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Vážení spoluobčané,
opět je tu léto a opět nás svým počasím zaskočilo. Začalo již v červnu vysokými teplotami a suchem, které spálilo nejen zelené
plochy v obci, ale i budoucí úrodu na polích
a zahradách. Kdo nemá možnost alespoň
částečně svoji zahradu zavlažit, jen pozoruje, jak zelenina a trávníky usychají. Slibované deště se v době, kdy píšu tento článek,
nekonají.
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A přesto se máme na co těšit. V letošním
roce se po čtyřech letech koná opět folklorní
festival. Je to pro naši obec svátek, který,
i když ztratil přídomek mezinárodní, slibuje
ve svých programech pobavit návštěvníky
nejen z naší obce, ale i z širokého okolí.
Využívám proto tuto možnost a zvu Vás
na náš Folklorní festival Mistřín 2017.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhlo již prvních šest měsíců letošního roku.
Chci Vás informovat, co se v naší obci za tuto
dobu z pohledu výstavby změnilo.
Některé akce přecházely z minulého roku. Především to bylo dokončení památníku internačního tábora. V současné době je hotový pomník
tábora, jeho okolí je z větší části osázeno stromy,
keři a květinami. Je vybudováno nové parkoviště
a dodělává se fasáda a vnitřní obklady muzea. Pověření architekti připravují vnitřní expozici, aby
bylo vše připraveno do 7. října, kdy bude celý památník slavnostně otevřen.
Další stavbou přecházející z minulého roku je
rekonstrukce svatoborského rybníka. Sedimenty, které zanesly nádrže rybníka, jsou vytěženy
na původní dno a z větší části odvezeny. Zbytek
usazenin je ještě podle plánu na okraji rybníka.
Tyto budou po sklizni obilovin rozprostřeny na zemědělskou půdu. Problémem této vodní nádrže
zůstává nedostatek vody ze Sobůlského potoka.
K úplnému naplnění nádrží dojde asi až během
zimních měsíců.
Přestavba chodníků v ulici Farská, včetně nového propojení s ulicí Vyhnálov, je již hotova. Na celkovém vzhledu ulice se tato rekonstrukce velmi
pozitivně projevila.
Dokončena je i rekonstrukce dětského hřiště
v ulici Milotická. Použity byly nové druhy hracích
prvků vytvořených z akátového dřeva, které zaru-

Nový hrací prvek na hřišti v ul. Milotická
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čuje jejich odolnost vůči počasí, a děti si je určitě
oblíbí.
V současné době probíhá intenzivně stavba parkoviště za DPS v ulici Na Zelničkách a zahajujeme
výstavbu nové místní komunikace v ulici Zmola.
Je to poslední nezpevněná souvislá ulice v obci.
Na statku v Mistříně drtíme a třídíme odpadní
materiál, který zůstává po jednotlivých stavbách.
Tento materiál po zpracování použijeme na zpevnění polních cest.
Významnou akcí je samozřejmě předání nového
hasičského auta pro hasičskou zásahovou jednotku. Prostředky na jeho koupi se podařilo získat
z Integrovaného regionálního operačního programu. Tím je naše záchranná hasičská jednotka
kompletně vybavena novou zásahovou technikou.
Z menších projektů se podařilo instalovat nové
otočné plakátovací plochy a ve spolupráci s hasiči
odstranit starý dům pana Križana na ulici Hlavní,
který byl nevzhledný a zasahoval do stávajícího
chodníku.
Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele
stavby Hospodářského dvora Na Pískách. Tato
stavba sloučí všechny hospodářské činnosti. Její
součástí bude třídička odpadů, garážování veškeré techniky, dílny, uskladnění materiálu a v sociál-.
ní budově prostory pro zaměstnance.
Dále probíhá příprava dalších projektů, jak pro
zbytek letošního roku, tak i pro další léta.
Miroslav Veselý, starosta obce

Zrekonstruovaný chodník ul. Farská – Vyhnálov
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Slovo místostarostky
Mimořádní pracovníci obce
Ono „mimořádní“ neznamená, že by vynikala
kvalitou nebo množstvím vykonané práce, ale spíše délkou trvání pracovní smlouvy.
Veřejně prospěšné práce (VPP) – jsou to časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě
s úřadem práce vytváří zaměstnavatel – v našem
případě obec. Spočívají v činnostech ve prospěch
obce – např. údržba veřejné zeleně, úklid veřejného prostranství, obecních budov apod. Stát na ně
poskytuje zaměstnavatelům mzdové příspěvky,
maximálně však po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Zaměstnavatel se zavazuje, že místa na VPP
bude obsazovat výhradně uchazeči, které úřad
práce doporučí.
Oproti tomu veřejná služba (VS) může být
vykonávána pouze osobami, které pobírají dávky.

ze systému pomoci v hmotné nouzi. Za tuto činnost pracovníci nedostávají mzdu. VS má vliv
na výši příspěvku na živobytí u lidí, kteří ho pobírají déle než 6 měsíců. Pokud odpracují min. 20
hodin měsíčně, nedochází u nich k poklesu této
dávky na existenční minimum. Odpracují-li 30 hodin a více, je příspěvek navýšen.
Zcela jinou aktivitou, která s veřejně prospěšnými pracemi ani veřejnou službou nesouvisí, jsou
obecně prospěšné práce. Ty sice také představují
práci pro obec, jsou ale především alternativním
trestem pro odsouzené – tedy trestem nespojeným
s odnětím svobody.
V současné době naše obec zaměstnává 10 pracovníků ze všech tří kategorií.
Libuše Jedovnická

Pracovníci VPP při odpočinku
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Z jednání zastupitelstva obce
Zkrácený zápis XVI. veřejného zastupitelstva
obce dne 17. 5. 2017
Hned na úvod zastupitelé schválili program zasedání a jednotlivé orgány zastupitelstva.
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3 a schválili rozpočtové opatření č. 4.
Hlavním bodem zasedání bylo schválení odkupu nemovitosti na parcelách 496 a 495/1 v k. ú.
Svatobořice, které obec získala ve veřejné elektronické dražbě. Záměrem bylo získat pozemky,
jenž umožní rozšíření ulice Příční a výstavbu
parkovacích míst v této ulici, která je velmi úzká
a složitě průjezdná.
V dalším jednání se řešily hlavně pozemkové
záležitosti. Byl schválen prodej pozemku p. č.
734/4 v k. ú. Svatobořice pro manžele Vrbovské a schválen záměr na prodej pozemku p. č.
2367/11 k. ú. Svatobořice. Naopak nebyl schválen
prodej pozemku 1287/33 a pozemků 2696/120
a 2696/119 v k. ú. Svatobořice.
Zastupitelé schválili koupi pozemku 1978/9
v k. ú. Mistřín pod silnicí na „Ořechovce“ a schválili darování pozemků pod chodníky v ulici Šardická od Jihomoravského kraje.
V dalším bodu byla vyhodnocena anketa na novou podobu obecní vlajky. Celkem bylo odevzdáno
298 hlasů, z toho 89,9% pro novou podobu vlajky.
Proto zastupitelé schválili novou podobu vlajky
a návrh byl odeslán do Poslanecké sněmovny ČR.
Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace
pro dechovou hudbu Mistříňanka v souvislosti
s oslavami 50. výročí založení dechové hudby.
Dále zastupitelé podpořili investiční akci „Svatobořice-Mistřín garáže, odvedení a vsakování dešťových vod“.
V bodu různé se projednávala dotace obce
na přístavbu kabin pro SK Spartak a občané
z ulice Za Školou předali petici požadující řešení dopravní situace v této ulici. Probíral se také
stav čistění mistřínského rybníka a mistřínského
potoka.
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Zkrácený zápis XVII. veřejného zastupitelstva
obce ze dne 22. 6. 2017
Po schválení programu zasedání a volbě orgánů
zasedání byla provedena kontrola usnesení z předešlých zastupitelstev obce a přednesena zpráva
o činnosti rady obce a činnosti finančního výboru.
Zastupitelé i občanská veřejnost byli informováni o plnění rozpočtu obce a bylo po projednání
schváleno rozpočtové opatření č. 5.
Schválena byla smlouva o spolufinancování sociálních služeb s městem Kyjov a smlouva o dotaci s Mysliveckým spolkem Svatobořice-Mistřín.
V jednom rozsáhlém bloku byl projednán
a schválen závěrečný účet obce, účetní závěrka
obce a vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků za rok 2016.
V dalším bloku byla projednána výroční zpráva
Základní školy a Mateřské školy a výroční zpráva
Obecního kulturního domu. Současně se projednaly závěrečné zprávy dobrovolných spolků, jichž
je obec členem, a to DSO ČOV Mistřín, DSO Severovýchod a DSO Mutěnka.
Značný časový prostor byl věnován majetkovým
záležitostem s odkupem a prodejem pozemků.
Jako první schválili zastupitelé odkup pozemku
p. č. 2696/144 a odkup pozemků 508 a 627/21
v k. ú. Svatobořice. Pak odsouhlasili přijetí pozemku obce p. č. 606/25 nalezeného při pozemkových úpravách na katastru Skoronice.
Byl schválen prodej pozemků 2367/11, 1658/2
a 2696/120 a vyhlášen záměr na prodej pozemku
2696/119 vše v k. ú. Svatobořice.
Zastupitelé schválili pronájem pozemků p. č.
1002/2, 1003, 1004/4, 1005 a 1976/23 v k. ú.
Mistřín pro Pískovnu Mistřín.
Místostarostka Ing. Jedovnická seznámila přítomné s postupem prací na akcích obce od minulého zasedání a informovala o nejbližších zahájených investicích.
Dále byl schválen plán odpadového hospodářství obce na léta 2017 – 2026.
V diskusi vedoucí kulturního domu p. Marada
popsal přípravu a program Folklorního festivalu
Mistřín a pozval všechny občany k jeho návštěvě.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾OSOBNOSTI OBCE◾

Antonín Pavluš
Narodil se 3. června 1947 v Miloticích u Kyjova.
Jeho muzikantské začátky jsou spojené s jiným
než dechovým nástrojem. V deseti letech začal
hrát na housle, jenomže se s nimi příliš neskamarádil. Po půl roce šly na skříň. Zlom přišel v šestnácti, kdy se s kamarádem Tondou Dobšem ocitl
u kapelníka milotické dechovky Zbořila. Ten jej
tehdy angažoval jako křídlováka na pohřeb do Ratíškovic. O dva roky později již měl kapelnické
zkoušky. Od roku 1964 bratři Antonín a Josef
Pavlušovi kolem sebe soustředili pro dechovku
stejně zapálené muzikanty, odchovance hudebního učitele Josefa Frýborta. Vystupovali pod
názvem Pavluši na kulturních akcích v regionu.
A protože tomuto uskupení mladých muzikantů
narůstala postupně velká popularita a v Miloticích již dvě dechové hudby existovaly, začala dechovka zkoušet v naší obci. Zde získala potřebné
zázemí i svůj název. Tak v roce 1967 oficiálně
vznikla dechová hudba Mistříňanka s kapelníkem
Antonínem Pavlušem, který ji vedl celých čtyřicet
let. Za tu dobu absolvovala nespočet akcí, plesů,
fašaňků, zábav, letních nocí, hodů a koncertů. Zúčastnila se různých festivalů a soutěží, ze kterých
si přiváželi významná ocenění. Hned v roce 1975
pod taktovkou Josefa Frýborta získala první místo v soutěži o „ Zlatou křídlovku“, kterou vyhrála jako první moravská dechovka. Pan Pavluš je
také zakladatelem „Večerů při dechovce“ v MKS
Kyjov, spoluzakladatelem muzikantských plesů
v Hodoníně a festivalu DH v Ratíškovicích. Je
také plodným skladatelem, např. Na hodech (hudba i text), Maminčina (hudba i text), Mistřínský
kostelík (hudba i text), Svatební valčík, Svatoborské vinohrady, Přes Svatobořice (vše hudba, text
J. Bimka). Jeho nejznámější skladbou je Mamko
Vám, která téměř zlidověla a je jednou z nejhranějších písní v českých médiích. Nyní působí jako
konferenciér a vypravěč Mistříňanky. V letech
2010 až 2013, od samého počátku, umělecky vedl
spolu s vnukem Kryštofem Neduchalem nově založenou DH Svatobořáci.
Jeho záslužná činnost byla oceněna v roce 2015
Asociací trumpetistů ČR v Kongresovém centru
Praha prestižní „Cenou P. J. Vejvanovského“.
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Jubilant Antonín Pavluš

Z české metropole si odvezl trumpetového Oskara
za rozvoj dechové hudby na Moravě.
K jeho významnému životnímu jubileu mu jménem Obce Svatobořice-Mistřín děkujeme za jeho
dlouholetou propagaci dechové hudby, lidové
kultury a reprezentaci obce a přejeme mu hlavně
pevné zdraví, poněvadž jak sám říká: „Zdraví není
všechno, ale všechno je nic bez zdraví“. Ať ještě
dlouho rozdává radost a dobrou náladu při vyprávění veselých příhod ze života.
Z dostupných materiálů zpracovala
Lenka Gajdová
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Budoucí osobnosti obce?
Kde není muzika, tam duše naříká, tam je neveselo, tam je truchlivo… zpívá se v jedné hudební
pohádce. Letošní školní rok byly naštěstí naše
duše opět obveseleny krásnou muzikou, o kterou
se zasloužili úspěšní žáci v hudebních soutěžích.
Šikovní byli čtvrťáci: Jakub Látal získal 1. cenu
v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír
pod vedením paní učitelky Katky Martykánové.
Václav Varmuža byl druhý v Okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na housle od pana učitele Petra
Varmuži. Jan Hajný se dostal až k úžasnému druhému místu v Ústředním kole celostátní soutěže
žáků ZUŠ v Liberci ve hře na kontrabas pod vedením svého tatínka Jana Hajného st. Jeho šikovná
sestra Maruška Hajná ze 6. třídy, která navštěvuje ZUŠ Vracov, bodovala na Mezinárodním festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí v interpretační
soutěži ve hře na cimbál, kde vyšla jako absolutní
vítězka ve své kategorii a zároveň získala 1. místo
ve hře cimbálových duet. Mladý band ZUŠ Dubňany pod vedením pana učitele Janka Gašpárka
vyhrál v krajském kole soutěže ZUŠ v Mikulově.

