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SLOVO 	STAROSTY 	
Letos  se  „díky“  nepřipravenosti  E.ONu  neuskuteční  velká  stavební  akce  – 

uložení elektrické distribuční sítě do zemního kabelu. S tím je spojeno i odložení 
obecní  investice,  nového  veřejného  osvětlení  v místech,  kde  dosud  nebylo 
realizováno.  Věřím,  že  se  obě  dvě  stavby  uskuteční  v průběhu  příštího  roku. 
Teprve  na  ně  naváže  úprava  vstupu  do  školy  a  zateplení  jejích  uličních  fasád. 
Vzhledem  k tomu  se  v letošním  roce  zabývám  přípravou  dalších  důležitých 
obecních investic. 

V rámci  loni  zřízeného  Svazku  obcí  Šlapanicko  se  chystáme  na  realizaci 
cyklostezky,  která  by měla  umožnit  dopravu mimo  veřejné  silnice  a  tak  snížit 
rizika dopravních nehod. V našem katastru  se  jedná o úsek od Třech doubků u 
hranic  s katastrálním územím Sokolnice až po  splávek na Prateckém potůčku u 
hranic  katastru  Ponětovic.  V současné  době  už  mám  zajištěno  příslibem  a 
většinou  i  smluvně  právo  stavby  na  všech  dotčených  pozemcích.  Zároveň  se 
podařilo odkoupit pozemek, který byl ve vlastnictví občanů  ze Šlapanic a který 
kromě  trasy cyklostezky poslouží  také  jako plocha pro výcvik hasičů.  Jediné, co 
zbývá dořešit, je průchod cyklostezky okolo sokolského hřiště a zároveň vyřešení 
nového mostku u sokolovny  tak, aby mohl sloužit pro připojení  trasy stezky na 
centrum obce. Tuto záležitost pro nás řeší – zatím ve fázi studie – projekční firma 
PRIS.  Všechna  tato  činnost  směřuje  k tomu,  aby  bylo  možné  dosáhnout  na 
dotace na cyklostezku. 

Aby  bylo možné  v budoucnu  v prostoru  „horního  dvora“  realizovat  záměr 
výstavby  nového  kulturně  správního  centra  obce,  je  potřeba  postupně  tento 
areál  uvolnit.  Z toho  důvodu  jsme  začali  připravovat  záměr  sběrného  dvora 
v prostoru kolem  čerpací  stanice kanalizace. Do  tohoto prostoru bychom chtěli 
umístit  i  zázemí pro údržbu  veřejné  zeleně  a úklid obce.  I u  tohoto  záměru  je 
slušná naděje na získání dotace pro výstavbu areálu. 

Letos  zjara  byla  schválena  novela  školského  zákona,  která  umožní,  aby  do 
mateřských škol mohly nastupovat děti již po dovršení dvou let věku. Osobně se 
domnívám, že by pro děti bylo lepší, kdyby byly s maminkou až do tří let. Jelikož 
je ale zákonem tato možnost dána, musíme se na ni připravit. Jako nejvhodnější 
varianta se  jeví přístavba nového pavilonu MŠ ve školní zahradě, aby mohl být 
snadno  propojen  pedagogický  i  stravovací  provoz  školky  a  zároveň  jednoduše 
napojeny  i potřebné přípojky  inženýrských sítí. Větší kapacita si ale také vyžádá 
větší zahradu, na které si děti mají hrát. Zahrada je navíc zároveň využívána i pro 
školní  družinu.  Proto  jsem  oslovil  vlastníky  přilehlého  pozemku  s žádostí  o 
odprodej  jeho části právě pro možnost zvětšení školní zahrady. To se povedlo a 
já bych tímto chtěl poděkovat za vstřícnost při jednání.  
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Ve  Svazku  pro  vodovody  a  kanalizace  Šlapanicko  se  zabýváme  posílením 
skupinového  vodovodu  tak,  aby  se  zlepšily  kapacitní  i  tlakové  poměry  ve 
veřejném  vodovodu.  Cílem  je  zřídit  vodojem  pod Mohylou Míru  a  zásobovat 
obec  z něj.  Dnes  totiž  voda  do  Kobylnic  proudí  pouze  přes  místní  rozvody 
v Ponětovicích  a  to  už  při  současné  spotřebě  nestačí.  A  už  vůbec  by  to 
neumožnilo další rozvoj obce. Mohlo by se stát, že by už nemohla být povolena 
další  výstavba  rodinných  domů  a  přitom  poptávka  po  stavebních  místech  je 
neustále velká. 

Jak  je  vidět, práce  je pořád dost a  já  věřím,  že  její  výsledky  za  čas přispějí 
k uspokojení potřeb našich obyvatel. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
 

 
SLOVO 	ČLENKY 	RADY 	OBCE 	

Vzdělávání nás baví v každém věku 2 
Žádost  o  dotaci  s projektem  Vzdělávání  nás  baví  v každém  věku  2,  byla 

podpořena  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje  z programu  Podpora  rodinné 
politiky částkou 20 000 Kč. Semináře na téma Bezpečnost dětí na internetu – pro 
rodiče,  Bezpečnost  dětí  na  internetu  –  pro  děti,  Komunikace  v partnerských 
vztazích,  Práce  s rodinnou  mapou  a  Keramika  pro  děti  a  seniory  proběhnou 
během  podzimních  měsíců.  Základní  informace  jsou  uvedeny  níže,  bližší 
informace budou vždy na plakátcích, v hlášení či na webových stránkách obce. 

Bezpečnost  dětí  na  internetu  ‐  rodiče:  Cílem  kurzu  je  objasnit  hlouběji 
problematiku  spojenou  se  sociálními  sítěmi a ukázat ucelený obraz  souvislostí, 
které umožní bezpečné používání a pohyb na sociálních sítích. Snahou je ukázat 
souvislosti  mezi  virtuálním  světem  a  světem  reálným.  Ukázat,  jak  se  ve 
virtuálním světě chovat, co zveřejňovat a co si raději nechávat pouze pro sebe. 
Dále poukazuje na největší hrozby, se kterými mohou uživatelé přijít do styku a 
jak  je eliminovat. Věnuje se problematice  internetové šikany a možnosti  jejímu 
předcházení.  Seminář  se  snaží  ukázat,  že  komunikace  pomoci  sociálních  sítí  je 
zábavná, rozvíjí přátelství a sociální dovednosti, ale má také svá úskalí, které  je 
nutné respektovat.  

Bezpečnost  dětí  na  internetu  ‐  děti:  Cílem  kurzu  je  seznámit  děti 
s problematikou spojenou se sociálními sítěmi a ukázat ucelený obraz souvislostí, 
které umožní bezpečné používání a pohyb na sociálních sítích. Snahou je ukázat 
souvislosti  mezi  virtuálním  světem  a  světem  reálným.  Ukázat,  jak  se  ve 
virtuálním světě chovat, co zveřejňovat a co si raději nechávat pouze pro sebe. 
Věnuje  se  problematice  internetové  šikany  a  možnosti  jejímu  předcházení. 
Seminář se snaží ukázat, že komunikace pomoci sociálních sítí je zábavná, rozvíjí 
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přátelství  a  sociální  dovednosti,  ale  má  také  svá  úskalí,  které  je  nutné 
respektovat. Seminář  je  zaměřen  na  představení  sociálních  sítí  a  vytvoření 
profilu,  a  s tím  spojenou  ochranu  osobních  údajů  na  sociálních  sítích. Kurz  je 
veden  interaktivně,  obsahuje  ukázkové  příklady,  které  názorně  demonstrují 
probíranou  problematiku.  Nastavení  (založení)  účtu,  skupiny  přátel,  aplikace 
třetích stran, atd.  

Komunikace v partnerských vztazích: V tomto semináři na téma komunikace 
se  s  partnery/rodiči  přesvědčíme,  že  komunikace  by  měla  být  hlavním 
prostředkem pro budování a posílení atmosféry, spolupráce a důvěry na cestě za 
společným cílem – vytvoření  fungující a zdravé  rodiny. Představíme metodu na 
řešení problému v pěti krocích. Součástí semináře je praktický nácvik technik: já ‐ 
sdělení  a  vstřícné  naslouchání.  Celkový  koncept  semináře  vychází  z  principů 
individuální psychologie.  

Práce s rodinnou mapou:  interaktivní seminář, který  je postaven na zážitku, 
sebezkušenosti,  a  objevení  vlastních  zdrojů  z  původní  rodiny,  která  rodiče 
utvářela  a  formovala. Díky  této  cestě  do minulosti  budou mít  rodiče možnost 
změnit úhel pohledu na některá vlastní přesvědčení, která je provází i v dnešním 
čase. Rodiče se seznámí s komunikačními pozicemi ve stresu, každý sám za sebe 
si  vytvoří  svoji  rodinnou  mapu,  tedy  mapu  rodiny,  ve  které  vyrůstal.  Rodič 
dostane příležitost objevit své silné stránky a pozitivní zdroje pro fungující vztahy 
v rodině. 

