zpravodaj Obce Kobylí

č. 3/2021

cena 12 Kč

vyšlo v září 2021

V TOMTO ČÍSLE:
Muzeum – Co je nového a co se událo
Léčivé rostliny pro měsíc říjen
Volejbalové memoriály jsou za námi
Úspěchy discgolfového klubu Kobylí
Farní příloha
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U příležitosti Dne seniorů
pořádá Obec Kobylí

SETKÁNÍ SENIORŮ
Přijďte posedět, setkat se a pobavit
v neděli 10. října 2021
od 15:00 v místní Sokolovně
Hlavní host – Zdeněk Junák
V programu bude představena pečovatelská služba v Kobylí
Vstup od 65 let zdarma, občerstvení zajištěno
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
v době psaní mého posledního příspěvku do našeho zpravodaje jsem
oplýval optimizmem a doufal v krásné
léto a pohodové prázdniny. Ano, chtělo
by se říct: však bylo krásné, nezbedník
koronavirus nás takřka opustil, a i na
dovolené jsme byli. Ne všichni se však
mohli radovat z prosluněných letních
dnů, ne všichni si užívali dovolené
a ostatní radosti které k prázdninám
patří. Asi všichni tušíte, kam svými myšlenkami mířím. V osudný den, čtvrtek
24. června, právě probíhalo zasedání
zastupitelstva obce Kobylí. Počasí nebylo zrovna ideální, vítr byl poněkud
silnější a nad Kobylím se začaly stahovat tmavé mraky. Nikdo z nás netušil,
že následující okamžiky poznamenají
život tisícům lidí tak zásadním způsobem. První zprávy nás začaly informovat o přírodní katastrofě na Podluží
již během samotného zasedání. Ihned
po obdržení relevantních informací, především z krizového štábu JMK
a od profesionálních hasičů jsme se
rozhodli, krátce po půlnoci, uvolnit
techniku potřebnou pro první nezbytnou pomoc občanům v postižených
oblastech. Již během pátečního dopoledne jste to byli právě vy, kteří jste
se zapojili do humanitární sbírky, a to
ve formě materiální či finanční. Distribuce pomoci probíhala za pomoci SDH
Kobylí a SDH Bořetice do jednotlivých
postižených obcí i na centrální sklady
v Hodoníně či Břeclavi.
Nepíší se mi tyto řádky dobře. Viděl jsem na vlastní oči apokalypsu,
bezmoc a beznaděj, krutost přírody…
Na druhé straně to však byla nesmírná solidarita a odhodlání občanů naší
republiky pomoci, přiložit ruku k dílu
nebo jen pohladit na duši. V prvních
dnech se počítala každá pomoc, pro
tisíce profesionálů i dobrovolníků to
byly dny strávené v prachu, v úmorném vedru a za opravdu bojových podmínek.
Dovolte mi abych na tomto místě ze
srdce poděkoval všem, kteří se podíleli na zdolání následků tornáda na Podluží, všem, kteří nehleděli na čas, na
peníze na zdraví a své všední dny vyměnili za pocit prospěšnosti druhým.
Váš starosta Pavel Kotík

Odvoz první části pomoci do postižených oblastí

Věrní kamarádi při zdolávání následků tornáda

Plně vytížený obecní automobil v Mikulčicích

Odvoz materiálu na provizorní skládku u Mikulčic
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Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 3/2021 ze dne 24. 6. 2021
Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/03/2021 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Radka Kováře a Antonína Kováříka a jako návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Rostislava Rusňáka a Libora Lovečka.
• UZ/02/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/03/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. st.1437 o výměře 16 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• UZ/04/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. st.1436 o výměře 73 m2

v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• UZ/05/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. st.1432 o výměře 49 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• UZ/06/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 8300 dle nově vypracovaného geometrického plánu
• UZ/07/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 1965/36
• UZ/08/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 4759/2
• UZ/09/03/2021 zastupitelstvo obce schvaluje vstup
obce Kobylí do spolku Naše odpadky z.s.

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, protože v měsíci
září končí hospodářský rok, chtěla bych Vám v tomto podzimním
kobylském zpravodaji doporučit,
překontrolovat si svůj odpadový účet. Do Vašeho odpadového
účtu se přihlásíte pomocí odkazu:
www.mojeodpadky.cz a pomocí
přihlašovacích údajů LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu
s Vašimi čárovými kódy. Informace
můžete také získat telefonicky na
čísle 731 207 221; e‑mailem: sbernydvur@kobyli.cz nebo osobně
ve středu na sběrném dvoře. Tyto
opravy se můžou provádět do uzávěrky, nejpozději do konce roku
2021.Po uzávěrce nebude na pozdější reklamace brán ohled.
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CO JE DŮLEŽITÉ KE SPRÁVNÉMU VÝPOČTU ODMĚN?
• Opravené veškeré změny – jedná se o změny v počtu osob, kdy
některý člen rodiny pobývá mimo domov (škola, zaměstnání).
• Pořízení nové nebo likvidace staré popelnice je potřeba nahlásit.
• Důležité pro udělení odměny je předcházení vzniku odpadů
a snižování produkce odpadů a vyplněný odpadový dotazník.
• Kontrola svezeného tříděného odpadu od domu, zda souhlasí počet pytlů a váha.
• Při svozech se může pytel nebo balík roztrhnout, čárový kód odlepit nebo zničit a při
vážení může dojít k chybnému záznamu.
• Při množství, které se každé tři týdny sváží (přes 2 tuny plastu a 1 tuny papíru),
se to stává.
• To vše se dá do uzávěrky, ve Vašem odpadovém účtu, pokud údaje nesouhlasí, opravit.
• Třídění je dobrovolné, ale pokud chcete platit za vyprodukovaný odpad co nejméně,
je potřeba dodržet podmínky, které jsou pro výpočet odměny stanoveny.
Krásný podzim bez pandemie a poděkování všem občanům, co pečlivě třídí,
kompostují a recyklují svůj odpad.
Alena Barcalíková, sběrný dvůr
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Muzeum - co je nového a co se událo
V prvním pololetí letošního roku bylo ještě muzeum
z důvodu pandemických opatření uzavřeno. Turistickou
sezonu jsme zahájili v červnu již plným otevřením muzea
při dodržování hygienických i vládních opatření. Plánované akce, výstavy a vernisáže se postupně snažíme začlenit
do plánu akcí na další období či na příští rok.
První akcí, do které se ve spolupráci s kobylskou chasou
muzeum zapojilo, byly Hody. Dlouho očekávaná tradiční
akce, na kterou se těší a chystá většina našich mladých,
chasy, občanů, ale i přespolních. V termínu, ve kterém se
naše hody pořádají, tj. 3. sobota v měsíci červnu a následující neděle a pondělí, stále trval zákaz tance a shromažďování většího počtu lidí na jednom místě. Hledal se kompromis, aby se alespoň v omezené podobě hody konaly.
Protože byly i ze stejných důvodů zrušeny Dětské hodečky 2021, snažili jsme se do průvodu krojovaných začlenit
i krojované děti a zajistit jim alespoň malé sólo pod májů.
Víme, že toto plně nenahradilo hodečky a je nám moc líto,
že děti jednoho ročníku byly o hodečky ochuzené. Stále
hledáme náhradu, aby se děvčata, ale i kluci mohli předvést s plnou parádou krásných krojů. Vždyť, co to dalo práce, ty kroje ušít a vyšít. A děcka moc rychle rostou. Za rok
už bude kroj malý.

Odvoz výstavy Stingl

Vernisáž k výstavě obrazů pana Antonína Vojtka.
S krásným kulturním programem vystoupili Mirka Šubíková, Dana Vašíková, Pavel Kovář. Moc hezké odpoledne,
jen toho sluníčka bylo vážně hodně.

Hodečky

Věrní kamarádi
při zdolávání
Vladimír
Otáhalnásledků
a Antoníntornáda
Vojtek

Další akcí v muzeu byla výstava cestovatele Miloslava Stingla, která byla zahájena ale bez vernisáže. Výstavu
nám do Kobylí zapůjčilo Kulturní centrum z partnerského
města Bílina. Manželé Voitovi výstavu i nainstalovali. Měla
velký úspěch a do muzea našlo cestu zase více návštěvníků z celé republiky, kteří pana Stingla znali, nebo znají
jeho knihy, pořady, či je jen jejich cestovatelským vzorem.
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Přátelské setkání v muzeu

Vernisáž k výstavě obrazů Vladimíra Otáhala

Vzácná návštěva krojovaných děvčic z Lednice. Tož
sme se aj my oblíkly do kroja, aby to bylo takový barevný. Podluží a Hanácký Slovácko. Zpěvem nás bavili Mužáci
z Kobylí a ženský sbor Jarmily Borovičkové. Hezký páteční
podvečer spojený s prohlídkou muzea, při písničce a s příjemným povídáním s přáteli.

Krásné nedělní odpoledne s recitálem Vítka Veselého
a Zuzany Teplíkové. Sešlo se nás na dvoře muzea necelá
stovka návštěvníků i hostů, včetně ředitele hodonínské
galerie Mgr. Josefa Fantury.

Děvčata z Lednice

Vinařské akce - přeložené jarní putování po Modrých
Horách, Po kobylských uličkách za vínem, Putování po
modrých horách za burčákem a další.
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Náhodný brigádník

Mimo jiné se v muzeu furt něco děje. To, že nám chodí víc
a víc návštěvníků je jenom dobře - to my chceme a máme
velikou radost, že je to tak a že se jim u nás líbí. Mimo to
zvládáme ještě další věci k vylepšení muzea a muzejního
dvora. A moc děkujeme těm, kdo nám pomáhají. Většinou
je to za stravu, buchtu a dobrý slovo. Dali jsme dohromady jeden vůz s lejtů (manželé Vojtovi z Bíliny a Zuzana
Šoršová), úprava vstupních dveří do prostor KPH (Monika
Vojtová), usazení a oprava klátu - úlu, expozice staré třídy,
venkovní úpravy a další. Děkujeme moc všem, kdo se nestydí, nebojí a je jim ctí pomáhat, shromažďovat, darovat
i zachraňovat staré věci i zvyky pro následující generace.
Protože: „Kdo nezná minulost, nezná sám sebe“.

