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Milí spoluobčané,
je to již pár dnů, kdy jsme oslavili přípitkem a gratulací vstup do nového roku
2020. Doufejme, že nebude tak výbušný
jako všechny petardy a dělobuchy, které
jej hned po půlnoci zahájily.
Chci využít začátku roku k tomu,
abych poděkoval všem aktivním lidem
v naší obci. Je jedno, zda jsou aktivní
členové spolků sportovních, národopisných nebo jiného zaměření. Jestli pracují
s dětmi nebo v klubu invalidů. Aktivní
občané jsou i ti, kteří si udržují zahrádky
před svými domy, odklízejí sníh a dokáží
si sednout se svými sousedy večer před
dům. Nebo v poslední den roku vyšlápnou do Milotic oslavit s ostatními lidmi
z mikroregionu konec roku.
Vždyť obec, to nejsou domy, silnice,
chodníky a sloupy veřejného osvětlení,
ale hlavně lidé, kteří zde žijí a vytváří
společenství.
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Přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí
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Váš Miroslav Veselý
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◾ZPRÁVY Z RADNICE◾

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak jako každý rok Vás
v lednovém zpravodaji informuji jednak o akcích
minulého roku a také o tom, co připravujeme
na rok letošní. O tom, co se dělo v roce 2019 jsem
Vás podrobně informoval v předešlých zpravodajích, takže jen stručně:
•	Dokončení prodloužení ulice K Vinohradům
včetně prodeje pozemků majitelům
• Prodloužení ulice Pod Kostelem
• Rekonstrukce restaurace Kulturní dům
•	Rozšíření sběrného dvora odpadů o nové kontejnery včetně nového nosiče kontejnerů
•	Demolice budov vepřína bývalého státního
statku včetně drcení stavebního materiálu
• Odbahnění a oprava břehů rybníku v Mistříně
•	Workoutové a pumptrackové hřiště u bývalého nádraží
• Nové kolumbárium na hřbitově
•	Rekonstrukce historické kapličky v ulici
Zmola
•	Nový povrch na polní cestě od statku na Starou Horu
•	Zpevnění vozovky na polní cestě od Liščáku
po Kyjov
•	Zateplení a přestavba části nákupního střediska na dům služeb a knihovnu
•	Pokácení starých a nebezpečných topolů
u rybníku ve Svatobořicích a výsadba nových
•	Výsadba stromů a keřů u parkoviště u nákupního střediska
• Výsadba aleje stromů v ulici Pod Kostelem
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•	Oprava chodníku v ulici Pod Kostelem ke Kyjovce
• Demolice RD ve Vrbátkách
Pro letošní rok máme samozřejmě připraveny
nové akce, které mají zlepšit život v obci. Opět
jen stručně:
•	Dokončení přestavby nákupního střediska
na dům služeb a knihovnu
•	Zateplení základní školy s rekuperací vzduchu
•	Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Hlavní od ulice Příční po ulici Nádražní
•	Rekonstrukce veřejného osvětlení od benzinky po křižovatku na Hodonín
•	Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Na Chmelnici
•	Výstavba místní komunikace s infrastrukturou v trati Přední
•	Částečná rekonstrukce chodníků na hřbitově
•	Místní komunikace v ulici Za Humny s nájezdem k bytovému domu
•	Výstavba kanalizace v ulici Hliník a příprava
pozemků na výstavbu rodinných domů
•	Rekonstrukce místní komunikace, kanalizace
a chodníků v ulici K Vinohradům
•	Rekonstrukce chodníku před zdravotním střediskem
•	Oprava kanalizace a dvora u obecního úřadu
a kulturního domu
•	Výsadba zeleně v obci
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•	Zpevnění polní cesty prodloužením ulice
Na Zelničkách
•	Demolice budov vepřína na statku
•	Chlazení na sále kulturního domu
•	Rekonstrukce mlýna Svatobořice
Toto byl jen stručný výpis akcí, které máme
již částečně připraveny a dále chystáme. Chceme ještě doplnit techniku pro údržbu obce jak

v letním, tak i zimním období. Věřím, že tak jako
v předešlých letech se nám podaří větší část naplánovaných akcí uskutečnit a také ufinancovat.
Využijeme k tomu finančních prostředků obce,
ale i dotace od kraje, státu i Evropské unie. O průběhu realizace těchto akcí Vás budu nadále informovat.
Miroslav Veselý, starosta obce

Slovo místostarosty
Drazí spoluobčané, tak jsme zase o rok starší.

🙂 Doufám, že jste prožili sváteční čas v poklidu

a načerpali jste pozitivní energii do dalšího období života. Přestupný rok 2020 je před námi a rok
minulý je již za námi. Můžeme hodnotit, zda byl
úspěšný či méně úspěšný. V novém roce nás čeká

366 dnů, kdy bude jen na nás, jak s nimi naložíme.
Všem Vám přeji, aby byl pro Vás ten nadcházející rok plný radosti, splněných přání a hlavně
ve zdraví strávený.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Zimní období je v plném proudu
Věřím našim pracovníkům, ale i Vám spoluobčanům, že veškeré nástrahy zimy společně
bez zbytečné paniky zvládneme. Pokud by padal
sníh, tak to tak má být a k zimě to samozřejmě
patří. My se budeme snažit o maximální údržbu
komunikací, jak jen to bude možné. Určitě jste
si všimli, že jsou po obci rozmístěny žluté boxy
s pískem, tak pokud by měl někdo potřebu jej
použít na posyp komunikace, má možnost. Jen je
třeba jej hned po použití zavřít. Dále bych rád poděkoval všem občanům, kteří se nebojí vzít metlu
či lopatu na sníh do ruky a přiložit ruku k dílu,
bude-li třeba. Naše obec je velmi rozlehlá a není
v našich silách ji ve stejný okamžik udržet bez
sněhu na každém rohu, prosím tedy vždy o strpení při sněhové nadílce, děkuji.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Komunální odpad, třídění odpadu
Vážení spoluobčané, rád bych Vám poděkoval
za vzorné třídění odpadu v naší obci a správného
využívání sběrného dvora v roce 2019. Zároveň
bych se Vám chtěl omluvit za jisté menší problémy, které mohly nastat při pravidelném svozu papíru a plastů. Věřím, že se už dané problémy vyskytovat nebudou. Poplatek za svoz netříděného
komunálnímu odpadu zůstává od roku 2014 stejný, a to 450,- Kč. Osvobozeny od poplatku za svoz
netříděného komunálního odpadu jsou děti do 3
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let a 4. a další dítě v rodině. Tím, že budeme třídit plasty, papír a plechové obaly, jsme schopni
prozatím držet takovou cenu, protože se nám tím
nezvyšuje objem netříděného komunálního odpadu. Ve srovnání nákladů můžete názorně vidět, že
obec pravidelně doplácí na každého občana. Náklady na osobu za rok 2015: 515,- Kč, 2016: 530,-

Kč, 2017: 521,- Kč, 2018: 514,- Kč.
Rok 2020 má přinést mnohá zdražení v oblasti
zpracování odpadů. Pokud budeme tak hezky třídit odpad, jako doposud, tak se naše obec bude
snažit zachovat rozumnou cenovou hladinu jako
odměnu za vaši snahu, děkuji.
Adam Pavel Špaček, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Výpis z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce
VI. veřejné zasedání ZO se konalo 26. září.
Po úvodních formalitách seznámil starosta obce
zastupitele s činností rady obce a plněním rozpočtu za leden až srpen 2019. V bodu č. 10 byly
schváleny jednotlivé kupní smlouvy na byty a garáže z 11 bytovky a stavební pozemky v prodloužení ul. K Vinohradům. Zatím nebyl prodán jeden
byt a jedno stavební místo.
T. J. Sokol Mistřín – oddíl kuželek žádal o změnu využití poskytnuté dotace a SDH Mistřín žádal
o mimořádný příspěvek ve výši 44 000 Kč na reprezentaci obce. Oběma žádostem bylo vyhověno.

Zastupitelstvo obce dále vydalo směrnici č. 2 k závodnímu stravování zaměstnanců OÚ a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o regulaci hlučných
činností, spočívajících v provozu plašících zařízení ve vinicích. SK Spartaku byl schválen Dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na stavební úpravy a přístavbu objektu č. p. 84
ve výši 344 000 Kč a s tím související opatření
č. 10. Ke konci zasedání seznámil místostarosta obce Bc. Špaček přítomné s postupem prací
v obci.

Výpis ze VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce
24. října se konalo VII. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Po kontrole usnesení, zprávě o činnosti rady obce a o činnosti kontrolního výboru
seznámil starosta obce přítomné s plněním rozpočtu za leden až září 2019. Obci byl místním občanem nabídnut k odkoupení pozemek o velikosti
195 m2 pod chodníkem v ul. Ke Mlýnu. Zastupitelé
s odkoupením pozemku souhlasili.
Žádosti o odprodej části pozemku o výměře
15 m2 v k. ú. Svatobořice bylo vyhověno. Další
žádost o odprodej cca 4,4 m2 pozemku v k. ú. Mistřín nebyla schválena a projednání tohoto bodu
bylo odložena do doby, než žadatel předloží řešení
dopravní situace v tomto úseku. Žádost dalšího
občana o směnu pozemků v ul. K Vinohradům
bude uskutečněna za podmínky, že i rodinný
příslušník, který vlastní vedlejší pozemek, převede část obci. Zastupitelé zatím vyhlásili záměr.
Prodej dvou pozemků v ul. Na Zelničkách nebyl
schválen. V dalších bodech jednání byl prodán
poslední byt na 11 bytovce a poslední stavební
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

pozemek za benzinkou v Mistříně.
SK Spartak žádal o potvrzení spoluúčasti obce
při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tribun na stadionu. Zastupitelé schválili poskytnutí
finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč v případě,
že bude jejich žádost o dotaci na základě výzvy
MŠMT vyřízena kladně.
Slovácký krúžek i SDH Mistřín žádali o změnu
využití dotace, bylo jim vyhověno.
Kyjovskému Slovácku v pohybu byla odsouhlasena Darovací smlouva, ve které obec přispívá
na činnost MAS.
V následujících bodech bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11 a nová směrnice o zadávání
veřejných zakázek. Ke konci zasedání zastupitelé diskutovali o možném řešení pozemků k vrtu
na Dílech od Šardic a od místostarosty obce vyslechli postup prací ve vesnici. Bylo připomenuto
povinné čipování psů a zapsání do registru.
Na závěr zasedání starosta obce pozval všechny
přítomné na silvestrovský pochod do Milotic.
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Výpis z VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2019.
Na začátku bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva a ti schválili navržený
program jednání. Po kontrole usnesení byli přítomní informováni o činnosti
rady obce za uplynulé období a také
o činnosti finančního a kontrolního
výboru zastupitelstva. Bylo projednáno
plnění rozpočtu obce za rok 2019.
Stěžejním bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2020. Byly podrobně prodiskutovány
a rozebrány jednotlivé kapitoly rozpočtu a následně byl schválen. Předpokládá
se, že v roce 2020 budou celkové příjmy 83 164 tisíc korun a celkové výdaje ve výši 123 530 tisíc korun. Rozdíl
bude financován z přebytku předešlých
let. Byl také projednán a schválen návrh střednědobého výhledu na roky
2021 – 2022.
Během dalšího jednání byly předloženy žádosti organizací a spolků o poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Po úpravě
byla většina žádostí schválena. Byla
také schválena darovací smlouva pro
Charitu Kyjov na část nákladů ke koupi osobního vozidla pro pečovatelskou
službu v naší obci.
Po 15 letech splatila podle dohody
společnost VaK a. s. Hodonín půjčku
na vybudování „ČOV Mistřín“, a tak
zastupitelstvo (stejně jako zastupitelstva obcí Hovorany a Šardice, která jsou členy dobrovolného
svazku) schválilo smlouvu o převodu 5/12 majetku čistírny odpadních vod pro VaK a.s. Hodonín.
V souvislosti s prodejem bytů na bytovém domě
č. p. 1162/16 schválili členové zastupitelstva založení Společenství vlastníků jednotek Baráky
1162/16 a zástavní smlouvy na 4 byty. Stejně tak
byla schválena smlouva o prodeji bytu č. 11.
Byl také schválen nový organizační řád Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín a Jednací řád Zastupitelstva obce Svatobořice-Mistřín. S ohledem
na změnu legislativy byly schváleny nové obecně
závazné vyhlášky, a to: OZV 4/2019 O místním
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poplatku ze psů, OZV 5/2019 O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a OZV 6/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Fakticky nedochází
k žádným změnám, jen se vyhlášky přizpůsobily legislativě. Poplatek za svoz odpadů zůstává
ve stejné výši jako loni, tj. 450 Kč.
Při projednání majetkových záležitostí byl
schválen odkup pozemku p. č. 541 v k. ú. Svatobořice a prodej pozemku p. č. 1974/12 v k. ú. Mistřín.
Po seznámení s postupem prací místostarostou
proběhla diskuse.
Miroslav Veselý, starosta obce
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◾ZAJÍMAVOSTI OBCE◾

Liduna – modelka dvou malířů
LIDUNA, modelka dvou vynikajících malířů pochází ze Svatobořic-Mistřína
Spolu se synem akad. malíře Vladimíra Va- které i když překročilo hranice státu, stále ještě
šíčka, architektem Vladimírem Vašíčkem, jsme nebylo doceněno, jak by si zasloužilo ve srovnázjistili už před několika lety, že kyjovský malíř ní se současníky. Od svého staršího přítele jsem
Miroslav Tichý měl v době svých studií na Akade- se také hodně naučil. I když nás dělily pouhé tři
mii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jána kilometry a často jsme se vídali, posílal lístky
Želibského) stejnou modelku jako jeho kolega a dopisy s výstřižky a komentáři. Nikdy v nich
Vladimír Vašíček. Mirek Tichý byl ve 3. ročníku, nechyběly kritické glosy:
„…Jiří, posílám ti podklady pro tvůj článek v Maoba krajani využili patrně svátků a ke studijnímu
portrétu si vybrali jako model děvčátko Lidunu ze lovaném kraji. V článku nepiš kýčoviny pro lid, ale
Svatobořic. Letos od té doby uběhlo 70 let a sto- pro lidi, kteří to budou číst i po padesáti letech…“
Ahoj, Vladimír
leté výročí narození akademického malíře V. Vašíčka mně připomnělo, že tato zajímavost nebyla
Letošní jubilejní ročník – díky Vladimírovým sydosud nikde publikována. Protože jsem měl přátelský vztah k oběma umělcům a znal jsem do- nům – mohli zhlédnout diváci nejen v rodné obci,
cela dobře jejich dílo, překvapila mě nejen shoda ale i v Brně, Hodoníně, Kyjově, Zlíně a Karlových
modelu, ale i volba barevnosti a lehkost štětco- Varech.
Osudy malíře a pozdějšího fotografa Miroslava
vé kresby, i když už můžeme najít rozdíly, které
Tichého (1926 – 2011) byly výrazně odlišné. Zatímpředznamenaly odlišné cesty dalšího vývoje.
S Vladimírem Vašíčkem (1919 – 2003) mě pojilo co Vašíček ukončil studia na AVU v r. 1949, kdy
celoživotní přátelství, vážil jsem si ho nejen jako mu bylo uděleno absolutorium, protože byla uznáumělce, ale jako člověka pevného charakteru, kte- na předchozí studia na zlínské Škole umění, Mirý jako člověk věřící odolával všemožným politic- rek Tichý odešel z akademie v roce 1948 za dost
kým tlakům. Byl to umělec s velkým rozhledem nejasných okolností. Po absolvování vojenské
a výjimečným smyslem pro pravdu. Díky své hou- služby se vrátil do otcovského domu do Kyjova,
ževnatosti a pracovitosti zanechal za sebou dílo, kde prožil svůj život umělce – podivína. Postupem let podivínství
přibývalo,
přestal
malovat a věnoval se
fotografii s vlastnoručně vyrobenými
aparáty sestrojenými z odpadu. Jednomu z obdivovatelů
Tichého se podařilo
dostat
fotografie
na bienále fotografie
ve španělské Seville
a odtud se dostaly
v r. 2004 postupně
do evropských galerií a do New Yorku.
Působivý
příběh
„vyděděnce
mezi
vyděděnými“
probudil zájem novináZimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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řů i kunsthistoriků a výstavy fotografií Tichého
patřily k prestižním počinům světových galerií
na čtyřech kontinentech a jeho monografie vyšly
ve světových jazycích včetně čínštiny. Historici umění jakoby trochu zapomněli, že Tichý byl
především malíř, a to malíř mimořádně osobitý.
Možná, že v dalších letech konečně někdo v něm
malíře objeví.
Tak dva portréty jedné dětské modelky dvou
známých malířů zavinily toto adventní zamyšlení.
Všechno dobré v novém roce čtenářům přeje
Jiří Dunděra

Poznámka redakce:
Ludmila Podveská, rozená Pekárková, roč. 1936.
Seznámili se díky rodinné přízni s rodinou manželky Vl. Vašíčka. Dívka se mu zalíbila jako modelka. Dohodli se s kolegou Miroslavem Tichým,
že ji namalují. Oslovil její rodiče a požádal o svolení. Malovalo se v roce 1948 v ateliéru mladého
malíře u rodičů manželky – Ždárských. Miroslav
Tichý nebyl se svým dílem spokojen, tak první
pokus umyl a maloval znovu. Malování trvalo asi
14 dní. Modelka si pamatuje nakukování malířů
zpoza plátna.

