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◾ÚVODNÍK◾
Konec kalendářního roku a začátek toho
dalšího je vždy obdobím, kdy si uvědomujeme, jak čas rychle běží. Vždyť je to nedávno, kdy jsme si připíjeli a blahopřáli si
do nového roku 2017.
Zpětně si uvědomujeme, jaký předešlý rok
byl. Co se nám v něm podařilo, co jsme
nestačili udělat, kdo ze spoluobčanů nás
opustil a naopak kdo se narodil, koho jsme
potěšili nebo kdo potěšil a povzbudil nás.
Do nového roku 2018 vstupujeme s příslibem nových zážitků, setkání a nových příležitostí. Všichni netrpělivě očekáváme, co
nového nám přinese.
Přeji Vám všem do roku 2018 spokojenost
a radost, samozřejmě štěstí a zdraví a osobní pohodu ve Vašich rodinách i v zaměstnání. Ať tento rok, který právě začíná, je pro
Vás i pro celou naši obec krásný a úspěšný.
Miroslav Veselý
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2018, ale já bych
se ještě vrátil do roku minulého. Většinu investičních akcí roku 2017 jsem popsal již v minulých
příspěvcích do zpravodaje. Ale koncem roku se
ještě uskutečnila řada akcí, se kterými bych Vás
chtěl seznámit.
Především jsme dokončili poslední úpravy Památníku Internačního tábora ve Svatobořicích
a slavnostně jej otevřeli. Slavnosti se zúčastnili
kromě posledních žijících bývalých vězňů tábora
také premiér České republiky Bohuslav Sobotka,
hejtman Jihomoravského kraje Bohumír Šimek,
zástupci ambasád z okolních států, poslanci a senátorka Parlamentu České republiky, členové
Svazu bojovníků za svobodu, starostové okolních
obcí a samozřejmě řada občanů naší obce. Tato
akce se významně zapsala do dějin naší obce
a sám památník je důstojnou a trvalou vzpomínkou na trpká válečná léta.
Vzpomenu také investiční akce dokončené
během podzimu loňského roku. Byla dokončena
rekonstrukce vozovky v ulici Zmola, dokončena oprava cesty na ulici Ke Mlýnu, podařilo se
zpevnit polní cestu na Zádvoří a Starou Horu.
Významné změny se provádí na sběrném dvoře
Písky. Podařilo se z vyřazených panelů vybudovat úložné boxy, takže kovový odpad i větve již
nebudou hyzdit vjezd do areálu, ale budou řádně
uloženy. Bývalý kravín v současné době přestavujeme na sklady a třídírnu odpadů. Všechen hospodářský provoz obce bude převeden do rekonstruované budovy a odstraní se zbytečné přejezdy
z různých budov po celé obci. Součástí nové koncepce hospodářského provozu obce je také nákup

Nové boxy na sběrném dvoře
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Výsadba stromů na Mutěnce

nového traktoru a vleku, které výrazně zefektivní
práce jak při svozu odpadů, tak i při ostatních
údržbových pracích. Během ledna k této technice
přibude ještě univerzální nakladač.
Pro zlepšení životního prostředí jsme zahájili
krajinářské úpravy v okolí obce, během kterých
bylo vysazeno několik stovek nových keřů a stromů. Jejich účelem je zabránit větrné erozi půdy
a snížit prašnost v obci a jejím okolí. Vysadili
jsme také nové stromy na odpočivadlech cyklostezky „Mutěnka“ i na volných prostranstvích
v obci. Zlepšení životního prostředí také pozitivně
ovlivní vyčištění částí svatoborského a mistřínského potoka.
Za významného přispění místních hasičů se
podařilo odstranit budovu staré školy v ulici
Vrbátky, která dle vyjádření statika musela být
stržena. Ke zkrášlení vesnice přispěla také nová
vánoční výzdoba středu obce a stromu před základní školou.
Krátce bych informoval o významnějších akcích,
které plánujeme na rok 2018.
Během zimních měsíců bude dokončena přestavba kravína na Pískách na hospodářský dvůr.
Během jara bude provedeno odvodnění garáží na Pískách a zahájena rekonstrukce topení
na kulturním domě a obecním úřadě. Čekáme
na stavební povolení na výstavbu parkoviště u nákupního střediska a prodloužení ulice Pod Kostelem. Jakmile je dostaneme, začne jejich realizace.
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Již rok trvá proces schvalování prodloužení ulice
K Vinohradům. Zdá se, že už by se mohlo v první
polovině letošního roku začít stavět a moci rozdělit stavební místa, na která řada mladých občanů netrpělivě čeká. V polovině roku by měla být
zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce mlýna
ve Svatobořicích a také přestavba nákupního
střediska.
Nezapomínáme ani na děti. Počítáme po dohodě s rodiči, že provedeme rekonstrukci dětského

hřiště v ulici V Novinách, které je v současné
době ve špatném stavu, a menší úpravy na dalších
hřištích podle potřeby. Kromě toho připravujeme
řadu drobných oprav a investic, o kterých budeme
průběžně informovat. Jako každoročně doufám, že
rok bude dostatečně dlouhý, aby se nám vše podle
plánu podařilo realizovat.
Zdraví
Miroslav Veselý, starosta obce

Slovo místostarostky
V loňském roce jsme byli svědky generální
opravy zvonice ve svatobořické straně obce, v jejíž spodní části se nachází prostor, který slouží
jako kaplička. Zatím není ještě plně vybaven sakrálními prvky, ale už zde můžeme vidět dva obrazy od Bohumila Bortlíka ze Starého Poddvorova.
Na jednom z nich je svatá Rozálie.

Svatá Rozálie
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Svatá Rozálie je křesťanská světice uctívaná zejména jako ochránkyně proti nakažlivým nemocem.
Je patronkou Palerma a ochránkyní proti moru. O životě sv. Rozálie toho není mnoho známo. Narodila se
kolem roku 1100 na Sicílii. Pravděpodobně nejprve
vstoupila do kláštera, ale klášterní život se jí údajně zdál být příliš pohodlný, proto se rozhodla odejít

Svatý Roch
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a žít jako poustevnice. Usadila se v jeskyni na Monte
Pellegrino poblíž Palerma, kde také zemřela a byla
pohřbena. V roce 1624 vypukla v Palermu morová
epidemie. Podle legendy epidemie ustala poté, co
byly ostatky svaté Rozálie přeneseny a pohřbeny
v palermském dómu. Rozálie je zobrazována jako
poustevnice s nepokrytými vlasy. Na hlavě má věnec
bílých růží, v rukou často kříž a úmrlčí lebku. Je často
znázorňována ve společnosti dalších morových patronů – sv. Rocha a sv. Šebestiána.
Na druhém obrazu je znázorněn sv. Roch.
Roch se narodil kolem roku 1300 ve Francii. Když
mu rodiče zemřeli, všechno rozdal a jako poutník se
vydal na pouť do Říma ke hrobům svatých apoštolů. Pro svoje putování se Roch stal symbolem všech
poutníků. Doba sv. Rocha je dobou velkých morových
ran. Ty se přenášely také díky poutníkům, kteří mohVážení spoluobčané,
už v roce 2010 uspořádal Mikroregion Nový Dvůr
umělecké sympozium. Jedním z produktů, který
obdržela naše obec, je drobná plastika s názvem
MOT-OR. Toto dílo, jehož autorem je Jakub Jarcovják, bylo nedávno umístěno na pozemku před
budovu zdravotního střediska. Finanční částka,
pod kterou je vedeno na účtu obce, činí 21 635 Kč.
Libuše Jedovnická, místostarostka obce

li být také přenašeči různých nemocí. Rochus je ale
poutník, který nepřináší nemoci, ale který naopak
uzdravuje. Když přišel do Itálie, věnoval se službě
nakažených morem. Mnoho z nich zázračně uzdravil.
Nakonec se sám nakazil, a aby nenakazil nikoho jiného, odešel do ústraní za město, aby tam bez pomoci
a sám zemřel. Přidal se k němu nějaký pes, který
mu přinášel jídlo. Proto se Rochus znázorňuje jako
poutník se psem, který má na svém těle morové rány.
Nicméně Roch se zázračně uzdravil a po létech prožitých v Itálii se rozhodl, že se vrátí domů. Doma je
obviněn z vyzvědačství a uvězněn i se svým věrným
psem. Ve vězení trpí asi pět let a nakonec zde umírá.
Svatý Roch je patronem nejenom nakažených morem,
ale vůbec všech postižených, invalidů a někde se uvádí i jako patron psů.
Libuše Jedovnická, místostarostka

Kamenná plastika před zdravotním střediskem

Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis z XVIII. zasedání
zastupitelstva obce dne 21. 9. 2017
Zastupitelstvo zahájil v 18. 00 hodin starosta obce. 9 přítomných členů
schválilo program jednání a zvolilo orgány zastupitelstva.
Po kontrole usnesení, zprávě o činnosti Rady obce a kontrolního výboru
bylo projednáno plnění rozpočtu obce
za 8 měsíců roku 2017, rozpočtové
opatření č. 6, 7 a schváleno rozpočtové opatření č. 8. Následně zastupitelé
po projednání schválili Dodatek č. 1
ke zřizovací listině Obecního kulturního domu. Tímto se stává kulturní
dům provozovatelem Památníku Internačního tábora ve SvatobořicíchMistříně. Dále byly schváleny dodatky
smluv o poskytnutí dotace pro TJ Sokol

Nový traktor s přívěsem
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Mistřín, oddíl kuželek, pro SDH Mistřín a T. J. Sokol Svatobořice o využití dotace z rozpočtu obce.
V ulici Šardická je historický kříž, který neměl majitele. Proto byl schváleno jeho přijetí
do majetku obce, aby mohl být zrekonstruován.
Podle navrženého programu zastupitelé vzali
na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Nový
Dvůr.
V části jednání o nemovitostech rozhodlo zastupitelstvo následovně:
• schválili vstup do dražby o 1/5 nemovitosti
v ulici V Novinách č. p. 843/24,
• neschválili prodej pozemku p. č. 2696/119 ani
pozemku p. č. 495/1 oba v k. ú. Svatobořice,
• schválili prodej pozemků p. č. 2367/9
a 2367/10 v k. ú. Svatobořice,
• schválili odkup části pozemků na statku
v Mistříně,
• schválili směnu pozemků na „Ořechovce“
v majetku spol. Agrovit – Kratina a. s. za ornou půdu v majetku obce,
• schválili odkup nemovitosti a pozemků v ulici
Vrbátky č. p. 171,
• projednali nájem pozemků 2305/35 a 2306/7
pod komunikací od ulice Za Sokolovnou po cyklostezku „Mutěnka“ a doporučili nájem.
V dalším průběhu jednání zastupitelstva byl
projednán postup prací, proběhlo zhodnocení Folklorního festivalu „Mistřín 2017“ a zastupitelé byli
seznámeni s programem slavnostního otevření
Památníku Internačního tábora ve Svatobořicích.
Jednání ZO skončilo v 21.20 hodin.

Zkrácený zápis z XIX. veřejného zasedání ZO
dne 14. 12. 2017
Jednání XIX. zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 17.00 hodin.
Bylo přítomno 11 členů zastupitelstva a ti
schválili navržený program a zvolili orgány zasedání.
Proběhla kontrola usnesení z předešlých zastupitelstev, přítomní byli informováni o činnosti
rady obce za uplynulé období, pak o činnosti finančního a kontrolního výboru a o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2017.
Rozpočtové opatření č. 9 a 10 vzali zastupitelé
na vědomí a rozpočtové opatření č. 11 bylo po důkladném rozboru schváleno.
V dalším bodu programu byly projednány žádosti organizací o dotaci z rozpočtu obce.
Stěžejním bodem programu bylo projednání
a schválení rozpočtu obce na rok 2018. Po podrobném rozboru a úpravě byl rozpočet obce
na rok 2018 schválen:
celkové příjmy 55 440 300,00 Kč
celkové výdaje 89 455 100,00 Kč
Rozdíl bude financován z přebytku předešlých let.
Současně zastupitelé projednali a schválili rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020.
V dalším bodu jednání byly schváleny smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro organizace na rok 2018 a byl schválen Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace souboru Lúčka.
Projednáním a schválením byla ukončena tříletá práce na tvorbě nového územního plánu obce
Svatobořice-Mistřín. Od začátku roku 2018 začíná platit nový územní plán obce.
V části pozemků zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 734/4 v k. ú. Svatobořice, dále odkup
4/5 pozemků a nemovitosti v ulici V Novinách
č. p. 843/24 a neschválili prodej pozemku 2300/
37 v k. ú. Svatobořice. Každoročně schvalovaný
poplatek za likvidaci komunálních odpadů na rok
2018 zůstává v nezměněné výši 450 Kč za osobu.
Po informaci o postupu prací a diskuzi zastupitelů i přítomných občanů popřál starosta všem
hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku
a ukončil v 20.30 hodin jednání.
Miroslav Veselý, starosta obce

Opravený kříž na ul. Šardická
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◾VÝZNAMNÉ AKCE OBCE◾

Památník a muzeum IT

Hosté při slavnostním otevírání památníku IT

Dlouho očekávané Slavnostní otevření památníku a muzea Internačního tábora ve Svatobořicích se konalo 7. 10. 2017.
Tohoto dne se po poledni začali sjíždět významní
hosté i pamětníci této oslavy. Na kulturním domě
je přivítalo vedení obce v čele s panem starostou
Ing. Miroslavem Veselým a paní místostarostkou
Ing. Libuší Jedovnickou. Hostům byly předány
upomínkové dárky: brožurka k historii internačního tábora, odznaky, kniha o obci a pohledy.
Následovalo malé občerstvení, které zpříjemňovala Varmužova cimbálová muzika. Následně byli
všichni účastníci slavnosti převezeni k Památníku internačního tábora. Zde již vyhrávala Ústřední hudba armády České republiky pod taktovkou
majora Josefa Kučery. Čestnou stráž u památníku
drželi vojáci vojenské posádky z Bučovic. V podání herce Vladimíra Doskočila zde zazněla také báseň “Matčina slza“. Po slavnostním kladení věnců
se ujal slova starosta obce, který hosty i ostatní
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

účastníky slavnosti seznámil s historií a budováním tohoto pietního místa. K události promluvili
i další hosté: JUDr. Bohuslav Sobotka, předseda
vlády, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Paní Alena Vyhnisová/Staňková,
vězněna jako dítě, Ing. Jaroslav Vodička, předseda
Ústředního výboru bojovníků za svobodu a Th. D. Jan
Hradil, biskup církve československé husitské, potomek vězněných.
Po státní hymně bylo také slavnostně otevřeno
muzeum. Zde se ujal slova Ing. Josef Kouřil, který
měl zásadní a velkou zásluhu na vybudování tohoto muzea. Byl představen i autor památníku Milan
Polián a autoři interiéru muzea Ing. Arch. Radka
Janáková a MgA. Václav Polián. Po prohlídce muzea se hosté přesunuli do kulturního domu, kde
bylo pro ně připraveno občerstvení. Následovalo
předání pamětních medailí předsedou ÚV ČSBS
Ing. Jaroslavem Vodičkou a předsedou Oblastního výboru ČSBS ing. Miroslavem Běťákem osobám, jež se zasloužily o vybudování Památníku
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a muzea Internačního tábora ve Svatobořicích.
Po oficiálních záležitostech zazněla báseň „Svatobořická modlitba“, Schindlerův seznam v podání
MgA. Jaromíra Kučery a Kateřiny Martykánové.
Vyvrcholením slavnosti byl koncert Smíšeného
pěveckého sboru Carmina Vocum pod taktovkou

sbormistra Mária Kudely, kteří přednesli
Requiem od W. A. Mozarta. Po skončení kulturního programu probíhala volná beseda účastníků
tohoto setkání. Věříme, že všichni hosté i ostatní
diváci si z tohoto dne odnesli pěkné vzpomínky.
Rostislav Marada

