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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jsou před námi poslední týdny letošního roku a nám
nezbývá, než se ohlédnout za uplynulými měsíci.
Byly to měsíce veskrze hektické, naplněné obavami
z šířící se pandemie, umocněné vrtochy počasí - především červnovým tornádem, které postihlo nedalekou oblast mezi Břeclaví a Hodonínem.
Každého z nás tato fakta více či méně ovlivňují, příděl
informací z médií je na denním pořádku a je potřeba se
s nastalou situací vyrovnat.
Vrátím se však k nán do Kobylí, kde jsme pokračovali
v realizaci připravených investičních akcích. Byla to především dlouho připravovaná a diskutovaná rekonstrukce
komunikace před mateřskou školou a vybudování dalších
parkovacích míst pro návštěvníky lékárny, ordinace dětského lékaře a samozřejmě i pro rodiče dětí z mateřské
školy. Při samotné rekonstrukci došlo, nad rámec navrhovaných prací, k opravě části kanalizace pod vozovkou. Celé
dílo bylo předáno do užívání začátkem listopadu a věříme
že bude přínosem ke zkvalitnění života v naší obci.
Samozřejmě připravujeme další a další investiční akce
většího či menšího rozsahu. V první řadě je to rekonstrukce technického křídla mateřské školy, kde jsou v současné
době nevyužité prostory. Na základě požadavků budou
bývalé sklady rekonstruovány a následně využívány pro
pronájem např. zdravotníkům. Proměnou projde i bývalá

kotelna a bude sloužit jako tělocvična pro malé sporty.
Celé technické křídlo včetně spojovacího krčku s pavilony
školky bude zatepleno, a to včetně střechy.
Připravujeme projekt na rekonstrukci dětského hřiště
u MŠ, které už dosluhuje a zaslouží si celkovou realizaci za
využití moderních materiálů použitých na herní prvky i na
dopadové plochy.
Ve fázi připravovaných projektových dokumentací
jsou také akce typu Zateplení a fasáda penzionu s pečovatelskou službou a zdravotního střediska, rekonstrukce
polních cest na základě návrhu v tzv. Plánu společných
zařízení (cesta směrem na Bořetice, hojně využívaná cykloturisty, by měla dostat asfaltový povrch, stejně tak cesta
k myslivecké chatě).
Na základě zpracované studie Bytového domu je v současné době připravována projektová dokumentace pro
výstavbu BD včetně komunikací a parkovacích stání pro
nájemníky.
To jsou jen některé, veskrze větší akce připravované na
další roky. Těch menších je několik desítek a jejich realizace je závislá aktuálních potřebách obce.
Dovolte mi, abych vám touto cestou popřál krásné vánoční svátky plné lásky, pohody a především zdraví. Do
nového roku vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Pavel Kotík

Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 4/2021 ze dne 21. 9. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/04/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Pavla Nováka a Josefa Kaňu a jako návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Blanku Helešicovou a Marii Ondrušovou
• UZ/02/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání zastupitelstva
• UZ/03/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru 200 000 Kč obcím postiženým tornádem na transparentní účet zřízený Městem Hustopeče
č. 6013134339/0800
• UZ/04/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2021
• UZ/05/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. č. st.4759/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Kobylí
na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

• UZ/06/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/07/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/08/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/09/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje provedení drcení stavební suti a pověřuje radu obce Kobylí
výběrem dodavatele a podpisem smlouvy.
• UZ/10/04/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci bytu č. 6 v objektu Penzionu Kobylí.
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Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 5/2021 ze dne 23. 11. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/05/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Radka Kováře a Jiřího Možného a jako návrhovou
komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Libora Lovečka a Libora Křivku
• UZ/03/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2021
• UZ/04/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
• UZ/05/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu
• UZ/06/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
bezúplatného převodu pozemku p. č. 4371/16 a části
pozemku p. č. 6887 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí

do vlastnictví SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kobylí
dle nově vypracovaného geometrického plánu.
• UZ/07/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce provozních objektů MŠ Kobylí“ do dotačního titulu MMR DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
• UZ/08/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci polních
cest HC6, HC7, VC8 a pověřuje radu Obce Kobylí k realizaci výběrového řízení a výběru dodavatele.
• UZ/09/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce dětského hřiště“
do dotačního titulu MMR - DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
• UZ/10/05/2021 zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Nové mapování ukončeno
Na jaře roku 2018 se v naší obci rozběhlo nové mapování, které mělo za cíl vytvoření nové digitální katastrální
mapy s dostatečnou geometrickou přesností odpovídající
skutečnému stavu v terénu. Ač se to nezdá, tři roky uběhly
jako voda a my nyní stojíme před novou digitální mapou.
V důsledku nového mapování může dojít ke změně rozhodných okolností pro vyměření daně z nemovitostí. Jedná se především o výměry dotčených parcel, nebo o změnu údaje o druhu pozemku
Mgr. Pavel Kotík.
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Podle zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník
povinen daň nově přiznat do 31. ledna následujícího zdaňovacího období (roku) po roce, ve kterém
došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření
daně. Bližší informace k celé oblasti daně z nemovitých věcí jsou k dispozici na internetových stránkách www.financnisprava.cz

KOBYLÍ DĚDINA

4/2021

Pomoc obcím postižených tornádem
Zastupitelstvo obce Kobylí schválilo na svém zářijovém zasedání jednorázovou finanční pomoc obcím postižených červnovým tornádem ve výši 200 000 Kč. Tyto
finanční prostředky byly odeslány na transparentní účet,
který pro tento účel zřídilo město Hustopeče. Finanční
prostředky budou rozděleny potřebným obcím, tak jak
bylo schváleno na jednání starostů Mikroregionu Hustopečsko.
Děkujeme všem, kteří pomáhají…
Mgr. Pavel Kotík

Tříkrálová sbírka 2022 v Kobylí
Oblastní charita Břeclav oznamuje, že tradiční Tříkrálová sbírka
proběhne v naší obci v sobotu 8. ledna 2022.
Skupinky koledníků se po obci rozejdou v pravidelném čase
v 10 hodin dopoledne.
Samozřejmě, že oznámení platí v případě, že to pandemická
situace v naší zemi na počátku nastávajícího roku dovolí.

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, opět tu máme čas vánoční a konec ne
zrovna lehkého roku a v novém roce 2022 to nebude
zrovna procházka růžovou zahradou. Proč začínám svůj
příspěvek ne zrovna moc optimisticky? Všichni už jsme
pocítili zdražení potravin, energií, pohonných hmot,
služeb, hraček a ošacení.
Proto bych chtěla požádat občany, aby při třídění pro
ně už nepoužitelných nebo nepotřebných věcí, které
ale nejsou zničené, jim dali druhou šanci. To znamená,
že například hračky, se kterými si děti již přestaly hrát,
věnujte dětským domovům nebo na charitu, to samé se
týká ošacení. Kontejnery určené pro tento účel, máme
i v naší obci. Další možností je ještě funkční věci prodat
na internetu (Bazoš apod.) Malý návod, jak dát věcem
druhou šanci, než aby skončily na skládce. Tím šetříme
obecní, ale i svoje peníze. Znovu chci občany požádat
o pečlivější třídění odpadu a když vezou odpad na sběrný dvůr, aby jej roztřídili už při nakládaní do auta nebo
na vozík. Urychlí tím vytřídění do určených kontejnerů.
A znovu opakovaná žádost o skládání kartonů a krabic,
nerozložené krabice a kartony zaberou o mnohem více
místa než složené. Je potřeba vyvážet plné kontejnery
ne vzduch.
Chtěla bych informovat občany, že když jim doslouží
popelnice a pořídí si novou, je jejich povinností nahlásit
tuto skutečnost na sběrném dvoře a vyzvednout si nový

QR kód, také zde, a nalepit
na novou popelnici. Tyto
informace jsou důležité
a zaznamenávají se do
Vašeho odpadového účtu
a také svozová firma bez
nalepeného QR kódu Vám
popelnici nevyveze. Ještě
jedno upozornění na stále
se opakující nešvar. Kontejnery na sklo jsou určeny pro
tuto komoditu, ale někteří občané využívají okolí kolem
nich jako skládku. Velmi často se v okolí kontejnerů nachází krabice, ošacení, velké kusy skla a odpad, který
patří na sběrný dvůr. Nejen že to nedělá pěknou vizitku
naší obci, ale při odkládání odpadu mimo kontejnery
se jedná o přestupek dle Zákona o odpadech. Na závěr
bych chtěla všem občanům, kteří poctivě třídí, recyklují
a snaží se předcházet odpadům, poděkovat.
K nadcházejícím vánočním svátkům a do nového roku
2022 bych Vám všem chtěla popřát hodně zdraví, štěstí,
pohody, spokojenosti a vzájemné tolerance.
Alena Barcalíková
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Podzim v knihovně
Tvoření vánočních přání

Předávání slabikářů prvňáčkům

Na začátku listopadu navštívila knihovnu paní Vendula
Navrátilová, která spolu se svou dcerou a s pomocí BIG
SHOTU pomáhala při výrobě vánočních přání. Přivezla
s sebou spoustu materiálu, a tak se v knihovně stříhalo, lepilo a zdobilo. Každý, kdo přišel, odcházel s krásnými originálními přáníčky. Moc děkujeme paní Navrátilové a její
dceři za krásný podvečer plný skvělých nápadů a ukázek
vánočních přání.

Pátek 5. listopadu byl pro prvňáčky velký den.
Z knihovny si z rukou pana ředitele odnesli svou první
opravdovou učebnici – Slabikář. Museli se poprat s připravenými úkoly, tentokrát bez pomoci svých patronů z 9. třídy. Ale i tak to všichni zvládli na jedničku a mohli se těšit
na novou učebnice. Ať jim dobře slouží!
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Mateřská škola Kobylí
Ani letošní školní rok nezačal úplně normálně.
I přesto se snažíme užívat si ve školce každý den.
Hned na začátku jsme navštívili výstavu Kobylská zahrádka, kde jsme si prohlédli, co všechno je
možné vypěstovat na zahrádce. Inspirováni výstavou jsme se pak ve školce pustili do vaření zeleninové polévky a pečení buchty s ovocem.
Krásné podzimní počasí jsme využili k častým
procházkám do přírody nebo za zvířátky. I letos
jsme vyrazili na velký výlet do lesa. Aby nám dlouhá cesta lépe ubíhala, hledali jsme a určovali stopy zvířátek. V lese děti zvířátkům nechaly dobrůtky na zimu, které jim přinesly v batůžku, aby pak
na zpáteční cestě mohly sbírat poklady z lesa.
A když v této době nemůžeme jet do divadla,
pozveme si divadlo do mateřské školy. Své dřevěné loutkové divadlo nám přijel představit herec
Jan Hrubec a zahrál dětem pohádku Princezna na
hrášku. Do tajů čar a kouzel nás pak zasvětil kouzelník Katonas a společně s dětmi se mu podařily
vykouzlit zajímavé věci.
Samozřejmě nemyslíme jenom na zábavu. Realizovali jsme také několik projektových dnů,
např. dopravní výchovu pod názvem Bezpečná
cesta do školky. V základní škole jsme navštívili
výstavu, na které jsme se dověděli spoustu zajímavostí ze života ptáků a poslechli si nahrávky jejich
zpěvu. Další projektový den byl zaměřený na polytechnickou výchovu s využitím pomůcek. S paní
Kafkovou jsme si zase vyzkoušeli novou výtvarnou
techniku, tzv. létající barvy a děti si s nimi ozdobily
trička.
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Ve spolupráci se základní školou se uskutečnilo první
setkání předškoláků s jejich budoucími patrony. Snad
na jaře už bude lepší situace a patroni budou moci pomáhat svým předškolákům u zápisu do 1. třídy i v celém příštím školním roce, až z nich budou prvňáčci.
Abychom věděli, že se patroni o své svěřence dobře postarají, museli na zahradě MŠ společně plnit sportovní
úkoly. A zvládli to skvěle. Na patrony pak čekala sladká
odměna a záložka do knihy od svého předškoláka.
Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem
v Hodoníně proběhla i letos logopedická depistáž –
orientační vyšetření vývoje řeči dětí. Z důvodu velké
nemocnosti dětí byla depistáž ve dvou termínech. Orientační vyšetření zraku bylo kvůli současné situaci přeloženo až na leden.
Už nám začal advent, a to znamená, že Vánoce – nejkrásnější období nejen pro děti - se blíží. Vánoční focení máme za sebou a teď se těšíme, že za námi přijde
Mikuláš s andělem i čertem a něco dobrého dětem přinesou. Ani letos si nezazpíváme na Zpívání pod věží, ani
na Schodokoledování ve škole, o to víc budeme zpívat
ve školce a užívat si přípravy na Vánoce.
Za celou školku přeji všem, ať Vánoce prožijete ve
zdraví, v klidu a pokoji.
Blanka Helešicová
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V muzeu se na vás těšíme
Na vědomost se dává, že místní muzeum je i v zimních
měsících pro veřejnost otevřené, a to každý víkend a ve
svátek od 14 do 17 hodin nebo i jindy na základě telefonické domluvy. A na co se můžete těšit? V galerijních místnostech na pravidelné výstavy, které jsou obměňovány
minimálně 4x v roce a vždy zahajovány vernisáží s kulturním programem. Kromě stálé expozice věnované především historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, školní třídy
ze 40. let 20. století a expozice věnované nářadí a zemědělským strojům, vás čeká vánočně nazdobené muzeum
a výborná káva (i čaj, svařák, grog…) s posezením ve stylové místnosti s bohatou volně přístupnou knihovnou. Ve
sklepních prostorách muzea nabízí prodejní vinotéka vína
kobylských vinařů. Na recepci můžete zakoupit turistické
suvenýry, folklorní drobnosti, ale i nejrůznější lokální produkty nejen od Tetiček (a to i v kouzelných dárkových baleních), rovněž zde jsou k zapůjčení disky pro hráče discgolfu. Své ratolesti můžete zabavit v mini dětském koutku,
kde si mohou pohrát s hračkami, které již doma nenajdou,
ale vy a my je ještě pamatujeme. Největším bonusem je
stálý úsměv na tvářích přítomných tetiček (členek Klubu
přátel historie Kobylí), které vás muzeem rády provedou.
Těšíme se zde právě na vás, ať už do Muzea chodíte
pravidelně nebo jste jen výjimečnými návštěvníky. Právě
doba adventu se zdá být k návštěvě muzea se svými blízkými dobou nejpříhodnější. A třeba se vám zde tak zalíbí,
že se domluvíte i na nějaké té spolupráci. Rády mezi námi
přivítáme nové tváře, a to ženy i muže všech věkových kategorií s láskou k folklóru, tradicím a chutí být aktivní.