Ocenění
Hanka, film a paravoltiž
Hanka Bartoňová se stala jednou z hlavních
hrdinek filmu Uzly a pomeranče, který se promítal v kinech roce 2019. Po prezentaci filmu na
51. filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana
v Ostrově udělila porota Hance cenu za nejlepší
dívčí herecký výkon. Po udělení ceny se s Hankou
fotili diváci a popřáli k úspěchu vše nejlepší. Při
děkovné řeči byla herečka Hanka trochu nervózní, měla si stoupnout na stupínek, za ní celá porota, světla, plné hlediště a měla mluvit do mikrofonu. Začala nejistě, ale zvládla poděkovat porotě
i panu režisérovi. A také popřála všem hezký den.
Za tento mimořádný herecký výkon a skvělou
cenu Haničce moc gratulujeme!
Ovšem to není všechno. Letos se Hance dařilo
i v jiných disciplínách. V září Hanka soutěžila
na Mistrovství ČR v paravoltiži. Soutěž trvá 2 dny.
V sobotu se jedou povinné jízdy a v neděli volné
sestavy. Ve volné sestavě má každý možnost předvést, co umí s ohledem na své schopnosti. Každý
cvičenec je zařazen do kategorie podle druhu handicapu. K volné sestavě si cvičenec vybere hudbu
podle svého. Hodnotí se celkový dojem, technické
provedení a obtížnost. Není to snadné, musí se myslet na správné provedení, výdrž v pozici a ještě se
usmívat. Porota se skládá ze 3 členů, kteří sedí
z různých stran. Všude panuje přátelská a veselá
atmosféra. Hanka má úžasné trenérky a v oddíle
se všichni vzájemně podporují a fandí si. Závodí se
v kategorii jednotlivců, dvojic a skupin. Hanka byla
letos v jednotlivcích, kde získala krásné 4. místo.
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Měla ohromnou radost, v sestavě totiž předvedla
stoj na koni. Z tohoto cviku má respekt. A Hanka
to zvládla! V nové sezóně by chtěla jet ve dvojici a v rámci své volné sestavy již trénuje most
na koni a seskok kotoulem. Paravoltiž ji naplňuje
a moc baví. Trénuje dvakrát v týdnu v Hostěnicích
u Brna. Také se účastnila tábora v Podmitrově,
kde pilně trénovala s kamarády na soutěž. Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, je však
přizpůsobena jedinci se zdravotním znevýhodněním. Koně vede lonžér ve voltižním kruhu. Mezi
cíle patří rozvíjení a zdokonalování pohybových
schopností, celkové motoriky a koordinace. Zlepšuje též psychickou kondici a vzájemnou spolupráci. Podporuje samostatnost, tvořivost a vyšší
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sebevědomí cvičenců. Nejdůležitější je ale radost,
kterou Hanka zažívá na koňském hřbetě, neboť se
jezdí bez sedla. Koně také sehráli důležitou úlohu
ve výběru role do filmu, protože zde si také Hanka
zajezdila jako dcera chovatele koní.
Jedině kůň ti totiž dokáže dát pocit, že letíš, i když
nemáš křídla…
Haničce ke krásným úspěchům blahopřejeme
a držíme palce do další filmové i jezdecké sezóny!
Markéta Varmužová

Dárci krve
Český červený kříž již tradičně v měsíci listopadu oceňoval na slavnostním setkání bezpříspěvkové dárce krve u okresů Hodonín a Břeclav,
které se uskutečnilo v Hodoníně a Kyjově.
Setkání proběhlo pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže Hodonín za účasti
vedení nemocnic TGM Hodonín a Nemocnice Kyjov včetně zástupců zdravotních pojišťoven.
Akcí se zúčastnilo 152 oceněných dárců, kterým byly po zásluze předány zlaté a stříbrné
plakety profesora MUDr. Jana Jánského včetně
výjimečného ocenění Zlatým křížem 3. třídy za 80
odběrů. Tímto titulem se letos může pochlubit
6 zasloužilých dárců z Hodonína a 5 z Kyjova.
Přestože je dlouhodobě podnikána osvěta mezi
veřejností, tak se naše zdravotnictví neustále potýká s nedostatkem této životně důležité tekutiny.
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Proto je zapotřebí vyzdvihnout a poděkovat všem
oceněným za jejich záslužnou a nezištnou pomoc
a taktéž těm, kteří se zapojili do celostátně organizované kampaně Naděje 450 ml pro prvodárce.
Zde se nám již druhým rokem daří rozšířit stávající řady prvodárců, kteří pak v této aktivitě pokračují a zvětšují stabilní základnu dlouhodobých
dárců. Současně vnímáme trend, kdy se na transfuzních stanicích setkáváme s několika generacemi rodinných příslušníků, kteří v této tradici
pokračují.
Všichni tito dobrovolníci si zaslouží naše morální a celospolečenské poděkování a uznání.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim
sponzorům i obcím, kteří nám pomohli s organizací této akce.
Jurkovičová Anna, ředitelka OS ČČK Hodonín
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Firma Podlahy Josef Pilát
V prostorách brněnského sídla krajského úřadu
převzali 12. 11. 2019 z rukou náměstka hejtmana
Petra Hýblera ocenění vítězové regionálního kola
soutěže Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Ocenění vyjadřuje skutečnost, že firma, která
ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého
podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele.
Naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh
má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost
a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své
služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce
a poskytuje potřebné informace spotřebitelům.
Při udělení ceny je komisí ustavenou při Sdružení českých spotřebitelů přihlédnuto i k tomu,
jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak

i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění
se uděluje na dva roky. V Jihomoravském kraji
bylo oceněno patnáct podnikatelů a mezi nimi
i Josef Pilát ze Svatobořic-Mistřína.
tisková zpráva z JMK

NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY
Kronika Mistřína – r. 1933 – kronikář Martin Kundrata
Ještě něco o svadbách
před svojími rodiči nebo pěstouny a poděkovál
(Před svadbou ženich a družba a starší mláde- jim za jejich dobré vychování a pak po třikráte
nec všechny zvou na svadbu)
jak prosil o otcovské a mateřské požehnání, což
Začátek svadby býl vždy tento: hlavně u zá- se obyčejně konávalo s velkým pohnutím někdy
možnějších a sice: hneď před svadbou večér ob. až ku slzim, nýni rodičové s pohnutim srdce uděv pondělí byla slavnosť, t.z. svíce, tu se sešli lili synu svému požehnání a křížek na čelo – nato
všichni pozvaní mládenci, hudba zahrála před zahrála hudba veselé Intráda a pak se šlo pro
domem u ženicha, a pak až před rozchodem nevěstu. *
družba svadební nařizovál všem těmto mláden(* Tento krásný starý zvik a obyčej přichází
com kterých má který hostů a družičky přivest v zapomenutí, kolikrát se stává že ženichovi
na svadbu příští den, pak se všecko rozešlo spat. nebo nevěstě ani nenapadne rodičum poděkovat
Na druhý den v den svadby přiváděli tito mlá- za všecko dobré a jich o požehnání poprosit, stádenci všecky hosti a družičky (hudba nesměla vá se že kolikráte musí příbuzni k těmto věcem
chybjeti ani na okamžik) nato byla snídaně snoubenců nutit, bo někdy jdou tito ůmislně bez
vespolek pak družba přikročil ke svým obvyk- tohoto požehnání na zdavky, maje toto za staré
lým obřádom a ženichovi připoměl, jak nastu- hlouposti. Jaký pak div, když potom za krátkou
puje vážená chvíle pro nevěstu jíti, a do kostela dobu slyšet domaci sváry ba kolikráte velmi brzi
na zdavky, pak poručil ženichovi aby poklekl pracuji o rozvod.)
10
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Tam se to samé u rodiču opakovalo co u ženicha,
nato hudba zase zahrála a pak se šlo na ty oddavky, do kostela průvodem cela svadba. Po mši
sv. a po oddavkách se šlo zase průvodem do domu
ženicha a tam býl společný oběd, mládenci nosili
jídlo na stoli, a při každem jidle než jej postavili
na stůl, tak říkali všelijaké průpovídky i veselé
někdy, po obědě se zase šlo s hudbou průvodem
na zábavu do hostince – pak zase přišel čas ku
večeři zase se šlo průvodem z hudbou do domu ženicha, po večeři následovalo t.z. čepení nevěsty
a posílání výslužků všem zpřizněným a kmotrum
(to byly nejhlavnějši domáci ceremonie). Pak
se šlo zase průvodem kdo chtěli jíti do hostince
na tanec, starší ostali v domě a svadbovali sami.
Na druhý den svadby zase mládenci zváděli
hostě na svadbu jako ten první den v tem samém
pořadku všecko jako první den svadby.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Na ukončení svadby a vožení peřin
Na třetí den svadby (což se děje jenom u těch
nejzámožnějších) u méně zámožných se končívá
na drůhý den, sejdou se zase všichni hosti jako
předešle a po obědě zapřihnou dva vozi nebo snáď
dle potřeby více, a vezou nevěstu s její výbavou
a peřinamy do nastávajícího domu k ženichovi,
a na cestě zatahují svatebčanům navícero místech – zvlášť když se jede přes pole, když jest to
v mistě tak se jezdí s tímto po vesnici shora dolů
a hudba přitom hrá a ženy výskají a hází peřinami do vzduchu, pak se přijede do nastávajícího
domu, pak zase jest hostina a ukončení svadby….
Než bohužel u nás tyto krásné zviky a obyčeje vymíraji nadobro (u nás v Mistříně to se již
dávno neděje) zato ještě v některých dědinách
dosud tyto oslavi zachovávají jako např. v Ratiškovicích, Důbňanech, Rohatci a všelikde
11

ještě jinde na Slovácku našem tyto obyčeje přesně zachovavaji. Jako tyto krásné svadební zviky
u nás v některých dědinách nadobro zanikly, tak
i jiné zviky pomalu vicházejí z módy, a nastávají zviky zpanštělé městské, což jest velká škoda
lidová národní, které jsme tyto všecky obyčeje
a zviky zdědili po našich hodných a národně hrdých předcích. Máme tyto co nejmožněji dále
zachovávati, hlavně tyto svadební. Bohužel

stává se velmi často a přichází do módy to co ještě nikdy nebyvalo, chyba jest tá, že tito mladi
lidé nejsou národně uvědomělý jen velice málo,
to všude vidět na venkově, že se všecko panšti,
o krojích jsem psál již jinde, ten bude brzi jenom
v můzeu, za ten se tí mladí docela stydí.
Text z kroniky je přepsán přesně podle zápisu,
včetně chyb.
Lenka Gajdová, členka redakční rady

◾ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, FARNOST◾

Mateřská škola Svatobořice
Všechny děti úspěšně zvládly začátek školního roku
I ty nové se rychle zadaptovaly v novém pro- o to urputněji se děti snažily, aby ten jejich dráček
středí. Pak už jsme si naplno užívali krás barev- vzlétl. I letos byla do školky přizvána paní logoného podzimu. Při vycházkách jsme pozorovali pedka z SPC Hodonín, aby provedla v naší školce
měnící se přírodu. Ve školce jsme si hráli a tvo- odbornou depistáž. Již tradičně jsme o hodovém
řili z přírodnin. I letos jsme se účastnili kurzu týdnu s dětmi navštívili kolotoče. Na konci listoplavání. Jezdili jsme s dětmi do Lázní v Hodoníně. padu nás přijel do školky potěšit kouzelník KatoV malém útulném prostředí a díky profesionálním nas svým vystoupením.
lektorkám odložily děti veškerý ostych a náležitě
Adventní čas jsme zahájili výletem do Selského
si lekce plavání užívaly. Kurz zdárně dokončily domečku v Kněždubu. Děti byly po příjezdu přivía na památku si odnesly medaili s mokrým vy- tány bílými Luckami a hospodářem s hospodyní.
svědčením.
Poté se rozdělily do světniček. V jedné pekly perV říjnu jsme se těšili na oblíbené Divadlo Rol- níky, až tím voněla celá chalupa, ve druhé (ve škoničky s poučnými pohádkami o krtečkovi. Čekala le) si děti vyrobily andílka z papíru a ve stodole
nás také drakiáda. Sice ten den moc nefoukalo, se mohly těšit z návštěvy Mikuláše, čerta a anděla.
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Výlet jsme si moc užili a vánočně se naladili.
Krásná zimní výzdoba k nám do školky přilákala
Mikuláše s jeho družinou. Hříšníci slíbili nápravu, a tak Mikuláš mohl všechny děti obdarovat
nadílkou.
Abychom podpořili předvánoční atmosféru, vydali jsme se s dětmi na Vánoční výstavu v Sokolovně. Připravili jsme pro rodiče s dětmi vánoční
tvoření ve školce. Spokojené výrazy a hvězdičky
v očích dětí nad vlastnoručními výtvory hovořily za vše… Vánoční pohádkou nás potěšilo opět

Divadlo Rolničky. V předvánočním čase myslíme
také na druhé. Proto se každoročně vypravujeme
na vycházku do lesa za zvířátky a přineseme jim
něco na zub. Máme hotovo, a tak Vánoce mohou
začít – v kruhu svých nejbližších, v klidu a pohodě, za znění koled, s vůní maminčina cukroví…
Všem čtenářům zpravodaje přejeme pohodové Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku
ve zdraví!
Kolektiv MŠ Svatobořice

Mateřská škola Mistřín
Adventní čas si v mateřské škole pokaždé užíváme a letos byl opravdu bohatý
Na každý týden v prosinci byl připraven zajímaDalší týden jsme kromě divadélka ROLNIČKY
vý program, takže se bylo stále na co těšit. 4. pro- zhlédli i výstavu Betlémů ve Svatobořicích. Prosince nás už v 8.00 čekali ve vánočním domečku tože z mistřínské školky je to cesta daleká, byli
v Kněždubu. Ukázali nám, jak se slavily Vánoce se podívat jenom předškoláci a středňáci. Na váza starých časů, jak se zdobilo stavení v době noční besídce jsme ale vystupovali všichni. I ta
adventu, ale také jsme tu potkali Mikuláše s jeho naše nejmenší drobotina - jako perníčky - to zvláddružinou. Děti se pochlubily básničkami a písnič- la na jedničku. A pak už byl nejvyšší čas napsat
kami, které pilně nacvičovaly. Po návratu z Kněž- Ježíškovi, nazdobit stromečky ve třídách a čekat,
dubu nás čekala ve školce mikulášská nadílka.
jestli nám něco nadělí. Hezkou tečkou všech
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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předvánočních akcí byl adventní koncert pro děti
v kostele. V pátek 20. prosince jsme se rozloučili,
popřáli si hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.

I my – kolektiv mateřské školy z Mistřína –
Vám přejeme od srdíček chvíli klidu v záři svíček,
pohodu a úsměv na tváři a ať příští rok se vydaří.

Co se děje v naší škole
Co se hemží ve vodě a jak žili staří Slované
Ve čtvrtek 26. září 2019 se vydal autobus plný
průzkumníků ze 4. ročníku do Modré u Uherského Hradiště. Svoji cestu za poznáním jsme zahájili
pozorováním života ryb v místním biotopu “Živá
voda”. Kromě několika nádherných exemplářů
vyzy velké a kapra obecného jsme mohli pozorovat také sumce. Dokonce se nám ukázala i jinak
plachá štika. Naše pozorování doprovodila svým
poutavým vyprávěním paní průvodkyně. Poté
jsme se přesunuli v čase o dvanáct století nazpět
poznat chuť, vůni i prostotu života lidí v osadě
na Velké Moravě. Žasli jsme nad důvtipem, šikovností a blízkým sepětím našich předků s přírodou.
Umleli jsme si mouku na žernovu, ochutnali jsme
staroslovanské placky, nahlédli jsme do domů
chudých i zámožnějších lidí, do církevní školy
i paláce samotného knížete. Vyzkoušeli jsme si,
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jaké je to střílet z luku a na závěr jsme se dozvěděli celý postup výroby keramiky od nakopání
hlíny, přes točení na hrnčířském kruhu až po vypalování v polní peci. Plni nových zážitků jsme se
pak vydali z archeoskanzenu na cestu domů.
Jana Holubová
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Cvičení v přírodě 1. - 3. ročníků
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 nám vyšlo krásně počasí
a my jsme se vydali s žáky 1. - 3. třídy do lesa u cyklostezky, abychom do sebe nasáli pravou náladu
babího léta a barevného podzimu. Hned na úvod
jsme se zastavili u sochy sv. Václava u fary a pověděli jsme si něco o životě patrona našeho národa.
Vedle kukuřičného pole jsme si zazávodili v běhu,
poté jsme hledali v lese přírodniny, ze kterých
jsme tvořili nápadité výtvory, poznávali jsme stromy, trefovali se žaludy do kmenů, běhali po lesní
pěšině a na závěr jsme nakreslili krásné barevné
obrázky křídami na cestu. Po tomto zdravém, zážitkovém a sportovním dopoledni nám všem náramně chutnalo ve školní jídelně!
Učitelky 1. – 3. ročníků