2. cenu. V tomto uskupení můžete slyšet Marka
(9. tř.) a Radima (6. tř.) Vandíkovy, Ivku (Gymnázium Kyjov) a Viléma (8. tř.) Půčkovy a Matěje Výleta (9. tř.). Šikovným muzikantem je také
současný student Klvaňova gymnázia v Kyjově
Prokop Neduchal, který navštěvuje ZUŠ Kyjov
a vyhrál Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017 ve hře na tenor a s Mladou muzikou Šardice se umístil ve zlatém pásmu
dechových orchestrů na Celostátní soutěži v Letovicích a zároveň byl ohodnocen za mimořádný
sólový výkon. Po tomto výčtu krásných ocenění
našich současných i bývalých žáků mohu s klidem
pozměnit závěr oné známé písně z pohádky: „chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry pěkně naveselo, žádné truchlivo...“ na slova: „My máme dvůr
pestrý, kde znějí orchestry, nám je tu veselo, nikdy
truchlivo…“ Děkuji žákům za skvělou reprezentaci a rodičům i učitelům za to, že vychovávají děti
v duchu hesla: „Kdo hraje, nezlobí...“
Markéta Varmužová

Jakub Látal ze 4. třídy
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Mozartovy děti
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku
jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je
třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat..“ říká zpěvačka
Magdalena Kožená ve svém projektu ZUŠ OPEN,
což je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, který pořádá
Nadace Magdaleny Kožené. Dne 30. května 2017
jsme byli svědky úžasného koncertu smíšeného
sboru „mladých Mozartů“ Jihomoravského kraje,
který byl složen ze žáků ZUŠ v Bučovicích, Kuřimi, Vyškově a Dubňanech (Angeli Cantanti pod
vedením Kláry Varmužové). Společně s Filharmonickým sborem města Brna a za doprovodu
Filharmonie Brno jsme v Besedním domě slyšeli
pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera sborové skladby od Leoše Janáčka a vyvrcholením
druhé půlky koncertu bylo Te Deum od Antonína
Dvořáka. Zážitek byl mimořádný, posluchači odměnili všechny účinkující dlouhotrvajícím aplausem ve stoje. Mozartovy děti lákají do fantastického světa hudby děti a mládež všech věkových.

kategorií (od 5 do 22 let). Dávají prostor ostříleným nadaným žákům ZUŠ získávat další cenné
hudební zkušenosti. Program Mozartových dětí
zahrnuje akce probouzející a rozvíjející hudební
vnímání malých posluchačů, prestižní koncerty
v Besedním domě, na nichž se prezentují dětští
sólisté za doprovodu Filharmonie Brno.
Jsem ráda, že máme „mladé Mozarty“ i v naší
obci. Loni vyhrál dívčí sbor Angeli Cantanti při
ZUŠ Dubňany první místo v krajském kole soutěže „ZUŠek“. Proto byly talentované zpěvačky
letos osloveny paní Magdalenou Koženou, aby se
zúčastnily tohoto hudebního májového projektu.
Patří jim velké poděkování za skvělou reprezentaci a jejich vedoucí Klárce obdiv a díky za profesionální přípravu sborečku.
Milé zpěvačky, nesete název Angeli Cantanti –
„Zpívající andělé“ – kéž Vám to včerejší závěrečné jásavé Dvořákovo „Aleluja“ zní i nadále nejen
v hrdle, ale i ve Vašich srdcích.
Markéta Varmužová

Část Angeli Cantanti při koncertu „mladých Mozartů“ v Brně
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LETOŠNÍ JARO 2017 NÁM PŘINESLO DO DĚDINY ČTYŘI OBROVSKÉ
HUDEBNÍ ÚSPĚCHY
Milí spoluobčané,
z celého srdce bych se s Vámi rád podělil o velkou radost z našich mladých muzikantů, kterým
se podařilo dosáhnout v letošním roce nebývalých
výsledků ve svém hudebním oboru. Musím těmto
upřímně vyjádřit svůj velký obdiv, protože vím,
že talent a šikovnost jsou jen mizivé procento
a téměř všechno je jenom a jenom píle a poctivá
příprava, což se v dnešní době stává vzácností…
A kdo jsou oni mladí muzikanti?
Jan Hajný ml. – kontrabas (ZUŠ Dubňany/p.
uč. Hajný). 2. místo v 1. kategorii v celostátním
kole ZUŠ v Liberci, kde se probojoval přes okresní kolo v Hodoníně do krajského kola, které proběhlo v Ořechově u Brna, odkud dále postoupil
do ústředního finále v Liberci. Velké poděkování
patří paní uč. Kateřině Martykánové (doprovázela Jendu na klavír) za neuvěřitelnou ochotu
a vstřícnost při přípravě na soutěž.

Jan Hajný s p. učitelkou Kateřinou Martykánovou
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Marie Hajná - cimbál (ZUŠ Vracov/p. uč. Sanitrárová)… s dovolením otiskujeme článek z tisku….
Nevěřila jsem tomu, že vyhraju!
Dvanáctileté Marii Hajné se splnil ten nejtajnější
sen. Při své první účasti na Mezinárodní interpretační soutěži ve hře na cimbál vyhrála 1. místo ve své
kategorii.
„Mám pocit, že jsem vyhrála něco velikého. Že se
ta dřina vyplatila,“ přiznala se Maruška po soutěži.
Svému vítězství ale ještě tak úplně neuvěřila, protože
bezprostředně po tom, co se uviděla na prvním místě, musela ještě odehrát soutěž duet (komorní hra).
„Hrála jsem se svou kamarádkou Šárkou Lungovou
ze Skoronic a až na jeden překlep se nám to, myslím,
povedlo,“ oddechla si Maruška. Přiznala, že se jí pokaždé třásly ruce trémou.
„Cvičila jsem denně asi dvě hodiny, napřed sama
a večer s maminkou, která mě na soutěž do Valašského Meziříčí doprovázela,“ podotkla Maruška. A bez
maminky a paní učitelky by to tady zvládala jen
stěží. „Holky se tu hroutily, i když zahrály výborně,
je to pro všechny velký nápor na nervy. Zvláště v té
nejmladší kategorii,“ přiznala maminka, která tajně
doufala alespoň ve 3. místo.
O své budoucnosti nemá Maruška jasno, ale hudbu
zatím studovat nechce. A co má slíbeno za vítězství
v soutěži? „Odvezeme cimbál z domu na generální
opravu. Aspoň si od hraní na chvíli odpočine,“ usmála se maminka.

Maruška Hajná a Šárka Lungová
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Po uzávěrce: Maruška s Šárkou obsadily v soutěži cimbálových duet 1. místo!
„Vřískaly jsme radostí!“ přiznaly holky po vyvěšení výsledků. Paní učitelce Martině Sanitrárové posílají holky obrovské poděkování, že je na soutěž tak
skvěle připravila! Rádi vyřizujeme a těšíme se za dva
roky opět na viděnou!
Prokop Neduchal – baskřídlovka (ZUŠ Kyjov/.
p. uč. Procházka). Ve dnech 3. – 4. 6. 2017 se
konala prestižní Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně. Je jednou z mála
českých soutěží pro dechové nástroje. Její historie sahá až do r. 1973. Soutěž se koná každé dva
roky pro žáky ZUŠ a studenty středních a vysokých uměleckých škol ze zemí Višegrádské čtyřky. Soutěž pořádá Asociace interpretační soutěže
dechových nástrojů Brno.
Soutěže se zúčastnil také Prokop Neduchal,
který ve velké konkurenci Poláků, Maďarů a Slováků ve své kategorii ve hře na baskřídlovku obsadil 1. místo. Prokop je studentem kvarty Klvaňova gymnázia v Kyjově a hře na baskřídlovku se
učí u pana učitele Procházky v ZUŠ Kyjov. Hudba
je jeho velkým koníčkem a stala se každodenní
součástí jeho života.

Prokop Neduchal s prof. R. Beranem
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Na závěr bych si rád dovolil malý námět k úvaze
a diskuzi našim milým zastupitelům obce. Myslím, že by si náš kulturní dům zasloužil nový kvalitní cimbál, který by nesloužil jenom cimbalistům
v cimbálových muzikách, ale také by jistě doprovodil spousty zpěváků a tanečníků. V současné
době je čekací doba na takový nástroj cca 3 roky
a cena 130 000,- Kč.
Přeji Vám všem dobré zdraví
Jenda Hajný

STŘÍPKY ZE SOUTĚŽE
J. MĚCHURY ANEB PROZPÍVANÝ
CHODNÍČEK ADÉLKY ŘIHÁKOVÉ…

Již po 15. se uskutečnila v sobotu 25. 3. 2017
Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury ve Svatobořicích-Mistříně a letos poprvé soutěžila necelá padesátka mladých zpěváčků z regionu jižního
Kyjovska oblečená do nádherných jihokyjovských
krojů. Výběrové předkolo se uskutečnilo 18. února za přítomnosti primáše CM Friška Davida Vašulky a výběrové poroty se zkušenými zpěvačkami Katkou Martykánovou, Lubkou Vacenovskou
a vedoucí Podkověnky paní Jarmilou Maradovou.
Tímto jim také děkuji, že strávili se zpěváčky
celé sobotní dopoledne, snažili se pomoct, poradit
a povzbudit. Samotné finále soutěže na sklonku
března skvěle doprovázela CM Friška z Kyjova
a děti hodnotila pětičlenná odborná porota v čele
s Vlastikem Ondrou, známým folkloristou a učitelem z Uherskobrodska. Dále v porotě zasedli:
místní paní učitelka Jarmila Maradová, zpěvačka
Lubka Vacenovská z Dubňan, muzikant Jan Gajda
z Kyjova a pan učitel a muzikant Jan Kosík z Lanžhota. Během téměř čtyřhodinového pěveckého
maratonu nám přestávky zpříjemnili pozvaní hudební hosté – Malučká Nivnička z Nivnice, Dětská CM ZUŠ Dubňany mladší i starší, Markétka
Varmužová, Viktorka Lesovská a Tomáš Dvouletý. Součástí programu byla také prezentace místního řezbáře Václava Koláříka a kroužku Lidové
ornamenty Šikulky. Mediálními partnery se staly
Český rozhlas Brno, Národní ústav lidové kultury a sponzory Wiky Kyjov a Corso – cukrárna
Jan Koudela. Pořadatelem soutěže je každoročně
obecní KD, ZŠ a MŠ a Obec Svatobořice-Mistřín.
Velké poděkování patří vedoucímu KD Rosťovi
Maradovi, kterému leží na srdci (nejen) dětské
zpívání v našem regionu a dle svých možností
zpěváčky velmi podporuje.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Karolínka Řiháková, Natálka Dufková a Lucinka Varmužová

Děti soutěžily v několika kategoriích rozdělených podle věku. Na závěrečném vyhodnocení
všechny šikovné a odvážné děti dostaly medaili,
diplom, zákusek a nějakou pozornost z WIKY.
Porota udělila v každé kategorii první tři místa
a podle dosažených bodů v hodnocení sdělila, kdo
bude reprezentovat jižní Kyjovsko v soutěži Zpěváček Slovácka. V kategorii dětí 10 - 15 let postoupili do Veselí nad Moravou 22. dubna Adélka
Řiháková, Jovanka Bužková a Eliška Varmužová
ze Svatobořic-Mistřína a Šimon Sabáček z Vacenovic. Děti do 10 let postoupily do Vlčnova 11. 6.
a byly to 3 místní malé zpěvačky – Lucinka Varmužová, Karolínka Řiháková a Natálka Dufková.
Postupující získali symbolického keramického
ptáčka Zpěváčka na zeleném stromě z dílny paní
Kateřiny Kotkové a cenu od NÚLK jako pozornost
k blížícímu se MFF Strážnice 2017, kde si možná
nejúspěšnější zpěváčci zazpívají. Všichni zmínění
jižní Kyjovsko reprezentovali skvěle, za což jim
patří velký obdiv a poděkování.
Umístění v jednotlivých kategoriích soutěže
J. Měchury:
KATEGORIE MŠ:
1. místo – Victoria Stará (S-M),.
Martin Varmuža (S-M)
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

1. KATEGORIE (1. - 2. tř.):
1. místo – Lucie Varmužová (S-M), .
Karolína Řiháková (S-M)
2. místo – Ema Civišová (Šardice)
3. místo – Anna Duroňová (Dubňany), .
Sofie Gajdošíková (Šardice)
2. KATEGORIE (3. tř.):
1. místo – Natálie Dufková (S-M)
2. místo – Eliška Maradová (S-M)
3. místo – Lea Stávková (Hodonín)
3. KATEGORIE (4. tř.):
1. místo – Václav Varmuža (S-M), .
Štěpán Vašíček (Šardice)
2. místo – Barbora Zlámalová (Hovorany)
3. místo – Alžběta Ilčíková (Šardice)
4. KATEGORIE (5. - 6. tř.):
1. místo – Šimon Sabáček (Vacenovice), .
Jovanka Bužková (S-M)
2. místo – Václav Červínek (Šardice)
3. místo – Štěpán Drábek (S-M)
5. KATEGORIE (7. - 8. tř.):
1. místo – Adéla Řiháková (S-M)
2. místo – Eliška Varmužová (S-M)
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3. místo – Nathalie Ponticelli (S-M), .
Kateřina Martykánová (S-M), .
Anna Drábková (S-M)
Ve Veselí nad Moravou na Zpěváčkovi Slovácka zabodovala Adélka Řiháková, která z 37 dětí
získala 3. místo. V moravsko-slezském kole
ve Valašském Meziříčí se dostala mezi 10 finalistů – nejlepších zpěváčků z celé Moravy. V Kyjově.
17. 6. 2017 reprezentovala nejen své Slovácko, ale
i celou Moravu na Celostátní soutěži Zpěváček –
Děti a píseň. Organizačně vše zaštítila Společnost
pro lidové tradice a ČRo Brno společně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů,
který skvěle děti doprovázel. K naší velké radosti
se Adélka dostala mezi první finálovou desítku
nejlepších interpretů lidové písně České republiky, kdy jí také předseda poroty Janek Rokyta
ml. smekl poklonu a těší se s Adélkou na další
spolupráci. Když se naladíte na vlny ČRo Brno,
možná, že tam Adélčin líbezný hlásek zaslechnete. O Adélce víme, že raději zpívá, než mluví a to je
dobře, protože si ten svůj prozpívaný chodníček,
po kterém už několik let kráčí, stejně jako loni
ve Vsetíně, tak i letos v Kyjově, krásným vítězstvím v Celostátním kole obhájila. Ráda bych také
vyzvedla její skromnost, kolegialitu, poctivou píli
a vytrvalost, která je v těchto soutěžích nezbytná
a také důležitá pro další rozhodující kroky v životě. Adélko, těšíme se na Tvé další zpívání ať už
u nás doma, nebo v rozhlase …Hlavně zpívej pro
radost – té totiž není nikdy dost…
Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na organizacích soutěží podílejí

– organizátorům, učitelům, rodičům, porotcům,
vedoucím souborů, muzikám, sponzorům a hlavně všem zpívajícím dětem za jejich odvahu, bezprostřednost a radost z lidové písničky, kterou
nám zpříjemňují dny, a věřím, že se přes lidovou
písničku podařila navázat i nová přátelství . Přeji
všem, kteří podporují dětské lidové zpívání, aby
neustále nacházeli krásu, smysl a pokoru v odkazu našich předků ...
Markéta Varmužová

Adélka Řiháková

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Léto už je v plném proudu, sluníčko nám každý den pěkně svítí a děti už se těší na prázdniny.
A protože naše školička nezahálela, hned při prvních letních paprscích uspořádala dětem krásnou
oslavu dětského dne plnou hudby a zábavy pro
děti v podobě tanců, balónků nebo třeba cukrové
vaty a malování na obličej. Děti ale nebyly jediné,
kdo měl svátek. Na oslavu Dne matek jsme maminkám na kulturním domě předvedli nacvičené
tance z muzikálu „Děti ráje“.
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Na konci května se naše nejstarší děti zajely
podívat do nemocnice zvířátek v Brně. O pár dní
později jsme zavítali na zdejší hřiště s přehlídkou
dravých ptáků.
Protože k létu patří výlety, i my jsme se na jeden vydali. Navštívili jsme zahradní vláček ve Vracově. Tam se děti nejen projely vláčkem, ale také
si užily den na kolotoči v krásném prostředí zahrady a na závěr poobědvaly v Kyjově, kde si ještě
před odjezdem stihly pohrát na zahrádce.
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Než se ale přiblížíme k úplnému konci školního
roku, ještě se stihneme rozloučit s dětmi, které
nás v září opustí a vydají se s úsměvem do školy. Jak velký úsměv si s sebou ponesou, mohli
mnozí vidět na tablu předškoláků, které visí před
naší školkou. Stejně tak zábavné bude pro děti
i pasování a spaní předškoláků, které se chystá

na konci června jako poslední rozloučení s našimi
školáčky.
Aby naší školičce nebylo líto, že se loučí s několika šikovnými dětičkami, hned od září se může
těšit na nové, menší, kteří k nám nastoupí plni
očekávání, co jim následující školní rok přinese…
Kolektiv MŠ Svatobořice

Den dětí v MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Ve Vnorovech nás čekala princezna a čarodějUtíká to, utíká a ani jsme se nenadáli, jsou tu
prázdniny. Poslední měsíce ve školce ale bývají ty nice a za jejich doprovodu jsme prošli pohádkonejzábavnější.
vým lesem. Dětem se ze všeho nejvíc líbil domePo Velikonocích jsme pilně nacvičovali na be- ček čarodějnice s kočkami. Všechno ale probíhalo
sídku ke Dni matek, na které se všechny děti sna- s úsměvem a v pohodě. Po dobrém obědě jsme
žily a předvedly se v plné parádě. Odměnou byly výlet ukončili v lesoparku ve Veselí a také se proběhli v labyrintu z živého plotu. Ale to nejdůležirovnou dva výlety.
23. května jely předškolní děti do Brna na NE- tější, všichni jsme se vrátili v pořádku a mohli si
MOCNICI ZVÍŘÁTEK, kde si vyzkoušely, jaké zazpívat: SLÁVA NAZDAR VÝLETU,…
to je, když onemocní jejich plyšáček. Ve čtvrtek.
8. června celá školka jela na Baťův kanál do VeAť i Vaše prázdninové cesty jsou také veselé,
selí nad Moravou. Počasí vyšlo na jedničku a při plné sluníčka a hlavně se šťastným koncem.
plavbě do Vnorov jsme mohli pozorovat okolní
Přeje celý kolektiv MŠ Mistřín.
krajinu i z vyhlídkové paluby lodě.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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MŠ Mistřín na výletě – plavba po Baťově kanálu

