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SLOVO 	STAROSTY 	
V loňském  roce  proběhla  tzv.  digitalizace  katastru  nemovitostí.  Katastrální 

úřad vedl do té doby evidenci pozemků ve dvou číselných řadách (KN a PK) a bylo 
vždy složité určit, kde který pozemek  leží. Digitalizací se  řada PK zcela zrušila a 
všechny pozemky dostaly nová čísla KN. Při této příležitosti se ukázalo, že veřejná 
prostranství  obce  (prostor mezi  domem  a  silnicí)  jsou  v řadě  případů  tvořena 
pozemky,  jejichž  vlastníkem  je  někdo  jiný  než  obec  Kobylnice.  Obec  často 
potřebuje  na  těchto  veřejných  prostranstvích  a  místy  tedy  i  na  soukromých 
pozemcích umístit  různé  inženýrské sítě  (v tuto chvíli  se připravuje v podstatné 
části  obce  pokládka  distribuční  sítě  elektro  do  zemního  kabelu  a  také  nové 
veřejné  osvětlení  rovněž  kabelem  v zemi),  pro  které  potřebujeme  mít 
přinejmenším souhlas se stavbou a smlouvu o zřízení služebnosti podle nového 
občanského  zákoníku, nebo – a  to  raději – by obec přímo měla být vlastníkem 
takto  dotčených  pozemků.  Postupně  se  proto  snažím  tyto  pozemky  pro  obec 
získávat. 

Největší díl pozemků  tvoří  součásti krajských  silnic, na kterých kdysi bývaly 
příkopy a dnes je na nich silniční obrubník a buď chodník, nebo veřejná zeleň. Na 
tyto  pozemky  nechala  obec  vypracovat  geometrické  plány,  zajistila  souhlas 
stavebního úřadu s dělením pozemků a domlouvá se s Jihomoravským krajem na 
vyřešení těchto majetkoprávních vztahů. Celý proces je velmi složitý a bude ještě 
řadu měsíců trvat. Dále se nám v obci na několika místech objevuje jako vlastník 
pozemků  ČR  ‐  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech majetkových.  I  v těchto 
případech  se  snažím pozemky ve prospěch obce  získat bezúplatně, ale  trvat  to 
bude pravděpodobně ještě déle než s Jihomoravským krajem.  

Docela velké množství takových pozemků je však i v držení soukromých osob. 
V některých případech  jsou  jako vlastníci vedeni  lidé, kteří  jsou dávno po smrti. 
Tyto  pozemky  se  v dědickém  řízení  nevyřešily,  protože  je  často  nebylo možné 
dohledat. V takových případech  je potřeba obnovit dědické řízení a následně se 
pokusit dohodnout s novými nabyvateli pozemků. I v těchto případech se jedná o 
běh  na  dlouhou  trať,  protože  už  jen  určit  pravděpodobný  okruh  dědiců  není 
jednoduché.   

A  tak vlastně nejsnazší cesta vede k těm pozemkům, u kterých  je  současný 
vlastník  znám,  je  zapsán v Katastru nemovitostí a hlavně  je ochoten  tento  svůj 
pozemek obci darovat. Takových pozemků je v obci asi 20, a to zejména na ulici 
Ponětovické a Sokolnické. Jednodušší situace  je na Ponětovické, protože tam se 
jedná  o  ucelené  pozemky,  na  které  se  nebude  muset  nechat  vypracovat 
geometrický  plán,  protože  jsou  u  nich  jasné majetkové  hranice.  Oslovil  jsem 
proto v prvním kole právě tyto vlastníky, aby tyto svoje pozemky obci věnovali, 
protože v převážné většině případů není  takový pozemek pro vlastníka vlastně 
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k ničemu využitelný. Mám velikou radost, protože 80 % oslovených žádosti obce 
o bezúplatný převod vyhovělo. A to přitom někteří z nich už v Kobylnicích dávno 
nežijí. Chtěl bych všem i touto cestou velice poděkovat, protože udělali něco, co 
přinese  užitek  obci  jako  celku.  Jsem  hrdý  na  to,  že  se  v obci  nebo  v okruhu 
kobylnických rodáků s takovými lidmi můžeme potkávat! 

