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SLOVO 	STAROSTY
	

PROJEKT CYKLOSTEZEK 
Chtěl bych se dnes trochu vrátit k projektu cyklostezek. Na podzim roku 2015 

jsme  spolu  s dalšími  22  obcemi  spoluzakládali  Dobrovolný  svazek  obcí 
Šlapanicko. Hlavním důvodem vytvoření svazku byla snaha připravit, vybudovat  
a  udržovat  systém  cyklostezek  v okolí  Brna  tak,  aby  umožňovaly  bezpečnou 
cyklodopravu  s minimálním  kontaktem  s dopravou motorovou.  Ještě  v tomtéž 
roce  jsme v jednotlivých obcích doslova prochodili možné trasy cyklostezky tak, 
aby  propojení mezi  obcemi mělo  logiku,  aby  se  stezky  skutečně  potkávaly  se 
silnicemi pouze v nejnutnějších případech, a dokonce byl brán ohled  i na to,  jak 
se cyklistovi  terénem pojede a aby  také při  své  jízdě viděl občas  i do vzdálené 
krajiny.  Na  naší  straně  území  se  jednalo  o  stezce  od  Telnice  přes  Sokolnice, 
Kobylnice,  Ponětovice  a  Šlapanice  až  do  Brna  s navazujícími  úseky  od  Prace 
s napojením mezi  Kobylnicemi  a  Ponětovicemi,  dále  s úsekem  z Blažovic  přes 
Jiříkovice  do  Šlapanic  a  s propojením  od  Šlapanic  do  Podolí  a  dále  do 
Mariánského údolí.  

Následně bylo potřeba přenést naše představy do mapových podkladů, a to 
už musela dělat odborná projekční  firma, aby byla dodržena normová pravidla 
pro  vedení  trasy  takovéto  komunikace.  Z mapových  podkladů  a  z katastrálních 
map se pak zjišťovali vlastníci  jednotlivých dotčených pozemků a v ten okamžik 
nastala  práce,  která  je  vždy  pro  investora  liniových  staveb  noční můrou.  Bylo 
totiž  potřeba  zajistit  ode  všech  vlastníků  smlouvy  o  smlouvách  budoucích  na 
koupi pozemku nebo smlouvy o právu stavby. Smlouvy s vlastníky si řešila každá 
obec na svém území sama. V našem katastru byl největší problém získat tzv. „jiné 
právo k pozemkům“ od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To 
však už je dnes – po více jak dvou letech – vyřešeno a může být vydáno stavební 
povolení. V první etapě výstavby by  se měla  realizovat právě páteřní  část mezi 
Telnicí  a  Brnem,  respektive  nádražím  ve  Slatině.  Další  úseky  ještě  připraveny 
nejsou. 

Tato  popsaná  část  projektu  by  měla  stát  asi  50  mil.  Kč.  Prostředky  na 
zaplacení  se  jednak  tvoří  ročními  příspěvky  jednotlivých  zúčastněných  obcí  
a  jednak  z programu  ITI,  což  je  program  EU  na  rozvoj  spolupráce  ve  velkých 
městských  aglomeracích.  Cyklostezky  by  „spolupráci“  měly  zajišťovat  nejen 
společným  budováním  cyklostezek  a  také  následným  umožněním  bezpečné 
bezmotorové  dojížďky  za  vzděláním,  za  prací,  apod.  v celém  území.  Příspěvky 
obcí se shromažďují od roku 2016 a náš  letošní příspěvek činí 892.700 Kč. Obec 
by tak měla do zdrojů na výstavbu odeslat 4,4 mil. Kč, zhruba 5,5 mil. Kč by mělo 
jít  z EU. Splátka obce  je však  stanovena  s určitou  rezervou a v poslední  splátce 
v roce 2021 by měly být dopočítány skutečné náklady a tato poslední splátka by 
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pak byla upravena na výši podle skutečného závazku obce. Na území Kobylnic by 
tak  měla  vzniknout  cyklostezka  s asfaltovým  povrchem  o  délce  cca  2,25  km  
a  nový  most  u  sokolovny  tak,  aby  obec  byla  na  tuto  cyklostezku  regulérně 
napojena. 

Očekávaná doba výstavby  je od  letošního podzimu do konce příštího  roku. 
Pokud se vyplní všechna očekávání o rychlém rozhodování na stavebním úřadu 
ve  Šlapanicích,  tak  největším  problémem  bude  asi  sehnat  zhotovitele  této 
stavby,  protože  stavební  firmy  dnes  mají  tolik  zakázek,  že  o  žádné  další  ani 
nestojí.  Zakázka  tohoto  rozsahu  se  však  bude  uveřejňovat  i  v celoevropském 
věstníku, a tak je možné, že tady bude stavět třeba i zahraniční firma.  

Důležité ale  je, že bychom se v roce 2020  již měli bezpečně svézt na kolech, 
příp. na kolečkových bruslích, nebo projít pěšky a třeba i s dětským kočárkem od 
nás  jak do Sokolnic tak  i na druhou stranu do Ponětovic, Šlapanic, Mariánského 
údolí…..! 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
	
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
19. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 13. 3. 2018. 
Zastupitelstvo obce: 
 Zastupitelstvo  obce  Kobylnice  schválilo  pořízení  elektronické  úřední  desky 

prostřednictvím  společného  projektu  obcí  Dobrovolného  svazku  obcí 
Šlapanicko. 

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

 
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE 

Rada obce: 
 Vyhlásila  konkursní  řízení  na  obsazení  pracovního místa  ředitele/ředitelky 

příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola  Kobylnice, 
příspěvková organizace. 

 Schválila roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Kobylnice, sestavenou k 31. 12. 2017  
a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní  činnosti ve 
výši 2.373,02 Kč a převod zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové 
činnosti ve výši 222,54 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.  

 Schválila  investiční  dotaci  na  technické  vybavení  kapely  pro  Sdružení 
dechových hudeb Zlaťanka, z.s. ve výši 50.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí této dotace. 
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 Schválila  provedení  opravy  omítek  a  výmalbu  v zasedací  místnosti  
a kuchyňce od firmy Marek stavba.  

 Schválila  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  darovací  na  dešťovou  kanalizaci  
a komunikaci mezi Ing. Vladimírem Novotným a Obcí Kobylnice. 

 Povolila  provádět  výcvik  psů  jedenkrát  týdně  na  veřejném  prostranství 
v Hloušku panu Liboru Šmehlíkovi. 

 Schválila dar ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na zajištění dopravy při výletech dětí ve 
výši 12.235 Kč a nákup občerstvení pro vystupující děti při oslavě Dne matek 
a Dne otců. 

 Schválila  Smlouvu  o  zřízení  pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů  dle 
nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  Evropy  EU  2016/679  ze  dne  
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů mezi Obcí Kobylnice a Dobrovolným 
svazkem obcí Šlapanicko. 

 Schválila dar ve výši 20.000 Kč za sběr železného šrotu TJ SOKOL Kobylnice. 
 Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice 

za  rok  2017.  Dle  zprávy  nebyla  zjištěna  žádná  skutečnost,  která  by  vedla 
k přesvědčení,  že  hospodaření  obce  není  v souladu  s předpisy,  nebyly 
zjištěny  chyby  a  nedostatky,  nebyla  identifikována  žádná  rizika,  která  by 
mohla  mít  dopad  na  hospodaření  obce,  dluhová  služba  nepřekračuje 
povolené limity. 

