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Klub přátel historie a Muzeum Kobylí
si Vás dovolují pozvat na

10. kobylské

Dětské hodečky
v neděli 22. května 2022
v sokolské zahradě

Hodečky začínají setkáním všech krojovaných ve 14.30 hod. u Muzea Kobylí a pokračují průvodem
s živou hudbou do sokolské zahrady. V rámci programu uvidíte různé hodové zvyklosti,
scénky a taneční vystoupení v podání jednotlivých dětských souborů.
Nastrojte své ratolesti do krojů a přijďte společně s nimi zažít 10. KOBYLSKÉ DĚTSKÉ HODEČKY!
Vždyť vidět naše děti nastrojené v krásných krojích a vidět jejich radost
v rozzářených dětských očích z představení, které si připravily pro nás, dospělé, rodiče, prarodiče,
tetičky, strýčky, sousedy i příznivce tradic, je tím nejkrásnějším zážitkem!
V případě, že nevlastníte dětský kroj a chcete vaši ratolest do kroje nastrojit - poradíme
a pomůžeme. V zimních měsících jsme pořídili dívčí kroje, které lze zapůjčit.
Informujte se u členek KPH, nebo na tel. 608 889 966
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
společně prožíváme velmi těžké období. Nad děsivými obrázky z východní Evropy nestačíme kroutit hlavami
a klademe si nejrůznější otázky. Ocitáme se v situaci, která
do 21. století nepatří a mnozí z nás si donedávna vůbec
nepřipouštěli, že sled událostí bude tak překotný a z naší
strany snad i nepochopitelný.
Ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině, suverénnímu
evropskému státu, odsuzujeme a všemi možnými prostředky podporujeme vládu Ukrajiny a vyjadřujeme soli-

daritu jejím obyvatelům, kteří v těchto dnech
zažívají těžké chvíle. Jednání ruského prezidenta Vladimíra Putina je neomluvitelné a je projevem
agrese a bezohlednosti.
Věřme v naši jednotu a společně ruku v ruce s dalšími
demokratickými zeměmi je nutné bránit nejen Ukrajinu,
ale suverenitu jakéhokoli státu. Je to boj za celou Evropu,
ztráty a bolest bude veliká…
Váš starosta Pavel Kotík

Relikvidace vrtu Kobylí 1
Co se to děje nad Kobylím? Bude se konečně těžit i v Kobylí? Proč to vrtají na místě, kde už vrtali?
To jsou jen některé z otázek, na které jste se ptali v druhé
polovině února a my přicházíme s vysvětlením. Ponořme se
však nejprve do historie těžby ropy a zemního plynu na území ČR a připomeňme si začátek (a vlastně i konec) průzkumného vrtání na kobylském katastru.
Ložiska ropy a zemního plynu jsou na našem území soustředěna především v oblasti Vídeňské pánve, která z větší
části, jak už název napovídá, leží na území sousedního Rakouska. Jedním z největších objevených ložisek je ložisko
Hrušky. Další ložiska se nachází v tzv. karpatské předhlubni –
na jihovýchodních svazích Českého masívu (např. ložiska
Dambořice a Uhřice).
Prvním doloženým vrtem na našem území byl vrt cukrovarníka Juliuse Maye, který v roce 1899 v Bohuslavicích

nad Vláří pomocí primitivní vrtní soupravy dosáhl hloubky
450 m. Přibližně ve stejnou dobu si obyvatelé v okolí Hodonína začali všímat podivných olejových (ropných) skvrn
na povrchu a v roce 1900 byla provedena druhá nejstarší
hlubinná těžba na Moravě. Na základě nevalných výsledků
byl další průzkum utlumen a pátrání po ropě se přesunulo do okolí západoslovenské obce Gbely. Zde byl průzkum
velmi úspěšný a tehdejší inženýři se již během první světové války začali zajímat i o moravskou část, kterou překotně
opustili po prvních nezdarech. Masivní geologický průzkum
okolí Hodonína přinesl zanedlouho své ovoce. Považte, že ve
30. letech minulého století pokrylo tehdejší Československo
7 % vlastní spotřeby ropy ze své produkce. Druhá světová
válka opět zasadila ránu těžařům, nicméně již koncem dubna 1945 byla znovuobnovena těžba u Hodonína a následně
i na dalších nadějných ložiscích. Rozvojem nových techno-
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logií při průzkumu i samotném vrtání nastal v 50. letech významný rozvoj těžařského průmyslu. Byla objevována nová
a nová ložiska, nejen ropy, ale i zemního plynu. Zajímavostí
tehdejší doby bylo nasazení velkého počtu vrtních souprav.
V roce 1958 bylo v činnosti 45 takových souprav a jedna
z nich „objevila“ největší ložisko své doby – Hrušky. V polovině 60. let se vyhledávání dalších ložisek přesunuje z Vídeňské pánve do již zmiňované Karpatské předhlubně. Nastává
éra hloubkových průzkumných vrtů. Jedním z hloubkových
vrtů byl i vrt na katastru naší obce - KOBYLÍ 1. Vrt byl vyhlouben v období od 1. 12. 1966 – 24. 7. 1968 a jeho konečná
hloubka činila 4351 m. V tehdejší době to byl nejhlubší vrt
na našem území. Během vrtání bylo odebráno více než 100
vrtných jader, které sloužily k laboratornímu zkoumání a dodnes jsou uloženy v archívu. V letech 1970-1973 byla prováděna pokusná těžba a celkem se touto těžbou vyčerpalo
24 tun velmi kvalitní ropy. Bohužel z ekonomického hlediska
nebyla těžba z tak velkých hloubek rentabilní a vrt byl v průběhu roku 1974 zlikvidován.
V polovině února letošního roku se na místě bývalého
vrtu KOBYLÍ 1 opět objevila vrtní souprava. Proti původní
soupravě, která stála nad Kobylím v době hloubení vrtnu na
přelomu 60. a 70. let je daleko subtilnější, a to z toho důvodu, že již pouze „kontroluje“ stav vrtu a provádí nezbytné
úkony pro zdárné, tentokrát již úplné, zlikvidování samotného stvolu vrtu. Hlavním cílem prací je dokonalé uzavření vrtu
v několika hloubkových úrovních a následná konečná úprava
ústí vrtu. Tímto krokem bude sonda KOBYLÍ 1 trvale hermeticky uzavřena a její historie zůstane už jen ve vzpomínkách
tehdejších současníků, v archivech a odborných článcích.
Mgr. Pavel Kotík

Vrtná věž nad Kobylím, 60. léta minulého století
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Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 6/2021 ze dne 16. 12. 2022
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/06/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/06/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu Pavla Nováka a Josefa Kaňu, jako návrhovou
komisi volí předsedu Vlastimila Jandu a členy Antonína
Kováříka a Rostislava Čejku.
• UZ/03/06/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
rozpočtová opatření č. 6/2021

• UZ/04/06/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
rozpočet obce Kobylí na rok 2022 v předneseném znění
• UZ/05/06/2021 zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylí na období
2023 - 2024
• UZ/06/06/2021
zastupitelstvo
obce
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 4371/16 a nově vzniklého pozemku p. č. 6887/5 v KÚ Kobylí na Moravě a obci
Kobylí do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Kobylí
dle nově vypracovaného geometrického plánu č. 1735201/2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 1/2022 ze dne 1. 3. 2022
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/01/2022 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Marii Ondrušovou a Blanku Helešicovou a jako
návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy
Pavla Nováka a Radka Kováře
• UZ/03/01/2022 zastupitelstvo obce 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/04/01/2022 zastupitelstvo obce 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/05/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylí ve výši 75.000 Kč
Klubu přátel historie a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kobylí týkající se předmětné dotace
• UZ/06/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022

• UZ/07/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 4742/185 o výměře 99 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
• UZ/08/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 2217/56 dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/09/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 345/14 dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/10/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 4742/155
• UZ/11/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 2217/52
• UZ/12/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodej pozemku p. č. 4741/12
• UZ/13/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 4742/134
• UZ/14/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 4742/184 o výměře 69 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
• UZ/15/01/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. č. 10175 o výměře 74 m2 v k.ú. Kobylí na
Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
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Universal slaví 50 let
Psal se rok 1972 a uprostřed naší obce se chystala velká sláva. Přesněji 8. březen – Mezinárodní den žen a jak
psal v dobových článcích tehdejší tisk „Nejlepší dar břeclavské jednoty k MDŽ“.
Ano přátelé letos je tomu 50 let kdy se poprvé otevřely brány nového nákupního střediska UNIVERSAL u nás
v Kobylí. Ihned po otevření si UNIVERSAL získal velkou
popularitu jak u místních občanů, tak i přespolních návštěvníků. Oddělení potravin se pyšnilo komfortním prostorem, zaplněnými regály, a hlavně příjemnou obsluhou.
Velkou devízou byla samostatná masna, což na svou dobu
byl opravdu velmi zajímavý počin. Bohatě zásobené oddělení průmyslového zboží bylo pod neustálým obléháním koupěchtivých zákazníků. V oddělení konfekce, obuvi,
metrového zboží a koberců byl na tehdejší dobu také nadstandartní výběr veškerých komodit.
Vize a očekávání tehdejší Jednoty Břeclav se sídlem
v Mikulově se zcela jistě naplnily. Postupem času bylo
do provozovny v Kobylí investováno nemálo finančních
prostředků na rozšíření prodejny a zlepšení komfortu pro
zákazníky. První větší rekonstrukcí, již společnosti COOP,
byla úprava prodejny v roce 1998. Tehdy dostala prodejna, mimo jiné, nový barevný kabát a vchod byl situován
v levé části objektu. Poslední zásadní přestavbou v roce
2013 se zásadně změnila vnitřní dispozice prodejních
prostor a plocha prodejny se zvětšila. Samozřejmě nechyběl nový kabát provedený v aktuálních firemních barvách
společnosti COOP. Snad všichni si zcela jistě pamatujeme
provizorní prodejní buňky umístěné na parkovišti a čilý
ruch na staveništi.
Popřejme tedy našemu „UNIVERSALU“ do budoucna
hodně spokojených zákazníků a samozřejmě spokojených
zaměstnanců. A ještě jedno společné přání máme: nové
a bezpečné parkoviště – vždyť si ho všichni zasloužíme.

Universal v roce 1980

Universal v roce 1993

Mgr. Pavel Kotík

článek k MDŽ z roku 1972

článek z roku 1972
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Společenská kronika
Ke dni 31. 12. 2021 žilo v Kobylí 1963 občanů přihlášených k trvalému pobytu + 48 cizinců s pobytem v Kobylí. Přistěhovalo se 18 občanů a odstěhovalo se 43 občanů. Narodilo se 26 dětí. Zemřelo 20 občanů. Uskutečnilo se 9 sňatků
(před úřadem 7, před církví 2).

Narodili se:

Zemřeli:

Jakub Kostiha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 556

Ludmila Marková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 206

Sofie Polášková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 400

Oldřich Otáhal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 118

Matyáš Šmíd.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 148

Vlasta Čejková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 549

Karolína Petrželková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 562

Božena Zechmeisterová.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 228

Nikolas Ondráček. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kobylí 85

Jaromír Kučera.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 373

Filip Zimolka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 901

Marie Otáhalová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 447

Rose Tlach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 485

Miroslav Linet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 133

Simona Honzírková .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 239
Jan Sadílek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 397
Sofie Otáhalová.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 601
Tobiáš Kubík.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 657
Jaroslav Tristan Havlín.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 624
Eliška Kocmanová.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 477
Patrik Poulík.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 797
Benjamin Moro.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 185
Klára Myšulková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 269
Karlos Hájek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 511
Tereza Havlínová.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 794

Rostislav Řehánek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 290
Miloslav Otáhal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 459
Antonín Vajbar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 80
Ladislav Loveček.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 105
Františka Omastová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 232
Jan Filipovič.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 797
František Sláma.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 338
Libor Haman .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 788
Antonín Panáček.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 504
Miroslav Svoboda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 63

Nathaniel Müller .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 13

Růžena Jarošová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 824

Julie Stránská.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 581

Růžena Lanžhotská .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 152

Patrik Jakeš.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kobylí 240

Miroslav Sycha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 551

Mikuláš Kovář.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 768
Sofie Šlancarová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 802
Josef Brdečko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 597
Ema Herůfková.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 886
Kristián Marpa Dušek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kobylí 753

Ve zpravodaji jsou zveřejněna pouze jména narozených
dětí, u kterých rodiče dali souhlas se zveřejněním a jména
zemřelých občanů, jejichž parte bylo zveřejněno na vývěsce
OÚ. Současně žádáme rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního vítání svého dítěte na OÚ Kobylí, aby se přišli po
narození dítěte nahlásit do kanceláře OÚ.

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval naší dlouholeté kronikářce paní Zdeňce Šíblové za její obětavou a náročnou práci, kterou po několik let obohacovala stránky
kroniky obce Kobylí. Paní Zdeňka Šíblová byla několikrát
za dobu svého působení vyhodnocena Okresním archivem v Mikulově jako nejlepší kronikářka našeho okresu.
Její ruka zaznamenala několik desítek let naší obce. Zaznamenala doby dobré, doby ještě lepší, ale i doby zlé,
doby, na které neradi vzpomínáme a o to s větší pečlivostí
je nutné je uchovat v písemné podobě, aby i další generace mohly kronikou listovat a čerpat informace, které by

možná byly dávno zapomenuté.
Věřím, že se to naší dlouholeté
kronikářce Zdeňce Šíblové podařilo s bravurou, nejen pro její
nadhled a sečtělost, ale i pro jistou dávku humoru, která ji provází celým životem.
Milá Zdeňko, děkujeme a přejeme jen to nejlepší…
Mgr. Pavel Kotík
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Obec Kobylí hledá
kronikáře/kronikářku
Máte zájem o historii obce a její současné dění?
Zajímají Vás kulturní, sportovní i společenské akce?
Máte úhledné písmo?

Staňte se právě Vy kronikářem obce Kobylí
a zapište se do dějin obce.
Přihlášky a informace na Obecním úřadu Kobylí
Uzávěrka přihlášek 14. 4. 2022
e-mail: podatelna@kobyli.cz telefon: 724 541 047

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, v letošním prvním jarním čísle zpravodaje bych Vás chtěla informovat o navýšení poplatků za odpad. Zdražení se dalo v důsledku ekonomické
situaci předpokládat. Vedení naší obce rozhodlo, že
občan, který má v naší obci trvalý pobyt, zaplatí za odpad 800 Kč. Slevu mají děti do sedmi let a senioři, kteří
dovrší sedmdesáti let, ta činní 100 Kč.Při správném třídění a dodržování všech podmínek, které jsou pro výpočet odměny stanoveny, můžete snížit svůj poplatek
až o 500 Kč. Po odečtení všech uvedených slev, může
občan zaplatit za osobu nejnižší poplatek 300 Kč.
Každý rok se neustále opakují dotazy ohledně poplatků, tyto jsou pokládány, až když občan zjistí, kolik
má konkrétně zaplatit za odpad. To už je období pro
vyhodnocení třídění odpadů a slev ukončeno. Pro rok
2022 to bylo do 30. 11. 2021. Během celého roku doporučuji občanům, aby si svůj odpadový účet průběžně
kontrolovali. Do tohoto Vašeho odpadového účtu se přihlásíte pomocí odkazu: www.mojeodpadky.cz; a Vaše
přihlašovací údaje‑LOGIN, HESLO. Tyto údaje naleznete
na archu s Vašimi čárovými kódy ve spodní části. Informace můžete získat telefonicky na čísle:731 207 221;
e‑mailem: sbernydvur@kobyli.cz; osobně ve středu
na sběrném dvoře. Také paní Bradáčová, která má na
starost systém třídění „moje odpadky“, informovala
občany v jejich odpadovém účtu a prosila o kontrolu,
zda jsou všechny údaje správné. Třídění je dobrovolné
a když se tomu věnujete, dají se ušetřit nemalé finanční
částky a co je důležitější chráníte tím přírodu a životní
prostředí.
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Určitě jste zaznamenali, že jsou k dispozici kvalitnější pytle na tříděný
odpad. To ale neznamená,
že do nich vložíte, kde
co. My na sběrném dvoře
při třídění, se nestačíme
divit, co vše jsou někteří
občané schopni vložit do
pytlů. Při roztržení, musíme pytel přesypat do nového, a tak už jsme byly mnohokrát polity a potřísněny různými tekutinami. Plesnivé
potraviny jsou běžné, části elektroniky a elektro spotřebičů nemají v pytlech na plast co dělat. Do papíru
nepatří použité ubrousky a roušky! Do pytle na kov
nepatří hřebíky, dráty, těžké kusy železa, na to nejsou
pytle určeny. Patří sem pouze plechovky od potravin,
nápojů a kosmetiky. Proto se to jmenuje tříděný odpad,
na komunální odpad jsou popelnice, na ostatní odpad
je k dispozici sběrný dvůr.
Žádám občany, aby do sběrných kontejnerů, které
jsou určeny pro sběr oděvů, obuvi a textilu vkládali
pouze věci čisté a nositelné. Byla jsem svědkem, když
pracovník charity tento kontejner vybíral. Nacházely se
zde boty a oděvy špinavé a opotřebované. Takové věci
patří na sběrný dvůr.
Na závěr přeji všem krásné jarní dny a poděkování
těm občanům, kteří si dají tu práci a poctivě třídí.
Ze sběrného dvora Alena Barcalíková
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Nové kontejnery Textil Eco
Sběrné kontejnery Textil Eco získaly novou podobu.
Jsou zaměřené na propracovanější design i na vylepšení
funkcí.

Nové kontejnery jsou
•
•
•
•
•

hezčí
maximálně bezpečné
častěji vyvážené
chytřejší
ekologičtější.

Textil Eco nabízí i další eko‑službu
Do stávajících kontejnerů přibudou zabudované dva
Penguin Boxy, které budou sloužit k odeslání a přijímání balíčků a dalších poštovních zásilek. Boxy představují
ekologickou a rychlou variantu posílání balíků, která šetří
čas i peníze občanů.