Co se děje v naší škole
Hola, hola, škola volá
V měsíci květnu a začátkem června proběhla
vzájemná setkávání rodičů, učitelů a dětí, které
nastoupí v příštím školním roce do prvních ročníků.   Třetí setkání bude uskutečněno na závěr
školního roku na KD, kde budou budoucí prvňáčci
pasováni na školáky.
Při prvním setkání se děti i jejich rodiče seznámili  s prostorami i vybavením školy, třídami,
odbornými   učebnami a   mohli si prohlédnout
kabinety, sborovnu a ředitelnu. Děti si vyzkoušely cvičení v tělocvičně a rodičům byly předány.

informace, jak bude probíhat v příštím školním
roce  výuka matematiky.
Ve druhém setkání si děti prověřily své dovednosti a zručnost při stříhání a lepení, když vyráběly prázdninové kšiltovky, a rodiče byli seznámeni s metodou výuky čtení a psaní v první třídě.
Získali také informace o přihlašování, odhlašování a způsobu práce ve školní družině a jídelně.
Všechna setkání probíhala v přátelském duchu,
za zpěvu písniček a všichni se na budoucí prvňáčky v příští školním roce už teď moc těšíme.
Štelciková Pavlína

UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ
Sdružení rodičů a přátel školy, Základní a Mateřská škola ve spolupráci s Kulturním domem
ve Svatobořicích-Mistříně společně uspořádalo
při příležitosti Mezinárodního dne dětí 26. 5.
2017 na fotbalovém hřišti Spartak ve Svatobořicích ukázku téměř 15 druhů dravých ptáků, které
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předvedla společnost Zayferus-Brno, vlastnící největší sbírku dravců a sov v ČR (www.Zayferus.cz).
Akce se zúčastnili všichni žáci místní ZŠ i obě MŠ.
Program měl dvě části – stručný poutavý výklad
a lety. Děti byly rozděleny tak, aby všechny viděly
a slyšely. Na závěr výkladu byli žáci přezkoušeni
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Budoucí prvňáčci ve škole

a ti nejbystřejší odměněni. V druhé části jsme se
stali svědky volného vypouštění dravců. Při letových ukázkách jsme viděli útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem. Seznámili jsme se
s největší naší sovou, výrem velkým, rarohem velkým, jak loví zajíce, sokolem loveckým padajícím
střemhlav na bažanta, karančem jižním běhajícím
pěšky, supem krahujovým létajícím těsně nad.

Jan Cápek z 8. A třídy se dravců nebojí

našimi hlavami, orlem skalním, orlem bělohlavým, jestřábem lesním, poštolkou obecnou, sokolem stěhovavým, puštíkem obecným a jinými.
Program byl skvělý a velmi poutavý, děti nadšené.
Děkujeme všem, zvláště SRPŠ, kteří připravili dětem krásný dárek k MDD.
Markéta Varmužová

Ukázka dravých ptáků

ŠKOLA V PŘÍRODĚ OSVĚTIMANY
V pondělí 5. 6. se žáci čtvrtého ročníku vydali
do nedalekých Osvětiman, aby strávili týden objevováním krás přírody Chřibů, ale i poznáváním
sebe navzájem. Týden naplněný skupinovou spoluprací, soutěžením jednotlivců i týmů a oceňováním
dobrých stránek kamarádů rychle ubíhal. Počasí
nám přálo, a tak jsme si užívali i pobytu na čerst-.
vém vzduchu – vyšlápli jsme do blízkého lesa
k Čertovým skalám a užívali jsme si sportování.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

a nejrůznějších her pod širým nebem. Nechyběl
středověký karneval ani táborák s opékáním špekáčků. Pracovníci penzionu „Malovaný“ nám poskytli výborné zázemí – krásné prostředí i skvělou
kuchyni. O zdraví dětí pečovala MUDr. Alžběta
Látalová, které bychom touto cestou chtěli ještě
jednou poděkovat. Domů jsme si odvezli spoustu
zážitků a vzpomínek na společně strávené chvíle.
Jana Holubová
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem
všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele Vás nyní budeme pasovat na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo
a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři.
Statečně a čestně bojujte za všechno dobré, co v nich
je napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým
rádcem.“
Těmito slovy uvedla paní knihovnice Jindra
Faiglová „Jeho Veličenstvo“ Rosťu Maradu, který
v parádním kostýmu mečem jednotlivě pasoval
žáky prvních ročníků na čtenáře přímo v místní
knihovně ve Svatobořicích-Mistříně. Děti byly velmi natěšené, slavnostně naladěné, dostaly kartičku do knihovny, drobnou pozornost, upomínkový
list a sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Vyfotily

se s „Jeho Veličenstvem“ a se svými třídními učitelkami paní Martinou Hálovou a Adrianou Koplíkovou. Paní knihovnice na závěr přečetla „Slib
rytířů Řádu čtenářského:“
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako
rytíř Řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako
nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně
a s úctou. Budu je mít rád. Tak slibuji!“
A děti odpověděly sborem: „SLIBUJI!“
Věřme tedy, že krásné knížky budou naše malé
čtenáře v dnešní přetechnizované době provázet
po celý život. Díky všem, zvláště paní knihovnici bývalé kantorce Jindře Faiglové – za tento skvělý
nápad a podporu začínajících čtenářů.
Markéta Varmužová

Nově pasovaní čtenáři knihovny

DIVADLO POLÁRKA V BRNĚ
uvedlo divadelní představení Bratři Lví srdce,
podle knihy Astrid Lindgrenové. Příběh odvahy, cti
a věrného přátelství, které prožili Jonatán a Karel, zvaný Suchárek, zaujal každého.
Z práce žákyně 5. ročníku:
Na divadle jsme byli ve čtvrtek 18. května
v Brně. Hra vypráví o dvou chlapcích, o jednom
zdravém a druhém velmi nemocném. Představení
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se mi moc líbilo. Vystupovali v něm dva bratři, Karel a Jonatán Lev (Lví srdce). Žila s nimi maminka Žofie. Jiné postavy – Tengil, černí páni, stvůra
a další. Divadlo trvalo asi hodinu a o přestávce
jsme si mohli koupit něco dobrého.
Celé divadlo bylo moc krásné.
Eliška
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

DEN DĚTÍ V ZÁBAVNÉM PARKU BONGO
1. června na svátek dětí odjel celý
první stupeň na výlet do zábavního
parku Bongo v Brně vyzkoušet svou
obratnost, hbitost a odvahu.
V hale Bonga na ploše asi 3000 m2
prožily děti dopoledne v džungli plné
labyrintů, chodeb, klouzaček a žebříků, zdolávaly horolezeckou stěnu
nebo si zaskákaly na adrenalinové
bungee trampolíně. Využily i hřiště
na fotbal, basketbal nebo florbal.
Znalosti dopravních situací si
v praxi vyzkoušely na elektrických
autíčkách, odrážedlech nebo na koloběžkách i trojkolkách.
Dobrodružství, zábava a pohyb nás
provázel za veselého pokřiku a smíchu celé dopoledne. K chuti přišly zbývající zásoby svačinek od maminek.

Bongo nabízí různé formy zábavy

a nákup drobností v místním bufetu. S mnoha zážitky jsme se
spokojeně vypravili domů.
Lenka Horáčková

Výlet do zábavního parku Bongo
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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BAREVNÝ ATLETICKÝ DEN ŽÁKŮ I. STUPNĚ
Dne 29. května proběhl atletický den žáků I.
stupně. Děti přišly do školy v barevném oblečení,
a tak se na jednotlivých atletických disciplínách
průběžně střídaly barvy zelené, bílé, červené, oranžové a modré. Každý ročník měl svou barvu. Žáci
neplnili jen sportovní, ale také zábavné činnosti,
při kterých ukazovali svou zručnost a pohyblivost..

Tento sportovní den bude vyhodnocen na závěrečném setkání na kulturním domě.  Zábavné disciplíny i zdárné plnění atletických činností pomáhali menším dětem zvládat žáci 9. ročníků, kterým
děkujeme za vydatnou pomoc. Už teď se těšíme
na další barevné a sportovní zápolení.
Štelciková Pavlína

Akce školy v měsících duben – červen I. stupeň
12. 4. Celoškolní projekt: Ukliď si svou obec
 	
9. 5. Prožitkové odpoledne pro předškoláky
14. 5. Den matek – oslava na kulturním domě
18. 5. Divadelní představení pro 4. a 5. ročníky
25. 5. Soutěž mladých zdravotníků v Hodoníně
26. 5.	Den dětí – Zayferus, ukázka dravých ptáků a jejich
letu
29. 5. Atletický den
31. 5. Školní výlet žáků 1. – 5. ročníku do Bonga Brno
	 6. 6. Hola hola škola volá – pro předškoláky
5. - 9. 6. Škola v přírodě pro žáky 4. ročníků
7. 6. Pasování prvňáků v Knihovně ObKD
14.6. Dopravní výchova na hřišti v Šardicích 4. roč.
19. 6. Zátopkova pětka v Hroznové Lhotě
22. 6.	Jsi také náš kamarád – pro žáky přecházející na II.
stupeň školy
22. 6. Hry Mikroregionu pro žáky 4. – 5. ročníků
26. 6. Závod do vrchu a jízda zručnosti 1. – 5. ročník
29. - 30. 6.	Slavnostní zakončení školního roku a výdej vysvědčení
Horáčková Lenka
Akce II. stupně březen až červen 2017
20. 3. Matematický klokan, všechny ročníky 2. st.
22. 3. Divadelní představení – Zlín, všechny ročníky 2. st.
27. 3.	Jaké je být? Beseda s Ing. Tomášem Kolaříkem
z organizace Slovácko v pohybu, 8. r.
12. 4. Projekt TGM a Úřad práce Hodonín, 8. r.
12. 4. Ukliď si svou obec, 1. – 7. roč., 9. roč.
27. - 28. 4. Mgr. Brhelová – Historiáda, tým 6. – 9. r.
25. 5. Soutěž mladých zdravotníků – Hodonín
26. 5. Den dětí - Zeyferos Dravci, celá škola
12. 6. Beseda s MUDr. Kasardou – Jaké je být ...? 8. r.
17. 6. Na kole dětem
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Doprovod ze školy na akci „Na kole dětem“ J. Zimovčáka

DRAVCI ZAYFERUS - SPOLEČNOST NA OCHRANU DRAVÝCH PTÁKŮ
Reakce žáků osmé a deváté třídy po akci:
Marek
Začalo to popisem orlovitých, supovitých, krahujcovitých a sokolovitých ptáků. Poté vypustili
raroha velkého a měli také nového „sponzora“.
Celá akce se odehrávala na hřišti, a tak se nebáli vypustit i sokola. Sokol je nejrychlejší dravec
na světě, při střemhlavém útoku dosahuje rychlosti až 390 km/h. Ještě předtím nás vyzkoušel
sokolník a měli jsme možnost získat vstupenky,
kalendáře atd.

Natálie K
... ti, kteří si je nechali letět na ruku, se nazývali oběti. Potom dravci nelovili obyčejného sviště,
nýbrž turbosviště. Tahle akce byla velmi zajímavá.
Natálie H
… nejprve jsme mysleli, že ti ptáci, jak tam byli
přivázáni za nožičku a někteří měli na hlavě čepičky, že je to bolí, ale pán nás hned ujistil, že je
nic z toho nebolí.

Natálie D
V pátek, 26. 5. 2017, se celá škola i školka vydala na přehlídku dravých ptáků – Zayferus. Byl
to super zážitek. Také jsme mohli soutěžit o pár
hodnotných cen, jako např. kalendář, nebo dokonce vypustit raroha. Mohli jsme vidět i poštolku
nebo orla v akci. Všichni jsme se nasmáli a také
se nám to moc líbilo.
Simona
… Nejzajímavější byla ale ta poslední, kdy nám
ukazovali, jak dravci volně létají a loví svou kořist. Dokonce si to mohli někteří z nás zkusit.
Dominik
… Majitelé těchto dravců nám o nich povykládali a pak ukázali, jak létají. Mně se nejvíc líbili ti
největší, protože je jen tak nevidím.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Odvážný Tomáš Múčka
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Absolventský koncert ZUŠ Dubňany
V úterý 13. 6. 2017 se na KD ve SvatobořicíchMistříně uskutečnil slavnostní absolventský koncert žáků ZUŠ Dubňany. Vystoupilo sedm žáků,
kteří úspěšně dokončili I. nebo II. cyklus základního hudebního vzdělání.
Během koncertu zazněly skladby různých stylových žánrů od baroka až po současnost, a tak
si každý posluchač mohl přijít na své. Rovněž
i nástrojové obsazení bylo rozmanité. Mohli jsme
slyšet klavír v podání Nathalie Ponticelli, Elen
Lesovské, Šárky Divácké a Ivy Půčkové, housle
v podání Martina Vašulky, na zobcovou flétnu
zahrála Sára Novotná, kterou doprovodila v jedné skladbě Helena Adamcová. Dále návštěvníci
mohli slyšet jiskřivou příčnou flétnu v podání Evy
Svobodové a v průběhu koncertu nás těšil jemný
zpěv Nathalie Ponticelli.
Po svých absolventských výkonech nastoupilo všech sedm zmiňovaných na podium, aby se
s nimi pedagogové ZUŠ Dubňany rozloučili, předali pamětní listy a kytičku a popřáli jim, aby se
jim hudba stala součástí celého jejich života.
Na závěr koncertu vystoupil Mladý Band ZUŠ
Dubňany pod vedením Jána Gašpárka. Jejich vystoupení krásně odlehčilo slavnostní atmosféru
koncertu, všem vykouzlilo úsměv na tváři a všichni posluchači odcházeli s potěšeným srdcem.
Pavlína Hajná, učitelka ZUŠ Dubňany

Absolventský koncert ZUŠ Sára Novotná
a Helena Adamcová

Zátopkova pětka
Vybraní žáci 3. – 5. ročníků se 19. 6. 2017
zúčastnili běžeckého závodu v Hroznové Lhotě.
Závodníci předvedli výborné výsledky a umístili
se na skvělém 1. místě v rámci vesnických škol

a na 2. místě v celkovém součtu. Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci.
Pavlína Štelciková

Soutěž škol Mikroregionu Nový Dvůr
proběhla ve čtvrtek 22. 6. ve Vlkoši. Družstva a Jakub Knecht výborně reprezentovali naši škožáků pátých ročníků se utkala ve třech sportov- lu i obec a celkově se umístili na třetím místě..
ních disciplínách – vlkošball, ringo a lukostřel- Gratulujeme.
ba. Zástupci naší školy Tadeáš Bábíček, Bára  
Horáčková Lenka
Karská, David Pozdníček, Zuzana Dobešová
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Vybraní žáci na Zátopkově pětce v Hroznové Lhotě

Hry mikroregionu a naši zástupci ze školy

Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Naše farnost
Milí spoluobčané,
v naší mistřínské farnosti probíhají v tomto
období události poměrně překotným způsobem.
Změny jsou vidět především na budově fary. Konečně se začalo s již dlouho plánovanou rekonstrukcí tohoto objektu. Poslední významnou
úpravou prošla tato budova v době, kdy zde byl
farářem P. Josef Botek, tedy na přelomu 70. a 80.
let minulého století. Až později byla uskutečněna
přístavba jedné místnosti a poměrně nedávno byla
udělána nová střecha. Ale původní interiér budovy volal po opravě. Vlhké zdivo, nepříliš těsnící
okna, nevyhovující elektroinstalace, koupelna aj.
Proto bylo už dříve zadáno vypracování projektu oprav fary Ing. Vladimíru Diváckému.
Po drobné aktualizaci se nyní podle tohoto projektu přistoupilo k jeho realizaci. Rozhodli jsme
se, že využijeme brigádnickou svépomoc tam, kde
to půjde. Práce, které vyžadují vyšší odbornost
a použití speciálních nástrojů, budeme zadávat
různým firmám.
Velice mě potěšilo, že se do brigádnických prací zapojil poměrně velký počet mužů, za což jsem
velmi vděčný jim a zvláště těm z farní rady, kteří

je oslovili a připsali na seznam těch, kteří projevili ochotu nabídnout své síly a čas. Rekonstrukce
potrvá pravděpodobně do jara příštího roku, když
se podaří dříve, budeme velmi spokojeni.
Kvůli opravám jsme museli faru vystěhovat.
Po dobu rekonstrukce budu sídlit v nájmu na Vyhnálově v domě rodiny Sládkových.
Kromě toho se v naší farnosti konalo v sobotu
20. května udělení svátosti biřmování, které vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Tuto
svátost křesťanské dospělosti přijalo 39 mladých.

