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SLOVO 	STAROSTY 	
Kácení stromů okolo potoka 
V poslední době  jsem  se několikrát  setkal  s názorem,  že  stromy na pravém 

břehu potoka byly vykáceny kvůli cyklostezce. Chtěl bych proto seznámit všechny 
občany  se  skutečným  důvodem  a  s postupem  obce  v této  věci  v uplynulých 
letech. 

Starší  si pamatují,  že kdysi  tekl potok v přirozeném korytu, na  jeho březích 
rostly vrby, kolem jejichž kořenů se potok mírně obtáčel. Na pravém břehu vedla 
polní cesta a kolem ní rostly špendlíky  (mirabelky) a černý bez. V roce 1975 byl 
potok  zregulován,  jeho  tok  byl  napřímen  a  příčný  profil  byl  upraven  do 
lichoběžníkového  průřezu.  Bývalá  polní  cesta  od  silnice  na  Dvorska  až 
k Bažantnici zmizela, takže už tam žádné stromy ani keře nezůstaly. Místo cesty 
ale  v úseku od  silničního mostu  ke hřišti  vznikla  „ochranná hráz“. Ty uvozovky 
jsou  tu proto,  že  se  jedná o odborný  termín, který  se užívá ve vodním  zákoně 
jako označení jednoho typu tzv. vodního díla. A zákon říká, že na ochranné hrázi 
nesmí být vysazovány dřeviny, tedy stromy ani keře. Proto také nebyla součástí 
regulace potoka žádná výsadba v prostoru tohoto vodního díla.  

To,  že  se  jedná  o  vodní  dílo,  ale  také  znamená,  že  jeho  správce  –  Povodí 
Moravy  –  má  povinnost  provádět  tzv.  technicko  bezpečnostní  dohled,  a  to 
v časových  intervalech  podle  stupně  bezpečnosti  vodního  díla. Mám  pocit,  že 
tento dohled  se od  roku 1975 do  roku 2008 vůbec nevykonával, protože  ještě 
v minulém  století  leckdo  vysadil  na  ochranné  hrázi  ovocné  stromky,  které  do 
loňska  nesly,  úrodu  a  z Povodí  si  toho  nikdo  nevšiml.  Dokonce  se  stalo,  že 
„někdo“ vysadil do ochranné hráze další – tentokrát neovocné dřeviny. Posléze 
se  ukázalo,  že  to  byl  pracovník  Povodí,  který  jako  zapálený  „zelený  aktivista“ 
chtěl zlepšit životní prostředí.  

Technicko bezpečnostní dohled se na této ochranné hrázi začal vykonávat až 
někdy v roce 2008, kdy poprvé přišel na OÚ technický správce toku Ing. Spousta 
a upozornil, že všechny dřeviny budou muset jít pryč. Od té doby se obec snažila 
dosáhnout jiného řešení. Jako nejschůdnější se jevilo změnit charakter ochranné 
hráze  na  obyčejný  břeh  potoka.  Obec  však  nebyla  účastníkem  tohoto  řízení, 
protože  nebyla  vlastníkem  žádného  sousedícího  pozemku.  Řízení  o  zrušení 
vodního  díla  inicioval  z vůle  obce  právě  Ing.  Spousta  za  Povodí  Moravy. 
V listopadu  2011  bylo  dokonce  odborem  životního  prostředí městského  úřadu 
Šlapanice  vydáno  rozhodnutí,  kterým  byla  ochranná  hráz  zrušena.  Posléze  ale 
některý  z účastníků  řízení  podal  proti  tomuto  rozhodnutí  odvolání,  rozhodnutí 
bylo zrušeno a ochranná hráz zůstala i nadále vodním dílem.  

Přesto se dál obec snažila zabránit vykácení stromů a pár let byla tato snaha 
úspěšná.  Již  dříve,  pravděpodobně  to  bylo  v roce  2012,  byly  všechny  dřeviny 

 nesly



2

2 

označeny barevným  sprejem  a měly být  vykáceny.  I  tomuto  kroku  se podařilo 
zabránit,  ale  v loňském  roce  byly  stromy  opět  nastříkány  barvou  a  byly  opět 
odsouzeny  k  pokácení.  Pracovníci  Povodí  nám  sdělili,  že  jim  již  nezbývá  nic 
jiného, než dodržet zákon a dřeviny odstranit. A z hlediska zákona vlastně kácejí 
svoje  stromy, protože porost patří nikoli  tomu,  kdo  jej  vysázel, ale  tomu,  čí  je 
pozemek. Tomuto výsledku se mi už nepodařilo zabránit  i přesto, že  jsem kdysi 
na Povodí pracoval a pokoušel jsem se proti kácení ještě vystupovat. 

Takže stromy se nekácely kvůli cyklostezce, ale kvůli dodržení  litery zákona. 
Cyklostezka naopak může  situaci  trochu napravit, protože povede  těsně kolem 
ochranné hráze a předpokládám, až bude postavena,  že  se nám  také podaří  ji 
ozelenit. A za sebe bych doporučoval, aby to byly opět ovocné stromy, které by 
trochu zpřírodnily ten technicky holý břeh potoka. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
 
 

STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
18. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 7. 12. 2018. 
Zastupitelstvo obce: 
 Schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Kobylnice  č.  1/2017  o místním 

poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 Schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Kobylnice  č.  2/2017  o  nočním 
klidu. 

 Schválilo  koupi  nemovitostí,  pozemku  p.č.  265  včetně  staveb  na  tomto 
pozemku  –  rodinného  domu  č.p.  37  a  hospodářských  budov,  a  pozemku 
parcelní  číslo  269/2  vše  v k.ú.  Kobylnice  u  Brna,  zapsané  na  LV  č. 138,  od 
jejich vlastníků za celkovou cenu 3.500.000 Kč včetně DPH. 

 Schválilo Rozpočet obce na rok 2018. 
 Schválilo  „Společné  memorandum  k otázkám  přípravy  rozšíření  kapacity 

Základní školy Šlapanice“. 
 Schválilo návrh střednědobého výhledu  rozpočtu obce Kobylnice na období 

2019 – 2020. 
 Schválilo závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2018 a to takto: 

Věcné ukazatele: 
Celkový  objem  rozpočtu  (mimo  dotaci  ze  státního  rozpočtu)  ve  výši 

1.080.000 Kč,  z této  částky  je 110.000 Kč vázáno účelově na pořízení krytů 
radiátorů v učebnách základní školy a v učebnách mateřské školy. Zřizovatel 
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předepisuje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Kobylnice 
povinnost odvést odpisy ve výši 130.047 Kč. 

 Schválilo novou přílohu č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 

Zápisy  ze  zasedání  zastupitelstva  včetně  příloh  jsou  zveřejněny  na  webových 
stránkách obce Kobylnice. 

 
Schválený rozpočet obce Kobylnice na rok 2018 

  Příjmy   

Třída 1  Daňové příjmy  13 832 900  
Třída 2  Nedaňové příjmy  492 800  
Třída 3  Kapitálové příjmy  0  
Třída 4  Přijaté transfery  80 000  

   Příjmy celkem  14 405 700  

  Výdaje   

paragraf     Neinvestič. Investiční 
2144  Ostatní služby   6 800   
2212  Silnice, místní kom.  72 000 150 000 
2219  Ost. zál. pozem. komunikací  316 000 1 132 700 
2229  Ost. záležitosti v silniční dopravě  50 000   

     2292  Dopravní obslužnost  84 800   
2310  Pitná voda    450 000 
2321  Odvádění a čištění odp. vod  5 574 000   
3113  Zákl. a mateř. škola  1 340 200 2 800 000 
3314  Činnosti knihovnické  53 100   
3319  Ostat. zál. kultury  133 700   
3322  Zachování a obnova kult. pam.  60 000   
3341  Rozhlas a televize  10 000   
3349  Ost. záležitosti sděl. prostředků  56 000   
3399  Ost. zál. kult., církví a sděl. prostř.  181 000   
3412  Sport. zaříz. obce  89 500 250 000 
3419  Ost. tělových. čin.  200 000   
3421  Využití vol. času dětí a mládeže  194 500   
3429  Ost. zájmová činnost a rekreace  114 700   
3631  Veřejné osvětlení  220 000 300 000 
3632  Pohřebnictví  76 000   
3635  Územní plánování    300 000 
3636  Územní rozvoj   25 100   
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3639  Komun. služby a územní rozvoj  259 600 3 500 000 
3721  Sběr a svoz nebezp.  35 000   
3722  Sběr a svoz komunál. odpadů  560 000 2 000 000 
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů  12 000   
3745  Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  1 226 000   
3799  Ostatní ek. záležitosti  4 000   
3900  Ost. čin. souvis. se služ. pro obyv.  29 000   
5212  Ochrana obyv.  100 000   
5311  Bezp. a veř. pořádek  185 000   
5512  Požár. ochrana + podpora ZJSDH  186 700   
6112  Zastupitelstva obcí  2 468 400   
6171  Činnost míst. správy  1 832 700   
6310  Obec. příjmy a výdaje z fin. op.  2 000   
6320  Pojišt. funkč. nespec.  37 000   
6330  Přev. vlast. fondům  80 000   
6399  Ostatní finanční operace  90 000   
6402  Finanční vypořádání minulých let  9 100   
6409  Ost. činnosti jinde nezařazené  43 200   