Jak Penguin Boxy fungují?
viz. www.penguinebox.cz

Co dalšího spojení Textil Eco s Penguinem přinese?
Přinese především ještě větší míru recyklace díky novince, kterou pilně připravujeme a budeme Vás v brzké
době informovat. Budeme častěji na daném místě, čímž
budeme efektivně zabraňovat přeplnění sběrného kontejneru. Navíc ve většině případů přijedeme elektroautem.
Takže žádné další znečištění.
Tým Textil Eco

Mateřská škola Kobylí

Nejenom v Pekingu byla tento rok zimní olympiáda.
Také v naší školce se soutěžilo. Zapojili se všichni zdatní sportovci a vyzkoušeli si disciplíny jako lyžování, jízda
na bobu nebo skeleton, skoky na lyžích, slalom či biatlon.
Velké nadšení jsme pozorovali také při hokeji, a to i ženském - po vzoru našich olympioniček. Tradičně mělo velký
úspěch rychlobruslení, krasobruslení a curling. Nakonec
na všechny sportovce čekalo slavnostní předávání medailí.
O tom, že se nevyplácí krást, ani jinak škodit kamarádům, nám přijelo zahrát pohádku Maňáskové divadlo
Hvězdička. Divadlo Šikulka zase dětem připomnělo, proč
9
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je důležité dbát o osobní hygienu, pečovat o sebe a zdravě jíst v pohádkách Šmudlinka a její kamarádi, Kulíšek
a bolavé bříško, Usmrkánek a chytrá myška. O zdraví pečujeme i prakticky, například zprostředkováním preventivního vyšetření zraku u dětí, které nám zajišťuje zdravotnické
zařízení Prima Vizus.
Jako každý rok se i letos děti těšily na maškarní karneval. Připravily si na něj nejrůznější masky. Pak už si všichni
užívali tance a soutěží. Rádi také během karnevalu navštěvujeme kamarády v jiných třídách. Největší úspěch má po-

1/2022

každé bohatá tombola, kde si děti vybírají odměny za splněné soutěže. To bylo hraček a sladkostí, že děti nevěděli,
co si vybrat dříve.
Už brzy naše předškoláky čeká zápis do 1. třídy. Aby
přechod do velké školy úspěšně zvládli, připravují se
v edukativně stimulačních skupinkách od ledna vždy jednou týdně. Na začátku května se zase budeme těšit na
nové děti, které přijdou k zápisu do mateřské školy. Snad
tentokrát už proběhnou zápisy bez jakýchkoliv omezení.
Za všechny ze školky přeji krásné jaro!
Blanka Helešicová
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Muzeum obce Kobylí
V letošním roce oslaví naše muzeum 25 let od zalo‑
žení. Kdo jej založil a jak vzniklo?
Muzeum obce Kobylí bylo slavnostně otevřeno
27. června. 1997 v prostorách bývalé měšťanské školy
díky velkému úsilí Klubu přátel historie a za podpory Obce
Kobylí. Snahy o založení muzea se datují už o tři roky dříve, kdy Klub přátel historie začal shromažďovat staré fotografie zachycující život na venkově, posléze přibyly součásti lidového kroje, staré nářadí a předměty používané
v domácnosti. Po souhlasu zastupitelstva s vybudováním
muzea bylo započato s úpravami prostoru a renovací nasbíraných předmětů. Zásluhou a nezměrným úsilím členů
Klubu přátel historie a jeho příznivců se podařilo v naší
obci vybudovat dílo, které si vysloužilo obdiv a pochvalná
uznání návštěvníků z míst blízkých i vzdálených. Podařilo se vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která
těžko hledá konkurenci. Především ukazuje krásu krojů

našeho regionu Slovácka, zobrazuje život našich předků
a výsledky práce dřívějších pokolení, podává svědectví
o umění místních řemeslníků.
Zakladatel muzea, Klub přátel historie, se stal i jeho
správcem, a to až dokonce roku 2000. Od roku 2001 spadá muzeum pod přímou správu obce Kobylí. Veškeré sbírky muzea jsou ve vlastnictví obce (Muzea obce Kobylí).
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.

Oslavy 25 let od založení Muzea obce Kobylí se
konají v neděli 11. 9. 2022. Všichni jste srdečně
zváni. Oslavme společně toto výročí.
Radoslava Bureš Obadalová

Toulavá kamera v muzeu
Když před nedávnem natáčela ČT pro pořad Toulavá kamera zajímavosti, stezky a jiné
turistické cíle v Kobylí, natočilo se v místním
muzeu jen několik záběrů. Scénáristu Kamila
Šlapala a kameramana Bronislava Jaroše naše
muzeum tehdy upoutalo a usoudili, že muzeum si zaslouží samostatný díl v tomto populárním pořadu. Původně domluvené datum
natáčení bylo vzhledem k epidemiologické situaci a karanténám několikrát změněno a proběhlo až v pondělí 21. 2. 2022.
Dle požadavku tvůrců a jejich scénáře jsme
se oblékly do všedních krojů a „Tem klukom
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za kamerú sme to trochu osladily (trdelniky, beleše, přesňáky). No přece
ich nenecháme hladovět. Natáčení, to
je pořádná fuška. Od božího rána až
do pozdního odpoledně. A v televizi
to prej budú enom 3 minuty. Ešťě, že
sme enom ty Tetičky a né hérečky.“
Radoslava Bureš Obadalová

Výstava Vladimíra Otáhala v Praze
Umění prosycené jižní Moravou

Výstava Vladimíra Otáhala v Praze byla prezentací vřelého vztahu k půdě a lásce k lidem, kteří ji obdělávají.
Dalším výrazným prvkem autorova zájmu je krajina obklopující Kobylí, jež je vinařstvím proslulé široko a daleko. Hodnotu děl je možné nahlížet z řady úhlů pohledu.
Zmíním jen nejvýraznější pro dnešek a budoucnost důležité. Pozorování osudu semínek nebo rostlin a stromů
vydaných pro klíčení a růst do země vidí jako obrovskou
hodnotu života. Co více si můžeme přát než vidět, jak vše
bezvadně roste a plodí? V obrazech jsou tyto procesy obsaženy včetně určitých obav o zachování plodnosti kraje
i v budoucnu. Oko autora vidí i nezměrné úsilí lidí, kteří
všechny činnosti spojené s pěstováním vykonávají. Zachycuje vše s obrovskou úctou k poctivé oddanosti vinařů
a zemědělců. Život člověka vidí v plnění dědičného údělu
starostlivosti o půdu předků i nastupujících. Neustálý pohled na motyku v "akci", ale nebrání vidět i lásku k nejbližším. Mezi řádky vinohradu spřádá nejednu veřšovánku
či poetickou slovní hříčku a přispívá výrazně k posílení
moravské slovesnosti. Všechny nejvyšší hodnoty života
zachycuje pevným rukopisem bez příkras a banalit, což
je dnes nevšední. Výstava byla uspořádána k autorovu
jubileu, ale nutno říci, že šlo teprve o dvouciferné výročí
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narození. Na to, aby dosáhl na trojciferné musí ještě autor
pořádně "máknout".
Díky Vladimíre!

S úctou Jan Chaloupek

Vernisáž proběhla 30. listopadu 2021 za účasti řady
osobností českého kulturního života. Přišli například herečka Dášá Bláhová nebo Profesor František Hodonský
(rodák z Břeclavska). Připili si autentickým otáhalovským
vínem na zdraví autora a všech přítomných. Vladimír Otáhal se slavnostní vernisáže nemohl (ze zdravotních důvodů) zúčastnit, zastoupila jej dcera Eva.

Mikulov a Maryša

divadelní představení v podání divadla Petra Bezruče z Ostravy
No tam sme nemohli chybět. Nejklasičtější dílo českýho
dramatu bratři Mrštíků, na to sme byli moc zvědaví, jak si
s tym tí Ostravaci poradí. Oblekli sme sváteční kroje, domluvili autobus a vyrazili do divadla. Tož, možem říct, že se
to tem Ostravakom moc povedlo. Byla aj husina, aj slzička.

Děkujeme. Ešťě musím poděkovat za nápad it v krojách,
ženám z Lednice - NaKrojené Ledničanky aj děvčicám
z Valtic - Výběr z Bobulí. Ty došly nastrojený do krásných
podlužáckých krojů. Tak to v tým divadle, v hledišti, bylo
hezky barevný Hanáckoslováckopodlužácký. Fotit se ne-

13

KOBYLÍ DĚDINA

1/2022

smělo, tak enom něco málo před a po představení. Ešťě
jedna poznámka, kerú jsme zaslechli o přestávce: "ten Vávra je takovej sympaťák, esli ho ta Maryša otráví, tož nevím, nevím." No, po tej přestávce, v druhej půlce se ten
Vávra pěkně vybarvil. Sympaťák byl fuč. Profesionální výkon všech herců. Tož tak - hezkej večír to byl.

Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Děkujeme za skvělou hostovačku Maryši v Mikulově!
Krom krásné atmosféry pro nás napekly Tetičky z Kobylí –
Klub přátel historie domácí pečivo! Děkujeme!

Radoslava Bureš Obadalová
PS: K Mrštíkům máme my, Kobyláci, velmi blízko. Alois
Mrštík měl za manželku Marii Bezděkovou z Kobylí, z významné rodiny Bezděků. Její sestrou byla Augusta Šebestová, rozená Bezděková, mj. autorka knihy Lidské dokumenty.

Jihomoravská zpravodajská
Jižní Morava je nepřekonatelná - na divadlo v kroji.
Tento krásný příspěvek stojí za přečtení. A dovětek o tom
Vávrovi nemá chybu. Díky za vaše aktivity Muzeum obce
Kobylí

Slovácko sa nenudí - Křest knížky Marka Šalandy
Křest knížky Marka Šalandy „Slovácko sa nenudí“ se uskutečnil v neděli 30. 1. 2022 v prostorách
Muzea obce Kobylí. Akci pořádal autor knížky ve
spolupráci s rozhlasovou stanicí Radio Brno a prostory muzea si vybrali pro jeho atmosféru. Nabízeli
jsme v Kobylí i jiné možnosti, sál sokolovny nebo
velkou muzejní výstavní místnost, ale požadavek
byl jednoznačný - muzejní „obýváček“ a jeho jedinečnost. Vzhledem ke stále trvajícím protiepidemickým opatřením, po zkušenosti s minimem diváků na koncertu v Krumvíři k 75. narozeninám Zd.
Junáka a Zd. Šmukaře, pořádající křtu předpokládali, že ani účast v Kobylí nebude vysoká. Kobyláci
však překvapili, všechna místa k sezení, kterých
bylo vytvořeno 80, byla velmi rychle obsazena.
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Dalších asi 40 diváků stálo a někteří dokonce
i odešli, protože také přilehlé místnosti byly
zcela zaplněné. Muzeum praskalo ve švech,
ale to nic neměnilo na tom, že celá akce se
vydařila, nálada byla po celé odpoledne skvělá a účastníci, hosté i diváci byli spokojeni.
Celou akci moderoval Jiří Kokmotos z Radia Brno, kmotrovství se ujali Jožka Šmukař,
Zdeněk Junák a Jaromír Břeň. K poslechu hrála cimbálová muzika Denica. Za účasti autora
Marka Šalandy jsme si vyslechli vtipné příběhy a komentáře ode všech účinkujících. Také
jsme zažili přímý vstup Jřího Kokmotose do
živého vysílání Radia Brno. Po skončení křtu
si mohli zájemci zakoupit knihu s podpisem
a věnováním od autora. Na sociální sítě byl
vysílán online přenos celé akce. Pánové Antonín Vrba a Petr Sokol natočili mnoho zajímavých rozhovorů a sestříhali z celého odpoledne krásná a výstižná videa (yutube.com).
Knihu sebraných příběhů z putování Marka
Šalandy po Slovácku lze v muzeu zakoupit.
Někteří účastníci akce z okolí byli překvapeni naším muzeem a ještě absolvovali komentovanou prohlídku. Netušili, že v naší obci
může být tak pěkné muzeum s obsáhlou, zajímavou a jedinečnou sbírkou mapující život
našich předků. Nešetřili chválou a odcházeli
spokojeni s příslibem, že se vrátí, aby mohli ve větším klidu absolvovat delší prohlídku
muzea.
Radoslava Bureš Obadalová
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Vzpomínka na Augustina Havlína
(15. 4. 1932 - 21. 6. 2017)
V letošním roce si připomínáme nedožitých 90 let pana
Augustina Havlína
Rodák z Kobylí prožil téměř celý svůj život se svou rodinou v Kobylí. Stál u zrodu KPH a muzea Kobylí. Podílel
se významnou měrou na kulturních akcích klubu. Stal
se vedoucím sboru Kobylských mužů a žen, který vznikl
spontánně závěrem roku 1993 k oslavě jubilea naší významné rodačky p. Augusty Šebestové a vzpomínky na
její obrozeneckou rodinu Bezděků. Pro tento sbor KPH vyhledával staré lidové písně z Kobylí a našeho okolí (kraj
Slovácka a nově zažívajícího se názvu hanácko‑slovácké
oblasti). Také komponoval. Je autorem např. zlidovělé písně „Kobylští regrúti koláč nesú“. Spoluvytvářel program
pořadů „Kobylí dědina“, jež nabyly v obci velké obliby.
Navrhl také scénu svatebního obřadu žádání o nevěstu
v kobylském muzeu se slovem a písněmi. Jeho celoživotní
láska k rodné obci Kobylí, rodnému kraji se značí v jeho
fotografických dokumentech i jeho básních. Také uplatňoval i své malířské vlohy. Jeho obrazy starého Kobylí zdobí
také naše muzeum. Byl spolupracovníkem – poradcem –
při zachycení historie obce i jejího folklóru, starých zvyků.
Je nositelem ocenění KPH a muzea Kobylí uděleného
v roce 2012. Stal se čestným členem spolku chránícího

historii a tradice obce Kobylí za významný podíl při obnově lidových zvyků v naší obci. Toto je jen stručný popis
jeho působení v oblasti historie a folklóru.
Všichni p. Augustina Havlína ctíme jako milého, skromného a obětavého spolupracovníka, který nikdy neodmítl
prosbu o pomoc v jakékoli oblasti našeho žití, naší činnosti.
Miloval Kobylí, dědinu, která byla jeho domovem a které zůstal celý život věrný. Patřil mezi ty, kteří cestou životem provázeli několik generací. Zvuk varhan a jeho hlas
s námi byly nejen ve chvílích radosti, ale i ve chvílích nejsmutnějších. Byl stálicí při bohoslužbách, přestože skryt
nahoře na kúru, všichni jsme vnímali jeho přítomnost
a vůbec nám nepřišlo na mysl, že tomu tak jednou nebude. Vzpomínáme a nezapomeneme všichni, ve kterých
svým životem, slovy, verši a písničkou vzbuzoval lásku
k lidem, rodné obci a víru v Boha. V Muzeu obce Kobylí
připravujeme k jeho nedožitým 90. narozeninám výstavu
z obrazů a dalších děl. Výstava bude zahájena vernisáží
dne 3. 4. 2022 a potrvá do konce května 2022. Přijďte se
podívat a zavzpomínat na strýca Havlína.
Milena Škrobáková
Radoslava Bureš Obadalová

První pumpa na ulici „Nové Chalupy“
Zápis z kroniky 1909
Vodu ze studní čerpají zde okovem, nádobou to na řetězu zavěšeném. Řetěz spouští a vytahují kolem, jež je připevněno na válci, „krumpál“ zvaném. Dále klikou rovněž
při válci připevněnou spouští lanem putýnky (nádobky 12
litrové s uchem) a naplněné vytahují. Anebo hákem, na
nějž připevní putýnku. Do studní může prach, listí, dítky
házejí do nich všecku možnou nečistotu a stalo se tu, že
našli ve studních zdechliny zvířat ba dokonce i nemluvňátko! Vrabci hnízdí mezi kameny, jimiž studně dlážděna
a rovněž vodu znečišťují. Studně nečistí se tak často jak
zákon nařizuje, teprve až bahno nebo písek je hodně znatelné. Proto usnesli se chalupníci v „Nových Chalupách“
blíže nádraží na podnět Tomáše Slámy, Josefa Musila, Karla Sychy a Petra Pátka postaviti společně pumpu naproti
ulici Nové Chalupy. Přispěli k ní ti, kdož odtud vodu berou. Opravu studní i čistění těchto neprovádí obec, nýbrž
ti, kdož ze studní vodu čerpají. Obyčejně ustaví k tomu 4
muže, jenž studňu čistí a poplatky vyberou.
Tomáš Sláma nar 1857 bydlel s rodinou na č. p. 13 ulice „Nové Chalupy“. Josef Musil nar. 1861 v Bořeticích, žil
s rodinou do roku 1910 na č. p. 39 ulice „Nové Chalupy“.
Karel Sycha nar. 1873 bydlel s rodinou na č. p. 15 ulice
„Nové Chalupy“. Petr Pátek nar. 1873 bydlel s rodinnou na
č. p. 177 ulice „U silnice“.
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Pozn.: Ulice označovaná „Nové Chalupy“ dnes spojnice od
Orlovny k vlakovému nádraží.
Kronika obce Kobylí
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Zájezdní hostinec „U zlatého lva“.
Při silnici do Bořetic při bývalém dvoře, naproti domu
č. p. 1, býval zájezdní hostinec „U zlatého lva“. Chlubil
se tímto názvem, ačkoliv byl více nazýván jménem jeho
majitele.
Uvedené označení s obrazem bylo umístěno na čelní
stěně, po pravé straně vchodu. Byl to různobarevný obraz 2 m do výšky a 1 m do šířky, s vyobrazením nakročeného lva na travnatém podkladu s uvedením názvu
„Zájezdní hostinec U zlatého lva“. Před hospodou trvale
stávaly jesle pro krmení dobytka. Hospoda měla pomocnou stáj a místnost pro přespání. Služeb využívali
pojízdní kejklíři, sklínkaři, vápeníci, hadráři a jiní tehdejší trhovci, pokud zůstávali v obci přes noc. Výpomocí
pro tyto služby byly rodiny Kovaříkovy, kde nacházeli
útulek dráteníci, hadráři a slušní žebráci. Spávali ovšem
na půdě nebo ve stájích. Tento stav se v hospodě zachoval do roku 1939.
Hostinec byl protivníkem nájemců obecního hostince
ve středu obce. Scházela se zde dolní část obce. Pořádány zde byly taneční zábavy, soustřeďovala se zde pokrokovější společnost, studenti (těch bylo v obci málo),
učedníci i ostatní mládež, která byla v opozici proti tehdy vládnoucím stárkom. Hrávala se zde divadla v sále
i na zahradě. Konaly se zde první schůze TJ Sokol, zahrada sloužila ke cvičení. Také se tady scházeli členové rodiny Bezděkovy s klobouckým Wurmem, spisovatelem
Janem Herbenem, spisovateli bratry Vilémem a Aloisem
Mrštikovými i místními občany. O těchto schůzkách píše
v kronice „Do třetího a čtvrtého pokolení“ Jan Herben.
Hostinec také sloužil ke schůzování spolků a politických
stran. Pro uspokojování hostů mimo sál byla oddělená
místnost pro hráče karet, později i pro šachisty a užší
společnost. V létě byla možnost stolování na zahradě,
kde byla i kuželna. Kočovné společnosti měly do tohoto
hostince větší spád než do Horní hospody.
Tento hostinec byl původně hostincem panským.
Roku 1665 odkázal v poslední vůli majitel panství Jan
Jakardovský ze Sudic ves Kobylí s ulicí čili přívěskem
Plumlůvky, s nově vystavěným dvorem, pivovarem,
palírnou, šenkem a mlýnem své manželce Anně Marii Soběkurské ze Soběkur. Ta odkázané statky Kobylí
a Čejč roku 1667 prodala manželovi své dcery, hraběti
Bedřichovi z Oppersdorfu
V roce 1671 ve výčtu domů ke komínové dani je uváděna i tato hospoda v Kobylí. Podle oppersdorfského
urbáře z roku 1691 byl v obci panský šenk, šenkovalo
se v něm panské pivo, víno a kořalka. Byl dáván do nájmu za roční nájem 20 Zl. V podrobném opisu se uvádí,
že „vedle dvora byl panský pivovar, pivo se v něm nevařilo, bralo se z pivovaru z Hodonína“. Také sousední
palírna nebyla v provozu. Hodonínský palírník se zavázal dávat vrchnosti z palírny plat, nebude‑li se v ní pálit
(jednalo se o dům č. p. 169). V palírně bydlel v nájmu
žid, který dával za byt a povolení provozovat obchod 10
Zl. Šenkýř platil ze zahrady ročně 3 Zl.
V roce 1692 prodal Bedřich hrabě z Oppersdorfu
celé hrabství hodonínské se vším příslušenstvím kní-