Lubomír Šmíd, starosta 
 

A ještě jedno poděkování 
Jestliže jsem v úvodním slově děkoval všem, kteří darovali svoje pozemky na 

veřejných prostranstvích obci, tak moje další a  ještě větší poděkování patří nyní 
manželům  Juřinovým,  kteří  se  rozhodli  darovat  obci  pozemek,  který  by  sami 
využívat mohli.  Je  to pole  vedle  fotbalového hřiště,  které před  časem přislíbili 
jako dar tělovýchovné jednotě Sokol Kobylnice. Vzhledem k tomu, že Sokol nemá 
dost  prostředků,  aby  vybudoval  na  tomto  pozemku  tréninkovou  plochu, 
případně  hřiště  pro  děti,  ztratil  o  tuto  plochu  zájem.  Se  zástupcem  Sokola  a 
Sboru dobrovolných hasičů jsme s panem Juřinou projednali případný dar tohoto 
pozemku obci tak, aby na něm mohla cvičit a trénovat družstva žáků a žen, která 
letos vznikla při SDH Kobylnice. Po několika letech nepoužívání bylo pole zarostlé 
plevelem  a  částečně  se  na  něm  již  začaly  uchycovat  náletové  dřeviny.  Paní 
učitelka z MŠ Zdenka Pospíšilová, která rozjela současné dětské a ženské hasičské 
aktivity, zorganizovala brigádu, která pozemek z větší  části uklidila a nachystala 
tak pro trénink na hasičské soutěže. Snad se tedy podaří nalákat k hasičské práci 
další generaci a časem omladit i zásahovou jednotku hasičů.  

Velký dík tedy patří jak manželům Juřinovým, tak i paní učitelce Pospíšilové a 
nakonec i všem maminkám, které se s dětmi do požárního sportu zapojují! 

Lubomír Šmíd 
	
SLOVO 	ČLENKY 	RADY 	OBCE 	

 
TERÉNNÍ SLUŽBA PRO SENIORY V JEJICH DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně s podporou obce Kobylnice nabízí 

terénní  službu  pro  seniory  v jejich  domácím  prostředí.  Program  Bok  po  Boku 
nabízí pravidelné osobní  setkávání  terénního pracovníka  se  seniory, kteří  se  ze 
zdravotních  důvodů  nemohou  účastnit  společenského  života  a  rádi  by  si 
popovídali a strávili svůj čas ve společnosti druhého člověka. Jedna návštěva trvá 
v rozmezí 30 ‐ 60 minut, 1x ‐ 2x týdně, dle domluvy seniora s pracovníkem. 

Služba probíhá  celoročně a  je poskytována  zdarma dle Zákona o  sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. v  jeho platném znění. Pokud byste měli zájem o tento 
program  pro  vás  či  vaše  blízké,  tak  neváhejte  kontaktovat  Mgr.  Miroslavu 
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Bořilovou,  vedoucí  sociálně  aktivizačních  služeb  pro  seniory,  e‐mail: 
miroslava.borilova@crsp.cz,  telefon  (recepce): 542 217 464, mob.: 730 805 856, 
www.crsp.cz. 

 
Vzdělávání nás baví v každém věku 
Na  podzim  bychom  Vás  rádi  pozvali  na  Vzdělávací  semináře  nejen  pro 

seniory,  ale  i  rodiče  či  prarodiče.  Semináře  proběhnou  v rámci  dotačního 
programu „Podpora  rodinné politiky na úrovni obcí“ pro  rok 2015 vyhlášeného 
Jihomoravským krajem, z kterého obec Kobylnice získala  finanční prostředky na 
projekt  „Vzdělávání  nás  baví  v každém  věku“.  V rámci  tohoto  projektu 
proběhnou kurzy pro rodiče na téma:  

 Emoce v našich životech a jak na ně,  
 Vztahy mezi sourozenci,  
 Proč děti zlobí  
 Jak vést děti k odpovědnosti.  

Z kurzů nejen pro seniory si budete moci vybrat: 
 Aranžování a  
 První pomoc pro seniory.  

Bližší  informace  se  dozvíte  z letáčků,  hlášení  obecního  rozhlasu  či  z webových 
stránek obce. 

Petra Štefková, členka Rady obce 
	
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
Ve čtvrtek 23. 4. 2015 se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 Novou  přílohu  č.  1  Zřizovací  listiny  ZŠ  a MŠ  Kobylnice. V průběhu  zimních 

měsíců byla provedena pracovníky obce tepelná izolace stropu v ZŠ. Hodnota 
tohoto zateplení činí 110.956 Kč.  

