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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí sousedé!
K tomu oslovení „sousedé“ se ještě dostanu níže v textu.

Letošní jaro bylo přece jen trochu normálnější než v předchozích letech, kdy 
jsme ze zimy přešli rovnou do léta. Duben, a hlavně květen, byly skutečně jarní 
měsíce, kdy se k nám dostala i nějaká ta jarní vláha. Rostliny tak mají i více síly 
a, doufejme, už se nebude opakovat situace z předloňska, kdy jsme se potýkali 
s invazí škodlivého hmyzu – předivky zimostrázové. Motýlek v několika genera-
cích během roku byl schopný zlikvidovat i velmi silné keře krušpánku. Leckdo 
dokonce tyto okrasné keře vykácel, protože se mu nepodařilo housenky včas 
zlikvidovat. Hustě olistěný keř totiž vůbec není jednoduché chemicky ošetřit, 
tedy smočit postřikem i uvnitř keře. Obecní pracovníci se pokusili zkombino-
vat dvě metody – ořezat napadené keře co nejníže a teprve potom je chemic-
ky ošetřovat. Několik keřů vedle školy se už ani jim nepodařilo zachránit, ale 
převážná většina živých plotů u školy i na hřbitově pěkně zmladila. Jen bude 
nějakou dobu trvat, než opět dorostou a budou zase pohledně lemovat cesty 
a chodníky. 

V zimě i zjara v tomto roce nás zase trápila jiná věc: po několika letech dopiso-
vání a telefonických urgencí se mi podařilo přimět Správu a údržbu silnic k opra-
vě propustku (mostku) u vstupu do Bažantnice. Konstrukce propustku byla na-
rušená a vnější okraje vozovky se postupně propadaly do příkopu. V minulosti, 
asi před třemi roky, tam proběhla jedna „taky oprava“, když SÚS přidala do pro-
padlých okrajů nový asfalt. Porucha ale pokračovala dále, a tak jsem skutečně 
měl strach, že se tam někdy potká autobus s cisternou vezoucí cement z Mokré 
a některé z těchto vozidel se vinou bortící se vozovky převrátí do příkopu. Byl 
jsem proto rád, když se na tomto místě na začátku zimy objevila firma, která 
pro Správu silnic tuto opravu zahájila. Ve velmi krátkém čase poloviny pátku, 
jedné soboty a neděle skutečně zcela nahradila tu hlavní konstrukci propustku 
a vypadalo to, že celá oprava bude brzy dokončena. Jenže v zimních měsících 
se nedá asfaltovat povrch, a proto byla nejvyšší vrstva dočasně nahrazena štěr-
kem. Pak ovšem uplynul únor, březen (kdy už se určitě asfaltovat dalo), duben 
i květen a teprve na jeho sklonku se stavebníci na místo opravy vrátili. Mezitím 
se ale na mě obracela řada lidí, kteří tímto místem musí denně projíždět, a va-
dilo jim, že nasypaný štěrk byl od těžkých vozidel z místa nedokončené opravy 
vytlačen a ve vzniklé prohlubni hrozilo menším vozidlům i utržení kola. Bohužel 
jsem si mohl jen postěžovat, že toto není obecní akce a že ani mně jako starosto-
vi zatím SÚS na moje žádosti o dokončení opravy nevyhověla. Chtěl bych podě-
kovat těm, kteří se spolu se mnou přidali k telefonickému „obtěžování“ Správy 
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silnic a dožadovali se nápravy. Věřím, že jejich tlak se přidal k tomu mému, a že 
i díky tomu nakonec došlo k položení asfaltového koberce na opravovaném  
místě. 

Jak jste jistě zaznamenali, obec již začala s výstavbou sběrného dvora. Přes-
tože jsme už loni žádali u E.On Distribuce zřízení odběrného místa elektrické 
energie, a přestože nám bylo přípisem slíbeno na letošní květen, doposud nám 
nebylo vyhověno, a dokonce přišlo oznámení, že zřízení tohoto odběrného 
místa se odkládá na září 2019. Elektrickou energii proto díky Svazku obcí pro 
vodovody a kanalizace a díky Vodárenské akciové společnosti, zajišťujeme mě-
řeným odběrem z čerpací stanice kanalizace. Akce byla zahájena výkopem rýhy 
pro nakládací rampu sběrného dvora a úpravami odvodnění areálu spodního 
dvora. Omlouvám se tímto všem, kdo byli doposud zvyklí chodit do parku u so-
kolovny okolo potoka, ale v současné době to z bezpečnostních důvodů oprav-
du není možné. Po dokončení sběrného dvora bude opět tato cesta pro pěší  
obnovena. 

Ještě před výstavbou dvora bylo ale také nutné odstranit tenisovou stěnu 
pro děti a dnes toto dříve oblíbené sportovní zařízení chybí. Byl bych rád, kdy-
by se v budoucnu mohlo vybudovat vedle fotbalového hřiště, kde už vznikl 
nový beachvolejbalový kurt a letos také workoutové hřiště. Taky se mi tyto 
poloanglické výrazy moc nelíbí, ale u mladé generace nikoho už ani nepřekva-
pují. Možná se dají do češtiny převést jako hřiště pro plážovou odbíjenou a hři-
ště pro venkovní činnost. Jakkoli jsou tyto české opisy škobrtavé, důležitější je, 
aby tato hřiště byla využívána. A to se, myslím, daří! V souvislosti, s již tradiční, 
dětskou olympiádou bylo právě workoutové hřiště slavnostně předáno veřej-
nosti a pro tuto příležitost si kluci připravili komponované vystoupení s hud-
bou, které určitě přítomné diváky příjemně překvapilo a ukázalo, že dnešní 
mládež jen neposedává u počítače, ale umí se i pořádně pohnout. Všem klu-
kům, kteří se o to zasloužili, patří můj obdiv a dík za předvedené cvičení.

Možná stojí za připomínku, proč jsme u hřiště vybudovali druhý plážový 
kurt. Je to proto, že okolo potoka již brzy začne stavba cyklostezky od Sokol-
nic do Ponětovic, kterou určitě bude řada občanů ráda využívat ať už k vyjí-
žďkám na kole nebo na kolečkových bruslích (mladí říkají na inlajnech!), ale 
také k pěkným procházkám, a to vše s minimálním kontaktem s motorovou 
dopravou, takže bezpečně.

A teď ještě k tomu oslovení „sousedé“. Na letošní jaro si kulturní komise pro 
nás připravila novinku, která měla přispět k občanské sounáležitosti v obci, 
a podle mého názoru se to velmi povedlo. Sousedské hry přivedly do jednot-
livých družstev občany ve velmi různém věku a také vždy kromě rodinných pří-
slušníků i nějakého toho „souseda“. Kdo nepřišel soutěžit nebo aspoň fandit, 
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může jen litovat. Kromě toho, že celé akci přálo počasí, panovala v parku také 
výborná soutěživá atmosféra, která byla podporována nejen výkony sportují-
cích týmů, ale také – a možná dokonce zejména – komentováním celého od-
poledne Luďkem Boháčkem, který mimochodem svým slovním doprovodem 
velmi pomohl i již zmíněné dětské olympiádě. Her se zúčastnila tři sedmičlenná 
družstva, a tak vlastně byli všichni velmi úspěšní, protože se umístili na stupních 
vítězů. Důležitější ale bylo, že se všichni – soutěžící i diváci – velmi dobře pobavi-
li a utužili svoje dobré sousedské vztahy. Doufám a pevně věřím, že i když to bylo 
pro organizátory velmi náročné odpoledne, že na letošní sousedské hry naváže 
ještě řada dalších ročníků!

