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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po studeném jaru nás zcela jistě čeká krásné léto. Krásné nejen ve smyslu počasí, ale krásné i z pohledu dovolenkáře, turisty, sportovce či kulturního nadšence. Všichni
doufáme, že brány většiny doposud zavřených nebo na
provozu omezených institucí se otevřou dokořán a přivítají své návštěvníky s otevřenou náručí. A zcela jistě si
zaslouží naši pozornost a náš obdiv nad odvedenou prací
v době nucené přestávky způsobenou donekonečna citovaným „koronavirem“.
Začít můžeme třeba u nás, v Kobylí. Zastavte se nahlédnout do nově opravených výstavních prostor naše-

ho muzea a pokochejte se novými expozicemi. Pěknou
vzpomínkou na školní léta bude zcela jistě školní třída, tak
jak ji znali naši předkové. Expozice domácích prací vám
přiblíží tematické ukázky krejčovské dílny a prádelny. Nezapomeňte však také na výstavu věnovanou bílinskému
rodákovi, cestovateli Miloslavu Stinglovi, která vás seznámí s jeho celoživotním dobrodružstvím za hranicemi naší
vlasti.
Milí spoluobčané, mějte srdce a duši otevřené…
Užijte si opravdu krásné prázdniny.
Váš starosta Pavel Kotík

Návrh usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 1/2021 ze dne 2. 3. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
program jednání zastupitelstva
• UZ/02/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí volí ověřovatele zápisu Radka Kováře a Ivo Kutáče a jako návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Jiřího
Možného a Marii Ondrušovou
• UZ/03/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí ve výši
400.000 Kč TJ Sokol Kobylí a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí týkající se předmětné dotace
• UZ/04/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí ve výši
66.000 Kč Jednotě Orel Kobylí a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí týkající se předmětné dotace
• UZ/05/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí ve výši
70.000 Kč Klubu přátel historie a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Kobylí týkající se předmětné dotace
• UZ/06/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
rozpočtová opatření č. 1/2021
• UZ/07/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• UZ/08/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
• UZ/09/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí
na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu

• UZ/10/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí
na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/11/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. st.900 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí
• UZ/12/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 4742/1 v k.ú. Kobylí
na Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/13/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 345/4 v k.ú. Kobylí na
Moravě a obci Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/14/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
Darovací smlouvu mezi TJ Sokol Kobylí a obcí Kobylí
o bezúplatném převodu pozemku p. č. 4371/11 v k.ú.
Kobylí na Moravě a obci Kobylí
• UZ/15/01/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
Participativní rozpočet na rok 2021 s celkovou alokací
200.000 Kč
• UZ/05/05/2020 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2020
• UZ/06/05/2020 zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
• UZ/07/05/2020 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 2217/1 dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/08/05/2020 zastupitelstvo obce schvaluje darovací
smlouvu mezi Generálním ředitelstvím cel a obcí Kobylí
o bezúplatném převodu vozidla Volkswagen Transporter
• UZ/09/05/2020 zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Bílina a obcí Kobylí
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Návrh usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 2/2021 ze dne 11. 5. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/02/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Rostislava Čejku a Pavla Nováka a jako návrhovou
komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Blanku Helešicovou a Josefa Kaňu
• UZ/03/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2021
• UZ/04/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou dotaci TJ Sokol Kobylí ve výši 158 290 Kč na nákup nové sekačky a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
• UZ/05/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kobylí za rok 2020 bez výhrad
• UZ/06/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Kobylí ke dni 31. 12. 2020
• UZ/07/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 2217/48 o výměře 138 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2

• UZ/08/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 2217/49 o výměře 35 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
• UZ/09/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 345/4 dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/10/02/2021 zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ulici Pod Padělky, Sokolská, Augusty Šebestové a Osvobození z důvodu investiční akce společnosti E.GD.
• UZ/11/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci příjezdové komunikace k Muzeu obce Kobylí
a pověřuje radu Obce Kobylí k realizaci výběrového řízení, výběru dodavatele a předání staveniště.
• UZ/12/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na nákup nového konvektomatu pro ZŠ Kobylí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
• UZ/13/02/2021 zastupitelstvo obce schvaluje zadání
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu bytového domu dle
architektonického návrhu KEEO Design.

Jak se správně chovat na společné stezce
pro chodce a cyklisty? Aneb opakování je matkou moudrosti
V minulém vydání zpravodaje jsme nakousli problematiku provozu na společné stezce pro chodce
a cyklisty, která nyla v minulých měsících realizována
a uvedena do provozu.
Za krátkou dobu jejího provozu jsme se setkali s několika případy porušení základních pravidel
(vjezdy dopravních prostředků řeší PČR), proto je nutné se k této záležitosti vrátit a připomenout si podstatu nově vybudované společné stezky pro chodce
a cyklisty.
Předpokládám, že většina z nás dokáže pochopit
význam slovního spojení „společná stezka pro chodce a cyklisty“. Ano, – společná stezka slouží stejně
chodcům jako cyklistům.
Taková stezka je označena kruhovou modrou značkou, kde je nahoře bílý piktogram chodců a pod ním
obrázek kola. Na této stezce spolu chodci i cyklisté
sdílejí jeden společný prostor. Pamatujme, že na společné stezce pro chodce a cyklisty nesmí jezdec na
kole ohrozit chodce a stejně tak chodec nesmí ohrozit
cyklistu, který po stezce projíždí. Obě skupiny účastníků jsou tedy zcela rovnoprávné a musí se vzájemně
respektovat. Pěší i jezdci na kole by měli dodržovat
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ještě jedno důležité pravidlo: neměli by vytvářet větší skupiny účastníků, kteří by se pohybovali vedle
sebe, zabírali tak celou šíři stezky a blokovali pohyb
ostatních.

ČTYŘNOHÝM MAZLÍČKŮM BEZ VODÍTKA
VSTUP ZAKÁZÁN
Poměrně často se na stezce se společným provozem můžeme setkat s chodci, ale i cyklisty nebo bruslaři, kteří s sebou mají své domácí mazlíčky. Jejich
majitelé by vždy měli pamatovat na to, že když si pro
venčení vybrali společnou stezku pro chodce a cyklisty, musí mít zvíře na vodítku a držet ho u sebe.
Pokud zvířeti dovolí chaoticky pobíhat mezi ostatními účastníky provozu nebo ho nechají procházet se
u druhého kraje stezky na dlouhém, nataženém vodítku, mohou tím velmi zkomplikovat život ostatním,
a v horším případě i způsobit vážnou nehodu. V této
souvislosti je dobré si připomenout, že odpovědnost
za zvíře a škodu jím způsobenou nese jeho páníček.
Pokud tedy zvíře někomu způsobí hmotnou škodu,
nebo dokonce škodu na zdraví, může to jeho majitele
přijít velmi draho.
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A CO MOTORISTÉ?

OHLEDUPLNOST NADE VŠE

Dopravní značka c9 umístěná na obou koncích společné stezky pro chodce a cyklisty mluví dle přílohy
č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb jasně: Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto
označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku
pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na
osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu
na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté se
nesmějí navzájem ohrozit.

Mohlo by se zdát, že pohyb po společných stezkách,
kde se může na jednom místě setkat tolik různých
skupin účastníků s tolika různými, až protichůdnými
představami o tom, jak by stezku v ideálním případě
chtěly využívat, musí být vždy komplikovaný. Nemusí
to však být pravda. Stačí k tomu jedna jednoduchá
věc: ohleduplnost. Respektujte proto, že společná
stezka nepatří pouze vám, a pohybujte se po ní vždy
tak, abyste nikoho jiného neohrozili.
Pavel Kotík

Vydařené investice
Rád bych vás touto cestou informoval o investicích
v naší obci, které se podařilo v první polovině letošního
roku dokončit.
První velkou dokončenou akcí bylo vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty od sportovního areálu
TJ Sokol k Biocentru Ostrůvek. Realizace proběhla během
necelých tří měsíců a v současné době je plně způsobilá ke svému účelu. Celkové náklady na vybudování činily
5,1 mil. Kč. Financování bylo pokryto částkou 4,7 mil. Kč
z výzvy MAS Hustopečsko zaměřené na dopravní infrastrukturu.
Další, v současné době dokončenou akcí, je kompletní rekonstrukce části komunikace Sokolská. Součástí projektu byla rekonstrukce samotné komunikace v šíři 6 m,
rekonstrukce chodníků, odstavných ploch, přeložky kabelů a další přidružené práce. V rámci stavebních prací
byl odbornou firmou položen optický kabel v celé délce
zmiňovaného úseku. I tato akce byla podpořena nemalou
finanční částkou. Z celkových nákladů 5,4 mil. Kč se na financování podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou
3,1 mil. Kč na rekonstrukci komunikace. Chodníky byly

podpořeny částkou 800 tis. z dotačního titulu MAS Hustopečsko.
V provozu jsou již také nově vybavené expozice v Muzeu obce Kobylí. Konkrétně byl instalován nový závěsný
galerijní systém a nové osvětlení výstavních prostor. Celkové náklady činily 200 tis. Kč a byly podpořeny z dotačního titulu MAS Hustopečsko částkou 160 tis. Kč.
V letních měsících se stavební práce přesunou k mateřské školce, kde budou probíhat úpravy komunikace a parkovacích stání. Věřím, že i tato investice se zařadí po bok
výše zmíněných, úspěšně dokončených akcí.
Pavel Kotík
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Návštěva partnerského města Bílina.
Ve středu 19. května jsme navštívili naše partnerské
město Bílina. Pokud Vám je jméno města povědomé, určitě jste se nespletli. Ano, je to ono lázeňské město, které
navštěvovali naši rodiče a prarodiče především v 70. a 80.
létech minulého století. Proslulý léčivý minerální pramen
v Kyselce a hořká voda v nedalekých Zaječicích bývaly
využívány dlouhá léta k léčebným kůrám při žaludečních
potížích a pooperačních stavech. V současné době jsou
objekty bývalých lázní v soukromých rukách a postupně
dochází k obnově lázeňských budov i rozsáhlého lázeňského parku.
Cílem naší cesty byla návštěva bílinské radnice a symbolický podpis vzájemného memoranda mezi obcí Kobylí a městem Bílina. V kanceláři starostky města Zuzany
Schwartz Bařtipánové jsme společně, se zástupkyněmi
Muzea obce Kobylí, podepsali memorandum o vzájemné
spolupráci zejména v oblasti cestovního ruchu, kultury,
umění, sportu a učinili zápis do městské kroniky. Následovala komentovaná prohlídka samotného města, prohlídka pamětihodností, kulturního centra a navštívili jsme
vyhlídkovou věž elektrárny v nedalekých Ledvicích. Naskytl se nám zajímavý pohled na město i na jeho industriální okolí: sklárnu v Chudeřicích a samozřejmě i na jeden z největších lomů na hnědé uhlí v Evropě – velkolom
Bílina. V odpoledních hodinách jsme ochutnali výbornou
Bílinskou kyselku přímo z pramene v inhalatoriu na Kyselce. Dalším cílem naší návštěvy byla Výstavní síň U Kostela,
kde proběhla, za účasti představitelů obou partnerských
stran, vernisáž fotografií Radka Severy pod názvem Moravské Slovácko. Výstava přibližuje přírodu i tradice Moravského Slovácka na překrásných fotografiích a je vkusně
doplněna exponáty tradičních krojů naší oblasti a řemeslných výrobků z Muzea Kobylí.

Návštěvníci mohou obdivovat například svatební
i všední kroje, ručně malovaný porcelán, malované stuhy,
šátky, oděvy a další výrobky se slováckými motivy. Vstup
na výstavu je věnován informacím o moravských zvycích,
symbolech ročních období i tradičních pokrmech.
Na základě nové spolupráce je v současné době v Muzeu obce Kobylí umístěna výstava „Po stopách Miloslava
Stingla“.
Co říci na závěr? Město Bílina je příjemným místem pro
relaxaci v tak trochu zapomenutém kraji v Podkrušnohoří.
Za návštěvu určitě stojí jak samotné město, s mnoha kulturními památkami, tak i jeho okolní příroda, jejíž výjimečnost je umocňována nesčetnými vyhaslými vulkány. Tak
někdy v Bílině na viděnou.
Pavel Kotík

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat, že od února 2021 opět
podražil svoz popelnic, svoz, přeprava a likvidace plastu, skla, objemného, směsného a nebezpečného odpadu.
Zaznamenávám na sběrném dvoře nárůst těchto uvedených komodit. Z ekonomického důvodu, žádám občany,
aby krabice a kartony, ve kterých si objednávají a kupují
zboží, rozkládali, šetří se tím místo v kontejneru. Také se
zvedla cena pytlů, proto apeluji na občany, aby je používali výhradně k třídění odpadu. Maximálně dodržovali
doporučenou váhu, řádně je svazovali a označili kódem
a číslem popisným. Při svozech tříděného odpadu od
domů se neustále pracovníci technických služeb setkávají
s tím, že jsou krabice poskládané do sebe, ale nejsou svázané. Při výsypu z vlečky se vše rozsype a při množství,
které se neustále zvyšuje, není možné dohledat kód nebo
číslo popisné. Někteří občané nedodržují váhu, naskládají
krabice nebo pytle o váze 1 nebo 2 kg, přitom doporuče6

ná hmotnost papíru je od 5 do
10 kg, hmotnost plastu od 2,5
do 4,5 kg. Do pytle na kovové
obaly rozhodně nepatří hřebíky a ostré předměty například
příbory, dráty a jiné. Tyto předměty rozříznou jak původní pytel, tak i ostatní s tímto přepravované. Kovové obaly jsou:
všechny prázdné konzervy od potravin, plechovky od nápojů a plechové nádoby od kosmetiky. Váha by měla být
od 5 do 10 kg. Jedlý olej je lépe odevzdávat v PET láhvi
o minimálním objemu 2 litry, bez kousků jídel a strouhanky a důkladně uzavřený a označený kódem a č. p.
Další upozornění se týká žárovek. Od 1. 1. 2021 se klasické a halogenové žárovky nově třídí do zpětného odběru. Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už
vysloužilé běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se
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stejně jako úsporné a trubicové zářivky, výbojky nebo LED
žárovky. Můžete je vrátit v obchodě při nákupu nových, ve
sběrném dvoře nebo je vyhodit do některé ze sběrných
nádob společnosti EKOLAMP, která recyklaci světelných
zdrojů zajišťuje.