Partnerské město Bílina slavilo Den horníků
Tradiční Bílinské slavnosti aneb Den horníků slavnostně
zahajovali starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová, starosta partnerského jihomoravského Kobylí Pavel
Kotík a generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek.
Radoslava Bureš Obadalová

Opravený vůz

Oprava klátu

Nové dveře
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Zarážení Hory 2021
Na tuto již tradiční akci se po celý rok těší mnoho jejích příznivců, domácích i přespolních. Sehnat ubytování
v tento termín v Kobylí je úkol nadlidský. Všechny ubytovací kapacity jsou dlouhodobě rezervovány. To svědčí
o oblíbenosti této tradiční akce a je to moc dobře. Letošní ročník trošku potrápilo počasí, ale nakonec se vyčasilo
a příjemný podvečer v krásném prostředí Suchořádské
zmoly byl okořeněn skvělými vystoupeními umělců několika žánrů. Každý z návštěvníků si mohl přijít na své.
Celý program moderoval Jiří Kokmotos z Radia Brno.
Jako první vystoupili Quanti Minoris se skvělým středověkým bigbítem, následoval pěvecký sbor z Rychnova
nad Kněžnou - X‑Tet. Jejich mnohohlasé úpravy známých
i méně známých melodií byly úžasné. Dalšími vystupujícími byli Dudáci Tryhuci a jejich skvělý program i s ukázkovou dudáckou procházkou po evropských zemích. Program
zakončili písničkovým recitálem Vítek Veselý a Zuzana
Teplíková - co dodat, byli hodně dobří, škoda, že jejich vystoupení muselo být zkráceno při západu slunce a očekávané scénce. Ta v podání kobylských ochotníků, Mužáků
a sboru Jarmily Borovičkové je vrcholem každoročního

zarážení. Ochotníci vtipným podáním každoročně popisují a předvádí
běžný život i mimořádné události nejen v naší
dědině za uplynulý rok. V samém závěru scénky je předveden i historický akt Zarážení Hory, kdy je čerpáno z knihy
naší rodačky Augusty Šebestové „Lidské dokumenty“. Po
scénce hrála u presu cimbálová muzika „Stará garda“ až do
pozdních nočních hodin.
Tož vy, kdo ste byli a Zarážení Hory viděli, posuďte sami,
esli se Vám to líbilo. Věřte, že všeci účinkující aj pořadateli
temu dali maximum a ešče neco navíc, kus svojeho srdíčka. To proto, abyste se dobře pobavili, na chvílu zapomněli
na svoje starosti, aby se vám to líbilo a taky abyste měli
důvod dojit na Zarážení zasej za rok.
Těšíme se na Vás při Zarážení Hory 2022.
Radoslava Bureš Obadalová

Jak jsme zaráželi horu
Když nám přišlo milé pozvání, abychom přijeli s naším
dudáckým programem do města Kobylí na akci Zarážení
hory, neměli jsme vůbec ponětí, co nás vlastně čeká a ani
za mák netušili, jaká tradice se pod tímto pohádkovým názvem skrývá a to i přesto, že folklorem žijeme.
Hned po příjezdu nás zcela uchvátila scenérie těch
místních hor, uličkové promenády s nádhernými sklípky a hlavně všudypřítomnými usměvavými lidmi kolem
nás. Skoro to bylo jako
přistání na jiné planetě. Chvíli na to se nás
ochotně ujal milý personál Tetiček, které se
celou dobu o nás fantasticky staraly, až tak,
že dno skleničky jsem
za celý večer neviděl.
Nasvícení a půvab celé
závěrečné
divadelní
scény nám evokovaly kulisy proslulého
festivalu ve Strážnici,
ovšem tady to bylo
opravdové, spontánní
a nehrané a ze všeho
čišela srdečnost a pozitivní energie, tak potřebná a vzácná v těchto nelehkých dobách.
Chtěli bychom vyslovit náš nezměrný
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obdiv, díky a uznání všem, kteří organizovali tuto krásnou
akci. Udržování takovýchto tradic je nesmírně důležité
pro udržování generacemi nabytích dovedností, ale také
národní identity a vám v Kobylí to jde prostě výtečně! Cítili jsme se zde jako doma a kdykoli zase mile rádi přijedeme.
Dudáci Tryhuci
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Kobylská pošta
Pošta v Kobylí byla zřízena 15. října 1869. Prvním poštmistrem byl František Věnceslav Bezděk mladší, který se
také o její založení zasloužil. Vedl poštu do roku 1871, kdy
byl vystřídán svou sestrou Augustou Bezděkovou, později
provdanou Šebestovou. Ta vedla poštu do roku 1886, kdy
převzal její vedení a správu do roku 1912 Václav Kovářík
(č. p. 274 a č. p. 8)
První místo pro poštovní úřad poskytla rodina Bezděkova. Od roku 1869 do 1871 byla v č. p. 79 b (nyní č. p. 288),
v letech 1871 až 1886 v č. p. 3. Oba domy byly majetkem
rodiny Bezděkovi. Od roku 1886 do roku 1900 byla pošta
v domě č. p. 166 – v „Myslivárně“, majetku rodiny Františka Borovičky (č. p. 274), dříve Václava Kováříka, který byl
v té době také poštmistrem. Od roku 1900 do roku 1928
byla v domě č. p. 258 paní Šebestové, která jej nechala
postavit pro sebe. Úřad byl spojen s bytem pro vedoucího
pošty a byl užíván celou dobu až do roku 1928, než byla
postavena nová pošta.
Poštovní úřad v Kobylí sloužil na počátku pro obec
Bořetice (do roku 1881, poté přešly pod Pavlovice), pro
Brumovice (do roku 1904, kdy zde byla zřízena vlastní
pošta), a Vrbici, které patřila poštou pod Kobylí ještě dlouhou dobu.
Dříve se jezdilo pro dopisy a úřední doklady až do Hustopečí, po založení pošty v Kobylí se přebíraly poštovní
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zásilky ve Velkých Pavlovicích až do roku 1897, kdy byla
postavena dráha Hodonín – Zaječí a pošta již přicházela
na nádraží do Kobylí. Na nádraží se chodilo pro poštu i pro
balíky s trakařem až do té doby, než pošta zřídila svoje
doručování autem.
Po Václavu Kováříkovi vedl poštu od roku 1912 do
1922 Vladimír Doležal, pokrokový člověk, zakládající člen
Sokola a dlouho i jeho přispívající člen i po odstěhování
mimo naši obec. O službě listonošů nejsou z těchto dob
zprávy. Asi roznášení pošty prováděl poštmistr nebo nárazový pracovník. Statek – Ostrůvek si jezdil nebo chodil
pro poštu sám svými zaměstnanci. Jako první celoobecní listonoš byl Václav Kovář (č. p. 298). Správci – vedoucí
pošty (poštmistři) se střídali v určitých údobích, a byli také
zastupováni krátkodobě ženami. Po Vladimíru Doležalovi
nastoupil František Strach, byl v obci veřejně činný, byl
i náměstkem starosty a jako člen TJ Sokol se velkou měrou
zasloužil o stavbu a dokončení sokolovny.
Obec dlouho hledala pro poštu vhodné stavební místo
a v roce 1928 ji dala postavit jako č. p. 500 na „Zelničkách“.
Stavbu provedl stavitel Rozbořil z Klobouk.
Budova byla spojena
s bytem, kam se přestěhoval tehdejší poštmistr Strach. Z toho stavu
vznikl posměšek: „Rozbořil ji postavil a teď
bude Strach v ní bývat.“ Stavba nevzbudila
sympatie občanů pro
její vzhledové provedení. V boční straně od
silnice k lesu bylo velké
kulaté okno v průměru 5 metrů, které svým
umístěním pohled na
budovu v očích občanů
znehodnotilo.
Poštmistr František
Strach odešel po roce
1928 na poštu do Rohatce. Po Františku
Strachovi vedl poštu
Jaroslav Matulík. V té
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době byl už do obce zaveden telefon, jeho služby využívaly jak úřady, živnosti, tak i několik občanů. Postupem
času jejich počet stoupal. Na poště byla zřízena veřejná
telefonní stanice. K její obsluze bylo nutné přijmout dalšího pracovníka, který tak pomáhal vedoucímu pošty. Také
vzrůstal počet listovních, novinových, peněžních a balíkových zásilek. Počet doručovatelů se rozšířil na dva doručovatele pro Kobylí a jeden pro Vrbici.
To už je ale novodobá – poválečná historie naší pošty.
Ta stojí za samostatné zpracování.
Stará pošta č. p. 258 stála na místě dnešního Enapa. Po
mnoha opravách byla kompletně zbourána a na jejím místě se postavil obchod. Nově postavená pošta v roce 1928
č. p. 500 slouží dodnes a za dlouhá léta prošla několikrát
rekonstrukcemi a opravami.
čerpáno: Toulky kobylskou minulostí
doc. Oldřich Franc a Karel Otáhal
Radoslava Bureš Obadalová

KOBYLÍ DĚDINA

3/2021

Starostenský stůl
Jak máme šikovného starostu! Starostenský stůl, který
máme v expozici muzea si vzal do parády sám náš pan
starosta Mgr. Pavel Kotík. Stůl kompletně zrestauroval, tzn,
rozložil, vyčistil, vyrobil a doplnil chybějící části a povrchově ošetřil do perfektního stavu. No je to nádhera. Přijděte se podívat - stojí to za to. Pro zajímavost stojí uvést,
že v určitém čase stůl sloužil i jako zabijačkový pracovní
stůl. Při jeho rozdělání a čištění z něho vyteklo ještě hodně tuku a mastnoty. Teď už zaujímá čestné místo ve výstavní místnosti a moc mu to sluší.
Radoslava Bureš Obadalová

Původní stav stolu před opravou

Inzerce
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Majdalenko Studýnková – kobylská písnička a její historie
Z pamětní knihy kobylské o písničce „Majdalenko Studýnková, nepovídej všecko doma…“.
Píseň prý byla složena na stárku toho jména, později
provdanou Magdalenu Dočkalovou. Sama to jako stařenka
vykládala, když asi v roce 1943 slyšela tuto píseň z radia.
Píseň ji mile dojala a vzpomínala, že ji stárci právě na ni
složili. Byla prý stárků čtyřikrát po sobě. Tato mollová píseň tedy vznikla někdy v 70. letech devatenáctého století
a je s podivem, že ještě počátkem 20. století byla píseň
zcela neznámá.