 Schválila dar ve výši 3.000 Kč ve prospěch Linky bezpečí, z.s. 
 Schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 35.000 Kč na 

úroky z úvěru na investiční akci Nástavba ZŠ a MŠ Kobylnice. 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

	
CO 	ŘÍKAJÍ 	KRONIKY 	OBCE 	
Vývoj počtu obyvatel v Kobylnicích od roku 1576: 

Někteří občané měli dotazy na vývoj počtu obyvatel naší obce. Rozhodla jsem 
se  připravit  z údajů  uvedených  v našich  kronikách,  tento malý  přehled  vývoje 
počtu obyvatel naší obce. 
V roce 1576 měly Kobylnice tvrz, dvůr, pivovar a mlýn.  
Po roce 1600 měly 25 domů, po třicetileté válce 7 pustých. 
Až v roce 1750 zase 25 domů osídlených.  

V roce 1790 bylo v Kobylnicích     41 domů a   206 obyvatel, 
             1834                                    48 domů a   290 obyvatel, 
             1869                                    54 domů a   406 obyvatel, 
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             1890                                   79 domů a   552 obyvatel, 
             1900                                    86 domů a  669 obyvatel, 
             1908                                                          720 obyvatel, 
             1921                                                          843 obyvatel, 
             1936                                                        895 obyvatel, 
             1939                                  221 domů a   899 obyvatel, 
             1941                                                          964 obyvatel, 
             1948                                                          873 obyvatel, 
             1950                                  224 domů a   899 obyvatel, 
             1956                                  229 domů a   936 obyvatel, 
             1958                                  232 domů a   881 obyvatel, 
             1961                                 236 domů a   910 obyvatel, 
             1964                                  237 domů a   909 obyvatel, 
             1979                                  260 domů a   915 obyvatel, 
             1981                                                         903 obyvatel, 
             1986                                                          838 obyvatel, 
             1990                                                          842 obyvatel, 
             1995                                                          824 obyvatel,  
V roce 2001 žilo v naší obci  829 obyvatel, 
            2005                             839 obyvatel,   
            2007                             872 obyvatel, 
            2010                             974 obyvatel, 
            2012                           1.012 obyvatel, 
            2015                           1.065 obyvatel, 
            2017                           1.094 obyvatel. 

                                      Zdenka Karmazínová, kronikářka 
	

VÍTÁNÍ 	DĚTÍ
V sobotu  21.  dubna  2018  proběhlo  v zasedací  místnosti  obecního  úřadu 

uvítání dětí do naší obce, které  se narodily od  listopadu 2017 do března 2018. 
Pan starosta  Ing. Lubomír Šmíd tentokrát přivítal 4 děti, 1 holčičku a 3 chlapce. 
Byli  to:  Nina  Elen  Mašková,  Dominik  Brhlík,  Filip  Novotný  a  Antonín  
Unzeitig. 

O  slavnostní  atmosféru  se  postarali  svým  vystoupením  žáci  1.  třídy  z naší 
základní  školy.  Poděkování  patří  Klárce  Brtníkové,  Elišce  Šlapanské,  Markovi 
Šmídovi, Vlaďulovi Zlatníkovi a paní učitelce Ivaně Kvasničkové. 
Příští vítání občánků je naplánované na sobotu 22. 9. 2018.  
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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STAROSTI 	S 	ODPADEM
Rada  obce  se  opakovaně  zabývala  podnětem  od  veřejnosti,  směřujícím  ke 

zlepšení  kultury  bydlení  a mezilidských  vztahů.  Jádrem  problému  je  odkládání 
(nejenom)  rostlinných odpadů. Ve veřejném prostoru  jsou  tak odkládány pytle 
s posekanou  trávou,  ale  občas  i  jiný  odpad.  Tu  dvoje  kolečka  hlíny,  jindy  zase 
svázaná  prkna,  snad  z nějakého  zrušeného  pískoviště,  a  jindy  zase  podlahová 
krytina od někoho z kuchyně. Nedávno  se  také  stala událost, která by ve  svém 
důsledku  mohla  být  i  ekologickou  havárií.  Někdo  odložil  do  popelnice  větší 
nádobu s vyjetým olejem, a když pracovníci svozové  firmy spustili ve vozidle  lis 
pro  uspořádání  naloženého  odpadu,  nádoba  s olejem  doslova  explodovala  
a  znečistila  nejenom  svozové  vozidlo,  ale  také  vozovku  a můžeme  být  všichni 
rádi,  že  naštěstí  nedošlo  ke  zranění  pracovníků  nebo  třeba  havárii  některého 
z vozidel, které tímto místem zrovna projížděly. 

Občan může svoje odpady odkládat pouze na místa určená obcí. Pro tříděný 
odpad jsou to tato místa: 

‐ stanoviště kontejnerů na ulici Táborské, 
‐ stanoviště kontejnerů na u obchodu, 
‐ stanoviště kontejnerů na křižovatce ulic Sokolnické a Uzavřené, 
‐ stanoviště kontejnerů na ulici Sokolnické před horním dvorem, 
‐ místo zpětného odběru odpadů na horním dvoře na ulici Sokolnické a to 

v době,  kdy  je  přítomna  obsluha  (v  letním  období  pravidelně  vždy 
v pondělí 14 – 18 hodin). 

V rámci  spravedlivého  a  rovného  přístupu  ke  všem  občanům  obce  rada 
nemůže akceptovat situaci, kdy  část občanů svoje  rostlinné odpady zpracovává 
v kompostérech,  nebo  odpady,  které  nepatří  do  popelnice,  odváží  v určených 
hodinách  na  horní  dvůr,  ale  jiní  odkládají  svůj  odpad  v rozporu  se  zákonem  
i  s  obecně  závaznou  vyhláškou  obce.  Pokud  bude  i  nadále  docházet 
k znečišťování  obce  takto  odloženými  odpady,  bude  nutné  přistoupit 
k projednávání takového chování v rámci přestupkového řízení. 

Rada obce  se dlouhodobě  snaží  vytvářet podmínky  k tomu,  aby  každý měl 
možnost  řešit  svůj  odpad  v souladu  s platnými  předpisy. Obec  rozdala  400  ks 
kompostérů,  jejichž  hodnota  již  přesáhla  1  milion  korun.  I  nadále  budou 
evidovány  žádosti  občanů  o  další  kompostéry,  a  pokud  bude  zájem,  další 
kompostéry  se  určitě  budou  pořizovat.  Obec  v současné  době  také  usiluje  
o  získání  dotace  na  výstavbu  sběrného  dvora.  Sběrný  dvůr  bude  vybudován  
u  víceúčelového  hřiště  a  bude  sloužit  pro  odkládání  mnoha  druhů  odpadů  
a předpokládá se i významně delší provozní doba. 

Dlouhodobě  se  snažíme  vést  veřejnost  ke  třídění  odpadů  a  je  asi  dobré 
připomenout,  že díky dobrému  třídění může mít obec z odpadů nejen náklady, 
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hodinách  na  horní  dvůr,  ale  jiní  odkládají  svůj  odpad  v rozporu  se  zákonem  
i  s  obecně  závaznou  vyhláškou  obce.  Pokud  bude  i  nadále  docházet 
k znečišťování  obce  takto  odloženými  odpady,  bude  nutné  přistoupit 
k projednávání takového chování v rámci přestupkového řízení. 