Cvičení v přírodě 5. ročníku
Dne 26. 9. 2019 se žáci obou pátých tříd společně se svými třídními učitelkami vydali na pěší
túru do Milotic na zámek. Cestou jsme pozorovali
rostliny původní i nepůvodní (fíkovník), okolní
krajinu, kam až naše oko dohlédlo, také společenstvo lidských obydlí. Cesta nám pěkně ubíhala
a po hodině jsme stáli před branami milotického
zámku. Nejprve jsme zavítali do bývalé konírny,
kde jsme byli seznámeni s její historií. Pak jsme
si mohli sami prohlédnout její prostory, kde jsme
viděli spoustu předmětů, vybavení domů a krojových součástí našeho kraje a obcí Mikroregionu
Nový Dvůr. Žáci se mohli aktivně zapojit: „obléka-
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li“ na interaktivní televizi krojované panenky, pak
si tam spustili program Hv – poznávali hudební
nástroje. Děvčata si záhy po společném úvodu začala vyrážet raznicemi písmen svá jména do plíšku. Posléze se přidali i chlapci. Někteří žáci si
s dopomocí zaměstnanců konírny vyrobili butony
dle vlastního výběru. Téměř všichni zdolali „dračí
jeskyni“ a byli odměněni jednou drobností z „dračího pokladu“. Velmi zábavnou atrakcí bylo „osedlat“ si dřevěné koně, kteří stáli za konírnou, kde
také všímavým žákům neunikli místní pávi. Další
naše zastávka a „provětrání peněženek“ bylo v zámecké cukrárně, kde ti, kteří neutratili všechny
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peníze za výrobky či suvenýry v konírně, mohli
potěšit své mlsné jazýčky. Pak jsme přes zámecký park prošli do zámeckého zahradnictví, kde
padly poslední finanční zásoby. Hlavně pozornosti chlapců neunikly husy v ohradě s rybníčkem.
Rozloučení s cílem našeho dnešního putování
jsme zakončili proběhnutím ve stínu zámeckých
krásně upravených stromů. Zpáteční cesta nám

utíkala velmi dobře, do školy k obědu jsme dorazili přesně podle plánu. Cvičení v přírodě, které prověřilo nejen fyzickou kondici, ale i znalosti a dovednosti, se nám opravdu vydařilo, neboť počasí
nám připravilo velmi krásný a slunečný podzimní
den. Žáky musíme celkově pochválit, byli šikovní
a ukáznění.
Třídní učitelky 5. ročníku

OČMU – Ochrana člověka za mimořádných událostí
Dne 27. 9. proběhl na naší škole již tradičně
projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Po nácviku evakuace školy si naši
žáci a hosté z Bukovan připomněli základy první
pomoci, vyzkoušeli si hasičský útok, prozkoumali
hasičské auto, prohlédli si obrněný vůz a palné
zbraně VÚ Bučovice, poslouchali zajímavou přednášku zkušených vojáků AČR, v tělocvičně si zacvičili s karatisty a ještě stihli vyzkoušet pouta
a posadit se do auta Policie ČR. Celý zážitkový
den stál za to a všichni se těšíme na příště!
Markéta Varmužová

Plavání 2. a 3. ročníků
Žáci 2. a 3. ročníků
absolvovali kurz plavání na krytém bazénu
v Ratíškovicích. Během
10 lekcí se pod dozorem zkušených cvičitelů
naučili potápět, skákat
do vody a zdokonalili se
v různých plaveckých
stylech. Nakonec soutěžili o nejrychlejšího
plavce. Odměnou byla
návštěva místního bufetu
s drobným občerstvením.
učitelky 2. a 3. tříd

Zemědělství žije!
Naše škola využila nabídku Zemědělského svazu ČR na vzdělávací program Zemědělství žije!
Projekt vznikl s cílem zvýšit atraktivitu zemědělského sektoru, kdy popularizace zemědělství
je důležitá při výběru budoucího povolání.
Lektorky Petra Dufková a Tereza Hálová velmi poutavě informovaly žáky 1. a 2. ročníku
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o současném stavu zemědělství v naší republice.
Přednáška byla pojata interaktivně, pro děti byla
připravena ochutnávka produktů a různá poznávací stanoviště. Děti akce velmi zaujala a my bychom rádi poděkovali paní Dufkové za příjemnou
spolupráci.
Adriana Koplíková
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

Úspěch ve výtvarné soutěži
Na podzim jsme se
zapojili do výtvarné
soutěže s názvem
Nekonečný příběh
skla, kterou pořádala firma Vetropack
v Kyjově.
Tato firma vyrábí
skleněné obaly a patří k hlavním dodavatelům potravinářského a nápojového
průmyslu v České republice. Úkolem dětí
bylo ztvárnit libovolnou technikou příběh skla. Po zhlédnutí
motivačního
krátkého filmu žáci
kreslili příběh skla,
co vše v něm může být, v co se může proměnit.
Technika byla libovolná. Zúčastnili se žáci školní
družiny a také žáci 6. a 7. ročníku. Ze 360 obrázků pak bylo vybráno třináct do připravovaného
kalendáře firmy Vetropack. My jsme uspěli hned
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

dvakrát – práce žákyň Emy Hajné ze 7. B a Kláry Mikéskové ze 2. B byly vybrány do kalendáře
a děvčata obdržela poukázku na sportovní potřeby. Gratulujeme!
Ivana Hanáčková
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Výstava v minigalerii
Ve školní minigalerii dáváme prostor i našim
žákům. Tentokrát si můžete prohlédnout výstavu zajímavých kreseb nadaného mladého umělce
Vojtěcha Varmuži ze 6. A. Námětem jeho obrázků
jsou historické budovy, pamětihodnosti naší republiky, staré mapy a také náměty z moravského

Slovácka. Přijďte se podívat! Chcete i vy – žáci
či dospělí – podělit se o svá díla? Rádi vystavíme
vaše kresby, malby či fotografie. Neváhejte a kontaktujte nás ve škole.
Ivana Hanáčková

6. ročník – exkurze do Městské knihovny Kyjov, Vlastivědného muzea
v Kyjově a firmy EKOR Těmice
Dne 2. října 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili exkurze do Městské knihovny Kyjov, prohlédli si expozici Vlastivědného muzea v Kyjově
a také sběrný dvůr EKOR v Těmicích.
V knihovně se seznámili s provozem, ale
i s možnostmi a službami, které Městská knihovna Kyjov svým čtenářům nabízí. Dozvěděli se
o systému, kterým jsou knihy v knihovně řazeny
a podle jakých kritérií je možné knihy vyhledat.

Ve Vlastivědném muzeu Kyjov si žáci prohlédli
expozici věnovanou panu Josefu Klvaňovi, který se stal prvním ředitelem místního gymnázia.
V průběhu výkladu vypracovávali žáci také pracovní list a mohli si vyzkoušet i pexeso.
Poté jsme se přesunuli do nedalekých Těmic,
kde má firma EKOR svůj sběrný dvůr. Tady jsme
pod odborným výkladem zhlédli výrobu kompostu
a také jsme si prohlédli třídírnu odpadu.
Zbyněk Mašek

1. místo v Zátopkově pětce
První sportovní klání, které je spojeno se začátkem školního roku, nás každoročně čeká v Hroznové Lhotě.
Od září naše děti trénují a nacvičují štafetový
běh. Na prvním stupni se účastní běžeckého závodu štafeta složená z 25 dětí, každý z nich běží
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200 m. Letos jsme byli velmi úspěšní, neboť jsme
dne 4. 10. 2019 v kategorii vesnických škol získali 1. místo! Dětem moc blahopřejeme a těšíme se
na další ročník běhu!
Jarmila Strýčková
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Zátopkovy běhy 2019
Tak jako každý rok se i letos výběr žáků I. a II.
stupně zúčastnil štafetových běhů v Hroznové
Lhotě, které jsou pořádány pod jménem našeho
nejslavnějšího běžeckého olympionika Emila Zátopka. Ani v tomto školním roce se nemusíme
za podané výkony stydět. Žáci II. stupně skončili mezi vesnickými školami na krásném 4. místě
(celkově 6.) a naši mladší, tedy žáci I. stupně, se

umístili mezi vesnickými školami na nádherném
1. místě (celkově 2.). Všem reprezentantům patří
velké poděkování za vynikající sportovní výkon
a úspěch. Pro naše vítěze a jejich vedoucí bylo
připraveno v ředitelně i osobní poděkování se
„šampaňským“ a zdravým mlsáním.
Zbyněk Mašek

Předhodové zpívání
V pátek 14. 11. se sešli žáci a učitelé v tělocvičně školy, aby si společně s Podkověnkou a Krušpánkem zazpívali, zatančili a naladili se tak
na krásnou slavnost Posvěcení našeho kostela
– hody. Připomněli jsme si tradice obce Svatobořice-Mistřín, zatančili skočnou, verbuňk, zazpívali
žertovné hojačky a známé hodové písně. Nechyběly ani chlapecké hry, škádlivky, dívčí písně, vojenské atd. Velmi pěkně vše provázel slovem starosta
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Slováckého krúžku Tomáš Kellner a strýc Rosťa
Marada. K hodové náladě přispěla též CM ZUŠ
Dubňany a CM Zuzky Tesaříkové. Všem účinkujícím moc děkujeme za jejich čas a péči o uchovávání národopisu v naší obci!
Hody byly, hody budú, zabijeme kozu chudú, hody
byly, hody sú, měj mňa rád, ty Matýsu !
Tož, veselo, hody!
Markéta Varmužová
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Krabice od bot
Letos jsme se již potřetí zapojili do charitativní
sbírky KRABICE OD BOT. V posledních dvou listopadových týdnech se některé třídy v naší škole
proměnily pod vedením paní učitelek v dílny plnící krabice od bot pěknými dárečky a vyrábějící
i osobní vánoční přání pro děti z chudých rodin.
K chystání krabic se připojili i rodiče, kteří nachystali krabice se svými dětmi doma. Celkem
jsme shromáždili a do sběrných míst v Hustopečích, Brně a Bílovicích odvezli pěkných 50 krabic.
A tak i my pomůžeme letos o Vánocích rozzářit
oči dětí, které si naši pomoc zaslouží. Poděkování
patří všem ochotným dárcům, kteří se do sbírky
zapojili. DĚKUJEME!
Jana Holubová

Hasiči ve školní družině
Poslední listopadové pondělí nás navštívili hasiči z Hodonína. Z poutavého vyprávění jsme se
dozvěděli zajímavosti o práci hasičů. Celé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i velmi poučné.
Vychovatelky školní družiny

Tematický den 1. stupně:
Christmas
Již třetím rokem si zveme ve spolupráci s jazykovou školou Moravia z Hodonína na 1. stupeň
rodilého mluvčího.
Letos k nám zavítal Julian, který přiletěl až
z Kalifornie (ze San Diega), ale po svých předcích má moravské kořeny. Téma jazykového dne
bylo: Christmas (Vánoce). Pro žáky 3. - 5. tříd si
připravil aktivity na interaktivní tabuli. Nejprve
jsme se učili pomocí obrázků se slovíčky vánoční slovní zásobu typickou pro anglicky hovořící
země. Po nácviku výslovnosti byli žáci rozděleni
v jednotlivých třídách do týmů, které mezi sebou
soutěžily v tom, co si zapamatovaly z této prezentace. V soutěži nešlo jen o to, který tým zvítězí,
ale opět se opakovala a fixovala vánoční slovní
zásoba. Rozdíly mezi týmy byly nepatrné. Pak
následovala další soutěž - adaptace televizní soutěže „Chcete být milionářem?“ - na další vánoční
otázky. Všechny třídy ji dobře zvládly. Také jsme
se dozvěděli o vánočních tradicích (Christmas
Eve, Christmas Day), které jsou v mnohém jiné
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

než ty naše české. Pokud bylo třeba, opět byly
žákům nápomocny paní učitelky, které vyučují
angličtinu na 1. stupni. Pro žáky 3. tříd bylo vše
nové, protože se tento jazyk učí teprve od září.
Pro čtvrťáky to bylo trošku snadnější, přece jen
roční náskok je znát. Páťáci si mnohé, co již z vánočních hodin angličtiny znali, zopakovali, ale
také se něco dalšího nového dozvěděli. Vánoční
náladu jsme zažili již koncem listopadu, ale to
nám vůbec nevadilo, ba naopak!
Chtěli bychom poděkovat SRPŠ při naší škole,
které nám tyto akce pravidelně finančně sponzoruje. Nyní už zbývá jen všem popřát: MERRY
CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
Irena Hlaváčková a Jana Holubová
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Vánoce přicházejí do školní družiny
V pondělí 2. 12. 2019
navštívila naši družinku lektorka paní Hana
Šišperová. Uvedla nás
do příjemné vánoční
atmosféry.
Ukázala
nám, jak je možno nahlížet na Vánoce z hlediska barev a vůní.
Velmi pěknou četbou
vánočního příběhu nás
všechny zaujala. Těšíme se na další hezké
setkání.
Vychovatelky ŠD

„Radujme se, veselme se“
Předvánoční program ve skanzenu ve Strážnici naladil žáky 2. a 3. ročníků na vánoční atmosféru. Navštívili jsme muzeum ve Strážnici, kde
jsme při prohlídce starodávných domečků zažili
Vánoce tak, jak kdysi bývaly. Potkali jsme strašidelné čerty i krásného Mikuláše s anděly, kterým
jsme zazpívali koledy. Bílé postavy „Lucek“ nás
pomoučily na tvářích, prohlédli jsme si výrobu
vánočních oplatků, které jsme i ochutnali. Viděli
jsme starodávná řemesla – tkaní na kolovrátku,
draní peří, pečení vánočních figurek a perníků
a seznámili jsme se s vánočními tradicemi tak, jak
kdysi bývaly – lití olova, pouštění lodiček, kde se
vzal a jak se zdobil vánoční stromeček. Na všech
zastaveních nás doprovázel zpěv vánočních koled
a děti si mohly vše samy vyzkoušet a ochutnat.
Na závěr jsme potkali tři krále a nakoupili vánoční voňavé drobnosti. Bylo to moc krásné, poho-

dové a inspirativní dopoledne, které nás naladilo
na nadcházející vánoční svátky.
Pavlína Štelciková

Vesmírná odysea
Ve středu 4. prosince 2019 se děvčata a chlapci
ze 4. a 5. ročníku vydali na dobrodružnou výpravu
do vesmíru. Čekala je cesta do hvězdárny a planetária v Brně. Po příjezdu jsme si nejdříve prohlédli
venkovní vědeckou stezku s interaktivními exponáty – prozkoumali jsme a osahali jsme si například planetární siloměr, kaleidoskop, pixelovou
stěnu nebo zvukovod.
Poté jsme se usadili do pohodlných sedadel digitária a nechali se unášet naší Sluneční soustavou.
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Přistáli jsme na Marsu, na jádru komety, prozkoumali jsme prstence Saturnu. 3D projekce byla tak
dokonalá, že se nám až tajil dech a z naší vesmírné

odysey jsme si odváželi nezapomenutelné zážitky.
Jana Holubová

Adventní setkání v domově pro seniory
Mezigenerační setkání, tak bychom mohli nazvat příjemné setkání žáků 7. ročníku, souboru
Podkověnka a klientů z Domova pro seniory
v Kyjově.
Před rokem jsem při hodině slohu, jejímž tématem byl „dopis“, zjistila, že většina dětí nikdy nenapsala dopis, nezažily pocit při zalepení obálky
a očekávání odpovědi. Po příjemném rozhovoru
s pracovnicemi v domově pro seniory bylo rozhodnuto. Zkusíme si dopisovat. Děti napsaly o sobě
krátký dopis neznámé paní či pánovi a za nějakou
dobu jsem z domova přivezla milé odpovědi.
Adventní setkání bylo vyvrcholením celého
projektu. Sedmáci společně s paní učitelkou Hanáčkovou a paní asistentkou Šparglovou vyrobili
dárečky pro všech 131 klientů domova. Asi s padesáti z nich se včera setkali osobně a překvapeným seniorům předali toto malé překvapení.
Po vystoupení souboru Podkověnka jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Děti dostaly

jako odměnu výborné pohoštění a pamlsky. Navázali jsme tak přátelství, ve kterém bude naše
škola určitě pokračovat.
Markéta Varmužová

Mikuláš u nás
ve škole
Také k nám do školy zavítal svatý Mikuláš se svojí družinou.
Andílci obdarovávali,
čerti zlobili a čmárali
zlobivcům na obličej
černé šmouhy a děti
Mikuláši slibovaly,
jak se do příště polepší. No, uvidíme!
Navštívili také ředitelnu školy a naštěstí
to pan ředitel přežil
bez újmy a rád se
s mikulášskou družinou nechal vyfotografovat. Tak se budeme
těšit opět za rok!
Markéta Varmužová
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Mikulášská besídka
V pátek 6. 12. 2019 navštívil děti v naší obci
Mikuláš se svojí družinou. Kulturní dům ožil malými zvědavými návštěvníky a krásným kulturním
programem.
Vystoupil folklorní soubor Podkověnka s cimbálovou muzikou, mažoretka Elen Kulheimová a zatančili čertíci z prvního ročníku. Žáci 4. ročníku

si pod vedením paní učitelky Maradové připravili
pohádkové divadelní představení.
Ačkoliv čerti nejmenší diváky trochu vystrašili, nakonec si všichni spokojeně odnesli sladkou
odměnu. Tak doufejme, že také dodrží svůj slib
a zlobit už nebudou.
Adriana Koplíková