V knize „Kobylí, dědina…“ na str. 218 je svatební fotografie z roku 1911, kde je mimo jiné uvedeno Dočkalová –
Magdalena Studýnková, Dočkal – Kovář. Kovář František
Dočkal se oženil s Magdalenou Hryzelkovou – ne Studýnkovou. V té době v Kobylí, žádná Magdalena Studýnková
ale nežila.
Jak to tedy bylo?
Zápisy kroniky říkají, že na č. p. 77 bydlí manželé Magdalena a František Hryzelkovi. Mají 3 dcery, Annu narozenou 1846, Marianu nar. 1850 a Magdalenu nar. 1852.
V roce 1853 umírá František Hryzelka ve věku 40 let.

V roce 1854 se 39letá vdova Magdalena Hryzelková
vdává za 21letého Jana Čačíka a bydlí spolu na č. p. 77.
V roce 1855 se jim narodila
dcera Kateřina. V roce 1866
řádí všude cholera a nevyhnula se ani Kobylí. Zůstalo
mnoho vdov, vdovců, sirotků a polosirotků. Na choleru
umírá i Magdalena Čačíková
na č. p. 77 ve věku 52 let. Dne
5. 3. 1867 se 34letý vdovec
Jan Čačík žení s 34letou vdovou Kateřinou Řačákovou
z č. p. 45 a stěhuje se k ní na
č. p. 45 i s dětmi. Ten stejný
den (5. 3. 1867) se vdává nejstarší z dcer Hryzelkových,
20letá Anna č. p. 77. Bere si
23letého vdovce z č. p. 2 Martina Studýnku.
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Sčítací operáty v roce 1869 uvádí, že: na č. p. 2. bydlí Martin Studýnka nar. 1843, jeho žena Anna nar.1846, děti
Ludvík nar.1864 z prvního manželství, Emanuel nar. 1869
a Mariana Hryzelková nar.1850 – služka (sestra Anny). Na
č. p. 45 bydlí – Jan Čačík nar. 1832, jeho žena Kateřina nar.
1833, Magdalena Hryzelková nar. 1852, Kateřina Čačíková
nar. 1855, František Řačák nar. 1853, Marjána Řačáková
1862 – děti Kateřiny z prvního manželství a Jan Čačík nar.
1869.
V roce 1872 se z č. p. 2 vdává 22letá Mariana Hryzelková
za 24letého Antonína Sychu z č. p. 233. Je pravděpodobné, že Magdalena Hryzelková nar. 1852 přešla z č. p. 45 ke
své provdané sestře Anně Studýnkové na č. p. 2, protože
v roce 1874 se z tohoto čísla 21letá Magdalena vdává za
31letého kováře, pocházejícího z Horních Bojanovic Františka Dočkala. Usadí se v Kobylí na č. p. 252.
Ten, kdo psal text písně „Majdalenko Studýnková…“,
buď nevěděl, že Majdalenka není Studýnková, anebo to
věděl a příjmení Studýnková se mu do textu hodilo lépe
než příjmení Hryzelková.
Dne 21.1 1947 ve věku 95 let umírá Magdalena Dočkalová rozená Hryzelková.

3/2021

Kdo tedy nahrál do rádia kobylskou píseň, když se vysílala již v roce 1943? Kobylský zpěvák Jaroslav Kovařík nar.
1925 natočil rozhlasovou nahrávku písně „Majdalenko
Studýnková…“ až v roce 1956. Později ji natočil na gramofonovou desku a další nosiče.
Je možné, že píseň v rozhlasovém studiu poprvé nahrála tehdy začínající cimbálová muzika Jožky Kobzíka. Jeho
budoucí manželka Jarmila Balajková pocházela z Kobylí.
Zdroj: Kronika obce Kobylí, sčítací operáry
Marie Vrbasová, Radoslava Bureš Obadalová

Oprava
V článku Mikulášek v Kobylí dědina č. 2/2021 je
nepřesnost že: „Jan Kubík narozen 1855 se oženil ve
Vrbici s Magdalenou Hanáčkovou.
Správně je: „Jan Kubík narozen 1855 se oženil
s Magdalenou Hanáčkovou z Vrbice.
Čtenářům se omlouvám.

M. Vrbasová

Vzpomínka na Antonína Vajbara
Dne 10. července 2021 zemřel ve věku 90 let náš spoluobčan, srdcem i duchem oddaný Kobylák, Tonda Vajbar.
Celá naše obec, zájmové organizace, v nichž pracoval,
a především římskokatolická farnost a církev v něm ztrácí
velmi významného a velmi obětavého spolupracovníka.
Celý svůj pozemský život naplnil prací, péčí a láskou ke
své rodině a hlubokou vírou v Boha.
Vyučil se obchodníkem a zůstal jím až do odchodu do
důchodu. Starší generace si jej pamatují jako obětavého
a ochotného prodavače a později jako dlouholetého vedoucího místního universalu. Mimo své profesní povolání se však obětavě zapojoval do činnosti řady zájmových
spolků a organizací. Byl trvale zapojen do práce v místním
hasičském sboru, kde po určitou dobu byl také jeho velitelem. Po dobu, kdy mohla během jeho života svobodně existovat organizace ORLA a místní organizace Lidové strany,
byl jedním z nejobětavějších jejich členů. Se zájmem se
zapojoval také do činnosti ostatních spolků jako zahrádkářů či chovatelů drobných zvířat.
Ze všeho nejvíce se však obětoval pro místní farní společenství a církev. Jako chlapec byl ministrantem, později zpěvákem v chrámovém sboru, kostelníkem, lektorem
a dlouholetým členem farní rady. Byl organizátorem oslav
Božího těla a slavností Vzkříšení. Třeba také vzpomenout
na úsilí a jeho účastí na všech opravách a údržbě kostela a fary. Náš kostel svatého Jiří byl jeho druhým domovem. V tomto mi napadá přirovnání a naplnění citátu A. de
Saint‑Exupéryho: „Vstupuješ‑li do chrámu, Bůh tě neodsuzuje, ale přijímá.“
Byl také velkým ctitelem mariánským. Povzbuzoval
vždy k účasti na poutě do Žarošic. Byl organizátorem pou-

tí na Velehrad, na
Hostýn a jiná poutní místa. Bylo‑li třeba, rád se obětoval
i jako spolupořadatel
samotných
poutí.
Rád připomínám,
že jsem mu byl na
blízku téměř 80 let.
Ve stáří jsme se stali důvěrnými přáteli. Neměl rád, když
jej někdo chválil
a ohrazoval se tím,
že vše dělá ke cti
a chvále boží. Zlobil se, když se něco dělalo bez jeho účasti. Přes všechno dobré, co vykonal, měl i on svá tajemství:
vše se mu nedařilo, jak by chtěl, i jeho provázela zklamání,
starosti a jiné těžkosti.
Chci touto cestou poděkovat jeho ženě Jindřišce, která
ho po celou dobu v jeho úsilí podporovala a také jeho početné rodině, která s nimi vše ochotně sdílela.
Pan Antonín Vajbar prožil celý svůj život v lásce ke své
rodině, ke své rodné obci a v lásce k Pánu Bohu. Dovoluji
si proto za nás všechny poděkovat mu za přinesené oběti a popřát mu na věčnosti sdílení odkazu svatého Pavla:
„Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl lidskou
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo v Něho věří.“
Buď čest jeho památce.
František Damborský
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Vydařené modrohorské putování za burčákem
V sobotu 4. září 2021 se konala již po čtrnácté tradiční
modrohorská akce, Krajem vína 2021: Putování za burčákem po Modrých Horách. Všemi obcemi Modrých Hor tak
projížděly četné skupinky nadšených cyklistů i pěších,
kteří lačnili po ochutnávce burčáku hned na osmnácti
místech. K hojné účasti dopomohlo také slunečné letní
počasí, jež bylo pro akci jako dělané. Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou a desátou hodinou dopolední
z nádvoří sokolovny ve Velkých Pavlovicích, kde probíhal
i hlavní prodej vstupenek. Účastníci putování se však na
startu dlouho nezdržovali a rychle se vydali na cestu – na
každém stanovišti dostali razítko s ochutnávkou burčáku,
a mohli tak vyhrát některou z cen. Výherci se losovali odpoledne na stejném místě, kde celá akce započala. Na Putování za burčákem navázal odpolední doprovodný program v cíli a také pak i dlouho do noci na razítkovacích
místech v jednotlivých vinařstvích. Návštěvníci tak v tento
den mohli ochutnat skvělý burčák v každé z pěti modro-
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horských obcí, ve Velkých Pavlovicích, Vrbici, Kobylí, Bořeticích a Němčičkách, ale také si v cíli vybrat na ochutnání
z bezmála 270 vín z certifikované soutěže 30 vín Modrých Hor za doprovodu cimbálové muziky Lašár z Velkých
Pavlovic, vynikající regionální jídlo a nápoje přichystalo
velkopavlovické Ekocentrum Trkmanka, svými chuťovkami a specialitami zazářila také Alaadinova farma z Bořetic.
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Nálada skvělá, počasí výborné, účastníci ukáznění a usměvaví, jídla i tekutin dosti, akce se určitě vydařila. Těšíme se
na další ročník přesně za rok a to v sobotu 3. září 2022.
Děkujeme všem domácím i přespolním návštěvníkům
za letošní účast, dále pak partnerům akce - Vinařský fond,
Vinium Velké Pavlovice, Vinařství Zborovský Velké Pavlovice a Nadace Partnerství. Velké díky také patří tetičkám
z kobylského muzea a vinařům na razítkovacích místech,
městu Velké Pavlovice i ostatním modrohorským obcím za
skvělou spolupráci.
za Svazek obcí Modré Hory David Ludín & Lukáš Stávek
fotogalerie: Tereza Slámová

Fotogalerie ke stažení:
http://www.uschovna.cz/zasilka/PNRMAWD5B5VEYBAH‑CRD
Tisková zpráva s fotogalerií: https://www.modrehory.cz/vydarene‑modrohorske‑putovani‑za‑burcakem