Všem občanům, co pečlivě třídí, kompostují, dávají
k výsypu pouze plné popelnice, patří velké poděkování.
Myslí tím nejen na ekologii, ale i na ekonomii.
Ze sběrného dvora Alena Barcalíková.

Knihovna je OTEVŘENÁ
Skoro po třech měsících půjčování přes bezkontaktní
výdejní okénko se knihovna v úterý 13. dubna znovu otevřela čtenářům v „běžném režimu“ (za dodržení hygienických opatření jako jsou rozestupy, nasazené respirátory,
používání dezinfekce u vstupu a respektování omezeného
počtu návštěvníků - tzn. 1 návštěvník na 15 m²). Jelikož
situace se může vzhledem k vládním opatřením průběžně
měnit, pro aktuální údaje o provozu knihovny, prosím, sledujte naše webové nebo facebookové stránky.
Kdo chce, může si i nadále knihy objednávat z domova
(telefonicky, e‑mailem) a v knihovně si je pouze vyzvednout, tato služba zůstává zachována.
Výpůjčky, které máte doma, prosím vracejte včas, popřípadě si prodlužujte sami přes čtenářské konto nebo požádejte o prodloužení výpůjční lhůty. Sankční poplatky za
upomínky při pozdním vrácení se už opět platí!
Za první tři měsíce letošního roku si naši čtenáři vypůjčili (přes výdejní okénko) celkem 1890 knih. Rekordním
dnem byla středa 27. ledna, kdy se půjčilo 147 knih. Nemohu mluvit za čtenáře, ale z pohledu knihovnice si myslím, že služba výdejního okénka měla úspěch a čtenáři ji
hojně využívali.

A jaké knižní novinky
přibyly do fondu?
V období leden – květen bylo zaevidováno 110 knih +
165 titulů z výměnného fondu. Z těch posledních je to
například dlouho očekávaný román Aleny Mornštajnové Listopád, detektivky od Michaely Klevisové, čtvrtý díl
kroniky sklářského rodu Heřmanů od Vlastimila Vondrušky Křišťálový klíč, Svědectví o životě v KLDR koreanistky
Niny Špitálkové, světová literární událost Kde zpívají raci
od Delie Owensové, pokračování románové kroniky ztraceného města Šikmý kostel od Karin Lednické… Kompletní přehled všech nových titulů najdete v on‑line katalogu
https://kobyli.katalogyknih.cz/katalog/ v záložce Seznamy
a novinky.
Současně s doplňováním knihovního fondu probíhá i jeho aktualizace, a proto si můžete na chodbě před
knihovnou z vyřazených titulů knih vybrat tu svoji.
Táňa Rosochová, knihovnice

Letošní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo netradičně v altánku u školního hřiště.
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Muzeum
Téměř celý rok bylo Muzeum obce Kobylí z důvodu
pandemie a vládních opatření uzavřené. Výjimkou byly
letní měsíce a září 2020, kdy nastalo částečné rozvolnění, aby zanedlouho byla zavedena ještě přísnější pravidla
a muzeum se opět pro veřejnost uzavřelo. Znovu otevření
nastalo po polovině května 2021, kdy mohli návštěvníci
opět (za dodržení daných pravidel) obdivovat krásy muzejních sbírek.
A co se dělo v muzeu v čase, kdy bylo pro veřejnost
uzavřené? Zveme Vás na návštěvu a sami poznáte změny a posoudíte, zda to muzeu prospělo. Byla provedena
rekonstrukce obou výstavních místností v přízemí budovy, omítky, vymalování, závěsný systém a osvětlení. Po
úspěšné rekonstrukci budovy si totéž zaslouží i dvůr muzea. Vybudování staré selské kuchyňky a kovárny. Zpevnění svahu s pevným podiem, zatravnění a vysazení řádku vinohradu a několika stromů, které v letních měsících
ochrání před sluníčkem. Práce stále pokračují.
Plány na akce, besedy, přednášky a výstavy, které jsme
měli nasmlouvané na rok 2020 i začátek roku 2021, jsme
bohužel nemohli, z důvodu vládních opatření, uskutečnit.
Některé se ale podařilo posunout či přesunout na pozdější dobu a můžete se na ně těšit.
Nejvíc bolestivé je, že již druhým rokem byly zrušeny Dětské hodečky. Stále přemýšlíme, jak to dětem
z těchto ročníků vynahradit. Velmi malou náhradou
je účast krojovaných dětí v průvodu na kobylských
hodech (ne)hodech 2021. Pokud máte nějaký nápad,
prosím podělte se s námi. Děti si to zaslouží. Dva
roky je moc dlouhá doba.
V současné době můžete vidět krásnou výstavu
„Po stopách Miloslava Stingla“. Tu nám zapůjčilo Kulturní centrum města Bíliny. Nejedná se o první spolupráci – i krásná výstava k 100. výročí narození Dany
Medřické byla zpracována a zapůjčena z KC Bílina.
Vy, kteří jste výstavu viděli, nám dáte za pravdu, že
byla unikátní. Do muzea na Medřickou se přicházeli
podívat nejenom její obdivovatelé, ale i běžní turisté z celé republiky včetně Prahy. Bílina a Kobylí byla
jediná dvě místa, která uctila tuto výjimečnou dámu
- herečku. Věříme, že si najdete cestu i na „Stingla“ –
neobyčejného člověka, cestovatele, spisovatele, indiánského náčelníka a rodáka z Bíliny. Uvidíte unikátní fotografie z jeho cest, předměty z osobní sbírky
a dozvíte se o něm další zajímavosti. Stojí za to tuto
nebývalou výstavu vidět.
Možná si kladete otázku: proč Bílina? Spolupráce
s KC Bílina vznikla úplnou náhodou. Dlouhodobě
spolupracujeme s Národním zemědělským muzeem v Praze a s Muzeem TG Masaryka v Rakovníku
a Lánech. V NZM v Praze i v Muzeu TGM Rakovníku
jsme měli vernisáž „Krása stáří“, tj. fotografie, kroje
a další muzejní předměty. Děvčata z KC v Bílině tyto
výstavy viděla, a protože KC mělo v plánu výstavu
o Moravě, požádali nás o zapůjčení předmětů, které
jsme vystavovali v Rakovníku. Výměnou nám nabídli
„Medřickou“ a teď i „Stingla“. Náhodě vděčíme i za
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spolupráci s NZM v Praze i v Rakovníku. Od obou muzeí
jsme měli v minulosti také zapůjčené výstavy či exponáty.
Moc si těchto vztahů vážíme a jsme „náhodě“ za ně vděční. I když se říká: „Nic není náhodou!“, a taky že "Náhodě
musíme jít naproti".

A na co dalšího se můžete v muzeu těšit?
Nové expozice:
– školní třída - upomínka na to, že původně budova Muzea
byla postavena jako škola
– prádelna – vybudování nové expozice praní a praček
– nové vitríny
– šití a ruční práce – budování nové expozice zručnosti našich babiček – šití, pletení, paličkování, vyšívání,
háčkování aj. šicí stroje
– Vernisáž s výstavou Antonína Vojtka - od 27. 6. 2021
– Vernisáž s výstavou k 75. výročí Vladimíra Otáhala,
září 2021
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Velké poděkování patří členkám KPH Kobylí, které se
podílely na úpravách či tvorbě nových expozic, na nikdy
nekončícím úklidu, třídění, shánění, restaurování nových
exponátů. Na vylepšování, doplňování a zútulňování stávajících expozic.
Přestože je nám v průměru 67,5 roku, tož teho zvládneme dosť. Pochvalu sme dostaly aj od profesionálního
restaurátora za to, jak sme zrestaurovaly starý dveře aj
školní lavice. Prej se nemáme za co stydět, on by to lepší neudělal. Tož to potěší. No, trvá nám to trošku dýl, ale
výsledek stójí za to. Sme rádi, že pandemia ustúpila a my
Vám muzeum možeme ukázat.
Těšíme se na Vás každý den mimo pondělí
od 10 do 17 hod.
Radoslava Bureš Obadalová
Členi a členky Klubu přátel historie se v sobotu
22. 5. 2021 vydali na výlet do Lednice. Trasa Kobylí - Hodonín - Břeclav a z Břeclavi historickým vláčkem taženým
parní lokomotivou do Lednice. Tady nás přivítaly děvčata z Lednice a přidaly se i ženy z Valtic - ženský sbor
Výběr z bobulí. Všichni jsme byli oblečeni v krojích. My
v hanácko‑slováckých všedních selských. Děvčata z Lednice a Valtic v podlužáckých. Všem to moc slušelo. Ledničanky nás překvapily úžasným programem. Zasej sme
navázali nová přátelství. Díky všem za krásný den.
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Neměli by být zapomenuti
Augustin Pinkalský – XV. farář
Letos uplynulo 200 let od narození a 130 let od úmrtí
pana faráře Augustina Pinkalského
„Narozen L.P. 1821 ve Zdounkách, odchován v Napajedlích. Studoval gymnázium v Kroměříži, filozofii a theologii
v Brně a byl L.P. 1847 od Jeho excelence p. biskupa brněnského hraběte Antonína Ernesta Schaaffgotsche na kněze
vysvěcen. Po vysvěcení kaplanoval půl roku v Šardicích.
Nato přesazen do Kobylí 8. Marce r. osudného 1848, když
právě revoluce ve Vídni vypukla. V Kobylí pracoval po 13 let
a sice 7 let co kaplan a 6 let co administrátor in spiritualibus
a temporaluibus.
Po smrti mého p. faráře Ignáce Žídka a obsazení téhotož beneficia prušánským farářem P. Šimonem Svobodou,
dostal jsem se co administrátor do Prušánek 27. Februara
1861. Nato jsem byl 14. Máje jmenován farářem prušánským a 21. t. m. investován. Když po 6 letech po promoci
mého předchůdce P. Š. Svobody na faru zaječskou, beneficium toto uprázdněno bylo, bylo všeobecné přání kobylských farníků, bych se zase k nim navrátil. Ač nerad, přece
mne toto všeobecné, mně lichotivé přání pohnulo, bych se
o toto obtížné a méně než lokálie prušánecká vynášející štaci, v naději, že se zase mezi své známé dostanu, ucházel. 16.
Januára 1867 byl jsem na tuto faru investován a 5. Marce
od hodonínského P. děkana a faráře Bučovského Carla Čecha instalován. Jak bolestný byl ale můj návrat. Těm, jež při
mém dřívějším odchodu do Prušánek s pláčem se mnou se
loučili, jež před několika měsíci si mne ještě přáli, těm jsem
nepřišel vhod. Ohlížím se po svých bývalých dobrých známých, avšak nadarmo a co se k mému uvítání dostavilo, to
jevilo tvář zasmušilou. Mnozí se i zdráhali má zavazadla sem
svou příležitostí dopraviti.
A co se stalo. Nepřítel člověk v osobě intercalárního
(vsunutého) administrátora nasel mi koukole na toto pole.
I haněním svých spolubratrů, přetvařováním a jinými kalnými šmejdy uměl sobě obecný lid nakloniti tak, že si jeho za
faráře přál, ač se on ani o tuto faru neucházel, vyjma lidu
obecného.
Takové řemeslo prováděl později co administrátor
v Prušánkách, tak ustlal i faráři čejkovickému P. Janu Žerničkovi. Tak štval farníků proti novému faráři P. Carlu Zemínkovi
v Pavlovicích, z čehož tento, jinak vážený, horlivý a vzdělaný
kněz po 2 letech smrt vzal. Vzal ale také tento škodolibý spolubratr náš svou odplatu, vyloučen jsa od patronátního úřadu z patronátu. Mně pak se podařilo Bohu díky po krátkém
čase důvěru mých farníků si získati.“
To jsou vlastní dojmy a životopis P. Augustina Pinkalského.
Když se vrátil do Kobylí jako farář v roce 1867, pokračoval v zápisech do farní kroniky v českém jazyku. Předtím
byla psána v němčině a v úplných začátcích latinsky. Se
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svými vzpomínkami se vrátil až do r. 1848 a do doby svého kaplanování.