V důsledku pandemie a dle aktuálních protiepidemických vládních opatření je vstup do muzea povolen osobám pouze s respirátorem a kteří se prokáži očkováním
proti koronaviru, či prodělané nemoci nebo platným PCR
testem. Toto opatření může být kdykoliv změněno dle nových vládních nařízení a doporučení.
Radoslava Bureš Obadalová
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Alois a Vilém Mrštíkovi
Před 160 lety, 14. 10. 1861, se v obci Jimramov na
Vysočině narodil jeden z nejvýznamnějších autorů českého realizmu Alois Mrštík.
V jeho životopise se uvádí, že vystudoval reálné gymnasium a školský ústav. Pak žil a působil na venkově.
V roce 1881 dostal místo podučitele ve Starém Lískovci. Zde zplodil nemanželského syna Františka. Rok poté
působil jako řádný učitel v Hrušovanech u Brna, pak
v Těšanech. V roce 1889 byl jmenován správcem školy
v Divákách. Zde se usadil natrvalo.
Literárně tvořil. Vrcholem jeho tvorby je drama „Maryša“, které Alois napsal se svým mladším bratrem Vilémem. Alois čerpal námět na tento příběh ze svého působení v Těšanech. Tragické a depresivní ladění tvorby
bylo příznačné především pro Viléma, který se potýkal
s těžkými psychickými problémy a v roce 1912 ve své
včelnici v Divákách si probodl srdce. Nejen dílem „Maryša“ jsou bratři známi. Také na kronice moravské dědiny „Rok na vsi“ se podíleli oba bratři Alois i Vilém.
Před 120 lety, 21. 8. 1901, se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kobylí. Svatební obřad se konal, jak bylo zvykem, u nevěsty v Kobylí. Zápis o sňatku je v kobylské
matrice. V roce 1905 se manželům Mrštíkovým narodil
syn Karel.
Alois Mrštík zemřel po tyfové nákaze v únoru 1925
v Zemské nemocnici v Brně., Marie Mrštíková roz. Bezděková zemřela v roce 1959.
Alois ani Vilém se za svého života nedočkali velkého uznání umělecké hodnoty své tvorby. Hlavně mladší z bratrů to nesl dost těžce, připadal si málo ceněný
a podléhal i kvůli tomu úzkostem, depresím a paranoi.
Alois se rok před smrtí dočkal členství v České akademii
věd a umění za zásluhy o českou literaturu. Řádným členem byl zvolen v červnu 1924.
Švagrová Aloise Mrštíka, Augusta Šebestová roz.Bezděková, se vdala v Kobylí právě před 135 lety, v roce
1886, vzala si Františka Šebestu, účetního cukrovaru ve
Velkých Pavlovicích. Zápis o svatbě obsahuje kobylská
kronika. Zemřela 30. 10. 1933 a je pohřbena v Brně na
Ústředním hřbitově H6/136. Pamětní desku má i na našem hřbitově na hrobě rodiny Bezděků. Věnujte tichou
vzpomínku této naší významné rodačce, při Vašem zastavení na místním hřbitově.
Tip na výlet: V letošním roce bylo v Divákách otevřeno Muzeum bratří Mrštíků. Návštěva určitě stojí za to.

Alois Mrštík (1861-1925)

Zdroj: kronika obce Kobylí, Wikipedia,
Marie Vrbasová, Radoslava Bureš Obadalová

Vilém Mrštík (1863-1912)
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Zabití Matouše Tlacha z Kobylí
při Martinských hodech 1845

V Kobylí bývaly vždycky Hody dvojí. První jarní na svatého Jiří a druhé podzimní na svatého Martina - Martinské.
Hodové zábavy se pravidelně účastnila i chasa z okolních
dědin a nebývalo výjimkou, že došlo i na nějakou tu šarvátku. Tento příběh popisuje skutečnou událost, která se
udála před více jak 176 lety právě o Martinských hodách
a měla velmi smutnou dohru.
V neděli 16. listopadu 1845, když zrovna v Kobylí
probíhala hodová zábava, se kolem sedmé hodiny večer
ozvalo na dveřích domu místního pokrývače Václava Sojky zoufalé bušení. V té chvíli byly u Sojků přítomny čtyři
osoby. Konkrétně se jednalo o Františka Sojku s manželkou Terezií, jeho sestru Apolonii a jejich matku Annu.
V době zabušení na dveře se všichni nacházeli v jizbě
u stolu a František ženám „předčítal kroniku“. Otevřít šla
nejmladší Apolonie, která se nejprve ptala přes dveře
neznámého, kdo je zač a co chce. Na to se zpoza dveří
dočkala zoufalé odpovědi, že dotyčného někdo pronásleduje a hází po něm kameny. Apolonie se rozhodla otevřít
a v té chvíli ještě neznámý muž hned vběhl přes síň do
jizby, kde se usadil ke kamnům a držel si hlavu v dlaních.
František Sojka vzal ze stolu lampu, na příchozího si posvítil a poznal místního chasníka Matouše Tlacha. Viditelná na něm byla zranění na levé tváři a oku, zranění nijak
nekrvácela. Přesto si Matouš Tlach stěžoval na silné bolesti hlavy, a když se jej František Sojka ptal, kde ke svým
zraněním přišel, tak mu odpověděl, že byl zbit chasníky
z Vrbice. Ti jej údajně trefili kamenem do hlavy, a když
v důsledku rány padl na zem, ještě ho bili laťkami z plotu. Jako poslední věc ještě stihl uvést, že této rvačky se
kromě vrbických chasníků účastnili také někteří chasníci
z Kobylí.
Zatímco Matouš Tlach se Sojkovými hovořil, začaly se
projevovat skryté následky jeho zranění - jeho vyjadřování se stávalo postupem času těžkopádnějším a začala na
něj doléhat únava. Nakonec Františka Sojku požádal, aby
ho odvedl ven na vzduch, protože prý na něho šly dřímoty. Ven se však nakonec ani nedostal, neboť již v jizbě
měl problémy s chůzí a potácel se, takže jej František Sojka musel vést, a v síni se pak už Matouš Tlach skácel na
zem, při čemž se i pozvracel. Od té doby již nebyl vůbec
schopen hovořit. Bezprostředně po Tlachově zkolabování
poslali Apolonii Sojkovou do místního šenku, ve kterém
probíhala hodová zábava, aby odtamtud co nejrychleji
přivedla Matoušova staršího bratra Jana Tlacha. Ten potom spolu s Františkem Sojkou převezl bratra do domu
Jana Trávníka, kde jej uložili k ošetření. Na pomoc zavolali
také sestru obou bratrů Teklu Korčákovou, rozenou Tlachovou. Sourozenci pak Matouše Tlacha ošetřovali mimo
jiné i tím, že mu třeli nohy kartáčem a podávali mu studené obklady. Na druhý den byl Matouš Tlach převezen
od Trávníků ke své sestře Tekle Korčákové, kde už zůstal.
Jeho bratr Jan se mezitím vydal do Velkých Pavlovic pro
lékařskou pomoc, kterou byla osoba „lazebníka“ Reckenbergera. Ten však nenařídil nic jiného než pokračovat ve

stávající léčbě studenými obklady, na což po jeho odjezdu dohlížel místní lékař Josef Klotz. Jejich léčba však byla
zcela neúčinná a nejen, že se Tlachův stav nijak nezlepšil,
ale ještě v ten samý den, tedy 17. listopadu 1845, došlo
k jeho úmrtí.
Nejstarší písemností dochovanou ve vyšetřovacím spise u tohoto případu, a tedy zjevně i prvním úředním úkonem souvisejícím s objasněním úmrtí Matouše Tlacha, je
pitevní zpráva, pod kterou jsou podepsány čtyři osoby.
Kromě „ranhojiče“ Josefa Klotze, který Tlacha ošetřoval
bezprostředně před smrtí, je zde podepsán také druhý
lékař - Reckenberger, jenž při pitvě vystupuje jako hlavní a je také autorem podrobné pitevní zprávy, zatímco
Klotz sepsal pouze shrnutí vrchnostenskému správnímu
úřadu. Kromě nich se uvádí ještě jméno pudmistra Františka Borovičky a soudního komisaře Eduarda Pachera.
Tehdejší instrukce ukládaly ošetřujícímu lékaři hlásit
všechna zabití a podezřelá úmrtí, k nimž došlo například
v důsledku závažného poranění, buď policii anebo příslušné vrchnosti, jako tomu bylo zjevně i v tomto případě. Na tento jeho podnět rozhodla vrchnostenská správní
kancelář ve Velkých Pavlovicích o ustanovení čtyřčlenné
komise, která měla být přítomna Tlachově pitvě. Ta byla
provedena 20. listopadu 1845. Ujal se jí velkopavlovický lékař Reckenberger a méně kvalifikovaný Klotz mu při
této činnosti asistoval. Zbylé dvě osoby, které byly pitvě
přítomny, měly zjevně jenom dohlížecí funkci, František
Borovička tak jakožto pudmistr zastupoval obec Kobylí,
z níž zemřelý pocházel a Eduard Pacher naproti tomu zastupoval zeměpanskou správu. Závěr obou lékařů byl ten,
že Matouš Tlach dostal v důsledku úderu do hlavy tupým
předmětem otřes mozku. Tento úder byl veden do oblasti
levého spánku a kromě otřesu mozku vedl také k přetržení cévy a následnému krevnímu výronu do mozku, jenž
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byl rovněž určen jako příčina smrti. Ještě v ten samý den,
kdy byla provedena pitva, bylo Tlachovo tělo pohřbeno.
21. listopadu se začalo s vyslýcháním osob, jež měly
s Tlachovým úmrtím co do činění, ať už jako svědkové,
či jako případní podezřelí. Byli vyslechnuti ti, kteří došli
s Matoušem Tlachem v onu neděli bez pochybností do
styku. Kromě čtyř členů rodiny Sojkovi, také jeho starší
bratr Jan, a dva místní postiháři Ondřej Otáhal a Antonín
Greger. Ti byli totiž toho dne v kobylském šenku na hodové zábavě a poskytli vrchnosti nové důležité informace,
a to, že se v místním šenku strhla kolem šesté hodiny nějaká větší hádka. Z výslechů vyplynulo, že se v šenku strhla bitka, při níž došlo i k několika poraněním nožem a která měla svou dohru ještě venku před šenkem a následně
ještě později u místní fary. Na základě zjištění, že v šenku
došlo toho dne ke rvačce, byli vyslechnuti ještě chasníci
z Kobylí (František Adámek, Jan Lanžhotský, Tomáš Lanžhotský a Martin Frieberth, Tomáš Mikulica, Josef Blaha)
dále hospodář Josef Staněk a jeho soused Anton Košulič.
Tyto výslechy potvrdily, že v hospodě se nepohodli vrbičtí, brumovičtí a místní chasníci, došlo i na poranění
nožem. Následně vrbičtí započali s házením kamenů po
místních, místní utíkali směrem na faru. Ležícího, kamenem do hlavy zasaženého Matouše Tlacha, vrbičtí doběhli
a dál bili. Rovněž hostinský Jan Svoboda z šenku v Kobylí
potvrdil, že skutečně byl toho dne na hodové zábavě křik,
celý incident však netrval příliš dlouho a hned po něm
vrbická chasa hospodu opustila. O co se chasy hádaly se
zjistit nepodařilo. V průběhu čtrnácti dní bylo vyslechnuto ještě několik osob. Mimo jiné byl vyslechnut také opakovaně kobylský stárek Matouš Charba, který byl podle
několika svědectví podezřelý, že nevypovídal pravdivě.
Po skončení vyslýchání chasy a svědků z Kobylí shrnula
vrchnostenská správní kancelář všechny doposud zjištěné informace do listu, který spolu s do té doby vyhotovenými výslechovými protokoly a lékařskými zprávami
zaslala kriminálnímu soudu v Brně. Ten se od této chvíle
ujímá vyšetřování celého případu, ovšem vzhledem k přílišné vzdálenosti Brna od Kobylí, jakožto dějiště činu, se
jednotlivé kroky provádějí tak, že kriminální soud v Brně
posílá vrchnostenské kanceláři v Hodoníně instrukce,
jaké další kroky má tato v souvislosti s případem provést
a vrchnostenská kancelář je následně provede. O svém
postupu pak zpraví kriminální soud a počká na jeho vyjádření ohledně dalších úkonů. Za povšimnutí rovněž stojí,
že přestože se celá věc do té doby řeší ve Velkých Pavlovicích, komunikuje brněnský kriminální úřad výhradně
s vrchnostenskou kanceláří v Hodoníně. To jistě vyplývá
z toho, že jak pavlovické, tak hodonínské panství náleželo pod stejnou vrchnost a Hodonín měl v oblasti správy
panství přední místo. Takovýto poněkud těžkopádný způsob vyšetřování musel nutně vést k časovým prodlevám,
a to nejenom kvůli větší vzdálenosti místa činu od oficiálně vyšetřujícího orgánu, nýbrž také kvůli tomu, že vrchnostenská kancelář měla na starosti také spoustu jiných
úkolů než obstarávat vyšetřování v zastoupení vzdáleného kriminálního soudu, a tím pádem zřejmě neměla na
zabývání se případem k dispozici dostatečnou kapacitu
osob. Tento závěr lze vyvodit i na základě dochované
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korespondence mezi vrchnostenskou správní kanceláří
a kriminálním soudem v Brně. Již 12. prosince 1845 totiž poslal kriminální soud do Hodonína instrukci ohledně
dalšího vyšetřování. Nakazoval v ní vrchnostenské kanceláři výslech dalších svědků, konkrétně chasníků z Brumovic a z Vrbice. Odpovědi ani provedení požadovaných výslechů se však kriminální soud nedočkal. 20. ledna 1846
tedy zaslal do Hodonína upomínku, avšak ani tentokrát
se nedočkal zprávy o pokračování vyšetřování případu.
Kriminální soud byl tedy nucen poslat 17. února 1846
druhou upomínku, na kterou již vrchnostenská kancelář 24. února odpověděla v tom smyslu, že momentálně
nemá na výslechy čas, neboť mají na úřadě shon a spoustu jiných záležitostí k vyřizování. Zároveň uvedli, že k výslechům se nedostanou dříve než za dva týdny. Druhé
kolo vyslýchání proběhlo tedy až ve dnech 5. a 6. března
roku 1846. Oproti výslechům z konce listopadu a začátku
prosince bylo jiné jak složení komise, tak i místo, kde se
výslechy odehrály. Tentokrát se vyslýchalo v budově čejkovického zámku. Hned výslech prvního z brumovických
chasníků osvětluje příčinu šarvátky mezi nimi a vrbickými
chasníky. Údajně se tedy konflikt strhl v době, kdy odešli
místní muzikanti, kteří do té doby hráli před hospodou,
k večeři. Zbytek přítomných se tedy nahrnul dovnitř šenku, kde již seděla vrbická chasa a měla tam svou vlastní muziku. Ihned po příchodu začali vrbičtí brumovické
vyhánět. Po rvačce byla nakonec z hospody vyhnána vrbická chasa. Ostatní chasníci se za nimi údajně rozběhli
a házeli za nimi na útěku kameny. Jinak se vyšetřovatelé
už nic nového nedozvěděli. 13. března 1846 pak poslala vrchnostenská kancelář všechny výslechové protokoly
kriminálnímu soudu do Brna spolu se zprávou o výsledku
vyšetřování. Posledním krokem, který se v tomto případu
odehrál, bylo navrácení veškerého spisového materiálu
včetně výslechových protokolů vrchnostenské správní
kanceláři v Hodoníně. Stalo se tak 9. června a v přiloženém listu k tomu brněnský kriminální soud napsal, že na
základě dosavadního šetření nelze s jistotou určit viníka
Tlachova zabití a že proto dokumenty navrací vrchnostenské kanceláři, aby ta mohla na základě nich podniknout další úkony. O jaké konkrétní úkony se mělo jednat,
ze zprávy nijak nevyplývá, jisté ale je, že tímto se nakonec
celý případ uzavřel a pachatel nebyl označen a také dodnes zůstal neznámý.
Zdroj: Ladislav Jurkovič – Vyšetřování před rokem 1850 ve
světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí, Studia historica
Brunensia, Filozfická fakulta, Masarykova univerzita Brno.
Dovětek: Vzájemná rivalita mezi chasníky sousedních
dědin se promítá i do textů zlidovělých písní, například
písnička Jaroslava Nováka „Na padělkách u cesty“ byla
inspirována skutečnou událostí o ubodaném chasníkovi.
Také „Vrbecká dědina“ od Antonína Michny nebo známá
píseň „Nepůjdeme na hody do vrbeckej hospody…“ nám
dřívější poměry připomínají.
Radoslava Bureš Obadalová
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- pátrání po kobylských kovářích a kovárnách

V Kobylí bývaly tři kovárny, Blažkova, Dočkalova a Tlachova.