 Převod pozemku ve prospěch Jihomoravského kraje. Jedná se o pozemek p.č. 
805 v k.ú. Kobylnice, který leží pod krajskou komunikací. 

 Bezúplatné  nabytí  pozemků,  které  obec  potřebuje  ke  správě  veřejného 
prostranství a k vedení inženýrských sítí, od občanů. 

 Založení  Dobrovolného  svazku  obcí  Šlapanicko  jeho  stanovy  a  smlouvu  o 
zřízení svazku. Hlavní činností svazku by byla meziobecní spolupráce, která je 
podporována prostředky z EU. Budou se zde řešit zejména dopravní, sociální 
a bezpečnostní záležitosti. 
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 Dar pro Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice za sběr železného šrotu ve výši 
13.650 Kč, což byl jejich výnos z jarního sběru. 

 
RADA OBCE 
Rada obce schválila: 

 smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
 dar ve výši 20 000 Kč hudební skupině FLASH 
 organizování charitativní sbírky pro Diakonii Broumov 
 dokončení  cesty na parkovišti u hřbitova  a dokončení příčné  cesty  v parku 

hřbitova 
 pořízení herního prvku na parkovišti na ulici Táborské 
 dar pro SDH Kobylnice ve výši 10.000 Kč na pořádání tradičních ostatků a pro 

nový oddíl mladých hasičů 
 revitalizaci hrací plochy víceúčelového hřiště 
 provozní řád kompostárny v Kobylnicích 
 vytvoření nového pracovního místa „ právník obecního úřadu“ 
 záměr pronájmu pozemku p.č. 252/2 v k.ú. Kobylnice (zahrada za knihovnou) 
 přijala dotaci od Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova na úrok 

z úvěru ve výši 51.000 Kč 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

	
PRÁCE 	ZASTUPITELŮ	

 
Práce zastupitelů obce za sdružení nezávislých kandidátů „Pro Kobylnice“ 

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám touto cestou přiblížili něco málo z naší 
dosavadní práce v zastupitelstvu obce Kobylnice.   Na začátku  tohoto volebního 
období  se  nám  podařilo  prosadit,  aby  se  materiály,  které  mají  být  na 
zastupitelstvu  projednávány,  předkládaly  zastupitelům  obce  min.  7  dnů  před 
zasedáním. V minulosti totiž dostávali zastupitelé materiály pouhé 3 dny předem 
a  ve  většině  případů  nebylo  možné  z časových  důvodů  tyto  materiály  řádně 
prostudovat  a připravit  se na ně.  S lítostí ovšem musíme  konstatovat,  že  jsme 
neuspěli  v  tom,  aby  zastupitelstvo  obce  mělo  možnost  provádět  rozpočtová 
opatření. Starosta obce  totiž na prvním  zasedání ZO navrhl, aby ZO delegovalo 
pravomoc provádět tato rozpočtová opatření radě obce. Zdůvodnil tento návrh 
tím,  že  se  rozpočtová  opatření  provádí  často  a  nebylo  by  možné,  aby  se 
zastupitelstvo  scházelo  pokaždé,  když  je  třeba  rozpočtová  opatření  provádět. 
K tomuto  jsme  přednesli  návrh,  že  chápeme,  že  z  důvodu  operativnosti  a 
pružnosti  je praktičtější, když bude o  těchto věcech  rozhodovat  rada obce, ale 
navrhovali jsme, aby se tak dělo jen do určité výše rozpočtových opatření, např. 
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do  částky  100  tis.  Kč,  k vyšším  částkám  by  se  pak  muselo  scházet  a  změny 
v rozpočtu  odsouhlasovat  zastupitelstvo  obce.  Byli  jsme  však  v této  věci 
přehlasováni.  Je  nám  líto,  že  se  tedy  nemůžeme  podílet  na  rozhodování  a 
schvalování rozpočtových opatření v rámci obce – tento materiál dostáváme ke 
schválení, či spíše pouze na vědomí do zastupitelstva až poté, co o něm rozhodla 
RO.  