Lubomír Šmíd, starosta

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE

4. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 25.4.2019. 

Zastupitelstvo obce:
• Schválilo novou přílohu č.2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.
• Schválilo novou zřizovací listinu JSHD Kobylnice.
• Schválilo Obecně závaznou vyhlášku Požární řád.
• Schválilo Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
• Schválilo Řád ohlašovny požáru.
• Schválilo věcný dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice – požární agregát 

PS12.
• Schválilo dotaci a smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kobylnice ve 

výši 185.961 Kč na rekonstrukci střechy šatny. 
• Schválilo Koncepční urbanistickou a objemovou studii jako územně pláno-

vací podklad pro připravovaný územní plán obce. Ze záměru budou vyjmuty 
pozemky p.č. 230, p.č. 229, p.č. 231/1, p.č. 231/3, p.č. 231/2 a p.č. 210/4 
vše v k.ú. Kobylnice u Brna. Studie je uveřejněna na webových stránkách 
obce v sekci Územní plán a je označena jako „Urbanistická studie 2019“. 

• Schválilo Smlouvu o převodu investorství prodloužení hlavního řadu vodo-
-vodu na Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Smlouvu o inves-
tičním příspěvku na prodloužení hlavního řadu vodovodu se Svazkem pro 
vodovody a kanalizace Šlapanicko. Jedná o prodloužení hlavního řadu vo-
dovodu ke Sběrnému dvoru. Očekávaný náklad je dle propočtu projektanta  
cca 320 tis. Kč, v rozpočtu obce je připraveno 450 tis. Kč.
Celý zápis ze zastupitelstva obce je zveřejněn na webových stránkách obce.
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ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce:
•  Schválila realizaci doplnění (obnovy) herních prvků v parku u sokolovny. Jako 

nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku vybrala firmu FLORA SERVIS, s.r.o. 
•  Schválila Příkazní smlouvu na výkon funkce technický dozor investora a koor-

dinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro výstavbu Sběrného dvo-
ra mezi obcí Kobylnice a HYŠPLER DEVELOPING, s.r.o. Obec pro řádné plnění 
podmínek dotace na výstavbu sběrného dvora musí mít mimo jiné v průběhu 
stavby zabezpečený technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

•  Udělila souhlas s umístěním sídla Dechová hudba Zlaťanka, z.s., IČ 67026354 
na adrese Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51.

•  Schválila Příkazní smlouvu o poskytování daňového poradenství mezi firmou 
Slabá & spol., kancelář daňového poradce s.r.o. a obcí Kobylnice.

•  Schválila Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření mezi firmou TOP  
AUDITING, s.r.o. a obcí Kobylnice.

•  Schválila dotaci pro SANUS Brno, z.s. ve výši 16.052 Kč. SANUS Brno, z.s. pro-
vozuje terénní pečovatelskou službu i pro klienty z Kobylnic. 

•  Schválila dotaci pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Rajhrad z.s. ve výši 
500 Kč. Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad provozuje hospic v Ra-
jhradě.

•  Schválila dar pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000 Kč.
•  Schválila dotaci pro Dechovou hudbu Zlaťanka, z.s. ve výši 50.000 Kč. Dechová 

hudba Zlaťanka pořádala několik roků v Kobylnicích Mezinárodní festival de-
chových hudeb. V letošním roce již nedosáhne na žádnou dotaci z Jihomorav-
ského kraje, a tak uspořádá akci menšího rozsahu. 

•  Povolila pronájem prostranství v Hloušku a na ulici U Řempa panu Liboru 
Šmehlíkovi pro výcvik psů.

•  Schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč na 
obměnu mobiliáře pro obecní knihovnu, přijetí dotace ve výši 19.000 Kč na 
„Vybavení zásahové jednotky věcnými prostředky PO“, přijetí dotace ve výši 
50.000 Kč na péči o stromy v Kobylnicích a přijetí dotace v rámci programu 
„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“. 

•  Určila jako vhodného uchazeče o veřejnou zakázku „Pořizovatel územně plá-
novací dokumentace“ Ing. Martinu Miklendovou.

•  Určila jako vhodného uchazeče o veřejnou zakázku „Územní plán obce Kobyl-
nice“ firmu Lőw & spol., s.r.o. 

•  Schválila opravu osvětlení na hřbitově.
 Jaroslava Urbánková, obecní úřad
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POLICIE ČR – ŠLAPANICE 
Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Kobylnice za rok 2018

1. Trestná činnost
V roce 2018 bylo na území obce spácháno celkem 11 trestných činů, kdy u 6 

trestných činů byl zjištěn pachatel, což představuje celkem 54,54 % objasně-
nosti u spáchaných trestních činů. Trestné činnosti byly zejména páchány proti 
majetku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

2. Přestupkové jednání
Ve zmiňovaném období bylo na území obce spácháno celkem 28 přestupků, 

kdy u 26 přestupků byl zjištěn jejich pachatel, což představuje celkem 92,85 % 
objasněnosti u spáchaných přestupků. Jednalo se zejména o přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o přestupky pro-
ti občanskému soužití, o přestupky proti veřejnému pořádku, ale i o přestupky 
proti majetku.

3. Dopravní situace v teritoriu obvodu Šlapanice a teritoriu Brno – venkov
V celém obvodu Obvodního oddělení Šlapanice bylo zjištěno a v blokovém 

řízení vyřešeno celkem 445 dopravních přestupků, zjištěno 65 případů týkají-
cích se jízdy motorovým vozidlem pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné 
návykové látky, celkem spácháno 270 dopravních nehod, při kterých nedošlo 
k úmrtí osob, 7 osob bylo zraněno těžce a 95 osob bylo zraněno lehce. Celková 
škoda způsobená při dopravních nehodách činila 23 552 000 Kč.

V teritoriu Územního odboru Brno-venkov bylo celkem spácháno 1403 do-
pravních nehod, při kterých bylo celkem 5 osob usmrceno, 42 osob bylo zraně-
no těžce a 499 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda činila 120 756 500 Kč.

4. Ostatní případy v rámci teritoria Obvodního oddělení Šlapanice
Policisté Obvodního oddělení ve Šlapanicích se snaží přispět k pocitu bez-

pečí slušných občanů. Je třeba zmínit skutečnost, že v roce 2018 bylo na osobní 
svobodě omezeno celkem 81 osob, které se dopustily protiprávního jednání.