žeti Janu Adamovi Ondřeji z rodu Lichtenštejnů. V roce
1747 nová majitelka hodonínského panství Marie Antonie z Lichtenštejna, provdaná Czoborová, prodala hostinec u „Dolního dvora“ a 3 lány polí a louku kobylské
obci za 400 Zl. (jednalo se asi o „Rozpadliny“, „Širkou“
a „Žlíbek“). Kněžna si však položila podmínku, že hostinský a čeládka musí být katolíci, nesmí klít a lát. Za
bohoslužeb nesměli prodávat víno. Taneční zábavy se
mohly konat v zimě do 9 (21)hodin a v létě do 10 (22)
hodin. Hostinský musel odebírat pivo z jejího pivovaru
v Hodoníně a kořalku z lihovaru v Rakvicích. Při číslování domů v roce 1770 dostal hostinec č. p. 170.
Kolem roku 1800 přichází do Kobylí František Španiel s rodinou. Usadí se na č. p. 170 a provozuje hostinec
(za kolik koupil není známo). V roce 1824 umírá ve věku
70 let. Hostinským se stává jeho syn Jan Španiel (17951860). Ten se v roce 1824 oženil s Marianou Brůžkovou
(1805-1886) narozenou na č. p. 166, dcerou revírníka
Brůžka. Měli spolu několik dětí a provozovali tento hostinec. Po jeho smrti se hostinským stává jeho nejstarší
syn Jan Španiel ml. nar. 1831. Oženil se s Františkou
Riedlovou nar. 1844, dcerou knížecího ovčáka v Bučovicích (později měšťana v Bučovicích).
V roce 1870 byl obnoven spolek „Pokrok“ a Jan
Španiel, v hostinci, zřídil světnici výhradně k účelům
spolku. V roce 1876 dne 11. 6. velká bouře napáchala
značné škody. Mimo jiné „proud vody se hnal z kopců
vrbeckých zrovna do zahrady hostince Jana Španiela,
zbořila sklep v zahradě, vnikla do celého obydlí, stájí
a dvora. Sklep pod obydlím byl také vodou naplněn, zásoby v něm uloženy zničeny“.
Do roku 1881 se manželům Španielovým narodilo
několik dětí. Poté prodal hostinec starostovi a majiteli cihelny Václavu Nejedlíkovi (1840-1888) za 17 000
Zl. A s celou rodinou se Jan Španiel odstěhoval do
Mutěnic. V roce 1884 se mu tam narodil syn Rudolf
a v r. 1889 dcera Anna. V roce 1886 zemřela ve věku
81 let jeho matka Marie Španielová. V Mutěnicích bydleli v nájmu asi do roku 1890. V roce 1900 bydlí rodina
zpět v Kobylí v nájmu na č. p. 191. Tři dospělé děti jsou
ve Vídni, nejmladší Anna v Bučovicích. S rodiči bydlí jen
syn Jan nar. 1874 (ožení se ve Vídni), dcera Marie nar.
1881 a syn Rudolf nar. 1884. Jan Španiel pracuje jako
pomocný řezník, časem se z něj stává obecní žebrák (almužník). Co se stalo se 17 000 Zl, které utržil za hospodu, není známo.
V kronice obce v roce 1908 je psáno- Chudinství –
Janu Španielovi bývalému majiteli dolního velkého
hostince, poskytnuta podpora pro letošní rok 14 K.
18. 10. 1909 – podpora na byt Janu Španielovi bývalému hostinskému povolena obnosem 30 K ročně.
3. 12. 1909 – obecní děti – navrženo a povoleno vypláceti podporu na nemanželské dítko Marie Španielové 3
koruny měsíčně od 1. 12. 1909 počínaje. Přiřknuta podpora bývalému zdejšímu hostinskému Janu Španielovi
5 K měsíčně od 1. 1. 1910 počínaje s podmínkou, že se
jeho dospělý syn u něho zdržovat nebude. V roce 1910
17
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bydlí manželé Španielovi na č. p. 191 se svojí vnučkou
(nemanželské dítě jejich dcery Marie).
Starosta Václav Nejedlík zemřel několik let po koupi hostince. Novým majitelem se stává jeho syn Václav
Nejedlík ml. (1869-1955). V obecní kronice 1894 se
píše: „Obecní výbor se usnesl podporovati žádost Václava Nejedlíka, majitele hostince U zlatého lva s koncesí k nálevu piva, vína a kořalky, pak prodávání pokrmů
a teplých nápojů, k držení povolených her a k přechovávání cizinců v domě č. p.170 v Kobylí“. V roce 1895 se
Václav Nejedlík v Bořeticích oženil s Gabrielou Jakubcovou (1875-1900), dcerou pekaře. Manželé se přestěhovali z č. p. 89 na č. p. 170 a provozují hostinec, k němuž
náleží 50 mír polí. Po smrti manželky (1900) se vdovec
v témže roce žení s její sestrou Josefou nar. 1873. Narodilo se jim několik dcer. V hostinci se konají různé
schůze, zábavy, plesy, divadelní představení apod.
V roce 1907 kupuje Václav Nejedlík od Michaela Weigla
sousední dům č. p. 169 –bývalou nálevnu. Později se
do tohoto domu i s rodinnou nastěhuje a v roce 1955
v něm umírá.
Kronika obce z roku 1911 – Led pro hostinské - povoluje se vykopání rybníčku za účelem ledování. Žadatelé hostinští místní p. Nejedlík a p. Budík musí na své

Jak rád jsem žil
MUDr. Ctibor Bezděk se narodil 10. března 1872 v Podivíně. Letošního roku uplyne 150 let od narození zakladatele české ETIKOTERAPIE, bývalého námořního lékaře,
předsedy společností abstinentní, vegetariánské a protitabákové, humanisty a věřícího pacifisty, který hledal smysl života a nalezl jej v pomoci lidem nemocným a trpícím.
Byl místopředsedou Hnutí pro duchovní a náboženskou
i společenskou obrodu - Nového Jeruzaléma, v jehož čele
stál Přemysl Pitter.

Jak to vlastně bylo
MUDr. Ctibor Bezděk se po likvidaci soukromých ordinací v roce 1950 přestěhoval z Prahy do Senohrab, kde žil
do poloviny 50. let. V roce 1953 při domovní prohlídce
StB zabavilo Bezděkovi řadu rukopisů a korespondence.
V následném vyšetřování, děd Ctibor prošel šestihodinovými výslechy a 2,5 hodinovými křížovými výslechy. Nejvíc ho mrzelo, že přišel o rukopis AUTOBIOGRAFIE. Pátrání v archivu bylo bezvýsledné. V roce 2000, při opravě
domku, jsme nalezli kopii pamětí na lékařské makulatuře,
ukrytou pod střechou, ale i ve dřevníku na zahradě. Moje
žena Olga rukopis 4 roky zpracovávala a v roce 2011 kniha, kterou nazvala "Jak rád jsem žil" (880 s.) vyšla v nakladatelství Academia, v edici "Paměť". Na prezentaci hovořil
za "Klub přátel historie Kobylí" - JUDr. Jaroslav Kovařík
a dále pak prof. Robert Kvaček - Filozofická fakulta Karlovy univerzity a PhDr. Josef Tomeš z Masarykova ústavu
Akademie věd České republiky.
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náklady si vykopati. Za to však povoluje obec bezplatné
užívání na dobu 10 let.
V roce 1913 prodal Václav Nejedlík hostinec za
36 000 K panu Františkovi Budíkovi, nájemci obecního
hostince v Kobylí. Od nich v roce 1946 zdědily hostinec jejich děti, které jej v roce 1947 prodaly manželům
Michálkovým. Ke dni 6.12 1958 byl hostinec u Michálků
(původní zájezdní hostinec U zlatého lva) zrušen. Byly
v něm zřízeny kanceláře JZD. Později byla v části budovy prodejna masa „MASNA“. V další části byla prodejna
průmyslového zboží. Obchod zanikl v roce 1972, prodej
byl přesunut, do nově postaveného obchodního střediska „UNIVERSAL“.
V místě bývalého zájezdního hostince dnes stojí dva
rodinné domy č. p.293 a č. p. 170.
Pozn.: V Rakouskouhersku se od roku 1754 do roku
1892 používala měna zlatý (Zl), po měnové reformě
z roku 1892 byla zavedena rakouskouherská koruna (K)
až do roku 1918 (1 Zl = 2 K)
Čerpáno: Toulky kobylskou minulostí - Karel Otáhal,
doc. PhDr. Oldřich Franc, Kronika obce Kobylí
Marie Vrbasová, Radoslava Bureš Obadalová
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Kdo byl Ctibor Bezděk?
Medicínu vystudoval ve Vídni a po promoci nastoupil
u rakouské námořní flotily na Jadranu. Jako fregatní lékař
procestoval Středomoří od Cařihradu po Gibraltar. Své zážitky z paluby i z podpalubí, ale např. i z oficiální císařské
návštěvy u marockého sultána, které se s lodí Panter zúčastnil, vylíčil v povídkách, které vyšly pod názvem "Dojmy od moře - Zápisky lodního lékaře" nebo v knize "Do
Maroka". U vojenského námořnictva sloužil i za 1. světové
války. To, co viděl a zažil jako lékař ve vojenském lazaretu,
z něj udělalo doživotního pacifistu. V rodinném archivu je
uložen dopis, ve kterém bývalý mariňák děkuje Ctiboru
Bezděkovi za jeho humánní přístup k pacientům a ochranu před despotickým velitelem lazaretu.
Po skončení válečného běsnění - na výzvu Karla Kálala nastoupil jako praktický lékař na Slovensku v Ružomberku
a zde, společně se svojí manželkou, rovněž lékařkou, založili Československý Červený Kříž. Postupně zde vychovali
se dvěma dcerami 42 bezprizorních dětí.
Ve 30. letech se dopracoval k přesvědčení, že nemoc
fyzického těla bývá projevem poruch, které nastaly v duševním životě. Jistota, že člověka netvoří jen tělo, ale
i duše, se stala základem jeho originální léčebné metody.
A etikoterapie, jak ji nazval, vzbudila velký zájem i u prezidenta T. G. Masaryka. Její podstatu vtělil do svého život-

ního díla „Záhada nemoci a smrti – Etikoterapie – Léčení
mravností". a "Záhada nemoci a uzdravení". V roce 1931,
po návratu do Prahy vybudoval protialkoholní poradnu
a věnoval se etikoterapii.
Dr. Bezděk zemřel tak, jak žil, vyrovnán s lidmi a s Bohem. Až do poslední chvíle pracoval jako praktický lékař
v OÚNZ v Říčanech u Prahy. Tento svět opustil při plném
vědomí, obklopen svými nejbližšími.
Jeho přítel, Přemysl Pitter, tehdy už v emigraci, s uznáním napsal: „22. února 1956 skonal v Senohrabech
MUDr. Ctibor Bezděk ve stáří nedožitých 84 let. Téměř do
poslední chvíle svého života sloužil obětavě trpícím, poskytoval jim nejen pomoc tělesnou, ale - a snad především - pomoc duševní. Dr. Bezděk měl všechny vlastnosti
člověka božího a pravého lékaře duší i těl. Byl vtělená srdečnost. V něm odchází jeden z posledních svědků onoho
rozmachu duchovního, jímž se vyznačovala generace Masarykova." Tak tato slova napsal Přemysl Pitter, žijící ve
Švýcarsku a dva měsíce po odchodu Ctibora Bezděka na
Věčnost, je publikoval ve zpravodaji:
HUSŮV LID, The People of John Hus
Časopis Národní Jednoty Československých Protestantů
v Americe a v Kanadě, Číslo No. 5, Chicago, III.
Alex a Olga Bezděkovi

Povídky z dědovy kapsy - Vlak do stanice dětství
„Běžím domů a má mladost běží mi naproti“
					
Jan Herben
První jednání v centru Paříže, pak další v nové moderní čtvrti La Defence a pak rychle přesun na Lyonské
nádraží, abych stihl odjezd rychlovlaku TGV do města na
Rhoně. Ruch velkoměsta, vše v pohybu, různé národnosti a všechny barvy pleti. 15 minut před odjezdem nebyl
na nástupišti ani vlak ani cestující – až jsem začal pochybovat, jestli nepláču na cizím hrobě. 5 minut před odjezdem přijela souprava, následovalo mravenčí hemžení
lidí dychtících po přepravě, a přesně na čas se dveře zavřely a vlak vyrazil na cestu do Lyonu.
Komfort cestování a technické vymoženosti, čistota
a informace o jízdě zujímaly mé oči a mysl. Souprava
se řítila rychlostí 250 km v hodině, jako by se jen pohupovala, švitořila a lísala se s okolní krajinou. Po pravé
straně se v dáli objevily burgundské vinice, jež vyvolávaly představu nádherných šardonek a pinotů. Povídám
si – kopečky jako u nás v Zámlynským, na Čtvrtích či ve
Výgruntech – jen místo šardonek a pinotů frankovka,
portugal a vlašák. Odvaha srovnávat se se světoznámým
Burgundskem mě nejprve zaskočila, pak se ale na má
ústa vedral úsměv – nakonec proč ne?
Monotónní zvuky v kombinaci s únavou z předcházejících jednání, akcentovanou všeobjímajícím spěchem,
napětím a nervozitou, zvítězily. Víčka bojovala, ale marný boj vzdala a definitivně padla dolů jako gilotina…

Kam se to řítím? …a vidím naši chaloupku v ulici Pod
Kostelem. Byla asi 7. kategorie: postavena z kotovic, nebylo stěny, co by byla rovná a nebylo úhlu, co by byl
pravý… Voda jen dešťová, pro pitnou jsem musel chodit
k nejbližší studni. Záchod byl splácán z prken, postaven
nad hnojištěm na druhém konci dvorku – člověk se rozmyslel, než se tam vydal. Jedna místnost sloužila jako
kuchyně, jídelna, obývací pokoj, pracovna, čítárna, koupelna a ložnice – tedy pro mě a pro dědu, babička spávala v malém kamrlíku vedle. Taky tam se mnou spávala
kočka Lízinka, většinou za mojí hlavou, pokud ji děda
nevyhostil na noc do komory, aby tam bojovala se všudypřítomnými hlodavci.
A taky se tam drávalo peří. Je až s podivem, kolik lidí
mohlo v této jedné multifunkční místnosti koexistovat.
Ale mohlo…a všem bylo dobře.
Kuchyňská kamna na dřevo a uhlí neboli šporhelt, neboli úsporák. Na plotně měla babička polohy 1-5 – přesně věděla, na kterém místě vařit, kde ohřívat, kde jen
udržovat jídlo teplé, kde dělat přesňáky. A trouba na nepřekonatelné buchty, nádoba na ohřev vody, prostor na
dřevo – prostě zázrak techniky té doby a hlavně – teplo
domova. Místo ledničky schody ve sklepě. Elektřina sice
ano, ale plná rozmarů: zkorodované vedení způsobovalo časté výpadky. Jednou jsem vyběhl ven, abych zjistil,
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zda nesvítí i sousední chalupy – no a ony svítily. Ze vzteku jsem bouchl pantokem do sloupu a ejhle – ono to
naskočilo. A tak jsem do sloupu bušil často.
Tak jsme žili. Nebyli jsme chudí, abychom neměli co
jíst, nebyli jsme bohatí, abychom měli na rozdávání.
Skromnost a pokora – toť předpoklad štěstí. A na dobrou
noc babiččino pohlazení.

1/2022

Vlakový tlampač oznamoval, že za pár okamžiků dorazíme do Lyonu. Definitivně jsem se probudil, na tváři
jsem ještě cítil babiččinu mazlivou ruku. Za chvíli mě pohltil ruch velkoměsta, kdysi centra římské Galie zaalpské. S úsměvem na tváři a pln nové energie.
Jan Líčeník

Stalo se před 100 lety - rok 1922
• V roce 1922 bylo v Kobylí 2178 obyvatel.
• Došlo k založení místní družiny Katolických zemědělců
ČSL.
• Vznikl systém trafik pro válečné poškozence –invalidy.
Jan Čejka převzal prodej tabáku od R. Bauera, později
po Janu Čejkovi Václav Petrla č. p. 475, Martin Mikulica
u Suchořádské zmoly od Ludvíka Junga z obecního hostince. Josef Bunč z obchodu ve Francově (židově) uličce
od Terezie Weiglové.
• V dubnu až červenci byly provedeny opravy kostela, fary
a věže stavitelem Gotwaldem z Čejče.
• Byla provedena oprava staré školy stavitelem Jaroslavem Sychou za 13 600 Kč a plot u ní zámečníkem Antonínem Varmužou za 9100 Kč.

