zpravodaj Obce Kobylí

č. 3/2022

cena 12 Kč
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Zarážení hory 2022 - Kobylští ochotníci,
Mužáci z Kobylí a Sbor Jarmily Borovičkové

V TOMTO ČÍSLE:
Oslava 25. výročí založení
Muzea obce Kobylí
Kobylská zahrádka 2022
Fotbalový podzim
Farní příloha

KOBYLÍ DĚDINA

25 let od založení muzea
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
věřím, že letošní průběh léta, a především prázdninových měsíců, proběhl podle vašich představ odpočinuli,
zrelaxovali a načerpali jste tolik potřebné síly a energie.
Krátce se zmíním o investičních akcích, které jsou
v současné době v realizaci nebo se projektově připravují.
První z akcí je obnova veřejného osvětlení, která probíhá současně s pokládkou rozvodů nízkého napětí v části naší obce. Souběžně, jak již bývá zvykem, je pokládán
i optický kabel. Celá akce by měla být dokončena do konce listopadu letošního roku.
Na konci července byla dokončena rekonstrukce příjezdové cesty do dvora Muzea obce Kobylí. Je to jedna
z dokončených etap revitalizace zahrady a dvora v muzeu.
Již při oslavách 25. výročí založení muzea budou moci návštěvníci obdivovat jak zmiňovanou cestu, tak i nové pódium pro účinkující, tematické venkovní expozice a další
novinky.
Na podzim letošního roku bude zahájena rekonstrukce
provozních objektů Mateřské školy Kobylí. Nevyhovující a nevyužívané prostory budou po rekonstrukci sloužit
zdravotnickým zařízením, z bývalé garáže a kotelny vznikne nová tělocvična pro malé sporty (fitness, jóga, cvičení
žen atd). Celý objekt bude zateplen a získá nový kabát.
Projektová dokumentace je zpracována také pro jednu
z největších akcí posledních let – rekonstrukci komunikace, kanalizace a vodovodu na ulici Osvobození. Celá akce
bude při samotné realizaci rozdělena do několika logických celků – etap, aby co nejméně omezovala občany
a návštěvníky Kobylí.

Obci Kobylí byla předána hotová projektová dokumentace rekonstrukce polních cest v okolí naší vesnice. Úzce
spolupracujeme se Státním pozemkovým úřadem, který
bude investorem celé akce.
Další investiční akce jsou připravovány na budoucí období a zcela jistě vám předložíme informace o jejich průběhu či samotné realizaci na stránkách zpravodaje, sociálních sítích nebo na veřejném jednání zastupitelstva obce
Kobylí.
Váš starosta Pavel Kotík

Poděkování
Vážení, dovolím si na tomto místě poděkovat všem
zastupitelům a členům rady za jejich práci ve volebním
období 2018 - 2022. Jsem přesvědčený, že společnými silami se udělal kus dobré práce. Dále chci poděkovat všem
pracovníkům obecního úřadu a zaměstnancům technických služeb, kteří zajišťují každodenní chod obce. Poděkování patří rovněž členům kontrolního a finančního výboru,
členům jednotlivých komisí, a to životního prostředí, stavební a kulturní. Velký dík patří všem spolkům, které se
taktéž nemalou měrou podílejí na chodu obce a příkladně
ji reprezentují.
Pavel Kotík, starosta

Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 3/2022 ze dne 28. 6. 2022

Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/03/2022 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Blanku Helešicovou a Marii Ondrušovou a jako
návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy
Radka Kováře a Rostislava Rusňáka
• UZ/03/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2022
• UZ/04/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kobylí za rok 2021 bez výhrad
• UZ/05/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Kobylí ke dni 31. 12. 2021
• UZ/06/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 4742/186 o výměře 64 m2

v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/ m2
dle nově vypracovaného GP č. 1745-29/2022
• UZ/07/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 2217/62 o výměře 65 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
dle nově vypracovaného GP č. 1758-82/2022
• UZ/08/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje koupi
nově vzniklého pozemku p. č. 10096 o výměře 89 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
• UZ/09/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 345/17 o výměře 16 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
dle nově vypracovaného GP č. 1675-4390/2022
• UZ/10/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 7460/2 o výměře 120 m2
v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100 Kč/m2
dle nově vypracovaného GP č. 1767-63/2022
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• UZ/11/03/2022 zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 4741/28 UZ/12/03/2022 zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí provozní části ZŠ
Kobylí a investičním příspěvkem ve výši 488 000 Kč
• UZ/13/03/2022 zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci ZŠ Kobylí ve výš
227 896 Kč na realizaci „Rekonstrukce technického zázemí v kmenových třídách 1. stupně“ v rámci projektu
PRV reg. č. 1/003/19210/024/003073

• UZ/14/03/2022 Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje
vypracování studie zástavby části pozemku p. č. 2217/15
a pozemku p. č. 2217/20
• UZ/15/03/2022 zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením provozního příspěvku pro ZŠ Kobylí o částku
663 000 Kč z důvodu nárůstu cen energií

Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí
č. 4/2022 ze dne 11. 8. 2022

Zastupitelstvo Obce Kobylí po projednání přijalo
následující usnesení:
• UZ/01/04/2022 zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání zastupitelstva
• UZ/02/04/2022 zastupitelstvo obce volí ověřovatele
zápisu Radka Kováře a Pavla Nováka a jako návrhovou
komisi volí předsedu Vlastimila Jandu a členy Rostislava
Čejku a Blanku Helešicovou
• UZ/03/04/2022 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Kobylí ve výši
2.900.000,- Kč Římskokatolické farnosti Kobylí a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Kobylí týkající se předmětné dotace

• UZ/04/04/2022 zastupitelstvo obce schvaluje „Rekonstrukci provozních objektů Mateřské školy Kobylí“ a pověřuje radu obce výběrem dodavatele a předáním staveniště
• UZ/05/04/2022 zastupitelstvo obce schvaluje „Rekonstrukci podlahy a osvětlení v tělocvičně Základní školy
Kobylí“ a pověřuje radu obce výběrem dodavatele a předáním staveniště

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, čas neskutečně ubíhá a už tu máme
podzim a v měsíci září konec hospodářského roku. Pro
výpočet odměny a tím nižší poplatky za odpad za rok
2023 je důležité mít zkontrolovaný svůj odpadový účet.
Do svého 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;
bradacova.isnoit@gmail.com nebo osobně ve středu na
sběrném dvoře. Tyto opravy, změny, doplnění chybějících
svozů apod. můžete uplatnit do uzávěrky do 30.11.2022,
po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit.

Pro výpočet odměn je důležité mít:
• opravené veškeré změny v počtu osob zdržujících se na
stanovišti.
• vyplněný odpadový dotazník.
• při svozech mít dobře a čitelně označené pytle s tříděným odpadem. Občané, kteří používají za svým číslem
popisným rozdělovací písmeno (bytovky, dvě domác4

nosti), musí je uvádět na
tříděný odpad, jinak se
nenačte do jejich odpadového účtu např. 1000a;
2000b.
• důležité pro udělení odměny je předcházet vzniku
odpadu a snižování produkce odpadu.
• dávat k výsypu pouze plné popelnice.
Opět se navýšily finanční náklady za odvoz a zpracování odpadu od svozové i skládkové firmy. Proto bych chtěla
požádat všechny občany, aby pečlivě třídili. Zvážili, zda
by ještě některé věci neposloužili někomu potřebnému
a hlavně se snažili snižovat a předcházet vzniku odpadu.
Krásný podzim a poděkování všem občanům, kteří věnují svůj čas a energii a pečlivě třídí svůj odpad.
Ze sběrného dvora Alena Barcalíková.
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Oslavy 25 let Muzea obce Kobylí
Oslavy 25. let od založení Muzea obce Kobylí v neděli
11. září 2022 byly očekávanou kulturní událostí. Poslední
přípravy v muzeu proběhly, koláče byly napečeny, muzeum celé uklizeno a navoněno, venkovní úpravy se stihly
taky, jen tráva nestačila narůst. Soubory a kapela zajištěny, hosté pozváni. Všichni jsme sledovali předpověď na
neděli a tajně doufali, že to, co předpovídali (déšť a bouřky), nás mine. Neminulo, počasí s námi hodně laškovalo.
Slavnostní průvod od obecního úřadu do muzea byl přerušen a dokončen až po krátké dešťové přeháňce. Během
programu jsme se ještě dvakrát museli schovat do muzea.
Pozitivní bylo, že téměř nikdo neodešel. Diváci seděli pod
deštníkem, pod zastřešením, či využili krátkého přerušení
na prohlídku muzea nebo na občerstvení. Program celého
odpoledne byl zajímavý, pozvání přijaly soubory Vlčnovské búdové umělkyně, Výběr z bobulí z Valtic, Darebný
ženy z Velkých Pavlovic, Levandula z Čejkovic, Mužáci
z Vrbice, Mužáci z Kobylí, Sbor Jarmily Borovičkové a Hanička Pálenská. Moderovala Zdenka Pálenská a hrála Veselá muzika z Ratíškovic.
Pozvání přijali i vzácní hosté. Ing. Marcela Dvořáková,
místostarostka partnerského města Bíliny, Mgr. Kateřina
Čapounová, vedoucí oddělení produkce Národního zemědělského muzea v Praze, Mgr. Šárka Prokešová z Moravského zemského muzea v Brně v Brně, historik PhDr. Emil
Kordiovský, zástupci rodiny Bezděkovy a další. Vzhledem
k nepříznivému vývoji počasí se někteří další pozvaní hosté rozhodli pro zdravici s omluvou.

ně Škrobákové, ale
nadšenců a podporovatelů, kteří
se podíleli a podílejí na činnostech kolem muzea, bylo hodně. Vyjmenování
by vyžadovalo hodně místa. Někteří už nejsou mezi námi,
ale jejich stopa je v muzeu navždy zapsána. Věřte, že to
byla mnohdy nadlidská práce, která však byla motivována
vidinou o uchování toho nejcennějšího, co máme. Uchování pro naše děti, vnoučata, pro následující generace,
uchování toho co jsme zdědili po svých předcích, včetně
vzpomínek na život minulých generací, na úžasné kroje,
zachování a znovuobjevení lidových tradic, krásných písniček a zvyklostí. Je naší povinností toto všechno shroma-

25 let – je to hodně, nebo málo?
V každém případě je to důvod k pořádné oslavě, protože pokud přijdete do muzea, podíváte se kolem sebe
a následně si prohlédnete muzeum i zevnitř, jistě smeknete, stejně jako já, před všemi kdo se zasloužili o založení
a rozvoj muzea, kdo vlastními silami a nezištně pomáhali
s rekonstrukcí exponátů, s vytvářením expozic a s celkovou vizualizací toho, co dnes vidíte. Ať to bylo v minulosti
při zakládání muzea nebo v současnosti při jeho vylepšování. Veřejné poděkování patřilo zakladatelce muzea Mile-

5

3/2022

KOBYLÍ DĚDINA

žďovat a vystavovat, aby naše děti mohly a měly možnost
srovnání a vůbec, aby si dovedly některé činnosti, předměty či i nářečí vůbec představit a dozvědět se, jaké to
v Kobylí a jeho okolí v minulosti bylo a jak se tu dříve žilo.
Součástí oslav bylo otevření výstavy pod názvem „OD
KOLÉBKY PO RUBÁŠ“. Je inspirována knihou Lidské dokumenty naší rodačky Augusty Šebestové, která se narodila
právě před 170 lety. K tomuto jubileu v rámci slavnostního odpoledne proběhl křest nového vydání její knihy
„Lidské dokumenty“. Zatímco druhé a třetí vydání (1947,
2001) byla po smrti autorky redakčně krácena, přeskupována i doplňována, současné čtvrté vydání této výjimečné publikace je věrnou kopií prvního vydání z roku 1900.
Nové krásné vydání vzešlo z iniciativy Klubu přátel historie Kobylí, za finanční podpory obce Kobylí knihu vydalo
nakladatelství Carpe diem z Brumovic. Kmotry této pozoruhodné knihy se stali Ing. Jan Líčeník, Mgr. Zeno Čižmář
a Mgr. Pavel Kotík a v muzeu lze knihu zakoupit.

Výkyvy počasí slavnostní náladu nepokazily. Všichni
přejeme našemu muzeu další úspěšné čtvrtstoletí a věříme, že také příští generace budou o zachování tradic usilovat a pečovat o odkaz předků v Kobylí.
Radoslava Bureš Obadalová

Muzeum obce Kobylí – 25 výročí vzniku

Pokračování článku publikovaného v Kobylí dědina 2/2022
Pro zdravotní problémy opustila vedení muzea v roce
2004 paní Milena Škrobáková. Muzeum přešlo pod přímou správu Obce Kobylí. Po výběrovém řízení byla přijata jako vedoucí muzea Mgr. Blanka Vaněčková (členka
KPH). Klub přátel historie získal nenahraditelnou funkci
poradní, konzultační, spolutvůrčí a samozřejmě i pomocnou.
V nastaveném modelu fungování minulých let muzeum pokračovalo i nadále. Tradiční byly dvě velké tematické výstavy ročně, které se celé autorsky tvořily
v muzeu. Nejde tu vypisovat všechny, tak zmíním jen některé. V dubnu v roce 2004 jsme otevřeli nově opravené sklepní prostory muzea s expozicí vinařství a obecní
vinotékou s víny kobylských vinařů. V roce 2005 měla
velký úspěch výstava s názvem Liturgický rok, který
představoval milníky liturgického roku v obrazech. Poprvé tu byl představen nalezený kobylský dřevěný malovaný oltář na „Boží tělo“, který byl věnován do sbírek.
Byla připravena i výstava o historii Sboru dobrovolných
6

hasičů Kobylí, o historii fotbalu, k 100. výročí Tělocvičné
jednoty Sokol. V roce 2011 to
byla výstava fotografií Hody
v Kobylí, která mapovala historii hodů a jména stárků rok
po roce. Tentýž rok jsme připravili také výstavu k výročí
všech tří kobylských školních
budov – 50 let otevření nové budovy základní školy,
100 let měšťanské školy a 175 let nejstarší školní budovy u kostela pod názvem Z historie školství v Kobylí „Naši prarodiče ve škole“. Byla zapůjčeno vybavení
školní třídy ze začátku 20. století z Muzea Jana Amose
Komenského v Přerově. Návštěvníci mohli na vernisáži
zhlédnout ukázku dobové školní hodiny, vyzkoušet si
psaní kamínkem na tabulku nebo krasopis namáčecím
perem. Další rok to byla výstava „Kobylí v proměnách
času“, kdy byly srovnávány fotografie starého Kobylí