Vzhledem k tomu, že i nadále dochází k páchání trestné činnosti i v obci 
Kobylnice, apeluje Policie ČR na občany k větší spolupráci, spočívající zejmé-
na ve sdělování upotřebitelných poznatků a informací o výskytu podezřelých 
osob, podezřelých motorových vozidel, apod. Případné poznatky a informace 
lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní linky přímo na Obvodní oddělení 
Šlapanice, a to na telefonním čísle 544 228 002 nebo 974 626 745 nebo sdělit 
prostřednictvím emailové adresy bo.oop.slapanice.sekret@pcr.cz.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítá-

ní narozených dětí starostou obce Ing. Lubomírem Šmídem. Přivítali jsme 6 dětí, 
které se narodily v období od května 2018 do března 2019 a to 5 holčiček a 1 chlap-
ce. Byly to: Mia Šmehlíková, Karolína Slaninová, Alena Sedláčková, Leontýna  
Špondrová, Jonáš Bubeník a Šarlota Hrdličková.

Pásmo básniček a písniček si připravily děti z naší základní školy pod vedením 
paní učitelky Věry Lunerové. Děkujeme Klárce Brtníkové, Elišce Šlapanské, Mar-
ku Šmídovi a Vláďovi Zlatníkovi.

Dětem bylo popřáno především hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům 
spousta radostí. Pro nové občánky byly připraveny pamětní listy, kniha a pa-
mětní medaile obce, pro rodiče finanční hotovost a pro maminku květina. Na 
závěr proběhlo tradiční fotografování u kolébky. 

O jménech
Přemýšleli jste někdy o svém křestním jménu? Proč mi rodiče dali zrovna toto 

jméno? Co znamená? Jaká jména se v naší rodině dříve dávala? Nebo obecně, 
jaká jména se dříve dávala? ... 

Když budeme pátrat po prvotním významu, zjistíme, že původně jména ozna-
čovala nějakou vlastnost pojmenovaného, jeho práci, ukazovala na náboženské 
přesvědčení nebo připomínala významný čin dotyčného. Skládala se ze slov se 
skutečným významem podobně, jako to známe u indiánských jmen, třeba Sedící 
býk. Postupným zkracováním a komolením se původní význam zastřel, napří-
klad dívčí jméno Božena původně znělo Bohem obdařená. Ještě dnes se rodiče 
rozhodují podle významu, mnohem častěji ale hraje roli, jak jméno zní nebo 
které je právě v módě. 

MIA znamená moje a je to jméno původem italské. Je to domácká podoba jmen 
Maria, Amelia, Amalia, Emilia. 

KAROLÍNA znamená latinskou ženskou obdobu německého jména Karel.  
V překladu znamená svobodná žena, ale díky Karlu Velikému a jeho rozšíření 
slova král je možno Karolínu přeložit jako Královnu.

ALENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké, i když o jeho 
původu se vedou spory.

LEONTÝNA je ženské jméno pocházející z řečtiny, znamenající lev (lvice).
JONÁŠ znamená holub (volný jako pták) a je to jméno původem hebrejské.
ŠARLOTA znamená svobodná, vladařka, královna (varianta jména Karla) a je to 

jméno původem francouzské. 
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A jak je to se jmény v naší obci?

Nejvíce mužů je v Kobylnicích se jménem JAN, celkem 37. A ženské jméno? 
Tak tady kralují JANY, je jich celkem 33.

Jméno JAN stejně jako JANA je původem hebrejské. Znamená „Bůh je mi-
lostivý, Bohem daný“.

Jaroslava Urbánková, obecní úřad

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po vydařeném karnevalu v mateřské škole jsme se zúčastnili výukového pro-

gramu Masopust, který připravili pracovníci muzea ve Šlapanicích. Děti se se-
známily s lidovými tradicemi v období masopustu prostřednictvím edukačního 
a tvořivého programu. 

Další aktivita, kterou jsme dětem připravili byli „Skřítkové z Bezbolístkova“. 
Příhody dvou skřítků a jednoho popleteného medvěda dětem připomněly zása-
dy správné výživy, jak se chovat v době nemoci a upozornily je na nebezpečné 
situace např. při komunikaci s cizími lidmi.

Stalo se tradicí, že předškoláci chodí před zápisem do první třídy na návště-
vu do školy. Děti se seznámily s novým prostředím, zasedly do opravdových 
školních lavic a hravě plnily úkoly společně se staršími kamarády. Vše probíhalo 
v báječné hravé atmosféře, děti se do školy moc těší. 

Začátkem března shlédly děti v mateřské škole divadelní představení s ná-
zvem „Jarní vítání“. Dozvěděly se, co všechno se na jaře probouzí a setkaly se 
s Kubou a Zdravěnkou, kteří v lese čistili studánku. Dětem se představení velmi 
líbilo a písničku o jaru si prozpěvovaly i v následujících dnech. 

Na první jarní výlet jsme se se staršími dětmi vypravili do Dvorsk. Cestou jsme 
pozorovali zvířata na poli, poznávali stromy, rostliny, a nakonec i krmili koníky. 
Na kopci nad Kobylnicemi se nám otevřel výhled na krajinu a také na letiště, kde 
jsme viděli přistávat letadlo. Pozorování naší vesnice z blízkého kopce zaujalo 
i mladší děti, které měly také zajímavou a poučnou vycházku, přiměřenou jejich 
věku a schopnostem. Všem se první jarní výlet velmi líbil. 

V mateřské škole jsme prožili hezké dny i při velikonočním tvoření. Povídali 
jsme si s dětmi o velikonočních zvycích, společně jsme ozdobili vajíčka, přáníčka 
a další velikonoční dekorace. Při tom každý využil svou představivost a nápady. 
Jako každý rok jsme se zúčastnili zdobení velikonočního věnce u obecní lípy. 
Děti zazpívaly několik písní s jarní a velikonoční tematikou, zarecitovaly básničky 
a společně věnec nazdobily. Vystoupení se dětem podařilo a všichni účastníci si jej  
hezky užili.
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Den otevřených dveří v mateřské škole přilákal zájemce z řad rodičů i veřej-
nosti. S dětmi si společně prošli třídy, prohlédli si vybavení a podívali se, jak se 
děti v mateřské škole vzdělávají. 

I jejich mladší sourozenci si tu měli možnost pohrát. 
Také letos jsme slavili svátek matek a svátek otců a připravili pro ně pestrý 

kulturní program v místní sokolovně. Mladší děti si připravily taneček s názvem 
„Smíšek“ a starší děti potěšily své blízké tancem „Děti slunce“. Všichni společně 
i s dětmi ze základní školy jsme zazpívali písničku „Pro mámy a táty“. Vystoupení 
se dětem podařilo, všem se líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. 

Děti se ještě mohou těšit na návštěvu muzea ve Šlapanicích a výlet do Per-
monia v Oslavanech. Tady se vypravíme do zábavného parku Duhový svět, kde 
nás čeká hodně zábavy a překvapení. Děti si zahrají hru s názvem Duhová kapka, 
která je zaměřena na ochranu životního prostředí. 