Výdaje celkem  16 017 100  10 882 700 

 
Rekapitulace 

Příjmy v roce 2018  14 405 700 
Výdaje v roce 2018  26 899 800 
Saldo  ‐ 12 494 100

 
Financování 

8115  použití prostř. z minulých období  13 160 800  
8124  splátka úvěru ZŠ  ‐ 666 700 
financování  celkem  12 494 100 

 
 
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE 

Rada obce: 

 Zrušila  jmenování  RNDr.  Jiřího  Pecla  do  školské  rady  za  zřizovatele  
a jmenovala pana Petra Floriana. 
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 Schválila  rozpočet  ZŠ  a  MŠ  Kobylnice  na  rok  2018,  střednědobý  výhled 
rozpočtu ZŠ a MŠ Kobylnice na  roky 2019 a 2020 a  roční účetní závěrku ZŠ  
a MŠ Kobylnice, sestavenou k 31.12.2017. 

 Schválila dar do Tříkrálové sbírky ve výši 3.000 Kč. 
 Schválila Smlouvu o právu provést stavbu s firmou MENSTAV Development, 

s.r.o. (výstavba 3x RD na konci ulice Krátké). 
 Schválila  novou  Smlouvu  o  dílo  na  odklízení  sněhu  z obecních  komunikací 

s panem Miroslavem Dvořáčkem. 
 Schválila dary do tomboly na obecní ples, farní ples a ostatkovou zábavu. 
 Schválila  dar  jako  náhradu  za  použitou  elektrickou  energii  pro  osvětlení 

obecního betléma vlastníkům RD č.p. 1. 
 Schválila  záměr odkoupení  částí pozemků p.č. 808/5, 735 a 742,  vše  v k.ú. 

Kobylnice u Brna, dotčených zamýšlenou cyklostezkou. 
 Schválila  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  s firmou  Česká 

telekomunikační  infrastruktura, a.s. V rámci výstavby cyklostezky bude  tato 
firma provádět přeložku telekomunikačního vedení. 

 Schválila Smlouvu o daňovém poradenství s firmou AUDIT‐DANĚ, spol. s r.o. 
 Schválila vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ 

a MŠ Kobylnice, p.o. 
 Schválila  dar  fyzickým  osobám,  které  byly  členy  volební  komise  při  volbě 

prezidenta republiky. 
 Schválila dar členům hudební skupiny FLASH. 
 Schválila dar ve prospěch BabyBox pro odložené děti. 
 Schválila dar Místní organizaci Svaz tělesně postižených Šlapanice. 
 Schválila  poskytnutí  dotace  pro  Římskokatolickou  farnost  Šlapanice  na 

výměnu oken v kostele. 
 Schválila každoroční připojení  se k mezinárodní kampani  „Vlajka pro Tibet“  

a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2018. 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 
INFORMACE 	Z 	EVIDENCE 	OBYVATEL	
K 31.  12.  2017  dle  evidence  obyvatel  je  v  obci  přihlášeno  k trvalému  pobytu 
včetně  cizinců  celkem  1  101  občanů.  V roce  2017  se  34  občanů  přihlásilo  k 
pobytu,  15  občanů  se  odhlásilo  z  pobytu,  narodilo  se  16  dětí  (5  chlapců  a  11 
holčiček) a 8 spoluobčanů zemřelo. 
                                                                                     Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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MATEŘSKÁ 	ŠKOLA 	
Začal  měsíc  prosinec,  poslední  měsíc  v roce,  a  všechny  děti  nedočkavě 

vyhlížely Vánoce a Ježíška. 
Pátý  prosincový  den  přišla  do mateřské  školy  vzácná  návštěva, Mikuláš  se 

svým andělským a  čertovským doprovodem. Zlobílci se  trochu báli, ale Mikuláš 
byl hodný a  laskavý. Některé děti pokáral a musely mu slíbit, že se polepší, a ty 
hodné pochválil. Andílci nakonec rozdali dárečky všem dětem. 

Děti  se  seznámily  s  tradicemi  a  zvyky  vánočních  svátků  a  zapojily  se  do 
mnoha  činností.  Vymalovaly  si  dřevěný  betlém,  připravily  vánoční  přáníčko, 
zdobily perníky a zkusily i mnoho dalších aktivit. Ve čtvrtek 14. 12. v 16:00 hodin 
jsme se s rodiči, rodinnými příslušníky a dalšími diváky společně sešli na vánoční 
besídce. Mladší děti předvedly příběh o Včelích medvídcích a starší děti zahrály 
ruskou pohádku Mrazík. Všem se kulturní vystoupení dětí velmi líbilo.  

Jako  každý  rok  se  děti  zúčastnily  i  vánoční  besídky  pro  seniory  a  na  závěr 
všem rozdaly vánoční přání.   

V pondělí 18. prosince čekalo na děti z mateřské školy příjemné překvapení 
v podobě  vánoční  nadílky  pod  nazdobeným  stromečkem. Děti  dostaly  spoustu 
nových hraček a knížek. 

Jak  se  stalo  již  tradicí,  v polovině  prosince  se  naše  školní  budova  otevřela 
všem  rodičům  a  příznivcům  školy,  aby mohli  nahlédnout  do  prostor  základní  
a  mateřské  školy.  Kromě  prohlídky  vyzdobených  tříd  se  mohli  návštěvníci 
zúčastnit  vánočních  dílen,  které  zde  probíhaly.  Bylo  velice milé  ve  škole  vítat 
nejen žáky, jejich rodiče, prarodiče, ale také žáky bývalé, dříve narozené. 

Rádi  bychom  touto  cestou  poděkovali  všem,  kteří  si  našli  chvilku  volného 
času  a  do  naší  školy  zavítali.  Podpořili  tím  naši  snahu  o  dobrou  vzájemnou 
komunikaci mezi školou a širokou veřejností.  

Paní  Zima  přinesla  tentokrát  sněhovou  nadílku  později,  o  to  více  si  ji  děti 
užívají. Na saních, bobech nebo na lopatě jezdily ze svahu za vesnicí nebo se jen 
tak vozily po  zasněženém hřišti.  I když už pomalu vyhlížíme  jaro,  zima  se  ještě 
nevzdává a zimní radovánky pokračují.  

            kolektiv učitelek mateřské školy 
 

POČASÍ 	V 	ROCE 	2017 	
Loňský  rok  2017  byl  teplotně  lehce  nadprůměrným  rokem  v porovnání 
s dlouhodobým  normálem.  Meteorologové  uvádějí,  že  tento  rok  byl  plný 
extrémů, a  to  jak  teplotních,  tak  i  srážkových.   Na  srážky nebyl  rok 2017 příliš 
bohatý. 
Celkový úhrn srážek za rok 2017 v Kobylnicích je 477,8 mm. V roce 2016 to bylo 
496 mm. 
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Teplotní zajímavosti 
  4. 3. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C. 
 11. 5. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila na 25 °C. 
 30. 5. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila na 30 °C. 
 19. 2. 2017   ‐ poslední den zimy 2017 s celodenním mrazem. 
 10. 5. 2017   ‐  poslední  den  zimy,  kdy  teplota  poklesla  pod  bod mrazu  a  to  na 
                         −3 °C. 
  1. 8. 2017   ‐ teplota ve 14 hodin dosáhla hodnoty 37,0 °C. 
 

M Ě S Í C   Srážky v mm  Průměrná teplota
LEDEN  20,5 −5,8°C
ÚNOR  20,5 1,35°C
BŘEZEN  24,6 8,17°C
DUBEN  46,5 9,53°C
KVĚTEN  35,6 16,7°C
ČERVEN  35,4 21,7°C
ČERVENEC  87,3 21,5°C
SRPEN  27,8 22°C
ZÁŘÍ  73,5 14,1°C
ŘÍJEN  49,6 10,7°C
LISTOPAD  38,5 4,8°C
PROSINEC  18,0 1,4°C

 
Průměrná roční teplota 10,9°C. teplotně průměrný rok. 