Z jeho záznamů některé vybírám:
- 1848 – zpočátku března vyhořel zdejší obecní hostinec
č. 71, který za bývalého přednosty Josefa Otáhala č. 64
z gruntu byl vystavěn. Stavbu provedl zdejší 1/4láník Eliáš Kubík v r. 1852-54 za cenu 4200 zl.
- 1849 – v měsíci srpnu vypukla zde cholera. V Kobylí zemřelo 25 a ve Vrbici 41 osob. Co bývalý kaplan musel
jsem chodit s lékařskou komisí, a aby se lid podávaných
léků neštítil, sám napřed s lékařem léky okoušeti. Ve Vrbici mi bylo od jednoho odvážlivého člověka vyhrožováno, že mě musí zastřelit, jelikož jsem jeho ženu otrávil
(dostala ode mne prášek). Ačkoliv bylo dříve slíbeno, že
léky budou zdarma, musel jsem nakonec léky sám zaplatit.
- 1852 – se zdejší hřbitov u kostela rozšířil a nová zídka
okolo něho vystavěna. Šíje farského sklepu dostala jinší, nynější směr, ta stará ku hřbitovu připadla a zasypána
byla.
- 1855 – 22. Junia byla generální vizitace, kterou konal
nejdůstojnější pan biskup Schaaffgotsche. Při ní se biskup vyjádřil, že bídnějšího chrámu Páně v celé diecési
neviděl, jako jest chrám kobylský. I pustil jsem se bez
prodlení do opravy. Nemaje ani haléře, vymohl jsem
něco peněz u patrona (císařské rodiny). Ve farnosti i vrbické pořádány sbírky na opravy, jichž se zúčastnili i dítky a mládež. Velmi mi v tom nápomocen byl p. František
Bezděk, obchodník v Kobylí č. 3, jehož jsem svým apoštolem nazýval, jelikož každého, kdo do obchodu jeho
došel, s pravou apoštolskou horlivostí pro udělení nějakého daru ve prospěch chrámu Páně vyzýval, též při
objednávkách a koupích se mnou do Vídně i jinam chodíval, ne na útraty kostelní, ale na vlastní.
- 1867 – 25. dubna při velkém vichoru sražena z věže báně
měděná. Porouchaná musela být opravena a pozlacena.
- 1870 – 6. Augusta průtrž mračen, 4letý chlapec, jejž voda
ve vývozy pod Čaganovem k Ostrůvku zachvátila, přišel
při tom o život, byl teprve po 2 dnech nalezen.
- 1872 – budova farská zomítána, též kostel zevnitř, věžka
malá na kostele pro malý zvonek „Sanctus“, co chatrná,
odstraněna a zvonek přenesen na věž. Jelikož brzy nato
pukl, musel se dát přelít.
- 1876 – mráz z 19. na 20. máje zničil vinohrady docela.
17. Julia zemětřesení zde a v okolí o 1. hodině a 10. minutě odpoledne, trvající 6 sekund.
- 1888 – 1. dubna jel jsem co konkomisař k vizitaci do
Brumovic. V dědině při č. 141 pod studýnkou opustili
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koně cestu, jeli docela pohodlně do zmole vinou vozky.
Kaplan, jsa mlád, mohl ještě vyskočit, já ale musel se do
vůle Boží odevzdati; jsa jist, je buď budu zabit, anebo
alespoň mrzákem učiněn. Anjel strážný mě ale ochránil.
Koně padli do zmole a oje se vrazilo na protějším břehu
do země, takže zůstal vůz na prvnějším břehu státi.
- 1890 – 14. srpna dohnala se velká vichřice, která téměř
po celém Rakousku řádila, mnoho škody nadělala, zvláště na zdejším kostele, faře a staveních hospodářských.
Já neměl místa, kam bych své zboží skryl. Zbyl mi toliko
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kouteček pro obilí na hůře farské. Odpomoci jsem nemohl ani u patrona ani u obce se dovolati. Teprve v listopadě dali se do oprav střech. Mrzlo a pokrývači nemohli
pracoval. S bídou ukončena práce tato. Já to ale odvařil.
Následkem ustavičných starostí a trampot dostal jsem
zápal plic a od té doby jsem úplného zdraví nenabyl.
P. Augustin Pinkalský zemřel v r. 1891 a pohřben byl na
hřbitově v Kobylí.
Augustin Havlín
Radoslava Bureš Obadalová

Vzpomínáme na rodáka Petra Křivku
od jehož popravy uplyne 70 let
Petr Křivka
(20. 10. 1897 – 21. 7. 1951)
28. října 1996, ve výroční den vyhlášení československé samostatnosti, byl kobylský rodák, Petr Křivka, vyznamenán prezidentem republiky jedním z nejvyšších řádů
České republiky, medailí „Za hrdinství“. Vyznamenání bylo
uděleno za jeho celoživotní účast v boji za demokracii.
V první světové válce bojoval v řadách čs. Legií, ve druhé
světové válce se bojů zúčastnil jako voják naší zahraniční
armády ve Francii a Anglii. Z Anglie se vrátil jako osobní
stráž prezidenta Beneše. Již v roce 1949 byl zatčen a po
vykonstruovaném procesu byl Petr Křivka 21. července 1951 komunistickou justicí popraven. Vyznamenání
mu bylo uděleno in memoriam.
V den státního svátku – 28. 10. 1997 byla na budově
Základní školy Kamínky v Brně‑Lískovci odhalena kobyliskému rodákovi Petru Křivkovi pamětní deska. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila i malá skupina našich občanů
spolu se starostou, kteří položením květů uctili památku
svého rodáka za všechny občany.
Petr Křivka se narodil v Kobylí 20 října 1897 (dříve mylně uváděno 21. 10.) v domě č. p. 107. Po vyučení zámečníkem pracoval v ČSD, ale neúprosný osud ho již v roce
1917 posílá na italské bojiště první světové války. Zde
vstupuje záhy do čs. Legií a tím si pravděpodobně předurčuje svůj další život – bojovníka proti zlu.
Jen krátce po skončení války si dopřává míru. Již v roce
1919 se dobrovolně hlásí do boje proti odtržení Slovenska k Maďarsku. Po skončení bojů zůstává v Košicích, kde
vypomáhá jako dobrovolník u ČSD. Zakládá rodinu a krátce na to se stěhuje do Břeclavi. Je aktivně veřejně činný,
mj. i v Sokole.
Při mobilizaci v roce 1938 vstupuje do Stráže obrany
státu (SOS). Po okupaci pohraničí v roce 1939 je i s rodinou z Břeclavi vysídlen a stěhuje se do Nového Lískovce.
Ani zde v ilegální činnosti neustává. V roce 1940 je zatčen gestapem. Daří se mu uprchnout a za pomoci přátel,
zvláště od ČSD, se dostává přes Střední Východ a Afriku
do Francie a po její kapitulaci do Anglie.
Zpět se vrací do vlasti jako osobní stráž prezidenta
Beneše. Odchází k rodině a své práci u ČSD. Ale ani nyní
nebylo Petru Křivkovi dopřáno těšit se dlouho s rodinou.

Jako mnoho jiných i on se dostává po únoru 1948 do neblahého zájmu nového režimu. Je násilně penzionován.
Svůj nesouhlas s potlačováním demokracie řeší posvém –
zakládá ilegální skupinu „Táta“. Byl obviněn z trestného
činu „že stál v čele široké rozkolnické skupiny zásobující
se bojovými prostředky, zbraněmi a jedy“.
Dnes už asi nikdo nezjistí, jak mohl člověk, který prošel
úskalím bojů první i druhé světové války, měl zkušenosti
z Maďarské republiky rad a gestapa, měl takovou důvěru, že se dostal až k ochraně prezidenta, jak takový člověk
mohl nepostřehnout, že byl vtažen do hrozné mašinérie,
likvidace odpůrců totalitního režimu.
Za pomoci nasazených zrádců je Petr Křivka již v roce
1949 odsouzen k trestu smrti provazem. Po zamítnutí odvolání tehdejším prezidentem Gottwaldem je 21. července 1951 popraven. Spolu s ním bylo k dlouholetým trestům na svobodě odsouzeno mnoho jeho kamarádů, ale
i nejbližších příbuzných.
Až v roce 1968 byl na brněnském hřbitově objeven
hrob s urnami 24 popravených. I rodina Petra Křivky mohla důstojně uložit ostatky svého otce. Ale i nyní se ukázala zrůdnost tehdejšího režimu. Bez vědomí rodiny byla
po roce 1970 urna sejmuta a údajně, dle vyjádření správy
hřbitova, uložena spolu s urnami dalších popravených do
dosud neznámého hrobu.
Nyní se alespoň občané Nového Lískovce, posledního
působiště Petra Křivky, přičinili k očištění jeho jména. Po
přejmenování jedné z významných ulic na Petra Křivky
vzpomněli na jeho činnost i odhalením pamětní desky.
Jeho syn, Vladimír Křivka, od roku 1948 žijící v USA,
při odhalení desky v Lískovci řekl: „Život nabývá na ceně,
odevzdá‑li člověk něco ze sebe pro dobro svých bližních,
národa, lidstva. Nejvyšší obětí však je, když pro tyto ideály
položí svůj život. Můj otec tuto nejvyšší oběť podstoupil.
Věřme, že nebyla marná.“
Podle zprávy Jaroslava Otáhala
ve zpravodaji Kobylí dědina
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O Kobylském jezeře pokračování - příloha k příspěvku
z minulého čísla kobylského zpravodaje

Kuřatnická cesta
Kuřatnická cesta vedla přes Světlý navrch k lesu, na
Pastviskách předních aj zadních, na Kratinách pod Vlčákovú cestú. U dvora po vypuštění jezera 1831-1835 zbyly
mokřiny. Jezírka byly obrostlý palachem a plný dobrých
ryb. Páni si jich hlídali, ale neuhlídali. Taky tam byly vodní kuřata a kačeny, celá dědina tam chodila pytlačit. Taky
můj nevlastní děda tam chodili pytlačit. Vzali přes rameno
měch a do něho krajíc chleba, aby měli výmluvu, kdyby
ich chytli, že ide na rolí. V kapsi měli udicu a nejakú návnadu. Pruty měli všecí skovaný v palachu. Doma zatím dali
do kotla od Habánů vařit herteple. Děda se vrátili o desíti
hodinách, ryby očistili, nakmínovali a dali ich píct. Uvařili
kmínovú polívku, olúpali herteple a k temu ryby a byl dob-

rej oběd. Tak to dělali všecí, dyž nebylo co do hrnca. Ale
nekeří potřebovali peníze, tak chytali kuřata a prodávali
ich Líšeňákom. Tí čekali v hlubokej cestě u Světlých, tam
ich nebylo vidět. Potom šli přes les na Morkůvky do Brna
na Zelenej rynk. Kuřata prej byly velice dobrý a z ryb dobře vykrmený. Nekdy páni na překupníkú udělali zátah, ale
dycky ich zavčas nekdo varoval, takže utekli do lesa. Tak
se cestě dodnes říká Kuřatnická, ale už néni hluboká, ale
zavezená a pěkně upravená. Jezdijú po ní traktory a osobní auta, už žádný koně nebo krávy, ale moderní technika.
Lidmila Viktorínová
Klub přátel historie - M. Škrobáková

Mikulášek
V kobylské kronice z let 1908 - 1924 na straně 535 je mimo jiné i fotografie obce Kobylí
i s „Mikuláškem“. Pod ní je napsáno:
„Pod Kobylím mezi vrchem Lácary a nádražím stojí kaplička „Mikulášek“ zvaná. Ve výklenku této jest obraz světce Mikuláše. Při opravě
v roce 1916 vložili za obraz zápisky o válce. Kdy
a kým byla postavena nikdo neví. Spravuje ji
rodina Kubíků.“ Byly to rodiny bratrů Františka
a Jana Kubíkových.
František Kubík nar. 1851 se v roce 1875 oženil s Františkou Rozinkovou. Bydleli na č. p. 206.
Měli hodně dětí, ale dospělosti se dožil pouze
syn Josef narozen r. 1882.
Jan Kubík narozen 1855 se oženil ve Vrbici
s Magdalenou Hanáčkovou. Bydleli v Kobylí na
č. p. 273. Měli 4 děti z nich 3 syny, a to Ludvíka
nar.1884 a dvojčata Josefa a Františka nar.1899.
Úplný opis Pamětního listu z roku 1916 byl
zveřejněn ve zpravodaji Kobylí dědina 3/2018 –
zde konec:
…Abych dokončil moji historii také se zmíním
o ctitelách sv. Mikuláše byli jsme synové rodičů
Josefa a Anny Kubikových, já František Kubik číslo
206. v Kobylí 65 let starý veterán který prodělával okupace v Bosně a Hercegovině v. 1878, pak
12 let obecním radním jako obecním hospodářem a teď pokladníkem občanské záložny v Kobylí
16. let. Můj bratr Ján Kubik číslo 273. v Kobylí též
dobrý rolník 60 let starý, který zastává obecní úřad jako radní za povolaných obecních radních do válečného pole. Na
tom jsem se ujednali abychme kapličku sv. Mikuláše a nový
obraz zbudovali a kapličku obnovili což se také stalo ku cti
a chvále Boží, aby se všemohoucí nad celím světem smiloval
a hroznou světovou válku od nás odvrátil
12