Na závěr školního roku nás čeká divadelní představení „Šípková Růženka“ 
a rozloučení s předškoláky, na které jsou jejich rodiče srdečně zváni. 

       kolektiv učitelek MŠ

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Prázdniny už jsou sice za dveřmi, ale vraťme se ještě do zimního období, kon-

krétně do měsíce ledna.
I letos přišli do naší školní družiny Tři králové, aby děti obdarovali. Páťačky, 

oblečené do plášťů, představovaly Kašpara, Melichara a Baltazara. Svým mlad-
ším kamarádům předaly nové sportovní potřeby, dále karetní, deskové a jiné 
didaktické hry a pomůcky pro školní družinu.

V lednu jsme navštívili Domov pro seniory v Sokolnicích, protože naše škola 
se zapojila do projektu „Srdce s láskou darované“. Společně s dětmi jsme se 
rozhodli věnovat náš výrobek právě seniorům v Sokolnicích.

Při tvoření jsme použili nepotřebný materiál – obaly od čajových sáčků, vlnu 
a vyřazený svítící list z nákupního centra. Z obalů od čajových sáčků jsme po-
skládali srdíčka, vyřazený list jsme propletli zelenou vlnou, na kterou jsme ta 
srdíčka přilepili. Hotový výrobek si v Sokolnicích postavili do jídelny, kde jim ke 
každému polednímu jídlu svítí. Navíc děti vyřezaly a slepily srdíčka z barevných 
papírů a udělaly zápichy do každého pokoje v domově, aby i senioři, kteří nejsou 
pohybliví, měli z našeho dárku radost.

Vzpomínky a postřehy našich dětí z návštěvy v Sokolnicích:
Líbilo se nám, že s námi senioři zpívali. Byli jsme rádi, že srdíčka na listu 

dostali od nás právě senioři ze Sokolnic. Bylo na nich vidět, že mají ze setkání 
radost. Areál domova je moc hezký. Kolektiv pečovatelek byl milý a vstřícný. 
Myslíme si, že se tam o ně hezky starají.  Veronika, Simona a Vanesa
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Líbila se nám vaše prostorná a útulná jídelna. Zámek je moc krásný, 
hlavně nádvoří je nádherný. Byli jsme rádi, že jsme si mohli se seniory zazpí-
vat. Jsme potěšeni, že jsme srdíčka mohli darovat právě seniorům z Domova  
v Sokolnicích.  Nela a Nela

Byly to příjemně strávené chvíle. Jsem rád, že jsem tam byl. Všichni jsme si 
pěkně zazpívali. Okolí domova je moc hezké, budova mě překvapila svou ve-
likostí. Myslím si, že se tam o ně i dobře starají.  Matyáš

Mně se líbilo, jak senioři s námi zpívali písničku „Holka modrooká“. Jsem rád, 
že se seniorům líbil náš list se srdíčky. Patrik

O půl druhé jsme vyšli ze školy a šli jsme na autobus. Zazpívali jsme jim hodně 
písniček. Třeba Postavil jsem sněhuláka, nebo Kočka leze dírou. Některé písničky 
zazpívali i oni nám. Nakonec jsme jim rozdali papírová srdíčka.  Julie

Líbilo se mi, jak nám senioři zpívali písničky z jejich dětství.   Andrea

Byl jsem rád, že jsme seniory naučili naši říkanku – ukazovačku „O sněhulákovi“. 
Moc se jim to líbilo.   Štěpán

Líbilo se mi, že tam za námi přišel i pan ředitel a rozsvítil list, který jsme pro 
seniory vyrobili.  Ondra

Líbilo se nám, jak senioři s námi zpívali. Byli rádi, že jsme tam za nimi přišli 
a že jsme jim udělali radost.  Viktorka a Terezka

Budova mě překvapila, jak je hezká a veliká. Seniorům jsme zpívali písničku 
„Postavil jsem sněhuláka na stráni“. Myslím si, že to byl od nás dobrý skutek.

 Adam

Zpívali jsme hodně písniček. Na oplátku nám zazpívali nejen senioři, ale 
i zaměstnanci domova důchodců. My jsme jim zazpívali např. Postavil jsem 
sněhuláka a Kočka leze dírou. Naučili jsme je taky ukazovačku Jedna koule,… 
Všichni se usmívali a přidávali se ke zpěvu. Markéta

Líbilo se mi, jak jsme se seniory dohromady zpívali. Určitě se jim líbila i naše 
písnička „Postavil jsem sněhuláka na stráni“. Snad se jim líbil i náš svítící list se 
srdíčky.          Terezka
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V pátek 18. 1. 2019 jsme jeli do domova pro seniory. Odjížděli jsme v 13,45. 
Dali jsme jim list se srdíčky a srdíčka z barevných papírů. Zazpívali jsme jim 
písničky. Např. Postavil jsem sněhuláka nebo Bude zima, bude mráz. 

 Anežka

A jak dopadla naše škola v soutěži „Srdce s láskou darované“? Umístili jsme 
se na 66. místě ze 172 projektů a obdrželi jsme 559 hlasů. Tímto děkujeme 
všem, kteří jste nás podpořili.

S dětmi také příležitostně pečeme např. perníčky nebo vanilkové rohlíčky. 
V zimním období si děti z nepečeného kokosového těsta vytvářely sněhuláky. 
Zasypaní strouhaným kokosem vypadali opravdu jako skuteční zasněžení paná-
ci. A jak chutnali? Pokud je děti hned ve škole nesnědly, tak vám ochutnávku 
přinesly domů.

V únoru se uskutečnil maškarní karneval, bez kterého si už někteří nedoká-
žeme masopustní období vůbec představit. Pro děti byl připraven dvouhodi-
nový bohatý program plný her, soutěží, tancování a pestrá tombola na závěr 
karnevalového programu. Legraci si děti užily při „Slepičím tanci“, „Buchtové“ 
hře, zasoutěžily si s popcornem a tancovaly i s koštětem, pokud na ně nezbyl 
kamarád do páru. Touto cestou bych chtěla pochválit všechny děti za to, že letos 
přišly v originálních a pěkně vytvořených maskách. Rodičům děkujeme za jejich 
ochotu při přípravě masek.

Jeden z únorových týdnů patřil projektu „Lidské tělo“. Pomocí četby, rébusů, 
puzzlí, tvořivé činnosti a smyslového vnímání se děti dozvěděly nebo si opráši-
ly informace o lidské kostře, orgánové soustavě, smyslech a zdravém životním 
stylu.

Pátá neděle postní, lidově se jí říká Smrtná. V tento den procházela vesnicí 
na tyči nesená slaměná figurína oděná do ženských šatů. Zvyk se v některých 
obcích udržel do dnešních dnů a jeho aktéry jsou především děti. Za vesnicí 
má být Smrtka hozena do vody, spálena, zahrabána do země nebo svržena  
ze skály.

I naše Smrtka, kterou jsme s dětmi vytvořili ve ŠD, byla za doprovodu říkanky 
pronesena obcí. Zastávky se konaly u potoka v parku a na mostě za bytovkami. 
Do vody byly vhozeny výdumky vajec a jarní kytky. Poté byla Morena odstrojena 
a na školní zahradě spálena. Děti dostaly preclíky, aby je po celý rok nebolely 
zuby. Lidový obyčej praví, že děti nacházely na zahradě preclíky, které jim tam 
přinesla liška. Když je snědly, měly zdravé zuby.