Keramika  pro  seniory  a  děti:  seminář  na  prohloubení  mezigeneračních 
vztahů. Arteterapie  jako  léčebná metoda má ve světě dlouhou tradici. Výtvarný 
projev  je  totiž  pro  člověka  přirozeným  způsobem,  jak  vyjádřit  své  city,  pocity, 
názory  nebo  postoje,  o  kterých  by  třeba  nedokázal  bez  zábran  hovořit.  Při 
arteterapii  se  klade  důraz  nejen  na  výsledek,  ale  i  na  celý  proces  tvorby.  I 
samotný tvůrčí proces totiž člověku přináší nové zážitky, pomáhá mu zpracovat 
negativní zážitky a najít nové pozitivní zkušenosti. Při společné práci mezi seniory 
a dětmi dochází k předávání zkušeností a různorodých názorů. Mohou vzniknout 
nová  přátelství  prohlubující  život  nejen  seniorů  ale  i  dětí,  které  jsou  v dnešní 
době někdy ochuzeny o kontakt s prarodiči.  

Petra Štefková, členka Rady obce 
	
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
 
9. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 28. 4. 2016. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 změnu závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016 takto: 
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Příspěvek zřizovatele se zvyšuje o 67.000 Kč.  
 plánovací smlouvu, smlouvu směnnou a smlouvu o právu stavebníka provést 

stavbu  mezi  obcí  Kobylnice  a  investory  stavby  pěstitelské  pálenice 
s restaurací panem Pavlem Horáčkem a Ladislavem Votápkem,  

 bezúplatné  nabytí  pozemku  p.  č.  645/2  v k.ú.  Kobylnice  u  Brna,  ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 54 m2 od pana Vlastimila Kyselky, 

 koupi ideální ½ pozemku p. č. 756/19 v k.ú. Kobylnice u Brna, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výměře 241 m2  a ideální ½ pozemku p.č. 764/2 v k.ú. 
Kobylnice u Brna, orná půda od paní Ludmily Charvátové za cenu 35.685 Kč a 
ideální ½  pozemku  p.  č.  756/19  v k.ú.  Kobylnice  u  Brna,  ostatní  plocha  – 
ostatní komunikace o výměře 241 m2 a  ideální ½ pozemku p.č. 764/2 v k.ú. 
Kobylnice u Brna, orná půda od pana Davida Charváta za cenu 41.983 Kč, 

 budoucí  směnu pozemků dotčených  stavbou  cyklostezky    za  část pozemků 
p.č. 804/1 v k.ú. Kobylnice u Brna ve vlastnictví obce Kobylnice za pozemky, 
dotčené výstavbou plánované cyklostezky Sokolnice – Ponětovice, v rozsahu 
reálně  zastavěné  části  pozemků  ve  vlastnictví manželů  Vrbasových,  které 
budou po stavbě odděleny geometrickým plánem, 

 prodej pozemků p.č. 822 a 823, oba v k.ú. Kobylnice u Brna manželům Josefu 
Smetanovi a Zdeňce Smetanové, oba za cenu 500 Kč/m2, 

 pořízení nového pavilonu MŠ na pozemcích p.č.  267/4  a 269/4, oba  v k.ú. 
Kobylnice u Brna, 

 bezúplatné  nabytí  prodloužení  splaškové  kanalizace  potrubí  PP  DN  250, 
dlouhé 33,2 m na pozemku p.č. 112/11 v k.ú. Kobylnice u Brna, v hodnotě 
112.000 Kč od pana Filipa Vašíčka, a dále prodloužení  splaškové kanalizace 
potrubí  PP  DN  250,  dlouhé  67,67  m  v hodnotě  195.000  Kč,  prodloužení 
dešťové kanalizace potrubí PP DN 300, dlouhé 63,38 m v hodnotě 155.000 Kč 
a  prodloužení  vodovodu  potrubí  PE  DN  100  dlouhé  71,56  m  v hodnotě 
105.000 Kč,  vše na pozemcích p.č. 112/11  a 111/8, oba  v k.ú.  Kobylnice u 
Brna od paní Mgr. Bc. Jarmily Kučerové. 

 
10. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 9. 5. 2016. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 bezúplatný  převod  prodloužení  splaškové  kanalizace  potrubí  PP  DN  250, 

dlouhé 100,87 m v hodnotě 307.000 Kč, a prodloužení vodovodu potrubí PE 
DN 100 dlouhé 71,56 m v hodnotě 105.000 Kč, vše na pozemcích p.č. 112/11 
a 111/8, oba v k.ú. Kobylnice u Brna Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – 
Šlapanicko. 

Zápisy  ze  zasedání  zastupitelstva  včetně  příloh  jsou  zveřejněny  na  webových 
stránkách obce Kobylnice. 
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RADA OBCE 
Rada obce schválila: 

 směnu  části  pozemku  p.č.  804/1  v k.ú.  Kobylnice  u  Brna  za  pozemky  ve 
vlastnictví  manželů  Vrbasových,  které  budou  dotčené  plánovanou 
cyklostezkou Sokolnice – Ponětovice,  to vše s doplatkem ze strany manželů 
Vrbasových, 

 smlouvy  o  smlouvách  budoucích  o  souhlasu  s výstavbou  cyklostezky,  o 
závazku  budoucího  odprodeje  pozemku,  o  udělení  práva  bezplatně  užívat 
nemovitost, o udělení plné moci a o uspořádání některých vzájemných práv 
a povinností , 

 dar  SDH  Kobylnice  na  náklady  spojené  se  zapůjčením  krojů  pro  tradiční 
ostatkovou zábavu ve výši 5.000 Kč, 

 objednání posečení lučního trávníku mulčováním ve třech sečích během roku 
2016 v lokalitě Hloušek od firmy KVĚT, 

 zhotovení mlatové  úpravy  prostoru  okolo  víceúčelového  hřiště  a  zároveň 
schvaluje  jako  vhodného  uchazeče  o  tuto  veřejnou  zakázku  firmu 
DLAŽDIČSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE Zdeněk Pavlíček, 

 objednání studie „Sběrný dvůr Kobylnice“ , 
 dar ve výši 30.000 Kč hudební skupině FLASH, 
 objednání a úhradu autobusové dopravy do Vyškova a zpět pro uskutečnění 

školního výletu k svátku dne dětí, 
 objednání  vypracování  studie  zástavby  lokality  Za Humny u Ateliér  Zlámal, 

Vídeňská 13, Brno, 
 přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 20.000 Kč na projekt „Vzdělávání 

nás baví v každém věku 2“, 
 přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 43.000 Kč na úrok z úvěru, 
 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a Spolupráci při zajištění 

zpětného  odběru  elektrozařízení  prostřednictvím  stacionárních  kontejnerů 
s firmou ASEKOL a.s.,  

 dar ve prospěch TJ Sokol Kobylnice ve výši 10.260 Kč za sběr železného šrotu, 
 úpravu  povrchu  terénu  okolo  stolu  na  stolní  tenis  v parku  u  sokolovny. 

Úprava  bude  řešena  urovnáním  zeminy  a  uložením  4  ks  pryžových 
dopadových ploch o rozměru 1 x 1 m, 

 koupi mobilního WC pro umístění na víceúčelovém hřišti 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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V 	NAŠÍ 	KOBYLNICKÉ 	ŠKOLE… 	
…čas tak neúprosně letí… 
 
Čas  tak  neúprosně  letí  a  páťáci,  kteří  ještě  nedávno  nesli  do  školy  svoji  první 
školní aktovku, se s námi loučí.  
 A  to před pěti  lety byla  taková nevinná  a bezbranná  stvořeníčka.  Teď  jsou  to 
mazáci.  Jistě, tak se cítí každý, kdo povyroste o padesát centimetrů a hlavně ten, 
kdo nosí v aktovce učebnice pro pátý ročník.  Mají svoje klady i drobné nešvary, 
ale ty už si budou muset vyřešit sami na svých nových školách. My jim přejeme, 
ať  to  s námi  tady nějaký  ten den  ještě   vydrží, udělají nám na památku pěkné 
tablo a potom... mnoho zdaru v novém působišti.  Jejich vzpomínání uvádím na 
závěr. Páťáci toto vzpomínání psali v hodinách informatiky.  
Už nyní se všichni  těšíme  také na patnáct nových prvňáčků. Zasednou do první 
třídy  naší  školy  v  září.  Všichni  se  na  ně  těšíme  a  už  nyní  chystáme  knížky, 
pastelky… 
Oznámení  o  začátku  nového  školního  roku  2016/2017  bude  na  webových 
stránkách školy a vyvěšeno ve vitríně na budově školy. 
Teď už nezbývá než popřát nejen těm vycházejícím krásné a slunečné prázdniny 
a prima začátek nového školního roku! 
            Ilona Martišková,  ředitelka  školy 
 