 
 

Další zajímavosti: 
Hned  1.  ledna  bylo mínus  8 °C.  Příroda měla  pohádkový  vzhled,  vše  bylo 

pokryto  jinovatkou.  V průběhu  celého měsíce  ledna  často  sněžilo  a  po  celou 
dobu mrzlo. Nejnižší teplota byla naměřena 7. ledna a to mínus 17,2 °C. Největší 
příval sněhu byl 12. a 31.  ledna.   Po několika  letech  teplých zimních období se 
dalo bruslit a běžkovat. V únoru se sníh držel, ale ve druhé polovině měsíce byly 
teploty přes  den  nad  bodem mrazu  a  sníh  začal mizet. Občas  i  trochu pršelo. 
Únor  ve  své  druhé  polovině  přinesl  téměř  jarní  teploty. Např.  15.  února  jsem 
naměřila 14 °C. Březen měl přes den teploty stále nad nulou a mráz se vyskytnul 
jen někdy přes noc. Duben přinesl návrat chladného počasí. 21. dubna byla ranní 
teplota mínus 3 °C. 
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Teplotní zajímavosti 
  4. 3. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C. 
 11. 5. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila na 25 °C. 
 30. 5. 2017   ‐ první den v roce, kdy teplota vystoupila na 30 °C. 
 19. 2. 2017   ‐ poslední den zimy 2017 s celodenním mrazem. 
 10. 5. 2017   ‐  poslední  den  zimy,  kdy  teplota  poklesla  pod  bod mrazu  a  to  na 
                         −3 °C. 
  1. 8. 2017   ‐ teplota ve 14 hodin dosáhla hodnoty 37,0 °C. 
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LEDEN  20,5 −5,8°C
ÚNOR  20,5 1,35°C
BŘEZEN  24,6 8,17°C
DUBEN  46,5 9,53°C
KVĚTEN  35,6 16,7°C
ČERVEN  35,4 21,7°C
ČERVENEC  87,3 21,5°C
SRPEN  27,8 22°C
ZÁŘÍ  73,5 14,1°C
ŘÍJEN  49,6 10,7°C
LISTOPAD  38,5 4,8°C
PROSINEC  18,0 1,4°C

 
Průměrná roční teplota 10,9°C. teplotně průměrný rok. 

 
 

Další zajímavosti: 
Hned  1.  ledna  bylo mínus  8 °C.  Příroda měla  pohádkový  vzhled,  vše  bylo 

pokryto  jinovatkou.  V průběhu  celého měsíce  ledna  často  sněžilo  a  po  celou 
dobu mrzlo. Nejnižší teplota byla naměřena 7. ledna a to mínus 17,2 °C. Největší 
příval sněhu byl 12. a 31.  ledna.   Po několika  letech  teplých zimních období se 
dalo bruslit a běžkovat. V únoru se sníh držel, ale ve druhé polovině měsíce byly 
teploty přes  den  nad  bodem mrazu  a  sníh  začal mizet. Občas  i  trochu pršelo. 
Únor  ve  své  druhé  polovině  přinesl  téměř  jarní  teploty. Např.  15.  února  jsem 
naměřila 14 °C. Březen měl přes den teploty stále nad nulou a mráz se vyskytnul 
jen někdy přes noc. Duben přinesl návrat chladného počasí. 21. dubna byla ranní 
teplota mínus 3 °C. 
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V noci z 9. na 10. května dokonce byla teplota v ranních hodinách mínus 3 °C, 
což  se  projevilo  na  nulové  sklizni  peckového,  jádrového  a  drobného  ovoce. 
Červencové počasí bylo proměnlivé, přineslo solidní množství srážek. Střídaly se 
tropické  noci  i  chladna.  Srpen  začal  vysokými  teplotami.  Září  bylo  sychravé  
a  studené,  s častými  srážkami.  Říjen  byl  provázen  velmi  silnými  poryvy  větru. 
Listopad měl časté mlhy. První sníh začal padat dne 21. prosince, ale teplota byla 
1 °C a pak pršelo. Na Štědrý den bylo 8 °C a Vánoce byly na blátě. 
Počet letních dnů (kdy max. teplota vystoupila nad 25 °C) – celkem 91 dnů. 
Počet tropických dnů (kdy max. teplota vystoupila nad 30 °C) – celkem 39 dnů. 
Počet tropických nocí (kdy min. teplota nepoklesla pod 20 °C) – celkem 4 noci. 
Počet jarních dnů (kdy max. teplota vystoupila nad 20 °C) – celkem 142 dnů. 
Počet arktických dnů (kdy max. teplota nevystoupila nad −10 °C) – celkem 0 dnů. 
Počet  ledových  dnů  (kdy max.  teplota  nevystoupila  nad  bod mrazu)  –  celkem  
26 dnů. 

Uvedené  údaje  jsem  čerpala  ze  svých  záznamů  při  pravidelném  měření  
a sledování povětrnosti pro podrobný zápis do obecní kroniky. 

                                                Kronikářka Zdenka Karmazínová 
 

XIV. 	OBECNÍ 	PLES 	
Letošní obecní ples  se  konal 13.  ledna  a  jaký byl, o  tom  se přesvědčili  všichni 
účastníci. Zábava je zkrátka vždy taková, jakou si ji uděláme. 
Vřelé díky patří všem  sponzorům, kteří přispěli do  tomboly  letošního obecního 
plesu: 
František Vašíček – VAFR s.r.o., Karel Klaška – BONAGRO, a.s., firma COMIMPEX 
spol.  s r.o.,  VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST,  a.s.,  skupina  FLASH,  Sbor 
dobrovolných  hasičů  Kobylnice,  KLAS  Kobylnice,  Stanislav  Dolanský,  Zdeňka 
Karmazínová,  Petr  Peško,  Jana  Poláčková,  Petr  Florian,  manželé  Zlatkovští, 
manželé  Urbánkovi,  manželé  Ulbrichovi,  manželé  Kryštofovi,  Petra  Štefková, 
manželé  Kvasničkovi,  Marie  Buchtová,  manželé  Martináskovi,  Lukáš  Žáček, 
Michal Ulbrich, Petra Kučerová, Ctibor Matula, Hana Kubátová, Lubomír Trhlík, 
Kadeřnictví Marcela Hudečková, manželé Šmídovi. 
Velký  dík  patří  také  pomocníkům  přímo  v sokolovně,  a  to  Marii  Ustohalové  
a  Zdeně  Bednářové  v šatně.  Při  prodeji  vstupenek  a  losů  byli  skvělí  pánové  
Josef Vymazal a Josef Hotový, kterým tímto také velice děkuji. 
Vždy se snažím na nikoho nezapomenout, ale  i tak se to může stát. Jestli někdo 
byl tak hodný a přispěl do tomboly a já na něho zapomněla, tak ať se klidně ozve 
a poděkuji příště. 

     Ještě jednou všem mnoho díků 
                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
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ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	
SDH Kobylnice 
Začátek roku jsme tradičně zhodnotili na výroční valné hromadě, na níž jsme 

doplnili  chybějícího  člena  výboru  –  velitele  sboru.  Tím byl  zvolen  Lukáš  Žáček. 
Zhodnotili jsme také rok loňský, v němž opět vynikaly výsledky mladých hasičů na 
mnoha soutěžích. O tom se více dočtete v jiném článku. Někteří z vás možná ví, 
že  kobylničtí  hasiči  v posledních  letech  zažívají  renesanci  v činnosti  mladých 
hasičů.  Těch  je  v  SDH  Kobylnice  v současné  chvíli  50,  což  je  počet,  kterým  se 
nemohou pyšnit ani sbory ve výrazně větších obcích. Jsme moc rádi, že se u nás 
dětem  líbí,  snažíme  se  jim  proto  vytvořit  co  nejlepší  zázemí  a  podmínky  pro 
činnost.  To  samozřejmě  stojí  nemalé  finanční  náklady.  Poděkování  patří 
především  obci  Kobylnice,  která  nám  v loňském  roce  (stejně  jako  v letech 
předchozích) výrazně pomohla. Finanční prostředky  jsme rovněž získali z dotace 
MŠMT. Nemohu  zapomenout ani na dary od  soukromých  subjektů. V  loňském 
roce  jsme  získali  finanční  dar  od  firem  Potrusil,  DIMIT,  TIPRO,  PavingSpol. 
Přestože  jsou peníze důležité, o mnoho důležitější pro  činnost mladých hasičů 
jsou  lidé,  kteří  se  jim  věnují.  Jsou  to  především  Zdeňka  Pospíšilová, Martina 
Garlíková, Dana Cecálková, Lukáš Žáček a Leoš Hrdlička. Přejme jim i nám všem, 
ať se jim v jejich práci daří a ať těm mladým lidem, o něž se starají, dokáží vštípit 
co nejvíce z hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci".  