MUZEUM
KOBYLÍ
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se současností. V roce 2013 jste mohli zhlédnout krásnou fotografickou výstavu „Kobyláci na cestách“ z cest
našich spoluobčanů mimo Evropu. V roce 2005, 2014
a 2015 jsme se ve výstavách věnovali 1. i 2. světové
válce a jejím dopadům na Kobylí. Oslavili jsme i 40 let
fungování dechové hudby Lácaranka formou výstavy,
která nás provedla všemi úspěchy a proměnami známé
kobylské kapely. V roce 2016 to byla výstava s poetickým názvem „Ach nevěsto přerozkošná…“, která se věnovala tématu svateb. Na vernisáži byly předvedeny na
modelkách i svatební šaty z různých období 20. století.
Na výtvarníky a umělecké řemeslníky se taky nezapomínalo, vystavovala paní Olga Vlasáková, Antonín Vojtek, Zdeňka Zipperová, Vladimír Otáhal, František Blaha
a další.
Činnost muzea nebyla nikdy jen výstavní. V roce 2004
vyšla kniha docenta Oldřicha France – Dějiny Kobylí. Na
této úchvatné a asi i trochu nedoceněné publikaci jsme
spolupracovali na korekturách textu a při vydavatelském procesu. Rok 2006 byl významný tím, že Kobylí
získalo titul „Vesnice roku Jihomoravského kraje“, kdy
se o to zasloužilo i velkou měrou muzeum, které se hodnotící komisi velmi líbilo po všech směrech. V roce 2007
muzeum oslavilo 10. výročí svého založení. Na oslavy
výročí jsme se pečlivě připravili. Členky KPH vyčistily
všechny expozice, obměnily exponáty a převlékly figuríny. Byly připraveny dvě výstavy. „Šikovné ruce našich
předků“ obsahující získanou sbírku krojových součástí
z celého Československa a další předměty ze sbírek muzea a dále expozici fotografií „Jak šel čas – 10 let muzea
ve fotografii“. Překvapením pro návštěvníky byl velký
průvod krojovaných dětí a mladých z Kobylí, našich
blízkých sousedů (např. Brumovice, Terezín, Valtice), ale
i členů Klubu přátel historie, obou pěveckých sborů,
v čele s kompletní Radou obce Kobylí v krojích.
Zachování historie, zvyků a nářečí pro budoucí generace a jejich zprostředkování návštěvníkům Kobylí, ale
i místním, byl hlavním cílem snažení muzea a potažmo
Klubu přátel historie. Tak vznikly i úspěšné velké národopisné pořady v letech 2009, 2010 s názvem „Rok na
vsi“ a „Od tří králů do sv. Jiří“, v roce 2013 k 20. výročí
založení Klubu přátel historie, kde se pokaždé sešlo velké množství účinkujících i diváků. Spojení krojů, hudby,
scének a mluveného slova odkazující na naše předky oslovila ke spolupráci mnoho kobylských občanů
a dobrá věc se podařila. Pořady byly oceněny i známými folkloristy jako autentické. Dr. Jan Pavlík zakladatel
čejkovické Zavádky napsal: „Závěr tohoto doslova grandiózního večera vyplněného dojemnými scénami a korunou pořadu poutním procesím, nenechal žádného diváka v přeplněném sále na pochybách, že v Kobylí jsou
talenti citlivě umělecky vedeni organizátory folklorních
aktivit k vynikajícím pěveckým i scénickým projevům.
A tím se může pochlubit málokterá obec regionu.“
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války se
uskutečnil pietní akt u hrobu ruských vojáků za přítomnosti přímého účastníka osvobozovacích bojů o Břeclavsko a také zpravodajství České televize. V roce 2016
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byla přidána do expozice vzpomínka na velkou osobnost
lidového zpěvu pana Jaroslava Kováříka. Byly pořádány
besedy s historickými i folklorními tématy např. historie
obce, Kobylské jezero, lidový kroj, Augusta Šebestová, T.
G. Masaryk a další.
Během let se také upevnila spolupráce a přátelství
s odbornými institucemi, sdruženími podporující turismus, uznávanými folkloristy, etnografy, historiky a výtvarníky, jako je Dr. Soňa Nezhodová, Mgr. Šárka Prokešová, Dr. Emil Kordiovský, Dr. Jiří Jilík. Olga Vlasáková,
Antonín Vojtek a další.
V této době se teprve zakládalo na mohutný nápor
turistů posledních let, proto bylo třeba věnovat pozornost náležité formě propagace a každou možnost,
která se nabídla, využít. V roce 2008 začala dlouholetá spolupráce na cykloputováních po Modrých horách,
následně i Krajem André. Začala spolupráce s Nadací
Partnerství, kdy jsme se účastnili v roce 2009 úplně
prvního Festivalu otevřených sklepů s ochutnávkou tradiční kobylské kuchyně. V tom samém roce byl natočen
díl dokumentárního pořadu Folklorika, uskutečnilo se
živé vysílání Českého rozhlasu Brno o Kobylí s moderátorkou Marcelou Vandrovou. Ve sklepních prostorách
muzea se natáčel pořad „Ta naša dechovka“. Muzeum
bylo rozsáhle představeno na konferencích „Jižní Morava – tvorba turistických tras a venkovských muzeí“ pořádanou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, „Jižní Morava – duchovní křižovatka Evropy“ v Mikulově a několika
ročnících seminářů „Rekonstrukce slavnostního kroje
a jeho aplikace v praxi“ v MMG v Hustopečích. V roce
2011 začala dlouholetá spolupráce s etnografkou Slováckého muzea v Uherském Hradišti Dr. Ludmilou Tarcalovou na krojových přehlídkách na „Slováckých slavnostech vína“ v Uherském Hradišti, kdy jsme měli možnost
jako jediní reprezentovat náš etnografický region jižní
část Hanáckého Slovácka. Spolupracovali jsme také na
tvorbě knih Dr. Tarcalové, které se věnovaly úvazům tureckého šátku a slavnostním ženským pokrývkám hlavy.
V roce 2012 byla v muzeu představena i unikátní kniha
lékaře Ctibora Bezděka - „Jak rád jsem žil“ manželi Bezděkovými.
Návštěvnost muzea se rok od roku zvyšovala. Nikdy
nebyla, na muzeum vytvořené v malé slovácké obci,
nízká. Návštěvníci se vraceli, doporučovali naše muzeum dalším. Napřed to byly většinou organizované skupiny, např. důchodci z Holešova, Plzně, Obec baráčníků
Brezové hory, MAS Pardubicko, Mikroregion Litomyšlsko, Vlastivědný kroužek z Hrušek, Národopisný soubor Líšňáci, nechyběly ani návštěvy ze zahraničí, ale po
roce 2011 se začala zintenzivňovat hlavně individuální
turistika.
V druhé polovině roku 2016 došlo k radikálním změnám ve fungování Muzea obce Kobylí.
Mgr. Blanka Hrabalová
Klub přátel historie Kobylí
Pokračování v dalším čísle zpravodaje Kobylí dědina.
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Divadlo a ochotníci V Kobylí
První divadelní představení různé úrovně obsahové
i herecké v obci předváděly „kočovné“ společnosti. Hrálo se ve všech místních hospodách. V obecní hospodě
„Šenku“ i v zájezdní hospodě „U zlatého lva“ v dolní
části obce. Po postavení nového hostince „U Kaňů“ se
hrávala divadla i zde, ale to již v době, kdy hrávali divadelní kusy i místní ochotníci.
Za počátky divadelních představení pořádaných
místními občany v Kobylí, lze uvést až údobí, kdy došlo k založení spolků, zvláště TJ Sokola (1913) a Orla
(1920), přičiněním jejich členů i příznivců, kteří se tohoto poslání ujali. Z vlastní potřeby jednotlivců, k uspokojení svých zájmů, ale také snahou uspokojovat touhu
po zábavě občanů a tím také třeba přesvědčit ostatní ke
vstupu do jejich spolků.
Divadelní soubor Sokola hrával svá první divadla
v hostinci „U zlatého lva“, spolek Omladina a později
Orel v horní hospodě „Šenku“, kdy na nuzném jevišti
s nedokonalou vybaveností se hrála divadla nadšeně
a účast byla také dobrá a spokojená.
Mimo divadla nebylo v obci jiné kultury. Hrálo se ve
vlastních, vhodně doplněných oblecích a postupem
doby ve vypůjčených úborech z půjčovny z Brna, vybraných již pro hraný kus. Jako lidové herci byli jedinci
z řad Sokola, Omladiny, Orla i Republikánského dorostu.
Průkopníky v nacvičování a sehrání divadla byli jedinci,
kteří prožili část života ve městech (hlavně Vídeň), kde
se již setkali s ochotnickými divadelními spolky V nich
tito naši občané působili a doma se tak z nich stali režiséři venkovských divadel. Představením předcházela
bohatá a obětavá činnost režisérů, ale i jednotlivých
účinkujících. Režiséři i herci se snažili podat svou úlohu
tak, aby se celé představení i jejich vystoupení líbilo
a přinášelo spokojenost.
Jedním z prvních režisérů v Sokole byl Karel Müller
(č. p.11) a Ondřej Pátek (č. p.221), odchovanci z Vídně.
Oba také účinkovali jako herci. U Orla a Katolických žen
to byla Celestýna Řačáková, rozená Petrlová a Jan Čejka. Postupně se této práce ujali na naše poměry další
schopní jedinci.
Prvními známými herci z této doby byli Kateřina
Otáhalová, provdaná Janglová (č. p.92). Martin Rusňák
(č. p.309), Jan Halm a jeho sestra Marie provdaná Marková (č. p.33), Inocenc Sycha (č. p.14), Božena Studýnková provdaná Řačáková (č. p.77), Karel Lanžhotský
(č. p.231), Anežka Jílková (č. p.4) a další.
Velkou mírou přispívala k divadelnictví v obci celá rodina Žďárských. Otec a syn Antonín se věnovali úpravě
a maskování herců – vše dobrovolně a bez odměn, jako
členové divadelního souboru vynikli Josefa („Pepča“)
provdaná Škrobáková (*1914), Josef (*1922) a Marie
(*1925).
Jako výkonné herce nelze neuvést Augustina Topinku (č. p.409), Ondřeje Nováka (č. p.279), výborného
a všestranného herce Aloise Matějku (č. p.326). Nutno také připomenout nejmenované osoby - nápovědy,
oponáře, kulisáře a jiné zákulisní pomocníky. Všichni
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pomáhali ochotně a nezištně. Odměnou jim bylo uznání
diváků.
Ještě za Karla Müllera se ujal vedení divadelního
souboru Sokola učitel Stanislav Sýkora. Bydlel na ul.
Fišúz (č. p.277) a později odešel k výkonu funkce ředitele školy do Staroviček. Jmenovaný vedl zdárně soubor
a za spolupráce učitelky Anděly Eklové nacvičili několik
žákovských představení. Manžel paní Eklové, Bedřich
Ekl – také učitel, později ředitel školy a obecní kronikář
v Kobylí - byl osobou velmi pokrokovou. Byl mimo jiné
i druhým starostou Sokola.
Žákovská představení byla zaměřena na pohádkové
hry – Perníková chaloupka, Janíčkova smrt, Popelka, Katuše - pyšná princezna aj.
Pro divadelní hry dospělých byla vybírána představení se střídavým zaměřením a postupem doby – veselohry, hry historické, rodinné i čistě zábavné, např. Na té
louce zelený, Trampoty hajného Klobáska, Její pastorkyňa, Vojnarka, Otec, U Zborova a. jiné. Velký úspěch
mělo sehrání operety „Rose Mary“, kde v hlavních úlohách vystoupili Václav Kovářík ml. (č. p.578) a Josefa
Žďárská.
Obě skupiny herců přešly do vlastních budov spolků
po jejich výstavbě. Sokolská po roce 1925 do sokolovny, orelská po roce 1937 do Katolického domu, kde již
bylo počítáno s divadelní činností. Tento přechod vyžadoval nové oběti členů i příznivců obou spolků. Budováni jevišť, jejich vybavení kulisami, oponami, různými
doplňky (závěsy, nábytek) aj. Kulisy v Sokole malovala jen za úhradu barev rodina Halmova, otec a synové
Jan a Václav. V jejich díle pokračoval malíř Felix Cvrček
(č. p.184) a později malíř Josef Blaha (č. p.66) Dřevěné
kostry vyrábělo stolařství Petra Zemánka (č. p.553) za
pomoci Ondřeje Pátka(č. p.221), který jako bezplatný
správce sokolovny a stolař měl na této úpravě velkou
zásluhu. Mimo starost o budovu pečoval Ondřej Pátek
také o výsadbu sokolské zahrady květinami a stromy.
Břízy, které podnes stojí v rohu zahrady, také vysadil
a staral se o jejich vzrůst. Vše bez pevné odměny. Opona pro sokolovnu byla dodána firmou Macák z Újezdu
u Brna.
Za okupace, kdy oba spolky (Sokol i Orel) byly zakázány, se hrála divadlo pod hlavičkou Všesportovního
klubu. U sportovců vedl v této době divadla jako režisér
Pavel Špičák (č. p.537), divadelník Sokola, kde byla činná i jeho manželka Marie, rozená Vykydalová (č. p.353).
Hrávalo se v Katolickém domě. Sokolovna byla zabavena. Zůstalo zde v provozu pouze kino – pravidelné každotýdenní promítání filmů. Vedoucím kina od 30. let
i přes válku a po ní byl obchodník Oldřich Franc
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Po odchodu Pavla Špičáka se ujal vedení souboru vzdělavatel Sokola Oldřich Franc. Hrál také divadlo
i jeho manželka. Ten po obnovení činnosti Sokola opět
převzal řízení kina a vedl je i po zrušení Sokola, po zestátnění kin, kdy bylo ve správě obce. V kině pracovali
za minimální odměny členové Sokola jako kinooperatéři Antonín Křivka (č. p.107), Václav Rusňák (č. p.567)
a později operatéři – promítači Oldřich Jangl, herec
a člen pěveckého souboru Sokola, a jeho manželka
(č. p.446), Oldřich Franc ml. a Svatopluk Fiala (č. p.525).
Všichni posledně jmenování prošli speciálním školením
pro promítače v Klánovicích u Prahy a složili stanovené
promítačské zkoušky.
O přispění zábav v obci se zasloužil za první republiky i Republikánský dorost, a to výlety do lesa, Selskými
jízdami s jezdeckými závody, hranými Silvestry apod. –
to vše do dnů okupace.
V pokračování po Oldřichu Francovi byl jedním
z posledních zdatných a schopných režisérů divadelních představení kapitán ve výslužbě Václav Kovářík
(č. p.578). Byl současně vzdělavatelem Sokola a jeho
smrtí přešlo vedení souboru Sokola na obchodníka
s textilem Miloše Bezděka (č. p.3). Na naše poměry měl
velké zkušenosti na tomto poli. Získal je jako student
v Brně. Byl hudebník samouk, ovládal hru na kytaru i na
klavír a vše doprovázel zpěvem. Měl výborný hlas i skladatelské schopnosti. Sokol vlastnil klavír pro doprovod
němých filmů, při nichž hráli místní klavíristé a také
členové Bezděkovy rodiny, otec Vladimír, první starosta
Sokola (1913) a také jeho syn Miloš.
Za vedení souboru Milošem Bezděkem bylo přikročeno po roce 1945 k další úpravě jeviště sokolovny osvětlením a vybavením kruhovým závěsem. Jeho velikou
zásluhou byla ustavena při divadelním kroužku skupina
zpěváků, která se proslavila svými zábavnými pořady,
např. oblíbenými Silvestry nebo zpěvem a vhodnými doprovody jiných podobných akcí. Jako uvaděč se
proslavil Karel Sycha (č. p.658), jako herci a zpěváci
např. Jara Kovářík (č. p. 173) /po zániku souboru zpíval mj. s Břeclavanem a Zavádkou Čejkovice/, Josef
Žďárský (č. p.33), Miroslav Sycha (č. p.14), Oldřich Jangl (č. p.446), Drahomír Čačík (č. p.448), Vladimír Pátek
(č. p. 67), Václav Marek (č. p. 506), František Kučera (č. p.
373), Antonín Sedláček (č. p.8)., též pan učitel Stanislav
Pavlíček a další.
Složení souboru se časem měnilo a doplňovalo mladší generací. K této patřili Václav Nejedlík (č. p.142),
Petr Fridrich (č. p.143), Antonín Řačák (č. p.575), J. Janošek (č. p.299), František Loveček č. p.105), Zdeněk
Macháček (č. p.217), v ženském obsazení sestry Vlasta
a M. Suské (č. p.13), sestry Marta a Milena Metelkovy
(č. p.132), Olga Vaňková (č. p.554) a další. Repertoár
tvořily klasické hry jako „Gazdina roba“ „Úklady a láska“,
„Lucerna“ apod.
Socializací vesnice a zrušením Sokola i Orla divadelní
soubory v obci zanikly. Sokol sehrál v této době poslední divadelní hru „Lucernu“. Svým zaměřením na hájení práv vesnického lidu byla přijata diváky s uznáním.
Divadlo nacvičil i účinkoval František Borovička (čp55).
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V následujícím období byly zvány k pobavení různé
skupiny umělců do Katolického domu s pořady jako
např. „Růže s Argentiny“ aj. V sokolovně zůstalo kino.
Místní ochotníci se již k vystupování neodvážili. Nebyl,
kdo by je vedl, ale také rozvoj filmu, televize a nezájem
mladých potlačil tento druh lidové zábavy na vesnici
a schopnosti jednotlivců, kteří by na tomto poli mohli
pokračovat. Úplně poslední ucelenou hrou, kterou divadelní soubor Sokola Kobylí nastudoval a odehrál byla
zpěvohra „Sládci“. Bylo to v roce 1961.
Ukončení divadelnictví v obci předcházela bohatá
a obětavá činnost jak režiséru, tak i jednotlivých účinkujících. Za tuto jejich oběť ve prospěch společnosti
patří jmenovaným i ne‑jmenovaným, kterým se tímto
zároveň omlouvám, velký dík.
Zdárné sehrání divadelní hry bylo podmíněno dobrými herci a zpěváky, neboť v pořadech bylo třeba i obsazení úlohy se zpěvem. Ti vyrůstali a získávali sebevědomí v pro své budoucí herecké role vlastně nevědomě,
svou účastí na tehdejším vesnickém kulturním dění,
které dříve bylo veskrze církevní.
Toulky kobylskou minulostí
Karel Otáhal st., Jaroslav Otáhal
V předcházející článku jsme se dočetli o dlouhé a bohaté historii kobylských ochotníků. Doba se změnila,
představení polo či profesionálních divadel jsou vlivem
různých dopravních prostředků dostupnější. Sdělovací
prostředky, televize, internet aj. vytváří reklamní upoutávky na divadelní představení, muzikál, operu a populární osobnosti v nich vystupujících. Proto občané, milovníci kultury, velmi často raději odjíždějí za kulturními
zážitky mimo obec, kdy se mohou kulturně vyžít včetně
slavnostního oděvu apod. V důsledku těchto vlivů se
kobylští ochotníci omezili jen na místní tradiční akce.
V současnosti se prezentují na každoroční akci vinařů
a vinohradníku „Zarážení hory“ v originální scénce, která vtipnými skeči a s nadsázkou komentuje významné
a mimořádné události daného roku v Kobylí, reaguje na
aktuální situaci ve společnosti, v republice i ve světě.
Skupinky herců –strýců a héreček – tetek, doplněných
dalšími osobami, které jsou zasazeny do děje (turista,
naplavenina, montér, prodavač, aj) jsou ve scénce vtipně střídány s místními pěveckými sbory (Mužáci, Sbor
J. Borovičkové), které děj doplňují písněmi s originálními texty. Ve druhé části scénky je samotný akt Zarážení
hory, tak jak jej popsala naše rodačka Augusta Šebestová v knize Lidské dokumenty. Tato scénka bývá vyvrcholením a očekávaným překvapením celého odpoledne
Zarážení hory.
Radoslava Bureš Obadalová
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Informace z muzea
V neděli 4. září 2022 proběhla v muzeu vernisáž výstavy obrazů Mgr. Petra Horáčka.
Výstava je v muzeu k zhlédnutí do 9. října 2022.