Týden před Velikonocemi se nesl v duchu kraslic. Děti zdobily vyfouklá či plas-
tová vajíčka až čtyřmi technikami – ubrousková, slaměná, mramorování a zdo-
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bení voskem. Také jsme s dětmi pekli perníčky, tentokrát s bonbóny Bonpari. 
Do perníčku se udělal otvor, nasypaly se do něj nadrcené Bonpari, které se při 
pečení roztekly a udělaly jakousi vitráž v perníčku.

Měsíc duben patří knihám, proto jsme navštívili místní knihovnu, o kterou se 
stará paní Urbánková. Děti se dozvěděly informace o výpůjční době, o poplatku 
za půjčení knih a čekal na ně úkol. Knihovnu totiž navštívil šotek a přeházel kni-
hy. Děti měly za úkol najít špatně zařazenou knihu a vrátit ji na původní místo.

Ve čtvrtek 16. května se v sále sokolovny uskutečnilo vystoupení ke Dni ma-
tek. Školní družina se přidala k těmto oslavám a uspořádala minijarmark. K za-
koupení byly výrobky, které děti tvořily za pomoci paní vychovatelek v ŠD – pří-
borníky, klíčenky, otvíráky, sponky, náramky, deníčky, podtácky a zahradní svíc-
ny. Nákupem dětských prací jste přispěli dětem do ŠD na výtvarný a dekorační 
materiál, sportovní pomůcky a odměny pro děti. Děkujeme.

Naše díky patří také všem, kteří nás během roku podporujete. Děkujeme za 
nepotřebné či odpadové materiály, které se dají ještě při práci s dětmi zužitko-
vat, za papíry ke kopírování či kreslení.

Krásné letní prázdniny, hodně sluníčka a málo mráčků, fůru zážitků a
v novém školním roce na shledanou!

 vychovatelky Petra Štefková a Magdaléna Klašková
 

KOBYLNICKÉ IMPÉRIUM
Za pár týdnů to bude jeden rok od doby, co bylo oficiálně založeno Kobylnic-

ké impérium. Stalo se tak v pátek 13. července 2018. A je to také bezmála půl 
roku od doby, kdy jsme naplno začali vykonávat činnost, a to od prvního zasedá-
ní senátu (naše členská schůze), které se konalo v listopadu 2018. 

V Kobylnicích nemají spolky velké zastoupení, prakticky u nás fungují pouze 
2 – sokoli a hasiči. Proto může být logické, že se někteří dívají na vznik dalších 
spolků s nedůvěrou. Mohou mít různé dotazy, proč to dělají, co z toho chtějí 
mít, jaké mají vedlejší úmysly, kdy budou někam kandidovat? Těžce se vysvětlu-
je, že to děláme pouze proto, že nás to baví a že za to nic nečekáme, ale rozu-
mím tomu, že v dnešní době se to leckomu může zdát nepředstavitelné, ale my 
to tak prostě máme. Tolik jenom k různým spekulacím, které se k nám dostávají.

Za kvalitní spolkový život vždy dávám za příklad městys Křtiny. Žije zde 800 
obyvatel, z toho 600 je členem nějakého místního spolku. Takto velké procento 
občanů, kteří se spolkově angažují, je dokonce zapsané i v české knize rekordů. 
A jistě bude i toto jedním z důvodů, proč Křtiny sbírají řadu významných oceně-
ní, např. i v rámci soutěže Vesnice roku. Třeba se k takovému procentu spolkově 
zapojených občanů také někdy dostaneme.
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Co se nám tedy za poslední přibližně půlrok podařilo? Začnu vnitřními 
spolkovými akcemi. V listopadu se k prvnímu oficiálnímu jednání sešel Senát 
Kobylnického impéria, který je tvořen všemi členy spolku (aktuálně 30 členy). 
Na tomto zasedání byly zvoleny orgány spolku, prezidentem byl zvolen Micha-
el Ulbrich a členy státní rady (výkonný orgán spolku) byly zvoleni Vít Barták, 
Andrea Chudáčková, Šimon Kvasnička, Klára Malinková, Pavel Šťastný a Jakub 
Tesař. Dále jsme se bavili o základním směřování spolku a o plánech na další  
období. 

V prosinci jsme společně byli na adventních trzích. Po Vánocích jsme pak 
uspořádali imperiální bowlingový turnaj. V lednu jsme zorganizovali závody 
v motokárách. V únoru jsme byli na lyžařském víkendu v Jeseníkách. V březnu 
jsme uspořádali turnaj v kuželkách. V dubnu jsme byli na lasergame. V květnu 
jsme zorganizovali herní večer se společenskými hrami. A k tomu nesmím zapo-
menout přidat i další různá setkávání a společné návštěvy místních či okolních 
akcí.

Jedním z našich projektů je i zajišťování lístků do divadla či do kina. Tak jsme 
byli v prosinci v kině na pohádce Čertí brko, v únoru v Divadle Járy Cimrmana 
na hře Němý Bobeš, v březnu v kině na Captain Marvel, v dubnu v Divadle Bolka 
Polívky na hře Šest tanečních hodin v šesti týdnech a v kině na Avengers: End-
game. Na začátku června jsme pak byli v Divadle Járy Cimrmana na hře Vražda 
v salónním coupé. Vstupenky nabízíme vždy i mimo Kobylnické impérium. Lístky 
do divadla plánujeme zajišťovat 4x až 5x za rok. Některé se dají sehnat s delším 
časovým předstihem, některé máme potvrzené teprve 2 týdny před předsta-
vením. Každopádně o termínu se zpravidla vždy dozvíte neprodleně z našeho 
webu nebo facebooku. 

Dalším z našich projektů, jak vyplynulo z požadavků členů na zasedání sená-
tu, je důraz na životní prostředí a na okolí, ve kterém žijeme. Prostřednictvím 
různých brigád se snažíme zlepšovat naše okolí. Některé brigády již máme za 
sebou a další již naplánované. I toto je samozřejmě nedílnou a důležitou sou-
částí naší činnosti.

Co připravujeme na nejbližší měsíce? V pátek 30. srpna máme naplánovanou 
akci Kácení máje a v sobotu 21. září proběhne Turnaj v pétanque. Budeme rádi, 
pokud se s vámi na těchto akcích potkáme.

Chcete o nás vědět více? 
Sledujte nás na našich internetových stránkách www.kobylnickeimperium.cz, 

na facebookových stránkách www.facebook.com/kobylnickeimperium nebo 
na instagramu www.instagram.com/kobylnicke_imperium. Zároveň se těšíme 
na každého, kdo by měl zájem se zapojit do naší činnosti. 

Michael Ulbrich, prezident Kobylnického impéria
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOBYLNICE
HASIČSKÉ ZÁVODY – ŽENY A MUŽI

První naše hasičské závody v letošním roce se uskutečnily pro muže a ženy 
ve Šlapanicích 12. května 2019. Postupového I. okresního kola se zúčastnila 
dvě družstva z Kobylnic, družstvo mužů a žen. 