1. Historie Obecní a Blažkovy kovárny
Historie Blažkovy kovárny začíná už v Obecní
kovárně na domovním čísle 8 b (nyní dům Františka Řačáka, ul. Sokolská č. 278). V roce 1826 je na
tomto čísle evidován mladý kovář z Čejkovic František Šimandl nar. 1801. Téhož roku se v Dambořicích oženil. Krátkou dobu ještě zůstával v Kobylí,
poté se odstěhoval do Dambořic. Několik let je
obecním kovářem Tobiáš Trnka. Mezi lety 18431845 se z Dambořic vrací kovář František Šimandl
i s rodinou. Kolem roku 1855 jsou domům označovaných a, b, c, přidělena nová domovní čísla, ale
v matrikách jsou i nadále psaná čísla stará, a, b, c.
Až po roce 1875 jsou používána čísla nová. V roce
1857 je na obecní kovárně 8 b/278 již několik let
hlášen kovář Ondřej Voska. Bývalý obecní kovář
František Šimandl bydlí i s rodinou na č. 260. Jeho
syn František Šimandl ml. nar. 1831, také kovář, se
žení s Marií Buchtovou. Svědkem na svatbě je jim
kovář Ondřej Voska. Manželé bydlí u nevěsty na
č. 185. Roku 1857- 1874 jsou Ondřej Voska a jeho
manželka Cecílie kmotry dětí kováře Šimandla ml.
Ondřej Voska získává od obce parcelu 3930 a na ni
staví dům i s kovárnou. Dům získává č. 317 (Blažkova kovárna). V roce 1861 na č. 260 zemřel ve
věku 60 let bývalý obecní kovář František Šimandl. V roce 1863 již Ondřej Voska na své kovárně
č. 317 provozuje kovářské řemeslo, na Obecní kovárně 8 b/278 bydlí František Šimandl ml. s rodinou a taktéž provozuje kovářské řemeslo. V roce
1881 kovář Šimandl ml. umírá na TBC ve věku
50 let. V roce 1885 obec kovárnu prodává.
V roce 1845 se v Terezově na č. 14 narodil Josef
Blažek. Byl synem kováře Josefa Blažka nar. 1813
v Krumvíři. V roce 1869 nastupuje ke kováři Ondřejovi Voskovi do kovárny č. 317 kovářský tovaryš
z Terezova Josef Blažek nar. 1845. Ten se v roce
1870 v Kobylí žení s Jenovéfou Smýkalovou a zůstávají v Kobylí. V roce 1875 přenechává Ondřej
Voska dům i s kovárnou č. 317 kováři Josefu Blažkovi a odchází do Horních Bojanovic. Kovář Blažek
měl s manželkou Jenovéfou 10 dětí. Pouze 5 se
dožilo dospělosti.
Nejstarší syn Josef nar. 1872 byl kovář. V dospělosti se oženil. Rodiče mu koupili volnou kovárnu v Šardicích, kam se přestěhoval.
Syn Michal byl také kovář, oženil se a zůstal na
č. 317. Dcera Marie nar. 1875 odešla v 16 letech
do Vídně, kde sloužila. Tam se provdala za pekařského pomocníka Františka Borutu. Ve Vídni se
jim narodily dvě dcery. Po I. sv. válce se vrátili do
Kobylí na č. 364. Jejich dcera Marie Borutová se

Místo, kde stála Obecní kovárna – 4. dům zprava

Blažkova kovárna

Kravský potah s válem před Blažkovou kovárnou na křižovatce
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žhotský 1884. Rodiče kováře Dočkala žijí na
č. 242.
Manželé František a Hedvika měli 8 dětí,
z nichž se 5 dožilo dospělosti. Narozený syn
František 1907 se vyučil kovářem. V roce
1928 umírá František Dočkal 1842 ve věku
86 let. V roce 1930 se žení František Dočkal 1907 s Marií Němcovou a zůstávají na
č. 252. V roce 1942 umírá František Dočkal
1875 ve věku 67 let. V roce 1947 umírá Magdalena Dočkalová roz. Hryzelková ve věku
95 let. V roce 1974 umírají František 1907
a jeho žena Marie. Dočkalova kovárna zanikla. Bývala na horním konci na Čaganově
(domy rodin Čejků a Čeperů).
Kovář Fr. Dočkal, Lud. Nejedlíková, V. Nejedlík,
Nejedlíkova manželka, Fr. Nejedlík, starosta Fr. Kocourek

stala učitelkou. Za II. sv. války učila na škole v Kobylí. Po
válce se odstěhovala.
Dcera Antonie nar 1877 se provdala za Jana Buchtu
a zůstávají v Kobylí. Dcera Františka nar. 1880 odešla do
Ameriky, kde se provdala a zůstala.
V roce 1900 na č. 317 bydlí kovářský mistr Josef Blažek, jeho žena Jenovéfa a syn Michal nar. 1873. V roce
1901 se kovář Michal Blažek žení s Alžbětou Studýnkovou a bydlí na č. 317. Měli také 10 dětí a pouze 5 se dožilo dospělosti. Nejstarší František nar 1901 byl kovářem
a v r. 1926 se oženil s Marií Charba a měli 3 děti (Alžbětu,
Františka a Marii) a zůstali na č. 317. Syn Václav narozený
1903 se vyučil řezníkem a v r. 1928 se ve Velkých Pavlovicích oženil s dcerou řezníka. Později dělal v Pavlovicích
listonoše. Synové Petr 1910 a Antonín 1913 se oženili
a zůstali v Kobylí. Dcera Anastázie nar. 1925 zůstala na
č. 317 a provdala se až v pozdějším věku. V roce 1959 ve
věku 86 let zemřel kovář Michal Blažek. V roce 1970 ve
věku 69let zemřel kovář František Blažek. Potomci kováře
Michala Blažka a jeho syna Františka Blažka žijí v Kobylí
dodnes.
Blažkova kovárna zanikla. Bývala v blízkosti hlavní křižovatky (dnes vinařství Vajbar).

3. Historie Tlachovy kovárny
V roce 1877 se na Vrbici v domě č. 58 manželům Tomáši
a Marianě Tlachovým narodil syn František. Rodina se stěhuje do Kobylí na č. 330. V roce 1900 se František Tlach
učí ve Vídni kovářem. V roce 1906 se kovář Tlach v Čejkovicích žení s Bertou Pavlíkovou. Přecházejí na velkostatek
(Dvůr) do Velkých Pavlovic. Zde se jim v roce 1907 narodila dcera Marie. Poté odcházejí s panstvem do Rakous. Po I.
sv. válce se vracejí do Kobylí a usadí se na č. 25. František
zde zřídil kovárnu. V roce 1921 se manželům narodil syn
Josef, který se také vyučil kovářem. V roce 1933 ve věku
52 let umírá Berta Tlachová, její manžel František ji přežil
o 10 let. Umírá v roce 1943 ve věku 66 let.
Ve stejném roce 1943 se jeho synovi Josefovi, který je
již ženatý s Josefkou Hovězákovou, narodil nejstarší syn
Zdeněk. Zůstávají na č. 25 a po otcově smrti provozuje kovárnu. V roce 1946 se narodil syn Jaroslav. Oba synové
Zdeněk i Jaroslav v dospělosti z Kobylí odešli. V roce 2006
zemřel Josef Tlach 1921 i jeho žena Josefka.
Tlachova kovárna zanikla. Bývala v kopci u bývalého
transformátoru pod dnešním parkem.
Marie Vrbasová, Radoslava Bureš Obadalová

2. Historie Dočkalovy kovárny
V roce 1842 se v Horních Bojanovicích
narodil František Dočkal. Vyučil se kovářem.
V roce 1874 se 31-letý kovář žení a bere si
Majdalenu Hryzelkovou. (tady se nám příběh
prolíná s příběhem Majdalenky Studýnkové
–viz Zpravodaj 3/2021). Její rodiče už nežijí.
Usadí se na č. 252. Měli spolu několik dcer
a jediného syna Františka nar. 1875. Ten se
vyučil kovářem. V roce 1899 se kovář František Dočkal žení s Hedvikou Mikulicovou.
V roce 1900 při sčítání obyvatel a domů na
č. 252 žijí František Dočkal 1875, jeho žena
Hedvika 1877 a kovářský učeň Josef Lan14
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Strašidla
Nastává období adventu, doba, kdy se drávalo peří
v chalupách. Zároveň jsme v předchozím článku zavzpomínali na kobylské kovárny a kováře. Proto jsem vybrala
jednu pověst, která pojednává o obojím, jen nazpátek
v čase o více jak 150 let.

Strašidla
Příběh z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova – pověsti
z Kobylí
K obecnímu kovářovi chodívali za mých mladých let
drat peří kamarádi a kamarádky, just v advent a s laternú.
Ty děvčata si pěkně šly šířinú přes celú cestu a držely se
pod pažú, to došly skoro až dom. A jeden z tech chlapců se
jaksik opozdil, tí ostatní už přešli, jak povdáme ten chalupnickej most, a on ostal před svodnicú. A najednú vyskočí vám pes velikej jak tele, oči jak talířky a svíčky v nich,
a přeletěl jedním skokem přes tú svodnicu na druhú stranu. A ty očiska ukrutně jak dvě svíčky že mu svítily. Chlapík
že se dolekal, zakřikl Ježíš, Maria, Josef a ty děvčiska neviděly nic. Taky to začne jaksik plakat, nemělo to hlas ani
jak pes, ani jak člověk, potom že to zas zabečelo a házelo
to po nich blatem, a už aji ty děvčata to viděly. Sebera se
všecí, letěli tú huličkú do dědiny, žádnej už nesvítil, enom
u Hořických bylo světlo, stonalo jim malý. Tož tam vpadli
tí milí dráči a dračky, jak bez duše mezi ty zahrádky. A ten

Hořický slyša dupot a křik, vynde ven, tuze ho prosili, aby
šel s něma dom, a na tem mostě blízko kerchova zas vyletěl ten pes, hrůzú že im stály vlasy jak hřebíky na hlavě,
a v tej huličce za kerchovem bývaly sklepy, sú tam enom
takový ďúry z nich, tož do tej jednej ďúry se jim ztratil.
Komentář: V té době byla obecní kovárna na konci dědiny
(nyní dům Františka Řačáka na ul.S okolské). Dráči a dračky
šli domů do dědiny do kopce. Dolů dědinú teklo několik
svodnic (dnes járek od Studýnek až po Trkmanku a taky
Suchořádská zmola).
Vybrala: Radoslava Bureš Obadalová

PF 2022
Klub
přátel
historie
a Muzeum obce Kobylí
Vám přeje požehnané svátky vánoční a hodně zdraví
a štěstí v nové roce 2022.
Hlavně přejeme ať se nám
všem podaří zvítězit nad
covidem, aby se konečně
a napořád navrátil kulturní
život u nás i jinde.
Kultura, a s tím spojené
i tradice a zvyklosti, jsou
kořením života a to nám,
zvláště teď, v době adventní a vánoční strašně moc
chybí. V rámci možností si
Vánoce prožijte v okruhu
svých nejbližších a věřte,
bude líp.
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Zdeněk Junák bavil seniory
Neděle 10. října odpoledne patřila seniorům. V místní
sokolovně jim obec nachystala moc pěkné tradiční podzimní setkání, kde hlavním hostem a hlavní hvězdou byl
Zdeněk Junák. Před zcela zaplněnou sokolovnou vystoupil spolu s Jiřím Kokmotosem se svým pořadem Srdcovky
na cestách. Oba sypali z rukávu jednu historku za druhou,
Zdeněk Junák zahrál na kytaru i zazpíval. Dalším hostem
byl Radim Mayer, který program obohatil o hru na harmo-

niku a zpěv. V úvodu Petra Otýpková přednesla informace
o fungování pečovatelské služby v Kobylí. Pro seniory bylo
nachystané drobné občerstvení, káva, čaj i víno. Všichni se
dobře bavili, někteří si i zazpívali a v závěru se dokonce
tančilo.
Za Kulturní komisi Mgr. Marie Ondrušová

Kobylský Vokální Ansámbl na festivalu v Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí je malé okresní město na úpatí Orlických
hor, položené nad soutokem řek Tichá Orlice a Třebovka.
Zdálo by se to ospalé město, ale díky hudební tradici se
zde konají prestižní mezinárodní houslové soutěže. V Ústí
funguje rovněž jeden z nejstarších sborů ve střední Evropě – Cecilská hudební jednota, který byl založen již v roce
1803. A právě Cecilská hudební jednota již 26. rokem organizuje Festival duchovní hudby sv. Cecílie. Na ten jsme
byli pozváni již v loňském roce. Bohužel, ročník 2020 se
kvůli pandemii covidu nekonal (jako spousta jiných akcí),
festival však byl přesunut na podzim roku 2021.

16

Velkou část tohoto roku jsme tedy pilně trénovali a třetí říjnovou sobotu jsme se v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Orlicí zúčastnili festivalu. Mezi chrámovými sbory nechyběla domácí Cecilská hudební jednota a dále Carmina Sacra z Nového Bydžova doprovázená
smyčcových kvartetem Musica in Corde, Pravoslavný sbor
katedrály sv. Cyrila a Metoděje Praha, Olio Olomouc a náš
Kobylský vokální ansámbl pod vedením Romana Kaszpera.
V programu vystoupili také velmi šikovní varhaníci. V rámci letošního ročníku festivalu byla sloužena slavnostní

KOBYLÍ DĚDINA

mše svatá se společným zpěvem sborů, což byl pro návštěvníky určitě krásný zážitek. Sobotní podvečer zakončil
varhanní a klavírní koncert v podání nadaných manželů
Tatiany a Daniela Knut Pernetových.
Se sborem jsme v Ústí zůstali až do neděle, protože
jsme hudebně doprovázeli nedělní mši svatou, která byla
přenášena i online. Návštěvu Ústí jsme zakončili společ-
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nou snídaní na místním děkanství a jako bonbónek nás
děkan P. Vlastislav Brokeš provedl parkem a kaplí sousedící s farou a kostelem.
Za celý Kobylský vokální ansámbl můžeme říct, že festival byl pro nás nejenom krásným zážitkem, ale i nesmírnou zkušeností v oblasti sborového zpěvu.
Soňa Čejková a Klára Otáhalová

Dobré ráno s hudbou

Na něj vás pozvaly Kobylský Vokální Ansámbl a Třinecký Komorní Orchestr.
Jsou to již tři roky, kdy jsme si připomínali 100. výročí vzniku Československa. Obec Kobylí společně s řadou
místních organizací uspořádala několik kulturních akcí,
které nám výročí živě vrylo do paměti. Jedním z nich byl
koncert Třineckého Komorního Orchestru a Kobylského
Vokálního Ansámblu.
Tento koncert na trvalo utužil spolupráci mezi oběma
hudebními tělesy. O to víc jsme v ansámblu přijali nápad,
že bychom opět mohli zorganizovat koncert pro občany
Kobylí. Komorní orchestr se velmi rád vrací do Kobylí, a ne
jinak tomu bylo v letošním roce, kdy jsme společně v neděli 24. října 2021 uspořádali dopolední koncert v kostele
sv. Jiří.