Za námi  jsou rovněž ostatky, kterým se věnuje  jiný článek, nedá mi to však, 
abych nenapsal pár slov k nezvyklému termínu, který některé občany překvapil. 
Letošní  ostatky  se  sešly  s koncem  jarních  prázdnin,  velká  část  obvyklých 
organizátorů ostatků proto trávila tyto dny s rodinami na horách. Posun o týden 
dříve proto nebyl  řešením. Ze dvou možností – ostatky  letos vůbec nepořádat, 
nebo  je  pořádat  v netradičním  termínu  –  jsme  se  rozhodli  pro  tu  druhou,  
a  ostatkový  průvod  jsme  uspořádali  v neděli  před  popeleční  středou, 
(po)ostatkovou zábavu o týden později, stejně tak dětský maškarní karneval. 

Z úkolů, které jsme si pro letošní rok stanovili, bych rád zmínil ty nejbližší: 
‐ pomoc při Jarním úklidovém dni (7. 4.) 
‐ organizaci  přednášky  pro  veřejnost  o  první  pomoci  (nejspíše 

v průběhu dubna) 
‐ oslavy 120. výročí založení SDH Kobylnice; v rámci oslav uspořádáme 

o okrskovou soutěž ml. hasičů v požárním sportu (16. 6.)  
o slavnostní schůzi (22. 6.) 

‐ pomoc  Petru  Florianovi  s organizací  již  tradičního  Dne muziky  pro 
zdraví 

‐ ve  spolupráci  s  SDH Bedřichovice organizaci  letního  soustředění  ve 
Sloupu u Macochy pro mladé hasiče (19. – 22. 7.). 
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V závěru  tohoto  příspěvku  bych  se  rád  obrátil  především  na  naše mladší 
spoluobčany  (15+,  ale  i  na  ty  ještě mladší).  Pokud  zvažujete,  jak  smysluplně 
využít volný  čas, pokud byste chtěli nahlédnout pod pokličku požárního sportu, 
pokud rádi občas pomůžete dobré věci, neváhejte a přijďte mezi nás. 

Za SDH Kobylnice Jiří Pecl 
 

OKÉNKEM K MLADÝM HASIČUM 
Na konci roku  jsme pro naše mladé hasiče uspořádali nejen mikulášské, ale  

i vánoční besídky plné her  i dárků v podobě nových mikin, které naši mládežníci 
využijí  zejména  v nepříznivém  počasí  při  sportovních  soutěžích  probíhajících 
venku. Děkujeme manželům  Staňkovým  za  sladkosti,  které  dětem  věnovali  do 
balíčku, paní Evě Dvořáčkové za vitamíny v podobě ovoce a ostatním sponzorům, 
bratrům i sestrám, kteří nám jakkoli pomohli s besídkami.  

V netradičních mikulášských  závodech  –  branný  závod  všestrannosti,  který 
proběhl  v Těšanech,  si 3. místo  vybojovala děvčata Markéta Němcová  a Adéla 
Zlatníková. V průběhu zimních měsíců jsme se soustavně připravovali na soutěže 
v uzlování. Nejlepší umístění bylo v kategorii přípravek 4. místo, mladší a  starší 
žáci  se vždy umístili mezi nejlepších 20 pozic. Nejnáročnější víkend  jsme  s žáky 
strávili  v Brně,  kde  probíhala  v sobotu  soutěž  v uzlování  a  druhý  den  soutěž 
v halovém sportu štafety 4x60m.  I přestože  jsme se neumístili na bedně vítězů, 
mám obrovskou radost z toho, že v každé věkové kategorii nás reprezentují naši 
žáci.  Velké  poděkování  za  skvělé  výsledky  patří  všem  našim  hasičům.  Adéla 
Zlatníková  a  Jan  Záviška  se  umístili  na  6. místě  v kategorii  uzlovacích  dvojic, 
kterých jsme se letos jako dorostenci poprvé zúčastnili.  

V únoru jsme se kromě příprav na závody věnovali i kulturním akcím našeho 
sboru, jako jsou ostatky. Zúčastnili jsme se ostatkového průvodu v maskách a se 
staršími žáky  jsme si nachystali vystoupení na maškarní karneval.   Při trénování 
našeho vystoupení jsme si užili mnoho legrace.  

Blíží  se  nám  pomalu  a  jistě  jarní  období,  které  každoročně  trávíme  venku. 
Bohužel s tímto obdobím nastávají určité obavy spojené s trénováním všech dětí 
sportovní disciplínou požární útok. Dá se tahle disciplína trénovat jistou dobu na 
tzv. maketě  stroje,  ale nedá  se  tak  trénovat  věčně. Bohužel u  starších  žáků  je 
potřeba naučit se pracovat se strojem za  jakýchkoliv okolností. Pevně věřím, že 
letos se už podaří trénovat požární útok s PS 12.  

Dosáhli  jsme  během  3  let  i  velkých  změn  v rozsahu  členské  základny  naší 
mládeže. Pomalu a jistě nám někteří starší žáci a žákyně dosahují věku, kdy končí 
v této kategorii a nastává pro ně velký zlom, neboť hledají uplatnění v kategorii 
dorostu, mužů a žen. Děvčata, která už dosáhla věku 15 let se mohou zařadit do 
ženského družstva. Problém však nastává u chlapců, kteří nemají další uplatnění 
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v kategorii  mužů,  a  já  se  obávám,  že  jakmile  se  těmto  mladým  hasičům 
nezačneme nějakým způsobem více věnovat ztratí naše výchova smysl. Hledáme 
proto zájemce, kteří by chtěli rozšířit naše řady ve sportovní činnosti v kategorii 
mužů ve věku od 15  let. Přihlásit se můžete u velitele sboru Lukáše Žáčka nebo 
vedoucí mládeže Zdenky Pospíšilové.  
 
HASIČSKÉ OSTATKY 2018 
Letos  se  ostatky  kryly  s  termínem  jarních  prázdnin,  což  nám  malinko 
zkomplikovalo program. 
Ostatkový  průvod  v  maskách  a  zároveň  zvaní  na  (ne)tradiční  (po)ostatkovou 
zábavu,  se uskutečnil v neděli 11. 2. Při průvodu obcí nám přálo  lehce mrazivé 
slunečné  počasí,  které  jsme  všichni  ocenili.  Všem,  kteří  se  průvodu  zúčastnili 
v maskách, nebo jen jako doprovod dětí, moc děkujeme. Z dospělých to byli: Jiří 
Pecl, Zdeňka Pospíšilová, Lenka Kokešová, Lukáš Žáček, Martina Garlíková, Marie 
Spáčilová,  Anna  Chybová,  Dana  Cecálková,  Leoš  Hrdlička,  Helena  Vymazalová, 
Monika Machotová. Děti, u  kterých obdivuji  jejich  výdrž:    Jakub  Florián,  Jakub  
a Patrik Spáčilovi, Ondřej Chyba, Ludvík a Ervín Cecálkovi, Leopold Hrdlička, Petr 
Polák, Patrik Pavlík, Marek Novotný, Adéla Zlatníková,  Jan Záviška a  ti nejmenší 
Ondášek Vymazal a Kačka Farkasová. 
K  průvodu  patří  také  hudba  a  tu  nám  letos  po  celou  dobu  průvodu  hráli  na 
harmoniku Petr a Pavel Poláchovi z Rakvic. 
Po skončení průvodu čekalo na děti malé občerstvení v hasičce, které nám zajistil 
Vladislav Zlatník, kterému také děkujeme. 
Velké díky patří  i těm, kteří nás při průvodu obdarovali něčím dobrým „na zub“, 
nebo „na zahřátí“ a děti nějakou sladkostí. 
 

(Ne)tradiční  (po)ostatková  zábava,  se konala v  sobotu 17. 2. K  tanci  i poslechu 
nám hrála, již po několikáté, skupina ATLANTIC. 
Stárků bylo  letos 6 párů. Hlavními stárky byli Dana Cecálková a Jiří Pecl, dalšími 
páry: Anna  Chybová  a Milan  Zima,  Zdeňka  Pospíšilová  a  Lukáš  Žáček, Martina 
Garlíková a Petr Florián, Eliška Farkasová a Leoš Hrdlička a v neposlední řadě, naši 
dorostenci, Adéla Zlatníková a Jan Záviška. Vstupné vybírali a tombolu prodávali 
Marcela Valová a Miloslav Štefl. V šatně byli, již tradičně a za to jsme velice rádi, 
Zdeňka  Ščudlová  a  Cyril  Krček.  Kroje  stárkám  pomáhaly  oblékat  Eva  Daňková  
a sestra Marie Spáčilová. O výborné víno z Vinařství Husák z Nesvačilky se nám 
staral sklepník Ladislav Votápek ml. Velice chutné občerstvení pro stárky, kapelu, 
šatnu i pokladnu, přichystal náš šéfkuchař Lukáš Žáček. 
Na  půlnoc  měly  sestry  Dana  Cecálková  a  Anna  Chybová,  připraveno  malé 
překvapení  „Bob  a  Bobek  králíci  z  klobouku  s  koloběžkou“.  Za  výrobu  velkého 
klobouku velice děkujeme Františkovi Chybovi. S přípravou překvapení nám také 

 Zdeňky

 Florian,

 Florian,

 Ondrášek Vymazal a Kačka Farkasová.