Ke startu žen se dostavila 4 družstva – kromě kobylnických žen se dostavily 
ještě hasičky z Kanic, Blažovic a Bedřichovic. Závodilo se v první části ve štafetě  
4 x 100 m s překážkami a druhá část soutěže byly dva pokusy v požárním úto-
ku. Počasí nebylo nejlepší, ale nakonec jsme vše zvládly. Naše družstvo žen se 
sešlo v sestavě na požární útok: strojník – Marie Spáčilová, savice – Kristýna 
Fujsová, koš – Marcela Valová, „béčka“ – Zdeňka Klementová, rozdělovač – 
Adéla Zlatníková, proudy – Lenka Kokešová, Adéla Kozáková nebo Julie Petří-
ková. Konečně jsme mohly doplnit naše družstvo o naši mládež – dorostenky 
Julii Petříkovou, Adélu Kozákovou, Adélu Zlatníkovou a Markétu Němcovou. 

Na štafetu jsme postavily dva týmy v níže uvedené sestavě: 
Tým I. Přeskok oknem – Julie Petříková, přeskok přes 80 cm překážku – Len-

ka Kokešová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Kristýna Fujsová 
a přenesení hasicího přístroje – Adéla Kozáková. 

Tým II. Přeskok oknem – Zdeňka Klementová, přeskok přes 80 cm překážku 
– Adéla Zlatníková, kladina se zapojením hadic – Marcela Valová a přenesení 
hasicího přístroje – Marie Spáčilová.

Po vydařeném požárním útoku a štafetě 4 x 100 m s překážkami jsme se 
umístily nakonec na krásném 3. místě a odvezly si domů bronzový pohár. Tím-
to výsledkem ze soutěže jsme přece jenom postoupily do II. okresního kola 
v požárním sportu, který se konal poslední květnovou neděli.

 U mužů se ke startu dostavilo 9 družstev. Družstvo kobylnických mužů se se-
šlo v sestavě na požární útok: strojník – Leoš Hrdlička, savice – Miloš Štefl, koš 
– Josef Smetana, „béčka“ – Luboš Slanina, rozdělovač – Martin Horák, proudy 
– Pavel Štěpánek a Jan Záviška. Na štafetu 4 x 100 m sestavili kobylničtí muži 
jedno družstvo. Protože o soutěživé (a soutěžící) muže je pořád trochu nouze 
a pravidla to umožňují, v přeskoku oknem jim byla nezanedbatelnou posilou 
Markéta Němcová. Další členové štafety: přeskok přes překážku 200 cm – Leoš 
Hrdlička, kladina se zapojením hadic – Jan Záviška a přenesení hasicího přístro-
je – Martin Horák. Po velkém boji se naši kobylničtí hasiči umístili na 6. místě. 
Přesto jim patří velký dík, že se tohoto závodu zase po roce zúčastnili.

V neděli 26. května 2019 se uskutečnila soutěž II. okresního kola požárního 
sportu, již tradičně v Přísnoticích. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev žen. Kromě 
kobylnických žen, také družstvo z Přísnotic, Hrušovan u Brna, Kanic a poprvé druž-
stvo z Blažovic. Závodilo se ve třech disciplínách, a to v požárním útoku, štafety 
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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 Cecál-
ková, koš – Marcela Valová, „béčka“ – Zdeňka Klementová, rozdělovač – Martina 
Garlíková, proudy Lenka Kokešová a Kristýna Fujsová. Velkou pomocí z řad naší 
mládeže byly dorostenky Adéla Zlatníková, Markéta Němcová, Adéla Kozáková.

Na první disciplínu 100 m s překážkami pro jednotlivce jsme složily sesta-
vu z pěti žen, do výsledku se počítaly čtyři nejlepší časy. Soutěžily sestry Lenka 
Kokešová, Adéla Kozáková, Zdeňka Klementová, Markéta Němcová a Kristýna 
Fujsová. Velký úspěch se podařil Kristýně Fujsové, která získala 3. místo a bron-
zový pohár s časem 23:53 na 100 m s překážkami pro jednotlivce. 

Na druhou disciplínu 4 x 100 m s překážkami jsme opět poskládaly 2 týmy:
Tým I. Přeskok oknem – Zdeňka Klementová, přeskok přes 80cm překážku – 

Lenka Kokešová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Kristýna Fujsová 
a přenesení hasicího přístroje – Adéla Kozáková. 

Tým II. Přeskok oknem – Markéta Němcová, přeskok přes 80 cm překážku – 
Martina Garlíková, kladina se zapojením hadic – Marcela Valová a přenesení 
hasicího přístroje – Marie Spáčilová.

Poslední disciplínou soutěže byly dva pokusy požárního útoku. Po ukon-
čené druhé disciplíně jsme neměly vůbec špatné výsledky a věřily jsme, že 
přece jenom nějakou tu medaili dovezeme. První pokus požárního útoku 
se nám velice vydařil a s časem 44,76 stačil na medailové pozice. V celko-
vém pořadí po vyhodnocení všech disciplín jsme se umístily na krásném 2. 
místě a odvezly si stříbrný pohár. Myslím, že můžeme být všechny s výsled-
ky ze závodů spokojené, je to pro nás velký úspěch. Moc bych chtěla podě-
kovat všem ženám za účast na závodech. Potvrdilo se nám i naše heslo:  
„Když se chce, všechno jde! “

 Za SDH Kobylnice Martina Garlíková

MLADÍ HASIČI A DOROSTENKY
Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili celorepublikového dne „Ukliďme Čes-

ko“ s našimi mladými hasiči a členy sboru. Na jaře jsme se začali pravidelně 
scházet a připravovat na hru Plamen, která je pro nás vrcholem sezóny. Zopa-
kovali jsme si pravidla jednotlivých disciplín a zaměřili jsme se na královskou 
disciplínu „požární útok“. Za nepříznivého počasí jsme využívali prostor naší klu-
bovny, kde jsme se věnovali přípravám na blížící se soutěže. 

Letos poprvé jsme se zúčastnili soutěže pro dorost v Hrušovanech u Brna  
18. 5. 2019 – Adéla Zlatníková, Julie Petříková a Markéta Němcová bojovaly 
ve třech disciplínách – běh na 100 m s překážkami, dvojboj a test požární 
ochrany. Julie Petříková obsadila na okresním kole dorostu v Hrušovanech 
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u Brna 3. místo a tím postoupila do krajského kola dorostu, které se bude 
konat na VUT v Brně 9. 6. 2019. 

O týden později jsme se zúčastnili hry Plamen v Přísnoticích s mladšími 
žáky. Tato kategorie měla velké zastoupení v porovnání s minulým rokem, 
soutěžilo celkem 19 družstev. V disciplíně požárního útoku se umístili na  
11. místě, na štafetě dvojic obsadili 10. místo a na štafetě 4x60 m 7. místo. 
Celkově tedy skončili na 10. místě. Z našeho okrsku se soutěže zúčastnily 
i Blažovice a Ponětovice, kterým se soutěž celkově nevydařila a umístili se 
až za námi. Děkuji soutěžícím: Ludvík Cecálek, Klárka Brtníková, Vaneska Bě-
tíková, Toník Špondr, Vašík Špondr, Julie Šlapanská, Eliška Šlapanská, Poldík 
Hrdlička, David Růžička a Kuba Florian – za krásné výsledky a skvělou práci. 
Děkuji i rodičům za pomoc a spolupráci s dětmi. A velké poděkování patří 
i br. Leoši Hrdličkovi – strojník a sestře Martině Garlíkové – vedoucí mládeže.