Koronavirus – COVID 19
Z dlouhých diskuzí, které dosud probíhají, můžu zodpovědně napsat toto: Koronaviry jsou jedny z běžných virů, které nám způsobují onemocnění,
které obvykle pojmenováváme jako „nachlazení“. Každé takové onemocnění
může těžce nemocného člověka (a je
mezi námi hodně těch, kteří svou
cukrovku, nemoc srdce, průdušek,
přeléčený zhoubný nádor a další
nepovažují za těžké smrtelné onemocnění) ohrozit na životě.
SARS‑CoV-2 způsobuje onemocnění COVID 19, které se od
těch obyčejných "chřipek", kromě
těžšího průběhu (kašel, zažívací potíže, horečky, bolesti hlavy, únavnost,
pocení) liší větší nakažlivostí a neobvyklým průběhem:
Po první „chřipkové“ fázi následuje obvykle po krátkém zlepšení 8.-12. den onemocnění druhá fáze, kdy už virus nehraje zásadní roli, ale jakoby

v první části „označkoval“ buňky celého těla, především
plic a krevní destičky. V téhle druhé fázi začne naše
vlastní imunita ty označkované tkáně ničit.
Vznikají oboustranné atypické zápaly plic,
srážení krve – trombózy, ale i postižení
kteréhokoli orgánu - srdce, jater, mozku… A v této fázi onemocnění ohrožuje život.
Proti této reakci organismu chrání skoro 100% očkování kteroukoli očkovací látkou proti COVID 19.
Obavy z nežádoucích účinků
očkování jsou hloupé a kdyby nešlo o život, napsal bych, že směšné – riziko smrti je u neočkovaných
asi 1 000 000x větší.
Ještě pořád máme v ordinaci dostatek očkovací látky, pokud nejste očkovaní,
přijďte kdykoli i bez objednání.
MUDr. Tomáš Debef
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Léčivé rostliny pro měsíc říjen
V měsíci říjnu věnujeme pozornost žaludku. Zvlášť ve
druhé polovině října, kdy se naše psychika připravuje na
zimní období, posilujeme sliznice a trávení. Historicky se
staráme, aby bylo dostatek zásob. Mnohdy jsme těmito
starostmi přetíženi a dostavují se zažívací potíže.
Sběr léčivých bylin je již omezen a naše zásoby jenom
doplňujeme. Z přírody ještě můžeme získat velmi snadno hodnotné byliny. Např. kořen lopuchu: sbíráme v prvním roce rostliny na podzim nebo druhým rokem časně
zjara. Stejné účinky má i lopuch menší a plstnatý. Kořen
opláchneme vodou, na 2 – 3 minuty ponoříme do vroucí
vody pro uchování účinných látek. Je možné užívat kořen
čerstvý i sušený. Doporučuje se zejména v kosmetice na
podporu růstu vlasů a také proti jejich vypadávání. Nálev
z 20 g sušeného mletého kořene a půl litru horké vody
necháme půl hodiny vyluhovat. Přecedíme a používáme
k vlasovým koupelím, i proti lupům. Dále na omývání ekzémů a trudovité pokožky.
Lopuch roste v naší blízkosti jako plevel na rumištích,
podél cest, v křovinách, při okrajích lesů.
V tomto období lze rovněž velmi lehce získat v rámci
odplevelování záhonů univerzální léčivku pýr. Oddenky
pýru sbíráme na podzim, touto dobou mají již dostatek
zásobních látek. Nejvhodnější denní doba sběru je dopoledne. Po důkladném omytí usušíme a dobře uzavřeme
v láhvi. Natáhne‑li vzdušnou vlhkost, přesušíme např. na
topení.

Lnice květel
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Zahrádkáři se pochopitelně pýru po celý rok zbavují. Možná ani neví, že má léčivé účinky. Obsahuje slizové
látky, minerální soli i kyselinu křemičitou. Je prostředkem
močopudným a pročišťujícím, působí protirevmaticky, je
šetrný ke sliznicím a rovněž celkově posiluje organismus.
Užívá se jako tinktura 3x denně 20 kapek při nemocech
močových cest. Bývá také součástí bylinkových čajových
směsí.
Dále sbíráme plody jalovce, kaštanu /jírovec maďal/,
kaštanu jedlého /kaštanovník jedlý/.
Při potížích s trávením a pálením žáhy můžete namíchat
do čajových směsí z našich nasbíraných zásob jitrocel kopinatý, proskurník lékařský, řepík lékařský, violku trojbarevnou, lnici květel, heřmánek pravý a levanduli lékařskou.
Při zánětu žaludeční sliznice výborně poslouží sléz maurský /pěstovaný/ nebo volně rostoucí lesní i okrouhlolistý. Sléz by se neměl tepelně upravovat, ale macerovat. To
znamená vyluhovat za studena. Jedna čajová lžička slézu
na sklenici vody nechat 8 hodin odstát a slít.
Ke správnému trávení patří především jíst v klidu a pokud možno vytvořit si pohodu na vychutnání stravy. Z velké části se pak zažívání uklidní a zlepší. Není kam spěchat!!!
Mgr. Zdeňka Krejčiříková
Ing. Věra Žďárská
Bylinková zahrada Lu a Tiree Chmelar Valtice
Herbal Academy, s. r. o. kurzy o bylinkách

Slez maurský
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Z činnosti ZO ČZS Kobylí
Vážení spoluobčané, milý čtenáři, ohlédnutí za činností
našeho spolku bude letos velmi strohé. Díky koronavirovým opatřením, které nám znemožnily uskutečnit převážnou část akcí, jsme půl roku žádnou akci neuskutečnili.
Takže jsme se ochudili o Zahrádkářský ples, zájezd do vinařství do Rakouska, zájezd na výstavu Floria Kroměříž, ale
hlavně jsme nemohli uspořádat tradiční výstavu vín, což
je v naší vinařské obci velká škoda.
Tak jsme byli rádi, že jsme mohli převzít organizaci akce
Každý víkend u vinaře, jelikož loňský organizátor nám spadl do chomoutu a musí se věnovat víc rodině. Myslím si,
že se jedná o dobrou věc, kdy jak domácí, kamarádi a v neposlední řadě i turisti a návštěvníci Kobylí, mají jistotu, že
minimálně jeden vinař se jim bude celý víkend věnovat.
Takže první akcí, na které jsme se podíleli i my zahrádkáři, bylo Zarážení hory, kdy jsme se svým stánkem prezentovali rekordních 120 vzorků od místních vinařů a zahrádkářů. Díky tomu, že náš stánek byl naproti cimbálové
muziky, tak jsme ráno neměli moc práce s vyléváním zbytků. Jsme rádi, že i náš spolek může přispět ke kulturním
akcím jako je tato, nebo Zpívání pod věží.
První víkend v září jsme ve spolupráci s obcí uspořádali
sedmý ročník výstavy ovoce a zeleniny „Kobylská zahrádka“. Letošní ročník jsme se rozhodli obohatit naši výstavu
soutěží ve vaření zelné polévky, po našem zelňačky. Akce
se tradičně konala v sokolovně a zelňačky se vařily v sokolské zahradě. Mírné zklamání jsme pociťovali z účasti
některých kobylských spolků, které pravidelně vaří za peníze na různých společensko‑kulturních akcí, že nepostavily soutěžní tým a nezkusily jednou vařit zadarmo. A tak
soutěž proběhla za účasti čtyřech týmů: Zahrádkáři, Fotbalisti, Bobíci a Receptář. Tým Receptář nebyl nikdo jiný než
Vlastik Šindelář, šéfredaktor časopisu Receptář, který se