Chybová

 Vladimír Zlatník, kterému také děkujeme.
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pomáhali bratři  z SDH Bedřichovice  Jan a Michal  Ježovi, kterým  též patří veliké 
poděkování. Za zapůjčení koloběžky, která musela uvézt dva králíky :‐), děkujeme 
Josefu Smetanovi. 
Po půlnočním překvapení následovalo losování bohaté tomboly. Všem, kteří nám 
věnovali nějakou cenu, velice děkujeme. Byli to: Obec Kobylnice, Stavitelství Pavel 
Horáček,  Flash, HR WOOD, Nehtové  studio  Barbora  Bečvová,  Kosmetika  Šárka 
Valášková,  Kadeřnictví  Marcela,  Vinařství  Pavel  Husák  Nesvačilka,  Keramika 
Konečný,  Zlaťanka,  Vít  Hanáček  (SDH  Bedřichovice),  Krematorium  zvířat  Brno‐
Chrlice,  4Comfort,  Autobaterie  Dalibor  Jurčák,  Potraviny  Marie  Chmelová, 
Autojeřáby  Martin  Beneš,  VYTOZ‐EKO  Tomáš  Vymazal,  Farma  Zelenka,  Jana 
Poláčková,  Eva  Daňková,  Zámečnictví  Petr  Barták,  Petr  Florián,  Zahradnictví 
Musilovi, Cukrárna Pusinka, Technostest, Petr Peško, Restaurace Sokec Šlapanice, 
pan  Dolanský,  manželé  Samkovi,  manželé  Julínkovi,  Masáže  Martina  Veselá, 
Oříšek  ‐ Zdeněk Starý, Trenér Zdraví  ‐ Lenka Urbánková, Nábytek Zima, manželé 
Šmídovi,  Restaurace  ZA  KOVÁRNOU,  stárci,  sestry  a  bratři  z  našeho  
sboru. 
 

V  neděli  18.  2.  se  konal  MAŠKARNÍ  KARNEVAL  pro  děti.  Na  začátek  měli 
připravené vystoupení naši mladí hasiči (dorost, starší a mladší žáci). Vystoupení 
se  jmenovalo „Maruška  z Gogova“. Bylo pěkné a  sklidilo velký úspěch. S dětmi 
vystoupení nacvičovaly sestry Zdeňka Pospíšilová a Martina Garlíková. 
Na  karnevalu  se  sešla  spousta  nádherných  masek,  vyrobených  doma,  či 
koupených. Pro děti byly připraveny 3 soutěže, kde za odměnu dostaly nějakou 
malou sladkost. Dále se mohly děti prolézt obrovským tunelem. Celé odpoledne 
dětem pouštěl hudbu Petr Florián, kterému děkujeme. 
Potom  dětem  předvedly  Dana  Cecálková  a  Anna  Chybová  malé  pohádkové 
představení  „Bob  a  Bobek  králíci  z  klobouku  s  koloběžkou“. Od  Boba  a  Bobka 
dostaly děti mrkev, která jim možná udělala větší radost než sladkosti :‐). 
Následně  přišlo  na  řadu  losování  letos  opravdu  bohaté  tomboly,  kterou  nám 
věnovali, a za to jim velice děkujeme, firma MADE, Cukrárna u kostela Šlapanice, 
Petr Florián a manželé Staňkovi. 
 

Příprava  ostatků  vyžadovala  spoustu  času,  úsilí,  trpělivosti,  dobré  vůle, 
nakupování,  chystání,  vyrábění,  zařizování.......  Proto  bych  chtěla  ještě  jednou 
moc,  moc  poděkovat  všem  jmenovaným  a  i  těm,  kteří  nám  jakkoli  pomohli  
s  přípravami,  nebo  organizací  této  náročné,  ale  přesto  krásné  a myslím  si,  že  
i povedené akce. 
Děkujeme  i Alžbětě  Lízalové  za  zapůjčení  „práva“,  restauraci  ZA  KOVÁRNOU  za 
zajištění nápojů na zábavě a karnevalu a SOKOLU  za propůjčení sálu :‐) 

              Za SDH Dana Cecálková 
 

 Florian,

 Stanislav Dolanský, manželé Samkovi, manželé Julínkovi, Masáže Martina Veselá,

 masek

 přípravami

 Florian,

 Florian
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POŽÁRNÍ PREVENCE 
Vážení občané, 
Dbejte  prosím  zvýšené  opatrnosti  při  jarním  úklidu  zahrádek,  konkrétně 
spalování  menších  kopiček  suché  trávy,  listí  a  jiných  rostlinných  zbytků.  Pro 
spalování jsou v naší obci vyhrazeny středy, a to od 9:00 do 19:00 hodin.  
Ohniště  zakládejte  v  dostatečné  vzdálenosti  od  budov,  stohů  a  porostu. 
Nerozdělávejte oheň  za  silného větru a při  špatných  rozptylových podmínkách. 
Neponechávejte  oheň  bez  dozoru,  nachystejte  si  kbelík  s  vodou  na  důkladné 
dohašení.  
Již několik let platí zákaz vypalování trávy a podrostu pod pokutou až 25 000 Kč. 
Pálení  je  vhodné  nahlásit  HZS  JMK  vyplněním  formuláře  na  stránkách 
www.firebrno.cz/paleni‐klesti.   
S přáním příjemného prožití jara  

SDH Kobylnice  
 

HASIČI 	BUDOU 	SLAVIT 	120. 	VÝROČÍ
V roce 1898 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů v Kobylnicích, a tak  letos 

uplyne  120  roků  od  jeho  založení.  Jejich  prvním  starostou  byl  František  Chlup  
z  č.p. 33  a  prvním  náčelníkem  Karel  Pátek  z  č.p.  6.  V  roce  1932  dokončena 
budova hasičské zbrojnice a k ní roku 1965 přistavěna klubovna. V roce 1998 byla 
provedena  demolice  hasičky  a  do  roku  2001  postavena  zbrojnice  nová. 
V posledních  několika  letech  se  podařilo  obnovit  činnost  s mládeží,  a  tak  je 
naděje,  že  nejenom  v dnešní  uspěchané  době,  ale  hlavně  i  v té  době  příští  a 
třeba i hodně vzdálené bude hasičská základna u nás existovat a dobře fungovat.  

Možná  je  pro  někoho  trochu  obtížné  zapamatovat  si  ten  první  letopočet. 
Historicky  zdatnější  si mohou pomoci  tím,  že když  se  zakládala  Československá 
republika, bylo našim hasičům, tedy Sboru, už dvacet roků. Jako pomůcka mohou 
pak sloužit i další „osmičkové“ roky (1938, 1948, 1968,…). Ti nejstarší by si mohli 
ještě  pamatovat  první  dětský  slabikář  s ilustracemi  Mikoláše  Alše,  který  byl 
poprvé vydán také v roce 1898 a ve školách byl používán až do 30. let minulého 
století.    Těm,  kteří  se  raději  orientují  ve  sportu,  zase může  pomoci,  že  v roce 
1908, kdy bylo Sboru deset roků, vznikl Český svaz hokejový, v roce 1948 získal 
Emil  Zátopek  zlatou medaili  v běhu  na  10  km,  v roce  1978  vyhrál  Ivan  Lendl 
poprvé ve Wimbledonu, v roce 1998 vyhráli hokejisté olympijské zlato v Naganu 
a v roce 2018 (to už je našim hasičům 120 roků) vyhrála Ester Ledecká olympiádu 
hned ve dvou zimních sportech! 

Co tedy hasičům k jejich výročí popřát? No, třeba až budou v roce 2098 slavit 
své dvousté výročí založení, tak aby si lidé říkali: „Jsme rádi, že tu naši hasiči jsou. 
My  si  sice  už  ani  nepamatujeme,  kdy  naposledy  hořelo,  a  nebo  kdy  byla 
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povodeň,  ale  přece  jenom  jsou  pro  nás  jistotou,  že  je  tu  někdo  vycvičený  
a  ochotný  ku  pomoci,  kdyby  se  něco  stalo.  A  navíc,  vždyť  oni  se  nám  hasiči 
výborně zapojují do kulturního života v obci, a hlavně také vychovávají naše děti 
ke  snaze  být  schopnými  pomáhat  sobě  navzájem  a  všem,  kteří  to  potřebují, 
navyknout  si  pohybovým  aktivitám  a  umět  přijmout  odpovědnost  za  svoje 
chování v kolektivu.“  

Když  jsem  si  teď přečetl,  co  jsem napsal  výše, uvědomuju  si,  že  to  vlastně 
přeji nejenom hasičům, ale nám všem! 