V muzeu si můžete zakoupit knihy Kobylí včera a dnes a také nově vydané Lidské dokumenty Augusty Šebestové.
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Vzpomínka na paní Marii Steinbockovou
Ve čtvrtek 30. června nás navždy opustila paní Marie
Steinbocková, a pro některé taky „paní Kominářová“ nebo
„tetka Mařena“, která byla dlouhá léta výraznou postavou
kobylského kulturního dění.
Narodila se 1. června v roce 1939 rodičům Tomášovi
a Marii Herůfkovým v Kobylí jako druhá dcera. Dětství
a mládí prožila šťastné. Poznala mladého kominického mistra Františka Steinbocka a 12. ledna 1960 se vzali. Narodily se jim dvě dcery – Blanka a Jitka. Společně zakotvili
v domě č. p. 3, kde manželé prožili celý svůj život. Marie
Steinbocková pracovala krátce jako hospodyně, číšnice,
byla zaměstnaná v mateřské školce a v zubní ambulanci
v Kobylí. Věnovala se péči o domácnost, o dům a zahrádku. Měla ráda ruční práce i setkání s přáteli. Těšila se ze
svých dcer, šesti vnuků a čtyř pravnoučat. S manželem
oslavila v roce 2020 diamantovou svatbu. František Steinbock nás opustil v lednu tohoto roku. Prožili spolu 62 let
naplněných rodinou, prací, zájmy a láskou.
Celý její život byl velmi úzce spjatý s Kobylím. Provázel
ji zájem o folklor, tradice, hudbu a obdiv k umění a řemeslu. Nebylo ji na obtíž věnovat svůj volný čas lidem, obci.
Stala se dlouholetou platnou členkou Sboru pro občanské
záležitosti a Českého svazu žen. V roce 1993 byla u zrodu
Klubu přátel historie Kobylí. Jako jeho aktivní členka se
zapojila do příprav otevření Muzea obce Kobylí, kde pak
dlouhá léta zúročovala svůj talent a vkus při tvorbě výstav
a vernisáží. Měla velký dar nestrojeného lidového projevu,
který jsme měli možnost poznat při různých vystoupeních
a akcích. Hlavně to bylo při vinařské slavnosti Zarážení
hory, kdy nás jako tetka Mařena nezapomněla náležitě
poučit, ale i rozesmát. Měla ráda humor. Napsala i texty
lidových písní, které se do dneška zpívají.

Paní Marie Steinbocková otiskla svou stopu do kobylské historie svým přirozeným lidským způsobem. Měla
ráda lidi, lidi měli rádi ji. Milovala Kobylí a všechno s ním
spojené.
Byla dobrým člověkem a dobří lidé od nás neodchází.
Zůstávají s námi ve vzpomínkách…
Mgr. Blanka Hrabalová a Jitka Otáhalová

Dopis Kobylákům
V pozůstalosti po paní Steinbockové byl nalezen i tento
dopis Kobylákům, který byl napsán podle všeho na konci
roku 1993.
Vážení! Je to můj první psaný příspěvek, a proto prosím
všechny, kdo jej budou číst, aby k němu tak přihlíželi.
Ještě mi od vystoupení „Kobylí, dědina“ doznívají v hlavě tóny krásných písniček. Nad slovy té jedné trochu přemýšlím, „Kobylí dědina, smutná neveselá…“ Bývalo a je
tomu opravdu v Kobylí tak? Nejsem stará pamětnice, ale
ne zase tak mladá, abych si leccos nepamatovala. Kdoví
kolikrát zrovna tuto písničku zazpíval náš zpěvák Jara Kovařík nebo potěšil jinou písničkou nás domácí, ale i občany za hranicemi naší vlasti.
Víme, že v Kobylí vždycky byl a doposud je dobrý chrámový sbor. Ať už ho vedli ti, kteří už mezi námi nejsou
nebo v současné době vedoucí Augustin Havlín, který
dovede připravit i národopisný pořad, jak jste mohli několikrát mnozí posoudit. A co vzpomenout pana Ing. Zdeňka Macháčka, který obětoval nepočítaného času souboru

vedenému od mládí do nedávna? A paní učitelku Miladu
Peřinovou, rovněž vedoucí souboru SPOZ při MNV? Oba
za spolupráce dalších obětavců dovedli obohatit svatební
obřady, vítání, oslavy padesátníků, šedesátníků a důchodců. Připomeňme si léta, kdy tu vedl nevelký sbor pan učitel Josef Černý, který vyučoval na zdejší škole. Kdysi byli
učitelé opravdu hybnou pákou kultury na dědině. Upřímné poděkování patří těm, kteří v tomto poslání s láskou
pokračovali, pokračují a hlavně, nevidí za touto prací zisk.
Byly doby, kdy dovedli ochotníci a příznivci Sokola
při silvestrovském pořadu rozveselit naše občany tak, že
mnozí na to vzpomínají dodnes. Jako chorál zněla sokolovnou píseň při ukončení pořadu - „…pobavte se všichni
a buďte veselí, to vám svorně přejí kobylští Sokoli.“ Ani
na jednom ochotnickém vystoupení či silvestrovském pořadu nechyběla sólistka Marta Lovečková, rozená Metelková. Do dnešních dnů nikdo nenahradil režírování pana
Františka Kučery (kobylského pekaře), pana Karla Sychy
a pana Oldřicha Jangla.
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Toto nám potvrzuje, že v Kobylí zas tak smutno nebývalo. Díky Bohu, že se tu pořád ještě trochu zpívá a snad zpívat bude. Připomněli nám to znovu účinkující vánočního
koncertu pod vedením PhDr. Jarmily Borovičkové. Dlouhá
léta nám kdosi zakazoval zpívat vánoční písně, a přece se
žádné nezapomněly.
Díky všem, kteří nám nějakou písničku zazpívali, ale
i složili jako pan Miloš Bezděk, Augustin Havlín a paní Jitka Matějková. Poděkování patří i těm, kteří dovedli kdysi
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vykouzlit kulturního ducha v naší obci, aniž by třídili lidi,
zda je člen Sokola nebo Orla, zda je církve té či jiné. Vzpomeňme na krásný zvyk našich předků, kdy při hodovém
veselení navštívili vzájemně „orelští“ Sokolů a naopak
„sokolští“ Orlů, jak kázalo slušné vychování.
Budeme‑li čerpat z lidových tradic, nedáme zapomenout starým zvykům, písním a ani historii naší obce.
Marie Steinbocková

Poděkování stárků
…Už stárci zpívajú, hody budú, já se mám strójit stárkú druhú
zkázali stárci, že k nám dojdú, mamičku, tatíčka prosit budú…
Po dvou letech se mohlo Kobylí opět pochlubit krásou
krojů a zahájit tak hodovou sezonu v celém okolí. My, letošní stárci, děkujeme touto cestou všem vám, kteří jste
se jakoukoliv měrou podíleli při organizaci hodů – všem
vinařům, obci Kobylí, motorkářům, zahrádkářům, hasičům,
fotbalistům…
Dále také děkujeme Michalu Bártovi za přípravu máje,
Pavlu Novákovi za stavění máje, Jožkovi Kaňovi za nacvičení zavádky a Ivu Bukovskému za rozvoz májek.
Zvláště pak děkujeme rodičům za obrovskou pomoc,
jejich pevné nervy a pochopení, které bylo opravdu zapotřebí.
Laďce Štikové, všem tetičkám a maminkám za přípravu
krojů a za udržování jejich parády po dobu hodování.
Jsme potěšeni, že nám bylo umožněno v pondělí vycházet z našeho krásného Muzea, tetičky napekly výborné
koláčky a zavdávaly kobylské víno.
Na sóle hosté mohli posedět pod stanem, který nám
jako každý rok zapůjčili motorkáři, velké díky.
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Hlavně
děkujeme
celé naší kobylské chase, bez které by se hody
nemohly vůbec uskutečnit, a zvláště pak
Štěpovi Galovi za jeho
umění složit zavádku.
Jak už to v životě chodí, něco pěkného začíná
a něco končí. Spousta našich kamarádů se rozhodla pověsit kordulu a mašle
na máju. Díky za vaše prožitá hodová léta a za udržování
tradic ve stálém chodu, v životě bez barevných výšivek
přejeme hodně štěstí. Naše řady vyplnili hodaři mladších
ročníků, kteří se do všeho zapojili v plné síle a s velkým
elánem.
Tři hodové dny uběhly jako voda a my už se těšíme, jak
se zase všichni sejdeme třeba na Štěpánské zábavě nebo
krojovém plese. Těšíme se na všechny!
Eliška, Natálka, Míša a Paťa
…ať tady veselé hody máme, ať na ně dlúho aj zpomínáme…

KOBYLÍ DĚDINA
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Zarážení hory v Kobylí
Poslední srpnovou sobotu (27. 8.) se v Kobylí konalo tradiční Zarážení hory. Již od 15:30 se Kobylím linuly
mnohým známé tóny a slova písní kapely Jelen, která
letošní Zarážení hory zahajovala a přilákala již v brzkém
odpoledni do Suchořádské zmoly řadu diváků a fanouš-

ků. Po koncertu se stála dlouhá řada na autogramy a fotky
se členy kapely. Následovalo moc pěkné vystoupení folklórního souboru Hanýsek ze Šakvic. A po nich pódium
patřilo skupině Fčeličky ze Strážnice. Před sedmou hodinou se již všichni netrpělivě těšili na scénku v podání
místních ochotníků, ženského sboru Jarmily Borovičkové
a Mužáků z Kobylí. Letos scénka připomněla 50. výročí
založení místního universálu, zmínila i 25. výročí muzea,
dotkla se však i smutnějších témat jako např. zdražování
potravin a energií. Ve Zmole však bylo hodně veselo. V závěru scénky nechyběl samozřejmě ani samotný tradiční
akt zaražení hory. Po osmé hodině až do půlnoci hrála
k poslechu a tanci cimbálová muzika Vonica. Celým podvečerem nás zkušeně provázela sympatická moderátorka
Petra Eliášová.
Již od brzkého odpoledne měli vinaři otevřeny své sklepy a stánky s místními víny a prvním burčákem. O občerstvení se po celou dobu akce staraly Tetičky z Klubu přátel
historie, kobylští myslivci, hasiči a farníci. Myslím, že kdo
letos na Zarážení hory zavítal, nemůže litovat, kulturní
program byl pestrý a vydařený, počasí příznivé, občerstvení výtečné a sklenka dobrého vínka k tomu…no co víc
si lze přát. Všem, kdo se podíleli na přípravách a zdárném
průběhu akce a všem účinkujícím, patří veliké poděkování.
Za Kulturní komisi obce Kobylí Mgr. Marie Ondrušová
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Rekordní modrohorské putování za burčákem
V sobotu 3. září 2022 se konala již po patnácté tradiční
modrohorská akce Krajem vína 2022: 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 sedmnácti místech. K opět hojné
rekordní účasti, která přesáhla hranici 1200 registrovaných účastníků, dopomohlo také nádherné slunečné letní
počasí, jež bylo pro akci jako dělané.
Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou a desátou hodinou dopolední z nádvoří Ekocentra Trkmanka ve
Velkých Pavlovicích.
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 modrohorských obcí, ve Velkých Pavlovicích, Vrbici, Kobylí, Bořeticích a Němčičkách, ale také si
v cíli vybrat na ochutnání z bezmála 280 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, skvělým marhulovým vínem ve všech možných
polohách zazářilo Vinařství Lacina a dokonce i svými meruňkovými chuťovkami a specialitami ohromili návštěvníky i dva místní šikovní bratři Z Gálových sadů.
Nálada skvělá, počasí výborné, návštěvníci usměvaví
a šťastní ze skvělého výletu, jídla i tekutin dosti, akce se
určitě vydařila.
Těšíme se na další ročník přesně za rok, a to v sobotu
9. září 2023. Více na https://www.modrehory.cz/krajem
‑vina-2023-putovani‑za‑burcakem‑po‑modrych‑horach
Děkujeme všem domácím i přespolním návštěvníkům
za letošní opět rekordní účast.
Moc děkujeme partnerům akce - Vinařský fond, Vinium
Velké Pavlovice, Vinařství Zborovský Velké Pavlovice a Nadace Partnerství. Velké díky neodmyslitelně patří tetičkám
z kobylského muzea a vinařům na razítkovacích místech,
městu Velké Pavlovice i ostatním modrohorským obcím za
skvělou spolupráci.
autoři: FOTO - marketing Modré Hory, Oldřich Otáhal,
TEXT - Tereza Slámová & Lukáš Stávek
FOTOGALERIE ke stažení:
https://www.uschovna.cz/zasilka/CDMHLGGIA3HX6N3D‑S8M
Webová podoba tiskové zprávy s fotkami:
https://www.modrehory.cz/rekordni‑modrohorske
‑putovani‑za‑burcakem
Těšíme se na příští ročník