svou spolu‑soutěžící navíc v pátek
naaranžoval květinovou výzdobu
od firmy LUKON GLADS z Lysé nad
Labem, která nám stejně jako loni
dodala více jak sto druhů mečíků.
Zpět k soutěži. V devět ráno se
začalo zatápět pod kotli a začala se
krájet cibule. Sokolská zahrada se
na chvíli zaplnila kouřem z kotlíků,
ale vzápětí se všude linula vůně
smažené cibulky, opékané klobásy a rozvařených polévek.
Ve dvanáct bylo vaření ukončeno a byla zahájena veřejná
ochutnávka, kdy mezitím sedmičlenná porota rozhodovala o vítězi. Vyhlašování vítěze se trochu zdrželo, jelikož neustále přicházeli další ochutnávači a my jsme je nechtěli
připravit možnost hlasovat pro nejlepší polévku v kategorii Hlas z lidu. O půl třetí už ale bylo o všem rozhodnuto
a bylo možno vyhlásit vítěze. Cenu návštěvníků Hlas lidu
získal tým fotbalistů a cenu Obce Kobylí předal MUDr. Radim Herůfek. Vítězem soutěže dle odborné poroty se stal
tým Bobíci pod vedením šéfkuchařky Taťány Varmužové,
druhé místo obsadil tým Fotbalisti s šéfkuchařem Jirkou
Láníčkem, třetí místo získal tým Receptář s šéfkuchařem
Vlastikem Šindelářem a čtvrtou, bramborovou příčku získali Zahrádkáři s šéfkuchařkou Zlatkou Zechmeisterovou.
Přestože bodové rozdíly mezi týmy nebyly velké, bylo zajímavé pozorovat rozdíly mezi jednotlivými polévkami. Někdo má rád kyselejší, jinde bylo víc smetany, někde zase
víc klobás. Už se těšíme na další ročník, kdy se spousta
návštěvníků ptala, jestli se příště můžou přihlásit a zabojovat o dvacetilitrový kotel i s kotlinou a vařečkou.
Slibovanou přehlídku minipivovarů nakonec tvořily jen
dva pivovary, a to Slovácký pivovar ze Šardic a pivovar Ko-
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cour z Varnsdorfu, což nakonec stačilo, jelikož na výstavě
samozřejmě bylo vínko a burčák.
Na výstavě opět nechyběli tradiční vystavovatelé, pan
Líznar s nádhernou výstavou kaktusů a sukulentů, pan
Fridrich vystavoval své křížence kiwi a jiných plodů. Nechyběla samozřejmě výstava hroznů, kde nám velkou
měrou přispěl pan Bukovský a také nechyběla výstava
uměleckých děl od Radky Ševcové. Nádhernou prezentaci svých rukodělných prací měla Zdenka Jandásková,
dcera dlouholetého předsedy Franty Mokrého. Svůj stolík
si našli i medíky od pana Kovaříka. Výstavu samozřejmě
doplnila spousta exponátů od drobných zahrádkářů a to
jablka, hrušky, švestky, rajčata, papriky a prostě všechno,
co se jen dá vypěstovat na zahrádce. Samostatnou expozici si letos obhájily Chilli papričky. Jako vždy se sešlo
spousta dýní, cuket, patizonů a dokonce i jeden meloun.
Soutěž o největší dýni letos vyhrál pan Josef Kaňa. Opět
se s velkým úspěchem nalévaly polévky zdarma. Cibulačku uvařila Zlatka Zechmeisterová, dýňovou a cuketovou
Renča Benešová. Polévky byly tak dobré, že se všechny
snědly v sobotu, a tak musela na neděli udělat svoji dýňovku i Bláňa Čotková. Sobotní program oživila cimbálová
muzika Dukát, kdy u vínečka a u burčáku od Vajbarů nám
sobota velmi rychle uběhla.
Neděle probíhala už jen jako výstavní prohlídka, při
které jsme dopili zbylá vínka, jelikož všechen burčák padl
v sobotu. Přesto, že hlavní program byl v sobotu, přišlo
se v neděli podívat hodně návštěvníků a i těch, co přijeli
vlakem.
V pondělí naši výstavu navštívily děti za základní školy
i mrňouskové ze školky. Paní Müllerová nakrájela exponáty jablíčka, hrušky, švestky, zatímco se Jirka Kovář staral
o to, aby nám omladina neumřela žízní.
Děkuji tímto všem kamarádům, spoluobčanům, kolegům zahrádkářům za přinesené exponáty a všem, co pomohli technicky zvládnout tuto akci.
Do konce roku, pokud nám to Covid dovolí, máme
v plánu uskutečnit zájezd na otevřené sklepy do Skalice
a dvoudenní zájezd na Slovensko na Malokarpatsků vinnů
cestu. Závěr roku bude patřit Zpívání pod věží, a tak se tam
potkáme u našeho zahrádkářského stánku se svařákem.
Za ZO ČZS Kobylí, Vladimír Čotek
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Naše prázdniny
Hned na začátek prázdnin, jsme plánovali, spolu s mladými hasiči z Moravské Nové Vsi odjet na táborovou základnu do Dolních Nětčic. Po tornádu byla
naše „výprava“ v ohrožení a popravdě
nebyla ani nálada, ale díky obětavosti
mnoha dobrých lidí, za což jim patří velký DÍK, jsme nakonec na tábor s dětmi
odjeli. Rodiče dětí z Moravské Nové Vsi
byli rádi, že je o děti postaráno a mohli
pomáhat ostatním. Myslím, že jsme si to
všichni užili.
Poslední prázdninovou neděli jsme
s dětmi sjížděli zámeckou Dyji, pro ty
z nás, kteří jsme jeli poprvé to bylo velké
dobrodružství.
Za SDH Kobylí
Andrea Mendlíková
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Mládež vstupuje do sezóny 2021/22
Nová sezóna se již rozběhla, avšak na tu uplynulou nebudeme vzpomínat jen tak bez vrásek. V návaznosti na
opatření k aktuální epidemiologické situaci se opět nedohrávala jarní část soutěže. Družstva dorostu a starších žáků, která měla výborně nastartovanou sezónu, tak nemohla
bojovat o postupová místa do vyšších
soutěží. Fotbalisté se vraceli na hřiště
po dlouhé herní přestávce a nastoupili
pouze do několika přátelských utkání,
které jsme byli do začátku prázdnin
schopni nasmlouvat.
V červnu v rámci končícího školního
roku jsme uspořádali na hřišti v Kobylí
první ročník fotbalového turnaje základních škol. Turnaj se snažil zaměřit na přípravkové, až žákovské kategorie, s cílem přivést děti
zpět ke sportu. Oslovili jsme několik okolních škol
a vytvořili podmínky pro pestrou turnajovou atmosféru. „Modrohorského turnaje ZŠ,“ jak jsme turnaj pojmenovali, se tak zúčastnilo celkem 11 družstev z pěti základních škol: Kobylí, Bořetice, Němčičky, Vrbice, Brumovice.
Hrálo se ve dvou věkových kategoriích při skvělé atmosféře přihlížejících z řad spoluhráčů, spolužáků, technického
doprovodu, ale i rodičů, kteří si na akci udělali čas. Bylo
skvělé sledovat hráče z našeho oddílu, jak reprezentují
své školy. Všichni si to perfektně užili a podali velmi dobré
výkony. Nejúspěšnější školou se v turnaji stali žáci ze ZŠ
Bořetice, kteří pobrali zlaté medaile v obou kategoriích.
Turnaj byl pro všechny velmi pozitivním zpestřením v „pocovidovém“ čase a za nás organizátory musím podotknout,
že ve spolupráci se základními školami bychom rozhodně
chtěli i nadále spolupracovat při různých sportovních aktivitách. Už teď mohu podotknout, že další ročník tohoto
turnaje je určitě na seznamu aktivit, které příští rok chceme rozhodně uskutečnit.
Tak nám přišlo léto a období prázdnin. V létě provoz
na sportovním areálu tělovýchovné jednoty rozhodně
neutichl. Mimo různá soustředění hostujících družstev,
která k nám pravidelně jezdí z Olomouce, Brna, Hradiště,
tu proběhly ve dvou termínech naše oddílové sportovní
kempy. Letos jsme účast navýšili na celkový počet padesáti dětí, o které se starala pětice našich trenérů. Kempy
byly zaměřeny především na všeobecný pohybový rozvoj.
V pětidenních celcích jsme prošli několika tréninkovými
jednotkami, hráli hry, soutěžili. Mimo vlastních sportovišť,
jsme v rámci atletiky využili také sportoviště u ZŠ. Na oběd
se o nás skvěle postaral, stejně jako loni, tým z restaurace U Kaňů. Vyšlo nám dokonale slunné počasí a tuším, že
všichni si to užili na výbornou, stejně děti tak i vedoucí.
V období prázdnin jsme také zkoušeli pro naše fotbalisty zachovat běžnou strukturu tréninků. Tady jsme však
mírně narazili. Účast na trénincích byla poměrně menší,
než jsme předpokládali. Tréninky byly sice volitelné, ale
především na konci srpna, by měli fotbalisté již stát na
značkách, neboť vzniká nemalý problém s fyzickou přípravou dětí na odehrání prvních utkání v nové sezóně a pře-

devším v hráčském pokrytí těchto utkání. Je tak jasné, že
musíme do budoucna začít všeobecnou rozpravu na téma,
že fotbalová sezóna začíná již poslední dva týdny před
koncem prázdnin. Při organizaci letních
prázdnin fotbalisty, by se na tento fakt
měl brát ohled.
Podzimní část v Kobylí otevřelo jako
první družstvo dorostu prvním venkovním utkáním v Brumovicích, o dva
týdny později pak starší žáci v Charvátské Nové Vsi a mladší žáci v Popicích. Všechny tyto utkání jsme zvládli
na výbornou a bez zaváhání jsme si
připsali v každé kategorii první tři body.
Přípravky otevřely sezónu v prvním zářijovém víkendu také vítězně. Aktuálně vstoupila do nové sezóny za naše sdružená družstva
Kobylí/Bořetice stovka aktivně hrajících mladých
fotbalistů, díky čemuž můžeme pokrýt všechny kategorie od předpřípravek až po dorost. Hrají u nás děti
i z okolních dědin, což je právě ta cesta, kterou se snažíme
preferovat. Jen pomocí spolupráce několika obcí lze totiž
zachovat dobrý stav a dobrou úroveň sportovní mládeže,
jak po stránce organizační, tak po stránce početní. Snažíme se zvyšovat v rámci možností a prostředků podmínky
pro aktivní mladé sportovce tak, aby se u nás cítili dobře, aby měli stále kvalitnější podmínky, aby ve sportování
a pohybu našli svůj životní styl. Na druhou stranu vyvíjíme
tlak na zodpovědnost a přístup k daným aktivitám.
Teď trochu z jiného soudku. Fotbalová hřiště v Kobylí, ale i v Bořeticích prochází svým neustálým vývojem.
Údržba, úpravy, bezpečnost – vše to stojí opravdu nemalé prostředky. Proto mě udivuje ta bezohlednost některých jedinců (z řad dospívající mládeže, ale i dospělých),
kterým nedělá žádný psychický problém či blok, po sobě
zanechávat nepořádek v podobě pohozených odpadků
a v horším případě i spoušť v podobě rozbitých věcí a zařízení. Je mi nepředstavitelnou záhadou, jak někoho může
potěšit něco bezdůvodně poničit, nebo způsobit druhému
škodu. Nechceme dělat žádná drastická opatření, jsme názoru, aby hřiště zůstala veřejná a aby byla pro všechny. Ale
i tak musím říct: hřiště slouží především ke sportu! Není to
cyklostezka, není to zkratka, kde můžu vykonávat své potřeby, nebo potřeby mého psa, jak se mi zachce, není to
prostor k devastačním potřebám či k bujarým mejdanům
dospívajících jedinců. Pojďte si k nám zasportovat, zacvičit, meditovat, pojďte na fotbal, pojďte se pobavit, pojďte
si posedět, pokecat, projít se… Jen prosím dodržujme pravidla, berme ohled na prostor a hlavně nic neničme.
Na konec bych chtěl poděkovat touto cestou všem
spolupracovníkům a trenérům v našem sdruženém družstvu mládeže. Věřím, že tato sezóna bude již dohrána celá
a přes všechny ty organizační trable a starosti s ní, které
nás určitě zase čekají, zůstanou na konci, jen samé dobré
pocity. Sportu zdar, a fotbalu zvlášť…
Jiří Huslík
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2021/22 - PODZIM - DOROST
Datum a čas

Domácí - Hosté

Hřiště

NE

15.8.2021 16:00

Sokol Brumovice – Kobylí/Bořetice

0:20

Brumovice

NE

22.08.2021 12:45

Kobylí/Bořetice – Těmice/Mor.Písek

7:0

Bořetice

NE

29.08.2021 14:45

SK Kostelec - Kobylí/Bořetice

0:15

Kostelec

SO

11.09.2021 10:00

SK Žarošice - Kobylí/Bořetice

Žarošice

NE

19.09.2021 13:30

FK Milotice - Kobylí/Bořetice

Milotice

NE

26.09.2021 15:30

Kobylí/Bořetice - Agro Vnorovy

Bořetice

SO

02.10.2021 13:15

Čejkovice/Hovorany - Kobylí/Bořetice

Čejkovice

NE

10.10.2021 15:00

Kobylí/Bořetice - Charvátská N. V.

