22. 3. 2019
a je přístupná spolu se stálou expozicí do 12. 5.
2019.
Další informace na webových stránkách obce:
www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor.
Iva Fimbingerová
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OTEVŘENÍ MUZEA INTERNAČNÍHO TÁBORA

Březen – listopad; SO, NE; 14:00 – 17:00 hodin
Červen; ST, SO, NE; 14:00 – 17:00 hodin
Červenec – srpen; ST, ČT, PÁ, SO, NE; 14:00 – 18:00 hodin
Prohlídky skupin (min. 5 osob) celoročně na telefonu 773 913 903.
Součástí prohlídky je i dvacetiminutové video o historii Internačního tábora
a vyprávění bývalých vězňů.
Vstupné 30,-Kč.
Je zde možnost zakoupení turistické známky, publikace, samolepky i pohledů.

Akce, které se uskutečnily
v I. čtvrtletí 2019
Leden
5. 1. Závěrečná tanečního kurzu žáků 9. ročníku, KD (ZŠ)
8. 1. Vernisáž výstavy fotografií, KONTAKT, KD
15. 1. ZUMBA 19:00 – 20:00 hod., KD (každé úterý!)
19. 1. Taneční a módní show, KD (soubor Lúčka a Patnáctka pro občany)
26. 1. Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
Únor
2. 2. Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
7. 2. Výroční schůze MO Svazu tělesně postižených, KD
11. 2. Přednáška psychologie Mgr. Kulheimová, KD (Charita)
16. 2. Výběrové kolo „Zpěváček“, KD (ZŠ a KD)
16. 2. Hasičský ples, Sokolovna (SDH Svatobořice)
17. 2. Dětský maškarní karneval, KD (Orel Jednota Svatobořice-Mistřín)
19. 2. Přednáška rehabilitace-první pomoc,
Ester Böhmová, KD (Charita)
23. 2. Disco ples, KD (SK Spartak)
23. 2. Maškarní ples, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
Březen
2. 3. Otevření muzea internačního tábora
1. - 2. 3. Degustace ovocných pálenek, KD
(Spolek Mankyz)
2. 3. Fašaňková obchůzka obcí, místní soubory,
sbory a muziky
5. 3. Vernisáž výstavy - Josef Hasík,
MAKRO fotografie, KD
9. 3. Košt ovocných pálenek,
likérů a pomazánek,
KD (Spolek Mankyz)
12. 3. Přednáška rehabilitační pracovnice,
Ester Böhmová KD (Charita)
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13. 3. Naše planeta, KD (ZŠ)
14. 3. Beseda - pastelkování, knihovna KD
15. 3. Generálka na Dětskou pěveckou soutěž, KD
16. 3. Dětská pěvecká soutěž, KD
22. 3. Vernisáž výstavy „Protektorát“, muzeum (KD)
25. 3. Přednáška psychologie, Mgr. Kulheimová, KD (Charita)
30. a 31. 3. Jarní výstava, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)

Akce, které připravujeme na 2. čtvrtletí 2019
Duben
5. 4. Ondráš – 9:00 Zatoulané pohádky, 11:00 Přízraky ulice (ZŠ, KD)
7. 4. Smrtná neděle, ul. Vyhnálov (soubor Lúčka a dětské soubory)
26. 4. Degustace vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů)
27. 4. Den země, úklid přírody (Myslivecký spolek)
27. 4. Dětský karneval, KD (RC Krteček)
27. 4. Pálení čarodějnic, dvůr u kuželny v Mistříně (Soubor Mistřín)
28. 4. Setkání mužských sborů, Lidový dům (Mužský sbor)
30. 4. Slet čarodějnic, hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4. Stavění máje, ul. Nádražní za KD (místní soubory)
Květen
Výstava v muzeu IT ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, termín bude upřesněn
4. 5. Výstava vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů)
8. 5. Soutěž žáků a dorostu - Běh na 60m a 100 m překážek, u hasičské zbrojnice Mistřín,
(SDH Mistřín)
12. 5. Den Matek, hřiště u hasičské zbrojnice Svatobořice
16. 5. Vernisáž výstavy „Tábor Svatobořice“, muzeum (Masarykova univerzita, KD)
18. 5. Květinový bál, KD (ŽS Rezedky)
19. 5. Dětská hasičská soutěž o pohár starosty, u hasičské zbrojnice Mistřín, (SDH Mistřín)
24. - 26. 5. Den sousedů (pořádají jednotlivé ulice)
31. 5. Kácání máje
31. 5. Vernisáž výstavy V. Vašíčka ke 100. výročí od narození
Červen
1. 6. Pohádkový les, (Spolek Mankyz, RC Krteček)
2. 6. Den dětí, Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
9. 6. Královničky, park pod kostelem (dětské soubory)
23. 6. Cimbály na ulici, park pod kostelem (Soubor Mistřín)
23. 6. Dětská hasičská soutěž u hasičské zbrojnice Svatobořice (SDH Svatobořice)
27. 6. Slavnostní ukončení školního roku na KD (ZŠ)
30. 6. Farní pouť k svátku Navštívení Panny Marie