Svačinka pro brigádníky na faře

S rekonstrukcí fary se začíná od podlahy
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Kromě toho se u nás uskutečnily i tradiční každoroční akce. 11. června první svaté přijímání,
které přijalo 18 dětí. V následujícím týdnu pak
mše sv. a průvod na slavnost „Božího Těla“, které se konalo opět ve čtvrtek za krásného počasí
a hojné účasti. Chci vyjádřit poděkování všem,

kteří se aktivně zapojili zvláště v poslední době
do dění v mistřínské farnosti.
Vám všem spoluobčanům přeji, abyste čas
prázdnin a dovolených prožili co nejlépe, abyste
si odpočali a načerpali nové síly.
P. Bedřich Horák, farář

Charitní pečovatelská služba
Po třech měsících máme na naší pečovatelské
službě zase novinky.
Od Nového roku pracují ve službě již čtyři pracovnice přímé péče (pečovatelky). Za uplynulý čas
se již zapracovaly a přinesly celému týmu i našim
uživatelům, jak se říká „kus sama sebe“ a novinky. Jedna z pracovnic je místní občankou, ostatní
dojíždí.
Jak jsem již psala ve velikonočním zpravodaji
o nutné potřebě používat služební auto k výkonu
služby, tak další „novinkou“ bude za pár měsíců
pořízení „nového“ auta, které musí být zakoupeno nejpozději na podzim tohoto roku. Finance
na pořízení ojetého auta řešíme na Charitě v Kyjově velmi intenzivně, neboť služba je v dnešní
době závislá na dopravním prostředku. Důvodem
potřebné obměny je postupující koroze karoserie
a nevyhovující technický stav současného auta.
Naším cílem je zakoupení auta již použitého, neboť na nové auto Charita Kyjov nemá potřebné
finance. Zkusila jsem napsat žádost o finanční
podporu z grantových prostředků jedné energetické společnosti. Situace je stále nejistá, výsledek
uvidíme až s postupujícím časem.
Novinky, které vyplynuly z iniciativy pečovatelek, se týkají aktivit plánovaných na DPS v průběhu léta a podzimu nejen pro naše uživatele služby.
V týdnu od 17. července plánujeme uskutečnit
společné Zpívání v atriu DPS za doprovodu akordeonu, flétny či kytary. Pozvánku budeme avizovat předem.
Druhá pozvánka patří již zažité akci v prostorách DPS, tzv. Letní odpoledne s Charitou, které
se bude konat 25. srpna na DPS. Pozvání platí
pro všechny obyvatele obce, zájemce o prohlídku
DPS a příznivce Charity Kyjov. Kulturní doprovod
akce zajistí tak jako v minulosti Mužský sbor
z Vacenovic, další účastníci budou překvapením
A. Sponzorské dary poskytli jednotliví vinaři
z Kyjovska a Pivovar Svijany.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Pracovnice Charity p. Drábková při pomoci

Třetí aktivitou, která se uskuteční v září, je
plánované „Dýňobraní na DPS“. Chtěly bychom ji
zaměřit spíše pro uživatele naší služby a obyvatele DPS. Jsme závislé na výsledku pěstování této
plodiny, doufáme, že se urodí a budeme mít z čeho
tvořit a co zpracovávat.
Dlouhodobá aktivita, která je mezi některými
obyvateli DPS oblíbená a žádaná, je pravidelné
modlitební společenství, které se schází každý
týden.
Pečovatelská služba je k dispozici rodinám,
jedincům se zdravotním znevýhodněním starším
16 let a seniorům – 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.
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spolupracujeme se zdravotní sestrou Charitní
ošetřovatelské služby Kyjov.
Naši službu finančně podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Obec Svatobořice-Mistřín
a Jihomoravský kraj.

Krásné letní dny a šťastné návraty z dovolené
přejí pracovnice pečovatelské služby.
Karla Blahůšová, vedoucí služby
a sociální pracovnice

Záchranářem v Saúdské Arábii – část 2
Zdravím do rodné obce Svatobořice-Mistřín ze
země věčného písku, kde zakázáno zpívat jest.
Již druhým rokem pobývám v Království Saúdské Arábie, kde pracuji pro Národní gardu u rozvíjející se záchranné služby ve městě Džidda. Město
se nachází poblíž největší muslimské modly Mekky. V průběhu druhého roku se událo v  Saúdské
Arábii, ale i ve světě, mnoho významných změn,
které ovlivnily či ovlivňují život na Arabském poloostrově. Saúdská Arábie velmi pocítila snížení
ceny ropy a přivedlo ji to po letech k velkému hospodářskému schodku. Prezidentské volby v USA
vyhrál podceňovaný Donald Trump, zdražil se barel ropy, v Sýrii se řeší konflikt a válka v Jemenu
stále nekončí.
Vítězství Donalda Trumpa z velké části domácí
uvítali. Nejdříve měli obavy, že se naplní jeho slova o tom, že do USA by nesměl přicestovat jediný
muslim, ale čas ukázal, že tomu tak nebude. Tyto
dva státy mají velmi blízké vztahy již od druhé
světové války a stále se je snaží udržet v dobré
rovině. Hlavním důvodem je surovina ropa neboli
černé zlato! Prezident Donald Trump si je toho
všeho velmi dobře vědom, a tak jako správný businessman podepsal nedávno rekordní kontrakty
na prodej zbraní do  Saúdské Arábie. Domácí byli
velmi nespokojeni s politikou prezidenta Baracka
Obamy, kterému dávají za vinu, že tajné služby
USA stvořili Islámský stát a umocnili politický
rozvrat v arabských zemích. Následné nepokoje
trvají dodnes. Teď věří, že prezident Trump uklidní situaci a pomůže urovnat jisté spory, které nyní
nejsou tak vyhrocené. Organizace zemí vyvážející
ropu ( OPEC ) uzavřela dohodu o snížení denní
produkce z 33 milionů barelů na 32 milionů barelů denně. Úsměvné je to, že pouhé omezení o jeden milion barelů denně dokázalo tak skokově navýšit cenu pohonných hmot. Minulý rok byla cena
barelu na historickém minimu (cca 30$ za jeden
barel) a průměrná cena paliva byla 27 Kč za litr.
V roce 2011 byla cena jednoho barelu více jak

24

Vozový park ve městě Džidda

100$ a průměrná cena za litr paliva 35 Kč. Nyní
cena barelu poskočila z minima 30$ na 50$, což
se opět projevilo v celém světě. Paradoxně je cena
barelu na polovině od roku 2011, ale cena v průměru klesla jen o 4,- Kč. Jak všichni už víme, tak
nahoru cena vyletí ihned, ale dolů jen tak nesletí.
Válečný konflikt v Sýrii stále není u konce a  Saúdská Arábie musí být stále na pozoru, a to hlavně z důvodu, že si musí krýt záda i u hranic s Jemenem. Konflikt trvá od roku 2015, kdy v Jemenu
začalo povstání. Jde o boje mezi sunitskými a šíitskými muslimy. V pozadí jde ale o mnohem více.
Je to politický boj mezi Iránem ( šítové ), který zásobuje Jemen zbraněmi a Irán podporuje nejspíše
Rusko ze strategických důvodů, a Jemenem, který
je ve své podstatě zničen, ale stále povstalci umí
zaútočit a vyprovokovat Saúdskou Arábii. U hranic je více jak 150 tisíc vojáků, kteří jsou neustále
v pohotovosti a mají podporu americké armády.
Nikdo zatím neví, kdy konflikt bude u konce. Celá
válečná operace stojí denně miliony dolarů a mělo
to za následek velký hospodářský schodek, proLetní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

tože příjmy se díky nižší ceně barelu viditelně
snížily a výdaje extrémně zvýšily. Království udělalo mnoho úsporných opatření (ceny pohonných
hmot stouply o 100%, ale upřímně to není tak tragické, jak by se mohlo zdát). Cena stoupla ze 3,Kč za jeden litr na 6,- Kč. Další opatření jako: snížení platů, zrušení mnoha finančních podpor pro
obyvatele a pak také propouštění. Ač se to nezdá,
tak Saúdská Arábie má nyní více jak 700 tisíc
čekatelů po studiu na práci. Nyní běží takzvaný
proces „saudizace“ a ta do roku 2030 má za cíl,
aby ve veřejném sektoru pracovali hlavně domácí
občané. Samozřejmě jistá nespokojenost se snižováním platů tady je, ale pokud se vždy zeptám
někoho z domácích, jak se má nebo jak to jde,
tak si nikdo na nic nestěžuje. Řeknou, že se mají
dobře a děkují jejich Bohu. Pro domácí Saudy je
nejdůležitější zdravotní stav celé rodiny. Všechny
tyhle události svým způsobem ovlivňují i Českou
republiku, kde máme naštěstí klid a mír. A
V průběhu roku jsem opět zažil a prožil mnoho
zajímavých událostí. Loňský rok přinesl klidné
sváteční měsíce počínaje Ramadánem a konče
velkou poutí Hajj. Pouť navštívilo opět kolem.
5 milionů poutníků z celého světa. Oproti minulému roku, kdy nastalo hromadné ušlapání poutníků, byly bezpečnostní složky ve vyšší pohotovosti
a dbaly na klidný průběh poutě.
Muslimové mají jisté pravidlo, že alespoň jednou za život by měli zažít tuhle cestu a přicestovat do Mekky. Nutno dodat, že bez povolení a víza
se do  Saúdské Arábie nikdo nedostane, novodobí
migranti už vůbec ne.
Na podzim jsem měl tu čest navštívit svatbu
svého kolegy. Těšil jsem se, co to vlastně uvidím
a jaké to bude. Svatební obřad či jistá slavnost začala kolem desáté hodiny večerní, kdy už není takové vedro. Byly viděny jisté tradiční šavlové tance, zpěvy a pak jistý obřad. Jenže na místě jsem
pochopil, že něco není úplně v pořádku. A taky že
nebylo! Viděl jsem totiž jen samé muže. Ano, obřad v  Saúdské Arábii probíhá zvlášť. Muži a ženy
mají oddělenou slavnost, tudíž všichni znali nevěstu jen z vyprávění od ženicha. Stala se z ní taková paní Colombová, kterou taky nikdo neviděl,
ale znali ji všichni. Celý obřad byl zakončen kolem
druhé hodiny ranní a pak jsme se všichni v naprosto střízlivém stavu odebrali ke svému obydlí.
Zážitek to byl více než zajímavý. Další úsměvný zážitek, který doma na Moravě snad ani nemohu zažít, se udál při převozu těžce nemocného pacienta.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Adam Špaček se ženichem

na přání rodiny domů. Pacient i jeho příbuzný zapomněli správnou cestu domů. Dlouho jsme kroužili a projížděli mnoho uliček, ale nakonec jsme
museli vyčkat na dalšího příbuzného, který nás
navede. V Saúdské Arábii nejsou značeny ulice,
ale jsou jen děleny části na okresy.
Člověk tady může zažít leccos, co ještě v životě neviděl a nezažil. Já jsem si už na mnoho věcí
osobně zvykl a velkou část těch horších z nich
jsem přestal v této zemi řešit. Osobně mě nedávno
zaujaly energetické štítky spotřeby paliva na nových vozech. Nejvyšší hodnocení „excelentní spotřeba“ získá vozidlo s průměrnou spotřebou 20 l
na 100 km! V Evropě naprosto nepředstavitelná
představa, ale zde jste ekologičtí, ekonomičtí
a šetříte přírodu. Ano, hodnoty a priority v životě
má blízký východ zcela jiné, pro nás momentálně nepředstavitelné. Dokonce zde běží reklama
či propaganda v televizi, která se snaží zapůsobit na scestně smýšlející občany, aby se nestali
teroristou a neubližovali druhým. Nejdřív mi to
přišlo jako vtip, ale ono je to realita dnešního světa. Moje osobní zkušenost je taková, že Saudové
jsou velmi milí, pohostinní a přátelští lidé, kteří
se dokáží postarat o svoji rodinu, ale jsou neskutečně nepořádní, a to snad ve všech směrech. Čistota je přeci půl zdraví! Zde ovšem takové rčení
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neplatí. Ještě několik generací může trvat jistá
osvěta, která je posune zase o krok dále. Nutno
podotknout, že během několika desetiletí dokázali přejít rovnou z pouště a jízdy na velbloudech
do obytných měst a řízení džípů, což je značný pokrok. Nedávno jsem četl zajímavý článek o tom,
že muslimů bude za několik let ve světě více než
křesťanů. Samozřejmě, že tomu tak určitě bude,
protože každé narozené dítě v arabském světě je
hned při příchodu na svět muslimského vyznání.

Tady se jako muslim již narodíte a nikoho ani
nenapadne, že by mohl být ateista, křesťan nebo
žid. Svým způsobem za to může i každá země,
kde je pro budoucí rodinu velmi finančně náročné
mít potomky, a proto budou západní státy jednou
v jistém populačním oslabení. Čas ukáže, jak se
globálně vyvine rozmach arabského světa.
Přeji příjemné prožití letních dnů a hlavně pevné zdraví občanům obce.
S pozdravem Adam Pavel Špaček

◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Jsou tu prázdniny – dny sluníčka, výletů, dovolených, pohody, skotačení v bazénu nebo u moře
a taktéž období odpočinku od povinností. I rodinné centrum Krteček přes prázdninové volno odpočívá. Herna v tento čas je pro veřejnost uzavřena,
a to i z důvodu jejího generálního úklidu.
Od nového roku až do počátku prázdnin byl pro
děti a jejich doprovod připraven program v podobě:
• Pyžamotéka
• Pohádkové čtení
• Karneval s Jirkou Novákem
• Den otců – hry bez hranic

• Nalaďme se na prázdniny
Věříme, že si každý zájemce našel v nabízeném
programu svoji zábavu, pohodu a nějaké to nové
poznání, a po prázdninách se budeme snažit opět
připravovat další akce a aktivity, které Vás a děti
osloví.
Přejeme Vám příjemné léto plné nových zážitků, dobrodružství a prožívejte úžasné chvíle s rodinou a přáteli. Krásné prázdniny Vám všem přeje
tým služebních maminek RC Krteček.
Jitka Janošťáková

Karneval s Pavlem Novákem pořádaný RC Krteček
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Podkověnka
Počáteční nácviky v novém roce směřovaly
ke zvyšování pěveckých dovedností našich členů,
protože na dveře nám klepala Dětská pěvecká
soutěž Jaromíra Měchury. Děti se navzájem učily
svoje soutěžní lidové písničky, přičemž odstraňovaly bariéry strachu a nejistoty při sólovém
přednesu. Zpěv jsme pěkně propojili s nácvikem
rytmických říkanek na zvykoslovné odpoledne
Smrtná neděle, které se uskutečnilo, za spolupráce souborů Krušpánek a Lúčka, v neděli 2. dubna.
Počasí nám přálo, vycházka ke Kyjovce byla příjemným zastavením v přírodě nejen pro děti, ale
také pro dospělé.
Nevím, který ze souborů se může pochlubit vyrovnaným počtem chlapců a děvčat tak, jak nám
to letos vychází v Podkověnce. Ceníme si velký
zájem chlapců - a ještě šikovných - a proto pro ně
byl v dalších zkouškách zařazen nácvik verbuňku.
A protože se jedná o mužský tanec, tak jsme požádali při prvním nácviku o výpomoc Rostislava
Maradu, lektora verbuňku. Dalších zkoušek se
ochotně ujal Václav Varmuža ze čtvrtého ročníku
základní školy, který byl výborným vzorem pro

ostatní chlapce a zvládl verbuňk i po metodické
stránce. Sám se pak zúčastnil celostátní soutěžní přehlídky dětského verbuňku v Uherském
Hradišti. Děvčata využila genderového rozdělení
souboru a věnovala se nácviku série dívčích tanců Královničky. Pěkně oblečená s bílými věnečky na hlavách zatančila s děvčaty a „královskou
družinou“ z Krušpánku - za doprovodu hudecké
muziky Pavla Varmuži - 4. června v 11 hodin
na slavnosti Seslání Ducha svatého před kostelem
a podruhé v parku před farním úřadem.
Stěžejním vystoupením Podkověnky bude účast
souboru v létě na Folklorním festivalu Mistřín
2017, kde chystáme nový program s pracovním
názvem „Čí je to svatbička“, kterým se představíme v dětském programu. Velmi si ceníme pochopení ze strany rodičů při prázdninových zkouškách a vystoupení na tomto festivalu.
Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci
během celého školního roku a přejeme krásné
prázdniny a klidnou dovolenou.
Jarmila Maradová