• Dne 27. 8. 1922 zahynul při nerozumné hře František
Halm (nar. 1912). Spolu s kamarády se vozil na uvolněných železničních vagonech. Držel se za nárazník a když
vůz narazil do náspu na konci kolejí, Františka přimáčkl.
• Na prostranství „U lipy“ (uprostřed rostla několikastoletá
košatá lípa, dnešní prostranství před COOP), se konaly
sokolské hody. Bylo to místo, kterým kdysi procházela
hlavní cesta z „horního konce“ na „dolní konec“ vesnice,
jež byla údajně vroubena ovocnými a užitkovými stromy.
Prostor “U lipy“ sloužil také k dětským hrám, zábavným
kočovným společnostem (kolotoče, střelnice, provazochodci apod.), k cvičením a slavnostem místních spolků, ale především jako tržiště.
Čerpáno: Dějiny Kobylí, doc. PhDr. Oldřich Franc

Vzpomínka pamětníka
V šedesátých letech minulého století jsem se stal jednoho krásného květnového dne zaměstnancem Moravských
naftových dolů. Mým prvním působištěm byla vrtná věž
v Kobylí. Pamatuji si, jak mně manželka vypravila na první
šichtu. Měl jsem na sobě nažehlené montérky a světlou
košili, prostě – jako ze škatulky. Šel jsem do práce na první
ranní směnu s odhodláním, ale také s neurčitým pocitem
nováčka. O vrtné věži jsem věděl akorát to,
že se krásně tyčila nad Kobylím a v noci
svítila. A o „nafťácích“ to, že bydlí v maringotkách u sokolovny. V té době z naší obce
pracoval u nafty jen Martin Kovář, který měl
na starosti doplňování vody k věži, a Vítězslav Stávek, původem z Čejkovic. Ten později pracoval v zemědělském družstvu.
Začal jsem se seznamovat s lidmi a prací. Vše bylo pro mne nové. Směnmistr Rosťa
Čech, vím, že byl z Břeclavi, mne zahrnul informacemi a přitom pomalu zasvěcoval do
práce. Zrovna jsme měli tahat nářadí, aby
se vyměnilo dláto, které už bylo opotřebované. Než se však nářadí z vrtu vytáhne,
musí se odstranit tzv. výplachová hlava.
Část nářadí, do hloubky asi padesát metrů,
je naplněna výplachem, tedy vytěženou
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horninou. Nováček to však neví. Nářadí se musí rozpojit,
aby bylo dosaženo výměny dláta. Pomocný směnmistr stál
u vrátku z jedné strany, přiložil Vilsonovy kleště, měl povolit závit a poté nářadí rozšroubovat. Já jsem stál z druhé
strany a mým úkolem bylo přiložení dalších Vilsonových
kleští a přisunutí „babuše“, což je ochranný kryt z plechu,
který po zaklapnutí zabrání rozlití výplachu do prostoru.
Zaklapl jsem to! Směnmistr zařval – eště
né! Jemně nadzvedl tyč a ta mně ostříkla.
Podíval se na mne a řekl – tak Tě vítám
mezi nafťáky…to je křest… A nezapomeň
na zápisný!
U nafty jsem nakonec zůstal až do odchodu do důchodu. Na věži to byla tvrdá
práce ve špíně, hluku, za každého počasí,
ve dne, v noci. Poznal jsem zde různé typy
lidí a našel mezi nimi i kamarády. Vrtali
jsme v Jarošově, Brankovicích, Holešově,
Němčičkách. Nakonec jsem poznal i život
v maringotkách. V pozdějším věku jsem
pak pracoval v Lužicích na dopravě jako
závozník…
Vzpomínky svého otce zaznamenala
Dagmar Kovaříková, rozená Mikulicová
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Tříkrálová sbírka 2022 v Kobylí
Tříkrálová koleda
Na svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ (6. ledna) si připomínáme příchod tří
mudrců či mágů do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Z každoroční připomínky této události vznikl lidový zvyk koledovat – tedy popřát hospodářům úrodný rok a za toto přání a požehnání se hospodář koledníkům štědře odměnil.
Na tento princip lidové koledy navázala i charitní Tříkrálová sbírka. Sbírka vycházející
z církevní tradice má i svůj duchovní rozměr. Kromě sbírání peněz ve prospěch potřebných má význam i samotná koleda, tedy setkání, které je někdy důležitější, než kolik
lidé přispějí.

Tříkrálová sbírka 2022 v Kobylí
Celkem se vykoledovalo 106 294 Kč. Pro zajímavost, v Kobylí proběhla Tříkrálová sbírka už po jednadvacáté.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V KOBYLÍ V LETECH 2002 AŽ 2022
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Částka v Kč
46 859,00 Kč
47 958,20 Kč
44 081,00 Kč
67 743,00 Kč
56 432,00 Kč
58 530,80 Kč

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Částka v Kč
56 580,00 Kč
58 307,00 Kč
51 900,00 Kč
59 714,00 K
70 010,00 Kč
69 447,00 Kč

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Částka v Kč
70 011,00 Kč
69 601,00 Kč
71 379,00 Kč
75 211,00 Kč
77 799,00 Kč
88 671,00 Kč

Rok
2020
2021
2022

Částka v Kč
84 764,00 Kč
45 098,00 Kč
106 294,00 Kč

PŘEHLED VÝSLEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 V OBCÍCH BŘECLAVSKÉHO REGIONU
obec
Boleradice
Bořetice
Borkovany
Břeclav
Březí
Brod nad Dyjí
Brumovice
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Kašnice
Klobouky u Brna
Kobylí
Kostice
Křepice
Krumvíř
Ladná
Lanžhot
Lednice
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov

částka
48 447 Kč
87 971 Kč
35 750 Kč
139 055 Kč
53 752 Kč
20 321 Kč
41 548 Kč
19 978 Kč
23 774 Kč
12 000 Kč
65 329 Kč
54 209 Kč
86 000 Kč
22 574 Kč
15 117 Kč
21 026 Kč
52 306 Kč
43 441 Kč
6 113 Kč
11 302 Kč
75 126 Kč
106 294 Kč
16 733 Kč
72 000 Kč
44 718 Kč
51 376 Kč
50 794 Kč
33 850 Kč
18 099 Kč
128 942 Kč
39 203 Kč

obec
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Šakvice
Sedlec
Šitbořice
Starovice
Starovičky
Strachotín
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí

částka
27 809 Kč
30 340 Kč
7 370 Kč
17 135 Kč
27 557 Kč
21 977 Kč
19 735 Kč
117 150 Kč
25 837 Kč
66 384 Kč
7 329 Kč
42 855 Kč
18 214 Kč
9 408 Kč
15 302 Kč
27 699 Kč
146 115 Kč
27 359 Kč
22 104 Kč
4 089 Kč
96 917 Kč
38 969 Kč
71525 Kč
100 251 Kč
192 023 Kč
23 312 Kč
57 173 Kč
26 161 Kč
89 125 Kč
72 421 Kč
4 786 Kč
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Záměry Tříkrálové sbírky 2022
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje
na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé
formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá
předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou
předem oznámeny. Zhruba desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane
jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Z centrálního účtu bude výnos rozdělen podle vnitřního klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je
vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty,
10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty
Charity Česká republika a 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Na Břeclavsku budou dary využity na rozvoj
a realizaci těchto projektů
• rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina – projekt umožňuje těžce nemoc-

nému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých
blízkých.
• rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní
pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
• rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
• rozvoj krizového dobrovolnického centra

Poděkování
Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za letošní účast na největší charitativní sbírkové akci, Tříkrálové sbírce, a to jménem charity Břeclav. Současná doba
s sebou nese spousty těžkostí, o to více je obdivuhodné,
že se i v těchto náročných časech dokážeme společně
soustředit na pomoc druhým. A za to si zasloužíte mé
upřímné poděkování.
Josef Gajdoš, ředitel, Oblastní Charita Břeclav

Kam oko dohlédne – Rozhledna Nedánov
Dalším cílem seriálu „Kam oko dohlédne“ je boleradická rozhledna Nedánov. Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky měří k vrcholu 26 m a leží na kopci Nedánov
u Boleradic v nadmořské výšce 368 m. Vyhlídka rozhledny
je ve výši 22 m, vede na ni celkem 105 schodů. Její tvar
má připomínat přesýpací hodiny – symbol času. Základní
kámen byl položen v květnu 2006, otevřena byla v roce
2009. Výhled z rozhledny je pěkný, ale jako Kobylák musím říct, že tak pěkný jako z naší „Stezky“ není. Ale má
něco, co nám trochu chybí, a to je krásný výhled na Brno
a jeho okolí.
Od nás z Kobylí, z naší „Stezky nad vinohrady“ je dominanta obce Boleradice vidět, ale nehledá se lehce. Vršek
rozhledny jen o málo přesahuje okolní lesní porost, a tak
při pohledu splývá s obrysem lesa. Při pozorném pohledu
severozápadním směrem (přes terasy ve Světlých, nejlépe
dalekohledem) ji určitě najdete.
Z centra Boleradic vede k rozhledně asfaltová cesta, dá
se k ní přijet autem, ale doporučuji auto zaparkovat a jít
více než 2 km pěšky. Moc pěkná vycházka, kterou si můžete ještě zpestřit a zajít třešňovou alejí k sousoší svatých
Cyrila a Metoděje odkud se vám otevře nádherný výhled
na Boleradice. Na rozhlednu se též dostanete po turistické trase z Klobouk (nejdříve po červené, pak zelená,
cca 5 km). Rozhledna je otevřená po celý rok, ani v zimě
se nazavírá.
Návštěvu boleradické rozhledny Nedánov vřele doporučuji. Je to moc pěkný cíl odpoledního rodinného výletu.
Josef Kaňa
22
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Léčivé rostliny
Duben je měsícem proměn
- aprílové počasí
Nejvíce zatíženým orgánem jsou játra. Jsou základním
orgánem látkové výměny jak pro metabolismus, tak i pro
hormonální sféru. Jsou pro život zcela nezbytnou chemickou laboratoří a orgánem detoxikačním. Ovlivňují v těle
vše a této skutečnosti by měla odpovídat také péče o ně.
Kopírují změny, které probíhají v dubnu v přírodě a zelená,
která se všude kolem nás objevuje játra obveseluje. Tento
vliv se projeví na orgánech spojených s játry. Z předcházejícího měsíce mohou ještě přetrvávat nepohoda žlučníku, připojuje se rovněž svalová únava - proto respektujte
jarní únavu!

Světlík lékařský

tobýl (Solidago virgaurea). Složení čaje upravte podle vašich možností nebo individuální potřeby.
Je rovněž vhodné zařadit zeleninu obsahující fytoncidy
do našeho jídelníčku: česnek, cibuli, křen, ředkve a ředkvičky a zelenou hořčici.
Něco pro sebe udělejte, život je krátký. A je to Váš život!

Květen
Ostropestřec mariánský

Ze smyslových orgánů plně závislých na játrech jsou
oči. Ovlivňuje je navíc v tomto období nedostatek vitamínu A. Proto platí doporučení jíst tepelně upravenou mrkev
jako zdroj provitamínu A a karotenu (vitamín A je rozpustný v tucích - vždy přidat tuk pro lepší využití). Jezte ovoce
se žlutým nebo červeným zbarvením a tmavozelené listy zelenin, např. mangold, kadeřávek, kapustu, brokolici.
Stravu doplňte potravinami obsahujícími zinek, např. dýňovými jádry.
Pijte čaj ovlivňující látkovou výměnu s obsahem hořčin.
Vyberte z těchto: smil písečný (Helichrysum arenarium),
zeměžluč (Centaurium erythraea), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). Přidejte: jednu z fytoncidních rostlin, které obsahují rostlinná antibiotika, a působí na játra: měsíček lékařský (Calendula officinalis) nebo světlík
lékařský (Euphrasia rostkoviana); jednu protizánětlivou
bylinu: např. řebříček obecný (Achillea milefolium); jednu
regulující bylinu: např. hluchavku bílou (Lamium album),
jestřabinu lékařskou (Galega officinalis) nebo celík zla‑

V květnu soustředíme pozornost na srdce, je nejvíce
ohroženo. Srdce je pumpa, která pracuje bez přestání ve
dne i v noci, funguje ve všech situacích. Jeho onemocnění bezprostředně ohrožuje život. Problém může přijít bez
předchozího varování.
O tento orgán je zvlášť důležité se řádně starat preventivně. Doplňujeme proto důležité minerály : draslík /
fazole, hrách, vlašské ořechy, mandle, špenát/,vitamín E /
obilné klíčky‑jenom pozor na chemicky ošetřené osivo-,
hořčík /melasa, mák, Magnesia, růžičková kapusta/, vita‑
mín B6 /droždí, játra, klíčky, otruby/, omega 3 nenasyce‑
né mastné kyseliny /ryby‑hlavně tučné, vlašské ořechy,
řepkový olej, klíčky/, koenzym Q10, vitamín B12 /játra,
droždí/.
Jezte vše, co připomíná srdce, tvarem‑červená řepa,
nebo to, co má červenou šťávu třešně, višně, rybíz, hrozny.
Rostliny, které působí příznivě na srdce a cévy pomáhají
snižovat hladinu cholesterolu v krvi, udržují pružné cévy,
snižují krevní tlak, usnadňují tak práci
srdci a zlepšují jeho zásobení kyslíkem. Patří k nim:
Hloh obecný /Crataegus laevigata/ hojně se vyskytující
keř u polních cest, mezí a strání. Květy sbíráme na počátku
kvetení i s
lístkem přisedlým ke květu. Čaje a tinktury z hlohu se
doporučují užívat v kombinaci s medem pro zlepšení chu23
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Hloh obecný

ti. Působí jemně a pomalu, užívá se dlouhodobě. Doporučuje se jako preventivní lék pro lidi s vysokým pracovním
nasazením. Zvlášť vhodný je k použití u starší generace
k prevenci kardiovaskulárních příhod a podporu krevního
oběhu. Užívat by neměly těhotné a kojící ženy a děti do
12 let.
Kozlík lékařský /Valeriana officinalis/ najdeme na vlhkých loukách, v křovinách a příkopech. Užíváme čerstvý
i sušený oddenek /rozmixujeme na prášek/. Čerstvý můžeme naložit do pálenky. Kozlík je vhodný ke stabilizaci
nervové a srdeční činnosti= při bušení srdce, nespavosti
a pocitech úzkosti.
Routa vonná /Ruta graveolens/ pěstujeme ji jako trvalku. Užíváme kvetoucí nať. Pozor na sklízení za slunečného
počasí, je fotosenzibilní! U citlivých osob může vyvolat na
pokožce puchýře! Droga čistí cévy od vápenatých usazenin, zpevňuje nejen cévní stěny, ale i vlásečnice.
Rozmarýna lékařská - výhonky naložte do oleje, používejte na potírání srdeční krajiny pro povzbuzení.
Pampeliška – je antioxydant a obsahuje množství minerálů - draslík, fosfor, mangan, měď, sodík, síru. Dále
inulin /zpevňuje cévní stěny/,hořčiny, steroly, třísloviny.
V květech karotenoidy, flavonoidy a esenciální aminokyseliny, které tvoří strukturu bílkovin.
V mladých listech je vysoký obsah vitamínů C,B D provitamín A. Pampeliška umí čistit krev a pročišťovat celé tělo
tím, že povzbuzuje látkovou výměnu, léčí chudokrevnost,
snižuje hladinu cholesterolu a vysoký krevní tlak, pomáhá
při jaterních nemocech a poruchách zažívání.
Petržel – obsahuje více vitamínu C než pomeranč,
zklidňuje dásně, podporuje odvodňování, a tak pomáhá
odplavovat škodlivé látky z těla. Obsahuje také železo.
Srdce potřebuje vitamín C ke své činnosti. Pokud se
mu nedostává, odebírá si ho na úkor jiných orgánů v těle,
zvlášť je‑li slabé a nemocné.
Kopr vonný /semeno/ podporuje práci srdce.
Česnek kuchyňský – snižuje krevní tlak a cholesterol.
24

Kozlík lékařský

Z potravin, které působí blahodárně na žilní systém patří také cibule, pohanka, rajčata, šípky a černý rybíz.
Udělejte si osvěžující výluh zastudena z listů meduňky,
máty a květů černého bezu. Natrhané dejte do džbánu, zalijte studenou vodou a po šesti hodinách můžete popíjet.
V květnu překotně rozkvétá příroda, přináší nám radost
a posiluje srdce emocionálně.
Největší odměnou je pochvala. Pokud jste dnes nemě‑
li důvod někoho pochválit, pochvalte sebe. A usmějte
se, úsměv sluší každému!

Červen
V červnu se soustřeďte na tenké střevo. Poruchy tohoto
orgánu mají vliv téměř na všechno – vnitřní orgány, pokožku i na opěrný systém – zejména páteř. Také ovlivňují psychiku a naše jednání – střevní biota nám velí, proto
musí být v pořádku a nám příznivě nakloněna. Ve střevech
dochází ke konečnému trávení potravy, vstřebá se tady
většina živin. Je důležité, aby se látky získané potravou
dostaly tam, kam patří a neodešly bez užitku ven.
Pro prevenci onemocnění tenkého střeva jsou výborné
čerstvé bylinky: pažitka; máta; šalvěj (v Bylinkové zahradě ve Valticích je k dispozici odrůda ´Culinaria´- obsahuje
méně alkaloidu thujonu); tymián (s desinfekčními účinky);
dobromysl; rozmarýn; saturejka horská i zahradní – pro
všechny dysfunkce zažívání.
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Lípu srdčitou (Tilia cordata) - květ uvolňuje stavy úzkosti, posiluje nervovou soustavu, povzbuzuje dobrou
náladu, uvolňuje křeče zažívacího traktu, účinná u chorob
z nachlazení (podporuje pocení, rozpouští hleny).
Život je krátký, hledejte na něm především to dobré !
Mgr. Zdeňka Krejčiříková, Ing. Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
Herbal Academy, s. r. o. kurzy o bylinkách

Šalvěj přeslenitá

Věnujme více pozornosti pažitce (Allium schoenoprasum). Její potenciál není dostatečně využitý. Je zdrojem
vitamínu C, B, provitamínu A. Má podobné vlastnosti jako
cibule a česnek, ale v mírnější formě. Podporuje trávení, povzbuzuje chuť k jídlu, snižuje krevní tlak a posiluje
imunitu; je vhodnou prevencí srdečních, cévních a onkologických onemocnění, je protizánětlivá, antimikrobiální
s protiplísňovými účinky. Zvýrazňuje slanou chuť jídel,
proto není třeba příliš solit. Květy užívejte stejně jako listy, můžete naložit do kvalitního rostlinného oleje, vznikne
vynikající olej. Šťáva z pažitky v lihu poslouží jako repelent. Vysazená vedle růží chrání před mšicemi a plísněmi.
V červnu sbíráme také velké množství léčivých bylin:
Bez černý (Sambucus nigra) - květy, oceníte zvláště při
nemocech z nachlazení, žaludeřčních kolikách i problémech s močovým ústrojím. Důležité je, že příznivě ovlivňují cévní stěny.
Čerstvé listy můžete použít k zábalům na revmatické
klouby. Listy naklepejte a přiložte nebo rozemelte či spařte a zahustěte třeba celozrnou moukou a na gáze přiložte.
Na bolest v krku: 3 lžíce květu bezu, 3 lžíce listů šalvěje,
250 ml horkého jablečného octa a lžička medu/luhujeme
15 minut‑kloktadlo.
Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) - květy
sbírejte denně za slunečného počasí a sušte na slunci,
jinak by květy zhnědly, znehodnotily se, jsou velmi hydroskopické. Obsahují vysoký obsah slizovitých látek, které
výborně uvolňují hleny.
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) - květy užívejte vnitřně i zevně jako protizánětlivý prostředek, proti
nadýmání a křečím, působí močopudně a zlepšuje zažívání.
Měsíček lékařský (Calendula officinalis) – květ je jednou z nejlepších a nejdostupnějších bylin vůbec. Květy
nebo okvětní lístky užíváme při všech problémech s játry
a se žlučníkem, na všechny zažívací problémy, na slábnutí
zraku, na problémy s pokožkou, jsou protizánětlivé a oranžové působí proti nádorovým onemocněním.