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mažoretky Dejna – mistryně Evropy
V naší obci máme spoustu šikovných dětí
od zpěváčků, muzikantů, přes sportovce, hasiče,
fotbalisty až k nadějným spisovatelům či malířům. V letošním roce 2017 se podařilo třem mladým slečnám uspět na mistrovství Evropy v bulharské Albeně. Dívky z klubu Dejna reprezentují
město Kyjov v mažoretkovém sportu na celostátních i mezinárodních soutěžích, kde sbírají úspěchy. Dělí se na děti, kadetky, juniorky a seniorky.
Naši vesnici reprezentuje Terezka Sedláčková
(kat. děti), Elenka Kulheimová (kat. kadetky) a Adélka Maradová (kat. juniorky). Členky
Dejna trénují v hale kyjovské DDM pod vedením
Denisy a Jany Defeldových. Za velkými úspěchy
kyjovských mažoretek stojí velká píle děvčat,
trenérek i rodičů, kteří své děti v tak krásném
sportu podporují. Cesta za letošními medailemi
byla ovšem velmi náročná. Děvčata trénovala

Terezka Sedláčková
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Elenka Kulheimová

od září předloňského roku a musela se naučit náročné choreografie, které jim trenérky připravily.
Na jaře v r. 2017 se dostavily první úspěchy:
Dubňany 25. 3. – 1. místo kadetky i juniorky,
2. místo děti – všechny postup na ME v Bulharsku.
Litovel 8. 4. – 1. místo děti, kadetky i juniorky.
Těšany 22. 4. – 1. místo děti, kadetky i juniorky.
Mistrovství Moravy Vyškov 29. 4. – II. Vícemistryně Moravy – děti, I. Vícemistryně Moravy – kadetky i juniorky (odtud postup na Mistrovství ČR
v Praze).
Jemnice 13. 5. – 2. místo děti, 1. místo kadetky,
2. místo juniorky.
Praha 20. 5. – Mistryně ČR – kadetky baton,
II. Vícemistryně ČR – juniorky baton.
Završením úspěšné sezony mažoretek Dejna
bylo Mistrovství Evropy v Bulharsku. Zlato v bulharské Albeně získala velká formace dětí (Terezka

Adélka Maradová
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Sedláčková) s pohádkovou choreografií Křemílka
a Vochomůrky, za kterou získaly také ocenění
poroty. Náročnost choreografie a výborná pohybová průprava přispěly k dalšímu úspěchu kadetek
Dejny (Elenka Kulheimová), které rovněž získaly
zlato. Jejich choreografie se nesla v duchu pohádky Jezerní královna, s níž se také staly mistryněmi ČR v Praze. Zlaté Juniorky (Adélka Maradová)
si natrénovaly velmi náročnou a zajímavou choreografii s názvem Zimní olympijské hry. Na ní
mohli diváci spatřit sporty jako krasobruslení,
hokej nebo lyžování v kombinaci s precizní prací

s hůlkou. Všechna děvčata si domů přivezla titul
Mistryně Evropy a výsledkem byla obrovská radost, slzy štěstí, dojetí a krásný pocit, že poctivá
píle a dřina se vyplácí. Do další sezony přejeme
nejen „našim“ holkám, ale celému týmu mažoretek, trenérkám i rodičům hodně elánu, trpělivosti
a radosti z pohybu, který přináší nové zážitky,
sílu emocí a správnou motivaci. Gratulujeme také
ke skvělé reprezentaci naší obce, regionu a celé
České republiky.
Markéta Varmužová

Mateřská škola Svatobořice
Barevný podzim vystřídala zima a spolu s ní se
i do naší školky pomalu vnesla předvánoční atmosféra. Čas radosti, pohody a chvil, kdy jeden
druhému děláme radost.
Pro předškoláky byla připravena výuka plavání,
kde se naučili nebát vody a někteří dokonce plavat.
Lekce plavání probíhaly hravou formou a každé
z dětí si odneslo jen pozitivní zážitky. Všem dětem
pak vykouzlil úsměv na rtech cvičený psí tanečník, který nás do jednoho rozesmál. Úsměv nám
ale na malou chvilku zmizel, když se ve dveřích
třídy objevil Mikuláš s čertem a andělem, ti děti
nejprve trošku vystrašili, ale poté, co všichni slíbili poslušnost, rozdal Mikuláš sladkou nadílku.

A aby i děti udělaly radost svým nejbližším,
nacvičily vánoční taneček, který i přes nepřízeň
počasí zatančily v areálu školky. K tomuto vystoupení jsme za pomoci rodičů uspořádali ještě malý
vánoční jarmark, z jehož výtěžku koupíme něco
pro radost dětem. Tímto rodičům moc děkujeme.
V neposlední řadě jsme navštívili babičky a dědečky z DPS, které jsme potěšili pásmem vánočních básniček a písniček.
Doufáme, že jste si tento kouzelný čas užili aspoň tak jako my a do nového roku vykročili tou
správnou nohou.
Kolektiv MŠ Svatobořice

Učíme se nebát vody – MŠ Svatobořice
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Mikuláš v MŠ Mistřín – červená třída

Mikuláš v MŠ Mistřín – žlutá třída

Mateřská škola Mistřín
Jaký byl? Veselý, hravý, aktivní. Děti kromě
běžných činností měly možnost navštěvovat kurzy
plavání v hodonínských lázních.
Na zahradě MŠ jsme uspořádali výstavu dýní,
která se velmi povedla. Ve večerních hodinách se
krásně vyřezané a ozdobené dýně předvedly v celé
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své kráse. U příležitosti „Dýňového týdne“ měly
děti možnost si zasoutěžit a zhlédnout maňáskové
divadlo.
V říjnu ve školce vypukla „Drakiáda“, děti si tady
mohly vyzkoušet další soutěžení, podívat se na pohádky o dracích a potěšit se pohledem na létající
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

draky na nedaleké louce. V tomto měsíci do školky zavítalo i divadlo „Rolničky“.
Listopad byl ve znamení příprav na Mikuláše
a vánoční svátky. Za dětmi se přišli do školky podívat s dárečky Mikuláš, čerti a andělé. Děti jim
za to zarecitovaly a zazpívaly. S nadšením jsme
připravovali vánoční besídku, která se uskutečnila pod názvem „Vyšla hvězda nad Betlémem“.

Na závěr besídky se nebe nad školkou rozzářilo
krásně barevnými světly ohňostroje, za jeho uspořádání děkujeme rodině Urubkové z Mistřína.
A tím jsme se dostali až k Vánocům, na které se
těšily hlavně děti. Doufáme, že pro Vás byly příjemné, pokojné a v novém roce nás čekají jen ty
příjemné a úspěšné věci.
Kolektiv MŠ Mistřín

Co se děje v naší škole
Mach a Šebestová trochu jinak
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme zavítali s žáky
1. a 2. ročníků do divadla Radost v Brně, abychom
zhlédli jevištní podobu komedie s utrženým sluchátkem Mach a Šebestová. Opět před námi ožily postavičky malíře Adolfa Borna a spisovatele
Miloše Macourka. Bavily nás příběhy, jak Kropá-

ček dostal angínu, jaké má paní Kadrnožková
potíže se sousedy kvůli nezbednému Jonatánovi
i o tom, jak jela 3. B na školní výlet, kde zažila
neuvěřitelné pirátské dobrodružství. Divadlo se
nám velmi líbilo a přijeli jsme domů kulturně nabiti a nadšeni.
Učitelky 1. a 2. tříd

Žáci 3. a 4. tříd při výuce plavání

Jsem už dobrý plavec
Jako každý rok, tak i v letošním roce proběhla
výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníků naší základní školy. Jednou týdně, po dobu 10-ti týdnů,
děti jezdily v době školního vyučování do krytého
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

bazénu v Ratíškovicích. Tam je čekaly vyškolené
instruktorky plavání, které dětem připravily zajímavou a pestrou výuku. Děti se těšily na poslední
závody a ti nejlepší dostali medaile a odměny.
Iva Polášková
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Předhodové zpívání
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 rozezněly hudební sál
v naší škole dětské hlásky (nejen) dětí z Podkověnky a tóny Dětské CM při ZUŠ Dubňany, neboť
jsme se společně sešli s celým prvním stupněm
na „Předhodovém zpívání“, kde jsme si připomněli význam hodů a tradic v naší obci. Na úvod nám
zahrál Kuba Látal z 5. B na klavír, Jeník Polcr

přednesl něco z historie Svatobořic-Mistřína, děti
z Podkověnky společně s CM zazpívaly a zatancovaly tance k hodům a na závěr jsme vyzvali
i ostatní spolužáky, aby si s námi zanotovali nejoblíbenější píseň „Už sem obešel Svatobořice,
aj Mistřín“. Veselým zpěvem jsme se naladili
na slavnostní hodovou atmosféru.
Markéta Varmužová

Předhodové zpívání ve škole

Čestné uznání
pro Markétku Novotnou
Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně udělili Čestné uznání
naší žačce Markétce Novotné
v literární soutěži 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky. Dostala jej za vytvoření pohádkového
literárního díla, tedy za ztvárnění
originálních a chytrých nápadů
vtipným a kultivovaným jazykem.
Markétka se této soutěže zúčastnila loňský školní rok jako třeťačka a uspěla ve velké konkurenci
mladých spisovatelů z České republiky. K tomuto úspěchu jí gratulujeme a přejeme neustálou inspiraci do tvořivého psaní, kterým
obohacuje ostatní.
Markéta Varmužová
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Markétka Novotná s cenou
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Mezi rybami, ve velkomoravském
knížecím paláci a ještě něco navíc
V úterý 3. října nebylo počasí zrovna
stvořené pro cestování, přesto jsme se
se třídou čtvrťáků vydali objevovat svět
pod hladinou rybníka a způsob života
Slovanů v době Velké Moravy. Naše první kroky vedly do expozice „Živá voda“
v Modré. Paní průvodkyně děti poutavě
seznámila s životem v našich vodách
i kolem nich v dobách dávno minulých
i v současnosti. Velký dojem na nás
udělalo vyprávění o vyze velké, která
dosahuje úctyhodných rozměrů. Pár
exemplářů spolu s dalšími druhy ryb
jsme si pak mohli prohlédnout v podvodním tunelu zbudovaném v přilehlém
rybníce. Z vodního světa jsme pak zamířili do sousedního archeoskanzenu.
Děti měly možnost nahlédnout do domů
prostých i bohatších lidí žijících na Velké Moravě, podívat se na ukázku výroby
keramiky na hrnčířském kruhu nebo
ochutnat staroslovanské placky. Navštívili jsme Metodějovu školu písemnictví
a seznámili se s životem jejích obyvatel. Třešničkou na dortu byla návštěva

knížecího paláce a osahání si výzbroje a výstroje velkomoravského vojska. Počasí nám sice nepřálo, zato jsme nasáli
atmosféru života na Velké Moravě a poznali krásu našich
ryb i dalších živočichů.
Jana Holubová

Návštěva archeoskanzenu v Modré
V podvodním tunelu v Modré
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Beseda o zemědělství
Ve čtvrtek proběhly na naší škole dvě besedy
o zemědělství pro žáky 4. a 5. ročníku. Lektorky
ze Zemědělského svazu ČR paní Petra Dufková
a Ing. Soňa Jelínková seznámily žáky s nezbytností zemědělství, chovem hospodářských zvířat, pěstováním kulturních plodin i s prací zemědělské
techniky u nás. Počítačovou prezentaci vystřídaly
v druhé části soutěže v poznávání sušených plodin a semen zemědělských rostlin, ukázky krmiv,
fotografie zemědělských strojů a hospodářských
zvířat. Naše žáky zaujala zajímavá prezentace
i ochutnávka kvalitních a zdravých českých potravin.
Helísková Sabina
Výuka literatury netradiční formou
Žáci druhého stupně měli na začátku prosince
možnost dozvědět se něco ze světové literatury
jinak než ve školní lavici. Přijela k nám totiž herecká dvojice Divadélka pro školy z Hradce Králové s výchovně vzdělávacím pořadem „Don Quijote
a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“.
Pásmo obsahovalo úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech
i historických souvislostech. Zábavné a poučné
zároveň!
Monika Formánková
Projektový den „Ochrana člověka
za mimořádných událostí“
V pátek 29. 9. 2017 jsme s našimi žáky prožili
opravdu „zážitkové vyučování“. Nejprve jsme si
nacvičili rychlou evakuaci školy, kdy pan ředitel
vyhlásil požární poplach. Zvláště pro prvňáčky to
bylo velmi dobrodružné. Evakuace se zúčastnila
také MŠ Mistřín. U hasičské zbrojnice nám místní hasiči předvedli své zbrusu nové hasičské auto,
které si děti mohly prohlédnout zevnitř. Také nám
předvedli hašení a zodpovídali zvídavé dotazy.
Na zdravovědě u paní doktorky Látalové jsme se
znovu poučili o bezpečném přecházení silnice, jízdě na kole a poskytnutí první pomoci. Zvlášť pro
chlapce byla zajímavá návštěva vojáků z Bučovic,
kteří předvedli své zbraně a obrněný vůz IVECO.
Povídali také o své práci na misích. Poté jsme
nahlédli do tělocvičny, kde dva policisté z Kyjova
předváděli sebeobranu, kterou si následně žáci
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mohli sami vyzkoušet. Den byl plný zajímavostí,
nových poučení a impulsů do dalších dnů. Uvědomili jsme si, jak je důležité vážit si toho, že máme
co jíst, pít, že žijeme v míru, uprostřed rodiny,
jsme zdraví a můžeme chodit do školy.
Markéta Varmužová
Pevnost Boyard ve škole
Dne 15. listopadu 2017 jsme se opět stali pořadateli soutěžního klání žáků Mikroregionu Nový
Dvůr. Inspirací pro podzimní část her se nám
stala televizní soutěž Pevnost Boyard, která je již
stálicí na televizních obrazovkách. Do soutěžení
se zapojili žáci 4. a 5. tříd z 5 škol Mikroregionu
Nový Dvůr. U vchodu přivítal týmy i s jejich vedoucími Otec Fura, který hry také zahájil. Na stanovištích soutěžili žáci o body, které posléze vyměňovali právě u Otce Fura za klíče k pevnosti
po zodpovězení nelehkých a záludných hádanek.
Družstva soutěžila nejen v disciplínách důvtipu,
ale také v disciplínách, kde musela uplatnit svoji
obratnost, představivost, zručnost, postřeh a také
tělesnou zdatnost. Po součtu všech získaných klíčů a bodových zisků nás čekalo příjemné vyhlašování výsledků za přítomnosti představitelů obcí
z Mikroregionu Nový Dvůr. Příjemné bylo zejména proto, že právě náš tým ve hrách uspěl skvěle
a umístil se na prvním místě.
Velké poděkování za uskutečnění akce patří
paní učitelkám Mgr. Helískové, Mgr. Koplíkové a Mgr. Hanáčkové, které celou akci pomohly
zorganizovat a nesmíme opomenout i naše žáky
9. ročníku, kteří se chopili role Paklíčů a Pačesů a dělali týmům průvodce po stanovištích i role
rozhodčích. Díky jejich přípravě a pomoci se celá
akce setkala s velkých ohlasem. Hry Mikroregionu tak splnily úspěšně svůj účel, kterým je vzájemné setkávání a poznávání se žáků z různých
škol s představiteli škol a Mikroregionu.