Ve škole se hrálo divadlo
Žáci 4. B třídy si v rámci procvičování mluveného slova v českém jazyce připravili ztvárnění
čtyř veršovaných českých pohádek. Dramatizaci předvedli žákům I. stupně, dětem v mateřské
škole i veřejnosti na jevišti kulturního domu při
Mikulášské besídce. A jak to „mladí herci“ prožívali? Některé z jejich postřehů:
„Divadlo je pro mě zábavné a hezké. Když jsem
ho hrála, musela jsem se snažit a mluvit srozumitelně. Používala jsem mikrofon. Všichni měli moc
pěkné oblečení.“
„Já miluji naše divadlo. Museli jsme dramatizovat, předvádět a mluvit.“
„Bylo to náročné, ale taky zábavné. Když jsme
přišli na pódium, bylo tam strašně moc lidí.
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Musela jsem překonat strach. Nejhorší byla dramatizace, ale všichni nás chválili. Během představení si spolužák skřípl prst, ale naštěstí to zvládl.
Je šikovný.“

„Když hraješ divadlo, musíš být odvážný. Ale
když se překonáš, tak je to zábava. Chceš-li to dokázat, musíš nacvičovat.“
třída 4. B

Preventivní program pro 3. ročník – „Zpátky v čase“
Dne 11. 12. 2019 proběhl ve třetích třídách preventivní program zaměřený na zlepšení vzájemných kamarádských vztahů mezi spolužáky.
V úvodu hry nás „agent 008“ zapojil do karetní
hry, kdy na základě příběhu měli žáci přijít na to,
kdo je „nandávač“ – útočník, kdo je „schytávač“
– oběť a kdo je „sledovač“ – pozorovatel. Při přehrávání příběhu děti udílely na kartách rady jednotlivým aktérům příběhu a za správně přidělené
karty získávaly body. V závěru hry si žáci sami
vyhodnotili podle obrázkového plánku správnost
svých odpovědí. Úkolem hry bylo najít správná řešení a návody, jak situaci řešit, na koho se obrátit
a co udělat, aby ke vzájemným konfliktům nedocházelo. Odměnou jim byla karta, na kterou si
každý sám nakreslil radu pro sebe. Hra byla

poučná, zábavná, ale i náročná na přemýšlení
a věříme, že dětem přinesla zábavu i ponaučení.
Pavlína Štelciková

Adventní Vídeň

Ve středu 27. 11. 2019 se vydali vybraní žáci
7. až 9. ročníku do Vídně nasát vánoční atmosféru. Již po cestě do hlavního města Rakouska
jsme zhlédli dokument o této metropoli, dále pak
vyslechli zajímavé povídání a rady naší paní průvodkyně - historii tohoto města, důležité památky,
na co si dát ve Vídni pozor, co jsou tradiční suvenýry a hlavně, co vše uvidíme. První zastávkou
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byl zámek Schönbrunn, pak jsme se přesunuli
metrem do centra. Zde jsme prošli nejdůležitější
památky, navštívili známý Stephansdom, prošli
Hofburg a zamířili jsme k největším trhům u vídeňské radnice. Další zastávkou bylo nádherné
přírodovědecké muzeum a poslední možnost zakoupení suvenýrů. Cesta tam i zpět probíhala dobře, bylo veselo a myslím, že si to všichni moc užili.
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Z ohlasu žáků:
Ve Vídni se mi líbilo. Byli jsme na vánočních
trzích, v muzeu. Paní průvodkyně byla milá, dozvěděli jsme se něco nového a dost mě to zaujalo.
Byla sranda, pořád jsme něco dělali, nikde jsem
se nenudila. Mám hodně fotek a lidi jsou tam milí.
Co mi vadilo nejvíc, bylo, že se všude kromě muzea platily záchody.
Byla tam krásná výzdoba. Na trzích bylo mega

hodně krásných věcí, punč, který byl sice trochu
přeslazený, ale dobrý. Bylo zajímavé, že kvůli
moru museli zastavět starou Vídeň a postavit novou, aby se ho zbavili. Muzeum bylo taky krásně
udělané.
Bylo to super, skvělé, úžasné!
Za učitele německého jazyka
Ivana Hanáčková a Monika Pinterová

Adventně-vánoční výchovný koncert
Poslední týden před Vánocemi se uskutečnil
v kostele Navštívení Panny Marie v Mistříně výchovný koncert pro obě MŠ a celou ZŠ. Program
byl rozdělen do 3 celků podle věku dětí a provedl
nás adventní dobou až do Vánoc. Účinkoval Komorní soubor Musica animae a Žesťové kvinteto

z Velkých Pavlovic. Velmi příjemný koncert
s adventně-vánočními písněmi a skvělým průvodním slovem nás naladil do nadcházejících dnů,
kdy slavíme nejkrásnější svátky v roce.
Markéta Varmužová

Sbory při ZUŠ Kláry Strýčkové
Po velkém úspěchu sboru dívek Angeli Cantanti, kdy dosáhly v celorepublikové soutěži ZUŠ
Zlatého pásma, si šikovné mladé zpěvačky přizval
ke spolupráci Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN). Koncem léta zazpívaly
na MFF Brno, na podzim v Kyjově u příležitosti 95.
výročí Českého rozhlasu Brno a první neděli adventní notovaly při slavnostním koncertu k poctě
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legendárního houslisty Bohumila Smejkala. Při
této události nechyběl ani Dětský sboreček ZUŠ
Dubňany, který zazpíval žertovné písně v úpravě p. Smejkala. Čistotu projevu, hlasovou výbavu
i vkusný repertoár ocenili i zkušení posluchači
nejen v Brně. Za to patří poděkování vedoucí sboru Kláře Strýčkové. Kromě spolupráce s Brolnem,
účastí na různých soutěžích a koncertech sbor
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Angeli Cantanti zazpíval jako host na Benefičním
koncertu pro Jeníkov u nás v kostele 27. 10.
Přejeme všem zpěvulenkám stálé nadšení
z krásných melodií a kéž se radost z hudby šíří
neúnavně dál, protože už B. Smejkal řekl, že velmi
efektivní je „výchova uměním.“

„Velice brzy jsem se naučil, že bez písně nemůže
skončit den, že bez písně nenajdeš přítele a že bez
písně se nezmění svět. Proto zpívám.“
(Elvis Presley)
Markéta Varmužová

Atletka Ema
Šikovná atletka Ema Hajná ze 7. třídy reprezentuje již od malička AK Kyjov a vždy velmi úspěšně. Jako každý rok se i letos účastnila okresních
závodů HBPM – Hodonínský běžecký pohár mládeže. Je to celkem 14 závodů a vítězí ten, kdo nasbírá plný počet 300 bodů. Ema již popáté v řadě
za sebou získala Zlatý pohár ve své kategorii.
V tomto roce také podpořila družstvo starších
žákyň v běhu na 150 m, 300 m a štafetě. V září
se poprvé účastnila Evropských atletických her
mládeže v Brně, kde běžela pro ni netradiční trať
800m a umístila se na krásném 10. místě. Své
sportovní nadání Ema též zúročuje v SDH Svatobořice a podporuje tým starších žáků, který celkově obsadil 7. místo. V soutěži jednotlivců v TFA
(Nejsilnější hasič přežije) v krajském kole v Brně
vybojovala 1. místo!
Emil Zátopek kdysi povídal: „Na tréninku mi
všichni říkali: „Emile, ty jsi blázen!“ Ale když
jsem poprvé vyhrál na mistrovství Evropy, tak říkali: „Emile, ty jsi génius.“
Jméno Ema má k Emilovi docela blízko. Že by
nějaká podobnost či vzdálení příbuzní? Proč ne?
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Myslím, že si Ema skvěle našlápla a určitě o ní
ještě uslyšíme. Sportovkyni Emě ze srdce gratulujeme (nejen) k letošním úspěchům, ale hlavně

do budoucna přejeme: „Kéž máš dobrý vítr v zádech! A když nemůžeš, tak přidej! Držíme palec!“
Markéta Varmužová

Farnost
Aktivní i misijní farnost Mistřín
Vážení přátelé, během uplynulého období probíhaly na farním dvoře stavební práce. Zídka lemující Farskou ulici dostala novou podobu, která
dovolí vyniknout kamenným prvkům a tedy její
starobylosti.
V říjnu vyvrcholil misijním měsícem rok zaměřený na misie. Proběhla misijní neděle s již
tradičním prodejem perníčků. Následující neděli
proběhla, opět v misijním duchu, dlouho připravovaná akce – koncert na podporu farnosti Jeníkov
v severních Čechách, kde je nedostatek věřících
a tudíž i prostředků na chod farnosti. Tuto akci
pořádala a samozřejmě se jí účastnila i místní
scholička. Přijaly pozvání i schola z Milotic a sbor
Angeli Cantanti ze ZUŠ Dubňany. Tato akce měla
ohromný úspěch.
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Na hody, které se mimořádně vydařily (co se
týče počasí i po dalších stránkách), přijel tento
rok jako hlavní kazatel na mši sv. P. Peter Krenický, který působí od roku 1993 jako misionář
(i skrze jeho účast jsme pokračovali v misijním
zaměření tohoto roku) na Ukrajině a z toho devět
let v Melitopoli na východě země, kde už začíná
válečná zóna, ve které probíhají boje mezi ukrajinskou armádou a proruskými povstalci. Během
jeho působení bylo doposud obnoveno více jak 32
farností a kostelů. Dlouhodobě se též snaží o podporu budoucích kněží. Spolupracuje s Charitou
ČR v oblasti pomoci seniorům, dětem (zvláště
sirotkům), lidem zasaženým válkou, opuštěným,
vysídleným rodinám, raněným, trpícím a snaží
se poskytnout pomoc každému, kdo ji potřebuje.
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Svým silným svědectvím oslovil v kostele snad
všechny účastníky bohoslužby. Výtěžek sbírky,
která jde na jeho dílo, činil přes 34 tis. Kč.
V říjnu proběhlo v místní základní škole školní
kolo soutěže Bible a my o znalostech Písma sv.
Z každé ze tří kategorií postoupil do okresního
kola konaného ve Strážnici 27. 11. 2019 vždy
ten nejlepší. Nakonec se tohoto okresního kola

zúčastnili pouze dva žáci, ale dosáhli krásných
výsledků: Šimon Krakovič z druhé věkové kategorie skončil celkově devátý a Barborka Látalová
z první kategorie dokonce získala druhé místo.
Moc gratulujeme.
Přeji Vám všem šťastné a krásné prožití nového
roku, do kterého jsme vstoupili!
P. Bedřich Horák

Misijní neděle
Celá farnost a zejména děti ze Scholičky se již
několik týdnů předem připravovaly na misijní neděli, která proběhla 20. října. Maminky, babičky,
tety a děti napekly perníčky, krásně je nazdobily,
zabalily a připravily k prodeji. Pro velký zájem
o dobročinnou akci bylo třeba ještě v noci v sobotu
připéct a přibalit několik dalších kousků. Prodej
se uskutečnil ve škole a před kostelem s velkým
úspěchem. Bylo vyprodáno! Díky Vám všem byla
odeslána na Papežské misijní dílo pro chudé děti,
v krajích pro nás velmi vzdálených a nepředstavitelných, částka rekordních 27 000 Kč!

Vrcholem misijní neděle byla mše svatá, kde
děti scholičky představily nádherně secvičené
písně v překrásně vyzdobeném kostele a každý
z nás tak mohl přednést s dětmi v obětním průvodu své prosby. Z obličejů farníků jsem po mši
svaté četla spokojenost, úsměv, pohodu a radost.
A to mě utvrdilo v pocitu dobře vykonané páce.
Všem lidem, kteří se podíleli na celé přípravě
programu, obětního průvodu i výzdobě kostela
a zejména všem dobrodincům Pán Bůh zaplať!
Za Scholičku Alžběta Látalová

Benefiční koncert pro Jeníkov
„My, co jsme šťastní, musíme pomáhat těm, kdo
jsou méně šťastní“, řekl kdysi jeden moudrý starý
muž, který prožil velmi strastiplný, nelehký život,
když jsem mu s obdivem děkovala za dobro, které
koná pro druhé. A mohlo by to být klidně motto
krásného benefičního koncertu, který proběhl 27.
října 2019 v místním kostele Navštívení Panny
Marie. V římskokatolickém církevním kalendáři
má v říjnu své pevné místo misijní neděle, třetí
v měsíci, kdy se konají nejrůznější akce na podporu misijní činnosti církve. Papež František vyhlásil mimořádně celý říjen 2019 jako misijní, kdy
křesťané nejenže mají pamatovat na misie v celém světě, ale především si uvědomit svoje vlastní
poslání v místě, kde žijí a pracují.
Naše scholička vzala své misijní poslání velmi
vážně a rozhodla se uspořádat benefiční koncert
ve prospěch farnosti Jeníkov v severních Čechách.
Tato farnost leží v oblasti bývalých Sudet, odkud
byli v poválečné době odsunuti obyvatelé německé
národnosti a postupně nahrazeni dosídlenci bez
vztahu k místu i k Bohu. Farnost chátrala duchovně i materiálně, zpustl kostel, fara i kaple. Neradostný stav se pokusil zvrátit farní tým z Vranova
nad Dyjí v čele s P. Markem Dundou, který měl
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v této oblasti spolužáka-kněze a kterému nabídl
pomoc s obnovou farnosti. Jeníkov si vranovští
„adoptovali“ a jejich činnost nese ovoce. Daří se
opravovat faru i sakrální stavby a duchovní život
se pomalu rozvíjí.
Koncert pro Jeníkov byl u nás už v pořadí třetí a zahájila ho naše scholička písní Zpívej, brzy
už přijde Pán. V tomto misijním úsilí nezůstala
sama, ale přizvala si scholu z Milotic pod vedením Kateřiny Lungové a mistřínsko-svatoborsko-dubňanský sbor Angeli Cantanti (Zpívající andělé), který vede Klára Strýčková. Jejich hit Salve
Regina, který určitě znáte z filmu Sestra v akci,
dalece předčil originál a bouřlivé ovace tak tak že
nezbořily kostel. Zklidnění přinesly pak krásné
písně v podání milotické a naší scholy. V průběhu
večera vystoupili i milí hosté: P. Pavel Zahradníček z Dubňan, který přiblížil, jak adopce farnosti
Jeníkov probíhala, misionářka Dana Tichá pohovořila o aktuálním dění v Jeníkově a náš P. Bedřich Horák se ve svém vstupu zamyslel nad tím,
jak má křesťan naplnit své misijní poslání v dnešním světě. Velmi silným zážitkem bylo společné
vystoupení všech tří pěveckých souborů při závěrečných písních Korunovaná hvězdami a Pošli
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mně, půjdu já. Doprovázel je speciálně vytvořený
„misijní“ orchestr, který dal tomuto vystoupení
mimořádnou sílu. Všichni, kdo připravili tento
jedinečný zážitek, si zaslouží velké poděkování:
vedoucí naší scholy Markéta Varmužová, Alžběta
Látalová a Kateřina Martykánová a již zmiňované
vedoucí dalších sborů, jejich členky za nasazení,
nacvičování, upřímnost a srdce na dlani, členové
orchestru za jejich obětavost, děkujeme milým
hostům, zvukaři a kameramanovi Laďovi Daňkovi
a zejména všem divákům, kteří svůj čas věnovali
prospěšné věci – obnově místa, které bylo tak kru-
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tě poznamenáno zlobou 20. století a které i díky
nim může opět povstat k životu.
Připojujeme i postřehy misionářky, paní Dany
Tiché, která dlouhodobě s velkým nasazením v Jeníkově pracuje. Zde je její svědectví:
V neděli 27. 10. 2019 v mimořádném misijním
měsíci, který vyhlásil papež František, se v kostele Navštívení Panny Marie konal benefiční koncert
pro farnost Jeníkov, jež leží v severních Čechách.
Tento benefiční koncert nebyl pro farnost Jeníkov
první. Už se zde v předešlých letech konaly dva benefiční koncerty a výtěžek, který jsme si do Jeníkova
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vždy z vaší farnosti odváželi, byl velký a pro nás to
byla obrovská pomoc, díky které jsme mohli v Jeníkově vždy něco nového podniknout. Nejde však vždy jen
o to hmotné, ale koncert má i evangelizační rozměr.
A nejinak tomu bylo i při tom letošním benefičním
koncertu.
Jako zástupce farnosti Jeníkov jsem byla na tento
koncert pozvána i já a jsem moc ráda, že jsem se jej
mohla zúčastnit. Vidět kostel plný lidí, kterým není
lhostejné to, jak se žije v jiných farnostech a že i jinde je potřeba pomoci, mě naplnil vnitřním pocitem
radosti i vděčnosti. V průběhu odpoledne a podvečera jsme se společně vypravili na pomyslnou pouť
za Pannou Marií Jeníkovskou – Matkou Důvěry právě do farnosti Jeníkov. Dozvěděli jsme se něco o tom,
jak se taková farnost dá adoptovat a také byla řeč
o tom, jak vlastně vzniklo ve farnosti Mariánské
poutní místo, a také něco málo o tom, jak se ve farnosti na druhém konci naší republiky žije. Také jsme
se mohli dovědět něco o tom, že misie nejsou něčím,

co se nás až tak moc netýká, ale že jsou stále aktuální i v dnešní době.
Bylo to velmi milé a příjemně strávené odpoledne
ve farnosti Mistřín.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
toto krásné duchovní odpoledne připravili. Všem,
kdo zpívali a hráli. Poděkování patří i paní Vlaďce,
která nás celým odpolednem provázela. Ale především bych ráda za farnost Jeníkov poděkovala Vám
všem, kteří jste na koncert přišli a kteří jste nás finančně opět velmi štědře podpořili. Během koncertu
se vybrala částka 20 576 Kč + 10 EUR. Velké Pán
Bůh zaplať za Vaši štědrost, díky které se můžeme
v Jeníkově na faře pustit do budování nového sociálního zařízení.
Na všechny Vás dárce, ale i na ty, kteří nás podporujete modlitbou, chceme pamatovat při naší vánoční
mši svaté ve farnosti Jeníkov, která letos bude 30.
12. 2019 ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
Za scholičku Vladimíra Křížková

Poděkování Sant Egidio
Ve čtvrtek 26. prosince 2019 proběhl tradiční
vánoční oběd pro chudé lidi na ulici v Brně již
počtrnácté, na kterém byli pohoštěni lidé bez
domova. Ve Svatobořicích-Mistříně a v Dubňanech proběhla sbírka dárků, které byly chudým
předány. Celkem jste přispěli 240 dárky a někteří
dárci věnovali i finanční dary. Vánoční oběd proběhl na faře u Jakuba a v restauraci Živá voda pod
Petrovem. Jako pohoštění lidé dostali nudlovou
polévku a svíčkovou. Pak každý z nich byl obdarován dárkem. Přišel je pozdravit a požehnat jim pan
biskup. Všem dárcům posíláme obrovské díky, že
věnovali chudým nejen hmotný dárek, ale i kus
svého srdce, a tak jim vytvořili vánoční atmosféru,
která je velmi potěšila.