V repertoáru třineckých hudebníků zazněly dva koncerty Antonia Vivaldiho a překrásný koncert pro smyčce od
Johna Ruttera. Kobylský Vokální Ansámbl nabídl průřez repertoárem od středověku až po skladby současných skladatelů. Největším zážitkem však byla společně provedená
skladba Ave verum corpus W. A. Mozarta, při které jsme
cítili, že zpívá celý kostel.
U příjemného posezení v pastoračním centru jsme společně nastínili další možnosti spolupráce, výsledkem by
měl být společný koncert tentokráte ve slezském Třinci
a okolí.
Roman Kaszper
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Lácaranka v roce 2021
Kvůli pandemii covidu jsme si letos nezahráli ani na
jednom z nasmlouvaných plesů, padla pouť v obci Stanoviště, babské hody v Rajhradicích, hody ve Tvarožné,
Těšanech, Boleradicích, hodové pondělí v Kobylí, přehlídka dechových hudeb v Dolních Dunajovicích, kvůli
tornádu byly zrušeny hody v Moravské Nové Vsi. Po devíti měsících hudebního půstu jsme si v sobotu 19. 6.
konečně zahráli na babských hodech ve Starovicích
a v neděli na (ne)tradičních hodech v Kobylí. Pandemie
byla na ústupu, takže jsme pokračovali podle našeho
hudebního kalendáře: krojová zábava Bošovice, tři dny
hody v Němčičkách, hody Popice, Čejč, Moravské Knínice, Velatice, dva dny Jiříkovice, hodové úterý v Bořeticích, dva dny Velké Němčice, sobota Horní Věstonice,
neděle Velké Pavlovice, úterý Čejkovice, tři dny hody
Vrbice.
Náš křídlovák Patrik Machů z Velkých Bílovic se
domluvil se svou přítelkyní Michaelou Cichrovou
z Brumovic na společné cestě životem, a tak jsme se
s Lácarankou na konci srpna zúčastnili jejich svatby
v Brumovicích. Jelikož jim na svatbě vyhrávala hudba
z Těšan, členové Lácaranky si mohli užívat svatebního
veselí. Samozřejmě jsme měli hudební nástroje s sebou
a několikrát jsme taneční veselí proložili naší hudební
produkcí. Přejeme tedy novomanželům dlouhou společnou cestu životem.
Dále jsme zahráli na hodech v Ivančicích – Letkovicích, Moutnicích, babské hody Těšany, dva dny hody
Židlochovice, dále hody Pozořice, Ochoz u Brna, krojovaná svatba Moravské Prusy – Boškůvky, babské hody
Pohořelice, dva dny hody Velké Hostěrádky, za týden
hodky Velké Hostěrádky, martinské hody Bošovice, kateřinské hody Mutěnice. V Boleradicích se zalekli opět
nastupující pandemie covidu a martinské
hody zrušili.
Ovšem této volné soboty jsme si příliš neužili, jelikož covid napadl hráče DH Šardičanka,
takže museli odvolat své účinkování na hodech ve Vnorovech. Pořadatel nás v tu jejich
hodovou sobotu oslovil v 9.30 s prosbou, zda
bychom u nich nezahráli na večerní hodové
zábavě. Obvolal jsem muzikanty a zpěváky
Lácaranky a až na pár jedinců, kteří už měli
dopředu domluvený sobotní program všichni
přislíbili účast. Takže ve 13.00 hod. jsem volal pořadateli, že jsme kompletní (už byly domluveny i záskoky) a že v 19.00 hod. budeme
v sále na značkách. Ve Vnorovech jsme nikdy
nehráli, o to více jsme si tu hodovou zábavu
užili. Pobavili se jak hodovníci, tak i muzikanti. Jsem zvědavý, jak to dopadne se štěpánskou zábavou v Kobylí, na které máme zahrát
26. 12.–bude nebo nebude? Necháme se překvapit, jak to dopadne.
V letošním roce 2021 nedošlo v řadách
Lácaranky k žádné změně, hodovou sezonu
odehrála ve stejném složení. Samozřejmě, že
18

kvůli zaměstnání, dovolené a různým dalším okolnostem jde téměř na každou akci nějaký záskok, ale za ty
roky si kapela vybudovala stálý okruh hráčů, kteří dokáží stabilního muzikanta Lácaranky dokonale nahradit.
Jsem moc rád, že se k nim zařadil i Kobylák Štěpán Gala,
kterého za sebe letos několikrát povolal náš trombonista Milan Mikulica z Bořetic. Na bicích se spolu střídali
Mirek Hutr z Pavlova a Libor Haman ml. z Kobylí. A zde
postihla Lácaranku obrovská ztráta, protože při autonehodě dne 28. 10. 2021 přišel Libor Haman ml. o život.
Tímto vyslovuji ještě jednou upřímnou soustrast Liborově rodině, kamarádům, krojovaným a muzikantům.
S Lácarankou začal hrát hned zkraje roku 2019, kdy
nahradil po pracovním úrazu popáleného hráče na bicí
Mirka Hutra. Odehrál s námi celou sezonu 2019, v roce
2020 a 2021 se s Mirkem na bicích střídali. Mimo Lácaranku byl stálým hráčem Veselé muziky z Ratíškovic. Na
jeho pohřbu v kobylském kostele a hřbitově se sešlo 80
muzikantů, kteří se s ním přišli rozloučit i se svými hudebními nástroji. Všichni ho měli rádi pro jeho veselou,
nekonfliktní povahu – čest jeho muzikantské památce.
Za všechny hudebníky promluvil smuteční řečí náš klarinetista Petr Hodes:
„Dovolte mi, abych se jménem kapely rozloučil s naším kamarádem Liborem Hamanem. Byl to výjimečný
člověk, který se neustále smál a dokázal smíchem nakazit i ostatní. Bohužel jeho život skončil nečekaně, stejně
jako když nečekaně kapelník zarazí pochod. Děkujeme
za to, že jsi s námi mohl hrát a rozdávat radost. Loučím
se s Tebou tak, jako jsme se loučili na každé zábavě: Kdo
z nás ví, zda den zítřejší tady ohlídá… Muziky, muziky, vy
pěkně hrajete… Libore nikdy na Tebe nezapomeneme!“
Libor nám bude všem moc chybět.
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Co nás čeká v příštím roce 2022? Pokud nám to covid
dovolí, čeká nás pěkná plesová sezona, máme nasmlouvány nějaké májové zábavy, pouti, babské hody, je tam
opět fůra krojovaných hodů, koncert v Újezdu u Brna
a v Hodoníně, prostě lidé se chtějí bavit. Tak musíme
věřit, že nám bude umožněno je pobavit.
Každá kapela má nějaké své specifikum. U Lácaranky
k tomuto určitě patří výraz pro kuře. Když se zeptáte
muzikanta z Lácaranky, co měl k večeři, neřekne Vám
kuře, ale „fuj kurv*!“ To jsme jednou hráli v nejmenované obci hody a po dopoledním zvaní jsme měli mít
společný oběd v místním sále. Jelikož se zvaní docela
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protáhlo, tak na vlastní oběd, který předcházel popolednímu průvodu po dědině nám zbylo opravdu asi pouze
25 minut. Takže jsme jej s chutí doslova zhltli a už jsme
se páskovali do průvodu. U východu ze sálu se poflakoval místní hostinský a zeptal se nás: „Tak co Vám dali
nažrat?“ Popravdě jsme odpověděli: „Kuře.“ Hostinský
procedil mezi zuby: „Fuj kurv*!“ Takže od té doby Lácaranka nejí kuře, ale FUJ KURV*!
Do nového roku 2022 bych chtěl všem Kobylákům
i přespolním už tradičně popřát vše dobré, ale hlavně
hodně zdraví!
Za DH Lácaranka kapelník Pavel Svoboda

Poděkovaní hasičům
Chtěla bych poděkovat místnímu sboru
hasičů, kteří se účastnili 15. 10. 2021 při
záchraně života mého manžela Františka
Slámy.
Děkuji,
Hana Slámová
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Kam oko dohlédne - Přední kout
Kobylská rozhledna „Stezka nad vinohrady“ je v turistickém světě čím dál více populárnější. Právem. Je pěkná
a za příznivého počasí a dobré viditelnosti je z naší „Stezky“ krásný rozhled. Je zajímavé, jak výška pouhých 7,5
metrů nad zemí udělá z vyhlídky silný zážitek. Ze spodu si
ten rozhled nikdy tak neužiji. V seriálu „Kam oko dohlédne“ bych Vám rád připomněl zajímavá místa v dohledném
okolí.
Začnu velice skromně, severozápadním směrem (přes
Lácary) je z rozhledny vidět nenápadný zalesněný kopec - Přední kout. S nadmořskou výškou 410 m je to po
Pálavě druhý nejvyšší bod v břeclavském okrese. Přední
kout s okolními zalesněnými kopci bývá též nazýván Boleradické vrchy. Dostupný je z Divák, Boleradic, Kurdějova a vlastně i z Kobylí. Hřebenem kolem vrcholu prochází
dálková modře značená turistická cesta vedoucí z Čejkovic přes Kobylí až do Velkých Němčic. Samotný vrchol není
moc zajímavý, je zalesněný a žádná vyhlídka z něj není.

Tip na výlet.
Vycházku na Přední
kout vám určitě doporučuji. Dobrou variantou je okružní cesta z Divák, celkem
asi 9 km. Po dobré lesní cestě vyjdete nahoru k rozcestí
turistických cest „Přední kout – sedlo“, dále po modré až
na rozcestí „Pod Majákem“ (červená a modrá), které leží
na silnici, která spojuje Kurdějov a Diváky. A poté po červené sejdete zpět do Divák. Na cestě narazíte na cennou
památku - smírčí kříž U Josífka. Ten kříž je vytesán z kamene a je velmi starý. Je totiž z roku 1663, což znamená, že
tam přečkal už 350 let. Byl postaven na pozadí pohnutých
událostí, připomíná totiž 3. vpád Tatarů (Turků) na Moravu,
která tehdy velmi utrpěla. Byla vypleněna celá řada obcí,
Turci se dostali až ke Třebíči a v druhém směru až k Olomouci. No a při tomhle vpádu běžel jednoho dne hustopečský měšťan Konrád Schaller varovat město Brno před
blížícím se vojskem. Nedoběhl. V místě křížku byl zabit
a je pochován v kryptě U Svatého Jana v Brně.
Příjemný výlet Vám přeje Josef Kaňa

Léčivé rostliny
V lednu, zvláště v jeho druhé polovině, je nejvíce ohrožen močový měchýř. Plní funkci nejen v močovém systému, ale i v pohybovém aparátu a ovlivňuje také psychiku.
Důvody tohoto propojení si zaslouží výjimečnou pozornost a při začínajících potížích je potřeba volit správné
léčivé rostliny.
Problémy s močovými cestami mohou začínat po prochlazení. Jedná‑li se o zánět močového měchýře, obvykle
se často opakuje. Bylinou první volby je celík zlatobýl (So‑
lidago virgaurea). Díky vysoké močopudnosti je vhodný
i do čajových směsí na vysoký krevní tlak, revmatické nemoci a obezitu. Další vhodné byliny: medvědice lékařská, borůvka lesní, březový list a přeslička
rolní. Slabé projevy infekce dolních cest močových
můžeme řešit samoléčbou.

Lichořeřišnice,
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Preventivně můžeme zařadit na několik dnů ¾ - 1litr
čaje ze směsi: 3 díly celíku zlatobýlu, 1 díl přesličky rolní
(Equisetum arvense), 1 díl vrbice bílé (Persicaria lapathi‑
folia) a 1 díl truskavce (Polygonum aviculare) – u všech
léčivek vždy nať.
K doléčení opakujících se zánětů použijeme tinkuru ze
širokospektrálního antibiotika - Lichořeřišnice větší (Tro‑
paeolum majus). Není vhodná do bylinných směsí, užívá
se samostatně; trochu vysušuje sliznici, proto souběžně
užíváme sléz, topolovku či proskurník.
Při bolestech v kostech bychom neměli zapomínat na vitamíny D,
K2 a vápník. Pít čaj z anděliky lékařské (Archan‑
gelika officinalis), jehlice
trnité (Onosis spinosa)
a přesličky rolní (Equise‑
tum arvense).
V tomto období nedostatku vitamínů doporučujeme tzv. zimní
loučku. Semena řeřichy
zahradní (Lepidum sa‑
tivum) rozprostřeme na
navlhčenou
buničinu.
Zelené lístky používáme
na chléb do pomazánek,
polévek, na brambory,
rýži apod: dospělý 1 pol.
lžíce/den a děti 1 čaj.
Zlatobýl
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lžička/den – je to celodenni dávka vit.C. Nejlepším a nejlevnějším řešením potíží je prevence a posílení iminitního
systému. Také dostatečný spánek, optimální množství tekutin a otužování.
Nový rok a každý nový den jsou nové začátky, dejte
jim šanci!
Únor je vrcholem zimy. Ale již v druhé polovině měsíce se začínají aktivovat účinné látky obsažené v kořenech rostlin. Proto je pro sběr některých kořenů důležité
předvegetační období a při jarním sběru dosahují maxima
účinných látek. Pokud není zem zmrzlá, doporučují se sbírat kořeny kostivalu lékařského (Symphitum officinale).
Mangold
Snadno se pozná, jako jediný je celý
černý. Čerstvý nastrouhaný kořen se
smíchá s masťovým základem (bílá
vazelína, sádlo, kosmetická másla) a zahřívá cca 1 hod. při teplotě
80 °C. Lze přidat levandulový éterický olej (10 kapek na 10 ml masti).
Mast pomáhá hojit zlomeniny kostí,
podvrtnutí, výrony a pohmožděniny.
Nejvíce ohroženým orgánem
v únoru jsou ledviny. Pokud je ohrožena čistící funkce ledvin, mohou
být zasaženy i klouby - jejich funkce
úzce souvisí s ledvinami. Při bolesti
kloubů je dobré vnější léčbu (mast)
podpořit i léčbou vnitřní – začněte
popíjet ledvinové čaje. Do jídelČerné toskánské zelí
Vřes
níčku zařaďte potraviny bohaté na
cibuli sečku, fenykl, mangold, černé toskánské zelí, kadedraslík: meruňky, broskve, švestky –
řávek, růžičkovou kapustu, celerové a petrželové lístky,
v této době sušené a konzervované, hrách, fazole, vlašské
saturejku, tymián. Tmavě zelené listy předjaří pomohou
ořechy.
k zlepšení situace s klouby.
Negativním pocitem února je strach. Proto se vyvarujte
Snažte se předcházet onemocnění ledvin. Ledviny nestresových situací a hlídejte si i zvýšený sklon k obavám.
mají nervová zakončení, proto nebolí a nesignalizují včas
Ledviny uchovávají životní energii a jako párový orgán řídí
problém. Potřebují suché teplo a dostatek tekutin. Nevyi energii vztahů.
čerpávejme si energii ledvin svou neznalostí a nešetrnosK očistě organismu prospívají další rostliny močopudtí, ale posilujme pramen naší životní energie.
né a můžete je namíchat do čajových směsí podle toho,
co máte k dispozici. Na prvním místě je to opět zlatobýl
V březnu končí zimní období a pomalu se otevírá jaro.
obecný (Solidago virgaurea) - dříve celík zlatobýl. Ve volObecně patří k nejvíce postiženým orgánům v průběné přírodě se dá těžko najít, můžete si ale sami vypěstohu celého roku žlučník, ale v březnu je ohrožen nejvíce.
vat, není náročný; vřes obecný (Calluna vulgaris), vřesový
čaj má příjemnou chuť, můžete jej pít i ve větším množO žlučník se člověk začne zajímat, až když se objeví nějaké
jeho potíže.
ství, ale dávkování nezvyšujte; kopřiva dvoudomá (Urtica
Nebezpečím pro žlučník je dlouhotrvající hněv, berte
dioica) v přírodě hojně zastoupená; březové listí (Betula
ho jako předstupeň dysfunkce tohoto orgánu. Na funkci
pendula) lepkavé jarní lístky; lipový květ (Tillia cordata)
žlučníku, jater a jejich prostřednictvím i na funkci štítné
při nervovém vypětí a úzkostlivosti na posílení; řebříček
žlázy jsou závislé svaly a šlachy. Již při prvních projeobecný (Achillea millefolium) hojí a desinfikuje; měsíček
vech narušení funkce žlučníku – návaly hněvu, tlaky a nelékařský (Calendula officinalis) protizánětlivý a uklidvolnosti po jídle – můžeme užívat šťávu z mladých listů
ňující; přeslička rolní (Equisetum arvense) tlumí záněty,
kopřivy, salát z mladých listů pampelišky, jarní polévku
pomáhá při kaméncích; brusinky (Vaccinum vitis‑idaea)
s plicníkem, křenový nebo cibulový salát (vhodné cibuli
a různé výrobky z nich. Při problémech můžete vždy pouorestovat) s plicníkem a s listy lichořeřišnice větší.
žít silně protizánětlivou lichořeřišnici větší (Tropaeolum
V březnu už může být sběr léčivých bylin bohatší
majus) v podobě tinktury.
např. o sběr kořenů kostivalu lékařského (Symphytum
Při teplejší zimě jistě najdete i několik zelených lístků
officinale), omanu pravého (Inula helenium) - krále všech
sedmikrásky, ptačince, žabince… V zahrádce máte třeba
21
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sliznic. Kořeny vytahujte opatrně,
odeberete‑li rostlině až ½ kořenového balu, nepozná to a nezničíte
ji. Usušený a rozemletý kořen se
užívá při běžných potížích dýchacích i zažívacích nejlépe 3x denně
na špičku nože, 10 minut před jídlem.
Další léčivky z březnové nabídky: kořen i list pampelišky
(Taraxacum officilale) podporují
vylučování žluči, čistí a působí močopudně; květ podbělu léčivého
(Tussilago farfara) při alergických
nemocech; kořen puškvorce obecného (Acorus calamus) k léčbě trávicího traktu. Optimální podávání
nejdéle 6 týdnů.
V předjarním období si můžete
připravit kúru proti anémii z mladých listů kopřivy. Rozmixujte lístky s trochou vody a přeceďte (výhradně přes sítko z umělé hmoty)
a uchovávejte v chladničce. Užívá se 3x denně 1 čajová
lžička před jídlem. Šťáva obsahuje vitamín C, železo, měď,
chlorofyl a řadu dalších pro organismus potřebných látek.
Neužívejte dlouhodobě.
Myslete na něco hezkého a nedávejte průchod hněvu,
zlosti, ani malichernostem!
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Oman pravý