Děvčata z Podkověnky tančí Královničky u kostela
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Krušpánek
Jarní měsíce jsme s Krušpánkem strávili zejména nácvikem na blížící se akce. Na konci května
jsme se zúčastnili tradiční dívčí letnicové slavnosti pod názvem Královničky. Děvčata se vystrojila
do parádních krojů a i přes horké slunečné počasí zvládla mši svatou a pak následně vystoupení
před kostelem. Letos se v roli krále a královny
předvedla Verča Vašková a Jovanka Bůžková.
Děvčata z Krušpánku společně s dětmi z Podkověnky a děvčaty z Lúčky předvedla pěkné vystoupení a odměnou jim byly výborné koláčky.
Další akcí, na kterou jsme pilně nacvičovali,
byly dětské krojové hodečky, které se konaly 10.
6. v Dolních Dunajovicích. Zúčastnili jsme se průvodu za doprovodu dechové hudby, kdy v čele šli
dva stárci a jak to známe, šli si pro svoje stárečky.
Před domem se zacifrovalo, zazpívalo a zatančilo.
Další zábava se přesunula „pod zelené“, kde se se
svými vystoupeními představily pozvané soubory
z blízkého i dalekého okolí. Krušpánek vystoupil s dívčím sborečkem, kluci si zahráli kloboukovou a pásmo jsme zakončili našimi tradičními.

skočnými za doprovodu Dětské cimbálové muziky
při ZUŠ Dubňany. Tímto jim moc děkuji, že nás
na této akci doprovodili a podpořili nás. Odpolední taneční zábavu pod zeleným oživily různé zábavné i seznamovací hry a mohli jsme tak prožít
krásné společné sobotní odpoledne.
Druhou polovinu června jsme věnovali usilovnému nacvičování nových pásem na blížící se FF
Mistřín. Děti z Krušpánku si namazaly pod koleny a ve dnech 16. - 17. 6. jsme vyrazili do Ježova,
kde jsme dva dny od rána do večera pilně secvičovali nová čísla. Udělali jsme kus práce. Musím
všechny moc pochválit za snahu a vytrvalost při
nácvicích, a to i přes bolavé nožky a únavu, která na nás občas přicházela. Pro odlehčení jsme
nacvičování prokládali různými hrami a páteční
večer jsme prověřili odvahu dětí při noční bojovce. Jsem ráda, že jsme mohli zase o trochu více
stmelit kolektiv a naučit se spoustu nových tanečních i hereckých forem. Snad Vás naše vystoupení
na festivalu potěší i pobaví A
Kristýna Vašíčková – vedoucí souboru

Krušpánek na soustředění v Ježově
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Slovácký krúžek
Slovácký krúžek v květnu oslavil 70. výročí
Ano, už je tomu tak, čas plyne rychleji než splašená kobyla nejen v životě člověka, ale i v životě
spolku. Letos tak náš krúžek oslavil 70. výročí
od svého založení. V tomto ohledu mi dovolte
krátké zamyšlení. Jak jsem několikrát řekl, jakýkoliv spolek považuji za „živý“ organismus, jehož
osud je neodmyslitelně spjat s osudy jeho členů.
Roste, žije a zraje podobně jako jeho členové. Výhodou spolku je, že zub času se na něm nemusí
v negativním smyslu podepsat a netikají mu pomyslné biologické hodiny. Staří členové odcházejí
a noví mladí přicházejí. A tak krúžek může být
stále mlád, i když jeho členům přibývají vrásky
či řídne kštice. Zároveň když něco funguje 70 let,
ukazuje to na smysluplnost a potřebnost, byť se
mohou vyskytnout období slabší či krizovější. To
se týká i našeho krúžku – ten za 70 let prošel
časy bohatými a úrodnými, ale i těmi chudšími
a útlumovými. Nicméně stále tu je a věřím, že se
nadále těší kondici z dob svého založení, ač se významně proměnila doba i jeho členové. Věřím, že
mnoho z Vás prožilo v krúžku krásná léta mládí
a folklorní písnička Vás díky němu stále provází
cestou životem.

Ale přejděme od jazyka vzletného, úvahového
zpět k tomu prostému, sdělovacímu. Slavnostní
program jsme tentokrát nijak tematicky nesměřovali, naopak jsme chtěli předvést „poctivý folklor“
z kyjovského Dolňácka, přičemž jsme ke spolupráci přizvali i minulé generace tanečníků. Jsem
velmi rád, že tento nápad přijali za svůj a zapojili
se. Krásný pohled vidět členy z 90. let, dnes již
tatínky a maminky, kterak však tančí svatoborské danaje se stejnou jiskrou a elánem, jako tomu
bylo před 20 lety. Podobný zápal ukázala i generace tančící strání. Současná generace předvedla
slovenskou z Milotic, slovenskou „glckavou“ ze
Svatobořic-Mistřína či sedlckou z Dolního Němčí. Vše krásné doprovodila Varmužova cimbálová
muzika a Cimbálová muzika z Milotic se svými
sólisty. Jsme rádi, že jsme se vždy mohli a i nyní
můžeme opřít o kvalitní hudební doprovod. Program také doplnili místní „folklorní bardi“ z mužského sboru, se kterými rovněž dlouhá léta spolupracujeme. Příjemně prožitý májový večer jsme
pak zakončili besedou u cimbálu a přátelským
posezením. Poděkování si zaslouží všichni, kteří
se na programu podíleli, zejména pak Jiří Martykán, který jej sestavil a spolu s Vítkem Gajdou

V Lázních Bělohrad s mistrem V. Harapesem
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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70. výročí Slováckého krúžku

secvičil. A že děkování není nikdy dost, rozhodně si zaslouží poděkování Obec a Kulturní dům
Svatobořice-Mistřín za materiální i nemateriální
podporu, rovněž tak všechny osoby, které pečují
o kroje.
Po slavnostním programu jsme však v činnosti
dlouho nezaháleli. A tak jsme mimo nácvik úspěšně koncem května složili k zemi máj.
Za zmínku stojí jistě i soutěž ve verbuňku, které se za krúžek zúčastnili Ondřej Výlet a Petr Varmuža. Byť se kluci výsledkově neumístili na pomyslné špici, předvedli výborné výkony a důstojně
nás reprezentovali, za což zaslouží velké uznání.
Začátkem června jsme vyrazili na taneční soustředění do Buchlovic, kde jsme oprášili stávající

repertoár a netaneční čas využili k utužení kamarádských vazeb mezi členy. Příjemně strávený
čas. Pečlivé taneční průpravy bylo třeba, neboť
nás čeká víkendový zájezd na MFF Pod Zvičinou.
Ten se koná v podkrkonošských Lázních Bělohrad
a vyjíždíme na něj za hudebního doprovodu CM
Stužka v den uzávěrky tohoto článku. Velmi se
těšíme, až ukážeme tamějším návštěvníkům naše
krásné kroje a předvedeme náš folklor a snad
i náš slovácký temperament.
A co nás čeká na léto? Rozhodně se již teď připravujeme na FF Mistřín, který se uskuteční v termínu 14. - 16. 7. a na který se velmi těšíme. Určitě
se přijďte podívat, bude to krásná podívaná!
S úctou Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
V posledním příspěvku jsem nastínila nadcházející akce, na které jsme se v danou chvíli pečlivě připravovali. Perný nácvik členové absolvovali
jak v rámci pravidelných pátečních zkoušek, tak
na souborovém soustředění v Čeložnicích. Aktivní
jaro se velmi vydařilo. Úspěšně jsme zvládli vystoupení na Jarních slavnostech v Praze. V ten
den taktéž část děvčat ze souboru zastala účast
při Vynášení smrtky, což každoročně pořádáme
s dětskými soubory. O dva týdny později jsme sklidili úspěch v rámci slavností v Uherském Hradišti.
Velikonoční obchůzka se hochům taktéž vydařila.
U domu vždy krásně zazpívali, každou členku dle
zásluhy vyšlahali a tentokráte sbírali krom mašlí
i neobvyklé trofeje. Abychom si i trochu odpočinuli, v květnu jsme uspořádali pravidelný souborový
košt kořalek u Jary Řiháka ve sklepě. Děvčata
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připravila oblíbenou pochoutku – škraku a za hojné účasti spolu s bývalými členy i cimbálkou jsme
se veselili až do ranních hodin. Taktéž nesmíme
zapomenout na již tradiční Královničky, pořádané
spolu s místními dětskými soubory.
A co dále…. Prázdninové dny se nám celkem
zaplnily. Stále v jednání je naše účast na MFF
v Kežmaroku. Slovensko navštívíme ještě jednou,
a to koncem července, přesněji řečeno zamíříme
do Lázní Nimnica. Mezi těmito akcemi nás čeká
samozřejmě účast ve večerním sobotním pořadu
FF Mistřín, na který se po čtyřech letech již velmi těšíme. Více prozrazovat nebudu, zajisté bude
o všem informovat autor pořadu. Co se srpna týče,
v plánu je zájezd do Polska a chvíli poté účast
na festivalu u Znojma. Je tedy opravdu nač cvičit
a trénovat. Jsem ráda, že se souborový kolektiv
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Soubor Lúčka po vystoupení v Uh. Hradišti

stále obměňuje, ale někdy je to náročné v rámci
nácviku z pohledu vedoucího. Opět velmi kladně
hodnotím spolupráci s CM Stužka pod vedením.
Petra Kostihy. Čím více společných folklorních
akcí, tím více je znát vzájemná sehranost. Doufám, že i Vy nás v nadcházejících letních dnech
rádi uvidíte a uslyšíte na některé z připravovaných akcí, abyste viděli tu radost a nadšení, která

z našich členů opravdu vyzařuje. Všem spoluobčanům přejeme krásné letní slunné dny. My na letní
měsíce máme program opravdu nabitý, takže pokud byste rádi s námi sdíleli všechny tyto příjemné zážitky, povinnosti a radosti, přijďte za námi.
Každý pátek ve 20.00 nacvičujeme na KD a těšíme se na Vás. Za soubor Lúčka
Iveta Frőhlichová, ředitelka spolku

Ženský sbor REZEDKY
Týden po velikonočních svátcích 22. 4. 2017 jsme na Sokolovně
ve Svatobořicích-Mistříně přivítaly skleničkou skvělého vína návštěvníky prvního KABARETU s názvem KABARET alias Rezedky trochu
jinak. Příprava Kabaretu nás stála mnoho sil a času. Nacvičit perfektně všechna čísla, ušít a nakoupit kostýmy, obstarat doplňky, připravit
výzdobu, napéct koláčky pro účinkující a hosty. To chce opravdu velké
odhodlání a chuť ukázat, že to, co děláme, děláme s láskou, pro potěšení nás a samozřejmě diváků. Některé kostýmy potřebovaly upravit,
a proto se z některých z nás staly i švadlenky. Nepodcenily jsme ani
výzdobu Sokolovny. Svatoborská „sokolka“ se na jeden večer proměnila v okouzlující blýskající šantán, ve kterém všechna čísla uvedla
skvělá konferenciérka.
Taneční čísla střídala čísla pěvecká nebo hudební, krásné kostýmy
střídaly kostýmy nádherné, každý výstup na jevišti byl jedinečný a excelentní. Kabaretní fotokoutek se stal svědkem desítek originálních
póz a kreací.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Hvězda kabaretního večera

31

Jedno z čísel Kabaretu v podání Rezedek

Celý večer měl šmrnc a dle neutichajícího potlesku diváků si troufám říct, že to byl večer velmi
podařený. Ráda bych poděkovala za skvělou neopakovatelnou atmosféru a hřejivá slova chvály.
Moc nás mrzí, že byl omezený počet míst a někteří zájemci se na představení nedostali. Nezoufejte,
KABARETEM to nekončí….
Rezedky pokračují dál pravidelnými zkouškami, teď už zase jen pěveckými. Naším cílem je

dokončit připravované CD, jehož polovinu jsme
natočily už začátkem dubna.
Poctivě se také připravujeme na FF Mistřín
2017, kde bychom měly vystoupit v pátek 14. 7.
s pásmem milostných skočných a v sobotu se samozřejmě v celé své kráse objevíme v průvodu.
Přeji Vám krásné léto.
Za Rezedky Marcela Hasalová

Soubor Mistřín
Hlavní událostí jarní sezony je pro nás již tradičně Pálení čarodějnic a i tentokrát tomu nebylo
jinak. Do příprav jsme se vrhli již několik týdnů
předem, abychom vše stihli zajistit včas. Důležitým faktorem u takové akce je vždycky počasí,
které nevěstilo nic dobrého a chvilku jsme si pohrávali i s myšlenkou akci zrušit. Nakonec jsme
to ale neudělali a to bylo určitě dobře, protože počasí se umoudřilo a vše mohlo proběhnout podle
plánu. Opět dorazila spousta dětí v maskách čarodějnic, které si přišly s rodiči užít odpoledne plné
her. Pro každou masku byl připraven špekáček
a další drobné ceny, které snad potěšily dětské
dušičky. Díky patří našim členkám, především
pak Martině Horké, která si zábavu pro děti vzala pod křídla, a my chlapi jsme se mohli v klidu.

32

věnovat dalším přípravám. Večer jsme pak zapálili vatru s čarodějnicí a odpolední zábavu pro
děti vystřídala noční zábava pro dospělé s country kapelou Radost. Organizace takové akce není
jednoduchá a ve svém volném čase se na ní podílí
spousta našich členů, ale pokud se všechno podaří, je tam vždycky perfektní atmosféra, kterou
si užíváme. Odměnou pro nás je slyšet, že jste se
dobře bavili a akce se vám líbila. A když je v organizačním týmu dobrá parta, tak je to všechno
ještě jednodušší.
S velkou vervou jsme se pustili také do nacvičování pásma pro akci Kabaret – Rezedky trochu jinak. Předně chci poděkovat Rezedkám, že nás pozvaly. Moc se jim to vše povedlo – kdo tam byl, určitě
se mnou bude souhlasit. Snažili jsme se přispět.
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svou trochou do mlýna a věříme, že jste se při naší
interpretaci hitů mistra Karla Gotta bavili. Kdo
nemohl být na vystoupení živě, může zabrousit
na náš facebookový profil, kde najde i spoustu fotek a videí z dalších akcí, kterých se účastníme.
V červnu jsme přijali pozvání od sousedů ze
Šardic na zpívání mužských a ženských sborů.
Moc dobře se tam o nás postarali a my jsme si
užili zpívání jak na jevišti, tak poté společně
s ostatními sbory jen tak pro radost.
Poslední akce, o které se musím zmínit, je další ročník Cimbálů na ulici, který si pomalu získává pevné místo ve folklorním kalendáři naší
obce. Na letošním ročníku vám hrála Varmužova
CM. V průběhu odpoledne jste mohli slyšet také
Dětskou CM při ZUŠ Dubňany, místní nadějnou
cimbalistku Marušku Hajnou s její kamarádkou
Šárkou Lungovou ze Skoronic a v neposlední řadě
Ríšu Horáka a Mirka Kyněru. Díky, že jste přišli

ve svém volném čase zahrát. A že toho volného
času muzikanti mají pomálu, to víme všichni. Při
krásném nedělním počasí to byla příležitost dát
si sklenku vína a popovídat s přáteli při poslechu
cimbálky, což se povedlo, a to je i hlavní cíl této
akce. Snad jen pro další ročníky bychom si přáli,
kdyby si přišlo zahrát ještě více místních muzikantů. Třeba jen jednu písničku, ale atmosféru by
to určitě posunulo ještě o schůdek výše.
Poslední jarní dny se u nás nesly také v duchu
příprav na největší folklorní událost v naší obci.
Možná právě ve dnech konání folklorního festivalu
v Mistříně čtete tyto řádky v nově vydaném zpravodaji, a tak když přijdete na sobotní program, uvidíte náš soubor v akci. Můžete zhodnotit, jestli naše
úsilí za něco stálo. My věříme, že ano.
Přejeme všem krásné léto plné zážitků a těšíme
se na viděnou na některé z dalších akcí.
Za Soubor Mistřín, Petr Hajný

Mužská část souboru Mistřín
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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Mistříňanka
Vážení spoluobčané a příznivci dechové hudby, je tady další číslo obecního zpravodaje, a tak
mi dovolte, abych Vám v krátkosti shrnul to, co
Mistříňanka stihla za poslední měsíce. Začátkem
května jsme v rámci odpočinku od koncertování
uspořádali zabíjačku, která se konala již tradičně
u Šrahulků v Mistříně.
Poté jsme se pustili do dlouho připravovaného
projektu nového DVD, které by mělo vyjít v nejbližší době. Kromě kapely se natáčení zúčastnili
také zástupci Slováckého souboru Lúčka, Slováckého krúžku Svatobořice-Mistřín a další, kterým
patří velké poděkování za jejich ochotu. Abychom
veřejnosti ukázali krásy naší obce, natáčeli jsme
v prostředí svatoborských Kukel, které je mnohými fotografy velmi vyhledáváno a nazýváno jako
„Moravské Toskánsko“. Dále na obrazovkách
mohou diváci vidět několik druhů krojů ze Svatobořic-Mistřína. Tímto se snažíme lidovou tradici
prezentovat pro celou dechovkovou veřejnost. Zda
se nám tento projekt povedl, budete moci posoudit sami jak na samotném DVD, tak na našem
YouTube kanálu.