Bořetice

NE

17.10.2021 12:15

Kobylí/Bořetice - FK Ratíškovice B

Kobylí

SO

23.10.2021 15:00

Družba Bukovany - Kobylí/Bořetice

Bukovany

2021/22 - PODZIM – STARŠÍ ŽÁCI
Datum a čas

Domácí - Hosté

SO

28.08.2021 13:30

Charvátská Nová Ves - Kobylí/Bořetice

1:9

Hřiště
Charvátská Nová Ves

NE

05.09.2021 10:00

Kobylí/Bořetice – Lanžhot

2:6

Kobylí

NE

12.09.2021 09:30

Ivaň/Vranovice - Kobylí/Bořetice

Ivaň

NE

19.09.2021 13:30

Velké Němčice/Křepice - Kobylí/Bořetice

Křepice

NE

26.09.2021 10:00

Kobylí/Bořetice - Podivín

Kobylí

NE

03.10.2021 10:00

Velké Bílovice - Kobylí/Bořetice

Velké Bílovice 1

NE

10.10.2021 10:00

Kobylí/Bořetice - Březí

Kobylí

SO

16.10.2021 15:00

Kobylí/Bořetice - Charvátská Nová Ves

Kobylí

SO

23.10.2021 14:30

Lanžhot - Kobylí/Bořetice

Lanžhot, Na Šlajsi

SO

30.10.2021 14:00

Kobylí/Bořetice - Ivaň/Vranovice

Kobylí

2021/22 - PODZIM - MLADŠÍ ŽÁCI
Datum a čas
NE
29.8.2021 15:00
SO
4.9.2021 10:00
PÁ
10.9.2021 17:00
SO
18.9.2021 14:00
SO
25.9.2021 10:00
ÚT
28.9.2021 10:00
SO
9.10.2021 10:00
SO
16.10.2021 11:30
NE
24.10.2021 15:00
NE
31.10.2021 10:00

Domácí - Hosté
Popice - Kobylí/Bořetice
Kobylí/Bořetice – Lanžhot
MSK Břeclav B - Kobylí/Bořetice
Zaječí - Kobylí/Bořetice
Kobylí/Bořetice – Nosislav
Kobylí/Bořetice - Hustopeče B
Kobylí/Bořetice - Starovice
Valtice - Kobylí/Bořetice
Kobylí/Bořetice - Březí
Brumovice - Kobylí/Bořetice

Hřiště
Popice
Kobylí
Břeclav
Zaječí
Kobylí
Kobylí
Kobylí
Valtice 1
Kobylí
Brumovice

2:6
0:4

2021/22 – PODZIM - PŘÍPRAVKY
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Datum a čas

Domácí - Hosté

Hřiště

NE

05.09.2021 10:00

Březí - Bořetice/Kobylí

Březí

NE

12.09.2021 10:00

Bořetice/Kobylí – Velké Němčice

Bořetice

NE

19.09.2021 10:00

Bořetice/Kobylí - Popice

Bořetice

SO

25.09.2021 10:00

Velké Pavlovice - Bořetice/Kobylí

Velké Pavlovice

NE

03.10.2021 10:00

Bořetice/Kobylí - Vranovice/Ivaň

Bořetice

SO

09.10.2021 10:00

Horní Bojanovice - Bořetice/Kobylí

Horní Bojanovice

NE

17.10.2021 10:00

Bořetice/Kobylí - Pohořelice

Bořetice
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Volejbalové memoriály Kobylí 7. 8. 2021 jsou za námi
Celková účast v turnajích:
48. Memoriál Petra Zemánka, turnaj mužů:
Memoriál Antonína Kani, turnaj veteránů:
Z toho:
29. Memoriál veteránů 40:
20. Memoriál veteránů 50:
10. Memoriál veteránů 60:
8. Kobylský turnaj žen:
Celkem bylo odehráno 48 utkání.
Z toho:
Muži:
V40:
V50/V60:
Ženy:

22 družstev
8 družstev
9 družstev
4 družstva
4 družstva
1 družstvo
5 družstev

12 utkání ve skupinách a 6 utkání v play‑off
6 utkání ve skupině a 4 utkáni v play‑off
10 utkání
10 utkání

Počasí: Teplota 27 °C, skoro jasno, mírný vítr.
Hrací systém:
Bodování utkání hraného na dva hrané sety. Při vítězství 2:0 získává vítěz 3 body. Při rovnosti setů vítězí družstvo s kladným poměrem míčů. Při rovnosti míčů se hraje o Zlatý míč. Vítězné družstvo pak získává 2 body a poražené družstvo
1 bod. Bodování utkání hraného na dva vítězné sety. Při vítězství 2:0 získává vítěz 3 body. Při vítězství 2:1 získává vítěz
2 body a poražený 1 bod.

48. Memoriál Petra Zemánka, turnaj mužů
Účast: 8 družstev, hrací systém: Dvě skupiny po čtyřech. Ve skupinách každý s každým na dva hrané sety, play-off o konečné pořadí na dva vítězné sety.
POŘADÍ SKUPINY A:

POŘADÍ SKUPINY B:

Pořadí

Tým

Sety

Body

Pořadí

Tým

Sety

Body

1

Komárov

5:1

7

1

Přírodní vědy Praha

6:0

9

2

Nová Včelnice

3:3

5

2

Bojkovice

4:2

6

3

Sokol Malá Skála „A“

3:3

5

3

Malá Skála „B“

2:4

3

4

Kyjov

1:5

1

4

Kobylí (Kobylí + Brno)

0:6

0

UTKÁNÍ O KONEČNÉ POŘADÍ:
Utkání

Sety

Míče

Rozhodčí

SF1 - A1 - B2 Komárov

Bojkovice

0 2

43 50 Peťura

SF2 - A2 – B1 Nová Včelnice

Přírodní vědy

2 0

50 27 Herosch

O 7.-8. místo Kyjov

Kobylí

2 0

50 39 Šmerda

O 5.-6. místo Malá Skála „A“

Malá Skála „B“ 2 0

50 33 Bábíčková

O 3.-4. místo Nová Včelnice

Bojkovice

2 1

62 50 Herosch

O 1.-2. místo Přírodní vědy

Komárov

2 1

63 54 Peťura

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE MUŽŮ
48. MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA:
Pořadí Tým
1

Přírodní vědy Praha

2

Komárov

3

Nová Včelnice

4

Bojkovice

5

Malá Skála „A“

6

Malá Skála „B“

7

Kyjov

8

Kobylí (Kobylí + Brno)
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29. Memoriál Antonína Kani, turnaj veteránů V40, V50, V60
Vzhledem k účasti V40 - 4 družstva, V50 - 4 družstva a V60 - 1 družstvo, byla družstva rozdělena na jednu čtyřčlennou
skupinu V40 hranou systémem každý s každým na dva hrané sety s následným play-off na dva vítězné sety a jednu smíšenou pětičlennou skupinu V50/60 hranou systémem každý s každým na dva hrané sety bez play-off.
POŘADÍ SKUPINY V40 PŘED PLAY-OFF :
Pořadí
Tým
1
Holešov
2
Samotíšky
3
Nivnice
Zkovče (Nová Včelnice + Kobylí)
4
UTKÁNÍ O KONEČNÉ POŘADÍ V40:
Utkání
V40.1 – V40.4 Holešov
Zkovče
V40.2 – V40.3 Samotíšky
Nivnice
O 3.-4. místo
Zkovče
Samotíšky
O 1.-2. místo
Holešov
Nivnice
POŘADÍ SKUPINY V50/60A:
Pořadí
Tým
1
Žilina 50
2
Žiar 50
3
Čakovice 50
Olomouc 50
4
5
Krupina 60

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE VETERÁNŮ V40

Sety
6:0
4:2
2:4
0:6
Sety
2 0
1 2
0 2
2 0

Body
9
6
3
0
Míče

Rozhodčí

61 61 Malach
50 22 Malach

Sety
7:1
5:3
5:3
2:6
1:7

Body
11
8
6
4
1

29. MEMORIÁL ANTONÍNA KANI
Pořadí Tým
1

Holešov

2

Nivnice

3

Samotíšky

4

Zkovče (N. Včelnice + Kobylí)

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE VETERÁNŮ V50

20. MEMORIÁL ANTONÍNA KANI
Pořadí Tým
1

Žilina

2

Žiar nad Hronom

3

Čakovice (Střední Čechy)

4

Olomouc

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE VETERÁNŮ V60

10. MEMORIÁL ANTONÍNA KANI
Pořadí Tým
1

Krupina u Banské Bystrice

8. KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN
Účast: 5 družstev, hrací systém: Jedna skupina hraná systémem každý s každým na dva hrané sety.
KONEČNÉ POŘADÍ:
Pořadí Tým
1
Hodonín
2
Tomášovy Kobylky (Šumperk)
3
Bučovice
Šlapanice
4
5
Uherský Ostroh

24

Sety
7:1
5:3
4:4
3:5
1:7

Body
11
8
5
5
1

Nejlepší hráč: Pavel Marko - Přírodní vědy Praha
Nejlepší hráčka: Lenka Zabloudilová – Tomášovy Kobylky (Šumperk)
Nejstarší hráč: Anton Vyboch – VK Krupina u Banské Bystrice - 1949
Miss sympatie: Natálie Zelená - Šlapanice
Missák sympatie: Ondřej Mach – Komárov

Za správnost: František Řačák
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Úspěchy discgolfového klubu Kobylí
Pátou sezónu existence svého klubu oslavili naši hráči vynikajícími úspěchy. Tím nejzářivějším je určitě účast
Petry Křížové na Mistrovství Evropy v discgolfu 2021,
které se letos konalo v blízkosti zámku Konopiště. V kvalitní konkurenci obhájila své žebříčkové umístění, i když
na účast ve finále to zatím nestačilo. V každém případě to

byla pro Petru obrovská zkušenost a také skvělá reprezentace klubu i obce Kobylí.
O poznání úspěšnější byli naši hráči na nedávno skončeném Mistrovství ČR kategorií Masters (nad 40 let) v Chebu. Titul mistra ČR přiváží do Kobylí reprezentantka Petra
Křížová, druhé místo obsadil Vlastimil Janda a získáním
bronzu potvrdil Libor Juřena, že právě náš klub se stal nejúspěšnějším ze všech zúčastněných.
Závěrem pár slov reprezentantky, která se prostřednictvím kobylského klubu a našeho hřiště dostala do nejvyšších pater tohoto sportu v Evropě:
„Moc děkuji Obci Kobylí, Vinařství Lovečkovi a DGC
Kobylí za finanční podporu, která mi umožnila splnit si sen
mnoha sportovců - zahrát si na mistrovství Evropy a stát
se mistryní České republiky v tomto zajímavém sportu.“
Sice bez medaile, ale bohatší o mnoho zkušeností, se
vrátila z mistrovství ČR juniorů Pavlínka Brtevníková. Jediná dívenka mezi samými chlapci nezklamala a pěknými
výkony hájila dobré jméno svého klubu a Kobylí.
Vlastimil Janda, DGC Kobylí
PS: Discgolf se v současnosti rozvíjí a rozšiřuje neskutečným
tempem, v USA profesionální hráči podepisují smlouvy na
statisícové i milionové částky, v Evropě už se mnozí hráči
také profesionalizují. Hlavním úkolem činitelů je dostat discgolf na olympiádu, což by jeho prestiž ještě více zvýšilo.