David Ludín & Lukáš Stávek
Svazek obcí Modré Hory, www.modrehory.cz
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Poděkování zaměstnankyním
našeho Penzionu - pečovatelská služba Kobylí
Stále častěji myslím na slova básně
Osud od Josefa Václava Sládka:
Vstříc osudu kráčíme nocí, dnem,
a zdráháme se jít, však jdem a jdem.
On čeká pokojně na místě svém.
Jdem cestou trnitou a jdeme květem luk,
jásáme rozkoší a tonem v moři muk.
On čeká pokojně a napíná svůj luk.
A tak s přibývajícím věkem nás život bolí více a více, nevěřím, že někomu přináší jen růže. Nastala doba, kdy potřebuji pro svou rodinu pomoc našich andělů z Penzionu.
Ráda bych poděkovala vaší Pečovatelské službě – vedoucí
Petře Otýpkové, Zuzaně Veselé, Šárce Slámové, Mgr. Světle Lazové. Poděkovala, určitě nejsem sama, za jejich profesionalitu, laskavost, obětavost a trpělivost. Díky nim dostávají lidé opět chuť do života.
S úctou Mgr. Zdenka Šíblová

Kam oko dohlédne - Pramen Trkmanky
Když jsem hledal další vhodný cíl pro seriál „Kam oko
dohlédne“, tak mě napadlo, zda není náhodou z naší rozhledny přímo vidět na místo, kde pramení naše říčka Trkmanka? Zjistil jsem, že pramen vidět není. Louka, kde Trkmanka pramení, je skryta za hřebenem. Ale blízké Ždánice
vidět jsou. Z rozhledny je uvidíte severozápadním směrem. Dobrým orientačním bodem je archlebovský kostel
sv. Šebestiána a přes něj při dobré viditelnosti jistě uvidíte stříbrné kopule ždánické hvězdárny.
Trkmanka pramení severozápadně od Ždánic na louce
obklopené lesem pod kopcem Radlovec. Samotný pramen
není vůbec označen, přímo k němu nevede žádná turistická značka a je zarostlý křovinami, jako by ani vůbec nebyl.
Možná je to naivní, ale stejně by se mně líbilo, kdyby se
obce, kterými Trkmanka protéká, spojili a pramen „naší
Trkmanky“ zvelebili.
Výlet k prameni Trkmanky určitě doporučuji. Ze Ždánic
se dá dojít do blízkosti pramene po dobré asfaltové cestě,
dlouhé cca 3 km. Je to pěkná procházka. A poté můžete ve
Ždánicích ještě navštívit muzeum či hvězdárnu. Tak pěkný
výlet.
Josef Kaňa

pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká katastry obcí Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Krumvíř, Terezín, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice, Rakvice a Podivín. U města Podivín se vlévá
zleva do Dyje. Největším přítokem Trkmanky je Spálený
potok, který se do Trkmanky vlévá na našem katastru. Celkově se v povodí nachází 115 vodních toků v délce do
jednoho kilometru a 64 vodních toků v délce 1 až 10 km a
toky dlouhé 10 až 20 km jsou celkem tři. Průměrný průtok
u ústí činí 0,44 m3/s. Stoletá voda zde dosahuje 57,0 m3/s.

Trkmanka v datech
Trkmanka (místně též Svodnica) je malá řeka v okresech
Hodonín a Břeclav. Je to levostranný přítok Dyje dlouhý
41,7 km. Plocha povodí měří 359 km čtverečních. Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic

Pramen Trkmanky
(uprostřed louky, zarostlý porostem).
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Ukrajinští uprchlíci v Kobylí
Válka na Ukrajině už trvala skoro měsíc, když do
Kobylí dorazila první skupina ukrajinských uprchlíků. Byla středa 23. března 2022.
Bylo to jako zlý sen. Žijeme ve 21. století a ruská vojska
napadla 24. února sousední Ukrajinu. Lidé prchali od Kyjeva i z východu od Charkova. Na západě ležící Lvov plnili
desetitisíce uprchlíků. Mnozí z nich zamířili i k nám do České republiky. Když naše vláda požádala občany o pomoc
s jejich ubytováním, tak jsme neváhali. Na Panských mlatech v Kobylí, v prostorách bývalé prodejny nábytku – kde
nyní budujeme kulturní galerii – jsme se rozhodli uprchlíky dočasně ubytovat. Zavolal jsem panu faráři a panu
starostovi na obecní úřad. Rychle jsme vytvořili partu lidí,
kteří chtěli také pomáhat (Vlastimil Janda, Martin Novák,
Markéta Otáhalová, Lucie Kovaříková). Tento akční výbor
se scházel potom pravidelně v pastoračním centru vedle fary. Do galerie postupně technické služby navezli 20
postelí (5 daroval nábytek Blanář, ostatní poskytli kobylští
občané), kancelář jsme změnili na jídelnu, dokoupili automatickou pračku a velkou lednici, i vybavení kuchyně.
Ještě mám to pozdní odpoledne 23. března před očima: na Panských mlatech zastavilo hasičské auto, přivezlo
z brněnského centra první uprchlíky. Neměli žádné kufry
ani objemná cestovní zavazadla, jen příruční tašky a igelitky. To první setkání s novými uprchlíky bylo vždy trochu
rozpačité, postupně ale naše vztahy přerostly do vřelého
přátelství. Velkou zásluhu na tom měla Oresa Mikulicová,
která nám jako rodilá Ukrajinka žijící v Kobylí nezištně od
začátku pomáhala s tlumočením a ředitel školy Vlastimil
Janda, který zajišťoval ve všední dny po dobu školního
roku oběd pro každého ubytovaného uprchlíka. Děkuji
i obecnímu zastupitelstvu, které vyčlenilo z obecního rozpočtu potřebnou částku na pokrytí těchto výdajů.
Od března bylo na Panských mlatech dočasně ubytováno celkem 29 Ukrajinců, většinou matek s dětmi, nejmladší Yaroslav měl 5 let. První uprchlíci
byli z oblasti Kyjeva, poslední rodiny přijeli
z Vinnycje a z Chersonu, který je okupován
ruskými vojáky. V současnosti v oblasti Chersonu probíhá ofenzíva ukrajinské armády,
která chce toto významné město získat zpět
pod svoji kontrolu. Po nějaké době si všichni
našli v České republice práci i ubytování.

tovali, byli velmi pracovití, spořádaní lidé. Jsou jako my
- máme stejnou slovanskou krev. Když si představím, jaké
válce jsou vystaveni, obdivuji jejich odvahu. Nevím, jestli
bychom my Češi byli schopni snášet válečné útrapy s takovým optimismem jako oni.
Každý z uprchlíků, které jsem měl možnost za uplynulý
půlrok na Panských mlatech potkat, si sebou nese nějaký
příběh. Vyslechl jsem jich několik. O jeden z nich se chci
s Vámi podělit, protože si myslím, že hodně vystihuje osud
lidí, kteří v současnosti z Ukrajiny prchají před ruskými
okupanty. A je dobře, že my Češi jsme v první linii zemí,
která Ukrajině pomáhá ze všech sil.
Oksana Chorna (42) z chersonské oblasti: „Je velmi těžké o tom psát a bolestné si vše pamatovat. Ráno 24. února
zůstane v mé paměti navždy… Probudili jsme se do hlasitých
zvuků a nemohli jsme ani uvěřit, že začala válka. Stále slyším
slova mého otce do telefonu „válka začala“. Měsíc jsme žili
v okupaci. Na nákup některých produktů a léků jsme stáli ve
frontě dvanáct hodin. Přijeli ruští vojáci a stříleli do vzduchu,
aby nás vyděsili a přinutili nás, přikrčit se před hlasitými výbuchy. Ale stáli jsme při sobě…, je doma rodina, která chce
jíst… Můj pětiletý syn nemohl vyjít ani na dvůr, všechna okna
byla zabedněná. Bylo děsivé se neustále bát, být v noci vzhůru a poslouchat každý zvuk. Rozhodla jsem se, že v zájmu
mého dítěte musíme co nejrychleji odejít. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, opustit celý svůj život…, opustit vše, co máte…
A nejtěžší bylo opustit své příbuzné…, opustit svého otce,
kterého miluješ za dva (je pro mě otcem i matkou) a odejít
od milovaného manžela, který je mně oporou.
Vzali jsme jen to nejnutnější. Do města Mykolajev jsme
jeli skoro 13 hodin, minuli jsme mnoho kontrolních bodů.
V době míru tato cesta trvala 1 až 2 hodiny. Cesta byla pro
dítě velmi náročná. Pak jsme jeli do Lvova. A bydleli ve sportovní hale. Nevěděla jsem, kam jít a co dělat. Nebezpečné
to bylo i ve Lvově. Náletový poplach zněl často, syn se bál
a v noci plakal… Když jsem našla bezplatný autobus do
České republiky, rozhodla jsem se, že je to naše šance. Cesta byla obtížná. Dítě mně sedělo v náručí, ale úspěšně jsme
k vám dorazili.

Pobyt v Kobylí jsme se snažili uprchlíkům
nějak zpříjemnit. Připravili jsme pro ně výlet
na Pálavu a do Mikulova, jeden víkend jsme
je vzali i do Vídně. Byl to pro ně zážitek, protože většina z nich nikdy do zahraničí nevycestovala.
A moje osobní zkušenost? Všichni Ukrajinci, které jsme na Panských mlatech uby16
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V České republice jsme potkali velmi milé
lidi. Pomohli nám s bydlením a jídlem. Je velký
problém s prací, když máte malé dítě. Jsem velmi vděčná každému člověku, který nám pomohl,
pochopil a podpořil nás v tak pro nás těžké chvíli. Je moc hezké, že Česká republika podporuje
Ukrajinu a věří v naše vítězství. Věřím, že Ukrajina válku vyhraje! Máme nové přátele a vím, že
po válce budeme všichni společně slavit vítězství Ukrajiny. A doufám, že naše vztahy zůstanou
navždy přátelské!
Moc vám děkuji z celého srdce za vaši podporu. Děkuji za šťastné dny, které nám dali
lidé, které jsme potkali na své cestě. Děkuji, že
je moje dítě šťastné.“
Napsal Jaroslav Kovářík

Výlet na Pálavu, foto z Děviček

Z činnosti ZO ČZS Kobylí
Vážení spoluobčané, milý čtenáři,
od výstavy vín uběhlo téměř půl roku, a tak bych se
chtěl ohlédnout za činností naší základní organizace.
V květnu se uskutečnil zájezd na výstavu Floria‑Jaro 2022.
Tato výstava se stala pravidelným cílem našich zájezdů,
jelikož si každý návštěvník užije nejen krásných expozic,
ať už ovocných nebo květinových, ale je zde také možnost
nakoupit různé sazenice, stromky a taky spoustu zahradnického nářadí. Samozřejmě nedílnou součástí výstavy je
kulturní program a také občerstvení, a tak jsme mohli popíjet pivečko a k tomu nám zpíval Jarda Hutka. Jelikož se
zájezd sestává ze tří částí, tak jsme po třetí hodině přejeli
do Muzea zemědělských strojů v Hošticích‑Herolticích.
Tady jsme mohli zhlédnout nářadí a různé stroje, které
zemědělci používali za starých časů. Bylo vidět, jak si člověk ulehčoval práci různými plůžky, okopávačkami, secími
i žacími stroji. Chlapi pak byli unešeni ze starých traktorů,
které byli některé i funkční. Prohlídka byla velmi zajímavá
a trochu se nám protáhla, čímž jsme se dostali do skluzu,
ale Jožka s autobusem všechno dohnal, a tak jsme po páté
hodině parkovali v Hovoranech ve vinařství Gazaň Winery. Zde jsme si dali večeři a následovala řízená degustace
místních vín. Degustaci řídil sám pan majitel Jiří Gazaň,
který když viděl náš zájem o vína, nakonec otevřel místo
osmi vzorků čtrnáct a ještě zaběhl s koštýřem do sudů.
Jelikož to byla poslední štace našeho zájezdu, tak se nám
pobyt ve vinařství řádně protáhl. Za zpěvu písně S Pánem
Bohem idem od vás, jsme se došourali do autobusu a znaveni sedli do sedaček. Pro značný úspěch jsme se rozhodli, že se na Floriu pojede i příští rok.
I v letošním roce jsme organizovali akci Každý víkend
u vinaře. Přesto že spoustu vinařství účast odřeklo, jelikož tato akce není příliš ekonomicky zajímavá, podařilo se
nám obsadit všechny letní víkendy. Myslím si, že se jedná

o dobrou myšlenku udělat něco navíc pro návštěvníky Kobylí.
Další 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. Náš stánek je tradičně umístěn u cimbálové
muziky, a tak jsme za zpěvu cimbálové muziky Vonica, rozlili téměř všechna vína návštěvníkům.
První víkend v září jsme ve spolupráci s obcí uspořádali
osmý ročník výstavy ovoce a zeleniny „Kobylská zahrádka“ a druhý ročník soutěže ve vaření zelné polévky čili
zelňačky. Akce se tradičně konala v sokolovně a zelňačky
se vařily v sokolské zahradě. Letošní soutěž proběhla za
účasti pěti týmů a to: Zahrádkáři, Fotbalisti, Bobíci, Rebelové z hasičky a Kobrňáci. Kobrňáci jak název napovídá byl
tým složený z Kobyláků a Brňáků. V devět ráno se začalo
zatápět pod kotli a začala se krájet cibule. Zanedlouho se
sokolská zahrada rozvoněla vůněmi různých polévek. Ve
dvanáct bylo vaření ukončeno a byla zahájena veřejná
ochutnávka, kdy mezitím sedmičlenná porota rozhodovala o vítězi. Do poroty usedli mimo kuchařů i zástupci výboru zahrádkářů, pan starosta a čestné místo měl i předseda
Územního svazu Zahrádkářů pan JUDr. Pavel Rus. Vyhlašování vítěze se trochu zdrželo, jelikož neustále přicházeli
další ochutnávači a my jsme je nechtěli připravit o 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 Kobrňáků v čele s Martinem Rusňákem, cenu Obce Kobylí
předal pan starosta Mgr. Pavel Kotík. Všichni netrpělivě čekali na výsledky odborné poroty, jestli některý z loňských
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šampionů svá místa obhájí. A tak velkým překvapením
bylo vítězství týmu Zahrádkářů s šéfkuchařkou Zlatkou
Zechmeisterovou. To, že polévka byla jednou z nejlepších
bylo znát i na tom, že byla jako první snězená, a tak zaslouženě hlavní cena dvacetilitrový kotlík putoval právě k zahrádkářům. Druhé místo obsadil tým Rebelové z hasičky
s Tondou Kovaříkem v čele a třetí nejlepší polévka byla od
Kobrňáků. Na čtvrtém místě skončili Bobíci a páté místo
obsadil tým Fotbalistů, kterému nevyšla sázka na Asijskou
pikantní zelňačku. Pivečko k zelňačkám opět zajistil pivovar Kocour z Varnsdorfu a Slovácký pivovar ze Šardic.