V Kobylí léta páně 26/5 1916.
František Kubik - obnovovatel a zapisovatel
Kubik Jan - obnovovatel a dárce
Kaplička se znovu světila dne 12. června 1916. Důstojným panem farářem Jos. Šissmajerem
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Važme si dědictví našich předků a uchovávejme jej
i pro následující generace. Možná by stálo za to, vložit do
úschovy sv. Mikuláška dokument mapující život v Kobylí
po více jak 100 letech, tak jak nám podali svědectví o letech 1916-18 bratři Kubíkovi. Přečtěte si toto úžasné svědectví ve Zpravodaji, nebo u nás v muzeu.
Radoslava Bureš Obadalová, Marie Vrbasová

Vzpomínky na dětství
Vždycky když sem došla do našej starej chalupy u Vrbice
a prošla prázdným dvorem a nahlídla do prázdných chlívů,
všecko zchátralý, všude ticho a smutno, pravej opak teho
co tu bývalo za mých dětských let. Co tady bývalo drůbeže, tech slípek všelijakých, bílý lítačky, koroptví vlašky, těžší
červený a kropenatý, jedna byla holokrčka a měli sme dvoch
kohútů, pěkných jak malovaných. Moc ráda sem sbírala vajíčka. V koplíně byly hnízda, ale ty slípky bar kde zanášely. Na
húře v šopách, aj v humě v suchým turkynisku. Všecko sem
prolezla. Nekdy sem našla celý hnízdo vajec. To sem potom
měla radosť. U súsedú měli dvě malý slípečky liliputky a kohútka liliputánka. Ten přede dněm první zakokrhal vysokým
pronikavým hlasem a hned po něm kokrhali všecí kohúti na
našem řádku. Kohút zaplašil zlej sen a přivolával deň.
Po novým roku sme hónili hus k húserovi k nejbižším súsedom a když sme měli húsera doma, tak oni zas hónili k nam,
to se hospodyně domluvily předem. Okolo jednoho húsera
aby bylo šest nebo sedm husí. Koncem ledna nebo v únoře
začaly husy nést. Když naša hus snesla první vajíčko, tak na
něj maminka napsali č. 1 ingústovú tužkú, aby se to nesmazalo. Na druhý číslo 2 a tak očíslovali všecky další, až jich
bylo 14, potom začala hus sedět. Hnízdo musela mět v teplým chlívě nebo kuchyni. Jak by ty vajíčka přestydly, z tech
húsat by nebylo nic. Tetička povídaly: „Naši doma mně brblú, že tú hus sádlím v kuchyni, ale dyť ona je čistotná, sleze

z hnízda, ide se na dvůr nažrat, vrátí se zpátky a potichu sedí
dál. V kútku za kamnama ju néni ani vidět, enom dyž k nám
dojde někdo cizí, tak syčí jak had.“ Štyry týdně sedí hus na
vajíčkách, než se húsata vylíhnú. Po prvním týdni se vajíčka
prohlídaly. Maminka jich donesli na slaměnce a proti světlu
svíčky, lampy nebo žárovky jich pomali otáčeli a když byla
ve vajíčku tmavá skvrna, bylo vajíčko dobrý a když nebyla,
bylo vajíčko čistý a muselo z hnízda ven. To maminku nejvíc
mrzelo. Potom hus seděla enom na tech dobrých vajíčkách.
Pokaždý když slezla z hnízda, tak jí maminka ty vajíčka obrátila, jednú s číslem navrch, podruhý zas dúle. Dyž seděla poslední týdeň, tak se ty vajíčka dávaly na vodu. Do misi nalíli
vlažnej vody a ty vajíčka do nich naskládali a oni plavaly na
vrchu a hýbaly se, to už se brzo budú húsátka líhnút. Který se
nehýbalo, tak se s ním zatřepalo a když to v něm zažbluchalo,
tak to byl záprtek. Kačeny a morky už taky nesly. Ty kačení
vajíčka byly trošku nazelenalý a ty morčí zas kropenatý. Jednú k nám došli tetička a povídali mamince: „Děvčico, idu za
tebú, esli máš dosť kačeních vajec na nasadění.“ A začali si
stěžovat, že se jim ztratil káčer, že jim ho beztak někdo ukradl, kačeny že nesú, ale co s vajíčkama, dyž sú čistý. Kačeny
že vykrmijú a dobrých vajec na nasadění si musijú zehnat.
„Takovú mám smolu, aj kvočka zlobí, sedí aj nesedí. Už sem
na ňu dala řičicu a stejnak uteče.“ „Ožer ju. Do slabej gořalky
namoč kúsek chleba a nakrm ju s tým. Ona bude podřimovat.
13
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Posaď ju na vajíčka a ona se rozsedí a řičicu na ňu nedávej.
Třeba se ji bojí,“ povídala maminka. „To su ráda a co za ně?“
„To až potom co se vylíhne.“ Morka už taky chcela sedět, ale
maminka jí dali napřed kačení vajíčka, aby vyseděla káčata a potom teprve ty její morčí, aby ty morčata vodila. Když
se káčata vylíhly a bylo venku zima, tak bývaly zahrazděný
v kuchyni u kamen. Bylo s tým práca, ale skorý je skorý. Ty
budú na hody akorát. Už sme chodili na kopřivy. Ešče byly
malý, ale každá trocha byla dobrá. Maminka jich nadrobno
nakrájeli, postrúhali do nich vařený erteple, vajíčko natvrdo,
kúsek tvarohu, posypali otrubama, ať drobotina roste. My
děcka sme ty malý žlutý káčátka měly moc rádi. Povídám mamince: „Kuřátka majú maminku slípku, húsátka hus, skovajú
se jim pod křídla a je jim teplo, proč ta kačena ty svoje káčátka nechce?“ „No proto, že na vajíčkách nesedí, kdyby na
nich seděla, tak by jich aj vodila a chránila.“ Za štíry týdně po
káčatech se vylíhly morčata. Tem sme trhali mladej žebříček.
Nadrobno pokrájenej se smíšal s kyselým sedlým mlíkem.
To měly morčata moc rádi. Co s tým starým morákem, pořád hudroval a když uviděl něco červenýho, tak se načepýřil.
My sme ho aj schválně zlobili, až se za nama rozběhl, honem sme utěkali. Byl velikej a těžkej, dyž ho maminka zabili
bylo z něho devatero masa. Vylíhly se nám kuřátka. Dyž tři
skapaly, bylo nám jich moc líto. To dyž kvetú růže, tak kapú
kuřata. Říkalo se, nasadíme ešče na sv. Antonínka, na sv. Prokopa se vylíhnú kuřata prokopňata a ty potom brzo narostú.
„Ale co ta havěť sežere,“ vykládali si maminka ze súsedkú.
„To by pět velkých prasat vykrmil. Už kdyby byly žňa, dyť já
už vymetám škřich.“ Jak se objevily první mandele, už sme
hónili napást. Kačeny a husy brzo ráno a navečer zas a kytečku klásků donést pro kuřata. Jak měly kačeny křídla přes
sebe, už se krmily, aby to s teho dvora ubývalo. Namočila se
turkyň, kapku se omastila, aby to kačenám sklúzalo do krku.
Stačilo krmit štrnáct dní a mohla byt k obědu. Nekdy dojeli
panímáma handlířka s velikým košem na zádech. Dyž byly
kačeny dobře vykrmený a pěkně očištěný, tak jich aj kúpili.
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Celý prázdniny sme hónili napáset. Na úzkých rolách sme ty
kačeny a husy museli dobře hlídat, aby nelezly do mandelů.
Ani sme se nemohli hrát. Jednú ráno trochu pršelo, ale hnát
na pastvu sme museli. Dali sme si měchy na hlavu. Bylo nám
zima, tak sme se skrčili za mandel. Dyť kdo by sem došel, dyž
prší. A najednú kdosi volá: „Čí sú to husy v tym mandely?
Hned jich zajmu!“ Já sem se lekla a povídám: „Strýčku, né, já
jich hned odeženu.“ Rozhlídám se, žádnýho nevidím, enom
tichej chechot slyším za mandelem. To kluci nás tak vyplašili.
Nejlepší se páslo na panskej nivě, ale tam se spíš nesmělo
hnat, až byly mandle odvezený a celá niva prohrabaná. To
nás tam bývalo. Každej sme si hlídali svoje hejna, aby se nám
nezmíšaly. Ty kačeny se pěkně pásly, ale ty husy pořád kejhaly a naráz se rozletěly a letěly nam nad hlavama a všecky
ostatní se přidaly k nim. Letěly až na druhej konec nivy. Tam
se všecky smíšaly do jednoho hejna. Co včil budeme dělat?
„Nic, samy se zamíšaly, ať sa aj rozmíšajú,“ povídala MIladka.
Udělali sme si rajčuřňu. Ve strnisku sme si vyhrabali chodníky a hónili sme se všecí bosky. Obúvali sme se enom v nedělu do kostela. K večeru se husy rozmíšaly, každej se poznal
svoje a aj s kačenama sme jeden po druhým hnali dom. Ale
na mě žádný husy nezbyly, obešla mě hrůza. Co včil? Že by
přes cestu vlezly nekde do turkyně? Chvílu sem jich hledala,
volala sem babula, babula, ale bylo ticho. Dyby tam byly, gagotaly by nebo by aspoň zabělaly. Byla ve mně malá dušička,
myslela sem si, zaženu kačeny dom a půjdu jich hledat. Po
cestě sem se potichu modlila k sv. Antoninku, prosím patróna ztracených věcí, pomož mně. Dyž sem doma otevřela
vrata ode dvora, husy byly na dvoře. To sem si oddechla,
oni se napásly a měly žízeň, tak došly samy dom, neměly to
daleko. Husy, jak začaly tratit peří, tak se podškubávaly. Peří
bylo potřeba do peřin a duchen a děckám do výbavy. Až zas
podrústly, teprve potom se krmily turkyňú třikrát denně. Co
bylo práce enom okolo drůbeže. A co teprve okolo dobytka.
To vám budu vykládat podruhý.
Jarka Veselá

Vzpomínka na rok 1981 aneb 40 let uteklo jako voda
Dorost Tj Sokol Kobylí - 1981
Fotka kobylského dorostu je z konce března 1981.
Dorost tehdy hrál druhým rokem krajskou soutěž I. třídy.
Do Kobylí na hřiště Za Mlýnem jezdili soupeři zvučných
jmen – Hodonín A, Staré Město A, Slovácká Slavia B, Kunovice, Veselí, Hluk, Břeclav, Mutěnice, Kněždub, Rajhrad.
Tyto první dva roky účinkování dorostu v krajské soutěži
jistě patří k tomu lepšímu v historii kobylského fotbalu.
Dolní řada zleva:
Vladimír Studýnka – brankář, Milan Otáhal – střed zálohy,
Jiří Matějka - stoper, Vít Damborský - útočník, Petr Mikulica - útočník, Milan Dufek - útočník
Stojící zleva:
Trenér Karel Vykydal, Jaroslav Řačák – levý obránce, Antonín Knápek – pravý záložník, Josef Kaňa – levý záložník,
Milan Vojtěšek – pravý obránce, Ivo Svoboda - stoper
14
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Lácaranka (Kobylská kapela) - 1981