Puškvorec

Mgr. Zdeňka Krejčiříková
Ing. Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
Herbal Academy, s. r. o. kurzy o bylinkách

Nesmrtelnost
Vladimír Janošek

Nabízí se otázka,
kde končí naše procházka?
Ptám se proto směle,
sídlí duše v těle?
Káže boží učení,
že smrtí se nic nemění,
to jen duše šla za světy,
dosahovat nové mety.
Z vědeckého hlediska,
skonem nic víc nezíská.
Carpe diem, dokud žijem!
Není zbytí, tvoje bytí,
proč ho takto riskovat,
svoje sklony, proměň v klony,
netřeba se smrti bát,
stačí jenom shody genom a máš tentýž unikát.
Někde v dálce, vzdor morálce, tím skončil náš starý řád.
22

Hodně štěstí ratolesti,
mám nadějné vyhlídky,
v novém těle spasitele,
schází mi jen vzpomínky.
Nabízí se otázka,
kdy přijde první zakázka,
"Stejná bytost, stejných kostí"
kdy se potkám na náměstí?
Jsou již na to vědomosti?
Dočkáme se velebnosti?
Nůše květin, oběd z mníka, v čase hledej protivníka...
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Jednota Orel Kobylí informuje
Z místních akcí jednoty Orla Kobylí se uskutečnil Kobylský triatlon pro celou širokou veřejnost. Proběhl 29. srpna
se startem na koupališti v Němčičkách a cílem u sportovního areálu TJ Sokol Kobylí. Závody se konaly za chladného nepříznivého počasí, při vyhodnocení závodníci obdr-

nika Kovářová, Růžena Brdečková a Jiřina Zusková. Také
je poznat, že nás stále provází covid-19, zda se to tak dá
nazvat, tím se rozumí účast na závodech. Odborníci říkají,
že ještě budeme muset dva roky počkat, než se situace
změní, ale za podmínek proočkovanosti celé veřejnosti.

želi menší občerstvení na zahřátí.
Z tradičních akcí pro děti se uskutečnily závody odrážedel a 23. října se uskutečnil duatlon. Všichni závodníci
obdrželi pamětní listy, medaile a občerstvení. Obě akce
proběhly na novém běžeckém oválu u ZŠ a tímto také Orel
děkuje vedení školy a Obci Kobylí, která se podílí a sponzoruje orelské akce. Dále je potřeba poděkovat také organizátorům, kteří se podílí na větších akcích, obzvlášť
v dnešní složité situaci. Jsou to: Marie Ondrušová, Vero-

Ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík, který
je členem naší Orelské župy Šilingrovy, byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jen na
vysvětlenou, pod župu Šilingrovu spadá Břeclav, Kyjov
a Hodonín. Antonín Tesařík stále zdůrazňuje, že očkování
nyní představuje jedinou cestu, jak zásadně zlepšit současnou situaci.
Zde je potřeba připomenout, že i dříve měla orelská organizace významné členy i z rodu šlechticů. Není to dlouho, co nás opustil hrabě Zdeněk Sternberg, šlechtic a člen
Orla, který zemřel ve věku 97 let. Orel měl v minulosti
dobré vztahy i s některými šlechtickými rody, např. Lobkowiczi a Colloredo‑Mansfeldy, které Orla před rokem
1948 podporovaly a byly jeho členy. Spojení katolického
Orla s českou zemskou šlechtou bylo a je přirozené. Patřila
mezi ně i hraběnka z Milotic (u Kyjova), která si přála, aby
ji na její poslední cestě doprovázeli krojovaní orlové s prapory. Její vůle byla bezezbytku splněna.
Orlové nechyběli ani na uložení biskupa Petra Esterky, rodáka z Dolních
Bojanovic, kterého doprovázeli na jeho
poslední cestě v krojích s prapory župy
Šilingrovy.
Svatováclavská bazilika ve Staré Boleslavi letos na svátek svatého Václava,
patrona České země, vítala poutníky
v novém. Několik let probíhala důkladná rekonstrukce baziliky. Podařilo se ji
otevřít na tak významný svátek základů
české státnosti. Orlové s prapory se zúčastnili na mši svaté, aby tak důstojně
oslavili svátek sv. Václava.
Za jednotu Orla Kobylí, Emil Polák
23
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Zimo vítej…
Pestrobarevné tóny podzimu jsou dávno pryč, stejně
jako zlatavý filtr slunečných paprsků, vytvářející fotograficky přitažlivé pohledy krajiny s množstvím poletujících
pavučin babího léta. Podzim byl dlouhý, slunečný a příjemný. To je dobře. S fotbalovou omladinou jsme tak mohli, bez velkých problémů, aktivně odehrát celou sezónu.
Podmínky byly dobré jak pro jednotlivé tréninky, tak pro
mistrovské utkání.

Přípravky
Nejmladší
„předpřípravkáři“ v rámci naší fotbalové
školičky, dá‑li se tak nazvat tato
kategorie, měli trochu problém
sehnat soupeře, protože ne všechny
oddíly na okrese, tuto věkovou kategorii
mají. Taky jsme občas bojovali
s virovými nájezdníky různého druhu. Ano těch utkání sice
moc nebylo, ale v tomhle věku
je stejně důležitější, aby se
děti především dotkly sportu,
začaly s nějakou pravidelnou
přípravou, která by měla být
víc zaměřená na všeobecný
pohybový rozvoj a hry. Fotbalové utkání je pak pro ně
jen jakousi třešničkou, kde si
děti obléknou dres a začnou
vnímat pocity jakési sounáležitosti.
Družstva mladší a starší
přípravky mají hojné zastoupení. Oba kádry odehrály
sedm soutěžních kol. V těchto
kategoriích se v rámci soutěže neuvádí veřejně výsledky.
Můžeme však říct, že většina
utkání dopadla velmi dobře. Obě přípravky odehrály
slušnou podzimní sezónu
v poměru pět vítězství na
dva prohrané zápasy. Slušná
sezóna se slušnou účastí fanoušků z řad rodičů a dalších
rodinných příslušníků. Ano, na
utkání přípravek to jednoduše
žije… Starší přípravka si v listopadu ještě „sřihnula“ jedno
celkové vítězství na halovém
turnaji v Hustopečích.

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků
navázalo na přátelská utkání
před sezónou sice hned výhrou, ale již v druhém kole
nadšení zchladil jeden z favoritů přeboru. Tento trend, kdy
se střídá výhra s prohrou, pak
kluky provázel asi celý podzim. Musím však v návaznos24
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ti dodat, že se silnějšími soupeři jsme sehráli ale velmi
pěkná utkání. Malou černou kaňkou asi pro nás zůstala
vysoká porážka od Hustopečí. Při utkání jsme se doslova
herně sesypali a nedokázali tak ustát tlak soupeře na naši
defenzívu. Prozatím sedmé místo v tabulce. Skvělé je, že
nenahraditelnými stálicemi jsou v družstvu mladších žáků
už kluci z přípravky. Ti zde získali první zkušenosti s hrou
na větším prostoru, dostali větší potřeby spolupráce mezi
hráči, a pozor: zapsali se také do tabulek střelců prvními
góly. Nejúspěšnější střelci podzimu: Jiří Mikulík 10 gólů,
Jaroslav Springer 7 gólů, Ondřej Ostřížek 5 gólů.

4/2021

posunula z vedoucí pozice. V dalších utkáních jsme začali
zase nabírat velmi dobrý herní standart. Jenže… Ve velmi důležitém utkání s Charvátskou jsme vedli na domácím trávníku 2:0, po změně stran jsme pomalu začali herně ztrácet na síle a vše dovršilo vyloučení našeho hráče.
V oslabení jsme již nestačili vzdorovat soupeři a museli se
tak smířit ve vyhroceném zápase se ztrátou dalších bodů.
Zatím čtvrtí se ztrátou tří bodů. Tak s tím něco uděláme…
Nejúspěšnější střelci podzimu: Jakub Otáhal 24 gólů, David Cvingráf 15 gólů, Tadeáš Kolek 11 gólů.

Starší žáci
Starší žáci zahájili sezónu vysokou výhrou v Charvátské Nové Vsi, ale stejně jako u mladších i oni
dostali posléze „malou
čočku“ od favorizovaného Lanžhota. Další ztráta
bodů s Němčicemi a remíza ve Velkých Bílovicích
stačí prozatím na čtvrté
místo v tabulce. Uvidíme,
jak se vydaří odvety v jarní části. Podle umístnění jednotlivých družstev
bude následně pokračovat
nástavba této soutěže. Jelikož nemáme dostatečný
počet hráčů v této věkové
kategorii, při všech utkání pomáhají i mladší. Ti
tak odehrávají dvě utkání
za víkend někdy i v jeden
den. Nejúspěšnější střelci
podzimu: Lukáš Mikulica
10 gólů, Szczepan Kaszper
6 gólů, Michal Huslík 5
gólů.

Dorost
Kluci z dorostu začali
podzimní sezónu opravdu
velkolepě. Samé vítězství
v prvních třech kolech. Potom ale přišla studená sprcha. Nejdříve ztráta bodů
při trochu potupné remíze
s papírově slabším soupeřem, kdy Žarošice vyrovnávaly v posledních sekundách utkání. Útlum formy
byl znát. Následná prohra
v Miloticích již družstvo
25
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Mladší žáci
Zimní příprava bude
již tradičně probíhat v tě1
Valtice
locvičně ZŠ, těch starších
2
Lanžhot
pak na umělce. Jsme rádi,
3
Nosislav
že máme tyto možnosti
4
Zaječí
a pro vedení školy za tuto
5
Hustopeče B
vstřícnost, patří náš velký
6
Popice
dík. Jako vždy se tak naši
hráči budou formovat
7
Kobylí/Bořetice
především ve fyzické pří8
Březí
pravě s primární částí pro
9
MSK Břeclav B
kondičně silové cvičení
10
Starovice
a neodmyslitelnou sou11
Brumovice
částí této přípravy bude
také běh. Konec roku však
Starší žáci
spíše v odpočinkovém
1
Lanžhot
duchu. Sezóna je za námi.
2
Velké Bílovice
Aktuálně proběhla ukon3
Velké Němčice/Křepice
čená dorostu (při tisku
4
Kobylí/Bořetice
tohoto článku i ukončené
5
Charvátská Nová Ves
ostatních družstev).
Koncem listopadu jsme
6
Podivín
uskutečnili oddílový zá7
Ivaň/Vranovice
jezd do Uherského Hradi8
Březí
ště na prvoligové utkání
Dorost
Slovácko - Sparta. Dobrý
1
FK Milotice
fotbal, výborná atmosféra. Teď už ale v oddílu při2
Charvátská N. V.
pravujeme program, jak
3
FK Ratíškovice B
pro nadcházející období,
4
Kobylí/Bořetice
tak částečně pro celý pří5
Agro Vnorovy
ští rok. Čeká nás ocenění
6
Čejkovice-Hovorany
fotbalistů
sdružených
7
Těmice-Mor.Písek
družstev Kobylí/Bořetice
za ten končící. Mladší žáky
8
SK Žarošice
čekají v nejbližší době
9
Družba Bukovany
dva halové turnaje OFS ve
10
Sokol Brumovice
Valticích, dorostence po
11
SK Kostelec
novém roku nemine zimní liga v Mikulově. Pokud
nám to situace dovolí, pak budeme ještě před začátkem
hlavní jarní sezóny neustále hledat či vytvářet další tréninkové a herní aktivity pro všechny od těch nejmenších
prcků až po ty náctileté.
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1
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0
0
2
1
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0
0
2
3
4
5
5
8
7
8
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50:18
52:26
50:26
48:31
40:31
23:73
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6
5
4
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9
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9
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7
6
6
4
2
1
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0
1
1
1
0
1
0
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0
1
3
3
5
7
9
9

71:9
32:18
53:25
36:22
22:45
26:54
12:33
16:62
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10
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10
10
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8
8
8
7
5
5
4
3
3
1
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1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
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1
1
2
2
4
5
5
6
7
9
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64:14
57:12
63:13
74:10
47:34
54:25
23:39
34:32
25:77
10:112
8:91

25
25
24
22
16
15
13
10
9
3
0

Dovolte mi popřát, s přicházejícím koncem kalendářního roku, všem poklidné vánoční svátky a pro naše mladé i malé sportovce: „Hodně úspěchů a štěstí v novém
roce.“
Jiří Huslík