Výstavu samotnou v pátek naaranžovaly naše zahrádkářky, srovnaly spoustu ovoce a zeleniny a k tomu krásnou
květinovou výzdobu, kdy nám mečíky opět dodala firma
LUKON GLADS z Lysé nad Labem. Expozici jablek nám
dodala firma Ovocnářství Jansta z Velkých Bílovic a o přehlídku chilli papriček se postarali naši zahrádkáři. 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. Nádhernou prezentaci svých rukodělných
prací měla Zdenka Jandásková, dcera dlouholetého předsedy Franty Mokrého. Svůj stolík si našli i medíky od pana
Kovaříka. Jako vždy se sešlo spousta dýní, cuket, patisonů, avšak tentokrát chyběla obří dýně, a tak soutěž o největší dýni vyhrál Jirka Kovář s půlmetrovou dýní. Opět se
s velkým úspěchem nalévaly polévky zdarma. Špenátovou
uvařila Zlatka Zechmeisterová, cuketovou Renča Benešová, houbovou Dana Lovečková a dýňovku udělali Bláňa
Čotková, Táňa Varmužová a Jarka Stohanzlová. Holkám
touto cestou všichni děkujeme.
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Jedinou kaňkou na celé akci byl spolupořadatelský přístup obce, přesněji technických služeb, jelikož pan starosta si svoji část splnil na jedničku. Doufali jsme, že technické služby jako spolupořadatel aspoň přichystají stoly
a lavice a uklidí areál. Opak byl pravdou, v trávě se zakopávalo o ocelové konstrukce, na pódiu, kde měla hrát kabela
se nedalo pohnout a na taneční ploše spousta skleněných
střepů. Tak nám nezbylo než si všechno uklidit, nachystat
pódium pro kapelu a pozametat celý areál. V neděli jsme
všechno zpátky poskládali, aby se neopakovala situace
z loňského roku, kdy pan Blažej jako ředitel zeměkoule,
křičel na manželku jak hulvát, že on musí pracovat a skládat stoly. Naštěstí vše dobře dopadlo a my se pokusíme
sehnat sponzora, který by nám s výstavou finančně pomohl a my jsme si mohli najmout technické služby na výpomoc.
Děkuji tímto všem kamarádům, spoluobčanům, kolegům zahrádkářům za přinesené exponáty a všem co pomohli technicky zvládnout tuto akci.

Jelikož se tato akce konala v roce 65. výročí založení
Českého zahrádkářského svazu a 60. výročí založení naší
Základní organizace ČZS, uspořádali jsme večerní zábavu
se skupinou LSD. Staří pardálové na nás vytáhli hity skupin
Katapult, Olympic či Turbo a nechyběly ani folkové hity
jako třeba Zafúkané. A tak kapela musela v deset ještě tři
songy přidat, protože je nechtěli návštěvníci pustit z pódia. Jelikož na výstavu a zábavu bylo vstupné dobrovolné,
vybraná částka byla poukázána na konto Charity Břeclav.
Neděle probíhala už jen jako výstavní prohlídka, při které
jsme dopili pivko i burčák od Vinařství Tomčala. V pondělí
naši výstavu navštívily děti za základní školy i mrňouskové ze školky. Blanka Čotková sotva stíhala krájet exponáty
- jablíčka a hrušky, švestky, zatímco se Jirka Kovář staral
o to, aby nám omladina neumřela žízní.

Jelikož následuje doba vinobraní, nebude čas na nějaké
další akce, a tak se setkáme až na Zpívání pod věží, kdy
budeme mít opět stánek se svařákem. Přeji všem hodně
sluníčka do hroznů a stálé zdraví.
Za ZO ČZS Kobylí, Vladimír Čotek
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Volejbalové memoriály Kobylí 6. 8. 2022 jsou za námi
Celková účast v turnajích:
49. Memoriál Petra Zemánka, turnaj mužů:
Memoriál Antonína Kani, turnaj veteránů:
Z toho: 30. Memoriál veteránů 40:
21. Memoriál veteránů 50:
11. Memoriál veteránů 60:
9. Kobylský turnaj žen:

28 družstev
12 družstev
11 družstev
4 družstva
6 družstev
1 družstvo
5 družstev

Celkem bylo odehráno 59 utkání
Z toho: Muži
V40
V50/V60
Ženy

26 –18 utkání ve skupinách a 8 v play‑off
10 – 6 utkání ve skupinách a 4 v play‑off
13 – 9 utkání ve skupinách a 4 v play‑off
10 utkání

Počasí: Teplota 25 °C, skoro zataženo, mírný vítr.
Zahájení turnajů v 10:30 hodin, s hodinovým zpožděním kvůli dešti. Ukončení v 19:00 hodin.
Bodování: Při vítězství 2:0 získává vítěz 3 body. Při vítězství 2:1 získává vítěz 2 body a poražený 1 bod.
Hrací systém: Všechny kategorie ve skupinách každý s každým na dva vítězné sety od stavu 10:10 do 25 bodů,
tiebreak od stavu 0:0 do 5 bodů. Playoff o konečné pořadí na dva vítězné sety s klasickým počítáním.

Memoriál Petra Zemánka, turnaj mužů

Memoriál Antonína Kani, turnaj V40, V50, V60

Účast: 12 družstev. Hrací systém: Tři skupiny po čtyřech.
Do playoff první dva z každé skupiny a dva nejlepší z třetích míst.

Účast: V40 4 družstva, V50 6 družstev, V60 1 družstvo.
Hrací systém: Čtyřčlenná skupina V40 s následným play-off. Dvě skupiny (V50/60) - čtyřčlenná (3xV40+1xV60) +
tříčlenná (3xV50) s následným play-off (semifinále) V50

KONEČNÉ POŘADÍ

TURNAJ V40, KONEČNÉ POŘADÍ

Pořadí

Tým

Pořadí

Tým

1

Malá Skála „A“

1

Samotíšky

2

Malá Skála „B“

2

Přírodní vědy Praha

3

Přírodní vědy Praha

3

Bystřice nad Pernštejnem

4

Nivnice A

4

Šajba Sabres Nivnice

5

Sokol Brno Jih (Komárov)

6

Nová Včelnice

7

Sodovky Bzenec

8

Rájec-Jestřebí

1

VSK Zábřeh (V50)

9

Nepřišli Hrušovany nad Jevišovkou

2

Žilina (V50)

10

Teslička Brno

3

Žiar nad Hronom (V50)

11

Kobylí Junioři

4

Olomouc (V50)

12

Sokol Šlapanice kadeti

5

Avia Čakovice (V50)

6

Kobylí/Včelnice (V50)

TURNAJ V50, KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí

Tým

TURNAJ V60, KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí
1
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KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN

Individuální hodnocení:

Účast: 5 družstev. Hrací systém: 1 skupina, každý s každým
na dva vítězné od stavu 10:10 do 25 bodů, tiebreak od 0:0
do 5 bodů.
Tým
Sokol Šlapanice
Kobylky Šumperk
Sokol Hodonín
Bystřice nad Pernštejnem

Třebíč

Nejlepší hráčka: Tereza Hrochová – Sokol Šlapanice
Nejstarší hráč: Pfeiser – Avia Čakovice - 1948

KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí
1
2
3
4
5

Nejlepší hráč: Vilém Kinský – Malá Skála „A“

Sety
8:0
6:2
4:4
2:6
0:8

Body
12
9
6
3
0

Miss sympatie: Magda Šubíková – Sokol Šlapanice
Missák sympatie: Megy – Nová Včelnice

František Řačák

Podzimní část nové sezóny 2022/23 začíná
Letní přípravy jsou za námi a podzimní sezóna je bezezbytku zahájena. Dovolte mi však ještě malé ohlédnutí
právě za létem. I v horkém létě totiž dění na fotbalovém
hřišti, či kobylských sportovištích neutichá. Areál TJ Sokol
Kobylí využívají různé kluby pro svá letní sportovní soustředění a tak zde byla možnost ke spatření tréninková
činnost mladých fotbalistů z Olomouce a Šlapanic, fotbalistek z Líšně či trénující volejbalistky a tenisty na zadních
kurtech. Na hlavním hřišti pak sehrála utkání mládež z Hodonína, Sparty Brno, Slovácka apod. Je dobře, že sportovní
areál je vytížen a využíván k činnosti, na kterou je zaměřen, vždyť právě léto nabízí ke sportu skvělou příležitost
a to nejen ke sportu organizovanému. Skvělé je vidět, že
na hřiště si přijde „začutat“ dědeček se svým vnukem, který je tu na prázdninách, nebo tatínek potrénovat se synem. Je skvělé vidět běžce, kteří si sem přijdou zaběhat.
Nebo mladí si přijdou skupinově zahrát beachvolejbal.
Když si lidé obují inline brusle a rozjedou se po cyklostezce. A v neposlední řadě, že maminky s dětmi využijí například dětské hřiště. K tomu areál i okolí slouží. Věřím, že do
budoucna jej s pomocí obce budeme nějakým způsobem
schopni učinit ještě přívětivějším a modernějším tak, aby
odpovídal současným trendům.
Z naší klubové letní aktivity tradičně vzpomenu na proběhlé dva turnusy fotbalových kempů pro děti do 13 let.
Letos se jich zúčastnilo víc než padesátka dětí, a to nejen
domácích, ale i děti, které zde byly na prázdninách, či děti
ze sousedních obcí. Přes velmi horké období absolvovali
pětidenní cyklus naplněný tréninkovými jednotkami, soutěžemi a hrou. Pravidelně je zařazována programově do
těchto příměstských soustředění také turistika a děti můžou odpoledne využívat bazén pro regenerační část. Mimo
vlastní areál využíváme také sportoviště u ZŠ. Obědy nám
zajišťuje již tradičně tým z restaurace U Kaňů. Věřím, že
kempy proběhly ve spokojenosti všech zúčastněných a že
nám děti zůstanou věrní i v příštích ročnících fotbalových
kempů TJ Sokol Kobylí.
Po zkušenostech z loňského léta jsme fotbalistům z oddílu nechali volný červenec a pravidelné tréninky jsme
odstartovali až v průběhu srpna. Období přípravných
a také prvních utkání v soutěžích je vždy těžké v důsled-

ku velké absence. Stále je
tu problém dovolených,
táborů, prázdninových
pobytů, které rodiče naplánují dětem na konec
srpna, kdy už se rozjíždí
nová sezóna. Hráči tak
naskakují doslova za jízdy a jejich výkon není optimální a především vzniká
problém pro trenéry, pokrýt
hráčsky jednotlivé utkání. Při
organizaci letních prázdnin fotbalistů, by se na tento fakt měl brát
ohled a to nejen u dětí, ale i dospělých. A letos nám sezóna začala opravdu brzy. Dorost, který na jaro postoupil
do vyšší soutěže, začínal své první mistrovské utkání již
13. srpna, kdy zajížděl hrát do Bzence. O týden později pak
rozjížděli sezónu mladší žáci a v návaznosti i ostatní družstva. Přípravu nám narušovaly různé prázdninové aktivity
hráčů, u dorostu pak všechny hody v okolních dědinách.
Když vezmeme v úvahu, že se jedná, díky posunu ročníků o nově vytvořená družstva, je jasné že sehranost při
prvních utkání doslova trpí a právě u dorostu se nám tyto
problémy projevily v úvodu ve výsledcích.
Dobrou zprávou je, že máme všechna družstva hráčsky pokryta a soutěží schopná. To není v době, kdy plno
družstev odhlašuje soutěže a končí svou činnost, právě
málo. Spolupráce s Bořeticemi funguje. Novým partnerem
je od letošního roku i obec Vrbice. Začínáme tak využívat
třetí fotbalové hřiště, kde se budou konat utkání nově založeného B týmu mužů a také utkání starších žáků. Nově
také vzniká spolupráce v pozadí a to s fotbalovým klubem
z Brumovic. Čas však až ukáže, jaký bude tato spolupráce
mít vývoj.
Do přípravek nám chodí plno dětí. To je dobrá prognóza
pro další vývoj klubu. Čím více hráčů je v pyramidě dole
tím více hráčů se jednou objeví v pyramidě nahoře. Pro
udržení fotbalu v malých obcích je početná základna prioritní. První metu jsme snad splnili. Můžeme nabídnout vývoj od minipřípravky až do dospělosti, máme zastoupení
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všech kategorií v soutěžích. Ale i vývoj jednotlivých osobností je pro nás velmi důležitý. Chceme, aby se u nás mládež rozvíjela jak fotbalově tak lidsky. Snažíme se neustále
zlepšovat tréninkové procesy. Řešíme výkonnosti hráčů
tak, aby hráč, který chce více tréninkových příležitostí,
nemusel hledat další vývojové aktivity u jiného klubu.
K vývoji dobrého sportovce je potřeba trpělivost s vypracováním a především prohloubením základních tréninkových návyků. Ty děti na začátku nemají. Ale myslím, že ve
většině případů se je nám daří vytvořit.
Žáci vstoupili do nové sezóny vítěznými duely. Jak už
jsem zmínil, jsou to nová družstva, uvidíme, jaký bude
herní vývoj, ale věřím, že se jim bude v soutěžích dařit. Pří-

pravky otevřely sezónu v prvním zářijovém víkendu také
vítězně v kolových soutěžích. V rámci vytíženosti hráčů se
přípravky zúčastní několika turnajů. Jeden z nich proběhne i na domácím hřišti.
A z podzimní činnosti na hřišti, bych chtěl na pořadatelskou činnost teď upozornit. Z našich aktivit je to například
turnaj U12 v rámci předkol celorepublikového turnaje
„Planeo Cup“ ale také pořádání dalšího ročníku „Memoriálu Fr. Horáka,“ turnaje starých pánů. Příprava a organizace turnajů není určitě jednoduchá, v našem zájmu je však
dění v areálu stále rozšiřovat o nové a nové akce.
Přijďte nás podpořit. Přijďte na fotbal.
Jiří Huslík

DOROST
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Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

SO

13.08.2022 10:00

Bzenec/Vracov

Kobylí/Bořetice

Bzenec

NE

21.08.2022 13:00

Kobylí/Bořetice

TJ Moravan Lednice

Bořetice

NE

28.08.2022 14:15

Hroznová Lhota/Lipov

Kobylí/Bořetice

Hroznová Lhota

NE

04.09.2022 13:00

Kobylí/Bořetice

FKM Podluží

Kobylí

NE

11.09.2022 13:45

Dubňany/Mutěnice

Kobylí/Bořetice

Mutěnice

NE

18.09.2022 12:30

Kobylí/Bořetice

Hovorany/Čejkovice

Bořetice

SO

24.9.2022 12:45

FC Pálava Mikulov

Kobylí/Bořetice

Mikulov

SO

01.10.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

TJ Kordárna Velká nad Veličkou

Kobylí

NE

9.10.2022 13:15

TJ Sokol Dambořice

Kobylí/Bořetice

Dambořice

NE

16.10.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

TJ Starý Poddvorov

Bořetice

NE

23.10.2022 12:15

Kobylí/Bořetice

TJ Slavoj Rohatec

Bořetice

SO

29.10.2022 11:45

SK Krumvíř

Kobylí/Bořetice

Krumvíř

STARŠÍ ŽÁCI
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

NE

28.08.2022 14:30

V.Němčice/Nosislav

Kobylí/Bořetice

Velké Němčice

ne

04.09.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

Hustopeče B

Vrbice

ne

11.09.2022 13:30

Kobylí/Bořetice

Popice

Bořetice

ne

18.9.2022 10:30

Velké Bílovice

Kobylí/Bořetice

Velké Bílovice 1

ne

25.09.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

Zaječí

Vrbice

ne

09.10.2022 13:30

Kobylí/Bořetice

Valtice

Vrbice

so

15.10.2022 09:00

Mikulov

Kobylí/Bořetice

Mikulov

ne

23.10.2022 13:00

Kobylí/Bořetice

Lednice B

Vrbice

so

29.10.2022 14:00

Charvátská Nová Ves

Kobylí/Bořetice

Charvátská Nová Ves

so

05.11.2022 14:00

Kobylí/Bořetice

Ivaň/Vranovice

Vrbice

MLADŠÍ ŽÁCI
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

ne

21.08.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

Valtice

Bořetice

so

27.08.2022 10:45

Mikulov

Kobylí/Bořetice

Mikulov

so

03.09.2022 16:00

Kobylí/Bořetice

Podivín

Kobylí

ne

11.09.2022 14:30

Starovice

Kobylí/Bořetice

Starovice

so

17.09.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

Ivaň/Vranovice

Kobylí

so

24.09.2022 10:00

Březí

Kobylí/Bořetice

Březí

st

28.09.2022 15:30

Kobylí/Bořetice

Hustopeče B

Kobylí

so

01.10.2022 15:00

Kobylí/Bořetice

Nosislav/V.Němčice

Kobylí

ne

09.10.2022 10:00

Brumovice

Kobylí/Bořetice

Brumovice

so

15.10.2022 15:00

Kobylí/Bořetice

Popice

Kobylí

ne

23.10.2022 09:00

Velké Bílovice

Kobylí/Bořetice

Velké Bílovice

so

29.10.2022 10:00

Kobylí/Bořetice

MSK Břeclav B

Bořetice

ne

06.11.2022 11:00

MSK Břeclav C

Kobylí/Bořetice

Břeclav
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Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