li, v Boleradicích to bylo poprvé. Pro kapelu to byla nová
zkušenost, dva dny hraní po sobě, pochody, zvaní, sóla.
Koncem června roku 1981 hrála Lácaranka v BoleradiMladé nátisky dostály zabrat. Nevím dodnes, jak jsme mucích svoje první kompletní hody (tehdy ještě pod názvem
zikantsky obstáli, ale vím jistě, že nás hraní moc bavilo
Kobylská kapela).
a snad jsme toho tím mladým nadšením pro muziku moc
nepokazili. Dá se říci, že Boleradice a poté i dědiny v jejich okolí dali Lácarance tu
pravou šanci.
• V Lácarance tehdy hrála
většina chlapců z Kobylí,
Břetislav Herzán z Brumovic a Luděk Michna z Vrbice, zpívali Iva Kubicová
(Komárková) z Němčiček
a Jana Houšková (Podlucká)
z Divák.
• Dodnes aktivně hrají: křídlovák a skladatel Pavel Svoboda v Lácarance (na fotografi
stojící první zprava, postupem času se stal jednou
z nejvýraznějších osobností
dechovkového světa u nás),
trumpetista Jirka Matějka
ve Zlaťance (stojící vedle
Metoděje Hanáka vpravo),
Lácaranka (Kobylská kapela) – hody, Boleradice, červen 1981
shodou okolností by se měli
oba dva představit na letošních boleradských hodech,
Stojící zleva:
Radek Pekařík (klečící první vpravo) vyměnil křídlovku za
Břetislav Herzán (+1993) - tuba, Vlastimil Loveček
housle a hraje v cimbálové muzice Grajcar a Jana Houško(+2018) – doprovod, Josef Kaňa - tenor, kapelník Metoděj
vá zpívá s kapelou Božejáci.
Hanák, Jiří Matějka - doprovod, Jaroslav Řačák – 2. křídlov• V roce 1981 v Boleradicích tehdy stárkovali chlapci po
ka, Milan Otáhal - baryton, Pavel Svoboda – 1. křídlovka
vojně, pokud si dobře pamatuju, tak první stárek byl Laďa
Dolní řada zleva:
Otýpka, druhý František Koráb atd. Hody se odehrávali na
Petr Lanžhotský – es klarinet, Josef Kuňák – b klarinet, Miplace před hospodou u Šemorů, průběh hodů byl podobný
lan Dufek – obl. trumpeta, Petr Mikulica – trombon, Josef
jak v současnosti, jen zavádka se nezpívala (ta se obnovila
Suský - bicí, Radek Pekařík – 2. křídlovka
později a Lácaranka byla u toho)
•
Několik
muzikantů hrálo souběžně taky fotbal (v té době
V roce 2011 jsem psal o vystoupení Lácaranky na hojsme
docela
úspěšně reprezentovali Kobylí v krajské dodech v Boleradicích do boleradského zpravodaje. Pro zarostenecké
soutěži)
a tak jsme si při zvaní užili setkání
jímavost článek předkládám i Vám, čtenářům kobylského
s
fotbalovým
rozhodčím
panem Stehlíkem, který nás dobzpravodaje.
ře znal.
Seděli jsme nedávno s Jiřím Jandou před sklepem v Tihel• Rád bych připomněl také místní divadlo. Během hraní
ni. Už se stmívalo a Boleradice se chystaly spát. Nalévalo se
jsem poznal mnoho lidí, kteří se točí kolem divadla v Boledobré víno a beseda neustávala… „Víš, že je to právě letos
radicích a o to víc mě zajímaly jejich herecká představení.
třicet roků, co tu hrála Lácaranka poprvé na hodech a že
Myslím, že na základě své třicetileté praxe v kultuře dokáto byly vůbec první kompletní hody, které tehdy naše mlažu ocenit, čeho boleradští ochotníci dosáhli.
dá kobylská kapela odehrála…“ Slíbil jsem Jirkovi, že něco
• Říká se, že co zažijú muzikanti, zažije málokdo. Je to pravmálo napíšu. Rád přikládám fotografii a pár vzpomínek.
da, vzpomínat by se dalo hodně dlouho. Od té doby, co
Lácaranka hrála poprvé na hodech v Boleradicích, se toho
• V roce 1975 založil Metoděj Hanák společně s Jaroslahodně změnilo. V Boleradicích máte nové, velice pěkné
vem Hamanem v Kobylí dětskou kapelu, prostě ve školní
hodové sólo, nový sál, zpívá se zavádka, dědina vyrostla
rozhlase oznámil, že se zakládá nová muzika. Tak nějak
ještě více do krásy. Zůstala přátelská a rodinná atmosféra
vznikla Lácaranka, vlastně tehdy jen Kobylská kapela.
dědiny, Proto se do Boleradic rád vracím.
V roce 1981 už měli muzikanti něco za sebou, průměrný
věk členů kapely 17,5 let kazil jen kapelník Hanák, ročJosef Kaňa
ník 1903. Kompletní hody jsme ještě do té doby nehrá15

KOBYLÍ DĚDINA

1/2021

Nová mapa Modrých hor
Modré Hory hlásí: Jsme připraveni! Novou mapou
50 nejoblíbenějších turistických cílů otevírají svoji
náruč plnou služeb.
Mapa jako skvělý pomocník a rádce
Horkou novinkou je zbrusu nová mapa padesátky doporučení na nejoblíbenější turistické cíle a kvalitní služby
hned v pěti modrohorských obcích. Zájemci si ji mohou
prohlédnout jak ve verzi tištěné, tak i v online podobě na
www.modrehory.cz/mapa. Návštěvníkům tato mapa jistě
přijde vhod při plánování programu v regionu, ať už přímo na Stezce Modré Hory při pěších procházkách, na kole,
nebo třeba jen při návštěvě zajímavého cíle vlastním autem.

O co určitě nepřijdete?
O jedinečná místa plná zajímavostí k poznávání, relaxaci, sportování, ochutnávání a kulturně‑společenského
vyžití, která Vám rozhodně nedovolí přenocovat v našem
regionu jen krátce. Nevyhnete se tu návštěvě vinařství, vinných sklepů s ochutnávkou vynikajících modrohorských
vín v dechberoucích sklepních lokalitách a vinařských
uličkách. Ty pravé gastrozážitky zažijete hned v několika
vyhlášených restauracích, kavárnách i bistrech. Obchůdky
s farmářskými produkty jsou zde samozřejmostí.

16

Nenechejte si ujít ani další
nezapomenutelné zážitky!
Třeba návštěvu historické památky s multimediální
projekcí o historii habánů, galerii umění, vyhlídky a rozhledny s úchvatnými panoramatickými výhledy, přírodní
rezervace a biocentra, letiště, koupaliště, nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě, relaxační
lesopark, skatepark, paintball, discgolfové hřiště, solnou
jeskyni, wellness služby, vinařské i hospodářské památky,
ovčí farmu a minizoo, koňský ranč, muzea, sakrální památky a mnohé další. Region protkaný širokou sítí upravených
turistických stezek a cyklostezek je jako stvořený pro zážitkovou aktivní dovolenou pro celou rodinu.

Navštivte nás a užijte si kvalitní zážitkové služby,
kterými se region jen hemží. Spokojený návštěvník
je naší prioritou i samozřejmostí. Přijměte tedy srdečné pozvání k relaxaci v Modrých Horách!
Těšíme se na Vás.
online mapa‑fotogalerie‑mapy ke stažení‑texty‑odkazy
viz: https://www.modrehory.cz/mapa
Lukáš Stávek, manažer, Modré Hory
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Označením VOC se mohou pyšnit nová vína
Vinařský zapsaný spolek VOC Modré Hory organizoval
v jarních měsících pracovní setkání jmenovaných hodnotitelů vín VOC Modré Hory z důvodu I. zatříďování vzorků
vín pro tuto certifikaci v letošním roce. Pracovní hodnocení vín proběhlo ve Vinařství Horák Vrbice za splnění aktuálních přísných protiepidemických opatření.
Celkem bylo přihlášeno 15 vzorků z nichž bylo 5 vín
rosé a 10 vín červených od 8 členských vinařství, mezi
nimiž byli zastoupeni vinaři všech modrohorských obcí.
Přísnému tříhodinovému hodnocení pro certifikaci dohlíželo 7 renomovaných degustátorů.
Podmínkám a pravidlům pro udělení označení VOC
Modré Hory vyhovělo 13 vzorků a 2 vzorky nevyhověly. Odrůdová skladba hodnocených vín byla následující:
8x Frankovka, 4x Svatovavřinecké, 2x Modrý Portugal,
1x směs FR+SV. Spolek organizuje zatříďování vín vždy dvakrát
ročně, další hodnocení proběhne
v bořetickém Rodinném vinařství
Jedlička.
Letošní jarní pracovní setkání
mělo i významné kulatiny, jednak
se jednalo historicky o již 20. zatříďování vín a 10 let od prvního
zatřídění vína VOC Modré Hory,
z.s. Za tuto první dekádu činnosti
spolku nelze nezmínit sedm vinařství z devatenácti, která zatřídila
do modrohorské certifikace VOC
zatím nejvíce vín: Syfany Vrbice –
25, Sedláček Vrbice – 25, J. Stávek
Němčičky – 25, P & R Stávkovi –
19, Patria Kobylí – 13, Horák Vrbice – 12 a Jedlička Bořetice – 10.
Nejstarším zatříděným vínem
se může pyšnit Frankovka 2008,
tehdy ještě z Rodinného vinařství
Jedlička a Novák Bořetice. Celkově
od vzniku spolku včetně prvního
letošního zatříďování bylo s kladným výsledkem pro certifikaci vín
VOC Modré Hory uznáno přesně
180 vín. Vinařství našeho mikroregionu stále více svá vína do této
certifikované klasifikace zařazují,
reagují tím na velice kladné odezvy svých zákazníků. Spolek má
aktuálně 19 členských vinařství
a těší se na případné rozšíření
o další zájemce z řad modrohorských vinařů, kteří do budoucna
cítí obrovskou příležitost k oslovení svých stávajících i nových
zákazníků v tomto moderním VOC
trendu.
Lukáš Stávek
VOC MODRÉ HORY
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Bylinky léta
Přichází doba letních prázdnin s rozvolněním a výhledem dovolených a nových zážitků. Po náročném „covidovém“ období budou chtít lidé dohnat vše, o co byli
ochuzeni – a proto je třeba věnovat více pozornosti i sebemenším vzniklým potížím, pozastavit se a občas i zmírnit v činnosti.
V červenci je dobré zaměřit se na krevní oběh, který
udržuje vnitřní prostředí našeho těla v rovnováze. Krvetvorbu podpoříme drobným červeným ovocem – třešněmi, višněmi, jahodami, rybízem červeným i černým, malinami, hrozny… Pomáhají také zelené byliny, preventivně
i při nastupujících zdravotních problémech:
- kopřiva dvoudomá (list) – všestranně posilující a krevčistící, na chudokrevnost
- jírovec maďal /kaštan/ (květ) – protizánětlivý, příznivě ovlivňuje pružnost cév a periferní prokrvení, léčí
artritidu
- smrk (výhonky) – prokrvují a prohřívají
- řimbaba (kvetoucí nať) – protimigrenozní, rozšiřuje
cévy. Tinkturu užíváme při nástupu migrény 5-10 kapek
každou půl hodinu.
- routa vonná (kvetoucí nať) – zlepšuje pružnost cév
- rozmarýn (list) – prokrvuje krevní oběh, zlepšuje zažívání
- citronová tráva (list) – snižuje hladinu cholesterolu,
zvyšuje koncentraci, detoxikuje játra
- máta (nať) – snižuje krevní tlak
- meduňka (nať)– pomůže při nespavosti a vypětí
- saturejka zahradní (list)– posiluje srdce, snižuje krevní
tlak, tlumí zvýšenou tepovou frekvenci
- rybíz černý (list) – podporuje hojení cév a zabraňují
jejich praskání
- tolice vojtěška (list, květ) – pro vysoký obsah zejména
minerálních látek je posilující, rozmixovaná vhodná do
smoothie
- pelyněk estragon (list) – reguluje zažívání, proti kornatění cév a snížení krevního tlaku
- dobromysl obecná (kvetoucí nať) – při zánětech a neurózách, ne dlouhodobé užívání, může ovlivnit činnost
štítné žlázy. V malých dávkách v čajových směsích
i delší dobu bez přerušení.
- hloh obecný (květ) – reguluje krevní oběh
- řepík lékařský (kvetoucí nať) – univerzální bylina, tlumí
záněty zejména na sliznicích. Ve směsi s okvětními lístky růží (zejména červené barvy) je známý jako „učitelský čaj“. Z historických pramenů je známo, že ho užíval
již J. Á. Komenský.
Můžeme si pochutnat i na čerstvých květech téměř
všech uvedených bylin, do salátů nebo přizdobení pokrmů (ne jírovec, řimbaba, hloh, routa).
Všechny uvedené byliny můžeme sušit a připravovat
z nich léčivé čaje. Velmi účinné jsou tinktury, což je ucho18

vání účinných látek bylin v alkoholu. Připravujeme je: na 1
váhový nebo objemový díl krájené rostliny přidáme 5 dílů
alkoholu (dobré pálenky 45%), necháme alespoň 14 dní
odležet při pokojové teplotě s občasným protřepáním,
scedíme a můžeme užívat (3xden/20 kapek – většinou do
odeznění potíží nebo 2 měsíce)
Uvedené rostliny nám mohou pomoci při regulaci počínajících potíží. Je třeba si uvědomit, že tak, jako neexistuje zázračná uzdravující pilulka, stejně tak neexistuje
zázračná bylinka, která by sama napravila škody na našem
organismu. Je potřeba práci rostlinných přípravků posílit
zdravou stravou a odpovídající životosprávou.

„učitelský čaj“

routa vonná

pelyněk estragon

Srpen je spojen s výraznou změnou teploty v průběhu měsíce. V první polovině ještě přetrvávají vysoké letní
teploty, které se mohou náhle změnit v chladno. Organismus se musí přiměřeně přizpůsobovat, a pokud to nezvládá, může to vést k narušení rovnováhy (projevuje se
např. nástupem infekcí).

K posílení obranyschopnosti můžeme použít:
- třapatku nachovou, lichořeřišnici větší – jsou to
přírodní antibiotika a antivirotika, mají léčivý účinek na
močové a dýchací cesty. Neměli by užívat kojenci, malé
děti a osoby s vředy či chorobami ledvin.
- yzop lékařský – antibakteriální a vnitřně desinfikuje
- topolovku růžovou (variantu s černými květy „Nigra“)
pečuje o sliznice trávícího traktu
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- šalvěj a tymián – desinfikují
- kopra a libeček – zlepšují zažívání
- jitrocel kopinatý – protizánětlivý
- křen – celkově posiluje a zlepšuje látkovou výměnu
- černuchu setou (černý kmín) – příznivě ovlivňuje látkovou výměnu
- borůvky – desinfikují a obnovují sliznice
- česnek setý i naťový – ozdravuje střevní flóru a tím
posiluje imunitu
- měsíček lékařský – hojí záněty, podporuje práci jater
V srpnu lze pokračovat ve sběru léčivých rostlin a zpracovávat je. Nesbíráme za rosy a po dešti, ne uvadlé a zasychající. Květy sbíráme za slunných dnů a čerstvě vykvetlé.
Ve volné přírodě sbírejte jen to, co bezpečně znáte!
Sušíme na stinném vzdušném místě. Některé byliny
(např. květ divizny) je nutné sušit na slunci nebo umělým
teplem. Před uskladněním musí být byliny dokonale suché. Zkouška sušených bylin: pokud se v uzavřené sklenici
neobjeví orosení na skle = v pořádku. Sušené byliny uchováváme na suchém a temném místě ve skleněných nebo
porcelánových nádobách s dobrým uzávěrem. Uskladněné květy vydrží 1 rok, listy a kořeny 2 roky

lichořeřišnice

yzop lékařský

Slezina zajišťuje imunitní funkce - je stále v pohotovosti a reaguje okamžitě na jakoukoli drobnou nesrovnalost
ve zdravotním stavu. Oslabuje ji také přílišná duševní práce a stres.
Slinivka má kromě látkové výměny (trávení, zpracovávání cukrů a tuků) na starosti také všechny sliznice. Typické pro oslabenou funkci slinivky je nadýmání, ale také
afty, opary, rozpraskané rty a v duševní oblasti mírná deprese.