Rada obce  se dlouhodobě  snaží  vytvářet podmínky  k tomu,  aby  každý měl 
možnost  řešit  svůj  odpad  v souladu  s platnými  předpisy. Obec  rozdala  400  ks 
kompostérů,  jejichž  hodnota  již  přesáhla  1  milion  korun.  I  nadále  budou 
evidovány  žádosti  občanů  o  další  kompostéry,  a  pokud  bude  zájem,  další 
kompostéry  se  určitě  budou  pořizovat.  Obec  v současné  době  také  usiluje  
o  získání  dotace  na  výstavbu  sběrného  dvora.  Sběrný  dvůr  bude  vybudován  
u  víceúčelového  hřiště  a  bude  sloužit  pro  odkládání  mnoha  druhů  odpadů  
a předpokládá se i významně delší provozní doba. 

Dlouhodobě  se  snažíme  vést  veřejnost  ke  třídění  odpadů  a  je  asi  dobré 
připomenout,  že díky dobrému  třídění může mít obec z odpadů nejen náklady, 

v pondělí 14–18 hodin). Sem je možné odložit veškerý odpad, pro který 
nejsou na jednotlivých stanovištích kontejnery.
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STAROSTI 	S 	ODPADEM
Rada  obce  se  opakovaně  zabývala  podnětem  od  veřejnosti,  směřujícím  ke 

zlepšení  kultury  bydlení  a mezilidských  vztahů.  Jádrem  problému  je  odkládání 
(nejenom)  rostlinných odpadů. Ve veřejném prostoru  jsou  tak odkládány pytle 
s posekanou  trávou,  ale  občas  i  jiný  odpad.  Tu  dvoje  kolečka  hlíny,  jindy  zase 
svázaná  prkna,  snad  z nějakého  zrušeného  pískoviště,  a  jindy  zase  podlahová 
krytina od někoho z kuchyně. Nedávno  se  také  stala událost, která by ve  svém 
důsledku  mohla  být  i  ekologickou  havárií.  Někdo  odložil  do  popelnice  větší 
nádobu s vyjetým olejem, a když pracovníci svozové  firmy spustili ve vozidle  lis 
pro  uspořádání  naloženého  odpadu,  nádoba  s olejem  doslova  explodovala  
a  znečistila  nejenom  svozové  vozidlo,  ale  také  vozovku  a můžeme  být  všichni 
rádi,  že  naštěstí  nedošlo  ke  zranění  pracovníků  nebo  třeba  havárii  některého 
z vozidel, které tímto místem zrovna projížděly. 

Občan může svoje odpady odkládat pouze na místa určená obcí. Pro tříděný 
odpad jsou to tato místa: 

‐ stanoviště kontejnerů na ulici Táborské, 
‐ stanoviště kontejnerů na u obchodu, 
‐ stanoviště kontejnerů na křižovatce ulic Sokolnické a Uzavřené, 
‐ stanoviště kontejnerů na ulici Sokolnické před horním dvorem, 
‐ místo zpětného odběru odpadů na horním dvoře na ulici Sokolnické a to 

v době,  kdy  je  přítomna  obsluha  (v  letním  období  pravidelně  vždy 
v pondělí 14 – 18 hodin). 

V rámci  spravedlivého  a  rovného  přístupu  ke  všem  občanům  obce  rada 
nemůže akceptovat situaci, kdy  část občanů svoje  rostlinné odpady zpracovává 
v kompostérech,  nebo  odpady,  které  nepatří  do  popelnice,  odváží  v určených 
hodinách  na  horní  dvůr,  ale  jiní  odkládají  svůj  odpad  v rozporu  se  zákonem  
i  s  obecně  závaznou  vyhláškou  obce.  Pokud  bude  i  nadále  docházet 
k znečišťování  obce  takto  odloženými  odpady,  bude  nutné  přistoupit 
k projednávání takového chování v rámci přestupkového řízení. 

Rada obce  se dlouhodobě  snaží  vytvářet podmínky  k tomu,  aby  každý měl 
možnost  řešit  svůj  odpad  v souladu  s platnými  předpisy. Obec  rozdala  400  ks 
kompostérů,  jejichž  hodnota  již  přesáhla  1  milion  korun.  I  nadále  budou 
evidovány  žádosti  občanů  o  další  kompostéry,  a  pokud  bude  zájem,  další 
kompostéry  se  určitě  budou  pořizovat.  Obec  v současné  době  také  usiluje  
o  získání  dotace  na  výstavbu  sběrného  dvora.  Sběrný  dvůr  bude  vybudován  
u  víceúčelového  hřiště  a  bude  sloužit  pro  odkládání  mnoha  druhů  odpadů  
a předpokládá se i významně delší provozní doba. 

Dlouhodobě  se  snažíme  vést  veřejnost  ke  třídění  odpadů  a  je  asi  dobré 
připomenout,  že díky dobrému  třídění může mít obec z odpadů nejen náklady, 
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ale i výnosy. Peníze za posbíraný papír slouží dětem ve škole, za staré železo zase 
hasičům nebo sokolům. 

Rada obce proto všechny občany důrazně vyzývá,  
1) aby  se  v maximální  míře  snažili  jednat  v souladu  s obecnými  principy 

ochrany  životního prostředí  a  v tomto ohledu  zejména vlastní  recyklací 
odpadů z údržby zeleně, tedy individuálním kompostováním;  

2) aby  se  snažili  co  možná  nejlépe  odpad  třídit,  protože  vytříděním 
recyklovatelné  části  odpadu  se  snižují  náklady  na  likvidaci  ostatního 
odpadu; 

3) aby  všichni,  kteří  se  skutečně  potřebují  zbavit  svého  odpadu  z údržby 
zeleně,  nebezpečného  nebo  velkoobjemového  odpadu,  ukládali  tento 
odpad  ve  vlastních  nemovitostech  a  v určenou  dobu  (v  letním  období 
vždy  v pondělí  od  14  do  18  hodin)  odevzdávali  tento  odpad  podle 
pokynů obsluhy na horním dvoře.  

 za radu obce Kobylnice – starosta 
	
ZMĚNY 	VE 	ŠKOLE  

Rada obce letos zjara rozhodla o vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního 
místa  ředitele/ředitelky  ZŠ  a  MŠ  Kobylnice.  Důvody  a  podmínky  takového 
konkurzu  řeší školský zákon a příslušná vyhláška ministerstva školství. Na konci 
května  konkurz  vyvrcholil  pohovory  konkurzní  komise  s uchazeči  (v  našem 
případě s uchazečkami, protože žádný muž se do výběrového řízení nepřihlásil). 
Sedmičlenná  konkurzní  komise  nakonec  jako  nejvhodnější  kandidátku  určila  
RNDr.  Michaelu  Bubíkovou,  která  má  již  s ředitelováním  na  obdobné  škole 
několikaleté zkušenosti.  

Popřejme proto budoucí paní ředitelce, školákům i nám všem, aby se jí práce 
dařila a aby škola plnila částečně i roli kulturního a vzdělanostního centra. 