so

03.09.2022 13:00

Bořetice/Kobylí

Drnholec

Kobylí

ne

11.09.2022 11:15

Vranovice/Ivaň

Bořetice/Kobylí

Ivaň

ne

18.09.2022 10:00

Bořetice/Kobylí

Šitbořice

Bořetice

so

24.09.2022 10:00

Velké Pavlovice

Bořetice/Kobylí

Velké Pavlovice

so

1.10.2022 13:00

Bořetice/Kobylí

Horní Bojanovice

Kobylí

ne

09.10.2022 10:00

Bořetice/Kobylí

Popice

Bořetice

ne

16.10.2022 13:00

Velké Němčice

Bořetice/Kobylí

Velké Němčice

ne

23.10.2022 09:30

Bořetice/Kobylí

Pohořelice

Bořetice

ne

30.10.2022 10:00

Vlasatice

Bořetice/Kobylí

Vlasatice
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TJ Sokol Kobylí – fotbal muži
podzimní sezóna 2022/2023
Po jarní části sezóny 2021/2022, která přes velice nadějný start neskončila podle našich očekávání, začala příprava mužů na novou sezónu začátkem července. A hned
na úvod došlo ke dvěma zásadním změnám.
První nám připravil OFS Břeclav, který v rámci reorganizace soutěží na poslední chvíli změnil jejich formát. V praxi to znamená pro letošní sezónu zánik IV. tříd a rozšíření
III. tříd, ze kterých se staly základní soutěže. Došlo k navýšení počtu zápasů a k velkému propadu kvality soutěže, což byl důvod, proč náš klub byl na losovacím aktivitu
soutěží proti tomuto návrhu, bohužel jako jeden z mála.
Nicméně ročník 2023/2024 dozná opět výrazných změn,
na základě letošních výsledků vznikne jedna III. třída se
14 účastníky a budou obnoveny IV. třídy, kde počet skupin
bude záviset na počtu přihlášených mužstev.

Druhou změnou bylo navázání spolupráce s týmem FK
Vrbice, kde mužský tým nedohrál rozehranou soutěž a
odstoupil. Vzhledem k dostatečné hráčské základně vznikl
nově mužský „B tým“, který bude střídavě hrát své zápasy
na Vrbici a v Kobylí.
Během přípravného období trénovala obě mužstva
společně a odehráli jsme celkem 3 přípravné utkání
s družstvem Sedlece, Přítluk/Lednice „B“ a Rakvic/Zaječí
„A“ s bilancí 1 výhry a 2 remíz.
„A tým“ byl v létě posílen o navrátilce Adama Fridricha
a Slavomíra Vařáka. Oba přišli z Velkých Pavlovic. Začátek
sezóny zastihl mužstvo v dobrém rozpoložení a po 5. kolech má na kontě 5 vítězství.

Kolo

Zápas

Výsledek

Branky

1.

Kobylí – Popice

6:1

4x Inwald, Fridrich, Otáhal

2.

Brumovice – Kobylí

2:7

Šebesta, Chytka, Vařák, Štika, vlastní, Otáhal, Redek

3.

Kobylí – Klobouky

3:2

Fridrich, Inwald, Chytka

4.

Velké Němčice „B“ - Kobylí

4:11

3x Novák, 2x Otáhal, 2x Štika, 2x Inwald, Fridrich, Chytka

5.

Uherčice – Kobylí

0:5

2x Štika, Kovář, Otáhal, Chytka
Rozlosování III. třídy sk. C

Datum

Den

Čas

Zápas

Místo zápasu

2.10.

Neděle

15:30

Kobylí – Pouzdřany

Kobylí

9.10.

Neděle

15:30

Hustopeče „B“/Horní Bojanovice – Kobylí

Horní Bojanovice

16.10.

Neděle

15:00

Kobylí – Diváky

Kobylí

23.10.

Neděle

15:00

Šitbořice – Kobylí

Šitbořice

29.10.

Sobota

14:00

Kobylí – Rakvice/Zaječí „B“

Kobylí

6.11.

Neděle

14:00

Velké Hostěrádky – Kobylí

Velké Hostěrádky
25
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka III. třídy sk. C po 5. kolech
Tým
OZ
Kobylí
5
Šitbořice
5
Popice
5
Starovice
5
Klobouky
5
Brumovice
5
Velké Pavlovice „C“
5
Pouzdřany
5
Velké Hostěrádky
5
Hustopeče „B“/Horní Bojanovice
5
Rakvice/Zaječí B
5
Diváky
5
Velké Němčice B
5
Uherčice
5

V
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
0
1
0

R
0
1
0
0
0
0
1
2
1
1
1
3
0
1

P
0
0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4
4

Skóre
32:9
20:7
10:9
22:8
15:10
15:18
14:8
9:11
7:12
11:15
8:21
5:10
14:27
2:19

B
15
13
12
9
9
9
7
5
5
4
4
3
3
1

Nově vzniklé „B mužstvo“ bylo vytvořeno ze širšího kádru současného mužstva, doplněného o hráče z blízkého okolí
(Vrbice, Bořetice, Němčičky) a hráče, kteří dovršili věkový limit pro dorosteneckou kategorii.
Tým vstoupil do soutěže prohrou v úvodním zápase s favoritem soutěže z Drnholce, následně ale dokázal v ostatních
zápasech sbírat body a nebýt prohry v Dolních Dunajovicích, vstup do soutěže by byl vynikající.
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zápas
Kobylí „B“/Vrbice – Drnholec
Strachotín – Kobylí „B“/Vrbice
Kobylí „B“/Vrbice – Pavlov
Velký Dvůr – Kobylí „B“/Vrbice
Dolní Dunajovice – Kobylí „B“/Vrbice

Výsledek
1:5
1:1
5:1
0:2
2:1

Branky
Štika
Vajbar
3x M. Tesař, Šalášek, Kocourek
Rozsypal, Šalášek
Chytka

Tabulka III. třídy sk. B po neúplném 5. kole
Tým
OZ
V
Pohořelice „B“/Cvrčovice
5
5
Velké Pavlovice „B“/Starovičky
5
4
Drnholec
5
3
Dolní Dunajovice
4
3
Perná
5
3
Bavory
4
2
Strachotín
5
2
Kobylí „B“/Vrbice
5
2
Milovice/Zaječí „C“
4
2
Přibice „B“
5
2
Velký Dvůr
4
0
Pavlov
5
0
Pasohlávky/Ivaň „B“
5
0
Klentnice
5
0

R
0
1
2
0
0
2
2
1
0
0
1
1
0
0

P
0
0
0
2
2
0
1
2
2
3
3
4
5
5

Rozlosování III. třídy sk. B:
Datum
2.10.
8.10.
16.10.
23.10.
30.10.
5.11.
26

Den
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

Čas
13:15
15:00
10:00
15:00
14:00
11:45

Zápas
Kobylí „B“/Vrbice – Pasohlávky/Ivaň „B“
Klentnice – Kobylí „B“/Vrbice
Kobylí „B“/Vrbice – Pohořelice „B“/Cvrčovice
Perná – Kobylí „B“/Vrbice
Kobylí „B“/Vrbice – Milovice/Zaječí „C“
Přibice „B“ – Kobylí „B“/Vrbice

Místo zápasu
Vrbice
Klentnice
Vrbice
Perná
Kobylí
Přibice

Skóre
26:5
34:3
25:3
12:5
12:18
11:4
11:9
10:9
13:13
6:22
4:17
6:20
3:22
7:30

B
15
13
11
9
9
8
8
7
6
6
1
1
0
0
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Za mužská družstva v podzimní části startuje následující kádr:
Brankáři: Dominik Bařina, Jan Veverka, Jiří Benda, Michal Zich, Miloš Vala
Hráči do pole: Adam Fridrich, Adam Kadlec, Daniel Šebesta, David Kocourek, Dominik Eliáš, Filip Vajbar, Jan Sovadina, Jakub Herzán, Jakub Mazánek, Jakub Novák, Jakub Otáhal, Jan Kovář, Jiří Šalášek, Josef Havlík, Josef Suský,
Kamil Redek, Martin Juras, Matěj Štika, Michal Tesař, Michal Varmuža, Ondřej Tesař, Ondřej Popovský, Ondřej Zeman,
Patrik Kunč, Patrik Šorš, Pavel Blažej, Petr Bureš, Petr Coufal, Petr Soukop, Petr Vykydal, Slavomír Vařák, Tomáš Inwald, Tomáš Rozsypal, Viktor Zálešák, Šimon Chytka.
Trenéři: Kryštof Řačák, Michal Zich
Realizační tým: Jiří Huslík, Michal Kocourek, Svatopluk Horák, Zdeněk Otáhal
Michal Zich

Inzerce

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
PROFESIONÁLNÍ VIDEOPROHLÍDKA
Jan Vystoupil

makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016
POZEMKY

BYTY

DOMY

SKLEPY

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

Rodinný dům s dvorem nebo menší zahradou
Stavební pozemek nebo pozemek s domem k demolici
Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
Starší rodinný dům k rekonstrukci
Rekreační objekt (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu pro hospodaření, vinice a sady
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Inzerce

Inzerce

28

3/2022

TNÉHO
MÍSTO ZPĚ UŽIT ÝCH
O
P
ODBĚRU
AŘÍZENÍ
ELEKTROZ
hy

Která místa určená k odevzdání
elektrozařízení to jsou?

žíte u obslu
mace obdr
Bližší infor ého místa.
tohoto sběrn
cz
in.
ow
www.elektr

Určitě místa zpětného odběru vytvořená k tomu provozovatelem
kolektivního systému. Jsou takto označena: 

26 %
plasty

Dále prodejci při nákupu nového elektrozařízení, nebo v případě prodejen s plochou větší než 400 m2 i bez nákupu, ale pouze spotřebiče
s velikostí do 25 cm. Většina z nich je takto označena: 
Využít ale můžete i sběrových akcí pořádaných sdružením dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči
– www.recyklujteshasici.cz, nebo sběrových kampaní škol v trámci
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! www.recyklohrani.cz.
Seznamy naleznete také na www.elektrowin.cz.

60 %
železné kovy

4%
neželezné kovy
(hliník, měď)

Vážení zákazníci,

ZDE

MŮŽETE
BEZPLATNĚ ODEVZDAT

ke zpětnému odběru

www.elektrowin.cz

použité elektro

zařízení
• při nákupu elektrozař
ízení
elektrozařízení podobnéh ve stejném počtu kusů prodávaného
o typu použití,
• bez vázání na nákup
zboží a výrobní značku,
pokud žádný
z vnějších rozměrů nepřesahu
je 25 cm.
Místo zpětného odběru

dle zákona č. 185/2001

Nejbližší sběrné místo

Sb. o odpadech, § 37k

na ostatní vysloužilá

2%
sklo
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

2%

odst.4

elektrozařízení.

nevyužitelné
součásti

6%

Nezapomínejte na to, že odpadu je možné předejít. Když je zařízení funkční,
lze jej poskytnout k užívání charitativním organizacím v rámci našeho
projektu Jsem zpět! www.jsemzpet.cz.

Co se s ním stane,
když ho odevzdáte?

Proč?

Odvezeme ho k odborné recyklaci, která zajistí správné nakládání
i s nebezpečnými látkami, které některé ze spotřebičů obsahují, a zajistí
materiálové využití většiny komponent, které elektrozařízení obsahuje.

Protože elektrozařízení obsahuje látky, které
mohou mít negativní dopad na životní prostředí.
Protože zákon stanoví povinnosti, jak s odpadním elektrozařízením nakládat.
Protože nejvíc záleží na vás, jak se svým spotřebičem naložíte. Myslete na své životní prostředí,
na své blízké a na budoucnost.
Zajímáte se o podobnější informace?
Najdete je u nás – www.elektrowin.cz.

Kdo jsme?

Provozujeme kolektivní systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro výrobce, kterým
ukládá zákon povinnost postarat se o své výrobky po ukončení jejich životnosti.
Na rozvoji systému pracujeme od roku 2005 a za tu dobu se nám podařilo:
 zpětně odebrat a recyklovat 520 000 t elektroodpadu,
 vytvořit sběrnou síť s více než 14 600 místy, kde je možné spotřebiče odevzdat,
 uspořit obcím 2,5 miliardy korun za nakládání s elektroodpady,
 umístit více než 3000 kontejnerů na elektroodpad,
 vyplatit obcím 45 milionů korun na zkvalitnění sběrných dvorů a míst.

JIŽ 17 LET JSME TU PRO VÁS

www.e
elektrowin.ccz

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
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Oslava 20 let kněžské služby otce Tomáše
Před dvaceti lety dne 29. 6. 2002 přijal v Brně otec Tomáš Caha kněžské svěcení.
U této příležitosti se v neděli 26. června konala oslava
ve Vrbici na fotbalovém hřišti. Za účasti velkého počtu přátel a farníků z Kobylí, Vrbice a Bořetic začala v 11.00 hodin

mše svatá, kterou celebroval R. D. Mgr. Pavel Kafka z Brna.
Zpěvem doprovázel sbor z Třeště, který zpestřil bohoslužbu krásnými duchovními písněmi. Po mši svaté přišli zástupci jednotlivých farností s gratulacemi.
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Program oslavy pokračoval společným obědem, ke kterému přispěli farníci tím, že uvařili flamendr, ovar, ukrajinské ženy připravili jejich typické jídlo boršč a bylo možno
si dát také párek v rohlíku. Ke kávě přinesly pekařky různé
moučníky a sladkosti. Nechybělo ani čepované pivo a limonáda.
Počasí nám přálo a tak se nikomu nechtělo domů. Maminky s batolaty rozprostřely na hřišti deky a chvilku to
vypadalo, že je to jejich párty. Starší děti využily fotbalové
hřiště k míčovým hrám a ve chvílích odpočinku si mohly
vyzkoušet „malování na obličej“ speciálními barvami.
My starší jsme spíše „besedovali“ a odpoledne nám
zpříjemnilo vystoupení Václava Otáhala z Vrbice, který
hrál na kytaru a zpíval.
Myslím, že pro otce Tomáše bylo nejkrásnějším dárkem
společenství všech tří farností.
Poděkování patří zejména organizátorům z Vrbice, kteří
se na této akci nejvíce podíleli.
Blanka Kaňová

Otče Tomáši, děkujeme za Vaši kněžskou službu. Ať Vás Pán Bůh provází v dalších letech.

Kávová lekce
Skupina úspěšných učitelů se sešla, aby navštívili svého starého učitele. Hovor se stočil na stres v práci a v životě vůbec. Profesor jim nabídl kávu. Zašel do kuchyně a vrátil se s velikou konvicí a podnosem plných různých šálků.
Byly tam šálky porcelánové, plastové i skleněné, některé prosté a jiné zdobené, obyčejné.
Vyzval je, aby si každý vzal šálek a nalil si kávu, kterou
právě uvařil.
Když to udělali, starý učitel si všímal, kdo si co vzal
a velmi trpělivě začal mluvit k svým bývalým žákům: „
Všimli jste si, že šálky, které vypadaly lépe, byly pryč dříve než ty jednoduché a hrubé? To je přirozené, protože
každý chce pro sebe to nejlepší. To však je také důvod vašich problémů.“ A pokračoval: „Šálky nemění kvalitu kávy.
Šálek drží pohromadě to, co pijeme. Vás sice zajímala
káva, a ne šálky, ale instinktivně jste si přesto vybrali ten
nejlepší. Zkuste se podívat, jaké šálky mají ostatní. A teď

pomyslete na to, že život je jako káva. Námaha, peníze či
společenské postavení jsou jen šálky, které mu dávají tvar
a drží jej pohromadě, a typ šálku ve skutečnosti nemění
kvalitu našeho života. Když se budeme soustředit jen na
šálek, nevychutnáme si kávu.“ Pochutnejte si na kávě!
Nejštastnější lidé nejsou ti, kteří mají nejvíce, ale ti, kteří dělají dobro s tím, co mají. Vezměme si k srdci toto: žijme prostě a pokojně. Mějme se rádi a chovejme se velkoryse. Budme solidární a pozorní. Mluvme přívětivě. Zbytek
nechejte na Bohu.