Bylinky pro správnou funkci sleziny a slinivky:
- čekanka obecná (kořen, nať) – podporuje látkovou
výměnu
- třapatka nachová (květ, kořen) - podporuje činnost
sleziny, posiluje imunitu
- kopřiva dvoudomá (listy) – čistí krev
- puškvorec obecný (oddenek) – obnovuje trávení, posiluje žaludek a slezinu
- pampeliška (kořen, list) – pomůže při jaterních nemocech, čistí krev, povzbuzuje látkovou výměnu, podpůrná
při cukrovce, posiluje imunitu
- lopuch obecný (kořen) – podporuje látkovou výměnu,
detoxikuje
- máta (list), fenykl obecný (semeno) – na zažívací problémy
- ostropestřec mariánský (semeno) – právě díky němu
podpoříme slinivku, slezinu a imunitní systém a také
očistíme játra i žlučník
- černucha setá – černý kmín (semeno‑olej) - má univerzální použití, lze ji použít jako prevenci zánětu, podporu
imunitního systému, příznivě ovlivňuje stav pokožky
a vlasů; podává se při infekcích a potížích s trávením
Na oba orgány má uklidňující účinky skořice, dodává
tělu energii. Je prevencí nachlazení a bronchitidy. Vhodný je i zázvorový čaj. Z plodů sbíráme kaštany (na výrobu
masti, tinktury) a šípky.
Pokud si připravíte sušené byliny, můžete připravovat
čaje: vrchovatou čajovou lžičku přelijeme ¼ l vroucí vody
a necháme 10 minut odstát pod pokličkou. Přecedíme
a po doušcích pijeme 3 šálky denně.
Bylinky vybíráme podle vlastní intuice a možností.

topolovka – varianta Nigra

V září, se začínajícím podzimem, je třeba posílit funkci
sleziny a slinivky. Oba orgány jsou v tomto období velmi
zatížené. První polovina září patří slezině a druhá slinivce. Bylo by dobré přejít z osvěžujících a studených letních
jídel na pokrmy teplé a vařené. Prospívají jídla nasládlá
a mírně kořeněná, např. tepelně upravené dýně, červená
řepa a kořenová zelenina.

černucha setá (černý kmín)

Mgr. Zdeňka Krejčiříková
Ing. Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
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Rostou v Kobylí „stromy zamyšlení“?
Z uveřejněného novinového článku, který je vložen do
školní kroniky 1955/56 by růst asi měly. Vizte výstřižek
z novin:
Odhlédněme od tehdejšího stylu vyjadřování a zeptejme se pamětníků, případně jejich rodinných příslušníků nebo známých, kde byla semena jmenovaných stromů
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vyseta a kde vyrostla. Anebo zůstal jenom tento článek
z novin? Bohužel neznáme latinské názvy těchto stromů,
a proto zatím není možné ani s pomocí odborníků určit,
o jaké konkrétní stromy se jedná.
Děkuji za jakoukoli informaci.
Mgr. Zdeňka Krejčiříková
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Myslivecký spolek Kobylí - občanům
Začíná měsíc červen – měsíc myslivosti. Přicházejí na svět mláďata různých
druhů zvěře - srnčí, daňčí, zajíci, bažanti
a mnoho dalších druhů zvěře srstnaté
i pernaté. Celé toto období je obdobím
mláďat všeho druhu. Buďme proto zvláště ohleduplní a opatrní. Dbejme zvýšené
opatrnosti při našich vycházkách do přírody. Zvláště potom při venčení psů. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno do přírody. Předejdete tak možným
střetům se zvěří. Za to vám my myslivci
děkujeme a zvířátka vám budou vděčná,
že jim dopřejete klidu.
V měsíci březnu jsme opravili ohrádku
u křížku svatého Huberta na Korúhvičce.
Snad to zase nějaký čas vydrží v pohledné
podobě. Zúčastnili jsme se akce Ukliďme
Česko, kterou velmi dobře zorganizovala
Lucka Kovaříková. Byli byste překvapeni, co všechno se dá v přírodě najít za odpadky a kolik
toho je. Proto nebuďme k přírodě a k životnímu prostře-

dí tak bezohlední. Máme sběrné
dvory na odpad.
Je těžko pochopitelné, kolik lidé vynaloží
úsilí s vyvážením odpadu do přírody, když
mají lehce dostupné sběrné dvory přímo
v obci.
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme
museli zrušit naplánované střelby v měsíci květnu. Našli jsme ale náhradní termín
na tuto tradiční akci. Střelby se budou
konat 14. a 15. srpna. Tímto vás, všechny
občany a příznivce sportovní střelby, srdečně zveme.
Myslivecký spolek Kobylí prodává zvěřinu:
- srnčí v kůži – 90 Kč/kg
- daňčí v kůži – 70 Kč/kg
- divočák v kůži – 45 Kč/kg
Dle veterinárních předpisů je možný prodej jen celých
kusů v kůži. Objednávky je možné provést u mysliveckého
hospodáře L. Blažka na tel.: 737 199 913 nebo předsedy
spolku V. Svobody na tel.: 602 789 779.
Dále nabízíme místním vinařům roztok na aplikaci pachového ohradníku pro ochranu vinic a jiných porostů proti okusu zvěří. Odběr lze dohodnout na tel.: 602 789 779.
Myslivosti zdar. – V. Svoboda

Mladí hasiči informují
V sobotu 29. 5. si mladí hasiči po velmi dlouhé době
mohli zazávodit. Okresní sdružení hasičů Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže pořádalo v Drnholci
okresní soutěž hry PLAMEN. Soutěžilo se v omezené formě, a to v disciplínách:
- štafeta požárních dvojic,
- požární útok,
- běh na 100 m s překážkami (dorostenci).
Mladí hasiči velmi dobře reprezentovali naši obec a ve
výsledkové listině obsadili přední místa. Starší žáci mají
krásné 2. místo a dorostenci Míša Mikulicová, Tomáš Novák a Lukáš Mikulica vzali 1. místa a postupují do krajského kola.
Za SDH Kobylí
Andrea Mendlíková
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TJ Sokol Kobylí - fotbal
Muži:
Vzhledem k tomu, že byla zrušena již druhá sezóna po
sobě z důvodu covidové situace, mužstvo se udržovalo
v zimních a jarních měsících zejména individuálním způsobem, který byl v souladu s nastavenými proticovidovými pravidly.
V červnu 2021 opět vznikla Letní liga, které se kromě
našeho mužstva účastní Brumovice, Klobouky u Brna a Vrbice. Pro letošní rok byl domluven nový formát soutěže,
kdy v každé obci se odehraje během jednoho dne kompletní kolo.

Program je následující:
- 30. května 2021 na Vrbici
- 6. června 2021 v Kobylí
- 12. června 2021 v Kloboukách u Brna
- 26. června 2021 Finálový den v Brumovicích.
V současné chvíli máme za sebou první dva hrací dny,
kdy na Vrbice jsme domácímu celku podlehli 2:1 a doma
jsme naopak udolali Brumovice 3:1. Zda budeme hrát finále nebo o 3. místo, se rozhodne v Kloboukách u Brna, kde
nás čeká domácí tým.
Do Letní ligy nastupuje značně omlazené mužstvo, jedná se pro ideální možnost pro naše dorostenecké hráče

získat první kontakty s mužským
fotbalem a adaptovat se na něj.
Po dohrání turnaje mužstvo
naváže rovnou letní přípravou, během které se bude
chystat na začátek soutěže, který je naplánován na začátek srpna a všichni pevně věříme, že se po dlouhé době
dočkáme standardně odehrané soutěže.

Během letní přípravy budou sehrány
následující přátelská utkání:
- 4. 7. v 10 hodin Kobylí - Držkov (OP Liberecko)
- 11. 7. v 17 hodin Vlkoš (III. třída Hodonín) - Kobylí
- 25. 7. čas bude upřesněn Kobylí - Přísnotice
(III. třída Brno - venkov)
- 31. 7. v 17 hodin Kobylí - Bořetice (OP Břeclav).
Kdo má zájem o aktuální informace z našeho mužstva,
může nás sledovat na facebooku „Přátelé kobylské kopané“ nebo Instagramu tjsokolkobyli.
Michal Zich

Horni řada zleva - Jiří Šalášek, Libor Kučera, Tomáš Topínka, Šimon Chytka, Jakub Mazánek, Daniel Šebesta
Prostřední řada zleva - Petr Coufal, Dominik Eliáš, Jakub Novák, Jakub Otáhal, Pavel Blažej, David Kocourek, Patrik Šorš
Brankář a hrající trenér – Michal Zich

TJ Sokol Kobylí - Muži
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Stojící zleva - trenér Jakub Pazderka, Petr Vala, Jan Štefan, Petr Bureš, Jakub Otáhal, Adam Kadlec, Filip Švásta, Ondřej Popovský,
Patrik Šorš a trenér Ondřej Kocourek
Přední řada - Stanislav Pazderka, Tomáš Rozsypal, David Kocourek, Tadeáš Kolek, Martin Řačák, Tobiáš Novák
Ležící brankář Miloš Vala

Dorost Kobylí/Bořetice (červen 2021)

Starší přípravka

Mladší přípravka

23

KOBYLÍ DĚDINA

1/2021

Volejbalová obec kobylí
pořádá V SOBOTU 7. SRPNA 2021

MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA
48. ročník – turnaj mužů
48. ročník - I. třída muži
30. ročník - II. třída muži

Prezentace proběhne do 9.15 hodin.
Družstva, která se dostaví po termínu
prezentace, nebudou do soutěže přijata. Zahájení turnaje je v 9.30 hodin.
Startovné činí 600,- Kč za družstvo.

MEMORIÁL ANTONÍNA KANI
29. ročník – turnaj veteránů 40
20. ročník – turnaj superveteránů 50
10. ročník – turnaj megaveteránů 60

Turnaj bude ukončen asi v 19.30 hodin slavnostním
nástupem všech družstev, vyhlášením výsledků
a předáním cen.

Přihlášky muži, veteráni a ženy:
Ing. František Řačák
mobil: 724 049 219
e-mail: venkovskyraj@seznam.cz

KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN
8. ročník

František Řačák
UPOZORNĚNÍ:
		

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu zúčastněných družstev, případně na zrušení celé akce,
těsně před termínem konání turnaje, v souvislosti s aktuální situací pandemie Covid 19.

Inzerce

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Profesionální komentovaná videoprohlídka
Pomůžu i Vám s prodejem Vaší nemovitosti

Rodinné domy

Stavební pozemky

Vinné sklepy Výkup nemovitostí

Vinohrady

Pole, sady

Jan Vystoupil
Realitní makléř

+420 774 999 016
www.janvystoupil.cz
Pro své klienty aktuálně hledám
Rodinný dům ideálně s větší zahradou

Dům ke kompletní rekonstrukci

Vinné sklepy, nejlépe s vlastním vinohradem

Samostatnou registrovanou vinici

Stavební pozemky různých velikostí

Ovocný sad ideálně s chatkou

Finance

Reality

Investice

Inzerce

HLEDÁME KE KOUPI DŮM V KOBYLÍ, PŘÍPADNĚ BOŘETICE NEBO VRBICE.
ZA JAKÝKOLIV TIP BUDEME RÁDI. KONTAKT NA TEL. 737 859 161
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Inzerce

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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KLASICKÉ A HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru
zařazeny nebyly. Od 1. ledna 2021 se však situace změnila.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově nařizuje třídit
i klasické a halogenové žárovky.
Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek se
předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba.
Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod různými názvy stále
dovážejí.
Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé
běžné a halogenové žárovky nepatří. Vrací se stejně jako úsporné
a trubicové zářivky, výbojky nebo LED žárovky. Můžete je vrátit
v obchodě při nákupu nových, ve sběrných dvorech nebo je vyhodit
do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která
recyklaci světelných zdrojů v České republice zajišťuje.