Lubomír Šmíd 
 

OKÉNKO 	DO 	ŠKOLNÍ 	DRUŽINY  
Po  vánočních prázdninách  se děti  ze  školní družiny  těšily na  tradiční Tříkrálové 
nadělování.  Již  několikátý  rok  na  tento  svátek  přicházejí  Tři  králové,  aby  děti 
obdarovali.  Letos  děti  potěšily  nové  karetní  a  deskové  hry,  sportovní  
a psychomotorické pomůcky. Krále nám vždy představují, je‐li to možné, nejstarší 
děti  z  družiny.  Letos  to  byli  dva  čtvrťáci  a  jeden  třeťák.  Velký  dík  patří  i  paní 
ředitelce za poskytnutý finanční dar, bez kterého bychom jen těžko mohli udělat 
dětem radost novými věcmi. 
Veselá nálada panovala  i během  karnevalu,  který  se  ve  ŠD uskutečnil na  konci 
ledna. Některé děti přišly v kostýmech indiána či indiánky, stejně jako se jmenuje 
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náš  letošní celoroční projekt. Během dvou hodin čekala na děti spousta zábavy, 
tance,  soutěží  a  také  bohatá  tombola.  V  tombole  vyhrálo  každé  dítě  nějakou 
drobnost, poté následovaly tři hlavní výhry a tam už sehrálo roli štěstí. 
Po  jarních  prázdninách  jsme  fandili  našim  sportovcům na  ZOH  v Pchjongjangu.  
S  dětmi  jsme  si  ve  ŠD  vytvořili  olympijskou  nástěnku.  Na  ni  jsme  postupně 
přidávali  jména  a  fotografie  sportovců,  jejich  disciplíny  a  medaile,  které  na 
olympiádě  vybojovali.  Také  ve  ŠD  se měla uskutečnit  zimní olympiáda,  ale pro 
nemoc obou vychovatelek byla zrušena. 
Ke  konci  února  a  počátkem  března  jsme  vyhlíželi  jaro,  ale  zima  nám  dávala 
najevo,  že  se  své vlády  jen  tak nevzdá. Tak  jsme  si aspoň družinu  začali  zdobit 
jarními motivy a dekoracemi. Vyráběli  jsme  slaměnou Morenu, hezky  ji oblékli  
a namalovali obličej, aby  jí  to v průvodu po vesnici  slušelo. 19. března, den po 
Smrtné  neděli,  jsme  Morenu  vynesli.  Během  cesty  děti  recitovaly  říkadlo  
o Smrtce, u potoka  jsme  se dívali,  jak námi vhozené výdumky vajec plavou po 
vodě. Na mostě  za bytovkami  jsme do  vody  vhodili první  jarní  kytky  –  symbol 
přicházejícího jara – a vraceli se zpátky na školní zahradu, kde jsme Smrtku spálili. 
Děti dostaly preclíky, aby je po celý rok nebolely zuby – podle dávného zvyku, kdy 
maminky napekly dětem preclíky, pověsily je na zahradě na stromy a dětem řekly, 
že jim liška přinesla preclíky. Kdo ho sní, nebudou ho bolet zuby. 
Po  loňské pauze  jsme  letos znovu uspořádali charitativní sbírku Skutečný dárek. 
Stejně  jako  v  předešlých  letech,  tak  i  tentokrát,  přispěly  děti  a  jejich  rodiče 
krásnou  částkou 3.150 Kč. Tato  suma byla odeslána na účet  Skutečného dárku  
a  děti  rozhodly  o  zakoupení  těchto  certifikátů:  školní  tabule,  solární  lampa, 
kudrnatá  ovce,  hygienický  záchod,  ošetření  nemocného,  čisté  ruce  a  čtyři 
kanystry na vodu. 
Těsně  před  Velikonocemi  probíhal  Kraslicový  týden.  Děti  si  zdobily  plastová, 
polystyrénová  či  vyfouklá  vajíčka.  Tentokrát  probíhaly  tyto  techniky:  zdobení 
flitry, jutovým provázkem, vosková rezerva a ubrousková technika. 
V  dubnu  jsme  se  věnovali  tématu  „Příroda  mocná  čarodějka.“  Více  jsme  se 
zaměřili  na  tvoření  z  odpadového  materiálu  –  jako  jsou  roličky,  kelímky  od 
jogurtů,  kávovarů,  pet  víčka,  apod.  Na  školní  zahradě  probíhalo  čarodějné 
odpoledne. Děti měly za úkol vyluštit jméno své čarodějnice, zkoušely si pokusy – 
sopka a had. Na všechny čekala sladká odměna a nálepka. 
Na  jaře se k nám vrací tažní ptáci, a tak v družině probíhaly ptačí dny zaměřené 
na tyto ptáčky – čáp, kukačka, vlaštovka a vlha. Ráno, při příchodu do školy, vítal 
děti zpěv ptáků z CD přehrávače. Někteří hlas ptáčka poznali hned,  jiní se  radili  
s kamarády,  co by  to  tak mohlo být. Po obědě  jsme  si  řekli  správnou odpověď  
a  přečetli  si  základní  informace  o  daném  ptáčkovi.  Pak  následovala  tvořivá 
činnost, pohybová nebo společenská hra. 
Ke Dni matek se uskutečnil „Minijarmark.“ Mohli  jste si zakoupit výrobky, které 
vytvářely  děti  –  čelenky,  náramky,  brože,  záložky,  ozdobné  deníčky  a  kolíčky, 
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zvonkohry  a  leptané  skleničky.  Děkujeme,  že  jste  podpořili  práci  svých  dětí  
a  vnuků.  Výtěžek  z  jarmarku  bude  použit  na  materiál  a  odměny  pro  děti  
v družině. 
V červnu se těšíme na oblíbené přespávání v družině. 
Děkujeme za odpadový materiál, který se dá s dětmi ještě využít, i za dobré slovo. 
To vždycky potěší. 
Pěkné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a  málo mráčků  
přejí vychovatelky ŠD    

Magda Klašková a Petra Štefková 

ŠIKULKA  

V letošním  školním  roce  byl  zájem  o  kroužek  Šikulka  trochu  nižší  než 
v minulých  letech.  Začínali  jsme  s pěti  dětmi,  končíme  s osmi.  Také  věkový 
průměr byl  trochu nižší, a  tak naše  tvoření bylo většinou papírové – malování, 
stříhání,  lepení. Slepili  jsme  si  lampion ve  tvaru  sovičky a adventní kalendář ve 
tvaru  kornoutků  –  andělíčků,  vyrobili  jsme  řadu  vánočních  ozdob  – Mikuláše, 
vánoční závěs s andělíčky, novoroční řetěz, přáníčka jsme ozdobili dekupáží. 

Velikonoční vajíčka jsme ozdobili hmotou Fimo, vyrobili jsme si velikonočního 
kohoutka a do plstěných vajíček  jsme vsunuli zkumavku, aby mohla sloužit  jako 
vázička. Bohužel jaro si dalo načas a kytičky nestihly vykvést. 

Mezitím jsme vyrobili ještě spoustu dalších drobností a upekli si dobroty pro 
mlsné jazýčky. 

Školní rok pomalu končí, zbývají jen poslední schůzky.  
Přejeme všem krásné léto a na shledanou po prázdninách se těší 

                      Anna Šmídová a Šikulky 
	
ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	
HASIČSKÉ ZÁVODY – ŽENY A MUŽI 

V neděli  13.  května  se  uskutečnila  první  letošní  soutěž  pro  ženy  a  muže 
v požárním  sportu –  I. okresní postupové kolo v Sivicích. Ke  startu  se dostavila  
2  družstva  žen  –  kromě  kobylnických  žen  se  dostavily  ještě  hasičky  z Kanic. 
Závodilo se v první části ve štafetě 4 x 100 m s překážkami a druhá část soutěže 
byly dva pokusy v požárním útoku.  