Šalvěj lékařská

Dobromysl
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Kalendář akcí obce Kobylí na rok 2022
ÚNOR
26. 2.

Masopust v muzeu

muzeum

27. 2.

Degustace na místní vístavu vín

Patria

11:00

BŘEZEN
5. 3.

Výstava vín

sokolovna

10:00

6. 3.

Vernisáž v muzeu - výstava patchworku

muzeum

14:00

11. 3.

Den otevřených dveří pro ženy

orlovna

20. 3.

Vítání jara

průvod obcí od ZŠ

18:30

26. 3.

Lácar‑man

orlovna

9:30

26. 3.

Krojová zábava

sokolovna

20:00

27. 3.

Dětský karneval

sokolovna

15:00

Vernisáž v muzeu - 90leté výročí p. Havlína

muzeum

14:00

10. 4.

Velikonoce v muzeu

muzeum

14:00

16. 4.

Běh k Božímu hrobu

kostel sv. Jiří

9:00

16. 4.

Po kobylských uličkách za vínem

vinné sklepy

10:00

24. 4.

Hody sv. Jiří v kostele

kostel sv. Jiří

13:00

30. 4.

Hry bez hranic

orlovna

9:00

30. 4.

Pálení čarodějnice

hasičské cvičiště

17:00

rozhledna

15:30

DUBEN
3. 4.

KVĚTEN
1. 5.

Průvod a prosba za letošní úrodu

6. 5.

Den otevřených dveří ke Dnu matek

orlovna

9:00

7. 5.

Putování do Žarošic

sraz u kostela

8:00

7. 5.

7. Kobylí Open (Regionální discgolfová liga)

discgolfové hřiště

9:00

7. 5.

Den otevřených sportovišť

sportovní areál TJ Sokol

10:00

8. 5.

Vernisáž v muzeu - pí. Píšťková

muzeum

14:00

15. 5.

Soutěž mladých hasičů

hasičské cvičiště

10:00

20. 5.

Den otevřených dveří pro muže

orlovna

9:00

myslivecká chata

10:00

sokolská zahrada

14:00

21.–22. 5. Střelby na asfaltové terče
22. 5.

Dětské hodečky

ČERVEN
3. 6.
3. 6.

Den dětí

orlovna

Muzejní noc

muzeum

17:00

11. 6.

Turnaj tenisových čtyřher

sportovní areál TJ Sokol

9:00

12. 6.

Vernisáž v muzeu - ruční práce našich babiček

muzeum

14:00

18.–20. 6. Kobylské hody

sokolská zahrada

24. 6.

Den dětí pro ZŠ Kobylí

orlovna

24. 6.

Táborák na zakončení školního roku

farní zahrada

19:00

26. 6.

Vernisáž v muzeu - Noráci

muzeum

14:00

ČERVENEC
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23. 7.

Soutěž v požárním útoku a železný hasič

hasičské cvičiště

13:00

23. 7.

Rocková taneční zábava

hasičské cvičiště

20:00
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SRPEN
6. 8.
11. 8.
18. 8.
19. 8.
21. 8.
27. 8.
27. 8.

Volejbalové memoriály
Závody odrážedel pro benjamínky
Duatlon pro benjamínky
Koncert v muzeu - Vítek Veselý
Vernisáž v muzeu - Od kolébky po rubáš
Kobylský triatlon
Zarážení hory

sportovní areál TJ Sokol

9:00

sportovní areál TJ Sokol
muzeum
muzeum
sportovní areál TJ Sokol
Suchořádská zmola

17:00
14:00
10:00
16:00

discgolfové hřiště
sokolovna
kostel sv. Jiří
muzeum
farní zahrada
hřiště Za Mlýnem
muzeum
orlovna
vinné sklepy
kostel sv. Jiří
kostel sv. Jiří
muzeum

9:00
10:00
11:00
14:00
17:00
12:00
16:00
10:00
10:00
11:00
8:00
10:00

sokolovna

14:30

Studýnky
muzeum
hřbitov

13:00
10:00
15:00

kostel sv. Jiří
sokolovna
muzeum
muzeum

18:00
18:00
10:00
14:00

kostel sv. Jiří
muzeum
prostranství u kostela
kostel sv. Jiří

16:00
18:00
15:00
16:30

ZÁŘÍ
3. 9.
3.–4. 9.
4. 9.
4. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
28. 9.
28. 9.

7. ročník O pohár starosty obce Kobylí (Regionální discgolfová liga)
Kobylská zahrádka
Žehnání prvňáčkům a školám
Vernisáž v muzeu - Výstava obrazů P. Horáček
Táborák na začátek školního roku
Fotbalový memoriál F. Horáka
25. výročí muzea + vernisáž
Den otevřených dveří pro veřejnost
Po kobylských uličkách za vínem a burčákem
Poděkování za letošní úrodu
Oslava sv. Václava
Dáme kroj + lízačka v muzeu

ŘÍJEN
2. 10.
8. 10.
23. 10.
28. 10.
30. 10.

Den seniorů
Běžecký závod O pohár p. Drboly a Buly
Drakiáda
Šlapání zelí v muzeu
Vzpomínková pobožnost za zemřelé

2. 11.
12. 11.
17. 11.
27. 11.

Mše za všechny zemřelé
Martinský hodový zpívání
Zabíjačka v muzeu
Advent v muzeu

LISTOPAD

PROSINEC
4. 12.
7. 12.
10. 12.
11. 12.
17. 12.
23. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

Mikulášská nadílka
Česko zpívá koledy
Zpívání pod věží
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert
Roznos Betlémského světla po obci
Betlémské světlo
Prohlídka betléma
Vánoční bohoslužba
Štěpánská zábava
Svěcení vína
Mini‑bench press rodiny s dětmi
Den otevřených dveří pro seniory
Běh k jesličkám
Muzejní silvestrovská vycházka

kostel sv. Jiří
kostel sv. Jiří
kostel sv. Jiří
sokolovna
sokolovna
orlovna
orlovna
kostel sv. Jiří
muzeum

9:00-15:00
12:00-14:00
20:30
20:00
19:00
16:00
16:00
9:30
13:00
27
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Ze života zahrádkářů
Vážení čtenáři, máme tady první číslo zpravodaje v letošní roce, tak se ohlédneme za činností naší organizace.
Jelikož nám zkraje roku doznívala covidová epidemie,
museli jsme upustit od pořádání tradičního plesu. Proto
jsme své síly nasměrovali k výstavě vín, která je naší pilotní akcí. Jelikož se loni výstava vín neuskutečnila, měli
jsme letos jubilejní třicátou výstavu vín, která nám krásně
koresponduje s šedesátým výročím založení naší základní
organizace a s šedesátým pátým výročím založení Českého zahrádkářského svazu. Naše výstava se koná v regionu
mezi prvními, což je naším záměrem. Chceme, aby každý
návštěvník pokoštoval mladá a svěží vínka, která v mnoha případech neprošla finálním školením, a tak jsme se
setkali i s víny, která nejsou úplně čistá. Proto jsme již od
začátku února začali rozvážet láhve, sbírat a třídit vzorky.
Ve středu před degustací jsme uspořádali školení na hodnocení vín stobodovým systémem, spojené s přednáškou
o vadách vína. Školení provedl Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
odborný asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Svým vysokoškolským odborným přednesem zaujal všechny účastníky
a v průběhu jsme hodnotili vína, abychom si všichni zopakovali, jestli jsme to za ten rok, co nebyla výstava nezapomněli. Hodnotili jsme vína nejen bezvadná, ale měli jsme
možnost hodnotit vína s nějakou vadou. Následně jsme
museli tuto vadu rozpoznat a k tomu přiřadit adekvátní
bodové hodnocení.
Hodnocení vín proběhlo na degustaci, která se konala
v neděli 27. února v sále společnosti Patria, a. s. Degustaci
řídil pan Tomáš Čížek, který byl degustátorům k dispozici, když si nebyli úplně jistí svým názorem. I přes nízkou
účast degustátorů, které skolil poslední závan epidemie,
jsme nakonec všechna vína ohodnotili.
Samotná výstava se konala 5. března v místní sokolovně. Na výstavu se nám letos sešlo celkem 626 vzorků vín,
z toho 376 bílých, 197 červených, 51 vín růžových a klaretů a 2 vzorky vín ovocných. Vína se nám sešla ze širokého
okolí a výjimečně obohatila naši výstavu i vína rakouská.
Škoda, že se nepodařilo zajistit dopravu od našich přátel
z Budmeric, které v té době zasáhl naplno Omikron.
Dovolte mi, abych vás seznámil se šampiony letošní výstavy. Šampionem bílých vín se stal Sauvignon z Vinařství
Lůbalovi. Ocenění pro šampiona bílých vín věnoval senátor Rostislav Koštial, který ji i osobně předal. Šampionem
červených vín se stal Cabernet Moravia od Víno Herůfek
z Kobylí. Cenu v podobě krásné obří číše dodala Obec
Kobylí a předal pan starosta Mgr. Pavel Kotík. Šampionem
růžových vín se stalo rosé z odrůdy Zweigeltrebe, které
vystavoval Vladimír Dobeš z Ratíškovic. Cenu pro nejlepší růžové víno v podobě poukazu na odběr zboží dodaly
vinařské potřeby LIPERA a předal zástupce firmy pan Luděk Varmuža. Již po druhé jsme vyhlašovali cenu pro nejlepší kobylský „Najburg“, kterou získal František Pečínka
z Kobylí. Cenu dodala společnost VINIUM, a. s. a předal pan
Ondřej Krist, coby zástupce ředitele společnosti. Podruhé
se také vyhlašovalo nejlepší víno člena ČZS, což na první
pohled vypadalo, že si Kobyláci udělali pro sebe novou
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kategorii. A tak se stalo, že nejlépe hodnoceným vínem
člena ČZS se stalo rosé Zweigeltrebe od přítele Vladimíra
Dobeše ze Základní organizace ČZS v Ratíškovicích, které
získalo krásných 91 bodů. Cenu dodal předseda Ústředního výboru ČZS pan Stanislav Kozlík, který cenu osobně
předal. Ocenění za nejlepší kolekci vín získalo Vinařství
Lůbalovi z Kobylí, kdy bodový průměr čtyř nejlépe hodnocených vín dosáhl 89,75 bodu. Cenu předal předseda
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Z činnosti SDH Kobylí v roce 2021
Rok 2021 jsme zahájili v duchu restriktivních hygienických covidových opatření výroční valnou hromadou
v netradičním provedení – v internetovém prostředí korespondenčně. I když to byla pro nás všechny novinka, valná
hromada proběhla dle nových pravidel. Další akce, na které
jste zvyklí, „Pálení čarodějnic" a „Soutěž mladých hasičů"
ze stejných důvodů bohužel již neproběhly. Jisté uvolnění nastalo až v létě, kdy koncem července proběhl již 21.
ročník soutěže v požárním útoku „O pohár obce Kobylí"
současně se soutěží TFA (tzv. železného hasiče). Změřit síly
přijelo 22 družstev a 44 jednotlivců. Po soutěži následovala zábava s hudební skupinou Pro radost. Po srpnovém
„Zarážení hory", kde jsme zajišťovali občerstvení, následovala v říjnu naše tradiční akce „Drakiáda" ve Studýnkách,
kdy za pěkného počasí se vznášelo až 35 draků najednou.
Pak 6. prosince navštívil hodné i neposedné děti hasičský
Mikuláš. Koncem roku zásahová jednotka provedla výcvik
jednotky na hasičském cvičišti.
Sportovní činnosti sboru se účastní družstvo mužů, žen,
dorostu, mladých hasičů i jednotlivci. Družstvo mužů i žen
je součásti Břeclavské hasičské ligy, která měla i přes hygienická opatření naplánováno 11 kol soutěže, avšak po červnovém tornádu na Podluží nemohly některé proběhnout,
zůstalo 8 kol. Ligy se účastní nejlepší týmy z okresů BV, BO,
HO, VY a ZN. Je tak velmi prestižní soutěží. Při celkovém
hodnocení se muži umístili na děleném 7. místě, ženy na
4. místě a dorost na 2. místě. Muži a dorost byli nejlepšími
týmy našeho okresu.
Mladí hasiči zahájili rok zimní přípravou většinou v tělocvičně. Bohužel o svoji jarní soutěž v Kobylí z důvodu pandemie přišli. Účastnili se až okresního kola hry Plamen, kde
mladší žáci skončili na 5. místě a starší na pěkném 2. místě.
Následně se všechny další soutěže z pandemických důvodů postupně rušili. Sbor však formou dotací zajistil finanční
prostředky za tzv. volnočasové aktivity a mladí hasiči s doprovodem se mohli zúčastnit např. únikové hry v Lednici,
splutí Dyje na člunech z Nových Mlýnů do Lednice, navštívili lanové centrum v Břeclavi či přehradu a ZOO v Brně.
V létě naši mladí hasiči odjeli na tábor v Dolních Nětčicích
a byli velmi spokojeni. Po prázdninách jsme se zúčastnili
soutěže v Moravské Nové Vsi, která byla jako součást oslav
výročí a jako poděkování všem, kteří pomáhali po tornádu.
Dorostenci měli velmi nabitou sezónu. Běželi současně
Břeclavskou hasičskou ligu, Český pohár 100 m s překážkami a účastnili se mistrovství ČR v dorostu. Dokonce se
povedl i postup na mistrovství ČR dospělých, kam se v kategorii žen probojovala dorostenka Michaela Mikulicová,
která v těžké konkurenci obsadila 56. místo ze 135 nominovaných finalistů. Kromě jediné soutěže jsme se umisťovali
na pohárových místech a celkově jsme skončili v BHL na 2.
místě. Jen škoda jedné neúčasti v Pasohlávkách.
Postupové soutěže jsou základem našeho dorostu. Proto jsme nasadili jednotlivce i do těchto sportovních klání.
Z okresního kola postupují jen vítězové kategorií. Za náš
sbor postoupili tři dorostenci, Míša Mikulicová, Lukáš Mikulica a Tomáš Novák. V krajském kole se bojovalo ve dvou
disciplínách - 100 m s překážkami a dvojboji. Tyto disciplí-

ny doplňoval teoretický test. Náš okres
se v žádném případě
neztratil,
závodníci
nad míru důstojně reprezentovali. Z devíti
možných medailí si
Kobylí odvezlo hned
sedm těchto kovů. Tomáš Novák bral 3. místo ze 100 m, Lukáš Mikulica po škaredém pádu z kladiny
vybojoval už „pochroumaný“ v druhém pokusu na svůj stav
skvělé 3. místo ze 100 m a 2. místo z dvojboje. Celkově se
umístil jako nováček na krásném 2. místě. Míša Mikulicová
bojovala v kategorii starší dorostenky. Boj to byl opravdu
nádherný, brala 1. místo ze 100 m a 2. místo z dvojboje.
Celkově se stala vítězkou krajského kola a postoupila do
finálového závodu mistrovství ČR, které se konalo v Zábřehu na Moravě. Přípravu na MČR velmi výrazně ovlivnily
záchranné práce po tornádu. I tak Míša přivezla skvělé 11.
místo z MČR.
Další významnou soutěží je Český pohár na 100 m s překážkami. Je to nejkvalitnější republiková soutěž v této disciplíně, které se účastní i zahraniční sportovci. Některá kola si
odběhli i někteří mistři světa. Do této soutěže jsme nasadili
pět jednotlivců. Za Kobylí nejúspěšnějšími v celkovém pořadí byli opět Míša (16.), Lukáš (11.) a Tomáš (24.). Na nováčky je to skvělý úspěch.
Zásahová jednotka letos rozhodně nelenila. Byla operačním střediskem HZS vyslána k 31 událostem, přičemž výjezd AED byl uskutečněn 5x, k požárům 7x, k záchraně osob
a zvířat 1x, k technické pomoci 17x a jednou jsme vyjeli
k letecké nehodě s lékařskou asistencí. Devatenáctičlenná
jednotka na zásazích odpracovala celkem 810 hodin při
200 zásahových hodinách. Patrně nejhorší a nezapomenutelnou událostí byl večer 24. června, kdy jednotka byla vyslána na záchranu osob ihned v první linii po prudké vichřici,
o které se ještě nevědělo, že byla tornádem s miliardovými
škodami. Naopak zajímavou událostí byla technická pomoc
při zajišťování odjezdu jednotek do požáry sužovaného
Řecka v Podivíně. Nemůžeme ani opomenout výpomoc našich hasičů v nemocnicích s bojem proti covid-19. Pracovali
na odděleních JIP, jako sanitáři a podobně. Pro zásahovou
jednotku to byl další velmi náročný rok.
Závěrem věnujme vzpomínku na našeho dlouhodobého
člena br. Antonína Vajbara, který nás loni navždy opustil.
Bratr Vajbar byl členem od roku 1959, od r. 1970 byl místopředsedou a od r. 1978 pak předsedou „Svazu požární
ochrany v Kobylí", mezi lety 1990 – 1995 byl starostou
sboru.
Rok 2021 proběhl částečně v omezené činnosti a doufáme, že se vše brzy vrátí do starých kolejí. Jako první akci
kterou pro vás chystáme, je Pálení čarodějnic, které se
uskuteční 30. dubna na hasičském cvičišti. Určitě přijděte,
budeme se na vás těšit.
Za Sbor dobrovolných hasičů Kobylí Antonín Hrabal
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ZO ČZS Kobylí Vladimír Čotek. Katalog z výstavy si můžete
najít na webových stránkách naší organizace.
Výstava začala jako vždy v deset hodin, kdy náš dlouholetý moderátor Vítek Damborský krátce zhodnotil vinařský rok, nechal slovo panu senátorovi a našemu panu starostovi. Následovalo předání cen jednotlivým oceněným
vinařům a po slavnostním přípitku se začalo ochutnávat.
Odpoledne rozezpívala a i roztančila sokolovnu cimbálová muzika Dukát z Kyjova. A tak se chutnalo a zpívalo do
pozdních hodin a bylo těžké v deset večer akci ukončit.
K výstavě mi na závěr dovolte, abych toto formou poděkoval všem vinařům za dodané vzorky vín, degustátorům za pomoc při hodnocení, sponzorům i všem kolegům
z výstavního výboru, kteří se podíleli na této vinařské akci.
Velký dík patří naším letošním stárkům a chase, která nám
v krojích nalévala, za jejich výdrž při desetihodinovém zápřahu.
Těšíme se na shledání na nějaké další akci, pořádané
zahrádkáři z Kobylí. V květnu pořádáme zájezd do Kroměříže na výstavu Floria - Jaro 2022, bližší informace se
dozvíte v aktuálním hlášení místního rozhlasu. V létě bychom chtěli uspořádat letní noc ve stylu country na oslavu
výročí založení naší organizace. Po prázdninách se sejdeme na Kobylské zahrádce, kterou opět rozšíříme o soutěž
ve vaření Zelňačky. Jelikož neděláme akce sami pro sebe,
pro zahrádkáře, ale pro všechny spoluobčany, neváhejte
se přihlásit na jakýkoliv zájezd, který pořádáme. Budeme
se těšit z vašeho zájmu, což nás utvrdí v tom, že činnost
naší organizace má neustále smysl. Přejí krásné jaro, teplé
léto a slunný podzim, aby nám ta vínečka pěkně dozrála.
Vladimír Čotek
ZO ČZS Kobylí
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Kobylí / Bořetice

Jsem velmi rád, že nemusím jako před rokem, v tomto
období psát, že se celou zimu nehrálo, netrénovalo, nesportovalo ap. Letos to bylo už jiné. Letos nám děti chodily různě v rámci své zimní přípravy trénovat do tělocvičny
ZŠ, na UT hřiště či ti nejmenší do sokolovny v Kobylí. Fotbalisté se také zúčastnili několika turnajů. Byla realizována přátelská utkání ať už ve sportovních halách, ale i venku na umělé trávě. Například dorost odehrál svou zimní
ligu v Mikulově, přípravky si přivezly turnajové medaile
a poháry za nejvyšší příčky, mladší žáci vyzkoušeli umělky
v Břeclavi a v Hodoníně. Aktuálně již probíhá příprava na
sezónu jarní, která odstartuje v rámci naší mládeže převážně prvním dubnovým víkendem.