Inzerce

PRODÁVÁTE
PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
Jan Vystoupil
Jan
Vystoupil
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz
+420 774 999

POZEMKY
POZEMKY

BYTY
BYTY

DOMY
DOMY

SKLEPY
SKLEPY

016
+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›
›
›
›
›
›
›

Rodinný dům, ideálně s větším pozemkem
Rodinný
ideálně
s větším
pozemkem
Stavebnídům,
pozemky
různých
velikostí
Stavební
pozemky
velikostí
Vinný
sklep
nejléperůzných
s vlastním
vinohradem
Vinný
nejlépe
vlastním vinohradem
Starší sklep
rodinný
dům ks rekonstrukci
Starší rodinný
dům
k rekonstrukci
Rekreační
objekty
(apartmány,
vinné sklepy, chaty a chalupy)
Rekreační
objekty
(apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu
pro hospodaření
Ornou půdu pro hospodaření
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Inzerce

Najdi cestu s úsporkou do sběrného boxu

Pomoz kamarádům Světlaně, Neonovi a Lumiérovi najít správnou
cestu do sběrného boxu, kam vysloužilé zářivky patří.
Každá zářivka totiž obsahuje nepatrné množství rtuti, která je nebezpečná pro životní
prostředí a musí se zlikvidovat ekologicky. Opravdový sběrný box najdeš na městském
úřadě, v každém větším obchodě, nebo prodejně s elektronikou. Společnost EKOLAMP
v České republice provozuje celkem už více než 4200 sběrných míst.

1
2

A

A
26

B

B

C

3

C
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Inzerce

KOUPÍM
listinné akcie
společnosti

PATRIA Kobylí a.s.

Kupní cena dohodou
Odkoupím drobné podíly (v jednotkách až desítkách kusů
akcií) i větší podíly (ve stovkách kusů akcií) v držení stávajících akcionářů. OSOBNĚ GARANTUJI flexibilní a férové
jednání, transparentní způsob realizace a vypořádání.
Postup a způsob vypořádání:
1.
2.
3.

Podpis kupní smlouvy (text kupní smlouvy připravím).
Úhrada kupní ceny předem na bankovní účet prodávajícího.
Následné odeslání rubopisovaných listinných akcií v cenném psaní České pošty
na adresu kupujícího (vysvětlím způsob provedení rubopisu na rubové straně akcií).

Pokud si prodávající bude přát vypořádat transakci osobně, pak transakci provedu a vypořádám
po vzájemné dohodě formou osobního setkání s prodávajícím. Úhrada kupní ceny v hotovosti
je možná do výše 270.000 Kč (viz zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti). Pokud
bude výše kupní ceny nad zákonným limitem pro hotovostní platbu, pak úhradu kupní ceny
provedu expresním bankovním převodem na nejbližší bankovní pobočce na bankovní účet prodávajícího. Současně, tentýž den od prodávajícího převezmu rubopisované listinné akcie.

Kupující: Ing. Petr Kořenek Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
		

tel: 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz
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Co nás čeká v naší farnosti…

(pokud nám to epidemiologická situace dovolí)
V úterý 28. září budeme slavit v naší zemi státní svátek Den státnosti a v kostele v 9:30 hodin při bohoslužbě
slavnost sv. Václava. Byl to politik a státník, který vynikal
ctnostným životem, moudrostí, spravedlností, milosrdenstvím, zbožností a láskou k Bohu a lidem. Jako kníže a panovník se staral o chudé a potřebné a nechtěl, aby nikdo
v jeho zemi strádal. V tento den můžeme více myslet na
náš národ a jeho budoucnost, aby ho vedli dobří a moudří
představitelé. V říjnu se budou konat volby do poslanecké
sněmovny, můžeme svým hlasem rozhodnout, kdo bude
ve vládě a jakým směrem se bude ubírat naše zem. Prosím nepodceňme možnost změnit budoucnost nás všech
k lepšímu.

O Svatém Václavovi se říká, že byl také vinařem a sám
pěstoval víno a připravoval jej kněžím na mši svatou, při
které prosil o pomoc a děkoval Bohu. Chceme poděkovat Pánu za letošní úrodu při mši svaté v neděli 26. září
v 11 hodin v kostele. V průvodu se ponesou plody z našich polí, zahrad a vinic.

Začátek listopadu je spojen se svátkem Všech svatých
a Všech věrných zemřelých, tzv. Dušiček. Je to období, kdy
vzpomínáme a modlíme se za ty, kteří nás předešli na věčnost a vyprošujeme jim Boží milosrdenství. A zároveň je to
důležité zastavení pro nás živé, kdy se můžeme zamyslet
nad svým životem. V neděli 31. října v 15:30 hodin přijměte pozvání na krátkou pobožnost za všechny zemřelé
na hřbitově a v úterý 2. listopadu v 18 hodin o Památce
všech věrných zemřelých budu sloužit mši svatou za vaše
zemřelé příbuzné a přátele. Naši zemřelí více od nás očekávají a potřebují modlitbu, mši svatou, než vyzdobený
hrob. Zkusme u hrobu našich zemřelých pomodlit alespoň
krátkou modlitbu: „Odpočinutí lehké dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.“
Nový církevní rok začneme 1. neděli adventní 28. listopadu v 11 hodin mši svatou s žehnáním adventních věnců.
Můžete si donést věnce k požehnání.
Děti se mohou těšit na setkání s Mikulášem v neděli
5. prosince v 15 hodin v kostele.
P. Tomáš Caha
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Farní tábor
Když mě otec Tomáš oslovil s nabídkou uspořádat letos opět letní farní tábor pro děcka z našich farností, chvíli
jsem se rozmýšlel. Přece jen jsem dlouhou šňůru táborů před třemi lety přerušil a nebylo jednoduché dát dohromady
realizační partu, se kterou by se tábor
mohl znovu uskutečnit. A ještě k tomu
epidemiologická opatření, kdy se podmínky doslova mění den ze dne.
Jako letošní základnu jsme zvolili
mrákotínskou faru. Pěkné rozsáhlé stavení vybavené vším potřebným, s velkou zahradou a zasazenou nedaleko Telče v poetickém prostředí Vysočiny
s mnoha lesy a rybníky v okolí.
Po aktivní motivační kampani otce Tomáše se přihlásilo osmnáct táborníků od první až po osmou třídu. O něco
málo více kluků než holek.
Táborníky jsme rozdělili do tří skupin, které se spolu vydaly na pouť přes celou zeměkouli, do cizích krajů
a záleženo na šikovnosti jednotlivých skupin, jak rychle se
budou po mapě světa posouvat a která parta se dostane
nejdál. K tomu jim pomáhalo plnění různých úkolů a her,
za které dostávaly body, díky kterým se ve hře posouvaly.
Děti se ukázaly jako prima sympaťáci, což se projevilo už od prvních dnů, kdy se děcka při plnění úkolů a her
podporovaly, pomáhaly si a fandily navzájem. V průběhu
tábora jsme stihli kromě her a soutěží také navštívit krásné město Telč, kde se nám věnoval bořetický rodák otec
Josef Maincl. Udělal nám naprosto jedinečnou prohlídku
farního kostela a vzal nás také na vyhlídkovou věž.

Několik dní s námi na táboře strávil i otec Tomáš, se kterým jsme mohli slavit i Mši svatou v přírodě, což byla pro
mnohé určitě první bohoslužba pod širým nebem. Děti
mohly otce Tomáše zažít taky v normálních všednodenních situacích a při hrách, což se určitě neděje každý den.
Jenom jsme si však nehráli. Děti se také musely starat
o pořádek na pokojích a pomáhali s úklidem některých
společných prostor. Každý den jsme si našli společně čas
na zklidnění, zpívaní s kytarou či společnou modlitbu.
Dobrý tábor dělají dobří vedoucí, ale taky dobrá kuchyně. To je základ. Na dobroty skvělého tandemu, který
tvořily paní Jitka Otáhalová a Růženka Brdečková jsme se
opravdu těšili.
Poděkování patří na závěr celému realizačnímu týmu,
který pracoval bez nároku na jakoukoliv odměnu. Všem lidem, kteří nám s táborem pomáhali nebo nám prostě jen
fandili. Rodičům i našim táborníkům, protože byli úžasní.
Celý tábor jsme si skvěle užili a můžeme se připravovat
na další sezónu. Tak Pán Bůh zaplať.
Martin Novák
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Vzděláváme se
Kroužek náboženství je otevřený pro všechny, kdo mají zájem o poznávání křesťanské víry.
Spolu s paní katechetkou chceme výuku pojmout
více interaktivně. Rodiče pokřtěných dětí by měli
své děti přihlásit do tohoto kroužku, aby naplnili slib, který řekli při křtu dítěte, že ho povedou
k Bohu, a že ho budou učit milovat a znát Boha.
Výuka náboženství začne v pondělí 20. září. Milé
děti a mládeži, těšíme se na setkání s vámi.