Můžeme se dívat na život i takovým pohledem:
Blahoslavení ti, kteří si dokážou smát sami sobě: čeká je
spousta zábavy!
Blahoslavení ti, kdo dovedou rozpoznat horu od krtince,
budou ušetřeni mnoha starostí.
Blahoslaveni ti, kteří si dovedou odpočinout a spát a nemusí k tomu hledat výmluvy: stanou se z nich mudrci!
Blahoslaveni ti, kteří dovedou mlčet a naslouchat: naučí
se nové věci.
Blahoslaveni ti, kteří jsou dostatečně inteligentní, aby se
nebrali vážně: jejich okolí to ocení!
Jste šťastní lidé, umíte‑li s vážností nahlížet na drobné
věci a pokojně sledovat věci závažné: dojdete v životě
daleko!
Jste šťastní, umíte‑li ocenit úsměv a zapomenout na úšklebek: vaše cesta bude ozářena sluncem!
Přeji vám všem pokojné dny.
Tomáš Caha
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Kouzelná Vysočina
Milí přátelé, chci vám napsat o úžasném červencovém týdnu na Vysočině, o našich dětech z Kobylí, Vrbice a Bořetic, se kterými jsme mohli prožít již podruhé letní tábor na barokní faře v Mrákotíně v překrásné
krajině kolem Telče. Původně jsme si teda řekli, že na
tomto místě necháme promluvit děti samotné, naše
skvělé táborníky. Bylo by to autentické a určitě hodně
jiné povídání. Ale víte, jak to je. Opět se nabízí málo
času, abychom od nich posbírali jejich pohled na letní
radovánky na farním táboře. Už jsem si několikrát říkal, že bych ten první červencový víkend mohl strávit
jinak než s dětmi na táboře, protože to pokaždé znamená spoustu času vynaloženého při přípravě, kopu
energie a starostí. Ale vždycky si na závěr nadšeně
a spokojeně řeknu, stálo to za to. No a jak to tedy
letos v Mrákotíně vypadalo? Vydali jsme se s dětmi
v táborové hře po cestách necestách do neznámých
tajuplných oblastí daleké Aljašky, abychom hledali
poklad. Táborníci putovali ve třech skupinách, družstvech a soutěžili spolu o to, kdo zabere více území
a vytěží více zlata. Byla to hodně napínavá a dobrodružná hra, ale určitě to nebylo to nejdůležitější. To
co mě na táboře vždycky nejvíc baví je pozorovat, jak
spolu děti vycházejí, jak si pomáhají, jak se učí překonávat překážky, někdy i konflikty. Jaká mají zpočátku
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k sobě očekávání, co druzí kamarádi, jak se jim povede, jak budou v kolektivu přijati? Jak rozvíjejí svá
letní přátelství a společné vztahy? Jak se radují a jak
se jim rozzáří oči, jen z takových obyčejných věcí jako
je koupání v rybníku. Také se těším, až si večer sedneme všichni spolu, zazpíváme pár písniček a vždycky si najdeme čas na společné ztišení, poděkování,
sdílení a modlitbu. Letos s námi pár dní strávil otec
Tomáš, se kterým jsme navštívili malebnou Telč nebo
jeho předchozí působiště Třešť s řezbářskými dílnami

3/2022

a biotopem, umělým jezírkem na koupání s přírodní
vodou. Byli jsme s ním rádi a on s námi. Jak už to tak
bývá, rád bych nakonec poděkoval všem, kteří nám
s táborem pomohli, vedoucím, kuchařkám a rodičům,
kteří nás podpořili a taky kteří nám svoje děti na letní
tábor svěřili. Deo Gratias.
Prožijte krásný podzim a hlavně pospolu.
Martin Novák

Co je nového s rekonstrukcí Komunitního centra sv. Jiří v Kobylí?
Všichni víme, že současné Pastorační centrum potřebuje nejen novou střechu, ale i celkovou rekonstrukci. Proto
jsme vás před rokem informovali o záměru farnosti provést přestavbu centra na Komunitní centrum. Na tuto přestavbu jsme získali dotaci z fondu IROP. Během minulého
roku bylo nutné absolvovat několik nutných kroků.
Proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásily 3
firmy. Byla vybrána firma Rufa z Velkých Němčic. Během
nutných administrativních procesů bohužel došlo k navýšení ceny projektu z důvodů inflace, pandemie koronaviru a války na Ukrajině o částku 2.900 000 Kč. Nad celým
projektem tak visel velký otazník. Díky vstřícnosti našeho
zastupitelstva, které schválilo dofinancování celé částky
z rozpočtu, se můžeme v září pustit do práce. Farní rada
chce proto poděkovat jménem celé farnosti za velkorysost vedení naší obce při schvalování finanční podpory
a také za vstřícnost při práci na celém projektu.
Součástí přestavby budou především stavební opravy
a úpravy budovy – sanace vlhkých zdí a nová střecha spojená s půdní vestavbou. Z tohoto důvodu bude omezený
průchod kolem fary a centra. Bude se také více prášit kolem budovy i na hřbitově. Prosíme proto, o shovívavost
a také o to, abyste dbali vlastní bezpečnosti při pohybu
kolem fary.
Věříme, že plánované Komunitní centrum svatého Jiří
bude v budoucnu sloužit nejen farníkům, ale i široké ve34

řejnosti. Je naším neskromným přáním, aby upevňovalo
přátelství a vazby mezi našimi občany a umožnilo setkávání všech, kteří o to budou stát.
o. Tomáš a členové farní rady
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Zveme Vás…
Zveme vinaře na mši sv. v neděli 18. září v 11:00, při které
budeme děkovat za letošní úrodu. V obětním průvodu se
ponesou plody z našich zahrad, polí a vinohradů.
Přijdte všichni poděkovat Pánu Bohu za požehnání.
• Začátek listopadu je spojen se svátkem Všech svatých a Památkou
všech věrných zemřelých, tzv. Dušiček. Od 1. 11. do 8. 11. intenzivně budeme vzpomínat a modlit se za ty, kteří nás předešli na věčnost a budeme jim vyprošovat Boží milosrdenství. V neděli 30. října
v 15:30 hodin přijměte pozvání na krátkou pobožnost za všechny
zemřelé na hřbitově a ve středu 2. listopadu v 18 hodin o Památce
všech věrných zemřelých budu sloužit mši svatou za vaše zemřelé
příbuzné a přátele. Zkusme se u hrobu našich zemřelých pomodlit
alespoň krátkou modlitbu: „Odpočinutí lehké dej jim, Pane, a světlo
věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.“
• Doba adventní začne 27. listopadu v 11 hodin mši svatou, při které
budou požehnány adventní věnce.
• V pátek 2. prosince v 6:30 hodin budou roráty, které budou při svíčkách.
• Děti se mohou těšit na setkání se sv. Mikulášem v neděli 4. prosince
v 15 hodin v kostele.
35
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Novinky ve školním roce 2022/2023
Změny v pedagogickém sboru
Tento školní rok snad nebude výrazně jiný než ty před
rokem 2020. Stále se všichni musíme vyrovnávat s výpadky ve výuce v minulých školních letech. 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. Ivana Slámová, která přichází učit matematiku a
angličtinu. Novými asistentkami pedagoga jsou Kristýna
Vlasáková a Hana Papežová.
Do 13 tříd nyní chodí 274 žáků - 87 je jich na 1. stupni,
187 na druhém. Jistě je zajímavá skutečnost, že naši školu
navštěvuje 152 žáků z Kobylí, 42 z Vrbice, 35 z Brumovic,
12 z Bořetic, 5 z Němčiček, 3 z Velkých Pavlovic, 2 z Morkůvek a po jednom z Boleradic, Klobouk, Zaječí a Mutěnic,
letos nově 19 žáků z Ukrajiny.
O všechny žáky se stará 23 učitelů, 7 asistentek pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 2 administrativní
pracovnice, školník, 3 uklízečky a 6 zaměstnankyň školní
jídelny.

Prázdninové budování
V průběhu hlavních prázdnin jsme opět po roce pokračovali v opravách a přestavbách. Tentokrát bylo třeba
zrekonstruovat WC v přízemí u jídelny a do 1. tříd zavést
teplou vodu. Nyní všechna WC splňují přísné hygienické
normy, vše se zdařilo, a poděkování patří firmě IJO, s.r.o.
Velké Pavlovice a Zednictví Petr Stohanzl Kobylí. Díky
dotaci z MMR jsme vyměnili zastaralé zabudované skří-
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ně ve třídách 1. stupně za moderní technické zázemí,
firma Madekop s.r.o. Vrbice odvedla velice kvalitní práci.
Ve dvou kancelářích vyměnila podlahové krytiny firma
Podlahářství Pavel Miklík, Brumovice, interiér jsme doplnili moderním nábytkem. Ve dvou kmenových třídách provedla výměnu linolea firma Lukáš Kacer Bořetice . A to je
práce, na kterou by si každý netroufl, protože v dobách
minulých se lepidlem určitě nešetřilo. Firmy Lomax a.s. a
Elektro Náležinský s.r.o. (obě z Bořetic) nainstalovaly nové
bezpečnostní dveře s dálkovým ovládáním pro vstup do
družiny. Většinu zmíněných investičních akcí jsme mohli
zrealizovat díky finanční podpoře naší obce, za což jí patří
naše poděkování.

Přehled prázdnin ve školním roce 2021/2022:
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech
základních školách ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní
prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek
27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2023. Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31.
ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou od 13. 3. do 19. 3. 2023. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31.
srpna 2023.
Vlastimil Janda
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Výlet do Vídně
Poslední květnový den jsme po dvouleté pauze měli
opět možnost navštívit rakouské hlavní město. Vydali
jsme se dvěma autobusy v počtu 103 žáků 7.-9. ročníku
a 10 pedagogů.
První zastávkou byl zámek Schönbrunn. Nejprve nás
okouzlilo jeho překrásné okolí se zahradou, poté interiér zámku, kde na nás dýchla atmosféra císařského dvora
Habsburků.
Následně jsme se přemístili metrem do centra města,
kde jsme mohli obdivovat budovu Vídeňské státní opery
či chrám sv. Štěpána. V rámci rozchodu na Kärntnerstraße
žáci měli možnost prověřit si své jazykové znalosti konverzací v německém či anglickém jazyce, dát si něco dobrého
na zub nebo si koupit nějaký suvenýr.
Poslední a pro žáky zároveň nejlákavější zastávkou byl
zábavní park Prátr s množstvím nejrůznějších atrakcí, jako
například vodní horské dráhy, domy hrůzy nebo atrakce
s volným pádem.
Všichni jsme si výlet do Vídně moc užili a už se těšíme,
až tam příští rok zase zavítáme.
Lenka Varmužová

Ve Vídni se nám líbilo…
Navštívit Vídeň a celkově Rakousko bych všem určitě
doporučil. Ve Vídni se nachází mnoho historických památek, zajímavých nejen svým vzhledem, ale také svou
historií. Jednou z nich je například velice hezký zámek
Schönbrunn s pozoruhodnou zahradou, které jsou společně zapsány na seznam UNESCO.
Dále stojí určitě za to navštívit Kärntnerstrasse, ulici
s mnoha obchody, restauracemi a hotely. Co mě ale v cen-

tru nejvíce překvapilo, to byla čistota, která se udržuje i po
celé Vídni.
A jak lépe zakončit výlet ve Vídni, než jít do Prateru,
velkého zábavního parku s hromadou atrakcí. Mezi největší patří obrovský řetízkáč a volný pád, obě mají přes sto
metrů. Atrakce jsou skvělé, protože z nich máte opravdu
zážitek.
Vilém Veverka
Jakmile jsem vystoupil z autobusu, byl jsem šokován
velikostí a krásou zámku. Na fotce vypadal mnohem menší. V zámku každý z nás dostal svého audioprůvodce, který nás během půlhodinky provedl asi dvaceti místnostmi.
O každé z nich nám pověděl něco zajímavého. Po skončení prohlídky byla ještě v plánu procházka po zámecké
zahradě, tu jsme však bohužel kvůli velkému zpoždění na
cestě nestíhali. Takže jsme šli rovnou na metro. No, musím
říct, že v Praze je určitě lepší metro než ve Vídni. Nejeli
jsme dlouho a vystoupili jsme na stanice Karlsplatz. Rázem jsme se octli před obrovskou budovou slavné vídeňské opery. Pokračovali jsme na Kärntnerstrasse a tam byl
rozchod, během kterého jsme se najedli, navštívili různé
obchody a bavili jsme se. Když jsme se zase všichni sešli,
vydali jsme se rovnou na metro a všichni se těšili na poslední zastávku- Prater. Tam jsem si nejvíce užil. Byly tam
všechny druhy kolotočů, občerstvení a kebab. Svůj den
jsem ukončil spořádáním 6 donutů. Jsem rád, že jsem jel,
a příště pojedu zase.
Szczepan Kaszper
Autobusem jsme jeli asi hodinu a čtvrt, když jsme dorazili k první zastávce. Byla to benzínová pumpa s fastfoo-
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dem Mc Donald’s na území Rakouska. Tam jsme se prošli,
najedli, odskočili jsme si na WC. A právě tam se mi stala
vtipná příhoda. Muselo se zaplatit 50 centů a automat mi
vrátil 20 Kč. Tak jsem si ještě vydělal…
Václav Čotek
Po nákupech jsme se přesunuli do Prátru. Tam jsme si
vyzkoušeli formulky, jednu naprosto šílenou horskou dráhu a Black mambu, což je sloup, který se různě točí a po
vystoupení máte nohy jako z tvarohu a klepete se jak
ratlík. Proto to taky byl nejsilnější zážitek z celého Prátru. Rozhodně bych se tam chtěl vrátit, protože bylo příliš
málo času na to, abychom si vyzkoušeli všechno, co bychom chtěli.
Matěj Ullmann
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…Cesta tam se zdála nekonečná, ale jak jsme dojeli na
místo, tak to za to čekání stálo…
Martin Helešic
…Mým největším zážitkem byla návštěva Psycho hotelu, který byl opravdu tak propracovaný a děsivý, že by mě
neomrzelo do něj chodit znovu a znovu…
Dominik Lůbal
…Tolik obchodů na jedné ulici jsem ještě neviděl a ani
tak malý kebab za 6 €…
Jan Kurečka
…Z 30 € se během pětačtyřiceti minut stalo 5. Atrakce
stály většinou pět eur, některé byly i dražší. Doma jsem
si říkal, že za atrakce utrácet nebudu, ale co dělat hodinu
a půl v zábavním parku? Takže jsem šel…
Josef Ovesný
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K Blanářům za poučením a inspirací
Rozhodování o tom, kam zamířit po absolvování základní školy, není vůbec jednoduché. Proto naši žáci osmých
tříd začátkem června rádi využili možnosti zavítat na exkurzi do firmy Blanář nábytek, a. s. Brumovice, aby to rozhodování v příštím roce bylo třeba snadnější…
Nejprve nám pracovníci personálního oddělení vysvětlili, o jaké lidi má firma zájem, dále nás seznámili s průběhem výběrového řízení a promluvili o podmínkách pro
přijetí. Součástí exkurze byla také prohlídka jak administ-

rativních, tak výrobních prostor. Žáci mohli vidět celý proces výroby postelí, a to od opracování dřeva ve stolárně
přes šití jednotlivých komponentů, čalounění, až po finální kompletaci postele, včetně zabalení. Prošli jsme si rovněž skladové prostory. Celá prohlídka probíhala za plného
provozu, takže si žáci mohli udělat zcela jasnou představu
o tom, co práce v takové firmě obnáší. A mnozí byli dost
překvapení…
Lenka Varmužová