Lubomír Šmíd starosta obce 
	
TURNAJE 	V 	PING‐PONGU 	

V sobotu 24. 2. 2018 se v sokolovně odehrál tradiční turnaj v ping‐pongu pro 
hráče od 15 let a v neděli 25. 2. 2018 turnaj pro děti. Turnajů se mohli zúčastnit 
pouze  neregistrovaní  hráči.  V sobotu  soupeřilo  celkem  13  mužů.  Vzhledem 
k počtu přihlášených, byli hráči  rozděleni do dvou  skupin. Do dalších bojů pak 
postoupili 4 hráči z každé skupiny. Vítězem se stal  Ing. Petr Šoupal (Šoupec), na 
druhém  místě  se  umístil  František  Přerovský,  na  třetím  místě  Jan  Pastyřík  
a bramborové místo získal Lukáš Žáček (Wagas). 

Do  nedělního  turnaje  se  přihlásilo  15  dětí,  10  kluků  a  5  holek.  Kluci  se 
rozlosovali  na  dvě  skupiny  a  holky  tvořily  jednu  skupinu.  Hrálo  se  stejným 
způsobem jako u dospělých. U holek vyhrála Adéla Novotná, na druhém místě se 
umístila Adriana Pastyříková a na  třetím místě skončila Natálie Mazalová. Mezi 
kluky  vybojoval  první místo  Hynek  Hotový,  druhé místo  Tomáš  Jelínek  a  třetí 
místo získal Jan Urbánek. Vítězům gratulujeme!  

Každý hráč si odnesl za svůj výkon nějakou cenu, drobné občerstvení a ti na 
stupních  vítězů blýskavé poháry. Tímto děkujeme  sponzorům  firmě TONDACH, 
POHON  SERVIS,  AVIMA,  VAFR,  restauraci  Za  Kovárnou  a  obci  Kobylnice. 
Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu obou turnajů. 
Turnaje společně organizovaly TJ Sokol Kobylnice a obec Kobylnice. 

Za sportovní komisi Lukáš Žáček 

 
KDO 	JSME, 	ANEB 	CO 	NÁM 	POVÍ 	MATRIKY 	

Rod Benešů, část první 
Předkládám  slíbené  povídání  o  Kobylnických  selských  rodech.  Bádání  po 

nejstarším předku  rodu Benešů mě  zavedlo do Nemotic, dnešní  okres Vyškov, 
dříve Bučovické panství. V roce 1718  se  zde dle  zápisu  v matriční knize narodil 
Joanes  Benesch.  Při  sestavování  rodokmenu  jsem  se  rozhodla  o  překládání 
latinsky  a  německy  psaných  jmen  do  současné  češtiny,  i  když  nevím,  jakým 

 uvědomuji
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jazykem jednotliví předkové hovořili a jak se oslovovali. Tak tedy, tento Jan se dle 
matriky  narodil  jako  prvorozený  Jakubovi  a  Janě  Benešovým. Měl  ještě  čtyři 
sourozence. V roce 1738 se oženil a odstěhoval do sousedních Brankovic, kde si 
vzal  jednu ze  tří sester Adamcových, Polexinu. V roce 1761 se  jim  jako 11. z 12 
dětí narodil Benedikt. V 18. a 19. století to byl obvyklý počet dětí v rodině. Tento 
Benedikt  se  jako  20  letý  žení  s Rozálií  Růžičkovou  z Brankovic.  Ta  však  rok  po 
narození  5.  dítěte  umírá.  V roce  1796  se  tedy  Benedikt  žení  znovu,  také 
v Brankovicích  s 19letou  Kateřinou  Růžičkovou.  Mají  spolu  dalších  6  dětí, 
v matrikách je už Benedikt uváděn jako majitel čtvrtlánu.  

Dalším pokračovatelem našeho rodu je syn Petr, narozený v roce 1789. Tento 
se  také  žení  dvakrát,  poprvé  v roce  1809  s 18  letou  Kateřinou  Schillerovou 
v Dobročkovicích. Narodilo  se  jim  celkem  pět  synů  a  jedna  dcera.  Kateřina  se 
dožila  pouhých  28  let.  Podruhé  se  Petr  Beneš  žení  v Podbřežicích  s o  10  let 
mladší Helenou, dcerou půlláníka  Jakuba Plotěného.   Asi  to byly  těžké  začátky 
pro mladé hospodyně, když přišly do rodiny s tolika dětmi. Benešovi hospodařili 
na  čtvrtlánu  náležícím  k domu  č.  72  v Brankovicích.  Jakou  dnešní  míru  tyto 
polnosti měly,  se  nedá  přesně  určit,  protože  v každém  panství  to  bylo  trochu 
jiné. První syn Heleny a Petra se jmenoval také Petr a narodil se v roce 1922. Měl 
ještě minimálně  pět  vlastních  sourozenců.  V Brankovicích  se  narodili Marie  a 
František, ten však záhy zemřel, dále dvojčata Kateřina a Barbora, poslední také 
zemřela.    Narození  bratra  Pavla  jsem  zatím  nenašla,  jen  to,  že  zemřel 
v Kobylnicích  roku  1862  ve  věku  32  let.  Rodina  Benešů  se  z Brankovic 
odstěhovala, v matrikách se zde už nevyskytuje.  

Část rodiny Plotěných a Benešů se od roku 1843 objevuje v matrikách v Praci. 
Obec Prace byla těžce zasažena 30 letou válkou, ještě několik desetiletí po jejím 
skončení zde byla neobdělávaná pole. To byl patrně důvod, proč se zde  rodina 
usadila. Cestování z předešlého bydliště bylo určitě namáhavé, dříve se chodilo 
pěšky,  jen  věci  se  vezly  na  voze.  Krátce  po  svatbě  dcery Marie,  v roce  1843, 
umírá Petr Beneš  starší na  záhadné ochrnutí ve věku 52  let a  ještě  téhož  roku 
také zemřel  jeho tchán Jakub Plotěný. Rodina zde hospodařila na půlláně č. 14. 
Petr Beneš mladší se  roku 1847 žení s Františkou Frodlovou, narozenou sice už  
v  Praci  roku  1830,  ale  její  rodiče,  Matouš  Frodl  a  Anna  Marie  rozená 
Nimerfrohová,  pocházeli  z Lukové  u  Lanškrouna.  Tato  obec  byla  osídlena 
převážně  německými obyvateli.  Přemýšlela  jsem o  tom,  co  spojovalo  tyto dvě 
obce,  tolik od  sebe vzdálené  ‐ Brankovice a  Lukovou. Zjistila  jsem,  že obě byly 
v té  době  v majetku  Lichtenštejnů.  Obec  Prace  ale  patřila  do  panství  Podolí 
v majetku  Kapituly  a  probošství  u  sv.  Petra  a  Pavla  v Brně.  Lichtenštejnové 
vlastnili pouze sousední Pozořické panství. Možná za tím vším byly dobré vztahy 
Lichtenštejnů s probošstvím, že uvolnili své poddané ke stěhování. Předky vedla 
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Jarní úklidový den 
Tato  tradiční brigáda  se bude  za příznivého počasí konat v sobotu 7. 4. od 

8,30  hodin.  Sraz  bude  u  hasičské  zbrojnice.  Opět  se  rozdělíme  do  několika 
skupin.  Každá  skupina,  vybavena  odpadkovými  pytli,  se  rozejde  vyčistit  od 
odpadků příkopy, remízky a polní cesty v okolí naší obce. Po skončení úklidu, asi 
v 11  hodin,  se  sejdeme  na  fotbalovém  hřišti,  kde  každý  brigádník  dostane 
douzovanou debrecínku. 

Zveme  všechny,  kterým není  lhostejné okolí naší obce. Vezměte  si  s sebou 
pracovní rukavice, popř. výstražnou vestu a chuť do práce. 

Komise životního prostředí 
 

 
Kulturní komise při Radě obce Kobylnice 

 

Vás zve na    
 

KULIČKIÁDU 
pro děti, mládež, ale i rodiče a seniory  

 

kdy?     12. 5. 2018 od 15,30 hod. 
 

kde?    víceúčelové hřiště  
 

Přihlašování a platba startovného bude probíhat na místě 
od 15,30 hod., zápasy budou zahájeny v 16 hod. 