Když si půjdete koupit žárovku, uvidíte u její ceny výši
příspěvku na recyklaci, kterým výrobci přispívají na
budoucí recyklaci vysloužilé žárovky. Viditelné uvádění
příspěvků na recyklaci neplatí jen pro žárovky, ale pro
všechna elektrozařízení.
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Inzerce

Inzerce

Inzerce

KOUPÍM
listinné akcie
společnosti

PATRIA Kobylí a.s.
Tel.: 722 026 076
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Udělejme si čas na odpočinek
Díky pandemii jsme zažili zvláštní školní spíše distanční
rok. Děti byli více doma než ve škole. Bylo to náročné pro
všechny strany. Myslím si, že na toto období nikdo z nás
nezapomene. I ve farnosti byla omezena účast na bohoslužbách. Díky opravenému kostelu ve Vrbici a dostupnému internetu jsme mohli přenášet bohoslužby on‑line.
V průměru bylo 100 připojení. Mnozí lidé byli vděční,
že alespoň tímto způsobem mohli mít kontakt s farností
a sledovat mši svatou prostřednictvím internetu. Vzhledem k tomu, že se již opatření uvolňují, jsme ukončili přenos on‑line bohoslužeb v neděli 30. května. Díky všem,
kteří se na přenosu podíleli. Jsem rád, že se opět můžeme
scházet a slavit mši svatou v kostele.
Nastává čas prázdnin a dovolených, na který se většina
z nás těší.
V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli, všechno
má svůj čas: je čas budovat i čas bořit. Je čas plakat i čas
smát se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8)
Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je čas prázdnin
a dovolených. Čas bez práce, čas bez školy!
Ale i o prázdninách můžeme my dospělí do školy k dětem. Ony se totiž ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou
kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit od dětí,
je tolik důvodů k úžasu! Během roku na to nemáme čas.
Divíme se jiným věcem, často nepříjemným. Všechno má
svůj čas.
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Prázdniny jsou časem obdivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i časem poděkování za to všechno. Nepříjemných věcí bylo dost po celý rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty příjemné. Mluvme o kráse, mlčme a žasněme!
Umět aktivně odpočívat a nabírat nové síly je pro člověka důležité. Je třeba změnit činnost a věnovat se tomu,
co nás občerství na těle i na duši. Volný čas máme k tomu,
abychom se mohli rozvíjet i v jiných oblastech života a nabyli rovnováhy.

Nabízím Vám několik rad od Johna Powella
pro trávení volného času:
1) Vymez si každý den nějaký čas na to, co tě baví, co tě
uvolňuje a uklidňuje.
2) Vyjdi si častěji do přírody. Sleduj a poslouchej šum lesa,
sleduj krásu přírody, vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru a obdivuj hvězdy.
3) Přečti si svou oblíbenou knihu
4) Zamysli se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní
nějakou pozitivní stránku.
5) Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!
Přeji vám klidné dny a dobře strávený čas se svými blízkými.
P. Tomáš Caha
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Plánujeme a zveme Vás
- Zveme rodiče s dětmi v pátek 25. 6. v 18 hodin
na farní zahradu na táborák s opékáním buřtů.
- Žehnání dopravních prostředků proběhne
v neděli 27. 6. po skončeni mše svaté
ve 12 hodin u fary a na parkovišti za farou.
- Děkování za úrodu bude v neděli 26. 9.
v 11 hodin při mši svaté.
- Začátek školního roku - žehnání aktovek
prvňáčkům, školákům a studentům
v neděli 5. 9. v 11 hodin při mši svaté
- Táborák na začátku školního roku bude
v pátek 10. 9. v 17 hodin na farní zahradě.

Poslední červencová neděle bude

Světový den prarodičů a seniorů
Žijeme v době, kdy středem pozornosti je mládí. Mládí
znamená výkon a snahu pomíjet vše staré.
Ale co s lidmi, kteří se dnes dožívají díky dobrému zdravotnictví vysokého věku?! Pro mnohé jsou zbytečnými, ba
dokonce zatěžujícím prvkem, a dávají jim to znát. Nepodřezáváme si pod sebou větev?! Naštěstí existují lidé, kteří se snaží porozumět stáří, dát mu váhu, která mu náleží
a též prokázat pomoc a lásku.
V dřívější době, kdy žily v rodině pohromadě tři generace, byl starý člověk začleněn do společnosti, měl tam své
místo. Zprvu pomáhal svými slábnoucími silami, sledoval
děj kolem sebe a vyzařoval do okolí klid a důvěru. Též
vzpomínal, ale byl také připomínkou těm mladým, že nadejde čas, kdy i oni budou staří. Mladí se učili od starých.
Umění stárnout je velkým uměním, je to nalézání
smyslu života. Jako farnost se chceme zapojit a vymyslet
aktivity pro seniory a připravit jim jednou za čas setkání
s programem. Úkolem nás všech mladších je dávat seniorům pocit důležitosti a užitečnosti.

Mottem pro tento den
jsou Ježíšova slova k apoštolům „Já jsem s vámi po všecky dny.“ Je to též příslib blízkosti a naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem
projevovat. Nejen vnoučata a mladí jsou povoláni být přítomnými v životě starých lidí, ale také senioři a prarodiče
mají nezastupitelné poslání povzbuzovat mladé lidí k životu a předávat jim životní moudrost.
P. Tomáš Caha

Papež František se rozhodl k ustanovení světového dne
prarodičů a seniorů pravidelně čtvrtou neděli v červenci
v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Letos to bude v neděli 25. července.
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Moje maminka
Anděl, který z nebe spadl,
to je naše maminka.
Ráda peče, ráda vaří,
tvář úsměvem rozkvétá.
Maminka je naše všechno,
ráda nás vždy pochválí,
i když někdy zazlobíme,
úsměvem nás pohladí.
Diana Lůbalová

Krátké ohlédnutí
Pomalu končí školní rok 2020/2021. Určitě ten nejdivnější rok, jaký kdy mohli žáci, učitelé i rodiče vůbec zažít.
Většinu roku všichni strávili u počítačů, těch pár týdnů
prožitých společně ve škole určitě nestačilo k tomu, abychom si mohli říct, že všechno bylo v pořádku. Nakonec
všichni naši žáci měli k dispozici zařízení, díky kterým se
mohli vzdáleně vzdělávat, všichni měli internetové připojení. Odpadly soutěže, nekonaly se mimoškolní akce, hlavním úkolem bylo, aby se všichni měli možnost vzdělávat
tak, aby nevznikl příliš velký rozdíl oproti normální situaci.
Dalším hlavním úkolem bylo připravit deváťáky na přijímací zkoušky, aby obstáli v konkurenci ostatních žáků. To
se určitě povedlo. Všichni žáci, kteří se poctivě připravovali, jsou přijati na školy, které si vybrali, ve většině případů nemuseli hledat náhradní řešení. Jistě k tomu přispěla

i skutečnost, že jsme využili možnosti dělit třídy na více
skupin v češtině, matematice a cizích jazycích.
Bylo to těžké pro učitele, zaměstnance školy, žáky i rodiče. Ale zvládli jsme to a všem, kteří se o to zasloužili, patří velký dík. Všichni jsme získali nové zkušenosti, mnoho
z nich využijeme i v běžné práci.
Všichni doufáme a věříme, že se takový školní rok už
nikdy opakovat nebude. I tak však budeme nadále dělit
většinu tříd 2. stupně v nejdůležitějších předmětech, abychom dohnali ztráty a abychom opět připravili žáky ke studiu na středních školách tak, jak je na naší škole zvykem.
Kéž je ten nový školní rok zase úplně běžný a normální.

Pohlednice z doby covidové…

…měli-jako slohové cvičení-napsat sedmáci.
Co by na ně napsali?
Milý Franto, dnešní doba je těžká. Nemůže se chodit do školy, zákaz
vycházení v noci, atd. Ještě štěstí, že žijeme na vesnici tady se ty zákazy
moc nehlídají.
Nevím, jak to máš s distanční výukou, ale mně distanční výuka docela
vyhovuje.
Mám klid a sám se učit umím. Mamka většinou zůstává doma, protože
je učitelka, a tím pádem nechodí do školy. Ale tím, že mám 4 sourozence,
to není lehké vydržet 2-3 měsíce se všemi členy rodiny doma. Ale nějak
to zvládám. Jednou z pozitivních věcí je to, že tuto zimu hodně sněží. Na
školu se, upřímně, moc netěším, ale doba už je taková.
S pozdravem, Szczepan
Ahoj Baru, jak zvládáš distanční výuku? Já vcelku ano, ale stejně už se
těším do školy.
Přece naživo je to lepší. Těším se, až se potkám se všemi spolužáky
a hlavně s paní učitelkou Vojtěškovou.
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Hlavně mi vadí, že se mi někdy seká počítač. A pak
ztrácím souvislosti.
Ale zase se mi líbí, jak učitelé velmi pěkně podávají
výuku ve všech hodinách. Covidu odolávám, a tak to
zatím jde.
Měj se hezky, Nikča
Milý Tondo, mám se dobře, ale bylo už líp. Bohužel
COVID-19 mi tuto situaci moc neulehčuje. Všechno je
zavřené, nemůžeme nikam, doma se nudím a myslím
si, že Ty taky. Škola je pro mě asi ta nejhorší věc, která
je zavřená. Chybí mi spousta kamarádů, učitelů a zábavy. Doufám, že na sebe dáváš pozor. Drž se!

Dobrý den, paní učitelko, píši Vám, jak zvládám distanční výuku. Výuka mi nepřijde tak strašná, ale myslím, že učivo lépe pochopím ve škole.
Někdy je toho na mě trochu moc, ale nakonec si všechno dodělám a jen čekám, kdy dostanu nový úkol, i když
bych ho už nejraději nedostala…
Doufám, že se situace s koronavirem zlepší, nechci, aby
umíraly další desítky lidí. A chci, abychom se zase mohli
vrátit do školy. Někdy jsem naštvaná za nezodpovědnost
ostatních lidí, kteří například demonstrují, nenosí roušky
nebo všude hlásají, že se nic neděje.
Byla bych ráda, aby tu koronavirus nikdy nebyl, ale je
tady a já doufám, že už tu moc dlouho nebude.

S pozdravem, Honza

Krásný den a pevné zdraví přeje
Magdaléna Vykydalová

Budoucnost našich deváťáků
V letošním roce ukončí povinnou školní docházku na
naší škole 40 žáků 9. tříd a 1 žák 8.třídy. Jak vyplývá z následujícího přehledu, pro své budoucí studium si chlapci nejčastěji vybírali obory zaměřené na elektrotechniku
a informační technologie, dívky upřednostnily obchodní
akademii.
Přijímací řízení letos doprovázelo hned několik mimořádných opatření. Tím nejzásadnějším byl posun termínů
zkoušek‑uchazeči je absolvovali o tři týdny později, než
bylo původně plánováno. Navíc museli předložit potvrzení o negativním testu na Covid-19.
V těchto dnech už je však rozhodnuto a žáci se těší na
nové zážitky v nových školách.
Lenka Varmužová, výchovná poradkyně

MATURITNÍ OBORY
Obor
Gymnázium
Obchodní akademie,
Ekonomika a podnikání
Informační technologie
Elektrotechnik
Cestovní ruch
Sociální činnost
Bezpečnostně právní činnost
Veterinářství
Zubní technik
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva
Reprodukční grafik pro média
Praktická sestra
Logistika
Kosmetické služby

Chlapci
-

Dívky
2

3

5

4
3
1
-

1
1
1
1

1

-

1
-

1
1
1

UČEBNÍ OBORY
Obor
Chlapci Dívky
Kadeřnice
2
Prodavačka se zaměřením na květiny
1
Mechanik nákladních vozidel a autobusů
1
Automechanik
1
Autokarosář
1
Elektrikář
2
Zedník
1
Mechanik seřizovač
1
Truhlář
1
Ubytovací a stravovací služby…
1

Něco pro maminky…
Milé maminky, možná jste si v záplavě každodenních starostí a práce ani neuvědomily, že máte svůj svátek. A v pravý čas
(třeba i ze studu) vám to nepřipomněly ani vaše děti. My ve škole jsme si však, jako každý rok, váš svátek připomněli.Tentokrát
jen otázkou. Snad vás odpovědi potěší i teď…

Čeho si na své mamince nejvíce vážím?
(otázka pro osmáky)
…že ji vůbec mám, ne každý má takové štěstí jako já. Že se
s ní dá normálně bavit a že mě podporuje.
…úplně všeho, její lásky a podpory. Té důvěry, kterou mi
dává, a svobody. Její empatie a trpělivosti. Vážím si jí tak moc
především proto, že mi dala život, ale i teď mi pomáhá tím
životem procházet. Ne každý má takové štěstí na maminku
a rodiče vůbec. Máme skvělý vztah, můžeme spolu mluvit
o všem. Jsem za ni moc vděčný a vážím si jí nejvíc na světě.
…protože mi dala domov a stará se o mě, i když je nejhůř.
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…že nám uvaří vynikající oběd a pomůže mi ve všech situacích. A proč? Protože se z toho hezky najím a některé situace dokáže udělat mnohem jednodušší. A jsem rád, že mám
velmi dobrý vztah s maminkou, protože je potom mnohem
jednodušší se s ní bavit. A že se většinu času usmívá. To je na
ní to nejhezčí.
…že je milá, protože když je člověk milý, lépe se s ním komunikuje a pracuje. Že je ochotná pomoci kdykoli a komukoli, že
je slušná a poctivá, protože to je v této době málokdo.
…že je trpělivá a taky si umí udělat čas, že si práci nenosí
domů. Hodně se mi líbí, jak se dokáže nad všechno povznést.
…že se o mě stará, má mě ráda a v ničem mě nenechá samotného. Vždy mi pomůže, nejen se školou, ale i s ostatními
věcmi. Jsem rád, že ji mám, a snažím se jí co nejvíce pomoct
s domácností.
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…že se nevzdává bez boje.
…že i když někdy udělám nějakou blbost, tak si o tom se
mnou dokáže normálně promluvit, aniž bych dostal nějaký
trest.
…že když chce, je moc hodná a je s ní sranda. Obdivuju ji, že
to všechno zvládala do mých devíti let úplně sama. Je pro
mě asi ten nejsilnější člověk, kterého znám, protože to se
mnou a s bráchou nemá někdy úplně jednoduché. Ona není
mamka jako každá jiná, to na ní mám nejradši. Mám ji opravdu ráda a nikdy bych ji za žádnou jinou nevyměnila.
… její laskavosti, že se jí můžu s čímkoliv svěřit a mám jistotu,
že nikdy neprozradí moje tajemství.
…že dokáže pohotově a rychle reagovat. Díky tomu se i těžká situace může někdy snadno vyřešit jen tím, že vždy ví, co
udělat první. Také má spousty zkušeností.
…že je šikovná, spolehlivá a stará se o rodinu.
…že mě vede k tomu, abych se dobře učila a sportovala.
…že nás má všechny stejně ráda.
…že mně dala život, pomáhá mi se vším a podporuje mě.
…že tu pro mě vždycky je.