Soutěžící družstvo
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Návštěva „otce Fura“ mezi žáky

Cesta k pokladu vede přes hádanku otce Fura
– vítejte v pevnosti Boyard ve SvatobořicíchMistříně!
Určitě jste někdy v televizi napjatě sledovali odvážné, kteří uprostřed oceánu, v pevnosti Boyard,
plnili až neuvěřitelné úkoly, aby získali klíče k pokladu. Děti ze škol Mikroregionu Nový Dvůr si to
vyzkoušely na vlastní kůži! Další společné setkání
totiž pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a inspirovala se právě soutěží Pevnost Boyard.
Jak to tedy v „naší“ pevnosti vypadalo? Všech
5 soutěžních družstev z každé školy mikroregionu (Vlkoš a Skoronice společně) doplulo do místa
klání po souši. Tím místem byla školní tělocvična, která se proměnila v nebezpečnou pevnost

Zápal při cestě k pokladu pevnosti Boyard
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Boyard. Každé družstvo uvítal sám otec Fura
a nejen je, ale i starosty obcí, kteří přišli povzbudit a podpořit soutěžící. Pro případ „ztrát“ byly
hned na začátku u vstupní brány pevnosti pořízeny fotografie každého družstva, kterého se pak
ujal jeden Paklíč (holky a kluci z devátých tříd)
a celé dopoledne je provázel. Celkem devět stanovišť musely soutěžní týmy projít, aby získaly body,
které je dovedly k otci Fura. Ale pořád ještě zdaleka nebylo vyhráno! Hádanky otce Fura nebyly
vůbec snadné a teprve správná odpověď přinesla
důležitý klíč. Tak schválně – uhodněte třeba tuto:
Když se břicho s krkem skloní, hlava slzy roní.
Všechna družstva splnila své úkoly a než otec
Fura s Paklíči a asistentkou všechno vyhodnotili,
dali si všichni společně dobrý oběd. Netrpělivost
a očekávání výsledků stoupaly, když jsme všichni (i starostové, kteří přijeli na finále) čekali
na otce Fura. Konečně! Otec Fura byl velmi potěšen znalostmi, dovedností a odvahou soutěžících
a každý si zasloužil malou odměnu. Nejvíc klíčů
získalo domácí družstvo ze Svatobořic-Mistřína,
následovalo družstvo z Milotic, dále pak družstvo
Vacenovic, za nimi družstvo Ratíškovic a společné družstvo Vlkoše a Skoronic. Závěrečným
úkolem všech bylo vytvořit jednu velkou skupinu
pro společnou fotku. I to se povedlo a fotografové
mohli tento významný moment zaznamenat.
Všem blahopřejeme, děti byly skvělé! Velké
poděkování patří pořadatelům – vedení školy, učitelkám, které pomohly připravit kulisy pevnosti
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a soutěže a také deváťákům, kteří byli důležitými
průvodci soutěžících a zajišťovali všechna stanoviště. Také pracovnice mikroregionu pomohly
s přípravou a průběhem akce. ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín byla po Ratíškovicích a Vlkoši už třetí
hostitelskou a pořadatelskou školou. Příští rok se
o tuto roli podělí Milotice a Vacenovice. Těšíme
se na další společná setkání našich dětí – setkání, která vytváří nová a upevňují stará přátelství,
vztah ke své škole, obci i mikroregionu. A to je
to, oč tu běží…
(odpověď na hádanku: kropicí konev )
Vladimíra Motlová
Výchovný adventní koncert
V pátek 15. 12. 2017 proběhly v místním kostele Navštívení Panny Marie dva koncerty ZUŠ
Dubňany pro žáky a učitele ZŠ Svatobořice-Mistřín. Program byl laděn do Adventu a Vánoc. Slyšeli jsme Scholičku, sbor Angeli Cantanti, soubor
zobcových fléten, příčné flétny, basu, cembalo,
varhany, saxofony, cimbálovou muziku a k tomu
velmi zajímavé a poučné průvodní slovo. Za tento
nádherný počin bych touto cestou chtěla poděkovat především učitelům ze ZUŠ, kteří učí na pobočce v Mistříně: Pavlu a Petru Varmužovým,
Pavlíně a Janovi Hajným, Janku Gašpárkovi, Zuzaně Hartlové, Katce Martykánové, Lukáši Hurtíkovi z Janáčkovy konzervatoře Ostrava a všem

Soubor zobcových fléten pod vedením p. uč. Hajné

jejich šikovným žáčkům, svěřencům a budoucím
muzikantům, kteří nám do srdcí předali adventní
radost. Po hodinovém zpívání a hraní od rorátů
až po vánoční koledy jsme se dočkali i závěrečného starobylého vinše: „Vinšujeme Vám šťastné
a veselé svátky vánoční, Krista Pána narození. Co
jsme si od milého Pána Boha vyžádali – předně
zdraví, pokoj svatý a po smrti Království nebeské.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“
I já se připojuji s přáním všeho dobrého a ať
nás hudba vždy spojuje a povznáší i po celý příští
rok 2018.
Markéta Varmužová
Naše farnost

Výchovný koncert v kostele pro školu
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Naše farnost
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího kalendářního roku.
Jak už to tak bývá, na předělu letopočtů se dělá
bilance za rok uplynulý a nastiňují se výhledy
a plány na ten další. I já bych stručně shrnul
a připomenul důležité akce, které se v roce 2017
v mistřínské farnosti odehrály.
Koncem ledna nás zastihla smutná zpráva,
že zemřel P. Radim Hložánka. Podle jeho přání
se pohřební obřady za účasti arcibiskupa Jana
Graubnera, řady kněží, farníků ze Skoronic, Milotic, Kostelce a dalších obcí, rodiny a v neposlední řadě mnoha místních občanů konaly 4. února
v mistřínském kostele, odkud byl uložen na místní hřbitov do kněžské hrobky.
Proběhly Velikonoce a v tomto období také
vrcholila rok a půl trvající příprava 39 mladých
na biřmování. Mnozí z nich se ještě v lednu zúčastnili víkendového programu, připraveného pro
ně v arcidiecézním centru pro mládež v Rajnochovicích v Hostýnských vrších. 20. května znovu přijel do naší farnosti pan arcibiskup, aby tuto svátost křesťanské dospělosti těmto mladým udělil.
Slavnost Božího Těla farnost oslavila ve čtvrtek
15. června mší sv. v kostele a následným procesím
s Nejsvětější svátostí oltářní po obci. Jako obvykle

tuto slavnost ozdobili krojovaní a děti, které předchozí neděli přijaly poprvé svátostného Ježíše.
Začátkem prázdnin proběhl farní den, i když,
na rozdíl od předchozích roků, mše sv. byla v kostele a odpolední program s dětskými soutěžemi,
opékáním buřtů a s cimbálovou muzikou, která
obohatila příjemné posezení, se odehrával v areálu dětského hřiště v parku pod kostelem. I tato
varianta měla své přednosti, zvláště ve stinném
prostředí parkového stromoví.
Po prázdninách se tradičně mnozí farníci zúčastnili na „Zlatou sobotu“, 9. září, poutě do Žarošic. Ať už to byli pěší poutníci nebo ti, co doputovali autobusem či vlastními vozidly.
Poslední významnou akcí, která se i v rámci společenství farnosti uskutečnila, byly hody
ve Svatobořicích a Mistříně. Jako hlavní kazatel
byl pozván novokněz P. Kliment Mikulka z dominikánského řádu, který nyní působí v Praze. Ale
slovácké prostředí a folklór mu nejsou cizí, protože pochází z horňácké Louky a hlavně studoval
na gymnáziu v Kyjově. Po hlavní mši také uděloval novokněžské požehnání.
Odpolední průvod došel od domů stárek i pro
požehnání kněze. Tentokrát však to nebylo k budově fary, ale na ul. Vyhnálov, kde se nachází

Krojovaná mládež na hodové mši svaté
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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provizorní sídlo farního úřadu. Vždyť jak už jsem
psal v jednom z předchozích čísel, musel jsem se
přestěhovat kvůli nejdéle trvající a nejnáročnější záležitosti letošního roku ve farnosti, kterou
je právě generální oprava interiéru farní budovy.
Po přípravných výkopových a bouracích pracích
se začalo konečně budovat. Byla mírně pozměněna dispozice místností – některé příčky byly probourány, jiné postaveny – byla provedena izolace
zdí proti vlhkosti, udělána nová elektroinstalace,
byla zasazena nová okna a v době psaní článku
se instaluje topení a pracuje se na podlahách.
Do konce listopadu se při této opravě proinvestovalo něco přes 900 tisíc korun. Poděkování patří

Obci Svatobořice-Mistřín za dotaci na toto dílo
a hlavně farníkům a příznivcům za nezištné nasazení při brigádách a odborných pracích a také
za jednotlivé finanční dary.
Právě dokončení této opravy je jedním z hlavních bodů plánů do nového roku. Podaří-li se
to, bude oprava dokončena někdy na jaře, snad
kolem Velikonoc. Kromě pravidelných akcí, každoročně konaných, se koncem května plánujeme
zapojit i do projektu Noc kostelů.
Přeji Vám šťastné a krásné prožívání nového
roku!
P. Bedřich Horák

Poděkování
Komunita Sant´ Egidio děkuje Všem dárcům, kteří přispěli svými dárky na chudé lidi bez domova.
Dne 26. 12. 2017 bylo při slavnostním obědě v Brně předáno asi 300 balíčků těm, které jste štědře
obdarovali a učinili šťastnými.

Charitní pečovatelská služba
Každodenní provoz naší pečovatelské služby
připomíná včelí úl, za což jsem velmi ráda. Pečovatelky dochází k potřebným občanům každý
den, ani víkendy nejsou výjimkou, což dokazuje,
že tato sociální služba je velmi potřebná a mnozí
občané by se nedokázali bez pomoci naší služby
o sebe postarat.
Kromě běžných činností pečovatelské služby
jsme během uplynulého podzimu zvládly uskutečnit pár zajímavých aktivit, které vymyslely pečovatelky samy pro zpestření života obyvatel DPS
i v obci.
První akcí, která byla připravena pro naše uživatele služby a obyvatele DPS, bylo říjnové Dýňobraní.
Z přinesených dýní si někteří vyrobili přímo
bytové doplňky - o „strašácích“ nemůže být vůbec řeč! Často používaná aktivita především pro
školní děti se zúročila i pro naše seniory, neboť
přítomné společná tvorba velmi zabavila. Nejdůležitější bylo setkání jedinců jako společenská
událost, pro někoho to bylo setkání se svými známými dokonce po letech.
Čerstvou záležitostí – tedy již loňskou prosincovou – byla návštěva Mikuláše a jeho družiny
u obyvatel DPS a uživatel naší služby v obci. Anděl i čerti spolupracovali při předávání drobného
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Paní Drábková u klienta Charity

dárku, nezapomenutelné jsou veselé oči mnohých
seniorů i básnička paní Vašulkové z DPS. Opět
se potvrzuje, že Mikuláš s andělem nemusí chodit
jen za dětmi, rozveselí a přinese radost i dospělým nebo starším lidem.
Komu naše pečovatelská služba může pomoci?
Jedincům starším 16ti let, kteří potřebují pomoc
nebo podporu ve své tíživé životní situaci, kdy bez
pomoci druhé osoby již nedokáží zvládnout péči
o sebe nebo domácnost a možnost pomoci vlastní rodinou již byla využita. Můžeme poskytnout
službu také rodinám v tíživé životní situaci, které
např. pečují samy o dítě se specifickými potřebami
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Tvoření seniorů na DPS

(zdravotní či mentální hendikep, následky po úrazu). Nabídka péče platí též pro osoby (nejen seniory), které vlivem zdravotního stavu (dlouhodobá
nemoc, úraz, pooperační stav) nebo vlivem ztráty
blízké osoby nemohou obstarat své životní potřeby.
Služba se poskytuje na základě individuálně
stanovených osobních potřeb, kdy je na počátku

CHARITA KYJOV

poskytování péče nezastupitelná role sociální
pracovnice, která zjišťuje aktuální životní situaci jedince, seznamuje se základními informacemi
o službě, sepisuje plán péče, vysvětluje další postup a možnosti řešení tíživé životní situace.
Pečovatelská služba je k dispozici každý den
v době od 7 do 20 hodin včetně víkendů. Poskytujeme péči v domácím prostředí v oblasti zajištění
základních životních potřeb: udržení dobré 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.
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín
a Jihomoravský kraj.
Zdravý krok, jasnou mysl a šťastný nový rok
přejí pracovnice pečovatelské služby.
Karla Blahůšová, vedoucí služby
a sociální pracovnice

… pomáháme žít lepší zítřky…

Vážení spoluobčané,
po čase bychom se Vám opět rádi připomněli
a seznámili Vás s poměrně širokým spektrem našich činností.
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích
slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních
nebo sociálních důvodů pobývat ve vlastním prostředí. Služba usiluje o vytvoření domova rodinného typu. Obyvatelům v terminálním stadiu je
zajišťována intenzivní péče s prvky péče hospicové. Dále zde nabízíme různé formy aktivizace
a naplňování duchovních potřeb obyvatel. Sociální
služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.
Charitní pečovatelská služba Kyjov poskytuje
služby seniorům a lidem se zdravotním postižením v domácím prostředí. Našim uživatelům nabízíme základní úkony péče, tj. pomoc při osobní
hygieně, zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, dovoz obědů. Sociální služby poskytujeme
od pondělí do neděle v době od 7 do 20 hod. včetně
víkendů a svátků.
Ošetřovatelská služba – domácí zdravotní péče
provádí zdravotní výkony v Kyjově a okolních
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

obcích v domácnostech pacientů. Jedná se především o aplikace injekcí a inzulínu, odběry biologického materiálu (krev, moč), měření krevního
tlaku, převazy ran, ošetřování stomií a výměny
katetrů. Tuto službu ordinuje praktický lékař
pacienta a je plně hrazena příslušnou zdravotní
pojišťovnou.
Domácí hospicovou službu poskytujeme v rodinném prostředí pacienta. Jde o paliativní službu, která komplexně řeší potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu
života pacientů v konečné fázi života.
Občanská poradna poskytuje pomoc a podporu
lidem, kteří prožívají tíživou životní situaci, např.
řeší dlouhodobě nepříznivou finanční situaci,
zadlužení nebo akutní krizi – ztrátu bydlení. Již
několik let jsou ústředním tématem problémy
s exekucemi a dluhy a s tím spojená problematika
majetkoprávních vztahů.
Klub Bárka je nízkoprahové zařízení, poskytující sociální služby a bezpečné zázemí pro trávení
volného času dětem a mládeži ve věku 11 – 26
let z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí
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v nepříznivé sociální situaci nebo svým jednáním,
popř. životním stylem jsou vznikem této situace
ohroženi.
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová
služba – hlavním cílem je poskytovat komplex
odborných sociálních služeb ambulantní a terénní formou pro uživatele návykových látek a jejich
příbuzné a blízké. K základním službám patří sociální a zdravotní poradenství, terapie a poradenství v oblasti závislostí a jejich řešení pro uživatele drog, alkoholu. Nabízíme také přednášky pro
rodiče a pedagogy.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek – v rámci této služby je možné si u nás

zapůjčit např. elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, stolky k lůžku, mechanické
invalidní vozíky, chodítka, klozetová křesla a další.
Sbírky a humanitární pomoc – díky Vašim
darům můžeme pomáhat lidem potřebným a těm,
kteří se ocitli v těžké životní situaci. Také
ke zmírnění důsledků při živelných pohromách
a neštěstích.
Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň
a podporu charitního díla.
Charita Kyjov, Palackého 194/30,
697 01 Kyjov; Tel. 518 614 129