 Další  věcí,  o  kterou  jsme  usilovali,  ale  opět  jsme,  jako  menšina,  byli 
přehlasováni, bylo  zřízení  „Výboru mediálního“ –  jeho hlavní  činností měla být 
zejména  lepší  transparentnost  obce  navenek,  vč.  možnosti  pořizovat  a 
zveřejňovat  audiovizuální  záznamy  ze  zasedání  ZO,  přičemž  o  financování 
provozu  audiovizuálních  záznamů  měl  zájem  jeden  občan,  který  v naší  obci 
podniká.  Zřídit  „Výbor  mediální“  nebyl  nápad  náš,  nýbrž  jednoho  z  nových 
zastupitelů. Nám  se  tato myšlenka  ale  zalíbila  a při projednávání  tohoto bodu 
jsme  jej  plně  podporovali.  V rámci  diskuse  jsme  navrhovali,  že  by  bylo  také 
vhodné,  kdybychom mohli  občanům  poskytnout  lepší  informovanost  ohledně 
stavebních či jiných činností v naší obci tím, že by se zveřejňovaly smlouvy, které 
obec uzavřela  s firmami, které pro nás pracují. Občané by  tak měli možnost  se 
dozvědět, kde,  co,  za kolik a kým bude v Kobylnicích  realizováno.   Bohužel ani 
v tomto  případě  jsme  se  nesetkali  u  starosty  a  některých  zastupitelů 
s pochopením a návrh byl zamítnut.   

Z naší strany byl vznesen na ZO také návrh na realizaci chodníku k oboře. Dle 
pana  starosty  chodník  přes  park  u  hřbitova  k oboře  provést  nelze  z důvodu 
ochrany  zvěře  a  vybudování  chodníku  podél  vozovky  je  údajně  náročné  i 
s ohledem na odvodnění. Nicméně nám bylo slíbeno, že obec, v zastoupení pana 
starosty, vstoupí v této věci v  jednání a následně bude  zastupitele  informovat.  
Snad  se  tedy  dočkáme  příznivější  odpovědi  a  do  obory  se  v budoucnu  budou 
moci dostávat bezpečně nejen maminky s dětmi, ale i ostatní obyvatelé obce.  

Závěrem  bychom  vás  chtěli  informovat  i  o  práci  Kontrolního  výboru  (KV), 
jehož členem a předsedkyní jsou dva členové našeho sdružení. KV má především 
za úkol kontrolovat plnění usnesení RO a ZO, některých předpisů a vyhlášek obcí 
apod.  V tomto  směru  byla  za  uplynulé  období  provedena  kontrola  výše 
uvedeného  s tím,  že  v některých případech byly  zjištěny drobné nepřesnosti  a 
nesrovnalosti  ve  vazbě  k novelizacím  zákonů.  V současné  době  jsou  tyto 
nedostatky již odstraněny.  

Milí  spoluobčané,  tolik  k  naší dosavadní  práci  v zastupitelstvu  obce.  Pokud 
budete mít nějaký nápad či připomínku, kterou budete chtít projednat v našem 
zastupitelstvu,  neváhejte  se  na  nás  obrátit.  Do  budoucna  se  budeme  snažit 
prosadit  další  záměry  a  plány,  které  jsme  si  pro  toto  volební  období  vytyčili. 
Přejeme vám krásné a pohodové léto 

   Petra Fojtíková a Lenka Šimlová za sdružení „Pro Kobylnice“ 
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NAŠE 	KOBYLNICKÁ 	ŠKOLA 	
 
Uběhl další školní rok a s ním odcházejí letošní páťáci. Rozprchnou se na jiné 

školy a doufám, že budou rádi vzpomínat na tu naši. 
Nyní  se  už  těšíme  na  naše  nové  prvňáčky,  kterých  bude  v novém  školním 

roce dvacet jedna. Tolik jsme jich ještě neměli!  
Se  začátkem  září  se  tak  nastartuje  pro mnohé  rodiny  nekonečný  kolotoč 

povinností  spojený  s nástupem  jejich  ratolesti  do  školy.  Bývá  to  zatěžkávací 
zkouška zvlášť pro ty, kteří nastupují do základní školy poprvé. 

Zápis do prvního ročníku proběhl 10. 2. 2015 a předškoláčci byli moc šikovní. 
Paní  učitelky  s nimi  zopakovaly  barvy,  geometrické  tvary,  děti  přednesly 
básničku, namalovaly obrázek, některé  se  i uměly podepsat. Brzy  z nich budou 
školáci a už se určitě těší, až půjdou s aktovkou do své třídy. 

Během  letošního  školního  roku  jsme měli  na  škole  spoustu  akcí,  některé 
společné s mateřskou školou, jiné samostatně. 