V únoru 2019 byla u nás v kostele beseda s paní
Dankou Vašulkovou a Dankou Trachtulcovou
z komunity Sant Egidio, které každoročně dělají
sbírku dárků pro chudé a vozí je na vánoční oběd
do Brna. Během besedy jsme se více seznámili
s komunitou Sant Egidio, s problematikou lidí
bez domova, mohli jsme zhlédnout fotografie práce komunity a také jsme se měli možnost zeptat
na to, co nás zajímá ohledně tohoto tématu. Pokud budete chtít, můžete se podívat na fotografie
komunity na internetových stránkách: https://
www.santegidio.cz/category/brno
Markéta Varmužová

Výsledek Tříkrálové sbírky
Milí spoluobčané, už po dvacáté proběhla
i v naší obci Tříkrálová sbírka. Chtěla bych poděkovat za ochotnou organizační spolupráci p. faráři Bedřichu Horákovi, p. Gazdové z OÚ a p. Valčíkové z DPS a hlavně vedoucím skupinek a všem
koledníčkům za nadšené a trpělivé koledování.
V neposlední řadě Vám všem lidem za vstřícné
přijetí a vaše dary, a tak se podařilo dosáhnout
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částky 129 116 Kč + 10,50 €. Účel této sbírky je
nám všem znám a může nás těšit pocit, že tyto
prostředky pomohou mnoha neznámým potřebným. Ještě jednou velké díky a přání dobrého roku
ve zdraví a spokojenosti. Všem koledníkům přeji
pěkné prožití divadelního představení, na které
dostali vstupenky.
koordinátorka sbírky, Anna Pešová
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◾Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SESKUPENÍ◾

RC Krteček
Rodinné centrum Krteček bude aktivní i v novém roce
Vánoční čas a další rok je za námi a pevně věřím, že předcházející uplynulé měsíce byly pro vás
naplněné radostí a šťastnými okamžiky a že jste
je prožili bez zbytečného stresu a starostí v kruhu se svými blízkými, a to především v atmosféře
klidu a pohody.
Naše plány a aktivity na nový rok nejsou rozsáhlé. Rodinné centrum se bude hlavně angažovat
v přípravě oslavy Velikonoc na místní základní
škole a pomůže tak svojí činností v rámci tvořivé dílničky pro děti a jejich doprovod. Těšíme se
na tuto aktivitu, jelikož se Krteček podobné akce
již zúčastnil, a to oslavy Vánoc ve škole, která
měla úspěch.
Spolek RC Krteček působí jako nezisková
organizace v naší obci již 11. rokem. Krteček
je poměrně mladý spolek, ale za tu dobu prožil
spoustu zábavy při různých aktivitách a akcích
a během toho času se taktéž vytvořily pevné vztahy mezi dětmi a i maminkami. Já jsem toho živým
důkazem, kdy jsem poznala díky tomuto spolku
nejednoho človíčka, který se mi vryl do srdce.
Rodinné centrum není jenom o tom, že maminky na rodičovské dovolené vypnou na pár hodin
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týdně od mateřských povinností a jdou se svými
ratolestmi si užít jiný prostor, než který je jim
dennodenně známý, ale je to i místo, kde se budují
přátelství. Když se ohlédnu a zavzpomínám na mé
první kroky se svojí dcerou do herny, tak je to
již více jak 10 let, kdy jsem navštívila centrum
Krteček. Byla jsem unešená příjemným prostorem a služebními maminkami, které mě přivítaly
a dobrovolně vnášely při své pozici to podstatné
- a to uvolněnost, ochotné klima a dobrou náladu. Vzpomínám na to velmi ráda. To, že jsem měla
po určité době možnost se aktivněji angažovat
do dění rodinného centra a řídit jej, beru osobně
jako bonus a velký přínos. Každá z vás maminek

máte tu stejnou možnost jako já si díky centru
vytvořit a utužit nová přátelství nebo také rozšířit
svoji působnost v rámci organizace pod vedením
svých schopností, dovedností a elánu. Pokud se
některá z vás nezalekne ukázat se jako vůdčí typ,
máte nápaditost a chuť si vyzkoušet trochu jinou
roli, než která je nadevše smysluplná – tedy ta
mateřská – jsou vám dveře do rodinného centra
Krteček plně otevřeny.
Přeji Vám všem za rodinné centrum Krteček
do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví, rodinnou stabilitu, pevná přátelská pouta, spoustu
úsměvů na tváři a radost ze života.
Za RC Krteček Jitka Janošťáková

Podkověnka
Hola, hola, holala,… Podkověnka začala
Účinkování na Vinobraní v Mistříně bylo naším a my jsme zazpívali a zatančili našim babičkám
prvním vystoupením v novém školním roce. Pěkné a dědečkům.
počasí dovolilo uskutečnit „zarážání hory“ v arePředhodové zpívání ve škole se uskutečnilo již
álu dětského hřiště pod kostelem, kde se o nás potřetí. Letos bylo rozšířeno i pro žáky druhého
dobře starali členové mužského sboru. Předvedli stupně, kterých se ujali členové Krušpánku. Podjsme nové pásmo z léta – Na vojáky.
kověnka si vzala na starost kamarády z 1. – 5. ročPan starosta obce nás požádal, zda-li bychom níku. Na pomoc byl pozván starosta slováckého
nevystoupili na nedělním Setkání seniorů u nás, krúžku Tomáš Kellner, který v kroji oba programy
které proběhlo 20. října v obecním kulturním moderoval a vedoucí kulturního domu Rostislav
domě. Zahrála cimbálová muzika ZUŠ Dubňany Marada jako lektor verbuňku. A už to jelo. Hodové
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písničky střídaly taneční čísla nebo pěvecké bloky. I naši muzikanti museli ukázat své dovednosti
a zahrát choďačky, klekačky, čupačky, cúfačky,
ale nejvíce se líbila varianta falešňačky. Po ukázce verbuňku Tomášem Kellnerem a jeho předvedení členy Podkověnky bylo již málo kluků, kteří
by jenom seděli a nevyzkoušeli si sami zazpívat
a zatančit tento chlapský tanec. Pozadu nezůstala
ani děvčata, která se točila dokola. Vždyť máme
velkou tělocvičnu a místa bylo dost. A jak jinak by
mělo společné Předhodové zpívání skončit, než-li
pozváním na naše hody a písničkou Už sem obešél
Svatobořice, aj Mistřín… V hodovém průvodu bylo
poznat, že pozvánka ve škole padla na úrodnou
půdu. Po hodech nám přibylo i členů v souboru,

kteří se sami přišli zeptat, zda-li mohou chodit
do Podkověnky. „Vidíš to, já jsem ti říkal, že tě
veznú!“ jsem slyšela z chodby naší školy.
Zimní téma a adventní písničky zazněly v novém programu na Mikulášské besídce, kde poprvé
vystoupili všichni noví členové.
Závěrem roku 11. prosince jsme jeli v kroji do Kyjova do Domova pro seniory, abychom
podpořili projekt 7. ročníku, kdy si s babičkami
a dědečky vzájemně dopisovali, a přinesli trochu
radosti říkankami, zpěvem i tancováním v tomto
předvánočním čase.
Děkujeme všem za přízeň v loňském roce
a do nového přejeme jenom vše dobré!
Jarmila Maradová, vedoucí souboru

Krušpánek
Nový školní rok jsme započali v hojném počtu
Nyní navštěvuje Krušpánek 35 dětí a nás těší, pili s pásmem Malí řemeslníci na Vinobraní, které
že láska k folkloru v naší obci neuhasíná ani se konalo v parku pod kostelem. S tímto pásmem
v tomto věku. V historii tohoto dětského souboru jsme se během roku předvedli již několikrát, ale
máme momentálně nejvíce členů. Pro nás vedoucí tady to bylo poprvé před domácím publikem. Mycelkem „masakr“ pracovat s tolika puberťáky, ale slím, že si to děti a podle potlesku i diváci užili.
když je to pro dobrou věc, tak rádi kus našeho vol- Další zkoušky jsme věnovali nácviku programu
ného času a energie obětujeme pro rozvoj tradic, pro děti z II. stupně na zdejší ZŠ. Již minulá léta
zpěvu a tance v této věkové kategorii.
si Podkověnka připravovala program – PředhoV září jsme společně s místními soubory vystou- dové zpívání pro děti z I. stupně. Letos jsme se
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rozhodli něco podobného připravit i pro starší
spolužáky, udělat trochu osvětu, jak může být
folklor a s ním spojený tanec, zpěv a tradice zábavný
a vtipný i pro děti v pubertálním věku. Ukázali
jsme od každého něco. Děti vystoupily s novým
tanečně - hereckým pásmem U potoka, nejstarší
holky si čarovaly budoucí galány, děti předvedly
ukázky z hodových hošijí, z verbuňku a nejstarší
členové zatančili skočnou. Na závěr se do folklorní třičtvrtě-hodinky zapojili i spolužáci v kvízu
našeho nářečí a nakonec si i s učiteli vyzkoušeli
chlapeckú klobúkovú. Z předhodového programu
jsme měli trochu obavy, protože zaujmout tuto
věkovou skupinu je někdy hodně obtížné, ale vše

dopadlo nad naše očekávání. Velký dík také patří
Tomáši Kellnerovi, který celý program provázel
slovem.
A hody? Jako každý rok jsme předhodový pátek
v Krušpánku věnovali výrobě voniček z rozmarýnu pro krojované a civilní diváky. Naši členové
tyto voničky prodávali během průvodu a velká
většina se také oblékla do parádních krojů a podpořila svou přítomností krásný průvod za slunečného počasí.
Za celý Krušpánek Vám přeji úspěšný nový rok
2020, hlavně hodně zdraví, každodenních radostí
a skvělých lidí kolem sebe.
Kristýna Gazdová, vedoucí souboru

Slovácký krúžek
Slovácký krúžek během podzimu
Naše podzimní činnost směřovala k přípravám z Milotic. Příjemná akce. Týdny plynuly jako
hodové slavnosti, s níž jsme letos vypomáhali voda, až přišla polovina listopadu, kdy se hody
Souboru Lúčka, který nesl hlavní organizač- uskutečnily.
Tento nejvýznamnější svátek folkloru v naší
ní břímě. Naše výpomoc byla o to intenzivnější,
jelikož naše členka Anička Výletová byla jednou obci utekl pocitově rychleji, než by šohaj dozpíze stárek. Není toho málo, co je potřeba před hody val „Už sem obešél Svatobořice, aj Mistřín“. Ponachystat. Tři týdny před hody jsme v Lidovém časí pro nedělní průvod vyšlo vskutku nádherně,
domě zorganizovali výuku tanců, které se ujal snad by tehdy bodly i sluneční brýle a opalovací
lektor na slovo vzatý, Jirka Martykán. Na ni ply- krém. Hezkou tečku za hody udělalo hodové ponnule navázala předhodová beseda u cimbálu s CM dělí s maškarou. Bujaré veselí, i přespolní přijeli.
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Zároveň nikdo při bitce kroje nepotrhal, inu hezké hody, jsem přesvědčen, že proběhly důstojně
a vydařily se. Toš, zasej za rok! Tímto děkuji stárkům, stárkám, jejich rodinám a všem ostatním
jednotlivcům i skupinám, kteří se o jejich zdařilý
průběh ve větší či menší míře postarali.
Posthodová letargie netrvala dlouho. V prosinci jsme pomohli sv. Mikuláši při jeho obchůzce.
Věříme, že rodiče naše služby ocenili a jejich ratolesti alespoň pár dní dodržovaly sliby vyřčené
před sv. Mikulášem. Při psaní tohoto příspěvku
ve druhý adventní týden se připravujeme na nadcházející akce. Těsně před svátky si zazpíváme
spolu s ostatními u vánočního stromu a předvedeme naši tradiční pastýřskou hru. Příchod nového
roku strávíme spolu se „soukmenovci“ z Lúčky

během společného silvestru. Nicméně z oslav rovnou do aktivní práce! Je třeba připravovat tradiční krojovaný ples, který se uskuteční 25. ledna
a na který Vás co nejsrdečněji zveme! Hrát bude
DH Miločanka, moravskou besedu představí nejen domácí, ale i přespolní skupiny. Oprašte tak
kroj a přijďte se pobavit. A co po plesové sezóně?
Zhodnotíme naši činnost na valné hromadě a už
v dáli slyším písně fašaňkové...
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za přízeň
a spolupráci v roce 2019. Do roku 2020 Vám jménem celého krúžku přeji jen to nejlepší a nechť se
všichni můžeme ve zdraví a dobré náladě setkávat
(nejen) při folklorních akcích.
Tomáš Kellner, starosta spolku

Slovácký soubor Lúčka
Podzimní činnost Slováckého souboru Lúčka
V polovině listopadu proběhl v naší obci pomy- a to příprava již tradičního společenského plesu
slný vrchol folklorní činnosti a tradic – a to Slo- Taneční a módní show, která proběhne 18. 1.
vácké hody s věncem. Stárky Terezie Varmužová, 2020. Proto Vás, milí spoluobčané, i touto cestou
Anna Výletová a stárci Adam Vašulka a Jakub ráda zvu na tento parádní večer. Těšit se můžeHajný se všeho zhostili na výbornou a také přá- te na mnohé. Při vstupu dostanete skleničku
telské vztahy se Slováckým krúžkem se díky takovým akcím stále jen prohlubují. Po společné páteční zkoušce proběhlo zapalování hodů v Pivnici
u Bukysa, kde bylo takřka narváno. Následovaly
jednotlivé hodové zábavy, které proběhly, troufám
si říci, na výbornou. Předpověď počasí hodové
slavnosti moc nepřála. Nicméně úderem nedělního dopoledne a s příchodem krojované mládeže
na hodovou mši svatou vysvitly sluneční paprsky
a doprovázely nás po celý den – hlavně během hodového průvodu. Chtěla bych – nejen touto cestou
– znovu poděkovat stárkům a stárkám. Velké díky
patří hlavně jejich rodičům a rodinám za přístup,
ochotu a nadšení pro tuto nemalou, avšak hrdou
povinnost. A také všem ostatním, kteří se pro
hladký průběh hodů jakoukoliv činností zapojili.
Po náročných hodových dnech jsme se s přicházejícím adventem i my též trochu zklidnili
a souborovou přípravu jsme zaměřili na nácvik
vánočních písní a koled. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit taktéž vánoční koledování pro
pacienty v nemocnici Kyjov, a to zejména pro ty
ležící, dlouhodobě upoutané na lůžko. Po vánočních svátcích však lenit nebudeme. Čeká nás totiž jeden z nejnáročnějších každoročních úkolů,
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na víno a malý dárek. Během skvělého hudebního
doprovodu a tance se můžete chodit plynule občerstvovat k nemalému koštu vín. Až Vám vyhládne, můžete ochutnat zvěřinový guláš. Poté se při
ochutnávce sladkého občerstvení u každého stolu
můžete oddávat kulturnímu zážitku z tanečního
předtančení, tentokrát dámského i pánského pole
dance (oba aktéři jsou vítězové mnoha mezinárodních soutěží a také semifinalisté Československo
má talent). Samozřejmostí je bohatá tombola, kvě-

tinová výzdoba a tematický fotokoutek. Přijďte!
Těšíme se na Vás!
Vám všem, milí spoluobčané, přeji jménem Slováckého souboru Lúčka úspěšný a pohodový rok
2020! Zdraví, veselou mysl, rodinnou a pracovní
pohodu, dobré přátele kolem Vás a do ruky pohárek dobrého…třeba vínka.
Za soubor Lúčka Iveta Frőhlichová,
ředitelka spolku