Záchranářem v Saudské Arábii – část 3.
Zima v Saudské Arábii
Rád bych z blízkého východu opět pozdravil
všechny spoluobčany a napsal pár postřehů z poslední doby ze země věčného písku a ropných nalezišť. Zima, která teď u nás panuje a jakou my
známe z našich končin, tak ta tady opravdu není.
Máme to štěstí, že známe všechna čtyři roční období, kdy příroda hraje všemi barvami a o to více
máme ten život pestřejší. V Saudské Arábii panuje horko nebo ještě větší horko. Život přes den zde
ani moc nefunguje, jelikož to hlavně vysoké teploty nedovolují. Většina místních domorodců funguje hlavně v noci, kdy již slunce nesvítí a je možný
pobyt venku. Na konci listopadu byly teploty přes
den stále kolem 30°ve stínu a v noci někde kolem 25°. Samozřejmě, že jsou zde i místa, kde je
i chladněji. V hlavním městě Rijádu bývají v prosinci teploty i kolem 0°, ale to jen na pár chvil.
Když jsem kolegům ukazoval fotky naší krajiny
a okolí obce, tak byli pomalu unešeni, jak krásné
to u nás máme. Opravdu musím přiznat, že jsem
zde nepotěšil své oči pěknými barvami tak, jako
se to podaří u nás doma v přírodě. My to bereme
jako samozřejmost, ale ne vždy tomu tak ve světě
je. Zde je obloha nažloutlá, země žlutá a budovy
mají krémové fasády či obložení. Jednoduše řečeno – nuda. Jediný hezký přírodní úkaz je zde Rudé
moře, které je samozřejmě pěkně modré a není
zde dotčeno turistickým ruchem. Pro milovníky
potápění je to zde jistý ráj, kde jsou k vidění krásní mořští živočichové a korálové útesy.
V posledních měsících se v Saudské Arábii dějí
jisté turbulentní změny jak v sociálním životě, tak
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Adam Špaček se zástupcem náčelníka Abdulrahmanem

v královské politice. Korunním princem byl jmenován syn krále Salmána bin Abd Al Azize ministr
obrany Muhammad bin Salmán, který se ve 32 letech stal již nyní jistým nástupcem trůnu po svém
otci. V zemi je viděn jako velký vizionář s rozumnými kroky, které obyvatelům vždy srozumitelně
vysvětlí. V listopadu se v zemi stal jistý „palácový
převrat“, kdy korunní princ Salmán jako ředitel
nově vzniklého protikorupčního výboru nechal
zadržet 11 princů, desítky ministrů a stovky vysokých činitelů. Hlavně z důvodu velkých finančních ztrát z královského majetku a nedokončení
mnoha projektů, na které byly dány v zemi finance. Domácí obyvatelé mu tleskají, ale odpůrci
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

namítají, že si jen upevnil svoji moc v rodině
a vyřadil z možného nástupu na trůn své rodinné
protivníky. Stal se oblíbeným mezi místními jako
tvůrce vize 2030, kdy slíbil dosáhnout jisté větší ekonomické nezávislosti na ropném průmyslu,
více pracovních míst pro domácí obyvatele, otevření turismu a turistických resortů. Do roku 2030 by
v zemi na severovýchodě mělo vyrůst futuristické,
nejmodernější město s názvem Neom. Město plné
života by mělo být postaveno na umělé inteligenci
a biotechnologii. Je to jistá vize blízké budoucnosti, tak se necháme překvapit. Řada kritiků poukázala na to, že roboti zde mají více práv než ženy,
ale to se má prý časem změnit. Od června 2018
by mohly ženy v Saudské Arábii usednout poprvé beztrestně za volant. Velká revoluce v dopravě,
od které nikdo neví, co může čekat. Nyní se rodina
bez osobního řidiče neobejde, ale taky mu musí
platit nemalé peníze za jeho služby. V zemi je více
než 1 milion privátních řidičů, kteří jsou nejčastěji z Filipín či Indie. Mnoho žen se již velmi těší,
jak usednou za volant, ale o to více bude situace v místní místy bláznivé dopravě zajímavá. Domácí kritici zákona o povolení řízení vozů ženám
namítali, že se ženám při dlouhém sezení ve voze
přehřívají reprodukční orgány a nebudou moci mít
pak potomky, a proto by neměly řídit automobil.
Mnoho situací, které jsem zde zažil, je pro mě
velmi úsměvných, ale pak si uvědomím, že to domácí často myslí vážně a vidím velké kulturní
rozdíly. Opět se rozdmýchávají jisté politické boje
s okolními státy, kdy v listopadu byla z Jemenu

vypálena raketa na mezinárodní letiště v Rijádu.
Protivzdušná obrana zareagovala okamžitě a nebyl nikdo zraněn, ale jen se zde vyostřilo jisté napětí. Bylo obviněno hnutí Hizballáh, které operuje
v Jemenu a pochází z Libanonu, kde je financováno Iránem. Saudové obviňují z podpory terorismu
Irán, Katar a nyní i Libanon. Je zde jistý boj o moc
a území. Saudská Arábie dlouhá léta podporovala
své okolní státy finančně k rozvoji země, ale časem se přišlo na to, že ty dané země z těch peněz
podporují terorismus a to by se mělo ukončit. Jisté napětí je zde stále cítit a nikdo z toho radost
nemá. Pokud by na blízkém východě mezi těmito
zeměmi vypukl konflikt, tak to Evropa pocítí dalekosáhle více než boje v Sýrii. Člověk se v tom už
hůř orientuje. Každý si, podle mě, zde vykládá to
své právo po svém a někteří se snaží ty zlé skutky
schovávat za tu danou víru. Snad zvítězí zdravý
rozum. Pro mě osobně je někdy velmi obtížné
zachraňovat a pomáhat domácím, protože nikdy
nevíte, jak se zachovají. Někteří jsou velmi citliví
na každé slovo, jednání, chování a jiní jsou zase
bezproblémoví a umí slušně poděkovat. Nemohu
dát všechny do jednoho pytle, jak se říká, ale
opravdu je zde někdy viděno to 15. století, které
se zde momentálně píše – rok 1439.
Věřím, že všichni v naší obci ve zdraví užíváte
zimního počasí, které má své jisté kouzlo. Určitě je třeba si vážit naší krásné přírody a kultury,
kterou nám jiné státy a království mohou jen tiše
závidět.
S pozdravem Adam Pavel Špaček

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Vzájemná úcta, láska, přátelství, ozdoby, dárky
a dobré jídlo. To jsou symboly, které spojují vánoční svátky na celém světě. Pevně věříme, že jste si
předvánoční atmosféru plnou období příprav, shánění dárků, uklízení, pečení cukroví a samotné
svátky užili v klidu a pohodě a že zbytečný stres
a shon Váš vánoční čas nikterak neovlivnil.
Čas opět rychle uplynul a po roce můžeme bilancovat svoji činnost. Připravili jsme pro děti
dostatečné množství aktivit a každý si mohl vybrat dle svého gusta. Ať už to byla tvoření nebo
venkovní akce, které si našly svého zájemce. Každým rokem vyzdvihujeme akce, jako je Krtečkův
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

karneval a pochod sv. Martina na bílém koni,
za velmi povedený program a v roce 2017 tomu
nebylo jinak. Tyto dvě akce pro nás jsou stěžejní a návštěvnost veřejnosti je vždy velká, což nás
velmi těší.
Sv. Martin sice nepřinesl při pochodu s lampionky a světýlky žádný sníh, zato přivodil nadšení,
úsměv dětí a pohodovou atmosféru. Na všechny,
kteří doprovodili sv. Martina na bílém koni během
průvodu, čekalo na dětském hřišti za DPS občerstvení a něco dobrého na zahřátí. Navíc ti, kteří
si zakoupili látkovou tašku s potiskem, finančně přispěli do fondu Dobrý anděl – všem tímto
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RC Krteček – pochod sv. Martina

děkujeme. Příspěvek již byl poslán na účet Dobrého anděla.
A co v novém roce? Budeme nadále pokračovat
v nabídce programů pro veřejnost, především pro
děti, a budeme spojovat příjemné s užitečným.
Uvidíme se v pátek 19. 1. 2018 od 17 hodin v kině
ve Svatobořicích na promítání pohádky pro děti

„Lotrando a Zubejda“. Těšíme se na Vás.
Přejeme Vám ze srdce, aby rok 2018 byl pro Vás
plný laskavosti, smíchu, příjemného překvapení,
pevného zdraví a pohody v kruhu Vašich blízkých.
Tým RC Krteček
Ať vám v životě neunikne radost. Až kolem vás
poběží, vztáhněte ruce a chyťte ji. (Carl Sandburg)

Podkověnka
Je čtvrtek 7. prosince, doba adventní, a my se
všichni scházíme ve třídě, abychom si sami vytvořili něco hezkého pro tuto dobu i dobu, která
přijde, Vánoce. Pod rukama dětí vznikají kouzelné zasněžené pláně, domečky se sněhovou čepicí,
sáňkující děti, kolem nich zvířátka, stromy. Tak
a ještě musíme přilepit hezkou básničku a připsat
„Šťastné a veselé Vánoce přeje …“ a vánoční přání je na světě. Zvládli to i naši nejmenší, kterým
pomohli ochotní kamarádi. Ale to je teprve první
část adventního tvoření. Ještě nás čeká nazdobené
jablíčko se svíčkou a mašlí. Dívám se na skupinky
dětí, jak se zápalem napichují rozinky a kandované ovoce na párátka, jejich drobné prstíky loví
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v misce voňavý hřebíček, aby dotvořily celkový
vzhled podle své fantazie.
A mně se v hlavě odvíjí, jaký kus cesty jsme
od začátku školního roku zase ušli. Hned 16. září
jsme vystoupili s nacvičeným programem na Vinobraní ve Svatobořicích. Počasí moc nepřálo,
ale pod stanem nám bylo dobře. A jak se o nás
mužský sbor dobře postaral! Na konci září jsme
ještě stihli potěšit babičky a dědečky v penzionu
v Hodoníně. Společně s dětskou hudeckou muzikou jsme hodinu hráli, zpívali a tancovali pro celý
sál penzionu. Vůbec nevadilo, že jsme jeli hned
po vyučování a bez odpočinku. Děti daly do toho
všechno. Však také po vystoupení jsme síly doZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

plnili výborným pohoštěním, které nám připravili
místní zaměstnanci.
Začátku října se děti nemohly dočkat. Vždyť se
jede na výlet do Bonga v Brně. Členové Podkověnky, starší i mladší cimbálová muzika, rodinní
příslušníci, vedoucí, zkrátka plný autobus vyrazil
5. října na slíbený zájezd do zábavného centra.
To dospělí nemohou pochopit, jak si děti užívají
skákání, prolézání, běhání, hopsání, podlézání,
vylézání, slézání, houpání, sjíždění, plavání v míčcích, jízdu na koloběžkách, v autíčkách, skákání
na trampolínách, vždyť celý areál je plný sportovních atrakcí. Děti ani nemají čas odpočívat. Aby
něco nevynechaly! Dvě hodiny utekly jak voda,
poté jsme se konečně dostali ke svačinám a cestě
domů. Někteří účastníci si v autobusu i zdřímli –
no aby byli čerství i doma! V neděli 22. října jsme
se odpoledne sešli v kulturním domě, abychom
potěšili i seniory u nás. Nastoupili jsme v plné
parádě s naším festivalovým programem „Čí je to
svaďbička“, který jsme si ještě dobře pamatovali.
A už se nám blíží hody! Letos jsme si je připomněli
společně se všemi žáky I. stupně v naší škole. Vždyť
jsme dostali od pana ředitele i jeden den volna,
abychom si je dobře užili! Připravili jsme na čtvrtek 16. listopadu společně s dětskou hudeckou

muzikou pod vedením pana Pavla Varmuži „Předhodové zpívání“. Oblékli jsme kroje, naladili nástroje a šli jsme na to. Popovídali jsme si o našich
hodových zvycích, chlapci zazpívali a zatančili
verbuňk, děvčata, aby nezůstala pozadu, zazpívala žertovné písně i s Lucčinou říkankou „Měla
sem galána, jmenovál sa Jura,…“, společně s muzikanty jsme si zalaškovali v dramatizaci písně
„Muzikanti, co děláte“. Velmi se líbilo i naše podání „Po holénce“, kdy od naparování se bratrů,
poté Svatobořáků a Mistříňáků jsme skončili
podáváním rukou, protože „My sme většina jedna dědina, my sa máme všecí rádi, protože sme
kamarádi, nás je většina, jedna dědina“. Slyšíte
ten výchovný moment? Tak to má být! Ale stejně
největším zážitkem bylo, když všichni žáci si zazpívali společně píseň „Už sem obešél Svatobořice …“, který se musel nést celou ulicí Za Školou!
Protože je nás na I. stupni víc, než je kapacita hudebního sálu, museli jsme výchovný program zopakovat dvakrát. Asi jsme naše kamarády oslovili, protože se nám začali hlásit a chodit mezi nás,
na naše zkoušky. Samozřejmostí byla naše hojná
účast 19. listopadu v hodovém průvodu, kdy nás
po cestě strýc Hajný stíhal učit nejen tradicím:
Čí sú hody?, ale také finanční gramotnosti: Čí sú

Podkověnka se těší na Vánoce
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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dluhy? Děcka se těšila, že si zazpívají s dospěláky na opravdových
hodech, což se jim splnilo i v kulturním domě v neděli v podvečer.
Tak to vidíte, za tři měsíce jsme
stihli kromě pravidelných zkoušek
tři vystoupení, výlet, dva výchovné
programy, hodový průvod s vystoupením a skončili jsme vánočním
tvořením.
Děkujeme všem za podporu naší
činnosti, přejeme krásné a spokojené vánoční svátky a jenom vše
dobré do nového roku.
Jarmila Maradová

Podkověnka v DD v Hodoníně

Scholička

Misijní neděle s prodejem perníčků

Letos se Misijní neděle uskutečnila 22. října
a i přes velmi nepříznivé počasí, kdy nám na perníčky pršelo, se podařila vybrat nádherná částka
20 200,- Kč, která byla odeslána na Papežské misijní dílo dětí. Velké poděkování patří všem, kteří
perníčky pekli, balili, kupovali, prodávali, zpívali,
zdobili kostel a připravovali obětní průvod ve zna-
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mení misií. Také děkujeme vedení místní ZŠ, kde
můžeme každoročně perníčky prodávat. Zapojili
se i někteří žáci se svými rodiči tím, že přinesli
napečené perníky. Scholička za podpory svých
rodin, farníků i pana faráře celý týden žila misiemi, kdy musela vše potřebné nachystat a připravit. Máme radost, že se o Misijní neděli můžeme
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

spojit s chudými dětmi a dát něco druhým ze svého nadbytku i času. Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, ustanovil papež
Pius XI. v roce 1926 a letos je to tedy již 91 let,
co se věřící ve všech katolických farnostech světa
během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého
jsou podporovány projekty na pomoc potřebným

ve všech kontinentech skrze Papežské misijní
dílo šíření víry. Papež František řekl, že: „měřítko
velikosti dané společnosti se nachází ve způsobu, jakým zachází s těmi nejpotřebnějšími, kteří nemají nic
kromě své chudoby“.
Ještě jednou děkujeme a ať Vám všem Pán žehná.
Za Scholičku Markéta Varmužová

Krušpánek
Děti z Krušpánku věnovaly podzim zejména
opakování základních tanečních kroků a tanců,
jako je skočná, polka a valčík. V listopadu doplnilo zkoušky ještě chystání voniček do hodového
průvodu. Pro letošní rok jsme trochu bojovali se
sehnáním rozmarýnu, protože většině lidem nepřežil tuhou zimu, která vládla minulý rok. Ale
díky skvělé spolupráci se stárky a pomoci hodných
místních lidí jej bylo nakonec dostatek. Na zkouškách jsme nejprve vyráběli mašličky a v pátek
těsně před hody jsme je spolu s kartičkami vázali na voňavé rozmarýny. Typická rozmarýnová
vůně se linula celým kulturním domem. I když při
nedělním hodovém průvodu lezla zima za nehty,
počasí vyšlo krásně. Děti z Krušpánku se tradičně
zhostily prodeje hodových voniček a některé podpořily krásným krojem hodový průvod.