V měsíci květnu jsme dále odstartovali letošní
sezonu festivalů a koncertů, na kterých Mistříňanka účinkuje v jarních a letních měsících každý víkend.
První červnový pátek jsme na místní kulturní
dům přišli společně zahrát, zazpívat a poblahopřát
našemu zakladateli a dlouholetému kapelníkovi
Mistříňanky - Antonínu Pavlušovi k jeho 70. narozeninám. Až do ranních hodin při zpěvu a tanci se
bavilo na 150 hostů, kromě rodiny, přátel a myslivců nechyběly ani významné dechovkové osobnosti,
jako jsou Jan Slabák nebo Miloslav Procházka,
který svému velkému příteli napsal k tomuto jubileu valčík s názvem „Dědečkovy vzpomínky“.
Pro příznivce dechovky z našeho okolí jsme
uspořádali již 2. ročník festivalu „Zbořilovy Milotice“, který se konal 18. 6. v areálu zámku Milotice a posluchačům se kromě Mistříňanky představili Babouci, Dubňanka a domácí Miločanka.
V červenci si opět vyměníme dechové nástroje
za kopačky a pořádáme 5. ročník Fotbalového turnaje dechovek, o kterém Vám přineseme informace v příštím čísle zpravodaje.
Za DH Mistříňanka Kryštof Neduchal

Mistříňanka a Zbořilovy Milotice
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Skautský oddíl
Jak trávíme náš společný čas – skauti z Mistřína vyrazili zdolat lezeckou stěnu do Milotic.
Scházíme se každou středu v 16.00 hod. na Komunitním centru v Mistříně. Tentokrát jsme
nepokračovali dovnitř, kde máme zázemí, ale
nasedli jsme na jízdní kola a vyrazili po cyklo-.
stezce směr Milotice. Netrvalo to dlouho a dostali
jsme se k cíli naší cesty. Ti mladší z nás zůstali
s údivem stát při pohledu na velikost stěny, pro
starší to nebylo nic nového. Před samotným lezením jsme si zopakovali bezpečnostní zásady
a horolezecké uzly. Pak jsme se konečně, jištěni
lanem, pokoušeli zdolat co nejvíce lezeckých cest.
Každý s menší či větší námahou dokázal vyšplhat
nahoru aspoň jednou a mohl se s hřejivým pocitem v srdci vrátit domů.
Josef Borkovec
P. S. Skautský oddíl bude v září přijímat nové
členy od 6 let. Kontakt na vedoucí naleznete na:
www.skautkyjov.cz. Přijďte mezi nás!

Skauti při zdolávání lezecké stěny

Kroužek Hubert
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT při
ČMMJ OMS Hodonín má ve školním roce 2016 2017 celkem 14 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy
v pondělí, a máme pestrý program schůzek a také
výletů s přírodovědnou a mysliveckou tématikou.
V březnu jsme se zúčastnili Okresní přehlídky
trofejí, kterou jsem jako každý rok spojila se zajímavou exkurzí, tentokrát to bylo do Muzea myslivců a pytláků v Babicích.
Ráno 3. 3. 2017 jsme se vydali všichni na Okresní přehlídku trofejí, zde nás čekalo milé přivítání
již v předsálí – byla tam ukázka dravců. V sále
KD Kyjov jim p. Lípový vysvětlil, proč jsou někteří srnci průběrní, proč mají červený nebo modrý bod a také jsme si prohlédli medailové srnce,
daňky, muflony a jeleny. Trofeje lišek, divokých
prasat a jezevců. Děti se podívaly na vítězné obrázky soutěže spojené s přehlídkou trofejí s názvem „Mé toulky za zvěří“. Našly si svoje obrázky,
které kreslily v zimním období na našich schůzkách. Přísálí bylo jako tradičně obsazeno členy
LČR, kteří děti zkoušeli ze stop zvěře. Vzhledem
k tomu, že celou sadu stop zvěře máme pořízenou
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

v kroužku, pánové z Lesů České republiky byli
velmi překvapeni tím, jak děcka stopy zvládají.
Poté jsme se vydali všichni směrem k Babicím.
Jejich muzeum je vyhlášené svou sbírkou dravců,
vycpanin, nábojů, starodávných loveckých oděvů,
zbraní atd. Ve dvoře jsme viděli ve voliérách orebice, bažanty, křepelky….. Bylo to velmi poučné
a všem se to líbilo.
Dalším naším společným výletem byla exkurze
1. 5. 2017 do bažantnice, kde jsem pozvala i rodiče, kteří měli čas. Pokládám to za dost důležité,
aby členové kroužku viděli, jak se líhnou bažantí
kuřátka a jakým způsobem se o ně starají, než
vyrostou. Beru to jako skvělou příležitost každým
rokem si zopakovat před soutěží Zlatá srnčí trofej
– jakým způsobem se v bažantnici provádí umělý
odchov bažantů.
Schůzka 8. 5. 2017 – soutěž ve střelbě ze vzduchovky o drobné ceny. Trénovali jsme, jako v tomto
roce několikrát, střelbu ze vzduchovky, kluci připravili ohýnek a opékali jsme si špekáčky. Příprava na Okresní kolo Zlatá srnčí trofej a střelba ze
vzduchovky tímto vrcholila. Na poslední schůzce.
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před soutěží 15. 5. 2017 bylo opakování – ukázka
loveckých zbraní střelných, chladných, ukázka
vycpanin ptáků, kteří žijí v naší oblasti a také
opakování loveckých plemen psů.
Zlatá srnčí trofej, která se konala na Pánově
20. 5. 2017 – zúčastnilo se 9 členů kroužku HUBERT, umístění:
1. místo kat. A - dívky - Marina Urubková
2. místo – Valentýna Seloucká
1. místo kat. A - chlapci - Adam Šefčík
3. místo - Adam Kališ
absolutní vítěz sk. A - Marina Urubková
1. místo kat. B - chlapci - David Šefčík
3. místo - Tomáš Vítek
2. místo dívky kat. B - Nikola Měchurová
absolutní vítěz sk. B - David Šefčík
Okresní kolo střelby ze vzduchovky:
1. místo kat. A - Marina Urubková
3. místo - Natálka Slancová
2. místo kat. B - Tomáš Vítek

V tomto roce jsme z Okresního kola ZST přivezli 10 medailí a 4 poháry, obsadili jsme obě
první místa kategorie A i B – absolutní vítěze,
kteří pojedou soutěžit na Národní kolo ZST , které
je u Českého Krumlova. Všem moc děkuji za příkladnou reprezentaci kroužku HUBERT a také
obce Svatobořice-Mistřín.
Tímto bych ráda poděkovala za přípravu a pomoc manželovi – p. Lípovému, který členům
kroužku ukázal lovecké zbraně, vysvětlil druhy
nábojů a zopakoval lovecká plemena psů. Velmi
ochotný byl i Jaroslav Kolouch, neodmítl moji
prosbu, udělal si čas a měl skvělou přednášku ze
života ptactva s ukázkou vycpanin.
Poslední setkání členů kroužku, spojené s koupáním a grilováním, proběhlo 19. 6. 2017 a pak se
potkáme v dalším školním roce.
Fotogalerie z našich společných akcí a skvělých
zážitků je také na FCB s názvem Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT Svatobořice-Mistřín.
Vedoucí Lenka Lípová

Úspěšný kroužek Hubert s cenami a poháry
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SDH Svatobořice
Vážení spoluobčané!
Dnešní příspěvek bychom chtěli věnovat vzácnému člověku, našemu bratru Josefu Ingrovi, který nás opustil po dlouhé nemoci dne 14. 5. 2017.
Josefa Ingra jsem poznal tak, jak jsme ho znali
mnozí - na hřišti s píšťalkou na prsou, kde svým
nezaměnitelným mocným hlasem častoval své
svěřence z řad hasičské mládeže. Jeho rázné povely se mísily s hlukem motorové stříkačky hnané
na plný výkon. On také hnal mladé hasiče na plný
výkon a měl výsledky. Jeho rukama prošlo mnoho
z nás a dodnes na ta léta vzpomínáme. On mě přivedl k hasičině, on mě učil prvním dovednostem.
Pamatuji rozhovory na hasičce nebo v hospůdce
U Košackých, kde jsme se zatajeným dechem naslouchali jeho historkám, kterých měl nepřeberné množství. Dýchalo z něj člověčenství v pravém
slova smyslu. Uměl pokárat, ale také pochválit.
Všem a všechno říkal na rovinu - prostě byl rovný
chlap. Budeš nám, Josefe, chybět, budou nám chybět Tvé rady a zkušennosti.
Naštěstí jsi vychoval řadu následovníků a Tvá
stopa jen tak nevychladne. Já věřím, že tam někde
na obláčku už sestavuješ andělské dužstvo, které
trénuje pod Tvým vedením. Čest Tvé památce.
V krátkosti zkusíme připomenout jeho hasičskou pouť. Josef Ingr se narodil 30. 9. 1938. Ha-

sičem byl od svých 17 let. Prošel řadou funkcí,
ponejvíce ve funkci velitele. Od roku 2001 - 2010
byl strostou SDH Svatobořice. Starostování ukončil až ze zdravotních důvodů. Byl u zrodu dětské
soutěže o putovní pohár Josefa Muchy, která je
jednou z nejstarších soutěží v republice. Zasloužil
se o družbu s DHZ Radošovce, která trvá od roku
1976 dodnes.
Byl okrskovým velitelem, členem pléna OV SPO
Hodonín, členem Krajského výboru, po jeho zrušení byl místostarostou Okresního výboru Hodonín. V letech 2000 - 2010 byl předsedou kontrolní
a revizní komise OV. Obdržel řadu vyznamenání.
V roce 1998 vyznamenání nejvyšší - Zasloužilý
hasič. Při příležitosti 100. založení sboru mu byl
udělen Řád sv. Floriána. Byl také prvním Čechem,
kterému byl udělen slovenský Řád sv. Floriána.
Byl členem okresního Klubu zasloužilých hasičů
a funkcionářů okresu Hodonín i jejich vedoucím.
Mnoho let vedl mladé hasiče a měl značnou zásluhu na chodu sboru.
Za Výbor SDH Příkaský Jiří – kronikář

ČINNOST MLÁDEŽE

Mladí hasiči přípravu na sezonu soutěží GP
hry PLAMEN zahájili soustředěním. Letos jsme
jeli do Vacenovic, kde jsme v „hasičském areálu“

Mladí zástupci SDH Svatobořice na soutěži v Kozojídkách
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017
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trénovali požární útok s vodou, štafety požárních
dvojic, CTIF a 4 x 60 m. Soustředění jsme měli
dvoudenní a přespali na hasičce.
Zúčastnili jsme se halových soutěží ve Velké
nad Veličkou a ve Vracově. Zde se nám nedařilo,
ve vázání uzlů máme ještě rezervy.
V neděli 30. dubna nás čekala první soutěž
v požárním sportu hry Plamen a pak každý víkend
(sobota nebo neděle). Do konce sezony zbývají již
jen soutěže v Miloticích a na domácí půdě v neděli
25. června. V letošním roce soutěžíme jen v kategorii mladších žáků, do které nám věkově pře-

šly děti z přípravky. Účast na těchto soutěžích je
pro ně velkou neznámou, ale chuť vyhrát a získat
nové dovednosti družstvo udržuje v lepší půlce.
Dále jsme s dětmi provedli sběr starého papíru,
za který Vám děkujeme.
V sobotu 29. dubna jsme uspořádali Slet čarodějnic. Připravili jsme pravidelné přezkoušení
v hodu koštětem, úprku v pytli, vodním slalomu
a dalších disciplínách. Pro chladné počasí jsme
letos neměli Minizoo.
Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Iveta Lungová

SDH Mistřín
Jarní měsíce tradičně patří sportovním kláním
– tvrdé přípravě na trénincích či soustředěních
a především pak závodům. Mládežnická družstva
začala sezonu halovou soutěží ve Velké nad Veličkou, kde se mladší žáci umístili na 2. místě a starší žáci brali bronz. O 2 týdny později ve vracovské hale si naše týmy pořadí vyměnily. Poslední
dubnový víkend následovalo tradiční soustředění
v Osvětimanech a rovnou ze soustředění se naše
družstva vydala na první ligové závody. Nejdůležitější vítězství si naše družstva připsala na okresním kole v Ratíškovicích, kde se oba týmy umístily na 1. místě. Starší žáci si tímto vítězstvím
zajistili také postup na krajské kolo v Blansku,
které se uskutečnilo 17. 6. 2017.
Předposlední květnovou neděli jsme uspořádali
soutěž O pohár starosty SDH u hasičské zbrojnice v Mistříně. Starší žáci pokračovali ve skvělých
výsledcích a dokázali zvítězit ve všech disciplínách. Za zmínku stojí především famózní čas
15:21s z požárního útoku. Mladším žákům stačila k celkovému vítězství dvě 2. místa a dařilo se
i jednotlivcům. V běhu na 60 m překážek se David
Fric umístil na 2. místě a Anna Hajná v kategorii
děvčat zvítězila.
Vítěznou vlnu bohužel zatím nechytla družstva
mužů a žen. Letos se Grand Prix Hodonín v požárním útoku účastní dokonce 2 týmy mužů a jeden tým žen. A tým mužů v úvodních závodech
předváděl výkony na hranici 17 s, bohužel vždy
pouze na jednom terči. Prvním slušným výkonem
tak byl až čas 17:58 s z Ratíškovic. Průběžně se
Áčko drží na 3. místě, ale situace na čele je velice vyrovnaná. B tým mužů a ženy zatím doplácí
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na nováčkovské chyby a průběžně se drží na 7.
a ženy na 6. místě.
Nejdůležitější závod dosavadního průběhu sezony ale týmy mužů i dorostu zvládly. V okresním
kole v požárním sportu, konaném letos poprvé
v Ratíškovicích, muži, dorostenci i dorostenky
zvítězili a vybojovali postup na krajské kolo. To
dorostenecké se koná 18. 6. v Blansku, muži se
o postup na Mistrovství ČR poperou 5. 8. v Brně.
Je potřeba zmínit i další „mimosportovní“ aktivity sboru. Na začátku dubna jsme provedli sběr starého železa. Za věnovaný železný odpad děkujeme!
Významnou událostí pro náš sbor a celou obec
Svatobořice-Mistřín bude předání nové cisterny,
o které jsme se podrobněji zmiňovali již v minu-

Dívčí družstvo SDH Mistřín po úspěchu
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lém zpravodaji. Předání je plánováno ke konci
června. Slavnostní křest nového zásahového vozidla proběhne v sobotu 8. 7. od 15:00 u hasičské
zbrojnice v Mistříně. Všichni jste srdečně zváni!
Zároveň všechny srdečně zveme na již tradiční
Letní noc se  skupinou Generace. Letos se usku-

teční v sobotu 22. července od 20:00 v areálu
u hasičské zbrojnice v Mistříně. Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení a skvělá zábava! Těší
se na Vás pořadatelé!
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