     Naše  družstvo  žen  se  sešlo  v sestavě  na  požární  útok:  strojník  – Marie 
Spáčilová,  savice  –  Dana  Cecálková,  koš  –  Marcela  Valová,  „béčka“  –  Eva 
Dvořáčková,  rozdělovač – Martina Garlíková, proudy – Kristýna  Fujsová  a  Jana 
Pelikánová. Náhradnicí byla naše nová posila z řad dorostenek Adéla Zlatníková  
a  nová  členka  přijatá  do  sboru  –  sestra  Eliška  Farkasová.  Na  štafetu  jsme 
postavily dva týmy v níže uvedené sestavě:  
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Tým  I.   Přeskok oknem – Martina Garlíková, přeskok přes 80cm překážku – 
Jana Pelikánová, kladina  se  zapojením hadic do  rozdělovače – Kristýna Fujsová  
a přenesení hasicího přístroje – Dana Cecálková. Tým II.  Přeskok oknem – Eliška 
Farkasová, přeskok přes 80 cm překážku – Adéla Zlatníková, kladina se zapojením 
hadic – Marcela Valová a přenesení hasicího přístroje – Eva Dvořáčková. 

 Po  vydařeném  požárním  útoku  a  štafetě  4  x  100 m  s překážkami  jsme  se 
umístily na krásném 1. místě a odvezly si domů zlatý pohár. Velice nás překvapila 
ochota organizátora  soutěže, který nám vyšel vstříc  závodit první, abychom  se 
stihly podívat na vystoupení našich dětí ke Dni matek u nás v Kobylnicích. Tímto 
krásným výsledkem ze soutěže jsme postoupily do II. okresního kola v požárním 
sportu, který se konal následující víkend. 

     Překvapením pro nás všechny na I. postupovém okresním kole byla účast 
našich  kobylnických hasičů. Družstvo mužů  se  sešlo  v sestavě na požární útok: 
strojník – Lukáš Žáček, savice – Miloš Štefl, koš – Josef Smetana, „béčka“ – Leoš 
Hrdlička, rozdělovač – Martin Horák, proudy – Ladislav Votápek st. a Jan Záviška. 
Na  štafetu  4  x  100 m  sestavili  jedno  družstvo:  Přeskok  oknem  –  Lukáš  Žáček, 
přeskok přes překážku 200 cm – Leoš Hrdlička, kladina se zapojením hadic – Jan 
Záviška a přenesení hasícího přístroje – Martin Horák, který je novým členem ve 
sboru. Po velkém boji se naši kobylničtí hasiči umístili na 4. místě ze 7 družstev.  
K  úspěchu  moc  gratulujeme  a  věříme,  že  tento  závod  nebude  pro  hasiče 
z Kobylnic posledním. 

      V neděli  20.  května  2018  se  uskutečnila  soutěž  II.  okresního  kola 
požárního sportu, již tradičně v Přísnoticích. Této soutěže se zúčastnila 4 družstva 
žen, kromě kobylnických žen také družstvo z Přísnotic, Hrušovan u Brna a poprvé 
družstvo z Kanic. Závodilo se ve třech disciplínách, a to v požárním útoku, štafety 
4 x 100 m s překážkami a 100 m s překážkami pro  jednotlivce. Za naše družstvo 
na požárním útoku  závodila  sestava:  strojník – Marie  Spáčilová,  savice – Dana 
Cecálková,  koš  – Marcela  Valová,  „béčka“  –  Petra  Procházková,  rozdělovač  – 
Martina Garlíková,  proudy  Lenka  Kokešová  a  Kristýna  Fujsová.  Velkou  pomocí 
z řad naší mládeže byla dorostenka Adéla Zlatníková.   

     Na první disciplínu 100 m s překážkami pro jednotlivce jsme složily sestavu 
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Garlíková, Lenka Kokešová, Adéla Zlatníková, Marcela Valová a Kristýna Fujsová.  
Velký úspěch se podařil Kristýně Fujsové, která získala 1. místo a zlatý pohár za 
nejrychlejší čas 23:06 na 100 m s překážkami pro jednotlivce.   
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Kokešová,  kladina  se  zapojením  hadic  do  rozdělovače  –  Kristýna  Fujsová  
a přenesení hasícího přístroje  ‐ Dana Cecálková. Tým  II. Přeskok oknem – Adéla 
Zlatníková,  přeskok  přes  80cm  překážku  –  Petra  Procházková,  kladina  se 
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zapojením  hadic  –  Marcela  Valová  a  přenesení  hasicího  přístroje  –    Marie 
Spáčilová. 

Poslední disciplínou soutěže byly dva pokusy požárního útoku. První pokus se 
nám  moc  nevydařil,  ale  zato  druhý  pokus  s časem  37:25  stačil  na  třetí 
z nejlepších  časů  v požárním  útoku.  V  celkovém  pořadí  po  vyhodnocení  všech 
disciplín jsme se umístily na 3. místě, a tím i obhájily bronzový pohár z loňského 
roku. Myslím, že můžeme být všechny spokojené s výsledky závodů. Na soutěž 
v Přísnoticích  nás  doprovázel  strojník  Lukáš  Žáček,  kterému  tímto  moc  
děkujeme. 

      Na závěr bych chtěla ještě zmínit, že někteří z řad hasičů a hasiček (Dana 
Cecálková, Martina Garlíková, Zdeňka Pospíšilová, Anna Chybová a Lukáš Žáček), 
přispěli  v rámci  tréninku  na  dobrou  věc  a  dne  19.  5.  2018  běželi  noční  závod 
AVON 2018 v délce 5 km. Budeme rádi, pokud se k nám někdo přidá příští rok.  
Alespoň podpoříme dobrou věc, a ještě si při tom zasportujeme.                                           

Za SDH Kobylnice Martina Garlíková 
 

JARNÍ ČÁST SEZÓNY MLADÝCH HASIČŮ 
Na schůzkách mladých hasičů jsme se věnovali přípravám na uzlování. Chtěli 

jsme se opět umístit alespoň ve finále přípravek, což se nám podařilo. Nejmladší 
žáci  se  probojovali  do  finále  uzlovací  open  ligy,  která  se  konala  v ZŠ  Elišky 
Přemyslovny v Brně. Sice jsme si nedovezli žádné poháry, neboť konkurence byla 
letos  opravdu  velmi  silná,  ale  zato  jsme  si  užili mnoho  legrace  a  získali  nové 
zkušenosti a dovednosti.  

Poprvé  jsme  ve  spolupráci  s hasiči  ze  St.  Lískovce  –  sport  a  s  hasiči 
z Bedřichovic  uspořádali  soutěž  v uzlování  i  u  nás.  Za  zapůjčení  stojanů  na 
uzlování a  časomíry děkujeme hasičům z Přízřenic a za sčítací komisi Vítězslavu 
Novákovi a jeho ženě Arance ze St. Lískovce – sport. Při organizaci soutěže byla i 
ze stran ostatních sborů z našeho okrsku velmi dobrá spolupráce,  jak v podobě 
rozhodčích u  jednotlivých stojanů, tak v ukázněnosti  jejich mládeže. Děkujeme  i 
Sokolu za poskytnutí sokolovny a panu Františku Kučerovi za otevření restaurace.  
Uzlování  proběhlo  ve  všech  věkových  kategoriích,  z nichž  jsme  si  přinesli  do 
hasičské zbrojnice 5 pohárů. Za největší úspěch považujeme umístění mladších a 
starších žáků, kteří shodně obsadili 2. místa.   V kategorii dorosteneckých dvojic 
obsadil  Jan  Záviška  a  Adéla  Zlatníková  1. místo  a Markéta  Němcová  s Nelou 
Parmovou  
3. místo. Tímto jsme hrdí a nadšení zakončili naši uzlovací sezónu. 

Duben  jsme  věnovali podpoře naší obce  a  společně  s nimi  jsme  vyrazili na 
jarní úklidový den. Zapojili jsme třetinu našich dětí a naučili je tak vážit si čistoty 
svého okolí.  