Další akcí, která nás čekala, byla Mikulášská
besídka. Konala se v neděli 3. 12. na Kulturním
domě ve Svatobořicích. Mikuláš přišel společně
s nezbednými čerty a krásnými andělíčky zkontrolovat, jak byly děti celý rok hodné, a přinesl
jim i bohatou nadílku. Čertíci si užili svou funkci
s velkým nadšením a andílkům to moc slušelo.
Všechny páteční zkoušky teď věnujeme zejména nácviku besedy na místní Dolňácký ples,
na který se jako každý rok moc těšíme.
Do nového roku za děti a vedoucí Krušpánku
přeji všem hodně zdraví, úspěchů a každodenního
humoru a optimismu. A aby každý občas dokázal
hodit starosti za hlavu a užíval si den nebo alespoň jedno odpoledne rozjařeně a vesele jako děti
z Krušpánku na pátečních zkouškách.
Kristýna Gazdová – vedoucí souboru
+ fotografie č. 32

Krušpánek pomáhá Mikuláši
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

25

Slovácký krúžek
Období sklizně úrody, vinobraní a burčáku jsme
si užívali dosyta, a to i po stránce folklorní. V říjnu jsme si totiž vyjeli do našeho hlavního města, abychom spolu s „bardy“ z mužského sboru
a Cimbálovou muzikou z Milotic předvedli krásu
folklórních tradic, zvyků, krojů, písní a tanců
návštěvníkům Národopisného muzea. Velmi mile
nás překvapilo přijetí a na tamější poměry velký
zájem diváků v krásných prostorách Letohrádku
Kinských. O to víc jsme si celou tuto „anabázi“
užili.
To už nicméně přišel listopad a s ním hlavní
folklórní svátek – hody. Letos hodovou slavnost
pořádal soubor Lúčka, my však při přípravách
přiložili ruku k dílu, neboť se jedná o společnou
folklórní slavnost a přistupovat k ní separátně by
bylo vskutku „žabomyší“. V pátek nachystat sál,
naposled projet zpěvy a tance a pak hody „zapálit“. Sobotní zábava uteče, o nedělním průvodu
ani nemluvě a je tu pondělí s hodovou maškarou.
Hody mají život jepičí, a tak zase zpátky do každodenního cyklu. Vydařená a důstojná oslava. Tož
hody, zasej za rok!
Post-hodový klid u nás netrval dlouho. Začátkem prosince jsme vypomohli svatému Mikuláši s obchůzkou. Pevně věříme, že všechny děti

přečkaly naši návštěvu bez emocionální újmy
a v lepším případě jsou stále hodné, tak jak svatému Mikuláši slibovaly.
Ale zpátky k folklóru, 16. prosince jsme vystoupili ve Slatiňanech (okr. Chrudim), kam jsme
velmi rádi přijeli na pozvání tamějšího souboru
Formani, s jehož členy jsme se v létě spřátelili.
Na předvánoční koncert jsme vyrazili spolu s Cimbálovou muzikou z Milotic. Chlapci, velmi Vám
děkujeme za Váš kvalitní a dlouhodobý hudební
doprovod, který nám ochotně poskytujete! Hned
den po vystoupení ve Slatiňanech jsme se sešli
u domácího zpívání u vánočního stromu, kde jsme
se spolu s Vámi vánočně naladili. K Vánocům také
patří krojovaná účast na slavnostním Božím hodu
25. prosince a štěpánská obchůzka, kterou s chutí absolvují naše děvčata. Společně jsme také prožili Silvestra. Ale žádná zahálka! 20. ledna totiž
pořádáme již XXXV. Dolňácký krojovaný ples.
Na ten Vás srdečně zveme!
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za Vaší přízeň a podporu naší činnosti v roce 2017. Jménem
všech našich členů Vám přeji, ať je pro Vás nový
rok synonymem samých pozitiv, úspěchů, pohody
a dobré nálady.
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký krúžek a MS s CM Petra Šrahulka v Praze
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Slovácký soubor Lúčka
Nastal podzim, čas sklizně. Na polích a ve vinohradech bylo plno práce, sklízeli jsme naše celoroční úsilí. Příroda se krásně vybarvila a plně
nám ukázala nádheru podzimu.
I v našem souboru bylo plno práce. A to už
od září s chystáním hodů, které letos náš soubor
pořádal. Dělaly se volenky, domlouvaly nezbytné
věci a plno dalších starostí – vždyť to znáte. Teď,
zpětným pohledem, musíme hody zhodnotit jako
velmi vydařené. Pánbůh nad námi stál, neboť těsně před nedělním průvodem se rozjasnilo nebe
a takové počasí vydrželo až do večerních hodin.
Všechny tři zábavy byly velmi vydařené. Chceme tímto poděkovat dechové hudbě Mistříňanka
a dále dechovým hudbám Svatobořáci a Šardičanka a samozřejmě také cimbálovým muzikám
Stužka a Friška, které nás během zábav provázely
a vytvořily skvělou atmosféru. Obrovské díky patří rovněž panu Františku Sedláčkovi za pomoc při
přípravě hodového věnce a dalších důležitých věcí
a Ivetě Fröhlichové, která nám svými cennými

radami rovněž velmi vypomohla. Dále děkujeme
vedení kulturního domu za nezbytnou pomoc
a ochotu a samozřejmě i ostatním souborům, které se podílely na přípravách a také se v hojném
počtu hodů zúčastnily. A dále všem krojovaným
i nekrojovaným, kteří přišli. Děkujeme!!
A co nás čeká dále? V době, kdy je psán tento
článek, je období adventu. Zúčastníme se tradičně
zpívání u vánočního stromku spolu s ostatními
soubory, kde zazpíváme tradiční i méně známé
koledy.
A dále nám to ukáže nový rok, který se nám blíží velmi rychle. Vždyť nedávno jsme teprve vítali
rok 2017 a teď už jsme na jeho sklonku. Proto
bychom si dovolili Vám popřát šťastné a požehnané svátky vánoční a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v životě.
Doufáme, že budeme mít mnoho příležitostí Vás
potěšit svým tanečním umem.
Za slovácký soubor Lúčka
Stárci a stárky 2017

Hlavním pořadatelem letošních hodů byl soubor Lúčka
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Ženský sbor REZEDKY
Léto skončilo a my jsme o krok blíž zimě, sněhové nadílce, nádhernému adventu a kouzelným
Vánocům.
Začátkem října Rezedky navštívily a svým zpěvem rozezněly nový domeček naší členky Lucky
Novákové. Sedělo se nám velmi příjemně a přejeme Lucce, ať se jí s manželem v novém domku
krásně žije.
Koncem října jsme se opět zavřely do nahrávacího studia a natočily další sady lidových písniček
na naše první CD, které pro Vás připravujeme.
Zde jsme se na nějakou dobu rozloučily s naší
vedoucí Klárou, kterou teď čekají nádherné mateřské povinnosti. Pomyslné žezlo vedoucí Rezedek převzala Zuzka Varmužová. Ta si hned tuto
funkci vyzkoušela na vernisáži Líby Taylor „Krojované víchernice“, kde jsme zazpívaly návštěvníkům této výstavy.
Slovácké hody s věncem jsou ve SvatobořicíchMistříně velkou a očekávanou událostí. Navzdory nepříznivému počasí se krojového průvodu
zúčastnilo několik našich členek a ukázaly tak
krásu a rozmanitost našeho kroje. Nejkrásnější

hodovou událostí bylo narození malé Dorotky.
Klára Varmužová 20. 11. 2017 povila nádhernou
novou členku Rezedek. Dorotce i mamince jsme
připily na zdraví a srdečně blahopřejeme.
Pondělní hodová zábava se tedy nesla v duchu:
„Čí je Dorotka? NAŠE!“
Rezedky se také připojily k hodovému veselí
a hody zakončily tradiční maškarou. Mladší sekce si připravila pohádku „O dvanácti měsíčkách“
a do maškary zapojila i soudnou stolici. Starší
členky za vydatné pomoci ŽTK (ženského tanečního klubu) zatančily kouzelnou mambu. No přece:
„Baby nebudú sedět v kútě!“
V prosinci jsme přijaly pozvání Mistřínského
souboru na vánoční jarmark, kde jsme sadou vánočních koled a výborným punčem nasály kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc.
Den nato jsme přišly zazpívat na tradiční zpívání u vánočního stromku.
A pak jsme s láskou a pokorou čekaly na Ježíška.
Do nového roku jen to dobré přeje
za ŽS Rezedky Marcela Hasalová

Poděkování Klárce Varmužové za vedení ženského sboru Rezedky
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Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT

Kroužek Hubert na přírodovědné expedici

Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 2017 –
2018 celkem 16 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy
v pondělí, a máme pestrý program schůzek.
Naše druhá společná schůzka byla spojena
s exkurzí a pobytem na Daňkárně v Želeticích,
máme tuto poznávací dvoudenní akci již pátým
rokem a všem se nám tam líbí. Náš průvodce
p. Lípový všem vysvětlil, jakým způsobem se
v oborách či farmách daňčí zvěř chová, rozdílnost
mezi těmito chovy.
Pozorovali jsme daňky, opékali špekáčky
a druhý den jsme si zopakovali život a zvyky této
ušlechtilé zvěře. Děti si mohly po dvojicích projít pastviny, kde se běžně setkávají s daňčí zvěří,
vše si fotily a pak porovnávaly snímky, kdo má
lepší záběr.
Velkým zážitkem pro některé účastníky bylo
noční setkání s liškou, která je asi místní obyvatelkou pastvin a přišla téměř k chatě. Zřejmě
čekala nějaké zbytky jídla. Chvíli jsme se na ni
dívali, ona na nás a pak hbitě zmizela za plotem.
Kluci zůstali stát jak opaření, nikdo u sebe neměl foťák ani mobil, tak tento nezapomenutelný
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

zážitek zůstane v našich pamětích. V sobotní podvečer jsme se vraceli, jak říkám, zpět do civilizace
a vůbec se nám nechtělo.
V tomto školním roce se zaměříme zejména
na přežití v přírodě, umění rozdělat oheň, rozšíříme si 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,
z kterých hodně čerpáme.
Formou vycházek do přírody poznáváme stopy
zvěře, pobytové znaky zvěře a sledujeme, jak se chová v různém ročním období. Stříleli jsme ze vzduchovky, děti to baví a rády mezi sebou poměří síly.
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 pravidelné schůzky.
Ráda bych touto cestou poděkovala za příkladnou reprezentaci našeho kroužku Marině Urubkové (19. místo) a Adamu Šefčíkovi (22. místo)
na Národním finále Zlaté srnčí trofeje. Děti, které postoupí do Národního finále, jsou vítězové
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Okresních kol Zlaté srnčí trofeje a zástupci 82
Okresních mysliveckých spolků z celé ČR a se
znalostmi jsou na velmi vysoké úrovni. Proto si
myslím, že umístění dětí bylo velmi dobré.
A v neposlední řadě velké díky rodičům, že je
zavezli až na druhý konec ČR – soutěž se konala v Horní Plané. Moc se jim tam oběma líbilo

a zkusili si život v přírodě. Všechny nás spojuje
společná touha po poznání přírody, krajiny, myslivost a kamarádský kolektiv.
Lenka Lípová
Více příspěvků a foto na našem profilu fcb –
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT …

Mistříňanka
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku, který byl pro Mistříňanku velmi významný. Nejprve v září oslavila
před dvoutisícovým publikem 50 let založení kapely a v listopadu jsme uspořádali koncert k životnímu jubileu našeho zakladatele – Antonína
Pavluše. Koncert se uskutečnil v Domě kultury
v Kyjově a posluchačům Mistříňanka představila
všechny písničky, které Antonín Pavluš za svůj
život napsal nebo upravil. Během večera bylo
představeno nové autorské CD s názvem „Tentokrát od Tondy“ a také nový orchestrální valčík „Dědečkovy vzpomínky“, které k Tondovému

jubileu napsal jeho velký kamarád, dlouholetý
člen Mistříňanky – Miloslav Procházka.
Během prosince Mistříňanka koncertuje se
svým Vánočním programem po 13 městech Moravy a Slovenska. Se svými příznivci se rozloučí
na tradičním Štěpánském koncertu ve Svatobořicích-Mistříně, kde bude zároveň pokřtěna nová
kniha o životě Antonína Pavluše „Můj život s křídlovkou“, kterou napsal František Synek.
Dovolte mi, abych Vám jménem celé Mistříňanky popřál krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a úspěchů v roce následujícím.
Za Mistříňanku Kryštof Neduchal