Pravidla hry budou k nahlédnutí při hře u rozhodčích. Hráči 
budou rozděleni dle věku 
do skupin a pak do dvojic 
v pavouku, děti do tří let 

budou hrát kuželky. 
Startovné 10 Kč/dítě, 30 
Kč/dospělí - platba před 
startem. Na každého čeká 

malá odměna.  
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Festival dechových hudeb  
se bude konat v sobotu 9. června 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAURSKÁ 	CYKLOSTEZKA 	2018 	
Pro rok 2018 jsme pro Vás připravili v termínu od 15. 8. 2018 do 19. 8. 2018 

cykloturistický výlet údolím řeky Salzach. 
Sraz  účastníků  bude  ve  středu  15.  8.  v 6  hodin  u  hasičské  zbrojnice.  Po 

naložení kol do přívěsu se vydáme autobusem do Rakouska. Po asi 8 hodinách 
jízdy  se ubytujeme  v Panorama  camp Zell am  See u  jezera Zeller  See. V tomto 
kempu  budeme  spát  dvě  noci.  Nad  námi  se  budou  tyčit  třítisícové  
vrcholky. 

Ve čtvrtek ráno nás autobus převeze ke Krimmelským vodopádům, které jsou 
s 380 metry nejvyšší ve střední Evropě. Po jejich možné prohlídce nasedneme na 
kola a budeme sjíždět kolem řeky Salzach. Po trase cyklostezky se nachází několik 
měst s pamětihodnostmi, které můžeme navštívit. Pak se vrátíme zpět do kempu 
Zell am  See, odkud  jsme  ráno odjížděli. Dle dostupných  informací ujedeme 63 
km. 

V pátek  ráno  sbalíme  stany  a  vyrazíme  na  cyklostezku,  která  místy  vede 
zvlněným  terénem  Vysokých  Taur.  Čekají  nás  výhledy  na  hory,  ale  i  starobylá 
města. Můžeme udělat malou zajížďku k soutěsce Kitzlochklamm. Dále budeme 
projíždět  Bischofshofenem,  tomuto  městu  dominují  gotické  kostely,  ale 
 hlavně  skokanské  můstky.  Dále  pojedeme  úzkým  údolím  kolem  řeky  až  do  
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kempu  Vierthaler,  kde  se  ubytujeme.  Tento  den  bychom  měli  ujet  
60 km. 

V sobotu  opět  sbalíme  stany  a  vrátíme  se  zpět  na  cyklostezku,  která  opět 
povede úzkým údolím. Po cestě nás  čeká opět plno  zajímavostí,  jako například 
ledovcová  jeskyně, hrady, zámky nebo keltská vesnice. Krajinou solných dolů se 
budeme blížit k cíli naší trasy, městu Salzburk. Ještě před ním se nachází barokní 
zámek Hellbrunn  s nejrůznějšími  vodotrysky.  Celým městem  Salcburk  prochází 
cyklostezka, hlavní památky  jsou  tedy snadno dostupné. V sobotu ujedeme dle 
dostupných  informací  53  km  (bez  kilometrů  najetých  po  městě).  Odjezd  do 
Kobylnic bude ve večerních hodinách. 

Spát budeme ve vlastních  stanech. Ceny kempů  se  různí. V prvním kempu, 
kde budeme  spát 2 noci, se platí 12 € za osobu a noc. Ve druhém kempu, kde 
budeme  spát  1  noc,  se  platí  za  stan  3€,  dospělí  6,5€,  děti  3€.  Pobytová  taxa 
cca 1€. 

Počet 40 účastníků zájezdu  je  limitován přívěsem na kola. Cena za dopravu 
činí 1200 Kč na osobu. Přihlášky včetně zálohy 600 Kč se budou vybírat na OÚ od 
4. 4. 2018 od 16:00 hodin. Můžete se přihlašovat podle stejných pravidel,  jako 
v minulých letech. 

                                                                              Za sportovní komisi Milan Ulbrich 
 
 

Výběr z pravidel pro přihlášky na cyklozájezd pořádaný obcí Kobylnice 

 Zájemci o cyklozájezd se mohou přihlašovat od stanoveného dne každý úřední 
den, v úřední hodiny na Obecním úřadě Kobylnice. Pro rok 2018  je stanoven 
den začátku přihlašování na 4. 4. 2018 od 16.00 hodin. 

 Účastníci  zájezdu  budou  zapsáni  do  seznamu  v takovém  pořadí,  v jakém  se 
oni nebo jimi pověřená osoba (přihlašovatel) dostavili na obecní úřad.  

 Přihlašovatel může přihlásit  zároveň více osob. Platí však omezení,  že  spolu 
s jedním  přihlášeným  účastníkem  cyklozájezdu  s trvalým  pobytem  v obci 
Kobylnice může přihlašovatel přihlásit pouze jednoho dalšího účastníka, který 
nemá trvalý pobyt v obci Kobylnice. 

 Přihláška na  cyklozájezd  je platná,  pokud  přihlašovatel  zároveň  složí  částku 
stanovené  zálohy  na  zájezd  za  každou  přihlašovanou  osobu.  Přihlašovatel 
také  uvede  e‐mailovou  adresu  pro  korespondenci  organizačních  zále‐ 
žitostí. 

 V případě,  že  odstoupený  účastník  cyklozájezdu  nebude  před  odjezdem  
na  cyklozájezd  nahrazen  náhradníkem,  je  povinen  uhradit  polovinu  ceny 
zájezdu. 
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TŘÍKRÁLOVÁ 	SBÍRKA 	
 
V  letošním  roce  jsme  se při  tříkrálové  sbírce opět posunuli  a díky  štědrým 

dárcům  a  v neposlední  řadě  i  díky  obětavým  koledníkům  se  letos  vybralo 
úctyhodných: 

53 250,‐ Kč. 
 
Hrdinové, kteří se letos vydali do ulic koledovat byli tito: 
Žaneta  Štefková,  Ema  Zlatníková,  Matěj  a  Tobiáš  Garlíkovi,  Peťa  Polák, 

Terezka a Markétka Klaškovy, Amálka Kubátová, Julie Šlapanská, Nikolka Peclová, 
Ellen Králová,  Tobiáš Kvasnička, Natálka Mazalová, Marek Novotný  a nejmenší 
kolednice Eliška Klašková. 

Vedoucími  skupinek  byli:  Eva  Hotová,  Adam  a  Šimon  Kvasničkovi,  Nicol 
Králová a Magda s Josefem Martináskovi. 

 

DÍKY!!!  
Dana Šmídová 

 
 

TŘÍDĚNÍ 	ODPADU 	
O  možnostech  třídění  odpadu  v naší  obci  už  bylo  napsáno  mnohé,  ale 

protože  opakování  je  matka  moudrosti,  neuškodí  se  této  problematice  ještě 
věnovat a přidat informace, které ještě nezazněly. 

Chtěla  bych  větší  pozornost  věnovat  těm  složkám  odpadu,  které  dle 
průzkumů mají  největší  podíl  z  celkového množství  odpadu  vyprodukovaného 
domácnostmi. 

Jednou z těchto složek  je bioodpad. Tento můžeme  třídit několika způsoby. 
Za prvé  je obec zapojena do projektu, který dotuje kompostéry do domácností. 
Každá  domácnost má  nárok  na odběr maximálně  dvou  kusů  kompostérů.  Kdo 
ještě  kompostér  nemáte, můžete  si  jej  vyzvednout  po  podepsání  předávacího 
protokolu na horním dvoře. Bioodpad si tedy můžete zpracovávat sami na svých 
zahradách  a  dále  jej  používat  jako  hnojivo.  Druhou možností  je,  že  bioodpad 
odevzdáte v provozní době na horním dvoře. Tento odpad  je pak předáván do 
kompostárny.  Nesmí  v něm  být  žádné  plasty,  ani  jiné  nebiologické materiály. 
Může  obsahovat  i  větvičky  do  průměru  2  cm,  protože  následně  prochází 
drtičkou.  Silnější  větve můžete  na  horním  dvoře  odevzdávat  také.  Je  nutné  je 
vytřídit zvlášť, ne přimíchané do kompostovatelného materiálu. Není tedy nutné 
bioodpad na zahradách spalovat. 
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Další  významnou  složkou  domovního  odpadu  je  papír.  Také  jej  můžete 
odevzdávat na horním dvoře. Jeden modrý kontejner na papír je také umístěn na 
sběrném místě  před  horním  dvorem.  Tento  kontejner  není  odvážen  svozovou 
firmou,  ale  vybírají  jej  zaměstnanci  obce  a  dále  třídí.  Slouží  tedy  spíše  pro  ty 
občany, kteří nemají možnost přijít na horní dvůr. Pro  lepší efektivitu z výtěžku 
této suroviny je lepší třídit ji na tiskoviny a karton. Takto vytříděný papír je lépe 
ohodnocený při výkupu. V naší obci je zvykem výtěžek z prodeje papíru věnovat 
škole na některé  její aktivity. V loňském roce se přispívalo na dopravu na školní 
výlet. 

Třetí nejvýznamnější složkou jsou plasty. V naší obci třídíme zvlášť PET lahve, 
které se dávají do vaků na sběrných místech. Ostatní plasty a kartony od nápojů 
můžete vhazovat do označených kontejnerů. Plasty nesmí být silně znečistěné od 
tuků a  chemikálií. Do plastů  také nepatří guma a novodur.  Je potřeba věnovat 
pozornost ikonkám na výrobcích, které označují, do kterého odpadu patří. 