Sedmáci to pro změnu vyjádřili veršem…
Pro mou maminku
Kytičku ti přinesu, do vázy ji dám,
a to proto, maminko, že tě ráda mám.
Ráda jsi mi pomohla, když jsem měla potíže,
i když tě pak čekaly tvoje vlastní obtíže.
Starala ses o mě vždycky, jak jsi nejlíp uměla,
a měla jsi velkou radost, když jsem v něčem uspěla.
Děkuji Ti, maminko, za všechno, co jsi pro mě udělala,
a chci, abys věděla, že tě budu mít, mám a měla jsem ráda.
Magdaléna Vykydalová

Úvahy z doby covidové… Kdybych měl stroj času…(zamýšleli se páťáci)
…vrátila bych se zpět do doby, kdy byla moje máma na základce. Chtěla bych do minulosti, abych poznala, jaké to bylo,
jak se učilo, jak mamka vypadala, jaké měla kamarádky.
… podívala bych se do Německa a Turecka, abych poznala
herce, který hraje hlavní postavu v mém nejoblíbenějším seriálu. Chtěla bych od něj i podpis. Jmenuje se Argodan Atalay a hraje v seriálu Kobra 11, kde se jmenuje Simír Gerchán.
A taky bych se chtěla zúčastnit natáčení tohoto seriálu.
…jako první bych určitě jela za svou prababičkou a chtěla
bych s ní strávit hodně moc času, protože mně a celé mojí
rodině moc chybí. Měla jsem ji moc ráda a celá rodina taky.
Chtěla bych jít i za ostatními prababičkami a pradědečky,
protože jsem je nezažila a chtěla bych je poznat. A varovala
bych lidi, že bude válka, aby se všichni někam schovali. Nebo
aby nechodili na Titanic, protože se potopí.
…chtěl bych se dostat na zápas FC BARCELONA, vyfotit se
s Lionelem Messim a získat od něj podpis. A potkat se s Ky32

lianem Mbappé, od toho bych chtěl ještě i dres. Protože to
jsou moji nejoblíbenější fotbaloví hráči.
Antonín Vajbar
… cestoval bych do roku 2017, protože v roce 2018 umřel
můj oblíbený rapper XTentacion. Chtěl bych s ním být na
jeho koncertu.
… chtěla bych se podívat do doby, kdy byly koncentrační tábory. Ne to zažít na vlastní kůži, jen bych chtěla vidět, jak
vypadaly uvnitř, jak vypadala ta strašná plynová komora a jak
se tam vlastně žilo.
…podíval bych se do budoucnosti. O sto let dopředu, abych
viděl, jak to na světě vypadá a jakou mám rodinu.
…chtěla bych se přenést do světa Harryho Pottera a žít tam
alespoň jeden den. Protože jsou tam kouzla.
…podíval bych se sám za sebou do budoucnosti. Zajímalo by
mě, co bych dělal a kde bych byl.

KOBYLÍ DĚDINA

…šla bych za taťkou, protože jsem s ním nebyla dva roky (napravit všechny chyby…).
…podívala bych se do roku 2000, jak celá moje rodina tehdy
vypadala. Protože chci vidět, co dělali třeba venku, ve škole
i po škole. Ale taky bych se chtěla podívat do roku 2012, protože mě zajímá, co jsem já jako malá dělala a jak se všichni
měli v tu dobu a jak já jsem vypadala jako malinká.
… chtěla bych se podívat do minulosti, protože bych chtěla
pomoct mamince. Jako malá to neměla zrovna jednoduché.
A když jsem byla já menší, byla jsem zlá na tatínka i maminku
a dodnes je mi to líto… A zachránila bych tatínkovi pejska.
A zkusila bych napravit některé chyby, které jsem udělala.
…podíval bych se do budoucnosti, protože mě zajímá, jak
bude svět vypadat, jak bude fungovat, jak budou vypadat
lidé a jak se budou chovat. A jestli země vůbec ještě bude…

Zamýšleli se též osmáci…
Škola základ života?
Nedávno jsem projížděl internetem a dočetl jsem se, že
nějaký český středoškolák se dostal na jednu z nejžádanějších amerických vysokých škol -Yale. V tu chvíli jsem si
uvědomil, že když se budeme dobře učit, můžeme v životě
dělat práci, která nás baví. Základní škola nám dává největší
základy do života. Kdyby tyhle věci někdo neuměl, nemohl
by jít na žádnou střední školu a ani by nedostal žádnou práci.
Ke střední škole patří maturita a ta je zase základem pro lépe
placenou práci nebo další studium.
I když se ve škole učíme věci, které v životě nebudeme
možná potřebovat, tak nás skvěle připraví na život a budeme
mít základy ze všeho.
Tadeáš Kolek
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ní, protože asi budeme smutní a naštvaní, že jsme se neučili
a nemůžeme dělat to, co chceme.
Ale je také pravda, že ne každý může nebo chce studovat. Důležité je, aby nás práce bavila. Pak v ní budeme dobří
a náš život bude lepší.
A jaké z toho plyne ponaučení? Učme se, ať můžeme dělat to, co nás baví, a nejsme nešťastní. Ať jednou nemusíme
litovat…
Magdalena Láníčková

Jakým jsem svým rodičům dítětem?
Vím, že mě rodiče mají rádi takovou, jaká jsem.Včera jsem
se ale pořádně zamyslela nad svým chováním a také nad tím,
jakou se mnou mají práci.
Snad každý by chtěl dítě hodné, nápomocné, prostě bez
chyby. Rodiče vlastně žijí život znovu ve svých dětech. Jsou
nadšení, když jejich potomek přinese ze školy jedničku a rozplývají se nad tím, co krásného nakreslil nebo ukuchtil. Prostě to prožívají s ním. Také se ale o své děti starají a chtějí, aby
měly dobrou budoucnost. Menší děti to nechápou a dělají si,
co se jim zachce. Ty starší už to pak berou na vědomí. Někdy
se stane, že mezi rodiči a dětmi vypukne hádka. Většinou se
však jedná o maličkosti, jako například úklid pokoje, což je
podle mě normální.
Já se svým rodičům snažím pomáhat. Například hlídám
mladšího brášku. Že mám doma nějaké povinnosti a úkoly, to
mi také připadá normální, Vím ale, že některé děti doma dělat nemusí vůbec nic. A to je podle mě špatně. Nebudou se
pak umět pořádně poprat se životem, protože budou zvyklé
na nicnedělání a pohodlný život. A to už tak normální není…
Radka Obadalová

Kdyby se mě někdo zeptal, k čemu je
mi škola, asi bych ještě nedávno odpověděla, že k ničemu. Dnes už mi ale dochází,
že škola ovlivňuje moje budoucí chování,
myšlení, práci, zkrátka to, jak bude můj život vypadat dál.
A že když nám všichni stále říkají „uč
se“, tak to myslí vážně, ne jen tak. Škola
může ovlivnit všechno. Jestli nebudu studovat, nebudu moci dělat to, co mě baví,
protože se nejspíš nedostanu na svou vysněnou školu. Pak nebudu tím, čím chci
být. A od toho se odvíjí pak naše chová-

Družina zvířátkům
Na školní zahradě rádi pozorujeme, co se děje v hmyzím domečku, který s panem učitelem Horáčkem vyrobili
žáci 2.stupně.
Velice nás však mrzelo, že tak krásné obydlí nemají
i zvířátka. A tak jsme posbírali různé větvičky, šišky a listí
a pustili jsme se do stavby. Vytvořit domeček z přírodnin

byla pro nás velká zábava. Když jsme pak druhý den šli
zkontrolovat naše výtvory, čekalo nás překvapení. Jaké?
V domečku se ubytoval ježek. Snad se mu tam bude dobře
bydlet…
Děti z 2. oddělení
33
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Hrátky se slovy
Naši osmáci se v rámci výuky literatury přenesli do doby národního obrození a zkusili si zahrát na „brusiče“(nikoli nožů,
ovšem, ale jazyka) a dali nová jména „starým“ věcem. Uhádli byste, co se pod nimi skrývá?
úložna - skříň
všechnohledač – Google, mobil
zvukohrajky – sluchátka
čumibedna – TV
vodonosič – sklenice
ohňotvořič – zapalovač
čistozadoplena – toaletní papír
suchokvět - kaktus
tikačky - hodinky
A protože už mají základy chemie, zkusili si ještě zahrát na Jana Svatopluka Presla (mj. autora českých a slovenských
názvů pro množství chemických prvků, např. draslík, kyslík, vápník) a vymysleli nové názvy i pro chemické prvky.
mléčník – vápník (je v mléce)
dýcháček – kyslík (dýcháme ho)

černík – uhlík (pro černé zbarvení)
žlutovina – síra (pro žluté zbarvení)

vtipnomluvík – helium
(po vdechnutí změní hlas)

Poetismus aneb Abeceda podle Vítězslava Nezvala
Poetismus je český umělecký směr, postavený na „umění žít a užívat“. Radost z obyčejných věcí, optimistický pohled
na svět, hravost. Největší výhody takové básně? Fantazie, hra se slovy, žádná interpunkce!
A jak na takovou báseň? První verš vytvoříte tak, že si představíte, co vám jednotlivé písmeno připomíná vizuálně.
Následuje 2. verš, který je volnou asociací spojovanou s 1. veršem. 3. a 4. verš tematicky souvisí s prvními dvěma a musí
se s nimi rýmovat. Tentokrát si hráli deváťáci. A povedlo se jim to. Nejen "Abeceda", ale rozhodně též kaligramy, které
zkrášlují i výtvarně toto vydání. Co říkáte? (Básnická díla svých spolužáků doprovodili příhodnými fotografiemi Natálie
Dudová (naše bývalá žačka) a Filip Novotný z osmé třídy.)
T
Visí jako kříž
co se mi podobá
vyfocen s ním Pán Ježíš
což je hodná osoba
Tereza Petrásková
O
je jako studánka hluboká
do které chodí zvířata pít
chodí tam i dívka modrooká
dívenka si přála zvířata mít
Eliška Vajbarová
A
Něco jako zedníkovy štafle
chodit na nich umí jako pán
a pak si dá na svačinu vafle
sedíc někde v parku opodál
Adam Kovář
S
Plazící se had
který se rád zatáčí
či tkanička spadlá snad
to pro jedno písmeno už postačí
Karolína Lejsková
U
Zeje propast hluboká
hlubší než kdy předtím
snaha vylézt vysoká
marný pocit řeším
Daniel Bauer
Y
To je takové rozcestí
Kde člověk často bloudí
Jedna cesta vede ke štěstí
V té druhé se však jen zabloudí
Renata Fridrichová
34

A
Ty známá věži Eifellova
dominanto Paříže
stojící na náměstí jako stará vdova
se samotou majíc potíže
L
Jako klika od dveří
pravý úhel svírající
hýbající se stěží
při pohybu vrzající
G
Písmeno C s kilogramy navíc
dietu si odepřelo
I tak středem pozornosti všech krasavic
užívá si život jako by každé písmeno chtělo
Q
Ovocný knedlíku propíchnutý
výborná ty laskomino
Ležíš na talíři tak lákavý
Obětuj se pro můj žaludek, chutný hrdino
V
Otevřený románe
popsaný všemi možnými větami
Myslíš že končí ale zhola ne
příběh pokračuje novými stranami
Lucie Kadlecová
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Pátek 16:00 - 21:00
Sobota 13:00 - 21:00
Neděle 10:00 - 12:00
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Víno Hrabínek
Vinařství Tomčala
Vinařství Lůbalovi
VARMUŽOVI KOBYLÍ na MORAVĚ
Vinařství Marcel Lanžhotský
Vinařství VAJBAR Kobylí
VÍNA HERZÁNOVI
Vinařství MOIT
Vinařský dvůr Otáhalovi
Rodinné vinařství M&M Rusňák
Vinařství Lovečkovi
Sklep U Borovičků
Vinařství Bukovský s.r.o.
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Každý víkend
Kobylí 2021 u vinaře