Uvedení knihy o životě A. Pavluše – „Můj život s křídlovkou“
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Mankyz, z.s.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že po ukončení březnového koštu pálenek, likérů a domácích pomazánek naše činnost mírně usnula a probudí se až
s první degustací ovocných destilátů v Mikulčicích v roce 2018, opak je pravdou. Na jaře jsme vysadili cca 80 ovocných stromků odrůdy mišpule.
Velký dík patří starostovi naší obce za nezištnou
výpomoc při výběru stromků a lokality výsadby.
Suché léto nám nadělalo nespočet vrásek a starostí o vysazené stromky, ale díky pravidelné zálivce a ošetřování většina z nich přežila a dobře
prospívá.
V průběhu roku jsme absolvovali regionální
degustace ovocných pálenek a několik odborných
seminářů ohledně výsadby a ošetřování ovocných
stromků vč. zpracování ovoce. Na podzim naši odborní degustátoři hodnotili kvalitu pálenek na 9.
ročníku Lubenské šťopičky v Lubné (Pardubický
kraj). Zúčastnili jsme se také Grand Prix ovocných

destilátů Flora v Olomouci. Byla to již 16. degustace v roce 2017, kde jsme vypomohli hodnotit
vzorky domácích pálenek.
V sobotu 2. prosince jsme zorganizovali na Sokolovně mikulášskou rockovou zábavu se skupinami Bod Varu, Rimortis, Elbereth a Bigbity
Rock. Večer se skvěle vydařil. Tímto zvu všechny
příznivce rocku na příští zábavu, která se bude
konat ve stejném termínu za rok.
V současné době se už plně věnujeme naší hlavní činnosti, připravujeme se na VII. ročník koštu
pálenek, likérů a domácích pomazánek, který
proběhne 10. března 2018 (degustace 3. března),
výstavní vzorky budeme vybírat do 18. února.
Závěrem Vám všem přeji v roce 2018 hodně
úspěchů, pevné zdravíčko, kopec štěstí a co nejméně nevydařených dnů.
Za MANKYZ, z. s.
Miroslav Štilárek, předseda

Degustace pálenek
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Klub vinařů
OHLÉDNUTÍ ZA VINAŘSKÝM ROKEM 2017
Píšeme nově rok 2018 a stalo se již dobrým
zvykem zhodnotit minulý rok jak z pohledu vinohradnického, tak vinařského. Jedná se již o sedmé hodnocení v řadě a ani tento rok nebude výjimkou.
Vždy jako první hodnotím vína z předcházejícího ročníku, tedy z roku 2016. Samozřejmě pokud
bylo co hodnotit. Mnozí naši kolegové, vinaři, jen
paběrkovali. Některým jarní mrazy, které v dubnu přišly ve třech vlnách, zničily až 90% úrody.
Na druhé straně to, co na keřích zůstalo, v konečné fázi dalo dobrou surovinu pro výrobu vína,
hlavně u bílých odrůd. Velmi tomu prospělo teplé
a slunečné září. Výsledkem byly a jsou krásné,
v některých případech až špičkové šarže vín, jak
to již naznačovaly sirkové komise Klubu vinařů,
byť byly skromnější, co se počtu vzorků týká. Teď
s odstupem času můžeme konstatovat, že ročník,
pokud se týká kvality, lze zařadit mezi nejlepší
za posledních 10 let. To ostatně potvrdila i úroveň vín na výstavě, kterou náš klub uspořádal
v květnu. Tady mně to nedá, abych se o této akci

nezmínil. Jednalo se již o pátý ročník, a přestože
příroda vinařům nepřála, jak již bylo zmíněno,
sešlo se 469 vzorků od vinařů, zapálených amatérů, a 306 vzorků, tentokrát od rekordního počtu
52 profesionálních vinařství. A rekordní byla
i účast návštěvníků, která je rok od roku vyšší.
Vždy se zmiňuji i o vínech z našeho vinařství,
která i z tohoto ročníku přivezla řadu medailí
ze světových soutěží v Paříži, Madridu, Bruselu,
Londýna, Tel Avivu a dalších. Tentokrát to bylo
i za vína červená. Rovněž se dostala, a to už
po osmé v řadě za sebou, do významné publikace
„1000 nejlepších vín světa“ pro rok 2018.
Ale teď k hodnocení ročníku 2017 z hlediska
vinohradnického. Keře révy nebyly z důvodu mrazů přetíženy, takže dřevo dobře vyzrálo a dalo
se očekávat, že pokud nebudou v zimě extrémní
mrazy, přezimují beze škody. Dokonce pár dnů
klesly teploty k mínus 15°, což vinohradu neškodí, naopak může významně pomoci redukovat
přezimující škůdce. Vinaři tedy s nadějí, že nový
ročník jim vynahradí to, co jim minulý rok příroda
vzala, řezali, stříhali a vázali s vidinou nové úrody.

Žehnání vín – úvodní slovo Josefa Dufka st.
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Ale opět se ukázala nevyzpytatelná tvář přírody.
Dne 21. dubna opět udeřil mráz. Tentokrát to nebylo plošné jako v roce 2016, ale lokální. Nejvíce
se projevil v mrazových kotlinách a pak individuálně. Byly případy, že jeden vinohrad byl poničený
a druhý, jen pár desítek metrů dál, byl v pořádku.
Tentokrát si krutou daň vybral především u vinařů na mistřínsku, naopak vinaři na svatoborsku
byli ušetřeni. Další průběh byl skoro ideální, kvetení začalo dříve a proběhlo bez problémů, takže se zdálo, že má vinohrad náskok, což dávalo
naději na dobré vyzrávání hroznů. Tomu napovídalo i slunečné počasí v průběhu července. Jenže se začal projevovat nedostatek vláhy. Deficit
byl už po zimě, kdy srážky, ať už dešťové nebo
sněhové, byly hluboko pod průměrem. Když začal
srpen a voda pořád nikde, začaly se dělat vinařům na čele vrásky. Velikost bobulí neodpovídala
běžnému průměru a ani další průběh srpnových
dnů nesliboval zlepšení. Navíc, i když je teplo, ale
není voda, netvoří se cukry. Pak došlo ke změně.
Na konci měsíce došla životadárná vláha a zdálo
se, že na poslední chvíli je vše zachráněno, hrozny
se začaly nalévat. Bohužel, opak byl pravdou. Přišlo záři a pranostika „ Září – víno vaří“ se ukázala
být mylnou. 23 dnů z měsíce propršelo a teploty
byly podprůměrné. Dopad na hrozny byl negativní,

cukernatost stagnovala a naopak se začalo objevovat hnití hroznů. Hlavně u náchylných odrůd,
jako je Neuburské, Aurelis, Müller, Sylván a další.
Začal zápas s časem. Každý vinař se musel dle
situace a svých podmínek rozhodnout, co je pro
něj optimální a podle toho řídit sklizeň a zpracování hroznů. Ne vše bylo jen špatné, ranější odrůdy (Irsai Oliver, Muškát…) se stihly sklidit zdravé
i se slušnou cukernatostí. Na druhé straně zase
odrůdy pozdější, ale s pevnou slupkou (Tramín,
Rulandské, Vlašák…) odolávaly hnilobě dlouho
a dozrály do pozdních sběrů a někdy až do výběru
z hroznů. Ostatní už zůstalo na vinařovi, kdy dokyselit, který mošt odkalit nebo jakou technologii
u té které odrůdy zvolí.
Opět se uplatní známé „Z dobrých hroznů udělá
víno každý“, ale z hroznů ročníku 2017 to bude
zase vinařova maturita. Ale že by nebylo co koštovat, strach nemám. Činnost Klubu vinařů, zájezdy
za vinařským poznáním, školení, sirkové komise,
vzájemné návštěvy a diskuse potvrdila již mnohokrát, že jejich odbornost je na takové výši, že
i s takovým ročníkem se úspěšně poperou. Takže nezbývá, než se těšit, s čím se vinaři pochlubí
tentokrát už na VI. ročníku místní výstavy vín
5. května 2018.
za Klub vinařů J. Dufek st.

SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Jednou z nejvýznamnějších akcí podzimu bylo
jistě otevření Památníku internačního tábora
ve Svatobořicích 7. 10. 2017. Určitě se o této významné akci dočtete z jiných zdrojů. Já bych se
rád zmínil o naší účasti. Podíleli jsme se na přípravě i realizaci slavnostního aktu, zajištění příjezdu a parkování hostů. Vrcholným počinem bylo
kladení věnců. Členové, kterým se dostalo této výsady, zvládli tento akt na výbornou a s grácií, že
by mohli konkurovat hradní stráži. Jejich výkony
byly vysoce hodnoceny všemi účastníky.
Byli jsme osloveni obecním úřadem, abychom
se podíleli na demolici budovy bývalé mateřské
školy ve Svatobořicích. Tento úkol jsme zvládli na výbornou. Děkujeme členům, kteří se této
akce zúčastnili a přes nepřízeň počasí věnovali
svůj drahocenný volný čas.
Se snahou snížit náklady na vytápění hasičské
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

zbrojnice souvisela výměna starých oken za nové
a následná výmalba. Vše jsme se snažili stihnout
do voleb, protože naše hasičská zbrojnice byla volební místností.
Dne 8. 11. 2017 jsme doprovodili na poslední
cestě bratra Františka Urubka. Čest jeho památce.
Podzimní sběr železa jsme v části obce Svatobořice uspořádali v sobotu 11. listopadu. Za kovový odpad děkujeme.
Sportovní družstva mužů a žen ukončila sezonu GP Hodonín a již nyní pravidelně trénují a připravují se na příští rok. Ženy se v celkovém hodnocení GP okresu Hodonín umístily na 3. místě.
Mladí hasiči, jak již jsem zmiňovala v minulém čísle, se zúčastnili víkendového soustředění ve Věcově. Kromě přípravy na branný závod
jsme navštívili i Pohádkovou vesničku a Jeskyni blanických rytířů. Bohužel nám celý víkend
propršel. Branného závodu v Lipově se po roční

33

SDH Svatobořice při kladení věnců u památníku IT

pauze zúčastnili i starší žáci. Na branném závodě
v Koryčanech jsme neobhájili prvenství z loňského roku. V sobotu 25. listopadu jsme jeli na celodenní výlet do Brna. Navštívili jsme hvězdárnu
a zábavný vědecký park VIDA. I když bylo mlhavo, užili jsme si pěkný den. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se výletu zúčastnili
a pomohli zajistit dopravu na výlet. V současnosti
se blíží konec roku a s ním i bilancování. Pro děti

bude odměnou vánoční besídka.
Jménem sboru Vás chci pozvat na hasičský
ples, který se uskuteční v pátek 19. ledna 2018
na Sokolovně od 20 hod. K tanci a poslechu bude
hrát Vonička V-band.
Závěrem děkuji všem za přízeň v minulém roce
a přeji úspěšný start do nového roku.
Jiří Příkaský a Iveta Lungová

SDH Mistřín
Vážení spoluobčané,
ani v podzimním a zimním období náš sbor rozhodně nezahálí!
V říjnu jsme provedli sběr železného odpadu
v části obce Mistřín. Za věnovaný železný odpad
všem děkujeme!
Naši členové pomáhali při organizaci dopravy
a kladení věnců při slavnostním odhalení Památníku internačního tábora ve Svatobořicích a také
při hodovém průvodu naší obcí.
Sportovní sezona 2017 sice už skončila, pomalu
ale začíná příprava na sezonu příští, a to nejen
tréninková.
14. října se v Lipově uskutečnil závod požárnické všestrannosti, který je již započítáván do hodnocení soutěžního ročníku 2018. Závodníkům
Mistřína tento závod vyšel přímo skvěle! V kategoriích starších žáků, dorostenek a mezi jednotlivci
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ve středním dorostu naši závodníci zvítězili, mladší žáci si odvezli 3. místo.
Naše týmy ale ani po úspěšném vstupu do nové
sezony neusínají na vavřínech a pravidelně několikrát týdně poctivě trénují v tělocvičně základní
školy, v posilovně i na venkovní dráze. Další závod – Halové mistrovství ČR žáků v Havířově je
na programu již na konci února. Mužům a dorostu
začíná sezona 2018 halovou soutěží v Jablonci
v polovině dubna.
Závěr roku bude patřit sportovně-společenským akcím. Mezi svátky pro naši mládež i dospělé uspořádáme na kuželně v Mistříně sportovní
odpoledne k ukončení roku. Na Silvestra pak naši
členové podpoří svou účastí „Pochod za prasátkem“, pořádaný každoročně Mikroregionem Nový
Dvůr, tentokrát do Ratíškovic.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Účast SDH Mistřín při slavnostním otevření památníku IT

V první polovině ledna se uskuteční výroční
valná hromada, na které zhodnotíme uplynulý rok
2017 a stanovíme cíle na rok 2018.

Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

T. J. Sokol Svatobořice
Ticho před bouří, aneb očekávání věcí příštích.
Tak by se dalo nazvat období, které je za námi
a období před námi. I když se podzimní část roku
jeví jako klidová, přece se jenom něco dělo.
V září dvě naše sestry oslavily kulaté životní
jubileum, my jsme slavili s nimi, jak jinak než vesele. Popřáli jsme jim vše dobré, hlavně to nejcennější, tj. zdraví.
V témže měsíci jsme jeli na setkání Sokolů
na Javořinu, tam jsme se setkali s ostatními tělovýchovnými jednotami od nás i ze Slovenska.
Na Javořině platí jedno (a já myslím, že to platí
všude) – je tam krásně, když je pěkné počasí, ale
když je deštivo, je všechno o poznání jiné. A tentokrát deštivo a nevlídné počasí bylo. Ale nebyli
by to Sokoli, aby takovou překážku nepřekonali.
I v tomto počasí vystoupali k památníku, položili věnec a zazpívali sokolské písně. Dokonce se
mezi nimi objevila i píseň z vlastní tvorby jedné
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

zúčastněné sestry. A jestli se podařila, posuďte
sami:
Jedem dědinů na Javořinu,
zpíváme písně a né jedinů.
Na Javořině věnec předáme,
tam sa všecí rádi stretáme.
My jsme Sokoli všecí z okolí
Češi, Slováci aj Moraváci, pevné soukolí.
Zbytek oslav proběhl na Holubyho chatě.
7. října jsme se spolu s ostatními spoluobčany
zúčastnili otevření památníku, který byl vybudován jako upomínka na internační tábor u nás
ve Svatobořicích. Je škoda, že tato myšlenka byla
realizována po tak dlouhé době, a tak se většina
vězněných této pocty nedožila. Přivítali jsme také
delegaci z Prahy, která měla i možnost vychutnat
při této příležitosti darů, které nám skýtají naše
vinohrady, tj. burčáku.
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Háčkovaná krása na vánoční výstavě

Před hody se mládež veselila na Sokolovně při
hubě VSP Band. Účast byla velká a nálada víc než
dobrá. Je dobře, že mladí mají možnost si vybrat,
kam se půjdou předhodově veselit. Na KD nebo
na Sokolovnu, protože žánr je na každém místě
odlišný. Záleží na každém, jaký si zvolí.
Poslední akcí, kterou zahrnu do tohoto období
a vlastně první akce vánočního maratonu je vánoční výstava Andělské zvonění, spojená s Mikulášem a čertem, která se konala 9. a 10. prosince
na Sokolovně. Tentokrát, jak už její název napovídá, se vystavovali andělíčci a zvonečky. Výstavě
dominovali velcí andělé a Mikuláš, dokonce bylo
i peklo, které bylo tak věrohodné, že děti bázlivě
našlapovaly, když procházely kolem. Sokolovna
byla provoněna vanilkou a svařeným vínem. Podávalo se linecké cukroví a vanilkové rohlíčky a vánoční náladu podtrhl i krásně nazdobený strom
u vchodu do budovy.
Teď, když píši svůj příspěvek, se už těšíme
na Zpívání u stromečku, Rozloučení s rokem
2017, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Pochod
za prasátkem a Novoroční vycházku.
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Ukázka zdobení perníčků

Všechny tyto akce jsou podloženy krásnou vánoční atmosférou. A i když říkáme, že nám starším už nic neříká, zjišťujeme, že jí také propadneme a jsme rádi, že se můžeme setkat všichni
dohromady a společně užít vánoční čas.
Co říct na závěr? Až budete tento příspěvek
číst, bude část toho velkého koláče roku 2018 již
ukrojena, přesto přijměte toto jednoduché přání
na tento další rok – Zdraví, zdraví, zdraví a trochu
toho štěstíčka. To Vám přejí členové T. J. Sokol
Svatobořice.
Marie Mrkývková
členka T. J. Sokol Svatobořice
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

T. J. Sokol Svatobořice – stolní tenis
Máme půl sezony za sebou. Oba týmy se drží
v přední části tabulek. Soutěžní tým A v Okresní
soutěži dokonce tabulku vede. Na tom mají jistě
velkou zásluhu naši noví členové – Radim Frirtl
a Dáša Synková, od kterých se my ostatní máme
ještě hodně co učit. Při zápasech, které hrajeme
doma na Sokolovně, si užíváme přízně a mnohdy
i občerstvení, které nám přichystají sestry Jarka
Buštíková a Marie Jozefková. A tak si odnášíme
ze zápasů dobrý pocit nejen ze hry, ale i ze vzájemné podpory.
V zimním období zveme všechny, kdo si chtějí
občas „zapinkat“, na tréninky pro veřejnost, a to
ve čtvrtek v době od 17.30 – 19.00 hod.
S dětmi jsme na podzim absolvovali další z výletů do přírody, tentokrát jsme se podívali na horu
Sv. Klimenta a výlet jsme si opět zpestřili opékáním špekáčků. Jinak s dětmi pravidelně ve čtvrtek trénujeme a v prosinci se zúčastníme Štěpánského turnaje ve stolním tenisu.