Ženský sbor REZEDKY
Léto i podzim už je zase nenávratně pryč
Ale co zůstává, jsou nezapomenutelné vzpomín- ještě dlouho po setmění.
ky na krásná vystoupení a na skvěle strávený čas
V sobotu 19. 10. 2019 jsme zazpívaly na
spolu s lidovou písničkou. Naši fanoušci si určitě 9. Folklorním podvečeru s Rozmarýnou v Újezdu
vzpomenou na náš první Květinový bál a na tom- u Brna. I když jsme zpívaly v oslabení, bylo nás
bolu, kterou jsme pořádaly.
11, tak jsme si vystoupení velice užily. Také díky
Jednou z výherkyň byla Helenka Adamcová, tomu, že o nás bylo skvěle postaráno. Koláčky,
která svou výhru „Rezedky zazpívají na svatbě, víno, řízek… Pobavily jsme se také při besedě
narozeninách či jiné události
“ věnovala svému u cimbálu s CM Šternovjan. Na závěr jsme poděkodědečkovi, a tak jsme 9. září 2019 s radostí zapěly valy písničkou „S Pánem Bohem idem od vás…“.
na oslavě jeho 80. narozenin.
Celý sál začal zpívat s námi. Bylo to moc příjemné.
Dva týdny nato jsme na pozvání mužského Také jsme dostaly dárek, který převzala Klárka –
sboru zazpívaly na tradičním vinobraní, které se velkou rozmarýnu v květináči. Byly jsme opravdu
poprvé konalo v parku pod kostelem. Přálo nám skvěle naladěné, a tak celou cestu domů se v aupočasí, a tak se při krásných písničkách a skvělé tobusu zpívalo.
Varmužově cimbálové muzice zpívalo a tancovalo
Další kulturní a folklorní událostí jsou tradiční

🙂
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hody. Naše členka Terezka Varmužová byla stárka. Proto jsme ji byly podpořit v krojovaném
hodovém průvodu, na mši svaté a také na hodových zábavách.
Další vystoupení bylo ve Starém Lískovci,
a to na Martinském koštu vína, který byl letos
zaměřený na naši obec. Spousta vzorků byla

od vinařů ze Svatobořic-Mistřína. Při cimbálové muzice Pavla Růžičky jsme zpívaly, tančily
a koštovaly.
Do nového roku Vám přejeme jen to nejlepší,
a pokud přijdou chmury, doporučujeme: posaďte
se, pusťte si Vaše oblíbené písničky a relaxujte.
Za Rezedky, Marcela Hasalová

🙂

Soubor Mistřín
Ohlédnutí za rokem 2019
Vážení spoluobčané, začal nám rok s téměř ma- atmosféru. Tu kromě cimbálové muziky Friška
gickým letopočtem a všichni si přejeme, aby byl zpříjemnily zpěvem také děti z Krušpánku, dívky
co nejúspěšnější. Já se ale chci ohlédnout za ro- ze Svatoborského krúžku a ženy ze sboru Rezedkem 2019, respektive za jeho koncem, který pro ky. Moc děkujeme, že dorazily i v takovém nečasu.
náš soubor znamená poměrně náročnou přípravu Děkujeme také obci, že naše aktivity podporuje.
vánočního jarmarku. Samotné plánování začíná Naším cílem je zpestřit život v místě, které máme
již několik měsíců předem tak, abychom včas za- všichni tak rádi.
jistili lavičky, stoly, stánky, stánkaře, muzikanty,
Chceme i nadále zachovat jarmark nesoucí se
suroviny pro výrobu dobrot, které na stáncích na- v tomto lidovém duchu, bez spousty komerčních
bízíme, a tak bych mohl pokračovat dále a dále stánků se zbožím z Asie. Věříme, že nám zacho– seznam toho, co je třeba udělat, je opravdu váte přízeň a přijdete i v příštím roce.
dlouhý. Ty nejintenzivnější přípravy pak začínají
Poslední sobotu před Vánocemi jsme přijali
den předem, kdy si část souboru bere dovolenou, pozvání do Vlkoše a zazpívali několik koled u váabychom zvládli vše bez problémů připravit. Tento nočního stromku, stejně tak v neděli v Mistříně.
den navážíme veškerý materiál potřebný pro stav- Folklorem napěchovaný rok jsme zakončili vánočbu areálu a vedle toho vaříme guláš, kapustnicu, ní obchůzkou po našich ženách.
udíme maso a klobásky, chystáme tlačenky, jitrZa celý Soubor Mistřín přeji Vám všem předeničky a zajišťujeme spoustu dalších dílčích úkolů. vším pevné zdraví, na jehož základech stojí i vše
Přípravy jsou náročné, ale většinou panuje dobrá ostatní. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2020.
nálada, takže jde všechno dobře od ruky.
Za Soubor Mistřín, Petr Hajný
Kdo zavítal na samotný jarmark, mohl si dát také svařák,
dva druhy punče, ochutnat bramborák, čerstvé škvarky a domácí
přesňáky, kterých naše ženy připravily tento rok přes 350 kusů.
To už je pořádná dávka, která je
stála spoustu úsilí a kuchařského
umu.
V den jarmarku bylo od rána
krásné počasí, a to se projevilo i na návštěvě. Bohužel se po
obědě vyplnila předpověď meteorologů a začal na nás padat syrový zimní déšť. Škoda, ale počasí
neporučíme, a i přes tuto nepříjemnost bylo na jarmarku pořád
slušné množství lidí, kteří si
spolu s námi užívali předvánoční
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Mužský sbor
Máme tady konec roku, a tak nezbývá než zrekapitulovat celý letošní rok

Letošní rok byl na místní akce a „přespolní“
vystoupení, kterých se Mužský sbor zúčastnil,
opravdu plodný. K plánovaným akcím zmiňovaným ve zpravodaji přibylo ještě několik vystoupení, ať již v kroji nebo v civilu. První z nich bylo
zpívání ve ždánském zámeckém parku na konci
prázdnin, které proběhlo ve velmi milé, řekl bych
až rodinné atmosféře. Krásné počasí jen dobarvovalo bohatýrské zpěvy mužských sborů i sólistů,
které doplňovaly libozvučné hlasy místního ženského sboru. Další velice vydařenou akcí bylo
Hodové zpívání ve Velké nad Veličkou na konci
října. Zde nás pravděpodobně po dlouhé době slyšel i Břetislav Rychlík a oslovil nás, zda bychom
něco nezazpívali na jeho besedě na téma „Listopad 1989“, která se konala na místním kulturním
domě v předhodovém týdnu. S radostí jsme mu to
přislíbili a zpětně jsme byli rádi, že jsme se mohli
zúčastnit tak zajímavé besedy. Škoda jen, že bylo,
dle našeho názoru, málo posluchačů.
Další akcí mimo naši obec bylo předhodové zpívání v nedalekých Mutěnicích a den poté výjezd
spolu z Rezedkami na košt vína do brněnského
Starého Lískovce. Obě tato vystoupení byla pořadateli velice kladně hodnocena a všichni zúčastnění si je nadmíru užili.
Rád bych se vrátil ještě ke dvěma akcím letošního roku.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

První z jich byl zájezd na Mezinárodní folklorní
festival MYJAVA. Již od hranic směrem na Myjavu
nás doprovázel déšť a oprávněně jsme se obávali,
zda se naše vystoupení, které mělo být v Mestečku
MY-A-VY, uskuteční. Sice celý program toho dne
včetně našeho pořadu byl zrušen, ale my jsme tam
přece přijeli zazpívat naše krásné písně. A tak
se nedalo nic jiného dělat. I v dešti jsme vyrazili
na místo, do „Mestečka“, a tam jsme odzpívali vše,
co jsme měli přichystáno, a ještě jsme museli i přidávat za bouřlivého potlesku asi 30 diváků. Cestou
zpět jsme se ještě zastavili zazpívat v parku pod
kostelem, kde probíhala vydařená akce „Cimbály
na ulici“. Zatímco na Myjavě jakoby se čerti ženili,
v Mistříně krásně svítilo sluníčko.
Další, tentokrát domácí akcí, kterou bych chtěl
zmínit, bylo Vinobraní (Zarážání hory), kterou
pořádal Mužský sbor, tentokrát ve spolupráci
s Klubem vinařů. Myslím, že se tato akce vydařila, počasí nám také přálo a díky příjemnému
prostředí parku (dětskému hřišti) pod kostelem
a všem účinkujícím sborům, souborům, sólistům
a doprovodným cimbálovým muzikám jsme mohli
uvítat spoustu diváků, kteří na tuto akci dorazili.
Tímto bych chtěl všem, kteří vystoupili, přiložili
ruku k dílu nebo jen přidali modlitbu za pěkné počasí, poděkovat. DĚKUJEME. A snad se příští rok
ve „stejný“ termín na stejném místě zase uvidíme.
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A co nás ještě čeká a nemine v tomto roce (psáno ještě před Vánocemi)? Samozřejmě zpívání
u vánočního stromku a na Silvestra ještě Pochod
za prasátkem. No a co říci na závěr, ať se všem,
nejen těm, kteří dočetli tento článek až do konce,

v novém roce 2020 daří alespoň tak dobře, ne-li
ještě líp jako v roce právě úspěšně zakončeném
bouřlivými oslavami.
Za Mužský sbor Zdeněk Šebesta

spolek Mankyz
V podzimním a zimním období loňského roku spolek Mankyz rozhodně nezahálel!
Zúčastnili jsme se odborných seminářů spoje- koštu pálenek, likérů a domácích pomazánek,
ných s degustací „Grand Prix ovocných destilátů který proběhne 7. března 2020 (degustace 28. –
Flora košt“ v Olomouci a „Lubenské Šťopičky“. 29. února), výstavní vzorky budeme vybírat do 7.
V sobotu 23. listopadu jsme zaštítili a zorga- února.
Všem děkuji za přízeň v loňském roce a přeji
nizovali regionální nultý vzorek pro rok 2020,
přes třicet zkušených degustátorů jej ohodnotilo úspěšný start do roku letošního.
Miroslav Štilárek, předseda spolku
na 43 bodů.
Během podzimu jsme zrekultivovali další obcí určené
neobdělané pozemky a osadili
je dalšími čtyřiceti ovocnáčky.
V sobotu 30. listopadu jsme
na Sokolovně zorganizovali rockovou zábavu s osvědčenými
skupinami ATAK, ELBERETH,
EXARGEMA
a
BIGBITY
ROCK. Akce se určitě vydařila,
věřím, že všichni zúčastnění se
příjemně bavili.
Spolku Soubor Mistřín jsme
14. prosince vypomohli s organizací už tradičního vánočního
jarmarku u obecního úřadu.
Na konci roku jsme se vydali
s našimi spoluobčany na „Putování za prasátkem“, tentokrát
do Milotic.
V tuto chvíli se už plně věnujeme přípravě na IX. ročník
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Skautský oddíl
Skautský oddíl v uplynulém roce přesídlil z prostor Komunitního centra do Orlovny
Díky většímu prostoru můžeme novou klubovnu
využívat i pro větší akce. Chceme tímto ještě jednou
poděkovat Jednotě Orel Svatobořice-Mistřín za možnost využívat jejich prostory. Během letních
prázdnin v měsíci červenci jsme v obci Svatobořice-Mistřín uspořádali první turnus příměstského
tábora. Na ten se nám podařilo získat podporu
z Evropského sociálního fondu, díky tomu jsme
mohli mít nízký účastnický poplatek a ještě jsme
vybavili nové prostory nábytkem. V letošním roce
uskutečníme další turnus příměstského tábora
a to v termínu 20. - 24. července. Přihlašování
bude spuštěno v průběhu měsíce ledna na webu
www.skautkyjov.cz. Pro dotazy ohledně příměstského tábora se můžete obrátit na mail: primestskytabor@skautkyjov.cz.
V roce 2019 si všechny skautské oddíly na Kyjovsku připomněly výročí 100 let od založení střediska Kyjov, ve kterém se stále sdružují. Skauting
na Kyjovsku zažil od svého založení v roce 1919
hned 3 násilná ukončení. První nacisty v roce
1939 a další komunistickým režimem v letech
1950 a 1970. Rok 2019 byl pro skautské hnutí významným i na celostátní úrovni, poprvé jsme totiž
oslavili 30 let nerušené činnosti. Historii skautů Slavnostní premiéra proběhla 23. listopadu v kině
na Kyjovsku od roku 1919 mapuje dokument Já Panorama Kyjov.
su skaut, aneb 4 kapitoly kyjovského skautingu.
Za skautský oddíl, Josef Borkovec

kroužek Hubert
HUBERT – turistika a poznávání přírody
Myslivecko-lesnický kroužek HUBERT SvatoTaké jsme si razítkovali stopy zvěře a učili se
bořice-Mistřín, z. s. má ve školním roce 2019 – poznávat jednotlivé druhy.
Formou vycházek do přírody poznáváme stopy
2020 celkem 16 členů. Scházíme se 1x týdně, vždy
v pondělí, a máme pestrý program schůzek.
zvěře v lese, pobytové znaky zvěře a sledujeme,
V tomto školním roce se zaměříme na přeži- jak se chová v různém ročním období.
tí v přírodě, umění rozdělat oheň a rozšíříme si
Pravidelně se staráme o krmné zařízení, kterecepty pro vaření v kotlíku. Budeme střílet ze ré má náš kroužek umístěno u cyklostezky. Děti
vzduchovky a poměříme síly v Okresním kole Zla- zodpovědně kontrolují stav krmiva, minerální soli
té srnčí trofeje a Okresním kole střelby ze vzdu- i jeteliny, a to i mimo pravidelné schůzky.
chovky. Budou se konat v květnu 2020.
Všechny nás spojuje společná touha po poznání
Během letošního podzimu a zimy jsme si úspěš- přírody, krajiny, myslivosti a kamarádský kolektiv.
ně probrali a zopakovali mysliveckou mluvu a myVíce příspěvků a foto na našem profilu fcb – Myslivecké tradice, máme encyklopedii rostlin, zvěře slivecko-lesnický kroužek HUBERT …
a psů, z nichž hodně čerpáme.
Lenka Lípová, vedoucí kroužku
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Klub vinařů
Ohlédnutí za vinařským rokem 2019
Další rok uběhl a je tu opět tradiční hodnocení si bude muset každý vinař vychytat na vlastní
minulého ročníku z pohledu jak vinařského, tak podmínky, protože se dá očekávat, že s avizovaným oteplováním bude takových ročníků přibývat.
vinohradnického, tentokrát už po deváté.
Ani letos neuděláme výjimku a jako první U pozdnějších odrůd typu ryzlinků nebylo nutno
zhodnotíme vína z předcházejícího ročníku 2018. opatření již dělat, tyto pozdní a tvrdší odrůdy si
Na jejich kvalitu mělo největší vliv sucho a horko, podržely dost vlastních kyselin pro zdárný vývoj
které nás provázelo od června až do září. To způ- vín. U odrůd na červená vína je všeobecně známo,
sobilo, že vinobraní začalo neskutečně brzy, v na- že horko hroznům naopak prospívá, významně se
šem případě už 20. srpna, tedy o celé tři týdny dří- snižuje odbouráváním v hroznech kyselina jablečve než je dlouhodobý, v tomto případě možná až ná, což má později velmi příznivý vliv na průběh
historicky brzký začátek sběru. Uváděné vysoké JMF (jablečno-mléčná fermentace). Dalším poziteploty způsobily rychlejší prodýchávání jablečné tivem tohoto ročníku pro červená vína jsou harkyseliny, což by znamenalo vznik fádních vín s ná- monické, vyvážené třísloviny a taniny. V závěru
sledným mléčným kvašením a s tím související vý- hodnocení lze říci, že už není špatných ročníků
voj špatného PH faktoru. Drtivá většina vinařů se (pokud opomeneme přírodní jevy jako krupobití
s tím zdárně vypořádala, vína podle potřeby doky- nebo mrazy), je jen více nebo méně práce ve skleselila kyselinou vinnou a jablečnou a tím předešla pě. V dobrém ročníku se víno dělá, jak se říká,
budoucím problémům. Týkalo se to především ra- samo a v horších ročnících se mu musí pomoci.
nějších odrůd, jako je Irsai Oliver, Muškát, Pálava Tak to bylo i s víny ročníku 2018. Ti, kteří zvládli
a další. Zde je nutno podotknout, že tento postup technologii, mají krásná vína, u některých se to
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ještě musí vypilovat. To ukázala i tradiční, již VII.
výstava vín, na které se sešlo 928 vzorků, z toho
576 vzorků od vinařů amatérů a 352 od 62 profesionálních vinařství. Je opět potřeba poděkovat
členům Klubu vinařů, zaměstnancům Vinařství
Dufek a všem, kteří se na této opět zdárné akci
podíleli.
Jak bývá zvykem, vždy se zmiňuji, jak si v letošním roce vedla vína z našeho vinařství. Opět
jsme získali spoustu medailí jak v národních soutěžích, tak v mezinárodních. Stali jsme se šampiony v Pezinku a v Modré, přivezli jsme medaile
z největší výstavy světa Decanter London, dále
z IWSC London, z Bruselu a šampiona z Vinagory
Budapest. Největší žeň na nás ale čekala na konci
roku, kdy se moravští vinaři stali nejúspěšnější
výpravou na největší a neprestižnější výstavě Spojených států v San Franciscu, a to v celé historii
soutěže. I my jsme přispěli svou troškou do mlýna, kdy jsme přivezli jednu Velkou zlatou medaili,
dvě zlaté medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili čili pět medailí z nominovaných šesti vín.
To bylo na konci listopadu a už začátkem prosince
k nám dolétla zpráva z Tel Avivu z Izraele, kde
Moraváci vybojovali na soutěži TERRAVÍNO tři
Velké zlaté medaile, z nichž jedna patří nám.
A nyní už k hodnocení ročníku 2019 z hlediska
vinohradnického. Proti ročníku 2018 (málo kyselin, viz předešlá stať) byl tento ročník z pohledu
na vývoj kyselin daleko příznivější a přiblížil se
k optimálnímu poměru kys. vinné ku kys. jablečné – 2 : 1. Velice pozitivně se projevily v době
dozrávání nižší noční teploty, které způsobily, že
si hrozny zachovaly dostatečné množství kyselin
a navíc se zvyšovalo množství aromatických látek.
U většiny bílých odrůd lze očekávat pozitivní aromatický vývoj, což naznačovala už barva slupky
bobulí (např. u ryzlinků až růžové tóny) i chuťové
vlastnosti hroznů. Pokud se týká modrých odrůd,
i tady byl průběh velmi příznivý. Teploty se do konce září pohybovaly stále kolem 20°C, což významně pomohlo vývoji tříslovin a barviv. Celkově byla
dobrá i cukernatost. Většina vín byly pozdní sběry a v některých případech i výběry z hroznů. Jak
ukázaly mošty, posléze i burčáky, pokud neudělají
vinaři v následných operacích chybu, budou letos
pěkná vína. Pozitivní byl na jedné straně optimální vývoj hroznů, na druhé straně negativní zase
byla nižší sklizeň oproti ročníku 2018, a to podle
lokalit o 30%, někde až o 40% oproti dlouhodobému průměru. Zdravotní stav hroznů, dá se říct,
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byl velmi dobrý. Nevyskytly se žádné enormní
tlaky chorob. Rovněž se špačky nebyl žádný větší
problém. Zaznamenali jsme pouze jeden větší nálet. O to větší problém byli hraboši, nový fenomén
ve vinohradnictví, nejenže dokázali napáchat škody na mladých výsadbách, ale dokonce i na úrodě.
Bohužel se objevují s oteplováním i noví škůdci
v našich vinicích. Po chorobách Esca a Stolbur je
to křístek révový, proti kterému není zatím účinná obrana. Tato drobná muška nabodává pletivo
mladých letorostů, které pak zůstávají v bylinném
stavu a dřevo nevyzraje. Zatím jediná doporučená
rada je likvidace napadených keřů. Konečné zhodnocení ročníku, i ve vztahu k přání z minulého
roku o snížení vláhového deficitu, je následující.
Srážky byly vyšší, takže ke snížení deficitu došlo
a nezbývá než si jen přát, aby tento trend pokračoval i nadále. Po zhodnocení všech pro a proti
vyplývá jedno, a to, že můžeme očekávat vynikající ročník.
Pokud se týká vlastní činnosti našeho spolku,
i nadále se zúčastňujeme na akcích ve spolupráci
s OÚ a kulturním domem, např. pomoc při silvestrovském pochodu za prasátkem, Festival Rosé
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vín při srpnových dožínkách a spolupráce s mužským sborem při Vinobraní. Z vlastních akcí to
byl zájezd do Rakouska do dvou vinařství a následnou návštěvou vinařství Volařík. Dále jsme
navštívili Salon vín ve Valticích, tradičně to byla
ochutnávka vín u Dufků a Žehnání mladých vín.
Hlavní akcí roku byl opět a i tentokrát vydařený
košt. Rovněž jsme podpořili svými výpěstky košt
v Brně-Lískovci, na kterém vystoupily i dva naše
sbory, ženský sbor Rezedky a Mužský sbor. Poslední akcí loňského roku, která přetrvává až