Základní škola Kobylnice 
Sára Kameníková 
 V roce 2011 začínám chodit do 1.třídy. Znám zde každého, až na dva žáky, Ondru 
Blatného  a  Davida  Langa.  Všichni  se  rychle  skamarádíme  a  začínáme  si  spolu 
hrát.  S  paní  učitelkou  Foralovou  se  učíme  počítat  do  dvaceti,  ale  potichoučku 
počítáme do sta. Čtení mě také baví, nejvíce se mi líbí abeceda. 
Jednoho  dne  se  během  vyučování  rozezní  zvonek:  CRRRRR…,  jdeme  do  šatny, 
zatím  nevíme  co  se  děje.  Oblékáme  se  a  vycházíme  před  školu,  kde  se 
dozvídáme, že je to planý školní poplach.  
Ve druhé třídě dostáváme novou paní učitelku Lenku Halovou. Náš první školní 
projekt  je  o  indiánech.  Vyrábíme  si  indiánský  oděv.  Na  tričko  malujeme 
indiánskou tématiku. 
V roce 2013 se přesouváme do druhého patra a spojujeme se s pátou třídou. 
V  tomto  roce  se  bavíme  projektem  o  pirátech.  Vyrábíme  si  pirátské  šátky. 
Projektem žije celá škola. 
V  loňském  roce  zůstáváme  ve  třídě  sami.  Jako  předchozí  rok máme  za  třídní 
učitelku ředitelku Ilonu Martiškovou. Čtvrtá třída je o něco těžší než ty předchozí, 
a  to  proto,  že  nám  přibývají  dva  nové  předměty,  přírodověda  a  vlastivěda.  V 
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tomto roce je tématem cesta kolem světa. Poznáváme celý svět a vžíváme se do 
role cestovatelů. 
Letos opustíme  ZŠ  v   Kobylnicích  a  vydáme  se na druhý  stupeň. Většina  z  nás 
bude chodit do Šlapanic.  
Na  školu u nás budu  ráda  vzpomínat  a  ráda  se přijedu  za mladšími  spolužáky 
podívat. 
 
Loučení se školou v Kobylnicích 
Honza Urbánek 
Před 5 lety jsem začal chodit do školy. V 1. třídě jsme se učili psát a počítat. Seděl 
jsem vedle Davida Langa, se kterým jsem závodil, kdo umí psát rychleji. Doteď si 
myslím, že jsem byl rychlejší. Učila nás paní učitelka Foralová. 
2.  třída byla nejlepší, dostávali  jsme málo domácích úkolů. Naše  třídní učitelka 
byla  Lenka  Halová.  Na  školním  výletě  jsme  byli  ve  westernovém  městečku 
v Boskovicích, kde se mi moc líbilo. 
Ve 3.  třídě  jsme byli  spojeni  s 5.  třídou. Učila nás paní  ředitelka, která nás učí 
dodnes. Z tohoto školního roku si pamatuji, že jsme byli v Miloticích na zámku a 
cestou se nám rozbil autobus. Jako celoroční projekt jsme měli piráty. 
Ve 4.  třídě  se mi nelíbilo, nebavilo mě  chodit do  školy,  ani  si nepamatuji,  kde 
jsme byli na školním výletě.  
V 5. třídě už s námi nechodil Ondra Blatný, který se odstěhoval. Přibyl nám nový 
předmět  Informatika,  který mám  rád. Od  první  do  čtvrté  třídy  jsem  chodil  do 
školní  družiny,  kde  mě  to  bavilo.  Ve  škole  chodím  na  obědy,  většinou  mi 
nechutnají.  
Tato  škola byla docela dobrá, budu na ni  rád vzpomínat. Po prázdninách budu 
chodit do školy ve Šlapanicích, už se moc těším. 
 
Loučení s kobylnickou školou 
Jonáš Zlatník 
Před pěti lety, přesně, když mi bylo šest, v roce 2011, 1. září, jsem začal chodit do 
školy. 
Jak tak vzpomínám, dostali jsme takový papír, který jsme si měli podepsat. Sami 
napsat, do které třídy chodím a  jestli se nám ve škole  líbí. Rozdali nám sešity a 
ještě předtím jsme se mohli skamarádit. 
Druhý den jsme se začali učit. První písmeno, které jsme se učili, bylo M. Nevím, 
proč zrovna M, ale podle abecedy jsme se rozhodně neučili. Ve druhé třídě jsme 
se naučili dělit a násobit. Hrozně mě to bavilo. A taky jsme měli celoroční soutěž, 
byla o indiánech. Pokud dobře vzpomínám, v první a druhé mě to bavilo. Ale ve 
třetí už to tak lehké nebylo. Začali jsme se učit násobení většími čísly. 
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Byli  jsme  spojení  s pátou  třídou,  tam byla  i moje  sestra Adéla a  její kamarádi: 
Vendula, Sandra, Linda, Adriana a Honza. A taky jsme se učili vyjmenovaná slova. 
Byla celkem těžká. 
Do třídy s námi chodila taky Lucka Lukůvková. Která na konci roku zase odešla. 
Ve  čtvrté  třídě odešel můj nej kamarád Ondra Blatný. Měli  jsme  taky celoroční 
soutěž o cestování kolem světa. My jsme byli červení. 
A  to se dostáváme do poslední  třídy. Do páté  třídy  ještě pořád chodím. A  taky 
máme celoroční soutěž – Středověk. 
Nejraději bych tady zůstal. Tak ahoj školo! 
 
Loučení se školou v Kobylnicích 
David Lang 
Před  pěti  lety  jsem  nastoupil  do  prvního  ročníku  této  školy.  Škola mě  hodně 
bavila. Hráli  jsme spoustu her a byla  to  také možnost  jak se sblížit. Nejvíce mě 
bavila hra na hokej, kdy  jsme vzali pantofli a kopali  jsme do ní. Nebyl  to hokej 
jako takový, ale nás bavil. Dělali jsme mezi sebou plno soutěží. Např. kdo rychleji 
napíše slova v pracovním sešitu. Soutěžil jsem já a můj kamarád Honza. Já dostal 
horší známku, ale myslím si, že jsem vyhrál já.  
Jednoho dne nám začal zvonit zvonek na poplach. Paní učitelka vzala třídní knihu, 
přepočítala  nás  a my  běželi  před  školu.  Později  jsme  zjistili,  že  to  byl  poplach 
falešný.  Později  jsem  strávil  hodně  času  v nemocnici,  proto  si  toho  moc 
nepamatuji. A šel jsem do druhé třídy. 
Ve druhé třídě to byla taky zábava. Měli jsme paní učitelku Lenku Halovou. Podle 
všech ve třídě to byla ta nejlepší učitelka, kterou jsme za pět let měli. Měli jsme 
školní projekt Indiáni. Ve třídě jsme měli také červené domečky, do kterých jsme 
si vybarvovali políčka za každou jedničku, kterou jsme dostali. Na konci školního 
roku jsme je počítali a zjistili jsme, že jsem vyhrál já a můj spolužák Jonáš. Byl to 
můj  poslední  rok,  když  byla  moje  sestra  na  téhle  škole.  Nejvíce  mě  bavila 
prvouka, protože  jsme se učili přírodu a  já bych dodnes mohl být v přírodě celý 
den a nenudil bych se. Příroda  je krásná, ale někdo  ji ničí, ale  to už  jsem zašel 
mimo  školu.  Prázdniny  utekly  jak  voda,  ale  já  jsem  je  prožil  pěkně.  Byli  jsme 
v Chorvatsku na dovolené v Zadaru. A třetí třída byla za rohem.  
Ve  třetí  třídě k nám do  třídy přišla nová  žačka.  Jmenovala  se  Lucie  Lukůvková. 
Dříve bydlela ve Znojmě, ale kvůli  rodinným důvodům se přistěhovali sem. Byli 
jsme spojení s pátou třídou. Byli jsme také v nové třídě. Měli jsme zde počítače a 
každý den  se  losovalo, kdo na ně půjde. Počítačů  zde bylo asi  jen osm, ale na 
poslední bílý nikdo nechtěl, protože byl opožděný. 
Měla nás paní ředitelka, která nás učí i dnes v páté třídě. V polovině 3. třídy nás 
opustila Lucie Lukůvková. Naučili jsme se velkou násobilku a vyjmenovaná slova. 
Ve  škole  už  to  přestávala  být  zábava,  ale  spíše  učení.  Byl  jsem  opětovně  dva 
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týdny v nemocnici. O prázdninách u mě dosti spával můj bratranec a dělali jsme 
nejrůznější kraviny. Po dvou týdnech jsme jeli opět na prázdniny do Chorvatska. 
Koupili  jsme  si  s bratrancem  v Zadaru  přívěsky  a  ty  jsme  nosili,  abychom 
nezapomněli,  jak  jsme se bavili. Přívěsek mám  i dnes, ale doma. A bylo opět po 
prázdninách a šlo se do školy. 
Nastoupil jsem do čtvrté třídy a už jsme byli opět sami. Přišla k nám žačka z obce 
Prace, ze které jsem i já. Naučili jsme se slovní druhy a zlomky. Škola mě bavila, 
ale  ve  druhé  třídě  to  bylo  lepší.  Chodil  jsem  na  keramiku,  ale  spíše  jsme  si 
povídali, jak něco dělali. O prázdninách bylo opravdu teplo a my do srpna trávili 
čas u bazénu. V srpnu  jsme  jeli na dovolenou, ale poprvé  jinam než do Zadaru. 
Jeli  jsme na ostrov Čiovo poblíž Trogíru. Paní, od které  jsme měli ubytování, ale 
dojela po dvou dnech a přemlouvala nás na plavbu na  lodi. Skákali  jsme z lodi, 
kde byla hloubka patnáct až třicet metrů. Následovně jsme jeli na ostrov, kde to 
páchlo, ale koupali jsme se. Na apartmánu jsme zjistili, že tam vyváželi záchody. 
Konec prázdnin  se blížil  a my  jeli  ještě po  českých horách. A  šel  jsem do páté 
třídy. 
Opustil  nás  Ondra  Blatný.  Tenhle  ročník  byl  dobrý.  Naučili  jsme  se  dělení 
dvojciferným  číslem a desetinná  čísla. Nejvíce mě ale bavila vlastivěda, protože 
jsme  se učili o komunistech a o  rocích, které  jsou v nedaleké historii. V březnu 
jsme začali trénovat ještě se třemi spolužačkami na gymnázium. V dubnu jsme si 
jeli do Šlapanic zkusit přijímačky. Začal jsem poslouchat Rap, Hip‐hop a Dubstep. 
Zajímal jsem se také o E‐sporty o počítačové hry.  
Budu na školu vzpomínat. 
	