11

 

11 

Pomalu  jsme se začali připravovat na tréninky venku spojené se štafetami a 
požárním útokem. Zopakovali  jsme si pravidla  jednotlivých disciplín. Jsem velmi 
ráda a musím poděkovat našemu panu  starostovi obce a obecní  radě  za koupi 
nového stroje PS12 na sportovní účely naší mládeže, žen a mužů. Opravdu nám 
tím  tzv. vytrhli  trn z paty. Všichni  jsme nadšení novou mašinou, které  jsme dali 
pracovní  název  „paní  Columbová“.  Společně  s muži  a  ženami  jsme  obnovili 
tréninky požárního útoku na vodu. Letos  jsme se rozhodli splnit  jen podstatnou 
část soutěží, které pro nás jsou nejdůležitější, jako je hra Plamen, I. a II. Okresní 
kolo žen a mužů a naše soutěž v požárním sportu mládeže, kterou letos budeme 
pořádat v rámci oslav 120. výročí založení našeho sboru.  

                                                           Za SDH vedoucí mládeže Zdeňka Pospíšilová 
 

BADMINTONOVÝ 	TURNAJ 	
V sobotu  24.  března  se  uskutečnil  v sále  sokolovny  tradiční  turnaj  dvojic 

v badmintonu. Díky velkému  zájmu  se vylosovaly dvě  skupiny po 7 družstvech. 
První skupina začínala již v 8 hodin ráno. Hrálo se systémem každý s každým. Po 
12 hodině nastoupila druhá skupina. Z každé skupiny postoupila první 4 družstva. 
Dále se potom hrálo vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety.   Z bojů vzešlo 
toto pořadí. Na 4. místě se umístila dvojice Garlík – Životská, na 3. místě manželé 
Hudečkovi, na druhém místě dvojice Šoupal – Zemanová a vítězi se stali manželé 
Hotoví. Po  celý  turnaj panovala v sále dobrá nálada, o kterou  se  starali hlavně 
hráči. Při zápasech dvojice Smetanová – Kučerová bylo vidět, že se hráčky přišly 
hlavně odreagovat a pobavit.  (Dámy  jen tak dál). Došlo  i na „Mexické vlny“, při 
kterých  se  bavili  opravdu  všichni.  Poděkování  patří Wagasovi  za  zorganizování 
turnaje. Díky patří také sponzorům – Obec Kobylnice, TJ Sokol Kobylnice, Ája Prus 
Sedláková, Tondach, Rexroth, Bosch Group, Avima, Agrotec, UNI 4 Gate, Carmen 
a Tipro. 

Milan Ulbrich           
	
13. 	ROČNÍK 	KOBYLNICKÉ 	KULIČKIÁDY 	

Jelikož letošní jaro začalo v duchu léta, tak i květen se nám tak vydařil. V den 
kuličkiády od  rána  svítilo  sluníčko  a  vůbec by mně  nevadilo,  kdyby dopoledne 
trošku napršelo. Neboť hřiště, na kterém se hrají kuličky, má prosívku, která se 
zpevní vodou.  Dříve při zavlažování trávníku býval na sokolovně kohout na vodu 
a hadice s rozprašovačem, tak jsem si to postříkala. Při rekonstrukci sokolovny se 
vše odstranilo, a tak bylo hřiště dost prašné. Pohled na některé děti, které si ten 
jemný prach sypaly na nohy, byl až fascinující. Maminky to ale vzaly s humorem, 
a tak byli všichni spojení.  
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Abych se ale vrátila k průběhu hry.  Letošní rok nijak nepřekvapil větší účastí. 
Ale  ti,  co  přišli,  si  to  velice  užívali.  Do  kategorie  kuželek  přišly  jen  dvě  děti  
a  abychom  využili  stupně  vítězů,  zašla  jsem  do  parku,  kde  byla  babička 
s vnoučkem  a  jak  byla  ráda,  že  se mohli  zúčastnit.  Skupiny  ostatních  kategorií 
byly,  co  se  týče  dětí,  vcelku  vyrovnané.  A  bylo  vidět,  že  většina  dětí  chodí  
každý  rok,  a  tak  už  věděly  princip  a  hry  v jednotlivých  skupinách  byly  brzy 
ukončené.  Jako  vždy  každý,  kdo  přišel  dostal  malou  odměnu  a  nějakou  tu 
cukrovinku. 

Pro mě je důležité, že se všichni baví, navzájem si fandí a odpoledne si užívají.   
Nesmím  zapomenout  ani  na  ty,  kdo  nám  přispěli  nějaký  ten  dárek  do  výher. 
Velké  díky  patří  sponzorům:  Autodoprava  Lhotský,  restaurace  Za  Kovárnou, 
manželé Vašíčkovi, i všem, co přispěli i malou částkou pro děti. 

 
Na závěr bych uvedla pořadí našich zúčastněných hráčů. 

 
   děti do 3 let  3‐5 let  6‐9 let 
1. místo  Agátka Peclová  Eliška Klašková  David Kryštof 
2. místo  Adrianka Hrdličková  Sofinka Bětíková  Matěj Šesták 
3. místo  Adrian Jelínek  Viktorka Peclová  Ondra Chyba 

   nad 10 let  ženy  muži 
1. místo  Honza Kubát  Martina Garlíková  Kamil Šesták 
2. místo  Natálka Mazalová  Jana Poláčková  Dan Bětík 
3. místo  Sofie Šestáková  Eva Peclová  Lukáš Žáček 

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

si  a  prožili  bezva  odpoledne.  Velká  gratulace  patří  rodině  Šestákových,  kteří  
v každé kategorii, kde byli přihlášeni, stáli na stupních vítězů. 

                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
	
CYKLOODPOLEDNE 	2018 	

20. května se uskutečnil  již 3. ročník cyklistických závodů pro děti do 15  let. 
Letos se zúčastnilo 33 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Závod 
se skládal ze dvou částí. V první části děti svedly souboj s časem ve sprintu, druhá 
část  spočívala  v  „jízdě  zručnosti“,  kde  soupeřily  s  časem  a  námi  nastraženými 
překážkami. Poté  co  zvládly všechny nástrahy  trati  se  časy  sečetly a nám vyšly 
výsledky.  
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2. místo  Adrianka Hrdličková  Sofinka Bětíková  Matěj Šesták 
3. místo  Adrian Jelínek  Viktorka Peclová  Ondra Chyba 

   nad 10 let  ženy  muži 
1. místo  Honza Kubát  Martina Garlíková  Kamil Šesták 
2. místo  Natálka Mazalová  Jana Poláčková  Dan Bětík 
3. místo  Sofie Šestáková  Eva Peclová  Lukáš Žáček 

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

si  a  prožili  bezva  odpoledne.  Velká  gratulace  patří  rodině  Šestákových,  kteří  
v každé kategorii, kde byli přihlášeni, stáli na stupních vítězů. 

                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
	
CYKLOODPOLEDNE 	2018 	

20. května se uskutečnil  již 3. ročník cyklistických závodů pro děti do 15  let. 
Letos se zúčastnilo 33 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Závod 
se skládal ze dvou částí. V první části děti svedly souboj s časem ve sprintu, druhá 
část  spočívala  v  „jízdě  zručnosti“,  kde  soupeřily  s  časem  a  námi  nastraženými 
překážkami. Poté  co  zvládly všechny nástrahy  trati  se  časy  sečetly a nám vyšly 
výsledky.  
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Abych se ale vrátila k průběhu hry.  Letošní rok nijak nepřekvapil větší účastí. 
Ale  ti,  co  přišli,  si  to  velice  užívali.  Do  kategorie  kuželek  přišly  jen  dvě  děti  
a  abychom  využili  stupně  vítězů,  zašla  jsem  do  parku,  kde  byla  babička 
s vnoučkem  a  jak  byla  ráda,  že  se mohli  zúčastnit.  Skupiny  ostatních  kategorií 
byly,  co  se  týče  dětí,  vcelku  vyrovnané.  A  bylo  vidět,  že  většina  dětí  chodí  
každý  rok,  a  tak  už  věděly  princip  a  hry  v jednotlivých  skupinách  byly  brzy 
ukončené.  Jako  vždy  každý,  kdo  přišel  dostal  malou  odměnu  a  nějakou  tu 
cukrovinku. 