Jaké to bylo v páté třídě…
Velkým mezníkem pro žáky základní školy je ukončení
výuky na 1. stupni a přechod na stupeň druhý. A to je určitě příležitost k zamyšlení či hodnocení. Jaké to bylo?
V naší třídě je dvacet pět žáků včetně pěti žáků z Ukrajiny. Paní učitelka je moc hodná, ale když moc zlobíme,
občas zvýší hlas. Mí spolužáci jsou moc fajn, protože
o přestávkách jsou někdy hodně blázniví. Paní učitelka
mi bude moc chybět, ale těším se do šesté třídy.
Elen Grabková
Z 5. třídy mám hodně zážitků. Byla tu zábava jak se
spolužáky, tak s paní učitelkou. Myslím, že jsme se toho
hodně naučili a paní učitelka Bedřiška Marečková nás
nádherně připravila do 6. třídy. Děkujeme paní učitelce,
že s námi měla trpělivost a všem všechno vysvětlila.
Natálie Chytilová
Moc se mi tu líbilo. Trochu mě mrzí, že odcházím
z prvního stupně, ale jsem rád, že jdu na druhý stupeň,
že něco nového zažiju. A trochu mi vadí ta uřvaná učitelka. Ale když je v klidu, je to super učitelka a je dobrá
hodina. Líbí se mi taky, že do přírodovědy nosí zajímavosti. Něco jsem se tu naučil, doufám.
Petr Čejka
Pátá třída byl zatím nejlepší ročník. I přes spoustu
sprostých slov, nadávek, urážek, rvaček, poznámek a čáreček to tady bylo fajn. Moje nejoblíbenější předměty
byly a zatím jsou výtvarka, hudebka, informatika a pracovní činnosti. Naopak nejméně oblíbené byly matematika, angličtina, přírodověda a čeština. Občas je to tady
fajn a dalo by se tady zůstat několik let, ale jindy je
to katastrofa. Naše třídní učitelka Bedřiška Marečková
mi přišla velice sympatická a milá a celkem srandovní.
Bude mi to tady chybět, ale co s tím nadělám.
Ema Michnová

Hana Varmužová

Na začátku páté třídy přibyli dva noví žáci, Marcel
a Dodo. Ti mezi nás hned zapadli, ale byla to změna.
Občas ve třídě vznikaly spory, trvaly však maximálně týden. Naučili jsme se tu toho hodně. Hlavně když nás učila naše třídní paní učitelka Bedřiška Marečková. S ostatními paními učitelkami jsme toho naučili také mnoho.
Například v matematice s paní učitelkou Jamborovou
nebo s paní učitelkou Horákovou ve vlastivědě. Nesmím
zapomenout ani na paní učitelku Vojtěškovou z informatiky a nebo paní Babáčkovou z hudební výchovy.
Kromě učení škola organizovala různé sportovní akce.
Například turnaje ve fotbalu, vybíjené, Den dětí, atd.
David Cicko
Pátou třídu mám moc ráda, taky paní učitelku. Všechno hezky vysvětlí a taky srší vtipem. Holky mám ráda,
ale kluky trochu míň, protože jsou hlučnější. Minulý rok
jsme to měli trochu těžší, protože jsme měli online výuku. Tento rok začala válka na Ukrajině, proto máme ve
škole ukrajinské děti. Nejraději mám chodičku, protože
jsme venku. Naše třída je hodně sportovní, holky tančí,
já hraji tenis a kluci fotbal. Na olympiádě jsme vyhráli
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hodně medailí a příští týden nás čeká fotbalový zápas
a výlet do lanového centra.
Julie Horáčková
Naši pátou třídu mám moc ráda. Naučila jsem se hodně nových věcí. Můj nejoblíbenější předmět je matematika. Naše paní učitelky jsou hodné, ale někdy musí zakřičet. Myslím si, že naše třída je docela hodná a hodně
veselá.
Bára Mikulicová
Pátá třída byla super, dostal jsem sice i špatné známky, ale taky jsem se toho hrozně moc naučil. Líbilo se
mi, že jsme měli super paní učitelku, někdy se zlobila,
někdy dala poznámku a někdy jsem se toho zúčastnil
i já.
Jakub Komosný
Pátá třída byla divoká, ale někdy i normální. Na naší
třídě se mi líbilo, že jsme se někdy spolu jako skupina dokázali domluvit. Ale naopak se mi nelíbilo, že po
sobě někteří z nás různě pokřikovali a skákali paním
učitelkám do řeči. Naučila jsem se tu vyrábět z papíru
a líp kreslit. Taky jsem se naučila něco o první světová
válce a o dějinách českého národa. Můj nejoblíbenější
předmět je vlastivěda, protože se dozvím něco o České
republice, jak se dřív žilo a vládlo.
Kamila Vajbarová
Celý rok jsme celkem zlobili, ale paní učitelky nás
toho hodně naučily. Umíme počítat aritmetický průměr,
rozdělit přídavná jména a spoustu dalšího. Jediné, co
neumíme, je nevykřikovat a nedělat hloupé zvuky.

strašně moc naučila. Bude se mi po vás stýskat Mám vás
ráda.
Ewa Kaszper

Následující řádky napsali jejich autoři ještě jako
osmáci v závěru minulého školního roku. Rozhodně by
se však za ně nemuseli stydět ani jako deváťáci. Posuďte sami…

ZÁPAD SLUNCE
Za dlouhými záclonami visícími na oknech v mém pokoji se linula slabá záře. V touze podívat se na tu krásu
lépe než jen přes okno, vyšla jsem na kopec nedaleko
vesnice. Slunce, ta denní hvězda našich životů, právě
se koupající v rudé lázni, nám dávalo sbohem, když se
v rudé záplavě ztrácelo za obzorem. Mou duši zalily utišující pocity. Přišlo mi, jako by se houpala na obloucích
nadýchaných červánkových pěšin unaveného slunce.
Červánky na širé obloze zůstávají i po tom, co slunce
schovalo svůj zlatý nosík za obzor. Nastalo nezvyklé
ticho. Začíná se stmívat a bledý nástupce nejjasnější
hvězdy se pomalu připravuje ke své nadcházející noční
vládě nad ztichlou přírodou. Tma, zahalená v průsvitných šatech, protkaných měsíčními nitěmi, se nesměle
snáší na zem. Měsíc v úplňku mi byl světluškou při mém
odchodu. Záři luny jsem neodolala a dovolila si ještě
jednou letmo pohlédnout na ten maják, zářící uprostřed
temného moře nastávající noci.
Adéla Folerová

Barbora Herůfková
Pátá třída se mi hodně líbila, ale utekla jak voda
a kdyby neexistoval kalendář, myslil bych si, že je ještě
únor. A přitom konec máme už za rohem. Paní učitelky
byly většinou hodné, ale občas je spolužáci dokážou
rozzlobit a když vší silou třísknou do stolu, vypadá to,
že by chtěly zdemolovat celou třídu. Nejvíc se mi líbila
informatika, výtvarná výchova, přírodověda a vlastivěda.
David Prášil
Docela dlouho trvá, než pátá třída skončí. Ale to, čím
jsem si prošla, bylo poučné i zábavné. Třeba když jsem
na olympiádě získala tři první místa. Ale také nesmím
zapomenout na náš kolektiv, se kterým jsme vymysleli
spoustu žertíků na paní učitelku. Taky bylo moc vtipné, když paní učitelka ukazovala v přírodovědě, jak se
zachovat při mdlobě, ale samozřejmě jsme se poučili.
Mám moc ráda svoji třídu takovou, jaká je.
Zorka Kovaříková
Pro mě to byl super rok. Naučila jsem se toho strašně
moc. Byla jste moje asi nejoblíbenější učitelka. Protože vy jste byla i přísná, ale i hodná.Mě i třídu jste toho
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PROPISKA
Být mojí propiskou nemůže být jednoduché, protože většinu propisek ztratím během prvního týdne, co je
mám. To, že ji neztratím, je ale možná ještě horší. Pro
tu propisku, samozřejmě. Musí totiž přežít každodenní
psaní neúpravným písmem, které bude ve většině případů stejně zapomenuto a nikdy se z toho nebudu učit.
Raději bych ani nemluvil o tom, že ji každý dnem urazím
nesčetným množstvím hrubých chyb, při jejichž psaní je
mi komplicem. Zároveň má však hodně zodpovědnosti,
protože na ni pořád spoléhám, a odměnou za věrnou
službu jsou jí mimořádně špatné slohovky, nebo- v případě skončení funkčnosti- ji čeká exkurze na skládku,
odkud už není cesty zpět.
Tomáš Kalvach
P. S. Nemilou skutečností je, že propisku, kterou jsem
to psal, jsem ztratil dva týdny po tom, co jsem tohle napsal.
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Sběr pomerančové kůry
V letošním školním roce žáci a učitelé naší školy nasbírali 88,85 kg sušené pomerančové kůry. Vykupuje ji od
nás firma Leros ze Strážnice a na otázku, co se sušenou
pomerančovou kůrou dělají, jsme se dozvěděli, že pomerančová kůra je určena na export do Německa a část do
našich čajů, cca 7 druhů. Kůra se pořeže pro ten účel na
různé frakce a přitom prochází kontrolou. Je potřeba, aby
byla dodávána v suchém stavu a bez dužiny, která zůstává
z odšťavňovačů.
Nejvíce kůry přinesly děti z prvního stupně, ale v letošním roce se úspěšně zapojily i 7. B a 9. A.
V jednotlivcích zvítězil Adam Janošek z druhé třídy, který přinesl 12,29 kg, druhý byl Milan Bartošík s 10,05 kg.
Jako třetí se umístila Nikol Kašubová s 6,65 kg.

Pořadí tříd podle počtu kg na jednoho žáka:

Lucie Kalvachová

1. místo- 1. třída - 1,56 kg
2. místo- 2. třída - 1,5 kg
3. místo- 5. třída- 0,68 kg
Všem dětem i rodičům, kteří se do sběru zapojili,
děkujeme.
Marie Jandová

Seznamte se, prosím…
Letošní školní rok byl konečně zase zahájen tak jako
dříve, tedy bez různých omezení a opatření. Pro čerstvé
šesťáky, místní i přespolní, to znamená, že mohli absolvovat tzv. adaptační kurz. Ten si ještě navíc zpestřili návštěvou
dvou právě probíhajících výstav, a to již tradiční Kobylské
zahrádky (v sokolovně), v muzeu pak mohli zhlédnout obrazy Mgr. Petra Horáčka. Jak se zdá, šesťáci prožili hezký den…
V pondělí 5. září jsme hned po příchodu do školy měli
adaptační kurz, který pro nás šesťáky připravila paní asistentka Míša Černá .Naším úkolem bylo dostat se do Bradavic.To je kouzelnická škola z knihy a filmu Harry Potter.
Paní asistentka hru připravila tak, aby se to hodilo k naší
třídě. Paní učitelka Vojtěšková nám ji totiž nádherně vyzdobila jako v Bradavicích. Měli jsme plno úkolů a mně se
nejvíc líbil ten, ve kterém jsme měli sehrát divadlo o Šípkové Růžence v různých žánrech. Jakmile jsme všechno
zvládli, poděkovali jsme a šli jsme na zahrádkářskou výstavu, kde jsme dostali sazeničku kiwi a mohli se osvěžit
ochutnávkou ovoce nebo medu. Pak následovala cesta na
výstavu abstraktních obrazů pana Petra Horáčka. Obrazy
na mě krásně působily. Moc se mi to líbilo.
Zorka Kovaříková
Včera jsme měli adaptační kurz. To znamená, že se sejde skupina lidí, kteří se neznají, a pomocí her se seznámí.
Byla to sranda. Hráli jsme divadlo, letěli jsme vrtulníkem

na ostrov. Ale hra, která mě zaujala nejvíc, byla lávka. Přisunuli jsme židle k sobě a každý se na nějakou postavil.
Měli jsme se seřadit podle měsíce narození, ale nesměli jsme mluvit. Pomohli jsme si tak, že jsme ukazovali na
prstech, kolikátý měsíc jsme se narodili. A na konci kurzu
jsme se opravdu seznámili. I když se někteří z nás už znali
z turnaje ve vybíjené, teď už jsme se znali všichni.
Adéla Pavlů
Adaptační kurz jsem si moc užil. Hráli jsme o Šípkové
Růžence, já jsem dělal vypravěče, to je pro mě asi nejlepší role. Taky jsme lezli - bez mluvení- přes vratký most,
vzájemně jsme si na sebe sedali a dokonce jsme ze sebe
vytvářeli stroje, nebo spíš dopravní prostředky. Ruku do
ohně bych za to nedal, ale myslím, že smyslem kurzu bylo
se skamarádit a pobavit se spolužáky, a to se myslím povedlo. Také moje první dojmy z kobylské školy jsou dobré,
škola je fajn, mám hodné spolužáky a moc milé paní učitelky i učitele.
Šimon Havelka
…Na výstavě se mi líbilo, kolik tam bylo kaktusů a exotických rostlin. Odnesl jsem si sazeničky papáji a kiwi. Dozvěděl jsem se, že papája může měřit až 10 metrů a urodí se na ní 50 až 150 plodů. Aby dobře rostla, potřebuje
rašelinu a písek. Chtěl bych vypěstovat její plody a také
plody kiwi, protože mi moc chutná. Odnesl jsem si i dva
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kaktusy, jeden pichlavý a druhý bez ostnů. Ještě jsem žádný neměl, a tak jsem zvědavý, jestli mi porostou. Třeba mi
rozkvetou a budu spokojený.
Jakub Hublík
… Nejvíc se mi líbila LÁVKA a LETADLO, protože jsme
museli spolupracovat, a na výstavě v sokolovně kaktusy
a černá rajčata.
Václav Nahodil
…Líbilo se mi všechno, ale hlavně kaktusy. Připomínají
mi ježka. Doma mám už čtyři…
.Dva obrazy vypadaly jako zbraně, dva jako výbuch školy a jeden jako škola v plamenech. A zbytek se mi nelíbil.
Lukáš Vlček
…Na výstavě se mi líbila přednáška o kaktusech. Já se
o kaktusy trochu zajímám, takže mě to bavilo a pár kousků
jsem si vzala domů. Zaujaly mě také dýně a ochutnávka
medů.

… O adaptačním kurzu jsem si myslela, že to bude nuda.
Ale nakonec jsem byla mile překvapená. Nejvíc mě bavila
lávka a nacvičování Šípkové Růženky. Na to, že jsem se
netěšila, to bylo super!
Anna Šebestová
…Nejméně se mi líbila cesta na ty výstavy, ale myslím,
že to za to stálo. Nejvíc mě na výstavě ovoce a zeleniny
bavilo jezení medu. Sice jsme se ve frontě na tu dobrotu
tlačili jako sardinky v plechovce, ale pak jsme na medu
nešetřili…
Ema Michnová
…Na výstavě jsme viděli exotické rostliny. Bylo velice
zajímavé vidět a slyšet takové věci od odborníků. Pan Fridrich byl tak hodný, že nám dal nějaké rostlinky domů. Já
jsem si vybrala kiwi, protože celá naše rodina je miluje,
ale na výběr bylo toho víc, např. granátové jablko, banán
severu, citroník a papája. Velice zajímavé a poučné bylo
i povídání pana Líznara o kaktusech. Také on byl tak hodný
a dal nám malinké kaktusy. Děkujeme.
Nela Kulíšková
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