Opět za námi jsou Vánoce,
nové výzvy nás už zase svádí,
vaše hra ať nese ovoce,
milí přátelé a kamarádi.
V tomto roce přejeme vám
co nejvíce vítězství,
úspěchy a hodně lásky,
kroky mířící za štěstím.
Zdraví pevné jako stěny
postavené z Ytongu,
to vinšuje náš kolektiv
Sokoli věrní ping-pongu.
Přejeme všem, a to nejen našim příznivcům
a fanouškům, vše nejlepší v novém roce 2018.
Jan Krist, oddíl stolního tenisu

Malí tenisoví nadšenci
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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TJ Sokol Mistřín – oddíl kuželek
Po letní pauze, která nabídla spoustu zajímavých turnajů napříč celým krajem, se vracíme
k hlavní soutěži. Na přelomu srpna a září se uskutečnil již IV. ročník Memoriálu Josefa Vinklara,
kterého se účastnilo na 66 čtyřčlenných družstev. První místo obsadil Slovakia Mix, kdy jejich
hráčka Valigurová Katka měla i nejvíce ze všech
hráčů/hráček turnaje, a to 627 poražených kuželek na 120hs. Nejspíše porazila svým výkonem
i ega některých mužů, kteří doufali ve vítězství .
Jsme velice potěšeni, že rok co rok má turnaj větší odezvu a účast. Všichni zúčastnění si kuželnu
i naše příjemné prostředí pochvalují a začali se
rádi vracet. Kuželnu pravidelně také navštěvuje
spolek aktivních seniorů, žáci ZŠ SvatobořiceMistřín, oba sbory dobrovolných hasičů z obce
či folklórní soubory z naší obce. Těší nás zájem
a podpora domácích organizací. Sezona odstartovala v září, kdy v základních sestavách proběhlo
několik změn. Družstvo „A“, které reprezentuje oddíl v 3. lize skupiny „D“ mužů, vstoupilo
do úvodu sezony poněkud rozpačitě. Cestování
na zápasy v 3. lize je poněkud náročnější. Do Českých Budějovic či Kamenice nad Lipou se mnohdy
cestuje více jak 2,5 hodiny a pak jsou hráči poněkud ztuhlí z cesty a ne vždy se podaří odehrát
kvalitní výsledek. Na domácích utkáních mají hráči vždy příjemnou podporu fanoušků, kteří přejí
každý bod domácím. Po neúplně vydařené části
podzimu se tým dostal na 11. místo v třetiligové
tabulce. V jarní části soutěže musí hráči více zabrat, aby se mohli udržet i nadále v lize. Družstvo
„B“ hrající v Jihomoravské divizi vstoupilo do sezony s jasným cílem a tím je umístění na bedně.
Plán, který si družstvo předurčilo, se daří plnit
z poloviny. Na konci podzimní části je to střed tabulky, a to 8. místo, ale jaro samozřejmě napoví
daleko více. Družstvo „C“ sehrává v Jihomoravském přeboru nejlepší podzim a daří se jim držet
postupové pozice. Minulou sezonu utekl postup
o pouhé dva body, což by letos hráči mohli napravit a konečně pokročit o stupínek výše v kraji.
Dorost pod vedením pana Ivana Blahy sbírá zkušenosti v Jihomoravské lize dorostu, kde je velká
konkurence nadějných kuželkářů. Momentálně si
dorost drží pěkné 3. místo v tabulce. V letních měsících se naši dorostenci účastnili Česko-Slovenského turnaje, kde měli možnost hrát na několika
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Kuželna v novém kabátě

kuželnách soupeřů a porovnat svoji hru se soupeři. Dorostenci, ale i dorostenky pravidelně trénují
a chodí na utkání mužů, kde sledují zkušené kuželkáře.
Jarní část začíná již v lednu. Doufejme, že výkony hráčů půjdou ještě o kousek nahoru a můžeme
se těšit na zajímavá utkání. Mohli jste si všimnout, že od konce jara má kuželna nový krásný
kabát a vypadá konečně k světu. Zateplení a nová
fasáda kuželny patří k další dokončené etapě kolem daného sportoviště. Dále se podařilo dokončit kolem pozemku Sokola Mistřín nové oplocení
a hned vše vypadá daleko lépe a reprezentativně
při vjezdu do obce. Pravdou je, že k úplné spokojenosti nám některé věci stále scházejí, ale nutno podotknou, že za posledních 10 let se udělal
kolem kuželkářského sportu v obci obrovský kus
práce a hlavně díky zarputilosti a odhodlaní členů
se daří dotáhnout věci do správného konce. Děkujeme tímto vedení obce Svatobořice-Mistřín a zastupitelstvu obce za velkou podporu, bez které
bychom se nehnuli z místa. Už spoustu let nepatří
kuželky k „hospodské“ zábavě, ale řadí se k světově uznávaným sportům. Kuželkáři Mistřín patří
svojí kvalitou a dobrým zázemím k těm lepším
v České republice.
Děkujeme všem za podporu v podzimní části.
Rád bych pozval všechny bývalé hráče i přátele
kuželkářského sportu, aby nás přišli podpořit
na domácí zápasy i v jarní části.
Hodu ZDAR!
Adam Pavel Špaček,
člen kuželkářského spolku
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

MO Svazu tělesně postižených
Vážení a milí spoluobčané,
ve zpravodaji naší obce se prezentujeme poprvé, i když v obci působíme několik let. Jsme
Místní organizace Svazu tělesně postižených (MO
STP). Naše členská základna čítá 98 členů.
Scházíme se pravidelně v Komunitním centru
jak ke schůzkám výboru, tak k dílničkám a rukodělným pracem. Nejméně 2x do měsíce se sejde
10 i více členek a pod vedením paní Lenky Jurné
a paní Pastorčákové vyrábějí krásné věci z pedigu,
papíru, šustí, z papírových proložek, háčkují ozdoby, pečou cukroví, drátkují a mnoho dalších věcí.
Provozujeme i sportovní aktivity jako rekondiční
cvičení v tělocvičně naší ZŠ, které navštěvuje cca
10 našich členek spolu s jinými. Scházejí se každé pondělí pod vedením paní Ing. Lucie Foltýnové.
Stejný počet pak každý týden dojíždí na cvičení
v bazénu kyjovské nemocnice, které vede paní M.
Břečková. V neposlední řadě navštěvujeme kuželnu místního oddílu Sokola Mistřín, kde trénujeme kuželky pod obětavým vedením Ivana Blahy.
Dvakrát ročně pak s kolegy z Vracova a Kyjova
pořádáme v kuželkách turnaj. V letních měsících
se setkáváme při hře pétanque na krásném místním hřišti. Pravidelně se v srpnu zúčastňují naši

členové sportovních her pro seniory a tělesně postižené občany, které pořádá STP Kyjov, a vždy si
odvážíme několik diplomů. Ve spolupráci s STP
Kyjov pořádáme několikrát v roce trénink paměti.
Letos jsme si udělali i cyklovýlet do nedalekých Milotic, abychom se pokochali nádherným
chráněným hlaváčkem jarním. Nejméně 2x ročně
pořádáme poznávací zájezdy. Letos jsme navštívili letní Florii v Kroměříži a na podzim Skanzen
Modrá s Velehradskou bazilikou. S místním KD
jsme navštívili Macochu a Křtiny. Naši členové
mají možnost se zúčastňovat zájezdů pořádaných
pražskou organizací STP. Většinou jsou to zájezdy do maďarských lázní, do lázní Luhačovic,
Sezimova Ústí a mnoha dalších. Velmi si ceníme
spolupráce s místním obecním úřadem i s ostatními spolky v obci. Při konání větších kulturních
a jiných akcí se snažíme vypomáhat např. dozorem při výstavkách a zúčastňujeme se také všech
akcí, které obec pořádá. Poslední den v roce je to
tradiční pochod za prasátkem do sousedních obcí
našeho mikroregionu Nový Dvůr, který je vždy
velmi očekávaný a vydařený.
Za MO STP Podveská Helena

SK Spartak
První sněhové vločky už dopadly na spartakovská hřiště, což bývá každoroční známka příchodu
zimy a konce první poloviny fotbalového ročníku.
K vidění byla spousta zajímavých zápasů s více či
méně překvapivými výsledky, padlo mnoho krásných gólů a rozdalo se hodně bodů. Do soutěžních
zápasů se zapojilo hned šest svatoborských družstev od mužů až po mladší přípravku.
Okresní přebor mužů na podzim poměrně jednoznačně opanovaly Šardice, které ani jednou nezakusily hořkost porážky. Spartak se drží na třetím
místě o jeden bod za Vnorovy a od čtvrtých Žarošic je dělí jen lepší skóre a vítězství ve vzájemném zápasu. Nebýt ale prohry v posledním zápasu
doma s Radějovem, mohli být druzí. Tak to ale
někdy bývá, takový je sport. Během podzimu se
povedlo zabudovat mladé hráče z dorostu a už teď
se objevují různé zprávy o případných posilách.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Věřme, že v jarních odvetách uvidíme posílený
tým bojující o úplnou špičku ve své soutěži.
Opačné starosti má spartakovský dorost hrající
druhou sezonu v nejnižší krajské soutěži. Po loňském velmi kvalitním ročníku a obsazení nejužší
špičky tabulky došlo k oslabení kádru vinou odchodů několika hráčů do mužů. Ačkoli přišli noví
hráči, zatím se nedaří obsazovat předchozí pozice.
Po podzimu se ziskem deseti bodů jsou naši kluci
na dvanáctém místě a jen skóre je dělí od předposledního místa. Do jarních bojů vstoupí, věřme, dobře připraveni, aby se dokázali posunout
alespoň do klidného středu tabulky a zachránili
soutěž i pro další ročník a své mladší nástupce.
Naopak velkou radost máme ze starších žáků,
kteří jsou v okresním přeboru o osm bodů první
a bez porážky s jedinou remízou prozatím kralují
nad svými protivníky. Moc bychom si přáli, aby se
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Vzpomínka na fotbalový camp

jim i na jaře povedlo pokračovat stávajícím způsobem a aby se i na konci soutěže radovali z prvního
místa. Mladší žáci jsou zatím na čtvrtém místě ze
šesti týmů a snaží se co nejlépe napodobovat své
starší kamarády.
Starší přípravka získala na podzim šest bodů,
zatímco mladším se povedlo vyhrát všechny zápasy
kromě jedné remízy a se ziskem pětadvaceti bodů
je největším favoritem na vítězství ve své okresní
soutěži. Jsme velmi rádi, že hned v prvním roce
po obnovení mladší základny se povedlo sestavit
tak silný tým, který od začátku sbíral tříbodové
výsledky a dokazoval soupeřům svou kvalitu.
Po celý podzim se všichni naši hráči snažili podávat ty nejlepší výkony a bojovat za svůj klub,

abyste vy všichni (naši sponzoři, fanoušci a přátelé) byli spokojeni a rádi se vraceli na tribuny k dalším zápasům. Kromě úspěchů našich týmů nás
velmi těší i přízeň naší Obce, která nám poskytla
další peníze na pokračování rekonstrukce našeho
areálu, za což jí patří obrovské díky. Věříme, že
vynaložené finance budou použity tak, aby každý,
kdo k nám zavítá, byl spokojen se službami a prostorami, které mu dokáže SK Spartak nabídnout.
Milí přátelé, děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní
i rodinné pohody. Těšíme se na Vás v roce 2018
při dalších fotbalových zápasech!
Za SK Spartak Petr Šťastný

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Beseda o historii svatobořického zámku
Odhalená tajemství svatobořického zámku
Za velkého diváckého zájmu se poslední říjnovou středu uskutečnila přednáška „Odhalená
tajemství svatobořického zámku“. Přednášku
vedl PhDr. Zdeněk Pokluda, historik a profesor
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University Tomáše Bati ve Zlíně, který je také autorem publikace „Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína“. Touto tematikou se začal zabývat na podnět Rostislava Marady, který je také
editorem a redaktorem této publikace.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Přednášející PhDr. Zdeněk Pokluda

O svatobořickém zámku bylo velmi málo informací a dá se říci, že o existenci tak významné budovy v naší obci věděl jen málokdo.
Největšího rozvoje dosáhl zámek za majitelů
Morkovských ze Zástřizl (1566-1691). Své sídlo
nejvíce proslavila baronka Zuzana Kateřina ze
Zástřizl, která ho sňatkem s hrabětem Valterem
Xaverem z Ditrichštejnu povýšila na majetek
hraběcí. Na zámku se podepisovaly v té době významné dokumenty. Hraběnka byla velkou donátorkou při výstavbě poutního kostela ve Křtinách
a kláštera v Zábrdovicích. Věnovala zde nemalé
finanční prostředky a z vděčnosti je také se svým
manželem vyobrazena v reprezentativním sále tohoto kláštera.