Čtvrtou  složkou  je  sklo.  Kontejnery  na  bílé  i  barevné  sklo  se  nacházejí  na 
všech čtyřech sběrných místech v naší obci. 

Další objemovou složkou jsou kovy. Tyto odpady můžete odevzdávat tak, jak 
je  v naší obci  zvykem. Dvakrát  ročně provádějí  sběr buď TJ  Sokol, nebo hasiči. 
Pokud se potřebujete odpadu zbavit i mimo tyto termíny, můžete jej odevzdávat 
na  horním  dvoře.  Zvlášť  se  zde  odevzdává  ‐  třídí  hliník,  tedy  i  plechovky  od 
nápojů. 

Na  dalším místě,  co  se  týče  objemu,  je  textil.  Kontejnery  na  jeho  sběr  se 
nacházejí  před  horním  dvorem  a  u  obchodu.  Textil  se  do  něj má  dávat  čistý  
a zavázaný v pytlích. 

Další složky běžného odpadu už nejsou tak objemově výrazné, ale z hlediska 
likvidace  je  nutné  je  třídit.  Jedná  se  například  o  jedlý  tuk.  Tento  se  nesmí 
v žádném případě  vylévat do  kanalizace. O  škodách,  které  tímto  vznikají,  jsme 
často  v médiích  informováni.  Tuky  můžete  v domácnostech  slévat  do  lahví  
a  potom  odevzdat  na  horním  dvoře.  Doporučuji  používat  plastové  lahve  
o objemu alespoň 1,5 litru. Tuk se slévá do nádrže a použitá znečistěná láhev se 
nedá recyklovat, viz odstavec plasty. 

Poslední,  ale  z ekologického  hlediska  důležitou  kapitolou,  je  elektro.  Sem 
můžeme zařadit  i monočlánky (vybité baterie) a drobné elektrospotřebiče. Toto 
můžete vhazovat do označených kontejnerů před horním dvorem a u obchodu. 
Malý  kontejner  na  úsporné  zářivky  a  výbojky  se  nachází  na  chodbě  obecního 
úřadu a před knihovnou. Větší elektroniku a domácí  spotřebiče  lze odevzdávat 
na horním dvoře. 

Pokud  provádíte menší  stavební  úpravy  na  svých  domech, můžete  využít 
možnosti odevzdat stavební suť na horním dvoře. Toto  je možné po zakoupení 
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poukázky  na  OÚ  za  20  Kč,  která  má  neomezenou  platnost  a  opravňuje 
k odevzdání jednoho stavebního kolečka suti. 

Na horním dvoře můžete také odevzdat dřevěné desky. 
Dalším odpadem, který nevyhazujeme tak často, ale jeho způsob likvidace je 

také  důležitý,  je  velkoobjemový  odpad  (nábytek  a  jiný  objemný  odpad)  
a  nebezpečný  odpad  (motorové  oleje,  různé  chemikálie,  autobaterie  apod.) 
Můžete  ho  odevzdávat  dvakrát  ročně  u  přečerpávací  stanice  kanalizace  za 
víceúčelovým hřištěm. O termínu se dozvíte obvyklým způsobem. 

Informace  o  možnostech  třídění  odpadu  jsou  umístěny  na  webových 
stránkách obce,  je v nich také uvedena otvírací doba místa zpětného odběru na 
horním dvoře. Tedy každé pondělí od 14,00 do 16,00 v zimní čas a od 14,00 do 
18,00 v letní čas. 

V tomto  článku  by  se  ještě  hodila  zmínit  informace  týkající  se  sice  až 
podzimního období, ale  jedná  se  také o  třídění odpadu. V ulici Na Návsi bývají 
umístěné vaky ve stojanech. Jsou určené na spadané listí ze stromů na této ulici. 
Prosíme,  nedávejte  sem  trávu  a  jiný  odpad  ze  zahrad.  Vaky  potom  od mokré 
trávy navlhají, tlejí a trhají se. 

Tříděním  odpadu  chráníme  nejen  životní  prostředí,  ale  také  „svou 
peněženku“, protože čím menší bude množství směsného odpadu v popelnicích, 
tím menší bude stanovený poplatek za svoz odpadu. 

Alena Ulbrichová 
 

Odpady v roce 2017
V roce 2017 občané naší obce vyprodukovali, odevzdali a vytřídili celkem: 
Směsný komunální odpad  127,01 t
Nebezpečný odpad 
(motorové oleje, rozpouštědla, 
barvy a lepidla) 

1,32 t

Objemný odpad  8,08 t
Skleněné obaly  7,44 t
Plasty  3,36 t
PET lahve  8,47 t
Papír  14,45 t
Železný šrot  10,14 t
Textil  3,50 t
Biologicky rozložitelný odpad  181,00 t
 
Dále na horní dvůr bylo odevzdáno 11 ks PCM CRT + PC, 46 ks TV +LCD TV, 20 ks 
lednicí a 1,635 t ostatního elektra. 
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KABELOVÁ TELEVIZE – OTÁZKY a ODPOVĚDI

Otázka: Mluví se o DVB T2, co to je a jak se to týká kabelovky?

Odpověď: normu pozemně vysílané která 
nahradí původní norm Vysílání v
spuštěné je výhradně proto, že část současného 
pásma bude po roce 2020 využívána k televizním službám

stávající programy vešly do zbylého ásma
nutné použít efektivnější způsob šíření signálů oproti DVB
což nabízí právě DVB toho také vyplývá, že 
počet nově šířených programů nezmění, stávající 

„napěchovány“ menší
Proklamace o vyšší kvalitě jenom prázdným

současnosti není 
šířen ve vysokém rozlišení (HD) a hlavní komerční stanice
navíc jasně deklarovaly, že signál ve vysokém rozlišení (HD) 

T2 nabízet. Diváci kteří přijímají signál 
pozemní cestou a budou ho chtít přijímat i nadále, musí 
pořídit nové ebo alespoň dokoupit set

a pochopitelně také upravit svůj anténní systém 
pro příjem z nových frekvencí, které se budou v
používat To vše za ředpokladu, že u nich bude vůbec signál 

T2 dostupný roti tomu u kabelové TV k změnám 
docházet nebude, výše uvedené zmenšení pásma se kabelové 

nijak netýká a není tedy ani důvod na cokoliv přecházet. 
Proto také účastníci připojeni na kabelovou budou mít tu 
zásadní výhodu, že se pro ně nic nemění, tj. vystačí si se 
současnými televizory a nemusí pořizovat nové.
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Otázka: programy ve vysokém rozlišení (HD) u 

Odpověď: Zčásti to bylo již naznačeno v předchozí odpovědi, 
kabelová má a bude mít i v
pro šíření všech programů, včetně těch ve vysokém rozlišení 
(HD). Současný trend jsou moderní velké televizory 

podporou vysokého rozlišení (HD) a kabelová 
následuje a svým účastníkům signál ve vysokém rozlišení (HD) 
nabízí.

tázka: Jaké přednosti má kabelovka?

Odpověď: ýhodou kabelové je možnost připojení 
libovolného počtu televizorů v domácnosti, přičemž měsíční 
cena za užívání je stále stejná. Není tedy nutné hradit částky 
za pronájem např. speciálních set boxů, přístupových

., jako je tomu u jiných služeb. Další výhodou je, že 
všechny programy kabelové TV je možné nahrávat 
jakéhokoliv omezení a následně přehrát kdykoliv později.

Otázka: Proč za kabelovku musím platit, zatímco za pozemní 
příjem nikoliv?

Odpověď: Platba za užívání kabelové TV je především o 
dodávce signálu plným technickým servisem, tj. 
zjednodušeně řečeno účastník pouze přepíná programy na 
svém televizoru, všechno ostatní zajišťuje kabelová TV.  Což u 
pozemního vysílání není, tam si vše zajišťuje divák 
sám a ve své režii. Taktéž programová nabídka kabelové TV je 
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mnohem obsáhlejší, nemluvě o programech ve vysokém 
rozlišení (HD), jak bylo uvedeno v předchozích odpovědích.

Otázka: Závěrem?

Odpověď: Chtěli bychom všem účastníkům, ať už stávajícím 
nebo budoucím, popřát spokojenost v osobním či pracovním 
životě a pohodu při sledování jejich oblíbených programů

Rozhovor je převzatý z jiné obce, otázky zodpověděla
společnost



27

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

proběhne

v sobotu 5. května 2018.
Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad 

budou přistaveny

mezi 9.00–12.00 hodinou
na parkovišti u čerpací stanice splaškové kanalizace.
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Turnaj v ping-pongu dětí

Veselé vánoční hody
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