Pro mě je důležité, že se všichni baví, navzájem si fandí a odpoledne si užívají.   
Nesmím  zapomenout  ani  na  ty,  kdo  nám  přispěli  nějaký  ten  dárek  do  výher. 
Velké  díky  patří  sponzorům:  Autodoprava  Lhotský,  restaurace  Za  Kovárnou, 
manželé Vašíčkovi, i všem, co přispěli i malou částkou pro děti. 

 
Na závěr bych uvedla pořadí našich zúčastněných hráčů. 

 
   děti do 3 let  3‐5 let  6‐9 let 
1. místo  Agátka Peclová  Eliška Klašková  David Kryštof 
2. místo  Adrianka Hrdličková  Sofinka Bětíková  Matěj Šesták 
3. místo  Adrian Jelínek  Viktorka Peclová  Ondra Chyba 

   nad 10 let  ženy  muži 
1. místo  Honza Kubát  Martina Garlíková  Kamil Šesták 
2. místo  Natálka Mazalová  Jana Poláčková  Dan Bětík 
3. místo  Sofie Šestáková  Eva Peclová  Lukáš Žáček 

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

si  a  prožili  bezva  odpoledne.  Velká  gratulace  patří  rodině  Šestákových,  kteří  
v každé kategorii, kde byli přihlášeni, stáli na stupních vítězů. 

                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
	
CYKLOODPOLEDNE 	2018 	

20. května se uskutečnil  již 3. ročník cyklistických závodů pro děti do 15  let. 
Letos se zúčastnilo 33 dětí, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Závod 
se skládal ze dvou částí. V první části děti svedly souboj s časem ve sprintu, druhá 
část  spočívala  v  „jízdě  zručnosti“,  kde  soupeřily  s  časem  a  námi  nastraženými 
překážkami. Poté  co  zvládly všechny nástrahy  trati  se  časy  sečetly a nám vyšly 
výsledky.  

 Viktorka Krčková
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ŠLAK 2017    Pánové DĚKUJEME!!!
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MANDALA BANDA 2017   Salime a Tapi DĚKUJEME!!!

Legendy pocitů 2017    Evo a Juro DĚKUJEME!!!
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FLASH 2017      Pánové DĚKUJEME!!!

HEADIS 2017      Kateřina a Luděk Boháčkovi DĚKUJEME!!!
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KDO 	JSME, 	ANEB 	CO 	NÁM 	POVÍ 	MATRIKY 	
ROD BENEŠŮ, ČÁST DRUHÁ 

Z předešlého dílu můžeme tušit, jak moc se rod Benešů v Kobylnicích rozrostl. 
Všichni nositelé tohoto příjmení v Kobylnicích jsou příbuzní, z následujícího výčtu 
se můžete dozvědět, jak jsou spřízněni i s dalšími rody. 

Synové a dcery Petra a Františky Benešových: 
(Děti jsou psáni tučně, vnoučata podtrženě, pravnoučata bez zvýraznění) 
Nejstarší  Josef  se  v roce  1870  v Kobylnicích  žení  s Amálií  Müllerovou  

a hospodaří na  čtvrtlánu na  čísle 7. Svému prvnímu synu, který se narodil roku 
1871,  dali  jméno  Raimund.  Ten  si  bere  v roce  1896  Marii  Sekaninovou 
z protějšího  půllánu  na  čísle  21  v Kobylnicích. Narodili  se  jim  tři  dcery,  potom 
synové Raimund, ten se dožil jen jednoho roku a v roce 1904 Jan, který zde dále 
hospodaří s Terezií rozenou Fišerovovu. Syn Ludvík *1873 se dožil jen tří měsíců. 
Další  syn  Josefa  Beneše,  Arnošt  *1875,  se  žení  v Ponětovicích  s Reginou 
Fišerovovu a dále  spolu hospodaří na  čísle 7 v Kobylnicích. Narodilo  se  jim  zde  
9  dětí. Dvě  dcery  však  záhy  zemřely,  dospělosti  se  dožilo  pět  synů.    František  
a  Arnošt  se  žení mimo  Kobylnice,  Vladimír  si  bere  Annu  Umláškovou  a  dále 
hospodaří na  č. 7, další  je  Jaroslav, který  se oženil do Velatic. Nejmladší  Jan  si 
bere Marii  Lízalovou a bydlí na  takzvaném  štoku na  čísle 264. Rodičům  Josefu  
a Amálii se ještě v roce 1878 narodil syn Ondřej. Dcera Marie *1882 zemřela den 
po narození. Další Marie *1885 si bere Františka Vymazala z půllánu č. 22 a stává 
se tak sousedkou svého bratra. V roce 1910 se jim zde narodil syn František, ten 
se  oženil  v Praci.  Syn  Bohumír  si  bere  Anežku  Konečnou  a  zůstává  zde 
hospodařit. Dcera Marie se vdává do Sokolnic a dcera Anežka do Prace. 

Dcera Petra  a  Františky Marie  si  v roce 1873 bere  Františka  Sekaninu a na 
čísle  25  v Kobylnicích  se  jim  v roce  1874  narodil  syn  Jan,  který  se  oženil  ve 
Šlapanicích s Annou Stárkovou a měli syny Jana a Františka a dceru Marii. V roce 
1875 se narodil syn Ludvík, který si vzal Žofii Burkovou, se kterou měl syny Jana, 
Ludvíka a Františka a dcery Evu a Marii. Bydleli na čísle 40 v Kobylnicích. V roce 
1879 narozená dcera Matylda se zde vdává za Jana Špondra a na čísle 85 se jim 
narodili Marie, Tomáš, Žofie, Ludvík a Bohuslav. 