Významné akce v roce 2019
31. 5. Vernisáž výstavy Vladimíra Vašíčka k 100. výročí od narození (*1919)
23. 6. Cimbály na ulici
27. 7. Dožínky, lidová slavnost
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8. 9. 120. výročí založení SDH Svatobořice
21. 9. 100. výročí založení Sokola Svatobořice
22. 9. Trh místních produktů, zámek Milotice (Mikroregion Nový Dvůr)
29. 9. Vinobraní, lidová slavnost
16. – 18. 11. Hody, lidová slavnost

Knihovna
Březen – měsíc knihy – v naší knihovně
Letošní březen byl na akce velmi bohatý.
V pátek 8. března nás navštívily děti s paní
učitelkami z Mateřské školy v Mistříně – děti si
vyslechly pohádky, soutěžily, samy také zpívaly,
v knihovně se jim líbilo, a to je moc dobře. Následovala celá řada akcí s paní Hanou Šišperovou.
Ve čtvrtek 14. března představila paní Šišperová dětem školní družiny základní školy své LEPORELO, které sama vydala, básničky jsou její
tvorba a ilustrovala celou knížku její dcera, která
ilustruje knihy pro Albatros.
Tentýž den večer proběhla beseda pro veřejnost
na téma Svět barev. Beseda byla velmi zajímavá,
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paní Šišperová hodinu vyprávěla velmi živě o tom,
jak barvy ovlivňují náš život a jak do něho zasahují. Účastníci byli velmi spokojeni.
V pátek 15. března nás navštívili žáci 2. ročníku s paní učitelkou Mgr. Markétou Varmužovou
a Mgr. Pavlínou Štelcikovou.
Ve středu 20. března se uskutečnila ve školní
družině pro první oddělení Tvořivá dílna – Pastelkování, kdy děti pod vedením paní Šišperové
vyjadřovaly kreslením své pocity, nálady a představy. Zajímavá práce, děti byly spokojené a plně
se zabraly do práce.
Totéž se opakovalo ve čtvrtek 21.
března pro druhé
oddělení a ve čtvrtek 28. března pro
třetí oddělení.
Měsíc březen byl
zakončen Pohádkovým čtením ve spolupráci s Rodinným
centrem
Krteček
s pohádkami, divadýlkem, hádankami
a hlavně dobrotami.
Jindra Faiglová,
knihovnice
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JUBILANTI
Ohlédnutí za uplynulým čtvrt rokem, kde nám
souhlas s uveřejněním dali oslavenci, slavící 80
let.
p. Kornelia Havelková
p. Polášková Marie
p. Slezáček Josef
Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům,
kteří se dožívají v dubnu, květnu a červnu svých
významných životních jubileí hlavně pevné zdraví,
vzájemnou lásku a úctu v rodině a spokojený život
v obci.