Ještě z inventáře roku 1698 můžeme vidět,
o jak rozsáhlou stavbu šlo. Součástí zámku byla
také kaple s bohatou výzdobou: oltář, 17 obrazů,
2 křišťálové svícny, 13 mědirytin (místnost před
kaplí), kalich, dva zvonky, mešní kniha, 4 mešní
roucha atd. Vedle kaple byl i pokoj pro duchovního. Velmi nákladně byly vybaveny také knížecí
pokoje. V objektu zámku bylo celkem sedmnáct
místností. Zajímavostí určitě jsou i další objekty
zámku: pivovar s rozsáhlými sklepy, strážnice, palírna, kovárna, zázemí pro zahradníka i hajného.
K panství patřily i některé okolní obce v určitých
časových úsecích: Stavěšice, Sobůlky, Mistřín,
Vlkoš a zaniklá ves Jiříkovice. Úpadek panství započal koupí tohoto majetku rodem Šeréniů v roce
1692. Ti si za své sídlo vybrali zámek v Miloticích,
který také vlastnili. Věci hodnotné a cenné byly
ze Svatobořic přestěhovány na již zmíněný zámek
do Milotic. Největší ránu však zámek utrpěl při
vpádu Rákocziho kuruců v srpnu 1705, kdy byl
vypálen s mnoha dalšími objekty a vesnicemi
v okolí. Budova byla později opravena, ale sloužila
již jako byty a kanceláře správy panského dvora.
Tyto, ale mnoho dalších nových informací, si
můžete přečíst v již zmíněné publikaci „Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína“. Jedná
se prozatím o nejrozsáhlejší studii historie naší
obce. Věříme, že na ni v budoucnu naváží další
historikové a posunou vědění o naší obci i regionu
o něco dál. Publikace má 62 stran, obsáhlou fotodokumentaci, historické mapy a je k zakoupení
v informační kanceláři obecního úřadu. Cena je
160 Kč.
Rostislav Marada

„Krojované víchernice“
V polovině dubna minulého roku v naší obci
fotila světoznámá fotografka Líba Taylor naše
stařenky/tetičky, které celoročně nosí lidový
oděv. Již v té době jsme se domluvili na další spolupráci. Ta pokračovala 6. listopadu 2017 vernisáží a výstavou fotek již zmíněné autorky. Ještě
v dopoledních hodinách toho dne jsme měli přislíbenou její osobní účast. Odpoledne bylo všechno jinak. Porouchalo se jí auto a ona se z Prahy neměla jak dostavit. Nicméně přijela hlavní
protagonistka projektu „Krojované víchernice“
– Zlata Maděričová, předsedkyně Jihomoravské
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

komunitní nadace. Paní Maděričová je známá
svými akcemi na podporu národopisu. Stála také
u zrodu u nás oblíbeného setkávání cimbalistů
“Cimbály na ulici“. Vyprávěla nám o svých zkušenostech a plánech do budoucna. Součástí vernisáže měla být také prezentace stejnojmenné
knihy „Krojované víchernice“. Bohužel se kniha
nestihla vytisknout. Snad příště. Pěkný podvečer
nám zpříjemnila svým vystoupením Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany a Ženský pěvecký
sbor Rezedky.
Rostislav Marada
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Rezedky s p. Maděričovou a Hajnou

Divadlo Pavla Trávníčka

Divadlo P. Trávníčka – Sborovna

S velkým překvapením musíme konstatovat, že
po hodovém veselí a kocovině jsme moc nevěřili
ve velkou návštěvu Divadla Pavla Trávníčka. Původní termín byl měsíc před hody. Z důvodu natáčení filmu hlavního protagonisty bylo vystoupení
přesunuto na již zmíněný nepopulární termín.
Přesto bylo vyprodáno. Všem divákům patří poděkování, že nelenili a přišli. Odměnou jim bylo pěkné představení se školní tematikou „SBOROVNA“.
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Představilo se nám sedm pražských herců
v čele s Pavlem Trávníčkem a Uršulou Klukovou.
V kvalitní divadelní komedii nejvíce zářila již
zmíněná Uršula Kluková, která si svou roli přímo
užívala. Soubor byl s diváckou návštěvou i zázemím spokojen a domluvili jsme se na další spolupráci v příštím roce. Budeme se těšit.
Rostislav Marada
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Přednáška chiropraktika
Na začátku adventního období k nám zavítal
chiropraktik známý z rozhlasu i televize Ing. Vincenc Lászlo. Vysvětlil, co je to alternativní medicína a především čím se zabývá praktikující
chiropraktik.
Poradil, jak odstranit bolesti hlavy, ramene, páteře a jiných částí těla. V krátkosti nás seznámil
s čínskou medicínou. Předvedl cviky, kterými můžeme předcházet některým bolestem. Na praktických
ukázkách demonstroval úspěšnost těchto cviků.
Pan inženýr zde představil také svoji novou publikaci “Zázračná chůze“, kde se dočteme, jak si
můžeme pomoci chůzí, stravou, sexem, cvičením
a najdeme zde i jiné rady.
Věříme, že diváci si tyto rady zapamatovali a při
pravidelném cvičení se jim uleví od již zmíněných
bolestí. Podle ohlasu návštěvníků byla přednáška
podnětná a je zájem pana Lászlo k nám ještě někdy v budoucnu pozvat.
Rostislav Marada

Chiropraktik Ing. Vincenc Lászlo

Beseda se seniory
V neděli 22. října 2017 se uskutečnilo v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně každoroční
„Setkání seniorů“. Přítomné spoluobčany přivítal
a seznámil s činností obce starosta Ing. Miroslav Veselý. Paní MUDr. Barbora Horáková měla
přednášku o problémech vysokého tlaku, o bolestech a příznacích infarktu.
Vedoucí Domu s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně Mgr. Karla
Blahušová seznámila přítomné se službami charitní pečovatelské služby a s možností
zapůjčení
kompenzačních
pomůcek. Na tomto setkání
seniory přivítala dětská CM
ZUŠ Dubňany se svými sólisty a soubor Podkověnka
zpříjemnil odpoledne svým
tanečním vystoupením. V letošním podvečeru zahrál
na harmoniku a zazpíval pan
Jan Meisl z Vracova. Během
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

pěkného odpoledne bylo i dost času na klidné pobesedování.
Těšíme se v příštím roce na další shledání a příjemný podvečer s našimi seniory.
Za kulturní komisi Lenka Horáčková
a Zdenka Gazdová
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Kulturní akce,
které se uskutečnily
ve IV. čtvrtletí 2017
ŘÍJEN
7. 10. S
 lavnostní odhalení památníku a otevření
muzea Internačního tábora Svatobořice
22. 10. Beseda se seniory
25. 10. Beseda o historii Svatobořic a Mistřína
LISTOPAD
6. 11. Vernisáž fotografií Líby Taylor „Krojované
víchernice“
18. – 20. 11. Hody, KD
22. 11. Divadlo „Sborovna“, KD
25. 11. Podzimní liga v boxu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
PROSINEC
3. 12. Mikuláš, KD
6. 12. Přednáška chiropraktika
Ing. Vincence Lászla
9. 12. Adventní jarmark (Soubor Mistřín)
9. – 10. 12. Vánoční výstava s Mikulášem,
Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
14. 12. Vyhodnocení soutěže „Čte celá rodina“, KD
17. 12. Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12. Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
(T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12. Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
27. 12. Žehnání vína na sv. Jana Evangelistu
31. 12. Silvestrovský pochod do Ratíškovic

Vystoupení dětí na KD
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Akce, které připravujeme
na I. čtvrtletí roku 2018
LEDEN
4. 1. Vernisáž výstavy fotografa
Františka Gazdy, KD
6. 1. Taneční prodloužená, ZŠ, KD
13. 1. Taneční a módní show, KD (soubor Lúčka
a Patnáctka pro občany)
19. 1. Pohádkové promítání, kino Svatobořice
(RC Krteček)
19. 1. Hasičský ples, Sokolovna
(SDH Svatobořice)
20. 1. Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
27. 1. Reprezentační ples Obce a SRPŠ, KD
ÚNOR
8. 2. V
 ýroční členská schůze Svazu tělesně
postižených, KD
10. 2. Fašaňková obchůzka obcí (místní soubory)
11. 2. Dětský maškarní karneval, KD
(Jednota Orel)
17. 2. Pyžamotéka, Sokolovna Svatobořice
(RC Krteček)
17. 2. Výběrové kolo „Zpěváček“, KD
24. 2. Diskoples, KD (SK Spartak)
BŘEZEN
3. 3. Degustace pálenek, KD (Mankyz z. s.)
3. 3. Maškarní ples, Sokolovna (T. J. Sokol
Svatobořice)
10. 3. Košt pálenek, likérů a pomazánek, KD
(Markyz, z. s.)
10. 3. Oblastní liga boxu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
15. 3. Čtení pohádek s maňáskovým divadlem,
knihovna KD (RC Krteček + KD)
17. – 18. 3. Velikonoční výstava, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
18. 3. Smrtná neděle, ul. Vyhnálov (soubor Lúčka
+ dětské soubory)
24. 3. Dětská pěvecká soutěž
Na duben a květen 2018 se plánuje rekonstrukce osvětlení, topení, vzduchotechniky a podhledů kulturního domu.
Provoz v tyto měsíce bude omezen. Zmíněné instalace mají
po životnosti. Obec již dva roky čeká na dotační program, který
by nám pomohl s financováním této akce. To se podařilo až
v tomto roce, kdy jsme získali na projekt 70% dotaci.
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Pokojné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a pracovních
i osobních úspěchů Vám v roce 2018
přejí pracovníci Kulturního domu
ve Svatobořicích-Mistříně.

Knihovna
Ve čtvrtek 14. prosince jsme vyhodnotili soutěž
Čte celá rodina, která probíhala od 1. ledna do 8.
prosince 2017. Přihlásilo se nám 5 rodin, u kterých byla splněna podmínka – zapojení tří generací. Vyhodnocení bylo spojeno s ochutnáváním
vánočního cukroví. Byla jsem velmi překvapena,
kolik krásných, voňavých a dobrých zákusků se
v knihovně sešlo i s připravenými recepty.
Velmi si vážím rodin, které se do soutěže přihlásily a moc děkuji všem maminkám a babičkám,
které tu voňavou dobrotu přinesly. Ochutnávání
při kávě či čaji bylo velmi příjemné.
Výsledky soutěže:
První místo: Koudelová Žofie, Koudelová Lenka,
Koudelová Adélka, Kalivodová Marie – celkem
299 vypůjčených knih.
Druhé místo: Vodičková Michaela, Vodičková
Anna, Vodička Lukáš, Vodičková Anička – celkem
157 vypůjčených knih.
Třetí místo: MUDr. Látalová Alžběta, Látalová
Barborka, Látal Jakub, Kučera Roman – celkem
95 vypůjčených knih.
Čtvrté místo: Večeřová Kamila, Havlíčková Eva,
Ingr Jaroslav – celkem 77 vypůjčených knih.
Páté místo: Špirudová Simona, Špirudová Eliška,
Špirudová Anna – celkem 48 vypůjčených knih.
Nejaktivnějším dětským čtenářem za rok 2017
je Michal Říha – 131 vypůjčených knih.
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Nejaktivnější dospělou čtenářkou za rok 2017
se stala p. Marie Kalivodová se 198 vypůjčkami.
Všem vítězům blahopřeji a těším se na další
akce knihovny.
Jindra Faiglová, knihovnice

První místo v soutěži – Čte celá rodina
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JUBILANTI
Leden 2018

Únor 2018

Březen 2018

70 let
Marie Varmužová
Božena Holešínská
Blahoslav Zbořil
Ludmila Navrátilová

70 let
Ludmila Jaslovská
Ladislav Kulheim
Růžena Mihalíková
Josef Kulheim

70 let
Antonín Urubek
Jiří Procházka

75 let
Miroslav Marada
Marie Lungová

75 let
Oldřich Koudela

80 let
Jan Pekárek
Jan Procházka
Svatava Nováčková

80 let
Antonie Martinková

75 let
Marta Havelková
80 let
Hedvika Pospíšilová

85 let
Miroslav Hofman

87 let
Františka Ingrová
Josef Duhajský
Emilie Bořecká

85 let
Ludmila Junášková

86 let
Marie Němčanská

88 let
Josef Měchura

90 let
Anděla Střížová
Zdenka Maradová

91 let
Ludmila Stratilová

91 let
Drahomíra Varmužová
Marie Maradová

92 let
Václav Blata

95 let
Jaroslav Marada

Únor 2018
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé Stanislav a Ludmila Zahrádkovi

46

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018

Pranostiky
na leden:
• Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka svítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
• Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
• Na svatého Marcela zima leze do těla (16. 1.).
• Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva (21. 1.).
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
na únor:
• Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.
• Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
• Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
• Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě.
Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá (2. 2.).
• Na svatého Valentýna zmrzne i kolo mlýna (14. 2.).
na březen:
• Jak je 1. března, takové bude celé jaro.
• Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
• O svatém Tomáši sníh bředne na kaši (7. 3.).
• Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok (19. 3.).
• Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti (21. 3.).
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Obec, Spolek rodičů a přátel Základní školy Svatobořice-Mistřín pořádají
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Sobota 27. 1. 2018 ve 20:00 hod.

Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek 25. 1.
od 17:00 do 19:00 hod. v KD.

K tanci a poslechu bude hrát Hudební skupina FERRUM.
V kulturním programu se představí taneční skupina ARCOBALLENO –
ZUŠ Strážnice a naši žáci zatančí Polonézu.

Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Setkání nejlepších čtenářů knihovny

Dětská CM při vernisáži L. Taylor
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Jednání o muzeu IT na JMK

Čištění mistřínského potoku
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Probíhající rekonstrukce na sběrném dvoře

Jarmark pořádaný soubory Mistřín a Mankyz
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Soustředění hasičské mládeže na Vysočině

Nastoupená družstva před zahájením soutěže Pevnost Boyard
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Žehnání vína na sv. Jana Evangelistu

Z hodového průvodu
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Povolení hodů starostou obce

Půlnoční maškara na hody
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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Půlnoční hodová maškara v podání ŽTK

Zpívání u vánočního stromu
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Vánoční mše sv. za mládež

Začátek silvestrovského pochodu za prasátkem do Ratíškovic
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2018
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

POZVÁNKA NA KURZ POČÍTAČŮ
Kurz začne 13. 2. 2018 a potrvá do 15. 3. 2018 (10 lekcí) v době od 17.00 do 18.30 hod.
Rozsah kurzu je 2 x týdně 90 minut v úterý a čtvrtek v PC učebně základní školy.
Kurzovné: 150 Kč
Základy ovládání počítače:
• pracovní plocha, tvorba zástupců
• práce s hlavním panelem a nabídkou start
•	práce s okny – minimalizace, maximalizace, obnovení, zavření,
práce se schránkou
• práce se soubory, tvorba složek
• programy v základní nabídce
PRÁCE S INTERNETEM A E-MAILOVOU POŠTOU:
• zásady bezpečného pohybu na internetu
• vyhledávání na internetu
• ukládání souborů z internetu
• založení vlastní e-mailové schránky
•	práce s e-maily – přijímaní, tvorba zpráv, přeposílání
odpovědí, třídění zpráv…
• sociální sítě
• komunikační nástroje – skype, icq apod.
ZÁKLADY PRÁCE V PROSTŘEDÍ MS OFFICE:
•	základy práce v textovém editoru – MS Word – zásady psaní dokumentu, vzhled stránky,
formátování textu, formátování odstavce, tisk dokumentu
Přihlásit se můžete v kanceláři kulturního domu každý den od 8:00 do 15:30 hod.
nebo telefonicky na tel.: 777 94 84 93, e-mail: kd@svatoborice-mistrin.cz
Maximální počet účastníků je 20 osob. Pořadí bude určeno podle data přihlášky.
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