OKÉNKO 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	

S příchodem  jara  se pro děti objevily nové příležitosti,  jak poznávat okolní 
svět.  

V  pondělí  14.  3.  proběhl  na  fotbalovém  hřišti  odborný  výukový  program 
s názvem Krása letu od společnosti na ochranu dravých ptáků – Zeyferus. Všichni 
společně  jsme obdivovali desítky nádherných sov, krahujcovitých  i sokolovitých 
dravců. Ukázky letových schopností a loveckého umění byly doplněny výkladem, 
zaměřeným  na  přirozené  chování  dravců  v  přírodě,  jejich  význam  pro  daný 
ekosystém  i možnosti  aktivní  ochrany.  Děti  na  vlastní  oči  viděly  bleskurychle 
útočícího sokola, raroha kličkujícího při  lovu a třímetrové rozpětí supa a mnoho 
dalších  dravců.  Moderní  sokolnictví  není  jen  show  pro  děti,  je  to  zejména 
ochrana  přírody  a  ohrožených  druhů,  rehabilitace  zraněných  ptáků  a  jejich 
návrat do přírody.  

Druhá polovina března patřila  tradičnímu „velikonočnímu  tvoření“. Vznikaly 
velikonoční kraslice,  jarní dekorace, přáníčka, pletené pomlázky a  také výrobky 
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z netradičních materiálů. Nezapomněli  jsme ani na velikonoční  zvyky a  tradice. 
Ve  středu  23.  dubna  děti  potěšily  obyvatele  Kobylnic  kulturním  vystoupením, 
které se konalo u „obecní lípy“.  

Dne 5. 4.  jsme byli pozváni do ZŠ, kde proběhl zábavně vzdělávací program 
mobilního  planetária  pro  děti  od  3  let.  Srozumitelnou  formou  pohádky  „Jak 
Měsíc  putoval  ke  Slunci  na  návštěvu“  se  děti  seznámily  se  základními  jevy 
astronomie. Poznaly jednotlivá znamení zvěrokruhu, dozvěděly se, proč se střídá 
den a noc a  jak se  jmenují fáze Měsíce. Program se dětem  líbil, neboť tematika 
vesmíru je velmi zajímá.  

21. 4. navštívily děti z MŠ hasičskou zbrojnici ve Šlapanicích. Měly možnost 
prohlédnout  si  hasičskou  techniku,  tj.  vybavení  požárních  aut  i  výstroj  hasičů. 
Děti  vyslechly  pečlivě  a  srozumitelně  připravený  výklad  místních  hasičů. 
Zopakovaly si pravidla a zásady dráčka „Hasíka“ a také důležitá telefonní čísla na 
integrovaný záchranný systém.  

Během  celého  školního  roku  s  dětmi  rozvíjíme  a  upevňujeme  znalosti  a 
dovednosti potřebné k jednání ve prospěch životního prostředí. Den Země jsme 
si  připomněli  prožitkovou  výukou  přímo  v  terénu.  Děti  měly  za  úkol  odhalit 
chyby, kterých se dopouští lidé v přírodě, a zdůvodnit, proč není správné se takto 
chovat. Objevily  např.  pneumatiky  a  PET  lahve  v  potoce,  nesprávně  vytříděný 
odpad, na zemi poházené papírky, apod. 

Tyto  zkušenosti  a  vědomosti  děti  prohloubily  v  navazujícím  ekologickém 
programu s názvem „Dobrý hospodář“. Vyzkoušely si didaktickou hru zaměřenou 
na třídění a využití odpadů, zhlédly ukázky recyklovaných materiálů a „založily si“ 
svůj  vlastní  kompost.  Největší  dojem  zanechalo  pozorování  živých  žížalek  při 
práci. 

Zahradnictví  pana  Šustra  nás  v květnu  přivítalo  krásnými  voňavými  květy 
citrusů. Letničky na balkón i do záhonu již plně kvetly a na prodej byly připravené 
řezané  cibuloviny. Měli  jsme  co obdivovat a  zároveň  se  také učit, ať už barvy, 
tvary či názvy rostlin.  

Do konce května zvládly děti ještě vycházku na Mohylu míru (starší děti) a ke 
„třem doubkům“ u obory (mladší děti). Těšíme se na výlet do Vyškova za vojáky a 
do Bučovic na zámek.  

Na „zahradní slavnosti“ se budeme snažit tanečky a písničkami potěšit rodiče 
dětí z mateřské školy a oslavit tak jejich svátek. 

Potom  už  nás  čeká  jenom  divadlo  s  pohádkou  O  perníkové  chaloupce, 
rozloučení s předškoláky a „hurá“ na prázdniny. 

            Kolektiv učitelek MŠ 
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ŠKOLNÍ 	DRUŽINA                                                                  

Novinky ze školní družiny přinášíme v následujícím článku. Pokud jste zvědaví, 
co je u nás nového, čtěte dál. 

V  lednu jsme si připomněli svátek Tří králů. Stejně jako Ježíškovi přinesli dary 
králové,  i  děti  v  kobylnické  ŠD  byly  obdarovány  dárky  od  Tří  králů.  A  radost 
v dětských očích byla veliká. Nová koloběžka, sportovní náčiní – florbalky, míčky, 
šlapadla  –  nebyly  jediné  dárky.  Králové  přinesli  také  společenské  hry,  z  nichž 
největším hitem se stal Labyrint a Kuřecí olympiáda. 

V  únoru  nás  čekal maškarní  karneval.  Jelikož  letošním  celoročním  školním 
projektem  je Středověk, většina dětí byla oblečena do  středověkých kostýmů a 
masek. Spousta princezen, rytířů, katů a koček zaplnila v tento den školní družinu. 
Program byl následující: přehlídka masek,  fotografování,  taneční hry a  soutěže, 
mazurka,  kterou  děti  zatancovaly  v  MŠ  mladším  kamarádům.  Nechyběly  ani 
odměny a masopustní dobroty. 

Ve  zdravém  těle,  zdravý  duch  –  ano,  tento  slogan  zastávali  naši  předkové 
odedávna. 

Letos jsme se s dětmi zaměřili na smyslové vnímání. Prostřednictvím her nebo 
tvořivé  činnosti  si  děti  mohli  alespoň  na  chvíli  vyzkoušet  jaké  to  je,  žít 
s hendikepem. 