do dnešních dnů, jsou sirkové komise, kdy si
členové spolku navzájem koštují a hodnotí mladá
vína.
Na závěr si Vás dovolujeme opět pozvat tentokrát již na VIII. ročník místní výstavy spojený
s ochutnávkou profesionálních vinařství z celé
republiky, která se koná 2. května 2020. Za Vaši
návštěvu a tím i podporu naší činnosti Vám děkujeme.
Za Klub vinařů, Josef Dufek st.

SDH Svatobořice
SDH Svatobořice na konci roku 2019
Vážení spoluobčané, nastalo jedno z nejkrásnějších období v roce, a to Vánoce. My, hasiči,
jsme se před příchodem zimy snažili dokončit
započaté práce.
O víkendu 11. – 12. října jsme provedli demolici
domu u bývalé školky. Podzimní sběr železa jsme
v části obce Svatobořice uspořádali v sobotu 26.
října. Za darovaný kovový odpad děkujeme.
Mladí hasiči se zúčastnili víkendového soustředění na hasičské zbrojnici. Branného závodu
v Hovoranech se zúčastnili mladší i starší žáci.
Za deštivého a chladného počasí mladší žáci skončili na 6. místě, starší žáci na 10. místě. V listopadu jsme s dětmi uklidili listí v okolí hasičky.
Jménem sboru Vás chci pozvat na hasičský
Nyní trénujeme převážně uzly a malujeme obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mlá- ples, který se uskuteční v pátek 17. ledna 2020
deže“. V době psaní příspěvku se blíží konec roku na Sokolovně od 20 hod. K tanci a poslechu bude
a s ním i bilancování. Pro děti bude odměnou vá- hrát dechová hudba Dambořanka.
Závěrem děkuji všem za přízeň v minulém roce
noční besídka a výlet do Hodonína na interaktivní
výstavu „Poznávej se“. V prosinci jsme se opět a přeji úspěšný start do nového roku.
Iveta Lungová, vedoucí mládeže
jeli podívat na Vianočné inšpirácie do Radošovců.
V lednu nás čeká volební valná hromada.

SDH Mistřín
Ani v podzimním a zimním období náš sbor rozhodně nezahálí!
Na konci října jsme provedli sběr železného odpadu v části obce Mistřín. Za věnovaný železný
odpad všem děkujeme!
Členové zásahové jednotky z našich řad také
pomáhali při organizaci dopravy při hodovém
průvodu naší obcí.
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Úspěšná sportovní sezona 2019 sice již skončila, pomalu ale začíná příprava na sezonu příští,
a to nejen tréninková. 5. října se v Hovoranech
uskutečnil závod požárnické všestrannosti, který
je již započítáván do hodnocení soutěžního ročníku 2020. V kategoriích starších žáků a dorostu
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naši závodníci zvítězili, dorostenky se umístily
na 3. místě, mladším žákům se bohužel tolik nedařilo a skončili 13. První soutěžní start si zde
připsali také naši nejmenší závodníci z přípravky
do 6 let. Přestože v této kategorii nešlo o umístění, vrhli se do závodu s plným nasazením a v deštivém počasí zdárně zvládli stejnou trať jako mladší
žáci. Ani týmy mužů po úspěšné sezoně neusínají
na vavřínech a pravidelně několikrát týdně poctivě trénují v tělocvičně základní školy, v posilovně
i na venkovní dráze.
Závěr roku bude patřit sportovně-společenským

akcím. Mezi svátky pro naši mládež i dospělé
uspořádáme na kuželně v Mistříně sportovní odpoledne k ukončení roku a svou účastí podpoříme
také silvestrovský pochod za prasátkem do Milotic.
V polovině ledna se uskuteční výroční valná
hromada, na které zhodnotíme uplynulý rok 2019,
stanovíme cíle na rok 2020 a především zvolíme
vedení sboru na další pětileté funkční období.
Na závěr Vám jménem SDH Mistřín přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.
Vojtěch Marada, místostarosta SDH

Jihomoravský kraj pomáhá našim hasičům
V loňském roce obec Svatobořice-Mistřín využila dotační program Jihomoravského kraje
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“
a požádala o finanční prostředky na dovybavení
členů zásahové jednotky naší obce.
Naše žádost byla úspěšná, a proto již během
druhé poloviny loňského roku byla zásahová
jednotka vybavena novým AKU osvětlovacím systémem, rozdělovačem, ruční radiostanicí a košovými nosítky. V rámci dotace se ještě dokoupily
4 ochranné oděvy, rukavice, 6 kusů ochranné
obuvi a ochranné kukly. Bylo nahrazeno již donošené a poškozené ochranné oblečení části členů
zásahové jednotky.
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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Celkem bylo pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů naší obce nakoupeno materiálu za 200
901,- Kč, z toho Jihomoravský kraj podpořil částkou 140 000,- Kč a zbytek uhradila obec.

Tento dotační program je velmi důležitý pro
další udržení kvality a bezpečnosti členů našich
sborů dobrovolných hasičů.
Miroslav Veselý, starosta obce

T. J. Sokol Svatobořice
Podzim-malíř, malující těmi nejkrásnějšími barvami

O tom se přesvědčilo 6 našich členek, které se
zúčastnily setkání českých a slovenských Sokolů
na Javořině. Položení věnců u památníku na vrcholku Javořiny, posezení u Holubyho chaty, program a kochání se přírodou, kterou si opravdu
vychutnaly při tom krásném počasí, které tenkrát
panovalo. Zájezd byl zakončen návštěvou Luhačovic u kafíčka. Velkou akcí, o které jsem se zmínila už v minulém čísle, byla oslava 100. výročí
založení Sokola u nás. Byl připravený bohatý program, který sledovali jednak místní a také pozvaní hosté. Byla vydána brožurka o činnosti Sokola
od jeho vzniku až po dnešní dny, text byl proložen
dobovými fotografiemi. Ukázky ze své činnosti
předvedli boxeři a členové tenisového oddílu a nebyly to nudné ukázky, ale vtipně komentované
Jožkou Horákem a Jendou Kristem. My jsme předvedly svoje vystoupení ze Senior dance a zacvičily
skladbu s mašlemi. Naše Sokolka zapěla několik
písní a hosté z Velkých Bílovic nám zatančili
v krojích a zacvičili sletovou skladbu. Program se
líbil, ale největšího uznání se nám dostalo od bra-
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tra Julka Kodryka, který zhodnotil naši činnost.
Jeho hodnocení bylo nefalšované a upřímné, protože jeho věk mu dovoluje ohodnotit celou situaci. Byl to právě on, který zažil všechny vzestupy
i pády Sokola a zná tu dnešní situaci. Starosta
SDH Svatobořice Jarek Kovalčík nám předal symbolický dar. I když je spolupráce s SDH dobrá,
chápeme toto gesto jako impuls k jejímu dalšímu
zlepšení. Další akcí byla předhodová zábava při
hudbě VSP. Účast byla velká, nálada vynikající
a dokonce vše proběhlo v klidu bez asistence příslušníků policie ČR. Boxeři opět bojovali v ringu,
a to na turnaji, který proběhl na Sokolovně. My
jsme opět pomohly s organizací celé akce. Jistě
si každý z Vás povšiml opravené fasády na budově Sokolovny, i když prozatím jenom částečné.
Za zmínku stojí informace, že se rozrostl počet
cvičenek. Děvčata mezi sebou vítáme, jsme tomu
rádi, protože nám tak svítá naděje, že se ta naše
základna přece jenom omladí. Teď, když píši tento
příspěvek, vrcholí přípravy na vánoční výstavu,
výstavu betlémů. Betlém je symbolem Vánoc,
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020

připomíná nám, že je tu krásná doba vánoční. Rozzářené dětské oči, radost z dárků a u nás starších
vzpomínky na Vánoce našeho dětství. Nebyly tak
bohaté jako dnes, ale radost byla stejná. Stromeček ozdobený jablíčky, ořechy, domácí čokoláda
zabalená ve „staniolu”, nějaká ta ozdůbka. To byl
náš vánoční stromek. Radost dětí je radostí i dospělých. Ne všechny rodiny budou zažívat šťastné
svátky, budou i takové, kde u stolu bude jedna

židle prázdná a místo štěstí a radosti zůstanou
jenom vzpomínky. Takový je bohužel život. Abyste se setkávali u toho stolu všichni a nikdo Vám
nechyběl nejen o Vánocích, ale po celý rok. Hodně
štěstí a zdraví Vám z celého srdce přejí členové
T. J. Sokol Svatobořice.
Marie Mrkývková,
členka T. J. Sokol Svatobořice

Stolní tenis
Po prázdninách nám začaly pravidelné tréninky jak dětí, tak dospělých
Dětem, kterých máme celkem 29, se věnují pravu na trénincích a hodně vyhraných zápasů
především Jenda Krist, sestra Buštíková, Lenka v soutěži. B mužstvo se nám v okresní soutěži
Častulíková a taky někteří rodiče, kteří se aktiv- rozjelo velmi dobře a díky dobré partě a pohoně zapojují do tréninkové činnosti. Těm všem za to dě v mužstvu bojují se Strážnicí o první místo.
A mužstvo se nám po pár nevydařených zápasech
velké poděkování a hlavně Jendovi Kristovi.
Tréninky dětí se nezaměřují jen na stolní tenis, pomalu dostává do herní pohody a v okresní lize
ale taky na pohybovou činnost. Máme zájem dostat nám pomalu stoupá do horní poloviny tabulky.
děti do tělocvičny a odtrhnout je od počítačů a vy- Naše řady se rozrůstají, což je pro nás velmi dobsedávání u televize. Děti jsou šikovné a jsme rádi, rá zpráva, a je to vidět i na trénincích, kde vládne
že se nám naše základna rozrůstá o nové členy.
velmi příjemná a bojová nálada, což zobrazuje vyS nástupem podzimu se nám rozjely i okresní soká účast hráčů. Jsme rádi za každého fanouška,
soutěže, do kterých nastupují tři mužstva, a to — který se přijde podívat na naše domácí zápasy,
okresní liga mužstvo A, okresní soutěž mužstvo B a pomohou nám vytvořit atmosféru, kterou nám
a okresní základ mužstvo C. Do zápasů okresního závidí mnoho mužstev hrajících u nás. My se buzákladu nám nastupují děti, které se nám začínají deme snažit svými výkony Vás nezklamat a záropomalu rozehrávat a získávají zápasové zkušenos- veň pobavit.
ti. Jsou to Jirka Krist, David Krist, Kuba Knecht
Za oddíl stolního tenisu
František Zetocha.
a Ondra Kasarda. Přejeme jim hlavně dobrou pří-
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Svaz tělesně postižených
Z činnosti místní organizace
Druhé pololetí jsme začali srpnovou účastí
Jménem výboru přeji všem našim členům i čtena Sportovních hrách pro seniory a osoby zdravot- nářům hodně zdraví a životní pohody do roku
ně postižené v Kyjově. Naše snaha byla korunová- 2020 a zvu všechny seniory: „Přijďte mezi nás
na získáním pěti diplomů v různých disciplínách.
a nedejte se odradit názvem Organizace zdravotTo na turnaji v kuželkách ve Vracově jsme se ně a tělesně postižených, vidíte, že toho zvládáme
letos museli spokojit až se třetím místem.
dost!“
Snad v tom nejkrásnějším zářijovém dni jsme
S pozdravem
vyrazili na zájezd do Mikulova. Díky výbornéAlena Pacíková, členka MO STP
mu průvodci jsme se
podrobně seznámili
s historií a prohlédli si
krásně zrekonstruovaný zámek. Překrásné vyhlídky do upravených zahrad, na celý
Mikulov a okolí umocnily naše okouzlení.
Navštívili jsme Dietrichsteinskou hrobku,
šikovnější stihli židovský hřbitov a nejšikovnější i výstup na Svatý
kopeček.
Na zkoušku jsme
v říjnu zašli do kyjovského kina na Ženy
v běhu. Na Poslední
aristokratku už nás
jelo čtyřicet.
Samozřejmě jsme se
věnovali i pravidelnému tréninku v kuželkách, plavání a cvičení v bazénu kyjovské
nemocnice, trénování
paměti, cvičení v tělocvičně školy a tvoření
v dílničkách.
Řada z nás si užila rekondiční pobyty
v Harkánech, na Horní Bečvě nebo v Sezimově Ústí.
Nyní už výbor připravuje únorovou výroční schůzi a plán
činnosti na příští rok.
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T. J. Sokol Mistřín – oddíl kuželek
Úspěšný podzim
Podzimní část je za námi a pomalu se začínáme každý tým má hrající 4 hráče plus možné náhradpřipravovat na jaro. V průběhu podzimu se uká- níky. Nový systém vznikl hlavně z důvodu absence
zalo, že kuželkáři Sokola Mistřín patří opět mezi většího množství hráčů v jistých klubech a některé týmy nedokázaly dát dohromady 6 členná
kvalitní hráče v soutěžích.
Družstvo „A“, které bojuje ve 3. lize skupiny družstva.
Dorost pod vedením pana Ivana Blahy, hrající
„D“ mužů o nejlepší výsledky, je v polovině sezony na pěkném 5. místě v tabulce se ziskem 12 Krajský přebor dorostu, skončil podzim na krásbodů. Letošní rok je v lize nesmírně vyrovnaný ném 2. místě se ztrátou 2 bodů na 1. pozici. Dorosa družstva mají mezi sebou jen mírné rozestupy, tenci plni chuti a houževnatosti nám ještě na jaře
tak do konce sezony se může odehrát ještě spous- ukáží jistě pěkné výkony. Hned po Novém roce, 4.
ta vyrovnaných utkání. Družstvo „B“ je po konci ledna, byla na naší kuželně odehrána kvalifikace
podzimu v Jihomoravské divizi na šesté pozici se Mistrovství Jihomoravského kraje mužů seniorů.
V průběhu zimní přestávky došlo k několika
ziskem 14 bodů. Hráči béčka odehrávají stabilní
zápasy s pravidelným ziskem bodů na domácí technickým úpravám, dále výmalbě šaten, chodeb
půdě. Družstvo „C“ svoji 1. sezonu v Jihomorav- a toalet.
ském přeboru 1. třídy ostudu vůbec nedělá, ba
Děkuji velmi fanouškům kuželkářského spolnaopak dokázalo porazit zkušené týmy z vyšších ku, kteří nás pravidelně při domácích, ale i venpozic. Céčku na konci podzimní části patří 8. mís- kovních zápasech podporují. V jarní části, která
začíná již 10. ledna, se opět těšíme na zajímavé
to se ziskem 10 bodů.
Nově vzniklé družstvo „D“, hrající Jihomorav- souboje na naší kuželně.
Hodu ZDAR!
ský přebor 2. třídy, skončilo po podzimní části
Adam Pavel Špaček
na velmi pěkném 5. místě z 12 družstev. Krajský
předseda kuželkářského spolku
přebor 2. třídy se hraje pouze o 4 hráčích, kdy
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◾KULTURNÍ DŮM INFORMUJE◾

Beseda se seniory
Beseda se seniory se uskutečnila v neděli 20. října v kulturním domě

Pořadem nás příjemným slovem provázela
Anna Pešová. V úvodním slovu pan starosta Miroslav Veselý seznámil účastníky besedy s tím,
co všechno se v letošním roce podařilo vybudovat
a jaké investiční akce se připravují pro rok 2020.
Paní doktorka Miroslava Neduchalová upozornila na zdravotní problémy, které doprovází starší
generace. Vedoucí místní charity pan Martin Boček obeznámil seniory se službami, jež tato instituce nabízí. Vedoucí kulturního domu R. Marada

přednesl nabídku kulturních akcí. Následoval
kulturní program. V úvodu se představila dětská
cimbálová muzika ZUŠ Dubňany a Dětský národopisný soubor Podkověnka. Dále se nám představilo hudební duo Petra a Karly Grufíkových
z Vacenovic.
Odpoledne plynulo v příjemné náladě, kterou
umocnilo malé občerstvení, které připravili členové kulturní komise.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Beseda k výročí Svatobořic
Beseda k 650 letům od první písemné zmínky o obci Svatobořice
Za tímto účelem jsme si pozvali nám již známého pedagoga a historika PhDr. Zdeňka Pokludu a historika Mgr. Václava Lungu, odborného
pracovníka zámku Milotice. Postupně jsme se
dověděli nejpravděpodobnější verzi vzniku názvu Svatobořice, jací byli majitelé této obce, proč
o svatoborský majetek mělo zájem duchovenstvo
a jak vypadal život na vesnici ve 14. století. Určitě
zajímavou informací pro návštěvníky besedy bylo
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upřesnění prvního místa svatoborské tvrze, které nám pomohli najít pracovníci z archeologické
a výzkumné základny v Mikulčicích. V. Lunga
nám vyprávěl, jak se svatoborský majetek začlenil
do milotického panství a jaké měl v rámci jednotlivých majitelů postavení.