TJ Sokol Svatobořice
Jaro a léto jsou dvě nejkrásnější období roku.
Když se ráno probudíme, automaticky očekáváme
jasnou modrou oblohu. Když je zataženo, jsme mrzutí, ale taková je příroda. Stejně je tomu v životě.
Nejsou všechny dny prosluněné radostí a štěstím.
Někdy řešíme problémy zdravotní, finanční nebo
osobní. A když se toho nakupí mnoho, řekneme
si: ”Proč my? Proč zrovna já?” Ale to je život. Ani
na tom našem sokolském nebíčku není všechno
bez mráčku. Když se nám něco nepovede, tak si
nezoufáme a řekneme si: „Příště bude líp“. Takový závěr nebyl nutný v případě velikonoční výstavy 25. 3. na Sokolovně. Byla to výstava, která
patřila k Velikonocím, ale měla podtext Babiččina
kuchyně. Vystavovalo se a prodávalo velikonoční
zboží a zbytek tvořila výstava všeho, co používaly
naše babičky a maminky. My, poválečné ročníky,
jsme také stihly všechno toto nádobí a nářadí
používat. Když jsem vystavené zboží uviděla, neubránila jsem se vzpomínkám, stejně jako všichni
starší účastníci. Mimo jiné tam byla konvička, se
kterou jsem chodila do ”konzumu pro mléko”. Vedle stál aluminiový hrnek, do kterého jsem každé
ráno dostala dávku kozího mléka, které nám sice
nechutnalo, ale museli jsme je pít. Důvody byly
dva: 1. ekonomický a 2. protože bylo zdravé. Jak já
jsem tu kozu nenáviděla! Té, která za nic nemohla, jsem přála to nejhorší. Aby si zlomila nohu, aby
skončila v klobásách nebo aby se oběsila na tom
řetězu, na kterém byla uvázána. Nestalo se tak
a my jsme pili dál. Dokonce i moje děti tato éra zastihla, protože byly moc malé a nemohly se bránit,
tak v pití tohoto lahodného moku pokračovaly.
Nakonec se to vyřešilo samo, koza pošla stářím.
Dnes jsou výrobky z kozího mléka vyhledávanou
lahůdkou, ale u členů mojí rodiny, včetně mě,
zmínka o kozím mléce vyvolává divný pocit v žaludku. Ochutnání nebo pozření takového jídla nepřipadá v úvahu. Další vystavované zboží byl umývací stůl, ve kterém se umývalo nádobí. O tekoucí
vodě, teplé a studené, se nám mohlo jenom zdát.
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Sportujeme s radostí na Sokolovně

Dnes, když neteče teplá voda, tak je to pohroma.
Dále byly k vidění ošatky na pečení chleba. Jednou týdně maminka zadělala těsto a já jsem je
na trakaři vezla do pekárny. Strýček Kolečkář mě
vždy s úsměvem přivítal. Na vůni čerstvě upečeného chleba nejde zapomenout. A když jsem při
zpáteční cestě najela na nějaký hrbol a chleba se
vysypal na zem, nic se nestalo. Oprášený se vrátil
a jelo se domů. Když to při jídle křuplo, zase se nic
nestalo. Zde nastoupilo pořekadlo „kdo ví, z čeho
ztlustneš“. Účast na výstavě byla velká, jako pohoštění se podávaly honzovy buchty a motance
s mákem a ořechy. Návštěvníci si povídali a besedovali, spokojenost byla oboustranná. Zatím, co
jedna část připravovala výstavu, my zbývající jsme
jeli do Veselí, kde se slavilo 120. výročí založení
TJ. Přispěli jsme do programu svým vystoupením
s taškami a metlami. I zde proběhlo vše bez problémů, i když jsme měli obavu, že některá z nás
přistane mezi diváky, protože jeviště bylo malé.
Sklidili jsme velký potlesk a přítomní nešetřili
chválou nad naším výkonem.
První máj jsme oslavili na Sokolovně při malém pohoštění. Původně se mělo zpívat, ale diskuze byla tak rušná, že zpívání jsme si nechali až
na narozeninové posezení jedné naší sestry, která
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slavila své životní jubileum. Ještě jednou jí přejeme zdraví, zdraví, zdraví, které tak moc potřebuje.
Den dětí proběhl také na Sokolovně. Závodilo
se, soutěžilo, odměňovalo. Že člověk je celý život
dítětem, dokazuje fakt, že mnozí rodiče zapomněli
na svou rodičovskou autoritu a některé disciplíny
plnili spolu s dětmi. Přípravu celé akce si vzali
za své členové oddílu stolního tenisu.
Pomalu se nám rýsují další akce, mezi ty nejdůležitější patří nácvik programu na Senior Dance,
se kterým pojedeme koncem srpna na prkna, jež
znamenají svět, až do Ratíškovic.

Je doba dovolených, každý z nás tráví volný čas
tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Někdo na zahrádce, někdo s dětmi, někdo na kole, někdo u moře.
Když jedete do naší ulice Pod Sokolovnou, pokocháte se pohledem na ten náš krásně osázený potůček. A dál pojedete k hospůdce u Dufků, dále
vjedete na cyklostezku a tam můžete pokračovat
dál. To já jenom kdyby náhodou někdo potřeboval
poradit co s volným časem. Inu dobrá rada nad
zlato.
Marie Mrkývková,
členka TJ Sokol Svatobořice

Box Club Mistřín
Úspěch mistřínského boxu v oblastní lize
Minulý týden skončila sezona 2016/17 Oblastní ligy boxu posledním 12. kolem, které se konalo
v Brně. Oblastní ligy se již mnoho let pravidelně
účastní také oddíl boxu ze Slovácka, TJ Svatobořice Box Club Mistřín. Náš oddíl se v letošním
roce potýkal s určitým úbytkem aktivních boxerů.
Tento pokles počtu členů je dán nejen náročností tohoto sportu, ale také velkou nabídkou podobných bojových sportů, jako jsou thajský box,
MMA a K1, které přitahují mladé svou zdánlivě

větší atraktivitou. Přesto je však klasický box
nezbytnou průpravou pro tyto sporty a každému
zájemci o tyto sporty bych doporučil začít klasickým boxem. I přes zmiňovaný úbytek boxerů
dosáhl náš oddíl v tomto ročníku velmi pěkných
výsledků ve všech kategoriích. V kategorii školní
mládeže jsme obsadili pěkné 3. místo za oddíly
BC Poruba a Bruiser Kroměříž, v kategorii kadetů velmi pěkné 2. místo za oddílem z Poruby.
Nejúspěšnější byla pro nás kategorie juniorů,
ve které jsme zvítězili a obsadili vynikající 1.

Zástupci Box-Clubu Mistřín
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místo. V kategorii dospělých boxerů - mužů jsme
obsadili velmi pěkné 3. místo za dvěma vynikajícími oddíly z Brna – BC a KO. Výsledky jsou o to
cennější, že v oblastní lize nastupují daleko větší
oddíly jako BC Brno, KO Brno, Gambáre Olomouc,
BC Poruba a dále celá řada dalších oddílů z takových měst, jako jsou Znojmo, Jihlava, Svitavy,
Hodonín a Vsetín a z nich převážná většina skončila za oddílem z Mistřína. Je však nezbytné dodat, že na těchto skvělých výsledcích se velkou
měrou podíleli také hostující boxeři z Holíče pod
vedením trenéra Romana Bielika a Michala Jurkoviče a dále boxeři ze Skalice pod vedením trenérů
Jána Kučeríka a Juraje Blahy. S těmito oddíly BC
Mistřín spolupracuje, mívá společné tréninky jak
na Slovensku, tak také v Mistříně a mnozí z nich
za BC Mistřín zákonitě hostují.
Celkem naši boxeři odboxovali téměř 50 zápasů, v nichž 25x zvítězili, 8 zápasů skončilo
remízou a 15x odešli poraženi. K nejvýraznějším
postavám patřili Petr Literbacký, Patrik Paták
a Kristian Nový.
V Mistříně vedou tréninky trenéři František
Janča, Tomáš Frýdek a nejmladším trenérem je ještě nedávno boxující Patrik Kobliha, ale tím hlavním
je Jožka Horák, duše i srdce celého mistřínského.

boxu a troufám si tvrdit, že bez něho by patrně mistřínský box už nebyl. U příležitosti březnového
kola Oblastní ligy konané na Sokolovně ve Svatobořicích oslavil trenér Horák kulaté 60. narozeniny, ke kterým mu přišlo popřát vedení obce v čele
se starostou Ing. M. Veselým, dále vedení Sokola
a v neposlední řadě všichni trenéři z oblasti v čele
s předsedou JM oblasti boxu p. Daliborem Klobáskou.
Za připomínku ještě stojí práce pánů Josefa Vašulky a jeho syna Ladislava, kteří velmi aktivně
pomáhají s technickým zázemím oddílu a členem
našeho oddílu je také Martin Dolina, který působí
v oblastní lize jako aktivní rozhodčí.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat vedení obce Svatobořice-Mistřín s panem starostou
a vedení Sokola za aktivní pomoc a dotace, bez
kterých by naše činnost byla značně těžší.
Co závěrem. Po náročné sezoně nás čeká prázdninová přestávka a po ní v polovině srpna už zase
začne tvrdá příprava na novou sezonu. No a tady
bych chtěl pozvat všechny nadšence, kteří by
měli o tento tvrdý, ale pěkný sport zájem nejen
na úrovni závodní, ale také rekreační, ať neváhají
a po prázdninách přijdou a rozšíří naše řady!
Za oddíl boxu Franta Janča

SK Spartak
Druhý červnový víkend byly odehrány poslední mistrovské zápasy v sezoně 2016 - 2017. Hráči
i fanoušci mají za sebou dlouhou a pestrou sezonu
plnou gólů, bodů a zajímavých momentů. A jako
vždycky – po skončení nějaké doby přichází její
zhodnocení.
Spartak reprezentovali napříč všemi soutěžemi
věkové kategorie mužů, dorostu, starších a mladších žáků a mladší přípravky. Muži prožili jaro naprosto odlišné od podzimu. Jejich výkony v druhé
polovině sezony vedly k rozčarování mnoha příznivců i vedení oddílu. Ačkoli očekávání po povedeném podzimu, umocněném o návrat kanonýrka
Zbyňka Tomana, u mnoha fanoušků dávala naději
na boje o přední příčky, realita byla zcela opačná.
Slabé výkony týmu vedly od porážky k porážce
a malou náplastí může být jen vcelku povedený
červen, kdy po dvou výhrách poskočili v tabulce
na konečné sedmé místo. Důvody pro špatné výsledky mohou být především absence zraněných
opor a také velké změny v sestavě, která byla
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

prakticky odlišná v každém kole. Nejlepším střelcem s 13 góly se stal Zdeněk Koch.
Premiérovou sezonu v nejnižší krajské soutěži
mají za sebou dorostenci. Před sezonou panovala velká zvědavost, jak si naše naděje povedou
ve srovnání s okolními fotbalovými baštami jako
Mutěnice, Ratíškovice nebo Rohatec. Kluci ale
předváděli celou sezonu výborné výkony, které
je na konci vynesly až na vynikající třetí místo.
Po dlouhé době se sešla skvělá parta kluků, kteří
se poctivě připravovali na každý zápas a někteří
byli velmi často k dispozici i pro utkání mužů, kde
rozhodně nebyli jen do počtu. Nejlepším střelcem
se 36 brankami byl Lukáš Koch.
Starší žáci v okresním přeboru vybojovali konečné 8. místo. Nejlepší střelec Roman Macháč
pak zaznamenal 18 gólů. Mladší žáci si vedli
o něco lépe, skončili druzí s 24 výhrami, 2 prohrami a především s impozantním skóre 269:29.
Nejvíc gólů soupeřovým brankářům nastříleli Tomáš Vavřina (62) a Matěj Grmolec (50). V příští.
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sezoně však odejde kostra mladších žáků o kategorii výš, a tak dostanou šanci mladší kluci. Věříme, že se povede pokračovat ve výborných výsledcích u obou žákovských týmů. Jak krásné bývá
sledovat zápasy našich mladých talentů, hemží se
krásnými brankami a pohlednou hrou!
Na druhém místě skončila i mladší přípravka,
která svým soupeřům nastřílela 192 branek. Nejlepšími střelci se s 78(!), resp. 72(!) góly, stali
Dominik Bábíček a Lukáš Vodička. Jsme velmi
rádi, že takové talenty v naší mládeži máme. Doufáme, že se nám je podaří udržet a neodlákají nám
je silnější kluby z okolí. Velký dík patří především
trenérům mládeže za jejich výchovu. Od příští sezony budeme mít opět mužstvo starší přípravky,
aby přechody mezi kategoriemi byly pro kluky
plynulejší a aby se dokázali lépe přizpůsobit hře
starších kamarádů. Na tomto místě bych také
chtěl jménem vedení klubu apelovat na každého,
kdo by se rád zapojil do činnosti Spartaku. Hledáme nového trenéra pro mladší žáky a kdokoli
by měl chuť, může se zastavit na Spartaku nebo
kontaktovat pana Kamila Maršálka. Budeme moc
rádi, pokud se najde nová posila našeho realizačního týmu.
Příští týdny a měsíce budou patřit velkým
změnám v areálu Spartaku. Chtěli bychom především velmi poděkovat vedení naší obce, která
přispěla významnou částkou na výstavbu nových
kabin a sprch a na rekonstrukci stávající budovy.
Bez této podpory bychom se k úpravám dostávali
opravdu velmi složitě, pokud vůbec. Děkujeme!

Také nás moc potěšila informace od Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace
ve výši 150 tisíc korun pro naši mládež. Za tyto
získané peníze klub pořídí nové tréninkové pomůcky, ale také bude moci zaplatit ubytování
a stravování na soustředěních či jednotlivých turnajích, kterých se mládežnické celky SK Spartak
zúčastňují.
V průběhu prázdnin u nás ale bude živo. Proběhne u nás turnaj dechových hudeb, žáci se
chystají na turnaj do Ježova a určitě se odehrají
přátelská utkání před začátkem nového ročníku
v průběhu srpna. Máte se tedy už teď na co těšit!
Děkujeme všem našim fanouškům, hráčům, trenérům, celému technickému zázemí a sponzorům
za vše, co pro fotbal ve Svatobořicích dělají. Přejeme krásné a naplněné léto a těšíme se na Vás zase
brzy u nás na fotbale!
Za SK Spartak Petr Šťastný

Přípravka SK Spartak při tréninku

◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Poznávací zájezd
Z iniciativy místních seniorů a především
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených jsme
uspořádali 16. května poznávací zájezd do Punkevní jeskyně Macocha a nejenom tam. V osm
hodin byl odjezd na Skalní můstek Macocha,
kde jsme se lanovkou spustili k hlavnímu vstupu do jeskyně. Z kabinky lanovky jsme se mohli potěšit pěknými panoramaty okolní přírody
a skalních útvarů. Po prohlídce Punkevní jeskyně a propasti jsme se ještě povozili na lodičkách
skalními labyrinty. Pak jsme se vydali na prohlídku státního zámku v Rájci nad Svitavou a jeho
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přilehlého parku. Při zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili na poutním místě ve Křtinách, kde jsme
si prohlédli farní kostel Jména Panny Marie. Zde
jsme se také dověděli o propojení tohoto poutního
místa s naší obcí. Jedním z nejštědřejších donátorů kostela i přilehlého kláštera byla hraběnka
Zuzana Kateřina Liboria z Ditrichštejnu, rozená
Prakšická ze Zástřizl, která v roce 1687 vlastnila
i zámek ve Svatobořicích, ale to je již jiný příběh.
Věříme, že se účastníkům zájezd líbil a na podzim
připravíme podle zájmu další.
Rostislav Marada
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