Nyní se připravujeme na netradiční soutěž do Jiříkovic (9. 6. 2019) a na  
3. ročník soutěže v Kobylnicích (na hasičském hřišti 15. 6. 2019), kterou pořá-
dáme ve spolupráci se sborem z Bedřichovic. Přijďte se podívat na výkony naší 
mládeže a podpořit je. Těšíme se na Vás. 

 Za mládež napsala Zdeňka Klementová

BADMINTONOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
Dne 23. 3. 2019 pořádala sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Kobylnice  

5. ročník badmintonového turnaje smíšených dvojic. Zúčastnilo se 10 smíšených 
týmů a jeden tým žen. Každý tým si musel vymyslet na místě netradiční název 
týmu. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina hrála dopoledne, dru-
há odpoledne. Z každé skupiny postoupily 4 týmy do vyřazovacích zápasů.

Vítězem 5. ročníku se stal tým: „Přemýšlím“ (manželé Hudečkovi),
2. místo: „To je zakázáno“ (manželé Hotoví),
3. místo: „Ty kráso“ (Životská, Gorbačov),
bramborová medaile: „My nevíme“ (Garlík, Šimlová),
5. - 8. místo: „Skupina Flash“, „Šťastný tým“, „Brzda“, „Zeptám se“,
9. - 11. místo: „Sestry Williams“, „Motogang“, „VB – ČR“.
Turnaj se vydařil :-) doufám, že si to každý užil po svém :-D Děkuji všem za účast 
a všem, kdo se na přípravách a konání turnaje jakkoli podíleli. Dík patří i Restau-
raci za kovárnou za catering (gulášová polévka byla výborná :-))
Velké poděkování patří také sponzorům: Obec Kobylnice, manželé Hudečkovi, 
Pavla Šestáková, Petr Peško - Uni4Gate, Nekupto.
    Za sportovní komisi Lukáš Žáček (Wagas)
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VEPŘOVÉ HODY – ANEB 
KOBYLNICKÁ OBECNÍ ZABÍJAČKA

Po několikaleté přestávce se kulturní komise pokusila o návrat ke dříve už skoro 
tradiční akci. Oproti předcházejícím ročníkům muselo dojít k několika změnám. 
Protože už nebylo možné, aby všechny dobroty připravoval Stanislav Dolanský, 
oslovili jsme výrobce těchto specialit z blízkého okolí. Takže jitrnice nám vyrobil 
pan Dohnálek z Blažovic, jelita byla objednána v řeznictví Hadač a Zapletal v Ro-
sicích, tlačenka byla z větší dálky – řeznictví Kunovský je až u Lipníka nad Bečvou, 
za to nám ji dopravili až do sokolovny, škvarky a sádlo byly z Bomasa ze Slatiny. 

Přesto si bez Stani Dolanského v akci naši obecní zabíjačku představit ne- 
umíme. I letos Staňa exceloval: jeho černé zabíjačkové polévky se snědly 2 kotle 
a na vařeném mase jsme si pochutnávali všichni.

Jsme moc rádi, že i letos se při zabíjačce vytvořila ta správná nálada, a to přede-
vším díky Vám, všem návštěvníkům. Příznivé počasí nám dovolilo posedět, pove-
selit se, pochutnat si a co jsme nemohli dojíst na místě, to jsme si odnesli domů.

Ráda bych poděkovala všem ochotným pomocníkům. Paní Věra Florianová strá-
vila celý den u guláše a každému strávníkovi ho dokázala okořenit i vlídným slovem 
nebo úsměvem. Staňa Dolanský s Jiřím Pochopem strávili celý den u kotle a při kon-
zumaci jejich výrobků jsme se olizovali až za ušima. Za velkou pomoc během celého 
dne bych ráda poděkovala Aleně a Milanovi Ulbrichovým a Aleně Prusové. Další dík 
patří Lukáši Žáčkovi nejen za to, že pomáhal naporcovat prejty a tlačenky, ale že 
přispěl i do zabíjačkové tomboly. Díky Petrovi a Josefovi Florianovým za ozvučení 
Výletiště a Daniele Zlatkovské za prodej losů. Velký dík patří také komisi pro děti 
a mládež, která připravila zajímavé soutěže a program pro děti. Velkým překvape-
ním bylo zapojení kobylnických teenagerů – Honzy Urbánka, Dana Sedláka a Ma-
těje Garlíka, kteří připravili program pro své vrstevníky. K velkému překvapení nás 
všech se závodů účastnili i rodiče, a dokonce i babičky a prababičky a na fotbalovém 
hřišti bylo v tu dobu veselo. Příště už s Vámi budeme hoši počítat.

Můj dík patří i Restauraci Za kovárnou. František Kučera umožnil využití celého 
zázemí restaurace. 

Na posledním místě, ale spíš pro zdůraznění, chci poděkovat také Haně Sme-
tanové a Tomáši Šulcovi, jejichž profesionalita se projevila hlavně při zapůjčení 
ohřívacích i chladicích pultů a při ohřívání zabíjačkových specialit. Díky tomu měli 
všichni strávníci k dispozici svoje objednané pochoutky krásně teplé nebo chlaze-
né – podle toho, co bylo třeba.

Co napsat na závěr? Možná že: kdo přišel, pochutnal si a měl možnost se poba-
vit. A kdo to nezkusil, bude mít možnost příště. Ti, co na zabíjačce byli, povětšinou 
další ročník nevynechají. 

 za kulturní komisi Dana Šmídová
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XIV. KOBYLNICKÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
V sobotu 1. června se konala již 14. dětská olympiáda. Datum nám letos vyšlo 

na Den dětí, a tak doufám, že se den strávený sportem stal pro děti pěkným 
dárkem.

Soutěžilo se v pěti disciplínách, v nichž si to o medaile rozdalo téměř 80 spor-
tovců. Pro nejmenší byl připraven závod na odrážedlech, pro ty o fous větší byly 
připraveny soutěže v běhu, hodu do dálky, skoku do dálky a „opičí dráha“. 

Závody probíhaly s plným nasazením, tak jak se sluší na Olympijské hry. Jme-
novat zde všechny úspěšné závodníky asi nemá smysl, vždyť bylo rozdáno cel-
kem 42 sad medailí, takže kdybychom je chtěli všechny jmenovat, tak Kobylnic-
ké listy mají o pět stránek více než obvykle. Důležitější je, že se všichni dobře 
bavili, počasí nám přálo a den jsme si užili.

Na závěr olympijského dne bylo slavnostně otevřeno nové Workoutové hřiště 
vystoupením kobylnických teenagerů.

Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci a přípravě kobylnické 
olympiády podíleli.  Sportovní komise 

KDO JSME, ANEB CO NÁM POVÍ MATRIKY
ROD VYMAZALŮ

Po menší odmlce se mi podařilo sestavit další povídání o dávných před-
cích. Selský rod Vymazalů se v Kobylnicích usadil začátkem 19. století na  
půlláně č. 22. 

Nejstarší mnou dohledaný předek tohoto rodu, Josef, se narodil v roce 1793  
v Těšanech Matoušovi a Kateřině Vymazalovým. Jméno dostal po svém kmotru, 
zdejším kovářském mistru Josefu Landáškovi. Rodina Landášků nejen že vlastnila 
zdejší kovárnu, ve které je nyní muzeum, ale byli také hospodáři. Josef Vymazal 
se v roce 1815 oženil s Františkou Hrdou, narozenou v roce 1797, pravděpodobně  
v Nesvačilce. Hospodařili v Těšanech na usedlosti č. 48, kde se jim s pravidelným 
odstupem dvou let narodilo sedm dětí. Pak se tato mladá rodina přestěhovala do 
Kobylnic. Z pozemkových knih lze vyčíst, že v roce 1828 koupili půllán č. 22. Zde se 
jim se stejnou pravidelností narodilo dalších pět dětí. V Kobylnicích dále bydlely 
rodiny synů Františka *1825, Augustína *1829 a posledního syna Václava *1840. 

Pokračovatelem hospodaření byl nejstarší syn, také Josef (*1816). V roce 
1841, tedy rok po narození svého nejmladšího bratra, se na č. 3 oženil s Vikto-
rií Klaškovou. Na půllánu č. 22 se opět s pravidelností rodily děti: Bartoloměj 
(1842), dále Marie (1844) a Terezie (1846). Viktorie však brzy zemřela a Josef se 
podruhé oženil v Ponětovicích s dcerou zdejšího půlláníka Františkou Rozhono-
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vou. Těmto rodičům se nejdříve narodili synové – Antonín (1849), Petr (1851), 
František (1853) a Florian (1856). Dále v roce 1858 dcera Kateřina, potom syno-
vé Josef (1861) a Ferdinand (1863). Jako poslední se v roce 1865 narodila dcera 
Veronika. Všem 11 dětem Josefa Vymazala mladšího byli za kmotry Bartoloměj 
Král a Kateřina z kobylnického čtvrtlánu č. 10. Obě matky Františky se patrně 
těšily dobrému zdraví, dožily se na svou dobu úctyhodného věku 81 let.

Dále uvádím stručný rodokmen dětí Josefa Vymazala mladšího se zaměřením 
na žijící v Kobylnicích:

Nejstarší syn se dožil jen 19 let, druhorozená dcera Marie si vzala Augustina 
Nejezchlebu a bydleli v Sokolnicích. Další dcera Terezie si vzala Václava Adámka, 
potomka bývalých majitelů čtvrtlánu č. 10 v Kobylnicích, bydleli v Rozaříně. 

Syn Antonín se oženil s Marií Páralovou a bydlel v Kobylnicích č. 63. Měli 
6 dcer, Julii, Marii, Barboru, Terezii, Annu a Bernardínu. 

Syn Petr si vzal Martu Žáčkovou z Prace a převzal hospodářství po svých rodi-
čích. V letech 1891-97 a 1900-03 byl starostou obce. Jeho nejstarší dcera Emilie 
*1877 byla provdaná za Jana Šlapanského z Ponětovic. Syn Antonín *1879 se 
oženil v Praci s Marií Kadlecovou a vychovali dva syny a čtyři dcery. Následovní-
kem hospodaření na půllánu č. 22 byl další syn František *1884, který si vzal Ma-
rii Benešovou ze sousedství. Měli spolu dva syny (jeden zůstal v rodné usedlosti, 
druhý se oženil do Prace) a dvě dcery (jedna se vdala do Prace, druhá do Sokol-
nic). Čtvrtým dítětem Petra Vymazala byl Rudolf *1887. Mladší sourozenci – Ma-
rie *1889, později provdaná Mazálková a Jan *1893 se odstěhovali do Jiříkovic.

Další syn Josefa Vymazala, František, se v Sokolnicích oženil s Annou Seka-
ninovou. Zde se jim narodili tři synové, z nichž pouze jeden se dožil dospělosti 
a dvě dcery.

Syn Florián, se oženil s Marií Haluzovou z Újezdu a bydleli v Kobylnicích č. 39. 
Měli pět dětí: Petra, Boženu, Vladimíra, Aloise a Emilii.

Dcera Kateřina si vzala Antonína Štěpánka z Tvarožné a bydleli také v Kobyl-
nicích č. 39. Pamětníci si jistě vybaví, že tento dům v ulici Na Budínku měl dva 
vchody. Zde se narodili Vilém, Antonín, Amálie, Jan a Emílie Štěpánkovi.

Syn Josef si vzal Kateřinu Rudoleckou a bydleli v Sokolnicích. Syn Ferdinand 
zemřel jako batole a o nejmladší dceři Veronice se mi nepodařilo nic vybádat.

Z uvedeného vidíme, že i z tohoto selského rodu vzešlo mnoho potomků. 
Vzhledem k tomu, že se jich hodně přestěhovalo do sousedních vesnic, příjmení 
Vymazal v Kobylnicích není tak časté, jako u rodu Beneš. Nositelé tohoto příjme-
ní v Kobylnicích nejsou příbuzní. Pokud jsem dobře bádala, žije zde jen jeden 
mužský potomek Václava Vymazala *1840, který byl nejmladším synem Josefa 
staršího.

Alena Ulbrichová
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STRÁNKA PRO DĚTI

Slunce svítí, řeka volá: 
dneska už nám končí škola. 
Vyrazíme na prázdniny, 
teď z nás bude někdo jiný.

Nebudem psát úkoly, 
nemusíme do školy. 
Dva měsíce volna máme, 
co s tím časem uděláme?

Někdo jede na tábor, 
jiný učí zpívat sbor 
lesních ptáků na palouku, 
hlavně, že jsme přitom venku.

Někdo letí do dálek, 
chce poznávat celý svět. 
Jiný jede k babičce, 
která žije v chatičce.

    Ať je to tak nebo tak,
   budeme si užívat.
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PRÁZDNINOVÉ PRANOSTIKY 
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Uhodni, ke kterému datu  
se pranostika vztahuje:

Svatá Markyta hodí srp do žita.

Svatá Anna – chladna zrána.

Vavřinec – první podzimec.

HÁDANKY:
Kdo se dívá do zahrady?
Kdo tě hřeje u vody?
Kdo tě hlídá s kamarády?
Zlatá koule z oblohy.

Co je to: 
Má to zuby, ale nic nejí?
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LETNÍ OMALOVÁNKA PRO VŠECHNY
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INZERCE
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—
Nabízíme vám lepší práci!
Pracujte v ABB! 
Moderní pracovní prostředí
a nadstandardní benefity

Hledáme kolegy do výroby...
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

... i do kanceláří
• projektant/ka elektro
• strojní konstruktér/ka
• technický obchodní zástupce
• operativní nákupčí

abb.cz/kariera

Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si termín na prohlídku výroby na  
tel. čísle: +420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com
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