V pondělí po Smrtné neděli jsme vynesli Smrtku neboli Morenu, abychom tak 
nadobro  zahnali Paní Zimu.  Jestli  se nám  to povedlo, posuďte  sami. Do potoka 
jsme vhodili  výdumky  z  vajec – připomínka končící  zimy. Potom  jsme hodili do 
potoka  větvičky  rozkvetlého  zlatého deště  –  připomínka nastupujícího  jara. Na 
závěr  jsme, za přítomnosti pana Klašky, Morenu na školní zahradě zapálili a  tak 
nadobro  zahnali  zimu.  Děti  dostaly  preclíky,  které  nám  ochotně  napekla  paní 
Klašková č.p. 3. Podle starodávného zvyku dostávaly děti preclíky, aby je pak celý 
rok nebolely zuby. Tak uvidíme, jestli to funguje i dnes. 

Již  tradičně  jsme  se  zapojili do projektu  „Skutečný dárek." Děti,  za podpory 
rodičů,  zváží,  kolik  jsou  ochotny  přispět  na  chudé  lidi  a  děti  v  zemích  třetího 
světa. Poté  tuto  částku  vhodí do připravené pokladničky.  Z  vybraných peněz  si 
děti odhlasují, jaké konkrétní věci či služby se v tamní oblasti podpoří. Letos jsme 
prostřednictvím  této  organizace  přispěli  na  bezpečný  porod,  nové  záchody, 
kvalitní výživu pro děti, kudrnatou ovečku a veselou kozu. Celková  částka  činila 
3.500 Kč. 

Před  Velikonocemi  proběhl  "Kraslicový  týden"  a  soutěž  "O  nej"  perníkovou 
kraslici. 

Jeden týden v dubnu patřil jarním ptáčkům: vlaštovce, rorýsovi, čápovi, vlze a 
kukačce. Ráno, když děti přicházely do školy, vítal je ve vestibulu školy zpěv ptáků. 



1212 

V družině děti dostávaly základní informace o daném ptáčkovi. Dále je čekal úkol, 
který  řešily  s  kamarády,  rodiči  nebo  vychovatelkami.  Za  správné  odpovědi 
dostávaly odměny. 

V druhé polovině dubna jsme oslavili Den Země. Děti ve skupinkách soutěžily 
ve  znalostním  kvízu,  stavěly  si  hnízda  a  hledali  ukrytá  vajíčka  (plastová  Kinder 
vajíčka). Kvíz se týkal především správného třídění odpadu a chování v přírodě. 

Na konci dubna  jsme čarovali. Blížil se Den čarodějnic, a tak si děti na školní 
zahradě vyzkoušely dva pokusy: sopku a barevné mléko. Vyráběli  jsme  i stínítko 
na svíčku s čarodějnými motivy. 

V  květnu  jsme  si  s  dětmi  připomínali  700.  výročí  narození  českého  krále  a 
římského  císaře  Karla  IV.  O  všem  dobrém,  co  tento  panovník  pro  naši  zemi 
vykonal,  jsme  si  četli,  povídali,  prohlíželi  fotografie.  Do  vestibulu  školy  jsme 
umístili krále s vlastnoručně vyrobenými korunovačními klenoty. 

V závěru roku nás čekají následující akce: vycházka do Sokolnic – terapeutická 
zahrada, Den dětí, spaní ve ŠD, zahradní slavnost. 

Závěrem  děkujeme  všem,  kteří  jste  nám  jakýmkoliv  způsobem  nápomocni. 
Velmi  si  vážíme  starých,  přesto  funkčních  hraček  a  her.  Děkujeme  za  sběr 
odpadového materiálu, ze kterého s dětmi vytváříme pěkné výrobky a za dobré 
slovo, které vždy potěší. 
Hezké a pokojně strávené letní dny, hodně sluníčka a málo mráčků všem rodičům 
i jejich dětem 

                                           přejí vychovatelky Petra Štefková a Magda Klašková 
	
VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 	
V sobotu  23.  dubna  2016  se  uskutečnilo  na  obecním  úřadě  slavnostní  vítání 
nových občánků naší obce. Pan starosta přivítal 4 děti. 
Byly to: Nela Černatovičová, Vilém Krejčiřík, Milan Kachlíř a Alžběta Brtníková. 
Slavnostní akci zpestřilo vystoupení dívek z naší základní školy pod vedením paní 
učitelky Ivy Kvasničkové.  
Příští vítání občánků se uskuteční v říjnu 2016.  
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 	
PUTOVÁNÍ 	SENIOREK 	KOBYLNICKÉHO 	KLASU  

Náš KLAS se schází pravidelně 2x v měsíci. Při každém našem setkání jsme se 
těšily na jaro a na naše vycházky, které pravidelně pečlivě připravujeme. 

První naší letošní výpravou byl výlet do Olomouce. Proběhl 19. dubna 2016. 
Brzy  ráno  jsme  společně  odjely  autobusem  linky  č.  48  do  Brna.  Po  zakoupení 
jízdenek  jsme zjistily, že doprava bude  tentokrát  trochu komplikovaná. Na  trati 
Brno  –  Nezamyslice  byla  výluka  a  tak  první  část  naší  cesty  byla  náhradním 
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autobusem  a  teprve  z Nezamyslic  jsme  pokračovaly  vlakem.  Cesta  byla  velice 
příjemná.  Když  jsme  dojely  do  Olomouce,  přesedly  jsme  na  městskou 
hromadnou dopravu  a přesunuly  se  tak do  středu města. Pomalou  chůzí  jsme 
procházely  Dolním  náměstím  se  souborem  barokních  kašen  a  sloupů.  Potom 
následovalo Horní náměstí, kde  se nachází  sloup NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, který  je 
zapsán od roku 2000 na seznamu památek UNESCO. Na náměstí jsme obdivovaly 
radnici  s orlojem.  Caesarova  kašna,  která  se  zde  také  nachází,  představuje 
bájného zakladatele města GAIA JULIA CAESARA. Na Horním náměstí, v blízkosti 
orloje, je umístěn bronzový model města, který nabízí pohled na historické jádro 
z ptačí perspektivy. Prošly  jsme k chrámu svatého Mořice, kde kromě prohlídky 
chrámu následoval výstup na vyhlídkovou věž, ze které byl nádherný výhled na 
centrum Olomouce i jeho okolí. Bylo krásné počasí a tak bylo vidět hodně daleko. 
Dále  na  naší  cestě  následoval  kostel  svatého Michala  a  od  něho  jsme  přešly 
k dómu svatého Václava. Zde roku 1306 vymřel po meči slavný rod Přemyslovců. 
Po  jeho prohlídce  jsme  si daly  krátký odpočinek u dobrého oběda  a pak  jsme 
pokračovaly. Navštívily jsme ještě vlastivědné muzeum, kde jsme absolvovaly tři 
druhy prohlídek: 

1. Zlatý Uničovský poklad. 
2. Národopisnou výstavu s názvem „Od kolébky do hrobu“. 
3. Výstavu fauny a flóry. 
Všechny tři okruhy byly velmi zajímavé. Po prohlídce jsme se rozdělily. Jedna 

část jela domů a druhá část šla vycházkou přes Bezručovy sady a zakončila výlet 
sladkou  odměnou  v cukrárně.  Výletu  se  zúčastnilo  7  seniorek,  které  se  domů 
vracely s krásnými zážitky. 

Druhým  naším  putováním  byl  dne  6.  května  2016  pěší  výlet  z konečné 
zastávky  tramvaje  v Obřanech  do  Bílovic  nad  Svitavou.  Cesty  se  zúčastnilo  9 
seniorek. Vycházka byla nenáročná a vedla kolem řeky Svitavy. Cestou tam i zpět 
jsme  zažily  hodně  legrace.  Opět  nám  přálo  počasí.  V Bílovicích  jsme  se  byly 
podívat  na  myslivnu  Lišky  Bystroušky,  osvěžily  se  u  studánky  a  pokračovaly 
k památníku Leoše Janáčka a k památníku Lidušky, (sirotek nalezený o Vánocích 
v lese panem Rudolfem Těsnohlídkem). Tento památník jsme musely trošku více 
hledat. Po výborném obědě  jsme se rozdělily na tři skupiny.  Jedna  jela do Brna 
vlakem, druhá  šla  zpět pěšky do Obřan  a  třetí  skupina  se  šla  ještě podívat  ke 
kostelu, který nás z dálky zaujal svou barevnou střechou. Okolí kostela bylo hezky 
upravené  a  celkově  stavba  působila  zajímavě.  Tento  kostel  je  zasvěcen  našim 
věrozvěstům –  svatým Cyrilu a Metoději. Po prohlídce  se  i  třetí  skupina vydala 
pěšky zpět do Obřan. 