V návaznosti na loňský
rok jsme se také rozhodli znovu ocenit nejlepší
hráče v oddíle. Jedná se
o mladé sportovce, kteří si
zasloužili udílené ocenění, především svým přístupem k tréninku,
podporou svého družstva v jednotlivých utkání a dobrou
reprezentací obcí Kobylí, Bořetice, ale i Vrbice. Jelikož se
opět neuskutečnil plánovaný sportovní ples, proběhlo vyhlášení a předání cen o nejlepšího fotbalistu roku 2021
v rámci sdružených družstev mládeže Kobylí/Bořetice
opět v komornějším duchu, a to v neděli 26. února v soko-
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Gaia Freya Havlínová
Fotbalová školička si v Kobylí teprve hledá svou cestu. Snažíme se u dětí podchytit aktivní přístup ke sportu.
Gaya je zástupce těch nejmenších dětí, kteří k nám do oddílu chodí. Získala jisté zkušenosti v tréninkovém prostředí, ale i první dojmy z fotbalových utkání. Udílená cena je
především takovým malým příslibem na budoucí progres.
A hlavně, holky, pojďte hrát fotbal…

Štěpán Odstrčil
Štěpán trénuje v bořetické minipřípravce, kde společně s kamarádem Matyášem tvoří neohrožené tréninkové
či herní duo. Je to univerzální bojovník, a když se zrovna
nezasní nad problémy „tzv. odvedle“, dovede ukázat na
hřišti svou houževnatost a vytrvalost. Na podzim sbíral
zkušenosti také v utkáních s vyšší věkovou kategorií.

Jakub Halíř
V oddíle je teprve krátce. Nastoupil vlastně až v letní
přípravě. Na tréninky k nám přijíždí z obce Brumovice, a to
spolu se svými bratry Honzou a Josefem. Jakub se skvěle
zapojil do podzimní ligové části a již od první chvíle na
hřišti se stal neodmyslitelnou oporou mladší přípravky.
Fotbalista roku

lovně v Kobylí. Výsledky byly vyhlášeny na základě letní
přípravy a uplynulé podzimní sezóny.
Oceněni organizacemi: TJ Sokol Kobylí, TJ Sokol „Celtic“
Bořetice, obcí Kobylí, obcí Bořetice a obcí Vrbice byli tito
mladí sportovci:
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Jaroslav Springer
Doslova tahoun a viditelná osobnost starší přípravky,
ale nejen to. Můžeme ho pravidelně zahlédnout na trávníku i při utkáních s družstvem mladších žáků, kde v podzimní sezóně nastřílel skvělých sedm branek. Jarda je
všestranný sportovec, v jehož sportovním portfoliu nenalezneme jenom fotbal, ale má rád i jiné sporty.

Přípravka
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Ondřej Ostřížek
Hráč družstva mladších žáků. Přijíždí do oddílu z obce
Vrbice a spolu s Honzou a Danem nám tu utvořil pomyslnou vrbeckou páteř mladších žáků. Ondra ale také nezůstává pouze u mladších, ale celou podzimní sezónu již
odehrál také za družstvo starších žáků. U Ondry je skvělé,
že jak se jedná o fotbal a partu, nedokáže říci ne. A právě
za tento aktivní přístup si tento hráč zaslouží tohle klubové ocenění.

Lukáš Mikulica
Jeden z nejaktivnějších, ale také nejrychlejších hráčů
starších žáků. Aktuálně také s deseti proměněnými góly je
nejlepší střelec v družstvu. Lukáš skvěle a aktivně reprezentuje barvy své obce, a to mimo fotbalu i v hasičském
sportu.

Miloš Vala
Kdo má rád napětí až dokonce, toho rozhodně nezklame gólman družstva dorostu. Jeho zákroky, rozehrávky

a všechny ty chvíle, kde ostatním doslova rupají nervy,
jsou nezapomenutelné. Trenéři, fanoušci, spoluhráči –
všichni začínají brát kvůli Milošovi Lexaurin, protože někdy v žilách jednoduše tuhne krev. Ale i tak přes všechny
napínavé okamžiky tento ledově klidný gólman inkasoval
za podzimní sezónu nejméně branek v soutěži a stal se
neodmyslitelnou oporou svého družstva.
Oceněným osobně poděkovali a ceny předali, za účasti
trenérů, předseda TJ Sokol Kobylí Radek Kovář, předseda
fotbalového oddílu v Kobylí Josef Kaňa a tajemník TJ Sokol
Bořetice Lubomír Dufek. Poděkování patří všem mladým
sportovcům, kteří nás reprezentují, a nakonec v dnešní
době, asi všem dětem, které nějakým způsobem sportují
a smysluplně tak obohacují svůj životní styl.
Dovoluji si touto cestou poděkovat za celý oddíl firmě
M‑ex Production, s. r. o., která naší mládeži poskytla finanční dar, který bude využit na nákup vybavení pro hráče.
Jarní sezóna se nám blíží, od půlky března začínají tréninky již na fotbalovém trávníku, a tak bych rád touto cestou pozval kluky a holky všech věkových kategorií, kteří
rádi sportují, nebo chtějí nějakým způsobem začít, ať přijdou mezi nás. Neváhejte a pojďte zkusit fotbal. Na závěr
nezbývá než popřát všem zainteresovaným jen ty nejlepší
výsledky a v neposlední řadě všechny fanoušky pozvat na
jednotlivá utkání v dubnu i v květnu, a to ať už do Kobylí
nebo Bořetic.
Jiří Huslík

Den otevřených sportovišť
TJ Sokol Kobylí pořádá v sobotu 7. 5. 2022 od 10:00 hodin
na sportovním areálu Za Mlýnem Den otevřených sportovišť.

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT!
Vstup na všechna sportoviště zdarma.
Občerstvení zajištěno.
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Rozpis domácích utkání jaro 2022
měsíc

den

4

sobota

hřiště Bořetice
2

neděle

3

sobota

9

neděle

10

sobota

16

hřiště Kobylí

ml.žáci 14.00
Kobylí/Bořetice - Popice
muži 15.30
Bořetice - Nosislav

st. žáci 10.00
Kobylí/Bořetice - Velké Němčice/Křepice
dorost 13.00
Kobylí/Bořetice - Brumovice
muži 15.30
Kobylí - Klobouky

ml.žáci 13.45
Kobylí/Bořetice - Břeclav
muži 16.00
Bořetice – Moravská N. V.

neděle

17

st. žáci 10.00
Kobylí/Bořetice - Velké Bílovice

přípravky 10.00
Bořetice/Kobylí - Březí

dorost 13.45
Kobylí/Bořetice - Kostelec

5

6

ml. žáci 16.00
Kobylí/Bořetice - Zaječí

sobota

23

neděle

24

sobota

30

neděle

1

dorost 14.00
Kobylí/Bořetice - Žarošice

sobota

7

dorost 16.30
Kobylí/Bořetice - Milotice

neděle

8

sobota

14

neděle

15

sobota

21

neděle

22

muži 16.00
Bořetice - Boleradice

muži 16.00
Kobylí - Zaječí

přípravky 10.00
Bořetice/Kobylí - Velké Pavlovice

muži 14.00
Kobylí - Týnec

muži 16.30
Bořetice - Podivín

st. žáci 16.30
Kobylí/Bořetice - Velké Němčice/Křepice

ml.žáci 17.00
Kobylí/Bořetice - Valtice
dorost 14.00
Kobylí/Bořetice - Čejkovice/Hovorany

přípravky 10.00
Bořetice/Kobylí - Horní Bojanovice

muži 17.00
Bořetice - Křepice

st.žáci 14:00
Kobylí/Bořetice - Lanžhot

sobota

28

neděle

29

muži 17.00
Kobylí - Moravský Žižkov

sobota

4

ml. žáci 17.00
Kobylí/Bořetice - Brumovice

neděle

5

st. žáci 10.00
Kobylí/Bořetice - Velké Bílovice
muži 17.00
Bořetice - Březí
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sobota

11

neděle

12

muži 16.00
Kobylí - Velké Bílovice
dorost 14.00
Kobylí/Bořetice - Bukovany

Inzerce

Najdete je?
Používáte doma úsporné světelné zdroje?
Jestli ano, dobře děláte. Jejich používáním
šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když doslouží, je však potřeba odnést je na sběrné
místo, jen odtud se totiž dostanou k recyklaci. Nejbližší sběrné místo vám pomůže najít
mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo
tabletu.
Slova v naší osmisměrce ale musíte najít
sami. Je jich celkem 12 a jsou vepsána různými směry - vodorovně, svisle i šikmo.

S O Ú E D L B D S K K E
A P D A K R O P S Ú O D
G Ř Ž P N O F Č
K

Í

I

H N R

E O A K K V S T T Ž

L R C C Ř D E O

I

J E Z

O O A É M J C D U Š J O
L D L F T A
T A K V

I

Í

S N T N P

Ř Á Z R R E G

Ě U Y Y T R S T B Ě R K
V E C P Z V A N M A B K
S Á E K O L A M P L M S
Z T R H J A K V O R Á Ž
EKOKOUTEK • EKOLAMP • KONTEJNER
ODPAD • PŘÍRODA • RECYKLACE
SBĚR • SVĚTLO • TŘÍDIT
ÚSPORKA • ZÁŘIVKA • ŽÁROVKA
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PRO
PRO SVÉ
SVÉ KLIENTY
KLIENTY AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
HLEDÁM:
PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
Menší rodinný dům –
Menší rodinný dům –
může být k rekonstrukci
může být k rekonstrukci
3+1)dům –
Menší(2+1,
rodinný
(2+1, 3+1)
může být k rekonstrukci
(2+1, 3+1)
Stavební pozemek
Stavební2 pozemek
250 m2 a větší
250 m a větší
Stavební pozemek
250 m2 a větší

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

Rekreační objekty
Rekreační objekty
(apartmány, vinné
(apartmány, vinné
sklepy,
chaty objekty
a chalupy)
Rekreační
sklepy, chaty a chalupy)
(apartmány, vinné
sklepy, chaty a chalupy)

Ornou půdu pro
Ornou půdu pro
hospodaření nebo
hospodaření nebo
samostatné
Ornou půduvinice
pro
samostatné vinice
hospodaření nebo
samostatné vinice

Větší RD k užívání
Větší RD k užívání
bez nutných investic
bez nutných investic
(3 pokoje
větší)
Větší
RD kaužívání
(3 pokoje a větší)
bez nutných investic
(3 pokoje a větší)

Vinný sklep, nejlépe
Vinný sklep, nejlépe
s ubytováním pro 4
s ubytováním pro 4
Vinnýa více
sklep,osob
nejlépe
a více osob
s ubytováním pro 4
a více osob

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

+420 774 999 016

POZEMKY
POZEMKY

DOMY
DOMY

POZEMKY
BYTY
BYTY

DOMY
SKLEPY
SKLEPY

BYTY

SKLEPY

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
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Lázně Lednice, s.r.o
Lázeňský dům Perla

HLEDÁME na HPP

fyzioterapeuta / fyzioterapeutku
Nabízíme:
dovolená nad rámec ZP - 25 dnů
zvýhodněné stravování - 28 Kč/oběd
práce v příjemném kolektivu
možnost kráceného úvazku
Více informací podá:
paní Darmovzalová 519 304 816,
darmovzalova@lednicelazne.cz

Koupím

vinný sklípek
klidně
i s vinohradem

Pracovní pozice je vhodná i pro studenty,
jako povinná školní praxe.

LÁZNĚ LEDNICE, s.r.o.
Břeclavská 700, 691 44 Lednice
www.lednicelazne.cz

603 803 384

Inzerce

NĚMČINA

Rádi byste se (lépe) domluvili u našich
rakouských nebo německých sousedů
na dovolené nebo obchodně?
Nabízím výuku německého jazyka
- od začátečníků po pokročilé
- individuální nebo skupinová výuka
Dále nabízím tlumočení a překlady
Kontakt: Ing. ROMANA PARLÁSKOVÁ, Vrbice 114
T.: 724 125 601, parlasek@seznam.cz
Další detaily o výuce a k mé osobě naleznete na www.romannayoga.eu/inpage/nemcina

KOBYLÍ DĚDINA

1/2022

Proč slavíme Velikonoce?
Před více než třemi měsíci jsme slavili
Vánoce, na které se většina lidí těší více
než na Velikonoce. Proč? Protože jsou dnes
spojeny s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské štědrosti. Je v nich zdůrazněna víceméně rovina mezilidská. Bohužel
lidé kladou důraz na to materiální a vytrácí
se duchovní smysl slavení těchto svátků.
Velikonoce mají vést člověka k sou‑
středění na to, co Bůh dělá pro nás. A to
je pro člověka mnohdy méně uchopitelné,
Ježíš jí řekl: “Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne,
a tudíž náročnější, protože se to od něj
i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije
mnohem víc žádá. Velikonoce mají svůj
a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu?”
původ v židovském svátku zvaném „PeJan 11:25-26
sach“- tzn. uchránění, přejití. Židé si každoročně připomínají Boží záchranu a mocné
činy, vysvobození z egyptského otroctví
a přechod do zaslíbené země přes Rudé moře. Na znamena kříži. Odpoledne se konají velkopáteční obřady, při ktení Boží ochrany každá židovská rodina připravila velikorých se čtou pašije. Ve středu pozornosti je Kristův kříž
noční pesachovou večeři, zabili beránka, jehož krví potřeli
jako zdroj odpuštění hříchů. Ježíš podstoupil své utrpení
rám dveří svého domu, aby byli uchránění prvorození před
za každého člověka.
smrtí, která jim hrozila.
Bílá sobota je dnem ticha, na celou Zemi se snáší ticho.
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví do svobody
Ježíš leží v hrobě. Křestané přichází během dne k Božímu
Boží záchranná iniciativa neskončila. Bůh nenechal člohrobu do kostela a uvažuji o Ježíšově utrpení, smrti a jeho
věka napospas smrti a zla. Ježíš přišel na tuto zem, aby
sestoupení mezi mrtvé. Člověk má v tichosti přemýšlet
se sám obětoval pro záchranu lidstva, aby jako nevinný
o svém životě.
vzal na sebe veškeré lidské zlo i jeho důsledky: utrpení,
Do temnoty Bílé soboty pronikne radost a světlo velinemoci, bolest a smrt. A hlavně nejdůležitější radostnou
konoční vigilie, která začíná po západu slunce. Tato bozprávou Velikonoc je, že byl vzkříšen. Tím člověku navždy
hoslužba je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo běotevřel cestu novou z tohoto pomíjivého pozemského
hem noci ze soboty na neděli. Je to nejslavnější liturgie ze
světa do věčného života.
všech v celém roce a během ní se rozezní všechny zvony
Každý rok o Velikonocích tyto veliké události znovu ožía opět zahrají varhany na znamení Kristova vítězství.
vají a můžeme je prožívat při bohoslužbách od Zeleného
čtvrtku do Neděle Zmrtvýchvstání.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je nedělí všech nedělí,
Na Zelený čtvrtek večer si připomínáme poslední veslavností všech slavností, kdy se radujeme, že Ježíš Kris‑
čeři – ustanovení mše svaté a příklad Ježíše, abychom se
tus zvítězil definitivně nad smrtí a jako zmrtvýchvstalý
navzájem měli rádi a sloužili jedni druhým, jako to učinil
žije mezi námi. Ježíšova smrt na kříži, jeho oběť a vzkří‑
On, když učedníkům umyl nohy. Zvony přestávají zvonit,
šení je základním kamenem víry křesťanů. Kdyby Ježíš
varhany utichnou na znamení Ježíšovi opuštěnosti a jeho
Kristus nevstal z mrtvých, neslavili bychom ani Váno‑
utrpení. Lidé odcházejí do ticha. Místo zvonění se po obci
ce. Vánoce mají smysl ve světle Velikonoc. Velikonoce
hrká, které připomíná zvuk kladiva a křik davu volajícího:
jsou pro křesťany největší a nejdůležitější svátky v roce,
Ukřižuj.
svátky neuvěřitelné radosti a naděje. Kéž bychom je
Velký pátek je dnem pokání, postu a modlitby, kdy
také dokázali správně prožívat.
s vděčností křestané uvažují o Ježíšově oběti a umučení
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Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,
díky Velikonocům můžeme říci:
„Vítězství je jisté!“
Ať jsme v jakékoliv situaci,
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Když nám zemře někdo, koho milujeme,
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,
že láska zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou,
život nad smrtí.
„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“
Přeji vám všem požehnané Velikonoce
P. Tomáš Caha, farář

Velikonoční bohoslužby
ve farnostech Kobylí, Bořetice a Vrbice
14.4. Zelený čtvrtek
15.4. Velký pátek
16.4. Bílá sobota
17.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
18.4. Pondělí velikonoční

Kobylí - 18:00

mše sv., společná modlitba a adorace

Kobylí - 9:00-12:00
Bořetice - 15:00
Bořetice - 16:00
Kobylí - 9:00-15:00
Vrbice - 20:00
8:00 - Vrbice
9.30 - Bořetice
11:00 - Kobylí
8:00 - Vrbice
9.30 - Bořetice
11:00 - Kobylí

kostel otevřen k tiché modlitbě
pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady
kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu
Velikonoční vigilie
Při mši svaté se budou žehnat velikonoční
pokrmy( beránci, mazance,vajíčka, uzené)

Mše svatá

Na obřady velikonočního třídenní bude zajištěn svozový autobus. Odjezd autobusu z obvyklých míst 30 minut před začátkem obřadů.
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Zveme Vás...
10. 4. 15:00
24. 4. 14:00 - Kobylí
1. 5.