Žáci  se  kromě  vzdělávání  aktivně  podíleli  na  tradičních  akcích  (zájmové 
kroužky,  soutěže,  sběrové  aktivity  –  Soutěž  s panem  Popelou, MDD,  návštěvy 
divadel, projekt Hasík, Zdravá pětka, návštěva ZŠ Šlapanice, koncert, Věda není 
věda). Zorganizovali jsme školní projekt Cesta kolem světa. 

K 70. výročí osvobození naší obce jsme s dětmi četli z kroniky o bojích v roce 
1945. Starší děti donesly výstřižky z novin a fotografie z časopisů a ve skupinkách 
vytvořili projekt Osvobození Kobylnic a Prace.  

Do  školy  také  přijela  vojenská  policie  s ukázkami  výcviku  psů,  s ukázkami 
zbraní,  s  vojenským  oblečením  a  s vojenskými  auty.  Moc  tímto  děkuji  panu 
Šestákovi, který mé pozvání přijal, a celá akce proběhla úspěšně.   

Na veřejnosti se škola prezentovala kulturními vystoupeními dětí, Jarmarkem 
školní družiny a Dnem otevřených dveří. 

Naše  škola  je  jediná  v Kobylnicích  a má  dlouholetou  tradici.  V posledních 
letech  se měnila  a  vyvíjela. Dětí  nám  neustále  přibývá. V novém  školním  roce 
2015/2016  budeme mít  všechny  ročníky  samostatné,  nebudeme  spojovat  na 
žádný předmět. 

Počet  žáků  ve  třídách umožňuje  individuální přístup  k dětem, profesionální 
péči  o  děti  s poruchami  učení,  o  pomalejší  děti  i  děti  naopak  nadprůměrně 
nadané. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. 

Naším cílem bylo, aby výuka probíhala formou přiměřenou každému dítěti a 
přitom  zajistila  vysokou  úroveň  znalostí  a  dovedností  při  využití  rozmanitých 
forem práce a výběru  informací z různých zdrojů  (učebnice, odborné publikace, 
internet, kulturní akce). 
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V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou dotačních programů. Prvním 
je program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Náš projekt 
se  jmenuje Bezpečná  škola Kobylnice.  Jeho cílem  je  lépe zabezpečit  školu před 
vniknutím  cizích osob, nastavit minimální bezpečnostní  standard. Cizí osoby by 
měly  být  vpuštěny  do  školy  až  po  jejich  identifikaci  a  ověření  účelu  návštěvy. 
Projektový  záměr vychází  ze  současného  zabezpečení, které  je minimální –  jen 
zámky  a  domácím  telefonem.  Po  udělení  dotace  budou  instalovány 
videotelefony, které zajistí menší riziko vniknutí cizích osob. 

Druhým  dotačním  programem  je  Operační  program  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost ‐ ICT jako nástroj inovace výuky. Jedná se o dotaci MŠMT, 
ze které naše škola již získala tři dotykové notebooky a pět tabletů. V rámci této 
dotace  na  naší  škole  probíhalo  několik  školení  společně  se  ZŠ  Tetčice  a  ZŠ 
Lovčice.  Školení se týkala interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ. 

Dalšími projekty, kterých se účastní naše škola, je Mléko do škol a Ovoce do 
škol.  První  přináší  dětem  distribuci  dotovaného mléka.  Podporuje  konzumaci 
mléčných výrobků. Druhý projekt  s finanční podporou Evropského  společenství 
také  podporuje  zdravé  stravování. Děti  dostávají  jednou  týdně  zdarma  ovoce, 
zeleninu a ovocné šťávy. 

 
Přeji všem dětem hezké prázdniny, zaměstnancům školy klidnou dovolenou a 

pěkné počasí. 
 
Informace o novém školním roce budou vyvěšeny ve vitríně a na webových 

stránkách školy. 
Mgr. Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice 

 
	
OKÉNKO 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	

 
Děti z naší mateřské školy chodí velmi rády na vycházky do přírody. 19. února 

jsme se vypravili do místní bažantnice. Vnímání a poznávání okolí se věnujeme 
průběžně  celý  rok.  Tentokrát  jsme  se  chtěli  podívat,  co  zajímavého  nám 
připravila zima. Děti si připomněly některá důležitá pravidla správného chování v 
lese. Chodíme  sem pravidelně  za  svými  zvířecími kamarády. Děti ví,  že když  se 
budou chovat tiše, uvidí a uslyší hodně zajímavého. Někteří objevili stopy a podle 
nich určovali, komu patří. Vycházka do bažantnice byla pro děti velkým zážitkem. 
Podpořila citově pozitivní vztah dětí k přírodě a současně i mezi sebou navzájem.  