Jako den a noc
Tak by se ve stručnosti dalo pojmenovat vystoupení mužů
v podzimní části soutěže. Zatímco na domácím hřišti jsme
za celý podzim nenašli přemožitele (celkové skóre 15:3), přičemž jediná ztráta bodů přišla v posledním domácím zápase
se Šitbořicemi, který skončil remízou 1:1. Naopak obraz venkovních zápasů byl naprosto opačný, za celý podzim jsme
na soupeřových hřištích neuhráli ani jeden bod (skóre 9:22).
Mrzet nás mohou zejména zápasy v Zaječí a Týnci, kde jsme
opakovaně vedli, přesto jsme tyto zápasy nedokázali dovést
k bodovému zisku. Celkově nás během podzimu trápila nevyrovnanost výkonů. Nedokázali jsme vytvořit sérii vítězných
26

zápasů, která by nám umožnila dotáhnout se na čelo tabulky.
Výkonnostní výkyvy jsme často předváděli i během jednotlivých poločasů. V jednom jsme zcela vyhořeli, a v druhém
jsme dokázali soupeře absolutně přehrát. V nezvykle vyrovnané soutěži náš tým po podzimu obsadil 9. místo se ziskem
13 bodů a ztrátou 7 bodů na vedoucí rezervu Velkých Bílovic.
Před podzimní částí došlo k poměrně výrazné obměně
mužstva, po nedohrané jarní části sezóny 20/21 z důvodu
epidemiologické situace se k mužstvu již nepřipojil Josef
Suský, Filip Šlancar a Radim Málek, dále přestoupili Michal
Lakatoš (Sedlec), Josef Havlík (Chrlice) a Tomáš Topínka
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(Klobouky u Brna). Mužstvo naopak bylo doplněno zejména
hřiště s umělou trávou a sokolovnu. V březnu budou sehrány
mladšími hráči. Z mládežnických kategorií MSK Břeclav se
přátelská utkání, od kterých bychom se rádi odrazili k dosavrátil odchovanec Petr Coufal, ze Sokola Šakvice dorazil Onžení našeho předsezónního cíle, kterým bylo umístění do
dřej Zeman a z FC Hustopeče nás posílil Jiří Šalášek. Prvními
třetího místa v tabulce. Pokud zlepšíme vyrovnanost výkonů
hráči, které vyprodukoval náš sdružený dorostenecký tým
a přeneseme způsob, jakým jsme se prezentovali v domáa byli začleněni do kádru mužů, byli Martin Valenta a David
cích zápasech do venkovních, nejedná se pro náš mladý tým
Kocourek (Vrbice). Poslední dvě posily mají v občanském
o nereálný cíl.
průkazu dřívější datum narození, konkrétně se jedná o naMichal Zich
vrátilce Libora Kučeru
a Tomáše Kupského.
Zápas
Výsledek Góly
Oba přišli z FC Kuřim.
Zaječí – Kobylí
4:2
Kupský, Novák
Kádr
absolvoval
Kobylí – Vrbice
4:2
Vajbar, Kovář, Coufal, Zeman
podzimní sezónu v náTýnec
–
Kobylí
5:3
2x Kupský, Zeman
sledujícím složení: Jiří
Kobylí – Lanžhot B
3:0
Kovář, Blažej, Zeman
Benda, Pavel Blažej,
Kobylí – Brumovice
6:0
2x Zeman, Inwald, Chytka, Kučera, Šalášek
Petr Coufal, Dominik
Eliáš, Jaromír Hasík, ŠiMor. Žižkov – Kobylí
4:0
mon Chytka, Tomáš InKobylí – Přítluky/Lednice B
1:0
Kučera
wald, David Kocourek,
Velké Bílovice B – Kobylí
5:4
2x Hasík, Kučera, Zeman
Jan Kovář, Libor Kučera,
Kobylí – Šitbořice
1:1
Kovář
Tomáš Kupský, Jakub
Klobouky – Kobylí
4:2
Vajbar, Šalášek
Mazánek, Jakub Novák,
Jan Sovadina, Jiří Šalášek, Daniel Šebesta, FiTým
OZ V R P Skóre B
lip Vajbar, Martin Valenta a Michal Zich. V případě potřeby
1.
Velké Bílovice B
10 6 2 2 28:23 20
nás v některých zápasech doplňovali hráči dorosteneckého
2.
Moravský
Žižkov
10 6 1 3 26:14 19
mužstva.
3.
Zaječí
10 6 0 4 35:19 18
Nejlepším střelcem podzimní části se stal Ondřej Zeman
4.
Přítluky/Lednice B
10 5 3 2 23:14 18
se šesti góly, následovaný třígólovými Janem Kovářem, Liborem Kučerou a Tomášem Kupským. Po dvou brankách si
5.
Šitbořice
10 5 2 3 26:26 17
připsali Jaromír Hasík, Jiří Šalášek a Filip Vajbar. Do střelec6.
Týnec
10 4 2 4 23:26 14
ké listiny se zapsali také jednogóloví Pavel Blažej, Petr Cou7.
Klobouky
10 4 1 5 24:21 13
fal, Šimon Chytka, Tomáš Inwald a kapitán mužstva Jakub
8.
Lanžhot B
10 4 1 5 28:26 13
Novák.
9.
Kobylí
10 4 1 5 26:25 13
Zimní příprava proběhne od února zejména v domácích
podmínkách, zde se sluší poděkovat za vstřícný přístup ZŠ
10. Brumovice
10 3 2 5 19:27 11
Kobylí a Obci Kobylí, které nám poskytly možnost využívat
11. Vrbice
10 0 1 9 5:42
1

Bicanovat
Josef Bican, fotbalista, *27. září 1913, +12. prosince 2001
Bicanovat (význam: fotbalový výraz, s jistotou proměňovat
gólové šance)
Před nedávnem vyhlásil odborný fotbalový časopis
Hattrick ve své anketě Josefa Bicana jako nejlepšího fotbalistu české historie a 12. prosince tohoto roku si připomněla fotbalová obec 20. výročí jeho úmrtí. Bican byl výborný střelec, góly dával všemi způsoby: nohama, hlavou,
prudké, falšované technické, překvapující, vypracované,
umístěné, zblízka, zdálky A hlavně s přehledem. Sám sebevědomě tvrdil, že když měl šanci, tak ji proměnil. Pod
tímto dojmem proto říkám, že když fotbalista z dobrých
šancí dává pravidelně a s jistotou góly, tak bicanuje.
Na místě je otázka, proč o tomto píšu do kobylského
zpravodaje. Naše družstvo mužů skončilo v tabulce okresní soutěže po podzimu až na 9. místě, třetí od konce. Je to

zklamání, rozhodně jsme
čekali lepší výsledek. Hra
nebyla špatná a platí, že
kdybychom navíc proměnili pár jasných gólových šancí, tak jsme na tom
v podzimní tabulce daleko
lépe. Ale nic není ztraceno. Bodový rozdíl není až tak velký a na jaře je
souboj o přední místa stále reálný, je o co hrát. Proto přeji našim fotbalistům, ať se jim v zimní přípravě daří, jsou
zdraví a hlavně ať začnou na jaře své gólové šance s jistotou proměňovat, ať bicanují.
S pozdravem „Sportu zdar, kobylskému fotbalu zvlášť“
Josef Kaňa
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Discgolfová jamka roku 2021
Krásnou tečku za úspěšným rokem našeho discgolfového klubu udělalo domácí hřiště. Nebo spíš jamka #4. Internetový portál proDiscgolf.cz i letos zorganizoval anketu
O jamku roku 2021. Discgolfoví nadšenci z celé ČR (bylo
jich více než 3 000) nejprve nominovali a poté hlasovali
pro jamku, která si podle nich zaslouží nést označení Jamka roku. V ČR už je více než 1100 takových jamek, takže
konkurence je opravdu velká.

PRO
PRO
PRO
PRO

Inzerce

SVÉ
SVÉ
SVÉ
SVÉ

Menší rodinný dům –
Menší
dům –
může
býtrodinný
k rekonstrukci
může být
k rekonstrukci
3+1)dům –
Menší(2+1,
rodinný
(2+1,
3+1)dům –
Menší
rodinný
může být k rekonstrukci
může být
k
rekonstrukci
(2+1, 3+1)
(2+1, 3+1)
Stavební pozemek
Stavební
a větší
250 m22 pozemek
250 m a větší
Stavební pozemek
Stavební
a větší
250 m22 pozemek
250 m a větší

KLIENTY
KLIENTY
KLIENTY
KLIENTY
Byt, alespoň
Byt,
alespoň
po částečné
po
částečné
rekonstrukci
Byt, alespoň
rekonstrukci
Byt,
alespoň
pro
po tříčlennou
částečné
pro
tříčlennou
po
částečné
rodinu
rekonstrukci
rodinu
rekonstrukci
pro tříčlennou
pro tříčlennou
rodinu
rodinu

V letošním ročníku této ankety získala jamka #4 na
DiscGolfPark Kobylí 38 nominací, prošla celou playoff,
ve které celkově získala 591 hlasů. Proto ji organizátoři
ošperkují krásným bílým vrškem koše se zlatými nálepkami a speciálním teesignem.
Všem příznivcům moc děkujeme za jejich hlasy a podporu v průběhu celé soutěže.
Vlastimil Janda

AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ
Rekreační objekty
Rekreační objekty
(apartmány,
vinné
(apartmány,
vinné
sklepy,
chaty
a
chalupy)
Rekreační objekty
sklepy,
chaty
a
chalupy)
Rekreační objekty
(apartmány,
vinné
(apartmány,
vinné
sklepy, chaty a chalupy)
sklepy, chaty a chalupy)
Větší RD k užívání
Větší
RD k užívání
bez
nutných
investic
bez
nutných
investic
(3
pokoje
a
větší)
Větší RD k užívání
(3
pokoje
a
větší)
Větší
RD
k
užívání
bez nutných investic
bez
(3 nutných
pokoje a investic
větší)
(3 pokoje a větší)

Jan Vystoupil
Jan Vystoupil
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz
Jan
Vystoupil
www.janvystoupil.cz
Jan
Vystoupil
+420
774 999 016
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
+420
774 999 016
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

foto: proDiscgolf.cz

HLEDÁM:
HLEDÁM:
HLEDÁM:
HLEDÁM:
Ornou půdu pro
Ornou půdu nebo
pro
hospodaření
hospodaření
nebo
samostatné
Ornou půduvinice
pro
samostatné
Ornou půduvinice
pro
hospodaření
nebo
hospodaření
nebo
samostatné vinice
samostatné vinice
Vinný sklep, nejlépe
Vinný
sklep, nejlépe
s ubytováním
pro 4
s ubytováním
pro 4
a
více
osob
Vinný sklep, nejlépe
a
více
osob
Vinný
sklep, nejlépe
s ubytováním
pro 4
s ubytováním
a více osobpro 4
a více osob

POZEMKY
POZEMKY

DOMY
DOMY

POZEMKY
BYTY
POZEMKY
BYTY

DOMY
SKLEPY
DOMY
SKLEPY

BYTY

SKLEPY

BYTY
SKLEPY
+420 774POMOCÍ
999 016 PROFESIONÁLNÍCH
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
VIDEOPROHLÍDEK
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
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Inzerce

Náhradní díly na traktory
Petr Zemánek

Pracovní oděvy
Myslivecké oděvy a doplňky
Náhradní díly na traktory
Pracovní pomůcky
Rukavice
Nářadí
Ložiska
Pracovní doba:
Kardany
Gufera
Po - Pá: 7.00 - 15.30
Drát
Pletivo
Spojovací materiál
Klínové řemeny
Radlice
Pracovní a zdravotní obuv

Radličky

Kultivační pera

Tel: 519 347 466
Mobil: 605 050 169
Mobil: 606 738 121
E-mail: ubytovani@agropz.cz
www.zemanek.agropz.cz

1. máje 123
691 02 Velké Bílovice
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Inzerce

Inzerce

Pronajmu, případně prodám vinici v Kobylí
Padělek prostřední, 2 115 m2, parc. č. 7641
Tel.: 608 933 747
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Vánoční zamyšlení

„Světlo svítí v temnotě a tma ho nepohltila“

Advent a Vánoce jsou spojeny s nejkratšími dny v roce.
Ráno vstáváme za tmy do práce, školy a brzo odpoledne
se stmívá. Poznáváme, jak je důležité světlo v našem životě.

Co pro nás znamená světlo?
Světlo znamená bezpečí, vysvobozuje nás z úzkosti.
Někdo se ve tmě bojí, všechno se mu zdá nebezpečnější. Za jasného slunečného dne se všichni cítíme mnohem
lépe.
Světlo je vidět hodně daleko a to i ve tmě. Proto se využívá jako záchytný bod v nepřehledném a nebezpečném
prostoru, jako např. Maják u pohřebních skalisek. Díky
němu může loď bezpečně zakotvit.
Světlo odhaluje nespravedlnost a bezpráví. Je spojeno se spravedlností, říkáme, že
tajné, zlé věci se vynášejí na
světlo.
Světlo v duchovní oblasti je Ježíš Kristus. Sám o sobě
řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo
mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo živo‑
ta.“ On osvětluje cestu našeho
života, který se díky jeho vlivu
může prožívat jinak. On nám
říká, abychom se nebáli a slíbil
nám, že bude s námi ve všem,
co prožíváme. Ježíš, jehož narození budeme slavit o Vánocích,
je jediným zdrojem skutečného života – nejen pozemského,
ale i toho věčného. On sám je
to pravé Světlo, které přináší
záchranu každému člověku.
V Ježíši Kristu máme:
světlo, které nikdy nezhasne
- život, který nikdy nekončí lásku, jejíž hloubka je nezměřitelná - pokoj, který je nad naše
chápání - radost, kterou svět

nemůže dát - naději,
která nikdy nezklame
- slávu, která nikdy
nevybledne - zdroj,
který je nevyčerpatelný.
Ježíš se narodil pro tebe - ať jsi
kdokoliv, starý nebo
mladý, šťastný nebo
nešťastný,
úspěšný
nebo neúspěšný. Narodil
se pro tebe a k tobě chce přijít.
Chce přijít, aby ti dal naději, která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách či prohrách.

Sami se staňme
Světlem pro druhé
svým úsměvem,
povzbudivým slovem
a zájmem o druhé.
Přeji vám, aby všechno temné odešlo v době adventu
a Vánoc z vašeho života, aby to
pravé světlo lásky narozeného
Ježíše Krista prozářilo všechny
vaše dny, i kdyby měly přijít
nelehké chvíle. Bůh v Ježíši
Kristu vstoupil na naši zem, do
našeho času, aby poznal lidský
život se vším všudy a dal nám
naději. To je radostná zpráva
pro všechny lidi.
Přeji vám požehnané Vánoce a Boží požehnání a zdraví do nového roku.
P. Tomáš Caha
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Betlémské světlo,
symbol pokoje a naděje, bude k dispozici
v předsíni kostela na Štědrý den
od 9 do 15 hodin.
Ztišit se, krátce se zastavit v předvánočním
shonu, prohlédnout si vánoční výzdobu
v kostele a betlém, bude možné na Štědrý
den od 12 do 14 hodin.

Vánoční bohoslužby ve farnosti Kobylí
(pokud nám to koronavirová situace dovolí)

24. 12. Štědrý den - 20:30
25. 12. Boží hod vánoční - 11:00 - žehnání dětem
26. 12.

Svátek Svaté Rodiny ( obnova manželských slibů)
11:00 - mše za muže a chlapce

31. 12.

sv. Silvestra 16:30 - Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží požehnání a ochranu do nového
roku 2022

1. 1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie ( Nový rok)
11:00 - mše za ženy a dívky

2. 1.

2. neděle po Narození Páně - 11:00

5. 1.

Slavnost Zjevení Páně (vigilie) - žehnání vody, křídy a kadidla - 18:00 hodin

9. 1.