Třetí,  ale  zato nejnáročnější  túra nás  čekala  10.  května  2016,  kdy  jsme  se 
vydaly  na  Pálavu.  Bylo  nás  devět  seniorek.  Doprava  byla  tentokrát  trochu 
náročnější a  to  jak  tam,  tak  i nazpět. Nás  to ale neodradilo. Z Kobylnic do Brna 
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jsme jely jako obvykle linkou číslo 48. Po zakoupení jízdenek jsme první část cesty 
z Brna  do  Šakvic  absolvovaly  vlakem.  Ze  Šakvic  do  obce  Perná  jsme  jely 
autobusem a z Perné do Klentnice  také. Klentnice byla naším výchozím bodem. 
V Klentnici  je proslulá  „Farní  cukrárna“,  kde  jsme  se  krátce  zastavily,  abychom 
zjistily,  jak dál. Měly  jsme  štěstí na velmi ochotného mladého muže, který nás 
dovedl k první  směrové značce. Potkaly  jsme  i  starší paní, která nám vyprávěla 
pověsti  o  Sirotčím  hrádku.  Od  té  doby  se  jednalo  o  velmi  náročný  pochod  a 
mnohá  z nás  si  sáhla až na dno  svých  sil. Přecházely  jsme přes  Stolovou horu, 
odkud  byl  první  nádherný  výhled  do  kraje.  I  tentokráte  nám  přálo  počasí. 
Pokračovaly  jsme  dále  přes  Sirotčí  hrádek.  Ten  jsme  poctivě  prochodily  přes 
nebezpečné kameny. Poté následovala krátká cesta silnicí a opět jsme se dostaly 
do lesa a velmi příkrého stoupání do Sedla. Odtud jsme prošly na Děvín, kde byl 
znovu  překrásný  výhled  do  kraje.  Při  tom  pohledu  jsme  jedním  hlasem  říkaly: 
„Krásná je naše zem!“ A všechna únava byla v tom okamžiku zapomenuta. Za ten 
pohled  to  opravdu  stálo!    Dále  následoval  rozcestník  Obora  a  cesta  k Dívčím 
hradům a do obce Pavlov. Zde jsme se rozdělily. Jedna polovina šla do Pavlova a 
druhá polovina šla k Dívčím hradům a potom také do Pavlova. V Pavlově jsme se 
sešly obě skupiny v předzahrádce  jedné příjemné restaurace. Po dotazu číšníka, 
co  si  budeme  přát,  se  jedním  hlasem  ozvalo:  „Pivo!“  V  té  době  jsme  měly 
v nohou cca 15 km. Po velmi dobrém pozdním obědě jsme se vydaly na zpáteční 
cestu domů. Z Pavlova do Milovic jsme  jely autobusem a stejně tak z Milovic do 
Zaječí. Ze Zaječí  jsme pokračovaly vlakem do Brna. Během dne  jsme se potkaly 
s mnoha velice ochotnými lidmi a to jak s mladými, tak i pokročilého věku. Prožily 
jsme den plný únavy, ale hodně  jsme si užily  i  legrace a  také  jsme poznaly,  jak 
krásná příroda je na Pálavě. 

Dne 31. května 2016 jsme domluvené na vycházku do kraje Pohádky máje, za 
Ríšou a Helenkou. Snad budeme mít i tentokráte štěstí na počasí. Věřím, že každá 
seniorka si vezme s sebou dobrou náladu. 

Za seniorky Kobylnického KLASu: Eliška Urbánková. 
	
SBOR 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	KOBYLNICE 	

 
Brigáda na dřevo 
V měsíci únoru,  březnu,  dubnu  a  květnu  proběhly  brigády  na  dřevo.  Bylo 

nutné  z důvodu  bezpečnosti  pokácet  topoly  v Hloušku.  Věnovali  jsme  jim 
většinou  některý  víkendový  den,  a  jelikož  se  jednalo  o  velké množství  dřeva, 
strávili jsme někteří na brigádách i přes 20 nebo 30 hodin.  

I některé ženy ze sboru přiložily ruce k dílu a byly nápomocné buď při sbírání 
větví,  sběru  polen,  skládání  dřeva  nebo  i  nějakým  občerstvením,  aby  bylo  co 
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zakousnout.  Zpočátku,  kdy  bylo  potřeba  topoly  v Hloušku  nejprve  pokácet, 
ženy měly  za úkol usměrňovat dopravu  (jelikož hrozil pád  stromu do  silnice) a 
hlídat  okolí  před  chodci  a  pejskaři,  aby  nedošlo  k úrazu.  Všechny  topoly  byly 
úspěšně  pokáceny.  O  tuto  náročnou  práci  se  postarali  velmi  schopní  pilaři 
Ladislav Votápek st. a Ladislav Votápek ml. Poté byly stromy rozřezány, následně 
rozštípány, naloženy na kontejner a nákladním autem převezeny na spodní dvůr, 
kde bylo dřevo  složeno a naskládáno do  chlévů. Tento  stejný  scénář proběhl  i 
několikrát  za  den.  Z tohoto  místa  se  dřevo  postupně  odebírá  a  převáží  na 
hasičku,  aby  hřálo  nás  i  naše  děti  při  tréninku  konaném  v klubovně  hasičky 
(v zimních měsících) a také při pronájmu.  

Velké  poděkování  patří  všem  členům  a  členkám  sboru  (muži,  ženy  i  děti), 
jejich rodinným příslušníkům, kteří přiložili také ruku k dílu, a v neposlední řadě 
Pavlovi Horáčkovi  za  zapůjčení nákladního  auta  s kontejnerem,  aby bylo dřevo 
jak odvézt.  

Eva Dvořáčková za kobylnické hasiče 
 
Trénoviště: 
Na našem novém trénovišti (vedle fotbalového hřiště) trénujeme s dětmi 4x 

týdně + 1x týdně trénují ženy. Snažíme se zde upravit – srovnat povrch tak, aby 
se  nám  tu  dobře  běhalo  a  eliminovali  jsme  možnost  zranění  v podobě 
vymknutých  kotníků  a  podobně.  V poslední  době  nás  ovšem  trápí  zcela  jiný 
problém a  tím  jsou stopy po psích mazlíčcích. Byli bychom rádi, kdyby se  jejich 
páníčkové chovali na  trénovišti  tak,  jako by  tam cvičili oni sami,  či  jejich děti, a 
tyto stopy po sobě posbírali. Zajisté chápete, že není příliš příjemné běhat a válet 
se v trávě, kde může čekat takové nemilé překvapení. Děkujeme za pochopení a 
za dodržování.  

        Eva Dvořáčková za kobylnické hasiče 
 
Hasičské závody – ženy  
V sobotu 14. května se uskutečnila první  letošní soutěž pro ženy v požárním 

sportu.  Konala  se  v Dolních  Kounicích,  v odpoledních  hodinách.  Ke  startu  se 
dostavila  3  družstva  žen  –  kromě  kobylnických  žen  se  dostavily  ještě  hasičky 
z Ivančic a ze slovenského Zohoru.  

Naše  družstvo  se  sešlo  v sestavě:  strojník  –  Anna  Chybová,  savice  –  Dana 
Cecálková,  koš  –  Zdeňka  Pospíšilová,  „béčka“  –  Eva Dvořáčková,  rozdělovač  – 
Martina Garlíková,  proudy  – Marcela Valová  a  Lenka  Kokešová.  Jako  řidič  nás 
doprovodil Karel Klaška.  

Kobylnické  ženy  se  umístily  na  krásném  2.  místě  a  tím  tedy  neobhájily 
loňskou výhru a putovní pohár převzaly ženy ze Zohoru. Na 3. místě skončily ženy 
z Ivančic.  Jelikož  se  jednalo  o  první  letošní  soutěž  a  startovala  s námi  i  nová 
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„sestra“  Lenka  Kokešová,  řekla  bych,  že  stříbrný  pohár můžeme  považovat  za 
velmi uspokojivý výsledek  .  

 
Hned následující den – v neděli 15. 5. 2016 se od rána uskutečnilo I. okresní 

kolo v Sivicích. Na této soutěži se sjela opět 3 ženská družstva, tentokrát kromě 
kobylnických žen dorazily ženy z Hostěnic rovnou se dvěma týmy – Hostěnice A a 
Hostěnice B. Závodilo se ve štafetě 4x 100m s překážkami a druhá část soutěže 
byly dva pokusy v požárním útoku.  