Rozvrh náboženství
1. třída

pondělí

11:50

2. třída

pondělí

12:30

3.-4. třída

středa

12:30

5. třída

pátek

12:30

6.-9. třída

středa

13:20

Otec Tomáš
a paní katechetka Marie Kuchyňková

Mimořádná událost svěcení oltáře
Neděle 29. srpna byla pro farnost Vrbici velkým dnem.
Oprava interiéru kostela sv. Jiljí byla završena slavností,
při které byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem
Cikrlem nový kamenný oltář pocházející z chorvatského
ostrova Brač. Do oltáře byly vloženy ostatky italské mučednice z počátku 20. století sv. Marie Goretti, byl pomazán posvátným olejem a bylo na něm zapáleno kadidlo,
jehož vůně se nesla celým kostelem. Celou slavnost do-

Roráty 2021
V době adventní se konají v kostele brzo ráno tzv. Roráty - mše svaté k Panně Marie, které bývají slouženy při
svíčkách a za zpěvu starých adventních písních. Světlo ve tmě má pro nás velkou symboliku zvláště v době
před Vánocemi. Chceme vás pozvat v pátek 10. prosince
v 6:20 hodin na adventní bohoslužbu, při níž můžeme
zakusit krásný duchovní zážitek a atmosféru radostného
očekávání příchodu narození Ježíše Krista.
30

provázel svým krásným zpěvem a hudbou Kamínek. Otec
biskup přirovnal oltář ke studni živé vody, která má být pro
věřící místem, odkud čerpají sílu ke svému životu. Slavnostní bohoslužba se nesla v radostném duchu. Všichni
zúčastnění byli naplnění hlubokým duchovním zážitkem,
na který jen tak rychle nezapomenou. Fotografie a video
ze svěcení bude možné shlédnout v nejbližší době na
webových stránkách farnosti www.bokovka.info
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Přichází podzim
Zelené listí už barvu mění,
léto už málem upadlo v zapomnění.
Na podzim krajina barvami hraje,
zima se pomalu přibližuje.
Už je chladno, brzy vše zbělá,
zima už čeká, zima je bdělá.
Přichází podzim, připravují se zvířata,
to zima už ťuká na vrata.
Magdaléna Vykydalová

Novinky ve školním roce 2021/2022
Změny v pedagogickém sboru
Tento školní rok snad nebude výrazně jiný než ty před
rokem 2020. Stále se všichni musíme vyrovnávat s výpadkem ve výuce v minulém školním roce. V tom nám
opět výrazně pomůže dotace ministerstva školství, která
umožní dělit třídy v matematice, češtině a cizích jazycích
na menší skupiny. V souvislosti s tím učitelský sbor posílí
Mgr. Martina Babáčková, která přichází učit češtinu a hudební výchovu, a Mgr. Eva Doležalová, která bude učit
tělocvik a občanskou a rodinnou výchovu. Na mateřskou
dovolenou odešla Mgr. Šárka Kubíková.
Do 13 tříd nyní chodí 273 žáků - 91 je jich na 1. stupni,
182 na druhém. Jistě je zajímavá skutečnost, že naši školu
navštěvuje 162 žáků z Kobylí, 43 z Vrbice, 37 z Brumovic,
15 z Bořetic, 8 z Němčiček, 3 z Morkůvek, 2 z Velkých Pavlovic a po jednom z Boleradic, Zaječí a Mutěnic.
O všechny žáky se stará 22 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 2 administrativní
pracovnice, školník, 3 uklízečky a 6 zaměstnankyň školní
jídelny.

Prázdninové budování
Během prázdnin pokračovalo velké budování a přestavování. Největší, tudíž i finančně náročnou akcí, byla ur-

čitě výměna zastaralých zatemnění oken v učebně fyziky
a chemie a s tím související vybudování WC pro vozíčkáře
a bezbariérový přístup do vyšších pater s pomocí schodolezu. Museli jsme odstěhovat kancelář pana školníka do
bývalé prodejny legendárních rohlíků se salámem z Pohostinství U Káňů. Umožnila nám ji dotace z ministerstva
financí. Více ale v samostatných článcích

Přehled prázdnin ve školním roce 2021/22
Vyučování začne ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2022. Vysvědčení s hodnocením
za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 4. února 2022. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou od 7. 3. do 13. 3. 2022. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022
do středy 31. srpna 2022. Vyučování ve školním roce
2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
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Využitá dotace
Z prostředků IROP jsme získali dotační titul na projekt č.
CZ.06. 4. 59/0.0/0.0/16_075/0015075 pod názvem Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí. Cílem bylo
vyměnit zastaralé zatemnění oken a tabuli s dataprojektorem, pořídit pásový schodolez a nakoupit nové učební pomůcky do obou předmětů. Další podmínkou bylo zajistit
bezbariérový vstup do školy a vybudovat WC pro vozíčkáře. Rampu pro bezbariérový vstup jsme již měli z minulých
prázdnin, všechno ostatní jsme stihli zrealizovat během
letošního července a srpna. Více na fotografiích.

Vlastimil Janda, ředitel školy

Původní zatemnění

Nové zatemnění

Původní tabule s dataprojektorem

Nové provedení

Původní pracovna pana školníka...
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Na rekonstrukci se podílely firmy: IJO, s. r. o. Velké Pavlovice, Zednictví Petr Stohanzl Kobylí, Elektro Náležinský
s. r. o Bořetice, Lomax & CO, s. r. o. Bořetice a Engel, s. r. o.
Brno, které pod dohledem Mgr. Petra Horáčka a Mgr. Jany
Lovečkové a vzorné koordinace investiční akce Ing. Ilony
Vykydalové odvedly perfektní práci. Následný úklid bravurně zajistily paní uklízečky s panem školníkem. Všem
patří velké poděkování za odvedenou práci.

...a nyní nové WC pro vozíčkáře
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Prázdninové rekonstrukce ve škole
Nejenom z vlastních finančních prostředků, ale i díky
významné podpoře ze strany obce Kobylí, jsme o hlavních prázdninách pokračovali v modernizaci společných
prostor, kabinetů a učeben naší školy. Jelikož pan školník
přišel o svou původní pracovnu, ze které je nyní invalidní
WC, byla pro něj ve vstupním vestibulu vybudována nová
a prostornější. Letos získala novou podobu chodba ve
2. patře, kabinet přírodopisu a školní družiny, zrekonstruováno bylo WC pro chlapce u družiny a položeny nová linolea ve třech třídách. Z bývalé učebny rodinné výchovy
(vedle cvičné kuchyňky) vznikly kabinety pro asistentky
pedagoga a pro speciální pedagogickou činnost. Úpravami prošla učebna dílen i schody u školní jídelny. Více opět
na fotografiích.

Na rekonstrukcích se podílely firmy Getec, s. r. o. Klobouky, Zednictví Petr Stohanzl Kobylí, Elektro Náležinský, s. r. o. Bořetice, Lomax & CO, s. r. o. Bořetice, Podlahy
Lukáš Kacer Bořetice, Malířství Josef Vykydal Brumovice
a Technické služby Kobylí, které pod dohledem Mgr. Jany
Lovečkové, Mgr. Petra Horáčka a koordinace Ing. Ilony
Vykydalové vytvořily pro žáky a zaměstnance příjemné
a estetické prostředí v dalším školním roce. Paní uklízečky s panem školníkem poté zajistily následný úklid. Všem
patří velký dík za zvládnutí náročných prázdninových dnů.
Vlastimil Janda, ředitel školy

Zmodernizovaná chodba 2. patra

Bývalá prodejna legendárních rohlíků se salámem,
později školní bufet a nakonec místnost pro ztráty a nálezy

Renovace vestavěné skříně v kabinetu přírodopisu

Nová pracovna pana školníka

Nové lino a tabule v kmenové učebně

Zmodernizovaná chodba 2. patra

Nové kabinety v bývalé
učebně rodinné výchovy

WC pro chlapce u družiny
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Kroužky
V letošním školním roce jsme nejen pro naše žáky nachystali tyto zájmové útvary:

1. tř.

12.30 - 13.00

2. tř.

13.00 - 13.30

TVOŘENÍ

1. - 5. tř.

13.30 - 14.30

K. Bízová

VAŘENÍ

6. - 8. tř.

13.30

M. Dvořáková

SPORT PRO VŠECHNY

6. - 9. tř.

operativně

M. Horáková

SBOREČEK

1. - 6. tř.

13.00 - 14.00

M. Šubíková

BASKET

2. - 5. tř.

14.30 - 15.30

A. Sovadinová

FOTOGRAFICKÝ

4. - 9. tř.

15.00

L. Nováková

SLOVOHRÁTKY

1. tř.

12.00 - 12.45

L. Ambrosová

PSANÍ VŠEMI DESETI

7. - 9. tř.

13.30 - 14.30

L. Varmužová

VAŘENÍ

6. - 8. tř.

13.30

M. Dvořáková

FLORBAL

6. - 8. tř.

13.30 - 14.30

P. Horáček

HUDEBNÍ/PĚVECKÝ

6. - 8. tř.

13.30 - 14.30

M. Babáčková

3. a 4. tř.

12.30 - 13.15

6. - 9. tř.

13.20

1. - 5. tř.

13.30 - 14.30

6. - 9. tř.

13.30 nebo 14.30 dle zájmu

TURISTICKÝ

3. - 9. tř.

13.45 (1 x za 14 dní)

ČLOVÍČEK V PŘÍRODĚ

1. - 2. tř.

13.45 (1 x za 14 dní)

SPOLEČENSKÉ HRY

5. - 9. tř.

13.30

P. Vojtěšková

VAŘENÍ

6. - 8. tř.

13.30

M. Dvořáková

HRAVÁ ČEŠTINA

6. - 7. třída

13.30 - 14.30

M. Babáčková

SLOVOHRÁTKY

2. tř.

12.00 - 12.45

L. Ambrosová

NÁBOŽENSTVÍ

5. tř.

12.30 - 13.00

P. T. Caha

STŘELECKÝ

6. – 9. tř.

bude přesněno

V. Damborský

NÁBOŽENSTVÍ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

NÁBOŽENSTVÍ
DISCGOLF

ČTVRTEK

PÁTEK

34

M. Kuchyňková

P. T. Caha
V. Janda
M. Černá
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Soutěž ve vaření zelňačky

Tým Receptář

Tým Zahrádkáři

Fotbalisti - cena návštěvníků Hlas lidu

Vítězný tým Bobíci podle odborné poroty

Hlavní cena - dvacetilitrový kotel
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