Kornelia Havelková

Slezáček Josef

Polášková Marie

Vzpomínka:
Dne 4. 3. 2019 zemřel ve věku 76 let pan
Miroslav Šnajdr.
Pan Miroslav Šnajdr byl v letech 1984 až
1990 předsedou MNV ve Svatobořicích-Mistříně.
V letech 1990 – 1994 byl členem rady obce a až
do roku 1998 členem zastupitelstva obce. Byl
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výraznou osobností předrevolučního vedení obce
a velmi aktivně se podepsal na výstavbě a rozvoji
obce té doby. Ještě v současné době je možné vidět
výsledky jeho tehdejší práce.
Vedení obce se s panem Miroslavem Šnajdrem
loučí a děkuje mu za vše, co pro naši obec udělal.
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Matrika informuje
Pasport obyvatelstva 2010 - 2018		

						
Počet
obyvatel

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet
obyvatel

k 1.1…

narozených

zemřelých

přistěhovaných

vystěhovaných

k 31.12. …

2010

3 557

39

34

55

66

3 551

2011

3 551

44

34

78

68

3 571

2012

3 571

39

36

47

60

3 561

2013

3 561

37

31

78

75

3 570

2014

3 570

34

27

54

61

3 570

2015

3 570

27

29

68

74

3 562

2016

3 562

25

41

54

76

3 524

2017

3 524

35

27

67

58

3 541

2018

3 541

33

31

54

66

3 531

V roce 2018 bylo v naší obci uzavřeno 8 církevních sňatků a 5 občanských sňatků.

Zemřelí v roce 2018
Oldřich Marada
Miroslav Fiala
Jan Kyněra
Anežka Weisbergerová
Nicole Chludilová
Marie Řiháková
Jaroslav Polášek
Marie Kundratová
Miroslav Chlustina
Marie Novotná
Miroslav Hnilica
Peter Lazarčík
Františka Kristová
Josef Duhajský
Marie Behrová
Josef Němček
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Drahomír Keňo
Jaroslav Varmuža
Jiřina Polášková
František Prčík
Zdenka Maradová
Františka Vašulková
Blažena Viktorinová
Pavel Ingr
Jaroslav Rajmic
Zdeňka Krupárová
Josef Vašulka
Alžběta Fišerová
Oldřich Jedlička
Jan Pekárek
Jana Zedníková
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Pranostiky
Pranostiky na duben:
• V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
• Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
• Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
• Svatý Fedul teple zadul (5. 4.).
• Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto o letnicích.
• Hřmění mezi Markem a Vitalem značí úrodný rok (28. 4.).
Na květen:
• Na mokrý květen přichází suchý červen.
• Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
• První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
• Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine (15. 5.).
• Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku (16. 5.).
• Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.
Na červen:
• V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
• Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.
• O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu (1. 6.).
• Prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto (8. 6.).
• Na svatého Antonína broušení kos započíná (13. 6.).
• Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje (27. 6.).
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
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Dolňácký ples

Fanoušci na vybíjené
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Fašaňk 2019

Janovy pašije v podání AMA a Brolnu - Brno
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Krušpánek tančil na Dolňáckém plese
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Mankyz s nejlepšími

MŠ Mistřín - z oslavy medvídka Výletníčka
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Návštěva z Lidic

Půlnoční překvapení na Dolňáckém plese
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Recitační soutěž ve škole

Roznášení letáčků kroužkem Hubert
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Soutěžící na soutěži J. Měchury
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Vizualizace Restaurace KD

Žáci 1. stupně na návštěvě na poště
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Žáci si vyhlásili barevný den ve škole - 1. stupeň

Žáci si vyhlásili barevný den ve škole - 2. stupeň
Jarní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2019
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Žehnání vín 2018 - Klub vinařů

Soustředění SK Spartak
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Úklid v novém místě schůzek - skauti
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Po dvouleté odmlce připravujeme ve spolupráci s místními soubory,
sbory a muzikami lidovou slavnost

Slovácké DOŽÍNKY s věncem
27. července (SO) 2019 v 17:00 hod.
Park u staré školy v části obce Svatobořice

PROGRAM
-

Krojovaný průvod od Restaurace u Šťastných pro dožínkový věnec
a zvaní hospodářů
Průvod krojovaných do parku u staré školy ve Svatobořicích.
Zvykoslovný pořad, vystoupí místní národopisné soubory a hosté
Taneční zábava při dechové hudbě
Do průvodu zveme všechny spoluobčany a nejlépe v krojích.
Vyvětrejme ty naše letní lidové oděvy.
Krojovaní účastníci budou mít vstup na odpolední program zdarma.
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