 
Na štafetu jsme postavily dva týmy v níže uvedené sestavě: 
 

PŘEKÁŽKA  TÝM A  TÝM B 

Proskočení oknem  Zdeňka Pospíšilová  Marcela Valová 
Přeskok bariéry  Lenka Kokešová  Jana Bílá 

Kladina  Kristýna Fujsová  Martina Garlíková 
Přenesení „hasičáku“  Dana Cecálková  Eva Dvořáčková 

   
Požární  útok  byl  na  dva  pokusy,  první  pokus  nám  nevyšel  zcela  dle  našich 

představ, ale druhý byl vydařenější. Po vyhodnocení obou soutěžních disciplín se 
naše  družstvo  umístilo  na  skvělé  opět  stříbrné  pozici.  Tedy  vyhodnocení 
víkendu…dva dny, dvě soutěže, dva stříbrné poháry . Myslím, že můžeme být 
všechny  spokojené  s dosavadními  výsledky  a  na  další  soutěž  ještě  více 
potrénujeme  a  pokusíme  se  o  ještě  lepší  výsledky.  Na  sivickou  soutěž  nás 
doprovodil  sám  náš  starosta  sboru  –  Jirka  Pecl  a  další  podporou  a  pomocnou 
rukou nám byl  Ladislav Votápek  st. Tímto děkujeme nejen  jim,  ale  také našim 
rodinám  a  přátelům  za  podporu,  fandění,  focení  při  soutěži  a  veškeré  další 
pomoci.  

Eva Dvořáčková za kobylnické hasičky 
 
MLADÍ HASIČI A JEJICH ČINNOST: 
Dne  12.  3.  2016  se  konala  uzlovací  soutěž  na  SŠ  v Bosonohách.  Ze  všech 

vypravených  družstev  se  nejlépe  umístila  starší  přípravka,  která  skončila  na  3. 
místě.  

Měsíc duben jsme zahájili finálovou uzlovací open ligou, která se konala na ZŠ 
Elišky Přemyslovny v Brně – Novém Lískovci. Do finále mezi 8 nejlepších družstev 
se probojovala  i 3 družstva přípravek  z Kobylnic. Děti  se umístily na 2., 3. a 7. 
místě.  Finalisti  byli: David  Pospíšil,  Adam Oldřich,  Jakub  Spáčil, Nela  Chybová, 
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Matěj  Šesták,  Tereza  Fučíková,  Tereza  Kopřivová,  Nela  Dvořáčková,  Vanesa 
Bětíková, Ludvík Cecálek, Eliška Šlapanská a Jakub Florian.  

 
16. dubna  jsme se s mladými hasiči  zúčastnili  jarního úklidového dne v naší 

obci. Prošli jsme trasu od fotbalového hřiště směrem ke hřbitovu, kolem obory a 
ke 3 doubkům a zpět přes Borky a naše trénoviště.  

Za  příznivého  počasí  jsme  začali  trénovat  požární  útok  na  vodu  se  všemi 
skupinkami. Tímto děkujeme bratrům a sestrám z našeho sboru a také rodičům 
mladých  hasičů  za  výpomoc  s přesunem  potřebné  výstroje  a  výzbroje  nutné 
k tréninku a dozoru nad dětmi. 

21. 5. proběhlo  jarní kolo hry Plamen, které se konalo v Brně – Králově Poli, 
ve sportovním areálu VUT. I když hřiště si letos organizátoři akce vybrali opravdu 
kvalitní, soutěž nebyla pro mnohé vůbec příjemná. Na nástupu se sešlo celkem 
70  družstev  jak  z oblasti  Brno‐město  tak  i  Brno‐venkov.  Tímto  úmyslem  spojit 
oba okresy se staly závody nepřiměřeně zdlouhavé, nepřehledné a výkonnostně 
náročné pro všechny děti.  

Výsledky ovšem stály za to  i za těchto nepříjemných okolností. Přípravka se 
umístila  na  1.  a  3. místě, mladší  žáci  na  17. místě  a  starší  žáci  na  11. místě. 
V kategorii dorostenec – jednotlivec se umístil na 4. místě Jan Záviška.  

Děkujeme  za  spolupráci při  závodech všem  rodičům, bratrům a  sestrám  ze 
sboru. 

V současné době se připravujeme na soutěže ligy mládeže v požárním sportu, 
což  se  týká mladších  a  starších  žáků,  a  běh  na  60 m  s překážkami  podle  hry 
Plamen a Starého Lískovce pro přípravky a dorostence.  

       Za mladé hasiče Zdeňka Pospíšilová 
 

SPORTOVNÍ 	KOMISE 	
 

Badmintonový turnaj 
Máme  malé  shrnutí  tentokrát  ze  2.  Ročníku  badmintonového  turnaje. 

V tomto roce se přihlásilo pouze 6 dvojic, ale na náladě a sportovních výsledcích 
se to nijak neodrazilo. Možná to bylo  i tím, že se turnaj sjednotil na přesnějších 
pravidlech. Hned na začátku bylo dané, že se můžou přihlásit jen smíšené dvojice 
nebo  dvojice  žen.  Tak  jako  loni  se  za  ženy  přihlásily  Petra  Kučerová  a  Hana 
Smetanová  a  měly  radost  z každého  dobře  odehraného  míčku.  Prostě  si  to 
užívaly. Mou povinností bylo zajistit  dobrý průběh, získat nějaké sponzory  a to si 
myslím,  že  se mně podařilo. Každá dvojice dostala malou  cenu,  která  je  velice 
potěšila. Při předávání cen byly nejvíce potěšeny děti výherců.   Nejen že vyhráli 
jejich rodiče, ale pohár, který si odnášeli, se  jim moc  líbil. Myslím si, že akce se 
podařila a všichni byli spokojeni. 
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Poděkování  patří  také  Vladanu  Malachtovi,  který  během  celého  turnaje 
zapisoval výsledky většiny jednotlivých utkání. 

Jak  už  jsem  se  zmínil,  nesmíme  zapomenout  na  sponzory.  Velký  dík  patří 
Sokolu  Kobylnice  za  pronájem  sokolovny. Dále Obec  Kobylnice,  Restaurace  Za 
Kovárnou, TONDACH – Ruda Prus, Pepa Smetana AVIMA, Autodoprava Lhotský, 
Jana Poláčková, REXROTH Bosch Group – Pavla Šestáková 

A na závěr výsledky turnaje:   1. místo manželé Hudečkovi 
                                                     2. místo Karel Šťastný – Lenka Přerovská 
                                                     3. místo manželé Teclovi            
 
Všem  bych  chtěl  poděkovat  za  účast,  dobrou  náladu,  sportovní  jednání  a 

podporu dobré věci.  
Za rok na shledanou. 

                                                              Za sportovní komisi – Lukáš Žáček 
 

SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE 
Cyklistické odpoledne pro děti  se uskutečnilo  letos premiérově 22. května, kdy 
22  dětí  soutěžilo  v rychlosti  a  dovednostech  na  překážkové  dráze  za  krásného 
letního počasí. Odměněni byli všichni zúčastnění a ti nejlepší, ve třech věkových 
kategoriích, byli také dekorováni medailemi a celkový vítěz obdržel zlatou trofej. 
My pořadatelé jsme byli odměněni nejedním poděkováním rodičů. 

Petr Peško, předseda sportovní komise   

KULTURNÍ 	KOMISE 	
 
11. ročník Kobylnické kuličkiády 
Letošní květen byl, co se  týká počasí, spíš podzimní a  tak  jsme  čekali,    jaké 

počasí  bude  v sobotu  na  kuličkiádu.  Zda  nám  bude  přát  sluníčko.  A  věřte‐
nevěřte,  bylo  krásně.  Od  rána  svítilo  sluníčko  a  obloha  byla  jako  vymetená. 
Jelikož se hokej hrál v jiném  termínu,  tak bylo  i více účastníků v kategorii mužů 
celkem 9. Ženy,  jako vždy, nezklamaly: nakonec se přihlásilo 18 žen a mezi nimi 
jedna seniorka, paní Eva Mazalová. Dospělí hráči vydrželi až do konce hry  i když 
sami  vypadli  třeba  již  v prvním  kole.  Fandili  a  podporovali  až  do  poslední 
rozhodující kuličky.  

 Jsou kategorie, kdy se přihlásí málo dětí. Menší kategorie jsou více závislé na 
tom,  že  s nimi musí přijít  rodiče. Na  kuželky přišly  jen 3 děti  s maminkami. Ve 
skupině předškoláků se přihlásily jen 4 děti a tak si zahrál každý s každým, jen se 
muselo dávat pozor, aby si nezašlapaly kuličky do země. Ve skupině dětí od 7 do 
9  let se přihlásilo nejvíce dětí, celkem 20. Tyto děti si  to nádherně užívají,  jsou 
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nadšené při každé hře a bývá zde také nejvíce fandění. Je to také tím, že mohou 
přijít  sami bez  rodičů. V nejstarší dětské  kategorii od 9  let  se  letos přihlásilo 9 
dětí, což mě mile překvapilo.  

Každé dítě, které přišlo a zahrálo si kuličky, bylo odměněno malým dárkem a 
sladkostí. A každý si odpoledne krásně užil. 