Zájezd na Macochu

„Krojované víchernice“
V polovině dubna k nám zavítala světoznámá
fotografka Líba Taylor, která fotí po celém světě především pro humanitární organizace (Unicef, Save the Children Fund, Actionaid, UNHCR,
WHO, UNAIDS aj.). Původem je Češka, ale v roce
1968 odešla do Anglie, kde se provdala.
Vystudovala zde fotografii na prestižní škole
Newport College of Art. Její doménou byly a stále
jsou rozvojové země - Afrika, Asie a Jižní Amerika. Fotografií upozorňuje na problematiku, kterou nelze představit slovy - třeba o tom, jak se
z malých ugandských dětí stávají zabijáci nebo
jak jsou zneužíváni mladiství v Asii v zájmu turistického průmyslu. Jaké utrpení způsobuje
Afričanům válka a hlad. Po genocidě ve Rwandě
v roce 1994 pomáhala odklízet mrtvoly a hledat
po lesích sirotky. Tehdy jí šlo o život nejen díky
epidemii cholery, ale také díky místní mafii, která
kvůli penězům novináře a fotografy přepadávala
i zabíjela.
A proč zavítala právě k nám? Byla oslovena
Zlatou Maděričovou z Jihomoravské komunitní
nadace, aby zachytila mizející krásu stařenek,
které celý život chodí v kroji nebo stejnokroji jak
Letní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2017

všedním, tak svátečním. Ve spolupráci s R. Maradou si vybrala některé osoby, se kterými nafotila
sadu obrázků, které budou použity v připravované knize „Krojované víchernice“. Byť název zavání
trochu ženskou pýchou, tak tomu není. Jedná se
o věrnost a lásku k lidovému oděvu. Dnešní doba
je jiná a ženy si oblékají pohodlnější šaty. Přesto
si vážíme všech těch, které si při různých oslavách.

p. Křemečková, Líba Taylor, Zlata Maděričová a p. Hajná
– Krojované víchernice
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stejnokroj oblečou. Je také vidět stále více mladých děvčat, které si tento druh kroje pořizují.
Jedná se o tradici našich předků a je na nás, aby-

chom ji předali i generacím příštím. Na podzim
připravujeme výstavu fotek Líby Taylor na kulturním domě.
Rostislav Marada

Divadlo Hrozen
Ani se to nezdá, ale Hroznolhotský ochotnický
spolek „Hrozen“ zajíždí do naší obce již od roku
2011. Nejvíce nám v paměti zůstaly hry: Kupónová privatizace, Taková léčivá romance, Koníčky,
Zabijačka a letos jsme se pobavili při „Dovolená
ólinkluzif“. Divadelní spolek Hrozen je zárukou
dobré a veselé zábavy. Bývá hojně navštěvován

místními milovníky amatérského divadla. Věříme,
že i nadále se bude k nám rád vracet a rozdávat
svým uměním radost. Přejeme principálce a scenáristce divadla Jitce Pavlicové přitažlivá nová
témata, stálý herecký kolektiv a mnoho spokojených diváků.
Rostislav Marada

Den sousedů
Poslední víkend v květnu si opět některé ulice
naší obce připomněly Den sousedů. Máme radost,
že datum, kdy si připomínáme vzájemné soužití,
máme pevně zaneseno do kalendáře jako zajímavý termín přátelských setkávání spoluobčanů.
Někde se sešli přátelé z uličky u pohárku vína,
jinde se i grilovalo a zpívalo. Dává to obrázek o té
které ulici, jak mají občané k sobě blízko a dá se
to vypozorovat i na celkovém vzhledu a úpravě

ulice. Zkrátka dokáží naslouchat jeden druhému,
řešit problémy v klidu a k oboustranné spokojenosti. A o tom to naše setkávání vlastně je. Nejveseleji se letos slavilo v ulici „K Vinohradům“.
Většina účastníků přišla v kroji a za tímto účelem
si nechali vymalovat i žúdro „Vitajte na Habeši“.
Apropó, proč se této části obce říká „Na Habeši“?
Ví někdo příčinu nebo podnět, který to zapříčinil?
Rostislav Marada

Krojovaní sousedé na „Habeši“
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Beseda nad knížkou Krvavé jahody
Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnila v sále kulturního domu beseda s paní Věrou Sosnarovou,
s ženou, která přežila gulag. Narodila se 5. 5.
1931 v Brně. Vyprávění p. Sosnarové bylo velmi
emotivní a nezbývá než obdivovat vitalitu této
ženy a sílu, aby dokázala překonat vše, o čem vyprávěla:
Její matka Ljuba Gabrielovna emigrovala ve zmatcích Říjnové revoluce ve svých 18 letech z Ruska.
Odešla s československými legionáři a na Moravě
se provdala za Josefa Šímu. Jako uprchlá občanka
však neunikla hledáčku NKVD. Když v roce 1945
dorazila do Brna osvobozující Rudá armáda, byla
Ljuba zatčena. Protože již manžel nežil a rodina
příbuzné neměla, odvedli komisaři spolu s Ljubou
také její dvě dcery, čtrnáctiletou Věru a devítiletou
Naďu. Spolu s odsunutými Němci pak putovaly přes
Pohořelice až k Mikulovu, kde je po měsíci čekání
naložili na nákladní vlaky. V dobytčích vagonech je
transportovali na východ. V září vlak dojel na místo určení – pracovní tábor na Sibiři. Matka v něm
přežila jen tři měsíce. Hlavní pracovní náplní bylo
kácení stromů. Pracovalo se až 12 hodin denně,
a to i v - 40° stupních. V lesním lágru strávily
celkem osm let a dalších jedenáct let pak v sovětských dolech, továrnách a slévárně. V roce 1961
náhodou potkaly předsedu ruského kolchozu, který
měl kontakt s jedním z jihomoravských JZD. Tomu
se podařilo dojednat povolení k návratu. Při odjezdu ze SSSR musely obě sestry podepsat, že nikomu
nepoví, co prožily a viděly. Když po devatenácti

letech přijely do Československa, Věře bylo 34 let
a vážila 37 kg. Až do roku 1989 se musela každý
měsíc hlásit v Brně na služebně StB a sovětském
konzulátě, kde opakovaně podepisovala mlčenlivost.
O své minulosti Věra mlčela třicet let jako hrob. Když
parlament v roce 2002 odhlasoval odškodnění obětem gulagu, Věra Sosnarová neměla žádný oficiální
dokument. Záznamy byly skartovány.
Rostislav Marada

Kulturní akce,
které se uskutečnily
v II. čtvrtletí 2017

27. 4.	Beseda s Věrou Sosnarovou, ženou, která
přežila gulag, KD
28. 4.	Degustace vína, Vinařství Dufek (Klub vinařů Svatobořice-Mistřín)
29. 4. Pálení čarodějnic (Soubor Mistřín)
29. 4.	Slet čarodějnic, hřiště u hasičské zbrojnice
Svatobořice (SDH Svatobořice)
30. 4.	Stavění máje, ul. Nádražní za KD (místní
soubory)

DUBEN
1. 4. Divadlo Hrozen, KD
2. 4.	Smrtná neděle, ul. Vyhnálov (Lúčka + dětské soubory)
8. 4. Seminář verbířů
10. 4. Seminář, Svaz vinařů ČR
22. 4.	K abaret aneb REZEDKY trochu jinak, Sokolovna (Rezedky)
23. 4. Krtečkův karneval, KD (RC Krteček)
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Autorka knížky „Krvavé jahody“ Věra Sosnarová

KVĚTEN
6. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek (Klub vinařů
Svatobořice-Mistřín)
7. 5.	70. výročí Slováckého krúžku, KD (Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín)
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Z akce: Cimbály na ulici

14. 5.	Den matek a Den rodiny s pohádkou
16. 5. 	Poznávací zájezd „Macocha“, KD
21. 5.	Dětská hasičská soutěž o pohár starosty,
hasičská zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
26. – 28. 5.	Den sousedů, ulice (sousedé, končani, kamarádi z ulice)
26. 5.	Den dětí, ZAYFERUS – ukázky práce s dravými ptáky, hřiště TJ Spartak (ZŠ a KD)
31. 5. Kácení máje, ul. Nádražní za KD
ČERVEN
4. 6.	Královničky - lidová dívčí slavnost, park
u kostela
4. 6.	Den dětí, hřiště u hasičky ve Svatobořicích
(RC Krteček, SDH a T. J. Sokol Svatobořice)
7. 6. Pasování čtenářů, knihovna
13. 6. Absolventský koncert žáků ZUŠ Dubňany
17. 6. Na kole dětem jižní Moravou
18. 6.	Cimbály na ulici, park pod kostelem (Soubor Mistřín, KD)
18. 6. Den otců (RC Krteček)
25. 6. Dětská hasičská soutěž (SDH Svatobořice)
29. 6.	Slavnostní ukončení školního roku s pasováním prvňáčků, KD
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Akce, které připravujeme
na III. čtvrtletí roku 2017
ČERVENEC
2. 7.	Farní pouť ke svátku Navštívení Panny Marie
8. 7. Seminář „Lidové ornamenty“, ZŠ (KD)
14., 15., 16. 7. FF Mistřín, areál Orla (Obec Svatobořice-Mistřín)
22. 7.	Letní noc se skupinou Generace u hasičské zbrojnice Mistřín (SDH Mistřín)
SRPEN
srpen – příměstský tábor v ZŠ
21. 8. – 3. 9.	Memoriál Josefa Vinklara – 4. ročník, turnaj čtyřčlenných družstev,
kuželna (TJ Sokol Mistřín)
ZÁŘÍ
4. 9.	Slavnostní zahájení školního roku, jídelna
ZŠ
 	5. 9. Vernisáž výstavy fotografa Marka Svobody
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16. 9. Vinobraní, Vinařství Dufek
22. 9. Drakiáda (RC Krteček)
23. 9. Burčákový pochod, Mikroregion Nový Dvůr
24. 9. Trhy, Mikroregion Nový Dvůr
27. 9.	Slavnostní otevření muzea „Lágr Svatobořice“

LISTOPAD
18. – 20. 11. Hody, KD

Knihovna
Vážení občané,
vracím se k informacím o tom, že knihovna má
nové webové stránky, jejichž součástí je on-line
katalog /seznam všech knih/. Tato služba je, bohužel, málo využívána, přestože šetří čas při hledání žádané knížky. Máte možnost vybírat si a rezervovat knížky z tepla svého domova. V našem
on-line katalogu zjistíte, zda kniha v knihovně je,
zda je volná či půjčená. Pokud je kniha půjčená,
pak máte možnost za 10 Kč knihu zarezervovat.
Pro rezervaci musí mít čtenář v knihovně nahlášenou e-mailovou adresu. Knihu je pak nutno vyzvednout do 7 dnů, jinak se rezervace ruší.
A teď prakticky – jak na to:
–	napíšete Knihovna Svatobořice-Mistřín –
hledej
– objeví se oficiální stránky obce
–	v MENU na levé straně obrazovky kliknout
na KNIHOVNA
– objeví se webové stránky naší knihovny
– v MENU na levé straně obrazovky jsou nabídky
o knihách
knižní novinky a výměnný fond
pravidla a ceník
on-line katalog
fotografie – prostory knihovny
odkazy
fotogalerie akcí
akce
připravujeme
Při vyhledávání knih kliknout na on-line katalog. Objeví se tabulka, kam zapíšete autora nebo
název knihy a zjistíte, zda kniha v naší knihovně je, zda je dostupná či nikoliv. Zde je možno si
knihu zarezervovat. Můžete si také ověřit Vaše
čtenářské konto – doplníte svoji on-line adresu
a datum narození /PIN/.
Příklad: datum narození 13. 9. 2010 /PIN – datum narození odzadu: 100913/
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Bylo by škoda nevyužívat možnost našich webových stránek, je to služba pro Vás, naše čtenáře.
Jindra Faiglová, knihovnice

PROFESIONÁLNÍ KNIHOVNA

V pondělí 22. května 2017 navštívily naši knihovnu paní ředitelka Městské knihovny v Hodoníně
Mgr. Hana Šimonová a paní Magda Švejcarová,
vedoucí oddělení informačních zdrojů a regio-.
nálních služeb.
Přijely s nabídkou zařadit naši knihovnu mezi
profesionální knihovny. Schůzky se zúčastnil také
starosta obce Ing. Miroslav Veselý a ředitel kulturního domu Rostislav Marada. Rozhodli jsme se
nabídku přijat a tím se staneme 17. profesionální
knihovnou okresu Hodonín.
Podmínkou je splnění určitých kritérií – 15
výpůjčních hodin týdně, máme přes 250 registrovaných čtenářů, průměrně přes 8 000 výpůjček,.
40 – 50 tisíc Kč na nákup nových knih ročně.
Jednou z hlavních podmínek jsou akce, které
knihovna pořádá pro občany – stává se informačním centrem obce.
Zařazením mezi profesionální knihovny budeme mít větší možnost získat peníze z různých projektů na nákup knih, případně vybavení knihovny.
Rostislav Marada

Zařazení místní knihovny mezi profesionální
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JUBILANTI
Červenec
70 let
Marie Ronková
Jarmila Koudelová
Pavel Soldán
75 let
František Košulič
Marie Hlaváčová
Ludmila Hajná
86 let
Marie Polášková
Jiřina Dobešová
87 let
Božena Zbořilová
Jaroslava Hálová
Srpen
70 let
Vlastimil Mazel
Marie Antlová
75 let
Ludmila Hánová
Miroslav Herman
Milada Mandincová
Jan Polcr

Září
70 let
Oldřich Vašíček
Marie Turzíková
Františka Buštíková
Jiřina Dobešová
Milan Gengela
Zdenka Zbořilová
Anděla Součková
75 let
Vlastimil Šopák
Marie Košacká

Září
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé
– František a Ludmila .
Navrátilovi
– František a Františka .
Pekárkovi

80 let
Jaroslav Červenka
Josef Klvaň
Alois Křemeček
Jarmila Slezáčková
85 let
Anna Klimešová
86 let
Anděla Juřičková
87 let
Františka Vašulková
Františka Němčanská

80 let
Petr Bimka

88 let
Elena Horáková

87 let
Božena Urubková

90 let
Marie Selucká

90 let
Anna Raušová

91 let
Ján Horvát

91 let
Anna Křížková

94 let
Oldřich Marada
Božena Řiháková

95 let
František Štěpánek

Srpen
50. výročí uzavření manželství oslaví manželé
– Jan a Marie Urubkovi

96 let
Terezie Svozilová
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Pranostiky
na červenec:
• Co červenec neuvaří, srpen nedopeče
• Jaký červenec, takový leden
• Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší (13. 7.)
• Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť (22. 7.)
• Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy (26. 7.)
na srpen:
• Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nezdaří
• Moc hub srpnových, moc vánic sněhových
• Srpen a únor – tepla a zimy úmor
• Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána (7. 8.)
• Bartoloměj svatý léto nenavrátí (24. 8.)
na září:
• Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří
• Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
• Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje (1. 9.)
• Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení (8. 9.)
• Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc; je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká (29. 9.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteoro-.
logické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto
věcí. Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky. Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova
prognosis, tedy předpověď.

Farní archiv
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◾FOTOGALERIE NAŠICH DNŮ◾

Krušpánek na dětských hodech v Dolních Dunajovicích

Osazenstvo ulice K Vinohradům při Dnu sousedů
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Kroužek Hubert na Okresní přehlídce trofejí

Pálení čarodějnic pořádané souborem Mistřín
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Mužská spolupráce při stavění máje

Na Kabaretě bylo plno
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Naši verbíři na regionálním kole o nejlepšího tanečníka verbuňku ve Vracově

Oldřich
Krejčí
při natáčení.
Mladý SK
Spartak
před zápasem
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Mladí hasiči SDH Svatobořice v Kozojídkách

Den otců pořádaný RC Krteček
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9. A třída Mgr. Jany Brhelové

9. B třída Mgr. Romana Mikliše
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Pomník padlým

Příští rok uplyne 100 let od ukončení I. světové
války, která stála život na 10 milionů vojáků a nespočet jich bylo zraněno. Mimo zmařených mladých životů si válka vyžádala i obrovské náklady
na znovuvybudování hospodářství a ekonomiky
zasažených zemí.
Důsledky války byly kruté i v naší obci. Mnozí
na bojištích padli, jiní utrpěli celoživotní následky. Jména padlých jsou zaznamenána na pomnících v obci.

Možná máte ve svých albech fotografie Vašich
blízkých příbuzných, kteří jsou na pomníku uvedeni. Prosíme Vás o zapůjčení těchto fotografií.
Budou vyhotoveny nové a instalovány na pomníky
v obci.
Je dobré si tyto mladé lidi připomínat nejen
písmem, ale také fotkou. Abychom nikdy nezapomněli, jak nesmyslné války jsou.
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