Svátek Křtu Páně - 11:00 hodin

Aktuality a podněty k prožívání vánočních svátků najdete na webových stránkách farnosti www.bokovka.info

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a je součástí každé mše svaté. V tyto dny lidé častěji
než jindy navštěvují hřbitovy a hroby blízkých zemřelých
a zdobí je symboly života - květy, věnci a svícemi. Modlí se
za mrtvé s vírou, že tak, jako vstal z mrtvých Ježíš Kristus,
i oni jsou povoláni k věčnému životu.
Také my jsme se sešli s otcem Tomášem na hřbitově
v Kobylí a společnou modlitbou, zpěvem a žehnáním,
jsme vzpomínali na všechny zemřelé, zvláště pak na duše
v očistci, které nejvíce potřebují Boží milosrdenství. Otec
Tomáš na konci obřadu prošel celý hřbitov a hroby pokropil svěcenou vodou.
Miroslava Řeháková
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Svatý Martin (slavíme 11. listopadu)
Socha svatého Martina je umístěna na hlavním oltáři
kostela v Kobylí vedle hlavního patrona, svatého Jiří.
Svatý Martin se narodil roku 316 nebo 317 v Sabarii
(dnešní Szombathely v Maďarsku). Jeho otec byl tribun
a své dětství prožil v Pavii. V patnácti letech narukoval
do armády a stal se důstojníkem jízdní stráže. Vojíci si
ho oblíbili kvůli jeho ctnostem, laskavosti a skromnosti.
Známou se stala příhoda ze zimy roku 334. Tehdy se
Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu zjevil
Kristus oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval
žebráka v Amiens.
U vojska skončil v roce 356. Za krátký čas se Martin
vrací do Panonie a kolem roku 358 se usadil v blízkosti
Milána a žil jako mnich. Roku 371 byl na žádost lidu
zvolen biskupem Tours. Byl velmi aktivní v pastoračních
aktivitách. Projevoval skutky lásky, zázračná uzdravení,
exorcismy, přispěl k evangelizaci venkova, bránil pravé učení proti bludům a pověrám. Byl pokořován a překonával velké překážky, ale byl vytrvalý a trpělivý. Byl
příkladem života s modlitbou, pokáním, dobrými skutky
a askezí (tak nevím, jak je to s tou svato -martinskou husou😊).  Svatý  Martin  zemřel  dne  11. listopadu  roku  397 
v Candes.

Svatý Martine, buď nám příkladem
lásky k bližnímu a oroduj za nás!

Poděkování
Na sklonku roku 2021 děkujeme
všem, kteří se zapojili do dění
v naší farnosti a jakkoliv
přispěli ke zdaru všech akcí.
Farní rada

„Já jsem alfa i omega,
praví Pán Bůh, který je, který byl
a který přijde, Vševládný.“
(Zj 1,5-8)
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Zima už se blíží
Zima už se blíží, lidé k nebi vzhlíží.
Vločky se začnou snášet na zem,
stromy zbělají mrazem.
Potom přijdou Vánoce a Nový rok,
do jara už jenom krok.
Celá rodina bude spolu,
budeme jíst kapra u prostřeného stolu.
Na Nový rok budeme vzhůru v noci,
bouchneme šampus o půlnoci.
Užijeme si všichni spolu krásné zimní svátky,
bude to, jako bychom vešli do pohádky.
Magdaléna Vykydalová

Sport
Současná situace příliš nepřeje obvyklým sportovním aktivitám, patřícím k běžnému životu školy. Něco se však přece
jen podařilo…

ÚSPĚCH, ČI NEÚSPĚCH…?

… aneb Jak se nám dařilo ve stolním tenise
Dne 22. 10. 2021 jsme se s žáky 9.B Ondrou a Markem
Šišmovými, Lukášem Zítkou a Václavem Přibylem zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. Turnaj se konal v hale
MSK v Břeclavi. Los nám přihrál čtyřčlennou skupinu, ve
které jsme celkem hladce všechno vyhráli, proto jsme se mohli utkat o postup do krajského kola s vítězem druhé skupiny. To se klukům bez větších
obtíží povedlo, a tak se mohli těšit na
účast v krajském kole. A také se opravdu moc těšili.
O týden později proběhlo krajské
kolo v Hodoníně, kde se sešli nejlepší
hráči z celého kraje. První zápas hoši
vyhráli a už se pomalu viděli v celorepublikovém finále. Radost nám bohužel brzy překazilo družstvo z Vyškova,
které těsně zvítězilo 4:3 na zápasy.
O konečné druhé místo nás pak v posledním zápase obral tým z Brna. Nakonec se kluci museli smířit s krásným
třetím místem. Pro ně byl tento výsledek jistým zklamáním, na druhé straně
však můžeme konstatovat:„Co by za to
jiné školy daly…”
Petr Horáček

JDEME DO FINÁLE!
Ve středu 5. 10. 2021 se stalo rakvické fotbalové hřiště
dějištěm okresního semifinálového turnaje Školského poháru. Utkali se mezi sebou žáci základních škol z Kobylí,
Moravského Žižkova a Rakvic.
Začalo to dramatickým zápasem mezi naším týmem
a Rakvicemi, kde naši hoši dokázali otočit zápas z průběžného skóre 0 : 3 až na výsledných 4 : 3 v náš prospěch.
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Branky: Daniel Neuberger 2 x, Šimon Buchta, Tadeáš Kolek
Náš druhý zápas s Moravským Žižkovem skončil
bezbrankovou remízou 0 : 0. A jelikož klání mezi Rakvicemi a Moravským Žižkovem dopadlo 7 : 3 pro tým z domácích Rakvic, slavili naši hoši postup do finálového turnaje,
který se bude konat na jaře 2022.
ZŠ Kobylí reprezentovali žáci 8. a 9. ročníku (podle bydliště z Kobylí, Bořetic, Brumovic a Vrbice):

Stojící zleva: Přibyl Václav, Kaszper Szczepan, Jisl Adam,
Lengál Samuel Marco, Kolek Tadeáš, Řačák Martin, Novák
Tobiáš, Neuberger Daniel
Klečící zleva: Buchta Šimon, Chytka Prokop, Mikulica Lukáš,
Vykydal Filip, Svrček Jakub
Ležící: brankář Šišma Ondřej
Eva Doležalová
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Turistické výpravy
V minulém školní roce jsme si bohužel neužili tolik
společného času s dětmi jako jindy. Proto když jsme nastoupili zpět do školy, přemýšleli jsme, jak dětem dopřát
radost z toho, že spolu do konce školního roku budou trávit více času než doposud. Také z tohoto důvodu jsme pro
třeťáčky uspořádali turistický kroužek, ve kterém si děti
ověřily, kolik kroků za den zvládnou.
Celkem jsme s dětmi ušli 27,5 km během čtyř výprav.
Všichni jsme přežili bez úrazů. Komáři se však na nás vyřádili! I přesto jsme si to s dětmi
skvěle užili a byli jsme smutní, že
náš turistický kroužek již končí.
V tomto školním roce jsme pro
úspěch turistického kroužku rozhodli sestavit hned dva turistické
oddíly, a to jak pro žáky prvního
stupně, tak i pro žáky druhého
stupně. S oběma oddíly jsme
sezónu turistického kroužku zahájili dlouhou výpravou přes les
na Ovčí terasy do Němčiček. Zde
jsme se odměnili útratou svého kapesného a podívali se na
zvířecí farmu. Dále jsme obešli
Kobylskou skálu, kde jsme si užili
krmení koz mrkví, výhled do okolí
a samozřejmě se náležitě zdrželi
u lesního baru. Dorazili jsme na
Biocentrum Ostrůvek, kde jsme

pozorovali podzimní krajinu a do sítěk chytali a pozorovali žabky. Žáci druhého stupně
se také o tomto projektu dozvěděli zajímavé
informace. Naše cesty jsme zakončili na naší
krásné rozhledně, kde jsme si zasoutěžili,
užili si výhled až na větrné elektrárny v Rakousku a dokonce jsme si stihli i prohlédnout vojenský vrtulník, který nám prolétl jen
pár metrů nad hlavou.
Se žáky prvního stupně jsme zdolali 31 km
po okolí. Se žáky druhého stupně kvůli protipandemickým opatřením o něco méně. Naše
podzimní sezóna je tímto ukončena a opět
se budeme těšit na nová dobrodružství
z cest v jarní sezóně.
Michaela Černá

Policie ČR v naší škole
Lekli jste se nadpisu? Nemusíte se bát. Poručík Měchura z Břeclavi k nám přijel jako preventista pobesedovat
s žáky prvního i druhého stupně. Naši školu navštívil zatím dvakrát (15. a 22. 11.)a řeč byla o následujících, stále
velmi aktuálních tématech:
• dopravní výchova (1. a 2. tř.)
• kyberšikana a další nebezpečí na internetu (5. a 6. tř.)
• trestní odpovědnost (9. tř.)

V 9. třídě se jednalo spíše o přednášku, prokládanou
skutečnými příběhy, ale pan poručík nám zvládl zodpovědět také mnoho otázek.
Pokud nám to situace dovolí, můžeme se na návštěvu
Policie ČR těšit i v lednu. Ve zbylých ročnících budeme
diskutovat o šikaně, kyberšikaně a v 8. ročníku se žáci poučí o nebezpečí, která hrozí při užívání návykových látek.
Michaela Černá

V páté třídě probíráme různá témata
Mluvíme o tom, koho nebo co máme rádi, o věcech, které nás
obklopují. Snažíme se je popisovat, přiblížit ostatním.

Moje rodina
V rodině je nás pět. Bydlíme v rodinném domě. Maminka se jmenuje Jana, tatínek Radim a dvě mladší sestry Áďa
a Ema. Ema je nejmladší, narodila se včera. Všechny mám
mocráda. Kdybych je neměla, tak bych se nikdy neusmála.
I když se na ně občas zlobím, jsou pro mě tím nejdůležitějším. Rodina je pro mě vším.
Barbora Herůfková

Fanoš
Doma máme kocoura. Jmenuje se Fanoš a je králem celého domu. Je mourovatý, má dlouhý ocas, černý čumáček a hnědé oči. Má rád maso a kapsičky, nesnáší granule.
Hodně zlobí a rád provokuje a krade gumičky. Nejraději
odpočívá na velkém škrabadle.Často se s ním koukám na
televizi, hodně se s ním mazlím a někdy se mnou vaří. Co
umí? Dělat nepořádek a všechno rozbije - třeba můj tablet.
Ema Michnová
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Quido
Quido je moje želva. Koupili jsme ji tento rok. Je malá
jako vajíčko. Má hezky skvrnitý krunýř. Vždycky když jí
nesu pampelišku, tak se za mnou rozběhne.Máme u ní
světlo, pod kterým se ráda vyhřívá. V sedm se to světlo
vypne a Quido jde spát.
Julie Horáčková

Eda
Je to pes, jeho rasa je Ruský barevný boloňský psík. Je
mu jeden rok. Je hodně chlupatý, celý černý, jenom ťapky
a bradu má bílou. Je malinký, má černé oči i černý nos.
Je hodně mlsný, ale nejvíc mu chutnají psí piškoty. Rád
rodičům bere spodní prádlo. Ráda se s ním mazlím a hraju.
Kamila Vajbarová

Lentilka
Lentilka byla roztomilé morčátko, které rádo utíkalo
pod náš dřevník. Byla malá a černá na boku měla hnědou
skvrnu a myslím si, že nás měla moc ráda.
Elen Grabková

Rouška
O roušce někteří lidé ani nevěděli, že existuje. Ale v roce
2019, kdy se objevil COVID-19, si nasadili roušku skoro
všichni. Roušky jsou např. jednorázové nebo látkové.Jednorázové mají většinou modrou barvu a tvar obdélníku,
dva pásky na upevnění kolem uší. Rouška brání tomu, aby
se vám viry nedostaly do úst či nosu, ale zabraňuje i tomu,
abyste viry nešířili dál.
David Cicko
Také se učíme naslouchat jeden druhému a o věcech diskutovat.Teď, v době předvánoční, jsme hledali odpovědi na dvě
otázky.Pojďme si přečíst odpovědi a nahlédněme tak do dětských duší. Možná tam najdeme, co bychom vůbec nečekali…

1.Co by se stalo, kdyby nebyly Vánoce?
• Vytratila by se všechna radost, a žádné veselí nestálo by
za dost.
• Lidé by neměli vánoční náladu, byli by nešťastní a možná by ani nebyl sníh.
• Neužil bych si Vánoce s rodinou a vánoční klid
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• Nikdo by nebyl šťastný a nikdo by neměl pocit radosti.
• Byla by všude smutná nálada.
• Nebyla by pohoda, cukroví, stromek, dárky, rodina pohromadě a nebyl by sníh.
• Všechny děti by byly smutné, nezpívaly by se koledy, v žádné vesnici ani městě by se nezdobily vánoční
stromky a ani velké stromy.
• Byly by všichni smutní, nikdo by ani nechtěl sáňkovat
a bobovat, nikdo by neměl chuť nic dělat, protože nikdo
by neviděl stromeček ani dárky, prostě by to nebylo ono.
• Ježíšek by za dárky ušetřil, takže by si třeba koupil zájezd na Maledivy a měl by volno.A ušetřily by se milióny
stromů, papírů.Děcka by měly míň věcí na hraní, takže
by otravovali rodiče, že se nudí. A stejně, každý rok má
někdo narozeniny, svátek nebo je vysvědčení.
• Asi nikdo si nedokáže představit, kdyby nebyly Vánoce.
Nebyla by krásná výzdoba, která všechny naladí do vánoční klidné, rodinné nálady. A nedat dárky svým nejbližším, aby měli radost? To by nešlo!

2.Co bys chtěl(a) vzkázat celému světu do nového roku?
• Méně aut a průmyslu, zamoří nám to mysl.
• Aby lidi vhazovali odpadky do košů, ať není covid a aby
se měli všichni rádi.
• Aby všichni dodržovali opatření, covid19 aby zmizel.
• Noste roušky!!! Aby už nebyl Covid 19.
• Ať se lidé polepší, ať z Vánoc nevymizí tradice.
• Šťastný nový rok, ať jste všichni zdraví a jste šťastní, očkujte se, ať se nenakazíte, a pomáhejte druhým.
• Když budeme moc jezdit autem nebo autobusem, tak se
naše země oteplí, místo toho raději choďte pěšky nebo
jezděte na kole.
• Chtěla bych, aby lidé posílali peníze nebo staré oblečení
lidem bez domova.
• Šťastný nový rok. Mějte dobrou náladu, nebuďte náladoví, ale šťastní. A hlavně přeji spousty energie.A nepřehánějte to s těmi ohňostroji!
• Ať se všichni těší na Vánoce a jsou hodní.
• Ať lidé nosí roušku proti COVID 19 a ať se očkují nebo
testují, abychom zase měli normální Vánoce.