V dnešní hektické době se stále více setkáváme s dětmi, které  tráví většinu 
volného  času u počítače nebo u  televize  s pohádkou na DVD. V naší mateřské 
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škole  se  snažíme,  aby  děti  získaly  kladný  vztah  ke  knize.  Knihu  používáme 
několikrát  denně.  Posilujeme  tak  u  dětí  fantazii,  soustředěnost  a  rozšiřujeme 
slovní zásobu. Pravidelně navštěvujeme místní knihovnu. Také letos 11. března si 
měly děti možnost prohlédnout knihy, které mají rády a seznámit se s některými 
novými  tituly.  Od  paní  knihovnice  se  dověděly  vše,  co  je  zajímalo.  Zájem  byl 
velký, proto  jsme  si odnesli  i několik  zapůjčených  knih do MŠ  k pravidelnému 
předčítání. Rádi povzbudíme i rodiče k domácí četbě. Čtení totiž chrání děti před 
závislostí na televizi a počítači, upevňuje citový vztah rodičů a dítěte, podporuje 
vzájemnou  komunikaci  a prohlubuje  vazby.  Dítě  se  cítí  v  bezpečí,  důležité  a 
milované.   

„Jaro,  jaro,  jaro už  je  tu...“ proměny přírody, mláďátka, barvy,  tvary, vůně, 
zvuky,  to vše  jsme vnímali v zeleném  jarním probouzení. Vítání  jara  je pro děti 
každým  rokem  velkou  událostí.  Letos  20.  března  s  námi  přijeli  slavit  pejsek 
s kočičkou.  Divadlo  „Úsměv“  děti  pobavilo  humorným  a  zároveň  poučným 
představením  s  názvem  „Jak  pejsek  s  kočičkou  slavili  jaro“  a stalo  se  velkou 
inspirací pro výtvarné i dramatické hry dětí.  

S návratem  jara přišla také nová chuť do práce a děti s nadšením pomáhaly 
s úklidem zahrady po zimě. 

Součástí pozorování změn v přírodě byla návštěva místního zahradnictví. Zde 
nás okouzlily především kvetoucí petrklíče snad všech barev. 

Před velikonočními svátky se děti pustily do tvoření dekorací, zdobení vajec, 
zápichů  a výsevu  osení.  Svátky  jara  si  děti  také  připomněly  účastí  na 
„Kobylnickém  velikonočním  věnci“,  kde  místní  zvyklost  podpořily  pásmem 
říkadel, písní a koled.  

Velkým očekáváním byl pro děti program ve  školce „Velká včelí  tajemství“. 
Děti  se proměnily  ve  včely  a  zkusily  si,  jak  je  jejich  život náročný. Poznaly,  jak 
včely vypadají,  jak dělají med,  jak spolu hovoří a proč  jsou vlastně  tak důležité. 
Měly možnost si vyrobit přáníčko zdobené včelím voskem.  

22. dubna  jsme  zahájili výuku plavání. Děti  jsou  rozděleny do  skupin podle 
pokročilosti a profesionální trenérky se každému věnují dle potřeby. Některé děti 
se učí získávat důvěru k vodě, jiné si osvojují dýchání, plavání a někteří již zkouší 
skákat šipky.  

V měsíci  dubnu  jsme  ve  školce  oslavovali  „Den  Země“  různými  soutěžemi 
s ekologickou tématikou  jako např. třídění odpadu do správných nádob, hod na 
cíl, orientace v prostoru za asistence kamaráda nebo tvorba obrázků z plastových 
víček... Za odměnu dostaly všechny děti sladkost.   

V  sobotu  25.  dubna  vystoupily  některé  starší  děti  na  Vítání  občánků.  Pro 
novorozená miminka zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky.  

Koncem dubna nám členové jednotky vojenské policie ukázali na fotbalovém 
hřišti výcvik policejních psů.   Pod vedením pana praporčíka Šestáka  jsme viděli, 
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jak moc může pomoci vycvičený pes při hledání zlodějů, omamných  látek nebo 
ztracených  dětí.  Součástí  prohlídky  byly  i  názorné  ukázky  zbraní  a  vybavení 
vojenské  policie.  Na  závěr  si  děti mohly  vyzkoušet  pod  dohledem  odborníka 
střelbu ze vzduchovky na cíl.  