Syn Tomáš dědí po smrti svého otce Petra půllán na čísle 4. V roce 1879 se 
žení  na  čísle  8  s Marií  Konečnou.  Jejich  nejstarší  syn  Alois  *1880  se  oženil 
s Kateřinou Kudovou, bydleli na čísle 33 a měli spolu Tomáše, který se oženil do 
Kácova,  a  Marii,  která  se  vdala  za  Josefa  Krále  z čísla  10.  Těchto  svateb  se 
Kateřina  bohužel  nedožila,  zemřela  v 31  letech.  Podruhé  se  Alois  žení  s Marií 
Klaškovou, narodila se jim dcera Jiřina a syn Alois. Další děti Tomáše, Josef *1882 
a Františka *1883, zemřely krátce po narození. Syn Karel *1884 si vzal v Knínicích 
Josefu  Ševčíkovou  a  potom  v Kobylnicích  provozovali  hostinec  na  čísle  12. 
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Z tohoto  svazku  vzešli  synové  Karel,  Alois  a  Oldřich.  Hostinec  zdědila  dcera 
Josefa,  provdaná  Lésková.  Další  syn  Tomáš  *  1886  bojoval  v 1.  světové  válce 
v Itálii.  V roce  1916  zde  padl  a  je  pochován  v Krombergu,  dnešním  Slovinsku. 
Dcera Marie *1888 si vzala Antonína Praha z Telnice. Její bratr Ludvík *1890 byl 
správcem  cukrovaru  v Dolní  Rožínce,  oženil  se v Bystřici  pod  Pernštejnem  a  je 
pochován v Lomnici. Dcera Františka *1893 zemřela na záškrt v roce a půl. Další 
dcera Hedvika *1894 se vdává za Františka Krále, bratrance už zmíněného Josefa. 
Bydleli na bývalé škole, na čísle 49 a měli tři syny a tři dcery. Syn František *1896 
získává dle odstupní  smlouvy od  svých  rodičů půllán na  čísle 4. V roce 1920  si 
bere Annu  Čoupkovou  z Ponětovic,  o  rok  později  se  jim  narodila  dcera Marie, 
která si po skončení 2. sv. války vzala Františka Krále, bratra Josefa. Je to již třetí 
svatba  v rodině Králů  a Benešů.  Tito manželé dále hospodařili na půlláně  č. 4. 
Druhá dcera Emílie *1925, provdaná Poláčková, bydlela v Ponětovicích. Poslední 
dcera rodičů Tomáše a Marie Benešových, Božena *1897, se vdala za Antonína 
Boleslava  a měli  spolu  dceru  a  syna.  Tomáš  Beneš  byl  v letech  1888  ‐  1891  
a potom od  roku 1906  ‐ 1909  starostou obce Kobelnice.  Zasloužil  se o  stavbu 
nynější školy mimo  jiné tím, že v roce 1889 obci prodal pozemek na  její stavbu. 
Přežil 6 ze svých 11 dětí, zemřel ve věku 98 let u své nejmladší dcery Boženy.  

Dcera Františka se vdala za Karla Jedličku do Velatic. Z devíti zde narozených 
dětí  se  dospělosti  dožila  Anna  *1882,  pak  synové  Alois  *1888,  Štěpán  *1890, 
Alfons *1893 a Tomáš *1897. Za kmotry jim byli Tomáš a Marie Benešovi. 

Syn  Vincenc  si  vzal  v Ponětovicích  Andělu  Chlupovou,  pak  bydleli 
v Kobylnicích na čísle 69. Z tohoto svazku vzešli Rudolf *1886, který bojoval za 1. 
světové  války  v Americe,  dále  Václav  *1887.  Dcera Marie  *1889  měla  dceru 
Stanislavu,  ta  zůstává  bydlet  na  č.  69.  Dcera  Františka  *1890  si  vzala Matěje 
Horáka ze Šlapanic a bydleli na č. 153. Další dcera Anděla *1901 si vzala Šimona 
Matulu z Újezda.  

Dcera Kateřina byla oddána za Jindřicha Poulíka z Prace. Narodilo se jim zde 
11 dětí, z toho čtyři dcery  ‐ Metodie *1885, ta však zemřela ve věku sedmi  let, 
dále Marie *1891, Františka *1892 a Pavlína *1901. Dospělosti se dožilo všech 7 
synů,  Jan *1887,  Josef *1888, Tomáš *1889, Karel *1893,  Jindřich *1896, Alois 
*1897 a Vojtěch *1907. Všem také byli za kmotry Tomáš Beneš a Marie. 

Syn František a dcery Cecílie a Karolína zemřeli jako děti. U dcery Julie není 
v matrice narozených žádný záznam o úmrtí nebo sňatku. V matrice zemřelých je 
v roce  1865  uvedena  dcera  Petra  Beneše,  která  věkově  souhlasí,  avšak  se 
jménem Filomena. Jedná se pravděpodobně o tutéž dívku. 

Syn  Jan  se  oženil  v Telnici  s Františkou  Gallovou.  Zde  se  narodil  syn  Petr, 
který se však dožil  jen půl roku. Pak se v roce 1894 narodila Františka, která se 
vdala za Františka Mrkvicu. Dcera Marie *1897 byla oddána za Antonína Pelána. 
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Syn Petr si ve Šlapanicích vzal Marii Stárkovovu. Jejich syn Petr *1895 zemřel 
již po  roce, další byli Alois *1897 a  Josef *1899, který  se oženil dvakrát. Dcera 
Anežka a syn Jan také zemřeli  jako děti. Syn Karel *1904 zemřel ve věku 23  let, 
další  dcera Marie  se  narodila  v roce  1905  a  Růžena  roku  1910. Obě  se  vdaly. 
Marie za Antonína Richtera a Růžena za Ottu Mazálka. Za kmotry Petrových dětí 
byli Tomáš a Marie Benešovi. 

Syn František, toho jména druhý, se oženil ve Tvarožné s Apolonií Crhovovu. 
Tam se jim narodily Marie *1894 a Františka *1895. Marie si vzala Jana Trněného 
z Kobylnic.  Františka  se  vdala  za  Šebestiána  Kalendu,  potom  spolu  bydleli 
v domku  svých  rodičů  č.  81  v Kobylnicích.  Ti  jej  postavili  pravděpodobně  na 
záhumenku  rodičů Benešových  v roce 1897.  Týž  rok  se  zde narodil Cyril,  který 
získal,  stejně  jako  jeho  otec,  pro  své  nadání  přízvisko muzikant.  Tento  si  vzal 
Štěpánku Holánovovu  z Pozořic, potom  žili v Kobylnicích. Další  syn František  se 
dožil  jen  tří  let,  potom  se  narodil  Alois  *1905,  který  si  vzal  Pavlu  Kyselkovou  
a bydleli na Ponětovické ulici. 

Nejmladší syn Antonín dožil jen dvou let. 
Dospělosti se dožilo 9 dětí Petra a Františky Benešových. Petr mohl vidět jen 

své první vnouče, zemřel v roce 1873 ve věku 51  let. Františka zemřela o 11  let 
později, dožila se asi 13 vnoučat z celkového počtu asi 59. Dokážete si v dnešní 
době představit,  že byste měli 58 bratranců a  sestřenic, nebo  stovky  vlastníků  
a vlastnic? Já tedy ne, ale z vyprávění své babičky vím, že měla velké povědomí  
o tom, s kým je spřízněna. 

Chtěla bych poděkovat pozorným čtenářům minulého dílu za upozornění na 
chybu v datu narození otce shora uvedených dětí Petra Beneše. Správně má být 
1822, za tento překlep se omluvám. 

Alena Ulbrichová 
	
MÍSTNÍ 	AKČNÍ 	SKUPINA 	SLAVKOVSKÉ 	BOJIŠTĚ	
V PRVNÍCH VÝZVÁCH PODPOŘILA 20 ŽADATELŮ A VZNIK 5 PRACOVNÍCH MÍST 

Místní akční skupina  (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě 
výzvy na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena 
z Operačního  programu  Zaměstnanost  pro  zájemce  na  založení  a  provozování 
dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy byl 
podpořen provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové výši 1 038 750,‐ Kč. 

Druhá  výzva  byla  určena  pro  zemědělské  i  nezemědělské  podnikatele. 
Nejvíce  žádostí  bylo  podáno  právě  zemědělci,  a  to  celkem  10,  zájem  byl 
především  o  nákup  zemědělské  techniky.  Nezemědělští  podnikatelé  podali 
celkem 5 žádostí na  rozvoj svých  činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC 
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Kobylnice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 914,62 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
29,37 MWh

Úspory vody *
125,53 m3

Úspory ropy **
1 738,41 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 26,00 t

Úsporu primárních
surovin
0,96 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 5,96 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 684 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
25 564 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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