Co pro mě znamenají Vánoce
Vánoce a doba předvánoční jsou věčnou, vděčnou a snad
nevyčerpatelnou inspirací. Rádi se jimi nechali inspirovat
také naši žáci‑mladší (čtvrťáci) i ti starší (deváťáci). Pojďte
si, vážení a milí čtenáři, zavzpomínat, možná i zamyslet, podívat se na ně jinýma očima. A také nasát trochu té vánoční
atmosféry… Ale nejdřív je tu Mikuláš…
Doma zvonek zazvoní, čerti se k nám rozchodí.
Krásný bílý andílek, dá sladký sen do postýlek.
Čerti mají velké rohy, nemají však obě nohy.
Místo nohy kopyto, pro čerty tak platí to.
Mikuláš má velkou hůl, tak dlouhou jako náš stůl.
Hana Pálenská, Viola Tlachová
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Mikuláš k nám přišel dnes
a sníh na zem pěkně snes.
Andílek k nám přišel taky,
staví s námi sněhuláky.
Čert se zatím nahřívá
uhlí nám pak večer dá.
Adéla Herůfková, Sára Škaroupková
Mikuláš je bílý pán, dárečky nosívá nám.
Vždy je s námi kamarád, každý ho má proto rád.
O krok za ním anděl s čertem
spojilo se nebe s peklem.
Štěpánka Čeperová, Pavlína Brtevníková
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Zima

V Betlémě

Budem stavět sněhuláky, můžete se přidat taky.
Vezměte bundy, čepice, venku je zima nejvíce.
Navlečte si rukavice, je tam velká fujavice.
Snížek padá z nebe, hodně nás to zebe.
Fučí nám do obličeje, zimou se tu všechno chvěje.
Viola Tlachová, Hana Pálenská

Ježíšek se narodil, Josef k němu promluvil,
že ho čeká spousta dní hezkých, to se rozumí.
Marie se nad ním sklání, pohladí ho svojí dlaní.
Dneska je ten slavný den, Vánoce jsou dětský sen.
Adéla Herůfková, Sára Škaroupková

Co pro mě znamenají Vánoce?
Celá rodina se sejde, nemusím jít do školy.
Dostanu nové hračky, najím se dobrého cukroví.
Perníky všude zavoní, blikající stromek svítí v pokoji.
Tomáš Vajbar

Štědrý den
Vždycky se dívám na televizi, ale potom mě taťka zavolá
na večeři. A když se po večeři chci jít znovu dívat, v obýváku je zamčeno. To už vím, že je tam Ježíšek. Hynek, vždy
když se doslechne, že je zamčeno, blázní radostí. Potom
jdu do svého pokoje a dívám se z okna a čekám, až zazvoní
zvonek. Protože když ho uslyším, znamená to, že můžeme
do obýváku. Tam už bliká stromeček a pod ním jsou dárky.
Všichni si sedneme na pohovku a zazpíváme tři koledy.
Pak jdeme rozbalovat dárky a jdeme si s bráchou hrát.
Já vždycky ještě před koledami u okna přemýšlím, co asi
dostanu. A taky jsem moc rád. Po roce čekání je to konečně tady.
Tomáš Vajbar

Už jsou tady…
Děti jezdí na saních, všude kolem je dnes smích.
Maminka vyjde ze dveří, svolává nás k večeři.
Tak jsme se tu všichni sešli, Vánoce k nám dneska došly.
Adéla Herůfková, Sára Škaroupková

Štědrý den
Do školy se nechodí a peče se cukroví.
Vánoční stromek září, každý má úsměv v tváři.
Pouštějí lodičky, rodiče i dětičky.
Zvonečky zvoní a všechno voní.
Je tu svátek Boží a dárky se množí.
Viola Tlachová, Hana Pálenská

Vánoce za dveřmi
Všechno u nás překrásně voní, děti ve vaně kapra honí.
S maminkou pečeme cukroví a to všechno napoví,
že už zase po roce za dveřmi jsou Vánoce.
Těšíme se velice!
Nela Holomáčová, Tadeáš Lanžhotský

Kouzlo Vánoc
Vánoční větřík nám zafoukal, zlaté zvonky nám rozcinkal.
Voní krásně celý dům, vůně jde až k sousedům.
Je to vůně skořice, takhle voní Vánoce.
Dáme na stůl ovoce a sváteční sklenice.
Dnes se máme všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Bude hezká vzpomínka, říkává nám maminka.
Sára Škaroupková, Adéla Herůfková

Vánoční zamyšlení
Podle mě dárky nejsou na Vánocích to nejdůležitější.
Hlavní je to, že se sejdeme celá rodina u jednoho stolu
a společně si třeba zazpíváme koledy. Vánoce bez Ježíška by byly úplně stejně jako s Ježíškem, jen bez dárků. Já
bych bral jako dárek pod stromeček, kdyby napadl sníh.
Protože, ve sněhu se dá zažít hodně zábavy a je to součást Vánoc. Ježíšek je jedna velká lež, protože když jsem
byl malý, našel jsem u mamky ve skříni dárky. A v ten den
jsem zjistil, že Ježíšek neexistuje. Ale vůbec mě to nemrzelo, naopak jsem byl rád, že jsem se dozvěděl pravdu.
Attila Szabó
Každý se těší na Vánoce a na Ježíška. Ale já se nejvíce těším na tu pohodu a čas strávený s rodinou. Když jsem byla
malá, těšila jsem se taky na Ježíška, ale teď už vím, jak to
chodí. Dnes čekám na to, jak zase ráno všichni vstaneme,
dáme si poslední políčko v kalendáři a jdeme mamce pomoct zdobit stromeček. Potom vyrazíme do lesa na procházku, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu. Následuje večeře a všechno se Štědrým dnem spojené.
Mně stačí jen to, že jsme spolu, a měla bych velkou radost
i jen z toho, kdybychom alespoň tento rok mohli jet za rodinou na Slovensko.
Bianca Anna Franzká
S rodinou se o Vánocích vždy nasmějeme, vykládáme si
různé příběhy nebo hrajeme hry. Udržujeme také různé
tradice, jako třeba lití olova nebo pouštění skořápek po
vodě. A těm, kteří bydlí moc daleko a nemůžou přijet, posíláme dopisy nebo pohlednice. Ale není vždycky všechno, jak má být. V tuhle dobu není moc sněhu, a proto si
ty Vánoce nemůžeme pořádně užít. Kdyby bylo sněhu víc,
mohli bychom společně stavět sněhuláka, sáňkovat, házet
po sobě sněhové koule a spoustu dalších zábavných věcí.
To všechno si můžeme většinou jen představovat. Sníh
sice napadne, ale za pár minut zase roztaje, takže místo
sněhu je bláto a jsou namrzlé silnice a chodníky. A na to
se nikdo netěší. Tak třeba letos napadne…
Gabriela Dobrovolná.

Ach ty Vánoce…
V souvislosti s Vánocemi si většinou všichni vybaví prázdniny, pohádky a dárky, ale pro mě znamenají spěch, stres
a spoustu práce. Vadí mi, že každý rok jsou všude v tento
čas přelidněné obchody, protože se všichni snaží nakoupit co nejdříve a co nejvíc dárků, a místo toho, aby v klidu
přišli, nakoupili a odešli, se hádají, kdo to dříve viděl, nebo
předbíhají ve frontách na pokladnu. Vždy nám jako malým
říkávali, že Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale čím jsem
starší, tím víc se mi zdá, že všem záleží jen na tom, kdo
dá komu lepší dárek, nebo čí cukroví chutná lépe. Pro mě
37

KOBYLÍ DĚDINA

by byly ideální Vánoce bez všech těchto věcí, bez toho
zbytečného stresu. Nejlepší dárek je stejně být se svými
nejbližšími, šťastní a zdraví!
Přála bych všem, aby mohli strávit tento krásný čas s lidmi,
s kterými se mají rádi a s kterými je jim dobře.
Anastasia Sedláčková

Kdyby nebyly Vánoce…
Dokázali byste si představit Vánoce bez světýlek venku,
které ozařují bílý sníh? Nebo bez vánočního stromečku,
dárků, na které se vždy těšíme, anebo bez toho dobrého,
sladkého cukroví, které provoní celý dům? K Vánocům se
přece váže tolik věcí, na které se těšíme skoro celý rok.
Na co bychom se tedy těšili? Možná na narozeniny. Nebo
bychom více oslavovali jmeniny. Je pravda, že pro některé
by to možná bylo výhodnější. Ušetřily by se peníze a lidé
by měli méně starostí s vánočními přípravami. Zima by se
zdála temnější a lidé by si neuměli zpříjemnit tohle období. A právě proto mám Vánoce ráda a jsou pro nás důležité.
Sofie Štípová

Proč Ježíšek nosí dárky
V bibli se píše, že pár dnů po narození Ježíše Krista Nazaretského přišli k němu tři mudrcové -Kašpar, Melichar
a Baltazar a donesli dítěti zlato, kadidlo a vzácnou mast
myrhu. A s tím, podle mě, souvisí právě to nakládání dárků.
Ježíš byl podle bible opravdu štědrý, a to i k těm, kteří si
štědrost třeba vůbec nezasloužili. Ale asi se mu opravdu
líbilo, když ho tři králové obdarovali, navíc tak vzácnými
dary.
A tak v den svých narozenin začal také nadělovat hodným
dětem dárky. Občas to má lehčí, protože svatý Mikuláš,
anděl a čert chodí jen osmnáct dní před ním a po jejich
čistce je vždy méně zlobivých dětí. Mnoho lidí už také nespoléhá na Ježíškův výběr a kupují si dárky po internetu
z Číny. (Ti však teď pláčou, protože dárky z Číny mají zpoždění a u nás se všechno sehnat nedá.)
Na druhou stranu do některých rodin nosí Ježíšek i vánoční stromeček, což mu skutečně nezávidím, protože vláčet
se po nebi s ohromnou jedlí, to musí být opravdu namáhavé. Inu, dělat dobro dá pořádně zabrat…
Matěj Ullmann

Můj Ježíšek
Ježíšek – bytost, kterou určitě všechny děti a mládež moc
dobře znají a milují díky jeho neobvyklé štědrosti. Ale jak
doopravdy vypadá, to si můžeme jen domýšlet.
Z mého pohledu by se tahle zvláštní bytost dala srovnávat
s chameleonem. Tento mužíček malého vzrůstu se dokáže
skvěle přizpůsobit prostředí, ve kterém se právě nachází.
Ať už je to obrovská místnost plná všeho možného nábytku a ozdob, anebo malinkatá místnůstka zaměřená spíše
na samotný – nádherně zdobený – vánoční stromeček.
A i kdyby se náhodou nějaký nezbedník rozhodl přijít ke
stromečku dříve a Ježíška nachytat přímo při akci, nepodaří se mu to. To ale není všechno. Co kdyby si ho Ježíšek
náhodou nevšiml? To taky nepřichází v úvahu. On má totiž
oči snad všude! I proto je možná tak stydlivý a samotářský
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a za žádných okolností se nechce nikdy nikomu připlést
do cesty.
Ježíšek v mých představách taky není žádný přerostlý
tlouštík, který se jen tak tak dopotácí ke stromečku, ztěžka
se protáhne komínem nebo těžkopádně vletí oknem do
našeho domu. Naopak je docela vyhublý. I kdybyste mu
přichystali nějakou dobrotu, nechal by ji ležet tam, kde
jste ji položili. Ví, proč to dělá. Díky jeho nízké váze ho pak
jen těžko můžete slyšet. Takže vplížit se ke stromečku, úhledně uspořádat všechny ty štědré dary, zazvonit na zvoneček a rychle zmizet, to pro něho není žádný problém!
Pro mě je Ježíšek drobná osůbka, takový malý roztomilý
„chameleon“ v lidské podobě.
Nikol Bartáčková

Vánoce bez Ježíška?
Brzy tu máme Vánoce, Štědrý den. Většina lidí se těší na
svátky, kdy je rodina spolu. Těší se na pohádky, cukroví,
kapra se salátem, na dárky, pohodu a hlavně na Ježíška.
Jaké by ale byly Vánoce bez Ježíška? Já si myslím, že by
byly smutné a vůbec by to nebyly ty pravé Vánoce. Když
jsem byl malý, tak jsem se moc těšil, až dám za okno dopis
Ježíškovi, a s napětím jsem pak očekával vysněný dárek
pod stromečkem. Miloval jsem to napětí u večeře a později u stromečku, protože mi Ježíšek nechával dopisy a dárky jsem pak musel hledat na určených místech. Neumím
a ani si nechci představovat, že bych o tohle přišel. Vánoce
bez Ježíška by nebyly ty pravé Vánoce. Vlastně by Vánoce
a vánoční svátky ani nebyly, protože by se Ježíšek vůbec
nenarodil.
I když už jsem velký, pořád se mě mamka ptá, co chci od
Ježíška, ne co mi má koupit k Vánocům. Myslím, že hlavně
v dnešní době je udržování kouzla Vánoc a tradic hodně
důležité. Jsem rád, že máme Vánoce s Ježíškem.
Matěj Holomek

Prosinec
Kolem nás se první vločky snáší,
mráz okna obrázky krášlí.
Prosinec, tma a zima, venku jen temně svítí luna.
Doma už voní perníčky a děti si chystají básničky,
Některé se i trochu bojí,
aby čert s Mikulášem nevěděli, že zlobí.
Příprava Vánoc vrcholí, děti se na Ježíška chystají.
A je to tady, cinky, cink, pohoda, vánoční čas.
Dárky snad, tak jako každý rok, najdeme pod stromkem zas.
Magdalena Láníčková

Magdalena
Grégrová
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CO SVĚTLANA S NEONEM NAŠLI V LESE

LÉTO SE PŘEHOUPLO BLÍŽE PODZIMU. RÁNA UŽ BYLA CHLADNÁ A VEČER SE BRZY STMÍVALO,
ALE PŘES DEN JEŠTĚ •••••••• POŘÁD SVÍTILO A HEZKY HŘÁLO. BABÍ LÉTO SE LETOS OPRAVDU
VYDAŘILO.
Světlana

Neon

•••••••••A••••••••••••SE PROTO ROZHODLI O VÍKENDU VYRAZIT NA VÝLET DO••••••••••••••••.
CHYSTALI SE SBÍRAT PODZIMNÍ••••••••••. ••NEON SE TĚŠIL HLAVNĚ NA BEDLY, KTERÉ SI PAK DOMA
OBALÍ JAKO•••••••••••. SVĚTLANA SI ZASE CHTĚLA NATRHAT PÁR ČERVENÝCH••••••••, ABY SI
Z NICH MOHLI UVAŘIT•••••••••••PROTI NACHLAZENÍ.
VYRAZILI HNED RÁNO, DO••••••••SI ZABALILI SVAČINU A••••••. NA•••••••••••VZALI•••••••••A MALÝ
•••••••. KDYŽ JIM V•••••••••ZBYDE MÍSTO, NASBÍRAJÍ I NĚJAKÉ•••••••• •••A BUKVICE PRO LESNÍ ZVÍŘATA NA ZIMU. NA••••••••••SVĚTLANA PŘIPRAVILA PLÁTĚNÝ•••••••.
V••••••••••••••••••BYLO KRÁSNĚ. ••••••••••STROMŮ UŽ SE POMALU BARVILY DO •••••••••••••••••••.
BYL TU KLID, TICHO A VZDUCH VONĚL. SLYŠELI JEN HLASY•••••••••••. Z KNÍŽEK VĚDĚLI, ŽE SE
V LESÍCH NA ZIMU SDRUŽUJÍ SÝKORY, ŠOUPÁLCI, BRHLÍK LESNÍ A STRAKAPOUD.
MEZI VĚTVIČKAMI OBJEVILI PÁR••••••••••••S••••••••••••ROSY A V MRAVENIŠTI CHVÍLI POZOROVALI
••••••••••••••••, JAK SE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ NA ZIMU. NA MÝTINĚ POZDĚJI DOKONCE ZAHLÉDLI•••••••.
ZÁŘÍ JE TOTIŽ MĚSÍCEM JELENÍ ŘÍJE A TIHLE••••••••••••••NAŠICH••••••••••••PŘEDVÁDĚJÍ SVOU SÍLU.
KROMĚ•••••••••••A LESNÍCH PLODŮ•••••••S••••••••V LESE NAŠLI I NĚCO NEČEKANÉHO. BYLA TO
•••••••••••••. VZALI JI S SEBOU, PROTOŽE DO•••••••••••••NEPATŘÍ. DOMA V NÍ VYMĚNILI••••••• ,
ALE POŘÁD NESVÍTILA, TAK JI ODNESLI NA••••••••••A DALI DO KONTEJNERU•••••••••••••••••••••, KAM
SBĚRNÝ
DVŮR

PATŘÍ, KDYŽ DOSLOUŽÍ. STEJNĚ JAKO OSTATNÍ VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A •••••••••.
A CO ZAJÍMAVÉHO JSTE V••••••••••••••••••NAŠLI VY?
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