15:30

7. 5. odchod v 8 hodin od fary z Kobylí
10. 6. Vrbice
16. 6. 18:00 - Kobylí

křížová cesta mezi vinohrady z Kobylí na Vrbici za mír ve světě
(začátek v kostele sv. Jiří)
církevní hody (mše sv. ke sv. Jiřímu)
prosba za letošní úrodu, žehnání vinohradům a polím,
žehnání vinařům – kříž u silnice mezi Kobylím a Vrbicí
pěší pouť do Žarošic
Noc kostelů
Slavnost Těla a Krve Páně – po mši sv. průvod a požehnání obci

Požehnání vinohradům, polím a zahradám
Každým rokem jsme v očekávání, jaká bude úroda a počasí. Naši předkové si uvědomovali, že bez Božího požehnání marné lidské namáhaní. Proto chodili na jaře prosit
za úrodu a na podzim děkovali za sklizeň za vinobraní
v kostele, tzv. dožínky. Lidé dříve byli více spjati s přírodou, protože když se neurodilo, museli se uskromnit.
Vím, že mezi vámi jsou vinaři, kteří jste závislí na úrodě,

protože je to pro vás zdroj obživy. Proto vás chci všechny
pozvat - zvláště vinaře - na krátkou pobožnost v neděli
1. 5. v 15:30 hodin, která se bude konat u dřevěného kří‑
že u hlavní silnice mezi Vrbicí a Kobylím. Budeme prosit
Pána Boha, dárce všeho dobra, za letošní úrodu a také aby
požehnal vaší práci ve vinohradu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci Tříkrálové sbírky a velký dík všem štědrým dárcům.
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Březen, duben, květen
to jsou jarní měsíce,
hned z postele metem,
tepleji je víc a více.
Jaro je velikonoční čas,
malujeme vajíčka a potěší nás,
když kluci přijdou s pomlázkou
a vyšlehají nás.
Hana Pálenská
Štěpánka Čeperová

Lyžařský výcvik
Na lyžování v Němčičkách jsme se moc těšili. Kurz měl
být už na konci ledna, ale kvůli covidu ho zrušili. Nakonec
se přece jen konal, ale až od 15. do 18. února. To už sice
bylo na svahu málo sněhu, ale i tak to tam bylo velmi dobré. Učili jsme se třeba jezdit pozpátku, po jedné lyži nebo

ve dvojicích za pěnovou nudlí. Hodně jsme se toho naučili. Myslím, že se to tam všem- čtvrťákům i páťákům- líbilo.
Těšíme se na příští rok.
Sára Škaroupková

Olympijský festival
Ve středu 16. února jsme se my šesťáci zúčastnili Olympijského festivalu v Brně. Sraz byl u školy a autobusem
jsme vyrazili v 7:45. Celou cestu jsme se všichni těšili, až
tam přijedeme.
U Zbrojovky jsme vystoupili a pokračovali do areálu, kde jsme se rozdělili do skupinek. Každá skupina pak
vyrazila na nějaké stanoviště. Mohli jsme si tam vyzkoušet mnoho zimních sportů, např. curling, skoky na lyžích,
bruslení na ledě, běžky, střílení a další. Byly tam i stánky
s občerstvením a menší obchůdek s olympijskými věcmi vaky, čepice, trička atd. Myslím, že se nám tam všem líbilo.
Lenka Mikulicová

…Když jsme dojeli na místo, všichni zírali, kolik tady bylo
lidí a kolik věcí jsme si mohli zkusit. Bruslení, lyžování,
snowboard, běžky, biatlon a curling. To si asi řeknete, že si
každý zkusil úplně všechno, ale opak byl pravdou. Samozřejmě, každý si chtěl zkusit úplně všechno a podle toho
to taky vypadalo. Všude fronty a málo místa. Přesto jsem si
to tam s kamarády náramně užila. Hlavně jsme bruslili, což
mě dost bavilo, zkusila jsem i curling. Byl tam i kvíz o zimních olympijských hrách, to byla taky legrace. I když jsem
nevyzkoušela úplně všechno, bylo to fajn.
Kateřina Hrabcová
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My jsme šly první bruslit. Bruslilo se mi moc dobře.
Když už jsme byly všechny unavené, šly jsme si odpočinout ke stolům, kde se na obrovské obrazovce promítaly
olympijské hry. Po zastávce u malého stánečku s různými
optickými klamy a hlavolamy jsme si půjčily boty na běžky
a zkusily si běžkování. Hodně nás to bavilo. Pro mě bylo
běžkování úplně nejlepší. A festival mě moc bavil.
Doubravka Kočková
…S naší skupinkou jsme chvíli jen tak bruslili a pak si
dali honičku na ledě. Potom jsme šli běžkovat. Asi 20 minut paní učitelka stála ve frontě, ale my jsme měli o zábavu postaráno, protože tam byly také hlavolamy. Vždycky
jsem si myslela, že běžky jsou pohodový sport, že jenom
posunujete nohama na zemi, ale teď vím, že to tak není.
Běžky jsou sport náročný. Mně to vůbec nešlo, třikrát jsem
spadla. Na celé akci se mi nejvíc líbilo bruslení.
Ema Grégrová
…Všichni jsme byli nadšeni, kolik různých sportů se tam
dá dělat - např. curling, bruslení, biatlon, lyžování, snowboarding a dokonce i skok na lyžích. Naše skupina jsme se
několikrát ani nemohli domluvit, co půjdeme zkusit teď.
Vyzkoušeli jsme nakonec curling, biatlon a bruslení. Mě
osobně nejvíc bavil biatlon. Moc se mi líbilo, že se tam
daly zkusit olympijské sporty právě v době, kdy probíhá
olympiáda. Doufám, že něco takového ještě zažiju.
Adéla Michnová
…Potom jsme šli zkusit střílet. Zbraně tam byly laserové, aby se někomu něco nestalo. Následovalo bruslení.
Ne všichni měli brusle, ale naštěstí se tam daly zadarmo
půjčit, stejně jako třeba lyže nebo snowboard. A to se mi
líbilo.
Vítězslav Blaha
…Nejdřív jsme šli na biatlon, kde jsme si vyzkoušeli střílení z pušky. Klukům to šlo, ale holkám se moc nedařilo.
Několik lidí si taky zkusilo skok na lyžích, nejvíc skočili
1,5 metru. Pak jsme se rozdělili, někdo šel zkusit curling
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a někdo po zbytek času bruslil. Asi ve 14:00 jsme odjížděli
z areálu, všichni už unavení. Výlet se mi moc líbil, protože
na zkoušku tu bylo hodně zimních sportů.
Sára Procházková
…První, co šla naše skupina vyzkoušet, byl curling. Líbil se mi, ale chtěla jsem zkusit i jiné sporty. Pak někteří
chtěli jít bruslit Někdo brusle neměl, ale naštěstí tam byla
půjčovna. Já jsem šla zkusit střílení z pušky na biatlon. Na
to jsem se těšila nejvíc. Pak jsem se rozhodla, že půjdu
také bruslit, jenže jsem musela být s paní učitelkou, aby
mi brusle půjčili. Paní učitelku jsem našla na běžkách, tak
jsem šla běžkovat taky. Bavilo mě to. Pak jsem chtěla ještě
zkusit skok na lyžích, jenže mají velikost bot jen do 39,
tak z toho nic nebylo. Pak byla nějaká hra na internetu.
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, třeba to, že první
Olympijský festival byl v Česku. Moc se mi tam líbilo. Byla
jsem ráda, že jsem tam mohla jet. A to se mi předtím vůbec
nechtělo.
Denisa Švecová
…Jako první jsme šli na curling, tam jsme si zkusili odraz s kamenem, zametat před kamenem jsme bohužel
nemohli, bylo to tam rezervované. A já jsem šla na biatlon - na střílení, to bylo nejlepší, protože mi to docela šlo.
Dělali tam pro nás i různé soutěže a pak tam ještě přišel
hokejista Petr Hubáček, který trénoval nějaké žáky.
Klára Lanžhotská
…Jako třetí sport jsme si vybrali curling. To mě asi bavilo nejvíc. Nejdřív jsme si vyzkoušeli, jak se vůbec odrazit,
a pak jsme se zkusili odrazit s tím kamenem. Všem nám
to celkem šlo. Olympijský festival se mi moc líbil. Škoda
jen, že jsme si toho nestihli vyzkoušet víc. Doufám, že se
takové akce ještě v budoucnu zúčastním.
Tereza Vyhňáková
…Nejprve jsme se rozhodli, že si půjdeme vystřelit se
zbraně, jako to dělají na olympiádě. Já jsem trefila 4 z 5
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terčů. Potom jsme šli kolem skokánku a paní učitelka mě
donutila ještě s jedním spolužákem skočit. Docela jsem se
bála, ale nakonec jsme to zvládli a skočili jsme to několikrát. A potom jsme šli bruslit, to se mi líbilo nejvíc a tam
jsme byli také nejdelší dobu. Byla to zábava. Napřed mi
to sice vůbec nešlo, ale pak jsem se rozkoukala a bylo
to dobré. Dokonce jsem pomáhala i kamarádkám. Pak už
jsme se sbalili a šli si koupit pití a hranolky. Ještě si nás
svolali a seskupili vedle obrovského nápisu Olympijský
festival a vyfotili nás. Cesta zpátky byla klidnější, všichni
byli unavení a někteří i usnuli. Bylo to super. Nejvíce se mi
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líbily ty brusle a ty hranolky. Škoda, že jsme tam nemohli
být déle, ale to už bychom stejně asi nezvládli.
Barbara Ovesná

Olympijský festival
V autobuse sedíme, do Brna se těšíme.
Budem bruslit, lyžovat, festival si užívat.
Teď zkusíme běžky, lepší než jít pěšky.
Hůlkama se odrážíme, kamarády natáčíme.
Střelbu taky zkusíme, biatlon už umíme.
Suvenýry kupujeme, spolu se tam radujeme.
Barbora Obadalová

Už aby bylo jaro – venku je discgolf lepší.
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Potřebujeme mít vzory?
Kolem nás se neustále něco děje, mnohé věci a události
nás nutí k zamyšlení. Při sledování olympijských her nejednoho z nás jistě napadlo, jak je možné dosáhnout takových
úctyhodných výkonů. A co, nebo kolik ten úspěch a všechna
ta sláva stojí? A stojí to vůbec za to? Kdo a co v lidech dokáže
zažehnout tu jiskru touhy něco dokázat, být tím nejlepším?
A nemusí jít zdaleka jen o sport. Téma pro deváťáky.

Potřebujeme mít vzory?
Myslím si, že mít vzor je důležité. Je na každém z nás,
kdo jím bude, a jestli někoho takového budeme vůbec mít.
Vzorem by pro nás měl být ten, kdo nás v něčem inspiruje a povzbuzuje, abychom si šli za tím, co nás baví
nebo čeho bychom chtěli dosáhnout. Ať už v naší kariéře, či v osobním životě. Vzorů můžeme mít i více. Mým
vzorem je kromě mých rodičů Jon Mariánek. Jon je kluk
z Hustopečí, který se z hraní her a obyčejného prostředí
dostal tam, kde je. Stal se díky výměnnému pobytu v USA
editorem videí jednoho z nejznámějších youtuberů- Jaka
Paula. A teď si života užívá a stále se posouvá vpřed. Jednou bych se s ním chtěl potkat a také být jako on. Hlavní je
se nevzdat a jít stále kupředu, i když cesta není jednoduchá. Ale největší motivací pro mě je, že i z kluka z vesnice
či malého městečka se může stát tak úspěšný a šťastný
člověk. Doufám, že nikdy neztratím víru a půjdu stále za
svým cílem.
Filip Vykydal
Snad každý má svůj vzor, ať už slavnou osobnost, nebo
někoho ze své rodiny. Pro mě je vzorem můj táta. Obdivuju
na něm to, jak se o nás stará, jak nám pomáhá. Chtěl bych
být jako on. Ale taky je dobré mít i svůj sportovní vzor. Tím
je mi útočník Bayern Mnichov Robert Lewandowski.
Ale je také pravda, že někdo nemá dobrý vzor. A podle
toho se i chová. Pokud dítě má za vzor svého otce a ten
třeba pije, tak v dospělosti může skončit jako on. Proto
bychom měli mít za vzor lidi, kteří něco dokázali, nebo
jsou pracovití, pilní a šikovní. Nejdůležitější je, abychom
se snažili být stejně dobří jako oni a pokusili se být ještě
lepší. Já bych moc chtěl být vzorem pro svoje děti. Aby se
nikdy nemusely za mě stydět.
Daniel Neuberger
Mým vzorem je fotbalista Virgil van Dijk, hrající za FC
Liverpool. Pro mě je to jeden z nejlepších hráčů planety.
Když se mi někdy nechce na trénink, což je málokdy, dívám se na jeho úžasnou hru. A to je pro mě vždy spolehlivá motivace.
Jakub Svrček
Vzorem by pro nás měl být někdo, ke komu vzhlížíme, ke
komu máme respekt. Měl by to být někdo, kdo nás motivuje třeba tím, co udělal pro svět, nebo komu pomohl. Vzorů
můžeme mít i více. Já mám vzory tři: mé rodiče a Roberta
Downeyho Juniora. Robert proto, že se dokázal „vyhrabat“
z nejhoršího. Před lety byl totiž drogově závislý, ale on se
dokázal znovu postavit na nohy a později se z něho stal
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nejlépe placený herec na světě. Myslím, že já sám bych
teď vzorem mohl být jen těžko, protože není žádný důvod
ke mně ani vzhlížet, ani mě obdivovat. Ale za pár let? Kdo
ví?
Matouš Knápek
Mým velkým koníčkem je fotbal. Hraju ho asi šest let
a velice mě to baví. Vždy jsem se díval v televizi na profesionální fotbal. Často přemýšlím nad tím, jaké by to bylo
být zkušeným hráčem někde v zahraničí. A kolik bych musel obětovat času a úsilí ve snaze dostat se tak vysoko.
Člověk si řekne, že dělat tuhle práci je lehká věc. Ale ve
skutečnosti je to právě naopak. Většinu času trávíte na tréninku, v posilovně nebo na různých konferencích. Když si
to všechno dobře zařídíte, tak máte chvíli čas i na rodinu
a blízké přátele. Většina fotbalistů však ten čas nemá. A to
je podle mě ta největší nevýhoda.
Kdybych byl profesionálním fotbalistou, asi bych vydělával několik desítek tisíc a lidé by se se mnou fotili, prosili o podpisy a radovali se z každého gólu, co bych dal. Za
tolik vydělaných peněz bych si mohl koupit cokoli, třeba
nějaké závodní auto.
Je to určitě dobrá věc živit se něčím, co vás opravdu
baví. Ale když se tak nad tím vším pořádně zamyslím, přicházím k závěru, že je lepší si ten fotbal zahrát jenom tak
pro radost. Sice bych prožil hodně dobrodružství, vydělal
hodně peněz a byl slavný, ale na svých blízkých mi záleží
daleko víc.
Attila Szabó

Proč právě BTS?
Spousta lidí se mě ptá, proč vůbec poslouchám jihokorejskou chlapeckou skupinu BTS. Nikdy jsem nad tím
úplně nepřemýšlela, až teď. Jsou mými vzory už od roku
2015, fascinovalo mě, jak se z 15 letých chlapců stávají
jedni z nejznámějších zpěváků na světě. Moc jsem jim fandila už od jejich začátků. Líbí se mi, jak jdou -hlava nehlava- za svými sny, přestože se minimálně pětkrát rozhádali,
lidé si z nich dělali legraci, měli zdravotní a psychické problémy. Oni se však i přes tyto všechny překážky dostali až
na úplný vrchol. Díky nim jsem si uvědomila spoustu důležitých věcí do života. Vnesli mi do něj radost, pochopení
a podporu. Ze všech jejich rozhovorů, písní a dokumentů
o nich vyzařuje cosi uspokojivého, milého, zkrátka chování, z kterého máte pocit, jako by vás objala ta nejklidnější a nejvyrovnanější osoba na světě. Je to pocit podobný
tomu, jako když obejmete terapeutického psa. A hned je
vám lépe.
Z koníčku se stala vášeň a z vášně sen. Chtěla bych se
někdy s nimi setkat, protože by mě zajímalo, jestli jsou tak
dokonalí, klidní, vtipní a milí i v reálném životě. Jsou pro
mě v životě velice důležití, dodávají mi směr, sílu a odvahu. Když se dívám na jejich pořady, moje maminka říká: „Ty
jsi tam úplně s něma.“ A má pravdu.
Tak to je důvod, proč je poslouchám. Já je nevnímám
ani tak jako zpěváky, ale spíše jako osobnosti.
Anastasia Sedláčková
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Čísla
Spousta lidí často směruje termín konání svých životních
nebo jinak významných událostí k tzv. magickým datům. Letos to bylo 22. 2. 2022. Oč je toto datum lepší než ta ostatní?
A není těch dvojek příliš mnoho najednou? Co pro nás číslo 2
znamená? Jsou pro nás čísla důležitá? Také nad tím se zamýšleli deváťáci.