Podrobnější informace můžete najít v publikaci „Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína“, kterou vydala Obec Svatobořice-Mistřín
v roce 2017 a je k zakoupení na obecním úřadu
v informační kanceláři.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Beseda s Marií Holcmanovou
Beseda s Marií Holcmanovou je vždy zárukou dobré a veselé zábavy
Nejinak tomu bylo poslední listopadový čtvrtek menal jeden z návštěvníků „tak jsem se od srdv prostorách místní knihovny. Náš milý host při- ce již dlouho nezasmál“. Závěrem host vzpomněl
jel v doprovodu králů ze Skoronic a Kyjova. M. také návštěvu na skoronickém hřbitově, kde se
Holcmanová nám vyprávěla o trampotách, které královská družina pravidelně po skončení průvoprovází přípravu, a pak i samotnou realizaci této du pokloní památce zemřelých členů.
zajímavé lidové slavnosti. Svým sugestivním poMarie Holcmanová nám přislíbila návštěvu
dáním nás přímo vtáhla do peripetií přípravy tak i v příštím roce, kdy představí druhý díl „Zapomenáročné akce. Mladí králové se dramaticky vžili nutá historie“ jejího otce Vojtěcha Holcmana. Byl
do úloh vyvolávačů a recitací vtipných básniček to příjemně strávený podvečer.
přiblížili průběh jízdy králů. Jak na závěr poznaRostislav Marada, vedoucí KD

Moravské Slovácko – imprese a verše
Kniha fotografa Radka Severy
První čtvrtek v měsíci listopadu se uskutečnila při tvorbě kompozice a práce se světlem dává
vernisáž s autogramiádou nové knihy „Moravské vzniknout zajímavým obrázkům. Je to svědectví
Slovácko – imprese a verše“ od našeho rodáka, fo- o kráse Slovácka, v níž najdete snímky pořízené
tografa Radka Severy. Většina zde žijících občanů s láskou a trpělivostí, jak napsala v předmluvě
často prochází naším krajem, aniž by si uvědomi- této knihy Martina Janochová. V publikaci jsou
la jeho krásu a jedinečnost. Radku Severovi však také k obrázkům přiloženy verše od Ivety Gajda –
přes průzor objektivu neunikla. Jeho výjimečnost Raponi, které v rámci kulturního programu
Zimní zpravodaj obce Svatobořice-Mistřín 2020
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recitovala velmi procítěně Vladimíra Křížková.
Dále zde v rámci vernisáže vystoupili Kateřina
Martykánová – klavír, Ján Gašpárek – soprán saxofon a Matěj Výlet – alt saxofon. Publikaci „pokřtili“ starosta obce Miroslav Veselý a fotograf
Cyril Gajdík. Na závěr večera si mohli účastníci

nechat podepsat již zmíněnou publikaci od autora.
Výstava dvaceti tří velkoformátových fotografií
potrvá do 3. února 2020. Otevřena bude v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod. a v PO – ST – PÁ
do 18:00 hodin.
Rostislav Marada, vedoucí KD

Přednáška o znalosti první pomoci
Světový den záchrany života
Tento významný den se datuje ke 14. říjnu. zavoláme rychlou zdravotnickou službu, opravdu
Na mnoha místech (nejen) ČR se organizují školí- nestačí. S každou minutou srdeční zástavy, kdy
cí akce a workshopy, aby se do podvědomí široké není poskytována první pomoc, se zhoršuje polaické veřejnosti dostal apel o nutnosti znát pro- škození mozku, které je nezvratné. Z čehož vyplývá, že je na nás v daný moment postižený jedinec
blematiku první pomoci.
První pomoc je však velice obsáhlé téma. Svě- (spolu s kvalitou svého života po prodělání srdečtový den záchrany života je tedy zaměřený na nej- ní zástavy) závislý!!
Jakožto zdravotníci jsme si vědomi těchto fakzávažnější problém, kterým je srdeční zástava
– konkrétněji, jak se projevuje srdeční zástava, tů, a proto se snažíme dostat do podvědomí lidí co
k čemu v organizmu dochází a jaké jsou dopady nejvíce informací a dovedností v rámci první pona lidský organizmus. Mimo jiné je na těchto moci. Tento rok jsme podruhé zorganizovali škopřednáškách rovněž kladen velký důraz na riziko- lící odpoledne na místním KD. Přednášku jsme
vé faktory srdeční zástavy. Nutno zmínit, že hlav- však rozšířili a rozčlenili do tří bloků. V prvním
ním rizikovým faktorem jsou kardiovaskulární bloku se kolega/záchranář Lukáš Valda věnoval
choroby, které v České republice zapříčiňují dle našim nejmladším občanům. Dětem, které přišly,
statistického úřadu 50 % všech úmrtí vůbec. Toto s ohledem na jejich věk, povídal o základech první
alarmující číslo by opravdu mělo vzbudit zájem pomoci. Děti si následovně vše prakticky zkusiu každého z nás o to, abychom dokázali poskyt- ly. Od obvazové techniky až po samotnou srdeční
nout první pomoc v případě, kdy se staneme svěd- masáž. V druhém bloku vystoupila MUDr. Miroky srdeční zástavy. To, že z naší iniciativy pouze slava Neduchalová s přednáškou ,,Rizika a hrozby
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aterosklerózy“. V poslední části jsem se zaměřila
přímo na srdeční zástavu. Co to je, jaká jsou rizika a dopady, jak správně poskytovat první pomoc.
Přítomní posluchači si následně vše vyzkoušeli
na výukových modelech včetně obsluhy automatického externího defibrilátoru.
Znalost této problematiky pro každého občana
je víc než nutná. Děkuji kolegovi Lukášovi a naší

paní doktorce Neduchalové, že se ochotně zapojili
do školícího odpoledne a celou akci ještě více odborně rozšířili. Děkuji všem, kteří přišli za jejich
čas a za fakt, že jim první pomoc není lhostejná.
Nikdy totiž nevíme, kdy ji kdokoliv z nás bude potřebovat.
Za pořadatele, Iveta Gongalová

Co bylo a co bude
Akce, které se uskutečnily v obci ve IV. čtvrtletí 2019
Říjen
3. 10.	První písemná zmínka o obci Svatobořice
670 let, beseda, (KD)
15. 10.
První pomoc, přednáška, KD
20. 10.
Den seniorů, KD
25. 10.	Eště byly tři týdně do hodů, beseda
u cimbálu s výukou tanců, Lidový dům
Listopad
5. 11.	Beseda s autogramiádou nové knihy
Radka Severy, KD
10. 11.	Pochod sv. Martina na bílém koni,
DPS Svatobořice (RC Krteček)
13. 11.	Beseda k 30. výročí sametové revoluce
s B. Rychlíkem, KD
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15. 11.	Předhodové zpívání v ZŠ, Krušpánek,
Podkověnka (ZŠ)
15. 11.	Zapalování hodů, Pivnice u Bukysa
(chasa z obce)
16. 11.	Předhodová zábava se skupinou VSP,
Sokolovna (T. J. Sokol Svatobořice)
16. - 18. 11. Hody, KD (místní národopisné soubory)
30. 11.	Rockový večer, Sokolovna
(spolek Mankyz)
23. 11.	Oblastní liga boxu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
28. 11.	Hýlom, hálom, beseda s Marií Holcmanovou o Jízdě králů, knihovna, (KD)
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Prosinec
6. 12.
Mikulášská besídka, KD
7. a 8. 12.	Vánoční výstava, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)

14. 12.	Vánoční jarmark, parkoviště u OÚ
(Soubor Mistřín)
20. 12.	Zpívání u stromečku ve vestibulu školy
s rodiči (ZŠ)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
(obec, KD)
22. 12.	Zpívání u vánočního stromu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.	Štěpánský turnaj ve stolním tenisu,
Sokolovna, (T. J. Sokol Svatobořice)
26. 12.	Vánoční koncert DH Mistříňanka,
KD (DH Mistříňanka)
27. 12.	Žehnání vína na sv. Jana evangelistu,
Restaurace U Šťastných (Klub vinařů)
31. 12.	Silvestrovský pochod do Milotic
(Mikroregion)

Akce, které připravujeme na I. čtvrtletí 2020
Leden
11. 1.	Závěrečná tanečního kurzu žáků 9. ročníku, KD (ZŠ)
17. 1. 	Hasičský ples, Sokolovna
(SDH Svatobořice)
18. 1. 	Taneční a módní show, KD
(soubor Lúčka)
25. 1. 	Dolňácký ples, KD (Slovácký krúžek)
26. 1. 	Představení dětí k 1. sv. přijímání
ve farnosti, kostel Navštívení Panny Marie
Únor
1. 2.	Reprezentační ples obce a SRPŠ, KD
(obec, SRPŠ, KD)
2. 2.	Hromnice, mše sv. za ženy a matky,
kostel Navštívení Panny Marie
6. 2.	Výběrové kolo „Dětské pěvecké soutěže
J. Měchury“, KD
8. 2.	Župní maškarní ples, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
15. 2.
Disco ples, KD (SK Spartak)
16. 2.	Žehnání snoubencům k svátku sv. Valentýna, kostel Navštívení Panny Marie
22. 2. (23. 2.)Fašaňková obchůzka obcí, místní soubory
23. 2.	Dětský maškarní karneval, KD
(T. J. Orel Jednota)
25. 2.	Výstava obrazů, MUDr. Petra Jarošová,
KD
26. 2.	Popeleční středa, kostel Navštívení Panny
Marie
28. - 29. 2.	Degustace ovocných pálenek,
KD (spolek Mankyz)
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Březen
1. 3.
Otevření Muzea IT
5. 3. 	Kouzelná planeta, Kateřina a Miloš
Matoni, KD
7. 3. 	Košt ovocných pálenek, likérů a pomazánek, KD (spolek Mankyz)
14. 3. 	Dětská pěvecká soutěž,
KD (obec, ZŠ, KD)
14. 3. 	Jarní výstava, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
28. 3.
Okresní konference hasičů, KD (SDH)
28. 3. 	Oblastní liga boxu, Sokolovna
(T. J. Sokol Svatobořice)
29. 3. 	Projektový den ZŠ a MŠ - Velikonoce
2020 spojeny se Smrtnou nedělí
Zajímavé akce v roce 2020
2. 5.	Výstava vín, Vinařství Dufek
(Klub vinařů)
29. - 31. 5. Den sousedů
30. 5.	Pohádkový les (spolek Mankyz + ostatní
organizace obce)
21. 6.	Cimbály na ulici, park pod kostelem
(Soubor Mistřín)
20. 9.	Trh místních produktů, zámek Milotice,
Mikroregion Nový Dvůr
27. 9.	Vinobraní, park pod kostelem
(Mužský sbor a Klub vinařů)
14. - 16. 11. Hody, KD (místní chasa)
28. 11.
Pavlušův Mistřín, KD (DH Mistříňanka)
31. 12.
Silvestrovský pochod do Skoronic
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JUBILANTI
Pracovníci obecního
úřadu přejí všem
občanům, kteří se dožili
v říjnu, listopadu
i prosinci svých
významných životních
jubileí hlavně pevné
zdraví, vzájemnou
lásku, podporu a úctu
v rodině a spokojený
život v obci.

Ludmila Řiháková 90 let

Jarmila Schneiderová 80 let.

Ludmila a Jaroslav Přikrylovi
60. výročí sňatku

Eva a Petr Hlaváčovi
50. výročí sňatku

Souhlas s uveřejněním dali tito
občané:
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Františka Blatová 80 let

Božena Chromá 90 let

Anna a Josef Jankůjovi
60. výročí sňatku

Pranostiky
Leden
• Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
• V lednu silný led, v květnu bujný med.
• Je-li na Boží Křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně. (6. 1.)
• Na Salaského Františka meluzína si zapíská. (24. 1.)
• Jestli bude na svatého Pavla déšť a mokrý sníh sněžiti, bude mnohý od hladu mříti. (25. 1.)
Únor
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. (2. 2.)
• Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. (5. 2.)
• Jaké počasí o popeleční středě, takové se drží celý rok.
• Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. (24. 2.)
Březen
• Březen bez vody – duben bez trávy.
• Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme. (19. 3.)
• Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato.
• Na svatého Jáchyma u nás zima končívá. (20. 3.)
• O svatém Balbíně je už u nás po zimě. (31. 3.)
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické
jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí.
Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky.
Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď.
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K ZAMYŠLENÍ
Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petivěc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj ci za ústavní ochranu vody online na: http://vopitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí danadzlato.kdu.cz/.
jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků
Vážení spoluobčané, všem Vám ze srdce přeji
v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví
teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné a dostatek vody celý příští rok!
vody pro občany okresu Hodonín?
„VODA NAD ZLATO“
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody
Koryčany. U ní je vybudována úpravna vody s kaIng. Bc. Anna Hubáčková
pacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podsenátorka za Hodonínsko
zemní vody, je prameniště
v obci Moravská Nová
Ves, kde máme úpravnu
vody s kapacitou 100 litrů/sec. Naším největším
zdrojem jsou prameniště
podzemní vody na území Moravského Písku
a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody
s kapacitou 400 litrů/
sec. Z těchto tří úpraven
vody se cestou mnoha
vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km
a přes více než 40 000
přípojek dostává pitná
voda až k Vám – 150 000
občanům.
Právě toto prameniště
v Moravském Písku je
ohroženo záměrem těžby
štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde
ke znehodnocení nebo
znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani
voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude
stačit!
Velmi si vážím všech,
kteří jste se zapojili
do akcí na ochranu naší
vody. Vždyť štěrku se
skutečně
nenapijeme!
Děkuji moc za aktivity
starostů a spolku Za vodu
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Mikuláš na KD

MŠ Mistřín - mikulášská nadílka v červené třídě
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MŠ Mistřín - mikulášská nadílka ve žluté třídě

MŠ Svatobořice - návštěva vánoční výstavy na Sokolovně
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Mužský sbor - koskar pro Jana Adamce

Vojáci s technikou ve škole
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Podkověnka zpívala v domově pro seniory v Kyjově

Silvestrovský pochod – nádvoří zámku v Miloticích
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Stárci Terezie Varmužová a Adam Vašulka a Anna Výletová a Jakub Hajný

Zpívání ve škole u stromku
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Zpívání ve škole

Na nákupním středisku finišují práce
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◾ZAŘAZENO NA POSLEDNÍ CHVÍLI◾

Silvestrovský „pochod za prasátkem“ 2019
Vážení spoluobčané,
velmi rád bych za celé vedení naší obce poděkoval všem účastníkům pochodu za prasátkem,
který se jako každý rok konal v posledním dnu
roku. Letošní rok jsme vyrazili za příjemného slunečného počasí v hojném počtu do sousední obce
Milotice, kde nás na zámku čekalo milé přivítání
a hlavně vydařené pohoštění se vším všudy. Věřím, že si každý přišel na své a byla to příjemná

kulturní tečka za rokem 2019. V naší obci bylo
prodáno 600 lístků, které jsme měli k dispozici. Celkový odhad na zámku v Miloticích byl cca
2500 obyvatel Mikroregionu. Ještě jednou děkujeme za reprezentativní tečku za minulým rokem
a v letošním roce půjdeme 31. 12. 2020 do obce
Skoronice, tak už se můžete těšit.
Adam Pavel Špaček, místostarosta
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