Nesmíme  zapomenout  ty, kteří nám přispěli na výhry pro naše, především, 
malé soutěžící. Byli  to: Autodoprava Lhotský, Restaurace Za kovárnou, manželé 
Vašíčkovi a všichni, kdo přispěli alespoň malou částkou pro děti. 

 
Na závěr pořadí: 
 

děti  do 3 let  3‐5 let  6‐9 let  nad 10 let 
1. místo  Silvinka 

Peclová 
Matěj Šesták   Ondra Matula   Veronika 

Popelková 
2. místo  Ondra 

Vymazal 
David Kryštof  Honzík Kubát  Tomáš Král 

3. místo  Lukášek 
Mádl 

Honzík Jadrný  Marek Novotný  František Kubát 

 
dospělí  ženy  muži 

1. místo  Jana Kulíšková  David Kubát 
2. místo  Magda Klašková  Ruda Prus 
3. místo  Alena Sedláková  Kamil Šesták 

 
Všem výhercům gratuluji, ale myslím si, že vyhráli všichni, kteří přišli, zahráli 

si a prožili bezva odpoledne. 
Za kulturní komisi Jana Poláčková 

	
KOBYLNICE 	V 	OBDOBÍ 	BITVY 	U 	SLAVKOVA 	

                                                           (závěr)
Na  druhý  den  po  válečném  běsnění,  tedy  3.  prosince  1805,  začal  pro 

obyvatelstvo  vesnic,  kolem  kterých proběhla bitva,  čas nucených prací. Ranění 
všech  armád  se  sváželi  do  polních  lazaretů  a  špitálů  k ošetření. Velké  lazarety 
vznikly  např.  v Ponětovicích  a  Jiříkovicích,  špitály  pak  např.  ve  Šlapanicích 
v budově dnešního gymnázia a také na náměstí v budově muzea.

Když  byli  ranění  ošetřeni  a  z  bojiště  přemístěni,  nastal  čas  postarat  se  o 
mrtvé. Jednalo se zhruba o 16 000 až 20 000 vojáků. Vesničanům bylo přikázáno 
rychle kopat masové hroby, kam se sváželi mrtví z celého bitevního pole, neboť 
vysoká  rychlost  pohřbívání  byla  nutností  vzhledem  k možnému  výskytu 
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epidemie. Např. v Brně vypukla epidemie  tyfu  jen několik dní po bitvě. Poloha 
některých  hromadných  hrobů  nebyla  dodnes  odhalena  a  stále  se  náhodně 
nalézají při  různých výkopových pracích. Nacházení samostatných hrobů pak  již 
vůbec není výjimkou.

Vesničané  byli  také  najímáni  na  sběr  vojenského  materiálu,  zejména 
dělových  koulí,  za  které  francouzští  vojáci  dokonce  vypláceli  odměny.  Přímý 
svědek, pratecký rychtář Tůma, si o tom zapsal: „Francózi nás schytale a mosele 
sme  kopat  hrobe,  na  voze  pak  nakládale  flinte  i  šable  a  vozili  do  Brna.  Pod 
trestem  zastřelení  nám  zakázale  zbraň  si  nějakó  sebrat.  A  belo  jich  halde, 
polámané i celé.“

Celé okolí bojiště snášelo přítomnost vojsk až do poloviny  ledna roku 1806, 
kdy  se  francouzští vojáci  stáhli do Rakous. Následky války ale přetrvávaly  ještě 
roky po bitvě v podobě chudoby, hladu a epidemií. Obyvatelé předčasně umírali 
a rodilo se také méně dětí.

Čtyři  roky  po  bitvě  u  Slavkova  v roce  1809  zaplavila  francouzská  vojska 
Moravu znovu. V důsledku další porážky Rakušanů u Znojma kraj opět trpěl pod 
vojenskou okupační správou.

Se  závěrem  bitvy  se  také  pojí  legenda  o  pokladu.  Ruská  armáda  svým 
vojákům před bitvou nevyplatila žold (údajně se jednalo o dva sudy zlata a čtyři 
sudy  stříbra)  a  ve  zmatku ústupu  jej prý pluk  carské  gardy  zakopal na březích 
Zlatého potoka. Dodnes se najdou nadšení hledači, kteří na různých místech po 
pokladu  stále  pátrají.  Nejspíš  se  však  jedná  pouze  o  pověst,  neboť  ústními 
legendami se kraj jen hemží…

 Editor Petr děkuje autorovi Zdeňkovi  
za pohled do Kobylnic a okolí v období bitvy u Slavkova 

 
NĚCO 	PRO 	DĚTI 	
 

Milé  děti,  začaly  vám  prázdniny,  a  tak  jistě  strávíte  spoustu  času 
venku na sluníčku, v lese a u vody. Někteří z vás se možná podívají i 
k moři. Kdyby ale přece jen třeba pršelo, máme tu pro vás básničky a 
obrázky, které si můžete vybarvit podle vlastní fantazie. 
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NAŠI 	JUBILANTI 	
Významná životní jubilea ve druhé polovině r. 2016 (červenec ‐ prosinec) 
oslaví tito občané: 
 

50 let       
Jaroslava Kincová 
Vítězslav Král 
Jarmila Šmerdová 
Pavel Faltejsek 
Petr Kinc 

 

60 let 
Jan Otiepka 
Judita Dolanská 
Zdenka Bednářová 
Marie Procházková 
Bohumila Klištincová 
Marie Otiepková 
 

65 let 
Jiří Láska 
Jarmila Ševčíková 
Hana Benešová 
Marie Peclová 
Zuzana Kalužová 
František Kaluža 
Hana Zadáková 
 

70 let 
Ludmila Vrbová 
Josef Vymazal 
Eva Hotová 
 

75 let 
Zdeňka Kašníková 
Jana Christová 
Václav Karmazín 
Marie Špondrová 
Antonie Králová 
Eva Mazalová 
Marie Benešová 
 

80 let 
Ludmila Svobodová 
Marie Valachová 
Ladislav Večeřa 
Jenovéfa Večeřová 
 

82 let 
František Špondr 
Judita Rabatinová 
 

83 let 
Zdeněk Jindra 
 

84 let 
Josef Pokorný 
Miloš Plíhal 
Václav Jelínek 
Věra Licková 
 

85 let 
Růžena Klašková 
František Pazourek 
 

86 let 
Božena Šmoldasová 
Hubert Procházka 
 

87 let 
Elena Kalužová 
Hedvika Klašková 
 

88 let 
Hilda Krátká 
 

89 let 
František Kučera 
 

93 let 
Marketa Šeneklová                    
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VYSLOUŽILÉ 	ÚSPORNÉ 	ŽÁROVKY 	 	 	
patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí 

Pokud  úsporné  žárovky  skončí  v odpadu  místo  ve  specializované  sběrné 
nádobě,  představují  ekologickou  hrozbu. Obsahují  totiž malé množství  toxické 
rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.  

„Úsporky“ do koše nepatří 
Když  doslouží  klasická  wolframová  žárovka,  obvykle  putuje  do  koše. 

V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména 
úsporné  kompaktní  či  lineární  zářivky.  Ty  ale  obsahují  velmi  malé  množství 
toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho  let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než 
klasické  žárovky.  Když  ale  doslouží,  nesmějí  se  vyhodit  do  koše,  je  potřeba 
odevzdat  je  k odborné  recyklaci,  kterou  zajišťuje  kolektivní  systém  EKOLAMP. 
EKOLAMP  v rámci  zpětného  odběru  zdarma  sbírá  a  recykluje  nejen  světelné 
zdroje, ale i průmyslová svítidla. 

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a 
odvézt do sběrného dvora. 

„Při  ukládání  většího  množství  úsporných  světelných  zdrojů  na  skládkách 
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje  Matěj  Man  z  organizace  Arnika.  Vyšší  koncentrace  rtuti  mohou 
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která 

je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu. 
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného 

dvora, nejbližší prodejny elektra  či do  takzvaných 
malých  sběrných  nádob,  které  se  nacházejí 
v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. 
EKOLAMP  v současnosti  provozuje  přes  4200 
sběrných míst.  

Více  informací o rozmístění sběrných nádob a 
správné  likvidaci úsporných  žárovek  se dovíte na 
www.ekolamp.cz. 
Obec Kobylnice má malou sběrnou nádobu 
umístěnou na obecním úřadě.  
Sběrné místo,  které  se  v  Kobylnicích  nachází,  je 
otevřeno  v pondělí  od  14:00  do  18:00  hodin 
letního  času  nebo  od  14:00  do  16:00  hodin 
zimního  času.  Sběrné  místo  je  dostupné  jak 

občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.  
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Cestování s dětmi do zahraničí 
 Věděli jste, že: 

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska  Švýcarska, 

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 

úřadech městských částí Prahy 1 až 22), 

 lhůta ro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let, 

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

*Upozorňujeme, že tento materiál právní úpravy platné k
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