Čísla
Čísla nás obklopují ze všech stran. Ale co by se stalo,
kdyby tady nebyla, kdyby najednou zmizela? Určitě by se
ve škole neučila matematika, ale to by asi nikomu nevadilo.
Většině studentů určitě. Bez matematiky bychom si sice nemohli spočítat, kolik co stojí, ale jistě by se rychle našlo nějaké nové platidlo. Třeba by se, jako v minulosti, zboží cenilo
zlatem, stříbrem, drahými kameny nebo něčím podobným.
Na druhé straně nic by se však také nedalo změřit ani zvážit.
Taky bychom nevěděli, kolikáté je století, jaký je rok, datum
a kolik je hodin. Denní dobu bychom asi určovali podle polohy nebeských těles.
Určitě by to bez čísel bylo velmi zvláštní, ale zvykli bychom si. Já bych se, myslím, přizpůsobit dokázala.
Radka Obadalová

Dvojka
Co je na ní tak zvláštního?
Dvojka je přece první číslo, o kterém se dá mluvit v množném čísle. Ne nadarmo se říká, že „ve dvou se to lépe táhne“.
Hodně lidí má číslo 2 spojeno s nějakou sportovní, zábavnou
či hudební dvojicí. Být jeden bez druhého by nebylo ono. Číslovku dvě nalezneme všude, třeba i v kuchyni, např. jako sůl
a pepř nebo kečup a tatarka. Letos narazíme na dvojku každý
den. Jakmile se vzbudíme a podíváme se na mobil, hned na

nás vyskočí rok 2022. Když se oblékáme, navlékáme si dvě
ponožky, kalhoty mají dvě nohavice… Dvojka patří i k našemu tělu- máme dvě nohy, ruce, uši, oči, nosní dírky, ledviny.
A ty všechny věci je určitě lepší mít dvě než jenom jednu.
Dvojka však může být i docela smutné číslo, to když třeba
na soutěži skončíš jako druhý. Vždy si řekneš, že stačilo ještě
trošku přidat a mohl jsi být první. A být první, to je stokrát
lepší než být druhý…
Martin Řačák

22. 2. 2022
Čísla nás provázela vždycky. Setkáváme se s nimi každý
den v obchodech, na hodinách, ve škole… Pro každého znamenají něco jiného. Často nám můžou přinést radost. Komu
by na tváři nevykouzlil úsměv například výherní los, zvýšený
plat nebo jednička z testu ve škole? Avšak můžou nás i ranit.
Například ve škole dostaneme špatnou známku, i když jsme
se tak snažili a celou noc se učili.
22. 2. 2022. Taková data se objevují jen málokdy. Od normálních dat se ta magická liší především tím, že se od nich
něco očekává, myslíme, že se něco výjimečného stane. Věříme, že nám přinesou více štěstí, nebo naopak smůly. Někdo
vám může oznámit něco krásného, něco, na co jste vůbec
nebyli připraveni, a mile vás zaskočit. Anebo vám oznámí
pravý opak…
Podle mě je dvojka číslem štěstí. Přece se říká, že „ve dvou
se to lépe táhne“. Ale někdo zase může mít například o dva
problémy víc. Záleží na tom, v co budeme věřit, co si vybereme. Jestli pro nás budou čísla znamenat něco víc, nebo ne.
Může se stát cokoli, ale spíš než na data magická bychom
raději měli věřit ve štěstí každý den.
Sofie Štípová

Úvahy barevné
Únor, často označovaný jako měsíc nudný a šedivý, jsme si
letos ve škole zpestřili a rozzářili. Běžně nošeným černým mikinám konkurovaly a školní prostory oživily barvy méně běžné
‑růžová, vínová, oranžová, zelená, tyrkysová…Úloha a význam
barev v našem životě byly tedy dalším námětem k úvahám.
Skutečnost, že si toto téma vybralo nejvíce žáků, o významu
barev mnohé vypovídá.

ÚVAHY BAREVNÉ
Co přinášejí do našeho života barvy?
…Jsme obklopeni rostlinami, zvířaty a věcmi a to všechno
má nějakou barvu. Kupujeme si také barevné oblečení, dokonce i domy máme barevné a zkrášlujeme si je předměty
různých barev. Některé máme rádi, to se jimi co nejvíc obklopujeme, jiné rádi nemáme, tak se jim vyhýbáme nebo
je dokonce odmítáme. Hodně často používáme barvy jako
symboly. Barvou můžeme vyjádřit svoje pocity i náladu.
Všechno, co vnímáme očima, má nějakou barvu, dokonce
i malé děti se učí rozeznávat barvy už ve školce, ještě dřív,

než se naučí třeba počítat. Proč to tak je? Jsou barvy pro nás
tak důležité? Asi ano, neumím si představit život bez barev.
Byl by tak smutný a o mnoho ochuzený.
Barvy vnášejí do našeho života krásu a radost. Možná
i proto pro nás žáky, nejen na naší škole, byl vyhlášen barevný týden. Aby nám tu krásu vnesly i do vyučování.
Bianca Anna Franzká
Barvy toho mohou vyjádřit hodně. Smutek, lásku, štěstí,
vztek i závist. Mohou nás dělat smutnými i veselými. A teď
si představme, že všechny barvy najednou zmizí a zůstane
kolem nás jen černota. To by ten svět působil jako prázdný,
ponurý, bez života, bez radosti. Všichni by vypadali stejně,
jako stíny, bez tváře, bez výrazu…Jen samá černota…Totéž by
postihlo i zvířata a rostliny. To všechno by bylo k nerozeznání, bez rozdílů. Tak by svět kolem nás zhasl jako svíčka uprostřed studené, temné zimní noci. Stromy a květiny by ztratily
své krásné barvy a vůně, ptákům by ani nebylo do zpěvu.
Svou krásu by ztratily i budovy a ve městech bychom neměli
co obdivovat. Světla, reklamy, všechno by zhaslo a ztratilo
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svou originalitu. Krajina kolem nás by potemněla, stejně jako
naše duše. Svět bez barev by byl smutný, temný, černý. Barvy
náš život dokážou rozzářit. Díky barvám je náš svět krásnější.
David Hrabec

Červená
Červená barva je krásná. Nemusí nás vždy jen potěšit.
Mám rád červenou, když jedeme v autě a na silnici nebo na
parkovišti se blýská krásné, naleštěné červené auto, nebo
když se koukám třeba na hokej a je napínavý souboj u branky soupeře. Nastřelí se puk, mnoho hráčů se nahromadí
u branky, vidím jen hokejky, jak se snaží najít a vypíchnout
puk a najednou se nad bránou rozsvítí do očí bijící světlo,
což značí, že puk přejede přes brankovou čáru. Červená barva má ale i svou horší stránku. Někdy značí, že něco nesmíme
nebo nemůžeme. Na silnicích bývají červené značky STOP
nebo semafory. To musíme zastavit, i když někam spěcháme.
A to už rádi nejsme. A úplně nejhorší je, když se stane nějaký
horší úraz a začne téct krev.
Takže červená barva v nás může vyvolat radost, ale taky
smutek nebo vztek. A vždy má v sobě sílu.
Lukáš Václavík

SVĚT BEZ BAREV?
…Barvy jsou důležitou součástí našeho života. Jsou všude.
Na vlajkách, na oblečení, v přírodě, ve vesmíru. Podle barev
můžeme například poznat, jakou má kdo náladu, nebo i povahu. Také barva vlajky může ledacos vyjádřit. Ta nacistická,
tmavá, působí děsivě, modrá na vlajce EU vyvolává pocit síly
a spojenectví. V přírodě podle barev zase poznáme nebezpečné rostliny a živočichy. Mívají totiž křiklavé a světlé barvy.Bez barev by svět byl nebezpečným a depresivním místem. Bez barev by svět nemohl existovat.
Adrian Stříž
…Podle mě smutný a nudný. Barvy nás hodně ovlivňují,
například zelená má uklidňující účinek, oranžová podporuje
chuť k jídlu, holkám už od narození přidělována růžová a klukům modrá. Jak by to vypadalo, kdyby všechno bylo černobílé? Myslím, že svět by působil depresivně. Určitě by lidem
zmizel úsměv z tváře a zcela jistě by takový svět způsoboval
psychické problémy mnoha lidem. Já sám sice preferuji barvy tmavší, ale kolem sebe mám rád barvy rozkvetlých květin
na jaře, zlaté paprsky slunce v létě nebo pestré barvy opadaného listí na podzim. Zkrátka barvy k životu patří, nedokážu
si třeba představit černou louku nebo šedou řeku. Několikrát
jsem uvažoval o tom, jak si představují barvy lidé od narození slepí. Představují si třeba trávu stejně zelenou jako já?
Vím, že ani lidé barvoslepí nevidí barvy stejně pestré jako já,
ale i přesto si také užívají svůj barevný svět. Svět bez barev
si prostě nedokážu představit.
Jan Matěj Holomek
…Myslím, že černobílý svět by byl moc smutný. Mně by asi
nejvíc chyběly pestré barvy jara.
Po šedé a bílé zimě, je hezké sledovat, jak se probouzí
příroda a všechno začíná kvést. Jaro přináší barvy pestřejší
než malířova paleta. Všimli jste si, že na jaře je tráva zelenější
než kdy jindy? A po pestrém jaru přichází léto. Když je horké,
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je asi nejlepší ho prožít u lehce se vlnícího moře a na zlatém písku. Obloha je většinou modrá a žluté slunce příjemně
hřeje. Pokud přijde letní déšť, zdá se mi, že barvy ještě ožijí.
Kvetou kytky a létají barevní motýli. O tohle by snad nikdo
nechtěl přijít. A pak je tady podzim, který barví přírodu do
jiných barev. I ony mají svoje kouzlo. Sklízejí se sytě vybarvené plody a příroda se chystá k zimnímu spánku.
Na zimě jsou asi nejlepší Vánoce. Stromečky krásně svítí
a při procházce je vidíme skoro v každém okně. Zimu mám
celkem ráda, a proto se divím, že ji zvířátka raději prospí, než
aby si užívala krásy zimy a zářivě bílého sněhu. Ale možná
by si to mnozí z nás s nimi vyměnili… Bez barev by byl svět
smutný, ale i ten černobílý může mít pro někoho své kouzlo.
Magdalena Láníčková
Ať už jsme doma, na ulici, v obchodě či v parku, všude nás
doprovází pestrá barevná společnost. Ale jaký by byl život,
kdyby barvy vybledly? Změnil by se náš pohled na svět? Já
myslím, že ano. Dokážete si představit, že se ráno probudíte, podíváte se z okna, a vše, co by vás za normálních okolností přátelsky vítalo všemi různými barvami, by najednou
zmizelo? Samozřejmě ne doslova. Zůstalo by na svém místě, jenže v úplně jiném světle. Ať už mluvíme o překrásných
různě zbarvených květech, neonových billboardech či jen
o oblečení, které každý z nás nosí, nic už by se ničím nelišilo.
To by pak mohlo spět k tomu, že by nikdo konečně nemusel
přemítat a lámat si hlavu nad tím, co si ráno obleče. Teď už
na tom přece nezáleží! Nikdo by nebyl odsuzován za vlastní
styl, vkus či kulturu, protože všechno je od tohoto okamžiku
stejné. Proč se tedy obtěžovat? Jaký by to vůbec dávalo smysl? Co je teď v módě? Jaká barva se teď nosí? Není to jedno? A co obchody zaměřené hlavně na oděvy? Tak si říkám,
jestli by v takovém světě vůbec ještě existovaly. Nejspíše ne.
Vždyť co by prodávaly? Oděvy různých velikostí a tvarů, které
ani přesto nejsou až tak moc jiné než ostatní. Lidé by si už
nejspíš ani na značkové oblečení nepotrpěli. Mohli by si totiž koupit téměř stejný kus oblečení za mnohem dostupnější
cenu. Barvy jsou určitě mnohem důležitější, než si my sami
uvědomujeme. Kdysi bývaly filmy čistě jen černobílé, jako
bez života. Uměli byste si něco takového představit v dnešní
době? Dokázali byste si udělat „den bez barev“? Možná by
stálo za zkoušku si někdy prožít takový svůj vlastní bezbarevný den a zjistit, jak bychom to vnímali a jaké pocity by se
v nás odehrávaly. A možná bychom si uvědomili, jak moc pro
nás barvy znamenají.
Nikol Bartáčková
… Svět bez barev by byl asi jako kniha bez textu. Kdyby
na světě nebyly barvy, tak by svět byl pořád stejný a obyčejný, prostě černobílý. Mnoha lidem barvy přinášejí radost do
života. Já osobně mám velice rád krásné kombinace barev,
které nám svět dává a nabízí. Už jen to, že si můžeme podle
vlastní představivosti něco nakreslit a vyjádřit tak své pocity, je vzácnost. Svět bez barev by byl v chaosu. Vždyť podle
barev také mnoho věcí rozlišujeme nebo se podle nich orientujeme. Příkladů je mnoho, např. dopravní značky, semafory,
jídlo (čerstvé nebo zkažené), houby (jedovaté nebo jedlé),
domy, květiny… Podle mě by byl svět bez barev ztracen.
David Přibyl
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Březen
Březen je léta označován jako Měsíc knihy, tradičně si připomínáme také Den učitelů.

Je úkolem učitele předávat jen znalosti a vědomosti?
Není. Učitel vás má učit nové věci, ale taky vás má zaujmout, aby se vám ve škole líbilo. Jasně že je to ve škole
nuda a někdy je to opravdu i učení- mučení, ale kdo se
bude chtít stát třeba lékařem, policistou, hasičem nebojako já- učitelem, učit se musí. Není tedy lepší se učit
a něco umět a vědět, než nic neumět, nevědět a dělat práci, která mě ani trochu nebaví? Učitel vás nejen učí rovnice, zlomky, jazyky nebo dějepis, ale taky s vámi při tom
stráví třeba půl dne. A připusťme si, že jsme někdy pěkně
otravní. A když s námi učitel přežije rok a něco nás ještě
k tomu naučí, to je obdivuhodné. Já sám jsem dost otravný
člověk, proto učitele obdivuji. Musí mít nervy ze železa.
Učitel v mateřské školce zase třeba hlídá děti až 8 hodin. Snaží se je zabavit, aby nebrečeli, protože je tam rodiče nechali a šli do práce. To taky není jednoduché.
Já bych chtěl být učitelem, protože chci, aby se děti naučily nové věci, které neznaly, naučit je číst, psát, počítat
a aby je bavilo do školy chodit. Mám doma malého bratra,
který má se školou trochu problém a nechce se mu tam.
A proto se ho snažím zabavit, hraji si s ním, učím ho anglicky, dělám s ním úkoly a jsem rád, když je další den šťastný
a děkuje mi, že jsem se s ním učil a on díky tomu z testu
dostal jedničku.

Učitele velice obdivuji za jejich trpělivost a snahu nás
co nejvíc naučit, a to nejen předepsané učivo, ale mnohem víc. Jsou pro nás také příkladem.
Jednou jim za to budete děkovat všichni. Já jim děkuji
už teď.
František Křen

Co má kniha a film ne?
Vždy, když čtu svou oblíbenou knihu, pokládám si otázku, jak vypadají všichni ti skřeti a kamenní obři a také elfí
sídlo. A myslím, že nejsem sám. Fanoušci knih většinou tyhle otázky probírají na internetu a nedočkavě vyhlížejí, až
je podle knížky natočen film. Předpokládají, že film bude
přesně takový, jak oni sami očekávají. Jenže ono to obvykle tak nebývá. Fanoušci jsou zklamaní a vracejí se zase ke
knihám.
Já se na rozdíl od nich většinou podívám nejdříve na
film a pak teprve si přečtu knihu. A bývá to tak, jak jsem
si představoval. Pro mě jsou filmy celkově lepší. Všechny
epické scény jsou doprovázeny hudbou, efekty, zpomalenými záběry apod. A jsou to právě filmy, které mi odpoví
na mé otázky. Konečně vidím své oblíbené postavy živě
ztvárněné.
Takže já na otázku „Co má kniha a film ne“ nedokážu odpovědět. Obě podoby mají své kouzlo, pro každého jiné.
Vím jen, že pro mě je lepší film.
Szczepan Kaszper

S novými pomůckami je fyzika ještě zábavnější.
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Jarní básnění žáků čtvrťáků
Venku slunce svítí, v trávě voní kvítí.
Broučci létají a včely med dávají.
Hola, hola, jaro volá!
Pojďte všichni ven, na kole se projedem.
Tadeáš Lanžhotský
Jaro už je brzo tady,
půjdeme ven s kamarády.
Květiny už všude kvetou,
na poli uvidíme mrkev setou.
Hezky kvete tulipán i bledule,
na zahradě už nám roste cibule.
Ptáčci z hnízd vylétají,
potravu si hledají.
Jaro je období krásné,
nad ním jistě každý žasne.
Sára Škaroupková, Adéla Herůfková

Karneval
Karneval, to je den masek, mezi nimi je i šašek.
Rád dělá srandičky pro malé dětičky.
Objevil se tam i pirát, ten má svoji loď moc rád.
Je tam velká legrace, nikomu se odtud nechce.
Štěpánka Čeperová, Hana Pálenská

Našim maminkám
Moje maminka…
… je milá, krásná a pomůže mi, když potřebuji. Stará se
o nás, abychom měli všeho dostatek. Vaří nám, uklízí.
Za to, co pro nás dělá, jí moc děkuji. Maminko, mám tě
moc ráda!
Nela Holomáčová
Všechny matky svátek mají, my jim přejem hodně zdraví.
Maminka se usmívá, protože nás ráda má.
Viola Tlachová, Pavlína Brtevníková
Svátek matek je krásný den, který trvá chvíli jen.
Tak šup, děti, z postele vstávejte,
pro maminku něco dělejte.
Umyjte jí nádobí, tohle ji napodobí.
Štěpánka Čeperová, Hana Pálenská
Maminka září nejvíce, jako poklad z truhlice.
Každé dítě mámu má, maminku mám taky já.
Je to poklad nejdražší, na světě nejmilejší.
I když někdy zlobíme, my to tak nemyslíme.
My si s vámi chceme hrát jak nejlepší kamarád.
To je přání pro maminku, posíláme vám pusinku.
Sára Škaroupková, Adéla Herůfková
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Tereza Vyhňáková

Filip Novotný

Můj portrét
Těsně před Vánocemi, tedy až po uzávěrce vánočního
zpravodaje, se po vzoru Puškinovy básně Můj portrét pokoušeli popsat sami sebe naši osmáci. Snad vás, vážení
čtenáři, potěší či pobaví i teď.

Můj portrét
Portrét teď svůj dělám,
až ho dodělám, tak vám ho dám.
Jmenuji se František,
k tomu ještě Bárta,
za chvíli je Ježíšek,
tak po dárcích pátrám.
Doma hraju na playstationy
a videa sleduju,
když však přijde na školu,
tak poctivě studuju.
František Bárta
Když mám popsat sama sebe,
tak, jak vidím se já,
popsala bych radši tebe,
není to totiž priorita má.
Nejsem zrovna nejvyšší
a už vůbec nejtišší.
Pomněnkové oči, velký nos,
jsem ukecaná, a to dost.

Filip Novotný
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Tím bych to asi ukončila,
nenacházím ta správná slova.
Magdaléna, to jsem já,
chodím do třídy 8. A.
Denně jezdím autobusem do školy
a nerada dělám úkoly.

Bára Čiháčková

Mám hnědé vlasy,
kudrnaté nejsou, asi…
Oranžovomodré brýle mám,
moc ráda je nosívám.
Mám krásné oči modré
a ráda jím těstoviny, jsou moc dobré.
Na dvorku za plotem
vítá mě můj pes Nero štěkotem.
Ostatní mě moc neznají,
časem mě snad poznají.
Takto se tedy vidím já,
žákyně z třídy 8. A.
Magdaléna Vykydalová

Doubravka Kočková

Slyšel jsem,
že chceš můj portrét,
v tom ti bránit nebudu.
Něco ti tedy o mně řeknu,
tak tu chvilku pobudu.
Oči hnědé, jako moje vlasy,
rovné, dlouhé a bez okrasy.
Vysoká postava a dlouhé ruce,
nohy se mi pohybují v jednom kuse.
Zasněný snílek v dimenzi jiné,
minuta za minutou mi pomalu plyne.
Mé sny se lidem tají
a učitelky s tím problém mají.
Nemám rád pláč,
ale mám rád sníh,
všude, kam přijdu,
tam je smích.
Szczepan Kaszper

Amélie Franzká
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