Ještě v dubnu se předškoláci zúčastnili výchovného koncertu, který si pro ně 
připravili žáci ze ZUŠ ve Šlapanicích. V sále této školy se zaposlouchali do zvuků a 
tónů různých hudebních nástrojů a zhlédli ukázku tanečního kroužku. 

V  pátek  15.  května  se  na  Výletišti  konala  besídka  ke  Dni maminek.  Děti 
předvedly několik pěkných tanečků a dramatizaci pohádky „Chaloupka na vršku“. 
Vystoupení se všem líbilo a děti byly odměněny bouřlivým potleskem. 

Krásné dopoledne  jsme  si  s dětmi užili při návštěvě Muzea  ve  Šlapanicích. 
Výstava  s  názvem  „Od  Ferdy  po  Jonatána“  dětem  připomněla  zvířecí  hrdiny 
z moravských  pohádek  a večerníčků,  kteří  ovlivnili  nejednu  generaci  čtenářů  a 
televizních  diváků.  Pro  děti  byla  připravena  tvořivá  dílna,  kde  si  vyrobily  svoji 
vlastní knížku. 

Do  konce  školního  roku  nás  ještě  čeká  několik  zajímavých  akcí.  Například 
výlet na Ekofarmu Jalový dvůr nabízí kromě překrásného prostředí různé aktivity 
spojené se zvířaty. Děti si prohlédnou statek, seznámí se s chodem farmy, povozí 
se na ponících a projedou se v bryčce zapřažené za oslíky. Děti se už nemohou 
dočkat. 

I  letos  budeme  pasovat  naše  předškoláky  na  školáčky.  Pasování  se  bude 
konat na školní zahradě a všichni předškoláci na památku obdrží šerpu a knížku. 
Po uskutečnění poslední akce se budeme už jen těšit na prázdniny. 

           Kolektiv učitelek MŠ 
 

	
JAK 	JDE 	ČAS 	VE 	ŠKOLNÍ 	DRUŽINĚ                                                                      
  
Rychle. V době, kdy píšu tento článek, je ještě druhá polovina května. Ale konec 
června  tu bude  cobydup a  to už budou prázdniny  ťukat na dveře. Někdy mám 
pocit, že si s námi ten čas hraje a zkouší, co všechno vydržíme. Ne všechno se dá 
stihnout,  všechno  nevyjde  tak,  jak  si  člověk  plánuje.  Nám  ale  vyšla  s  dětmi 
spousta  aktivit,  a  to  i  přesto,  že  děti mají  v  průběhu  školní  družiny  zájmové 
kroužky, a tak nejsou ve ŠD po celou dobu. 
 
 V  lednu, pár dnů po Vánocích, jsme navštívili rodinu Sedláčkových a prohlédli si 
jejich opravdu velký  rodinný betlém.  Letos nám dárky nepřinesl  Ježíšek, ale Tři 
králové. Nazvali jsme tuto akci Tříkrálové nadělování. A nadšení nikdo neskrýval! 
Tři  králové,  letošní  páťáci  –  Žaneta  Štefková,  Filip  Valenta  a  Fanda  Kubát,  své 
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mladší  kamarády  podělili  opravdu  dostatečně.  Deskové  a  karetní  hry,  které 
podporují  všestranný  rozvoj dětí,  sportovní potřeby a  jiné dárky,  tím  vším byly 
děti  ve  ŠD  obdarovány.  Tímto  bychom  chtěli  poděkovat  paní  ředitelce  za 
poskytnuté finanční prostředky na nákup nového vybavení do ŠD. 
Až  do  konce  února  chodily  seniorky  předčítat  dětem.  Aktivita  byla  pro  děti 
nepovinná, účastnil se  jí  jen ten, kdo měl opravdu zájem poslouchat čtený text. 
Děti  se  pokaždé  těšily.  Nejvíc  ty,  kterým  měla  přijít  předčítat  jejich  babička. 
Děkujeme všem seniorkám, které si udělaly čas a přišly. Četbou se u dětí rozvíjí 
komunikace, slovní zásoba, paměť,  fantazie, myšlení,  ... a hlavně mezigenerační 
vztahy, které jsou dnes opomíjené. 
Letos nám zimní počasí přálo trošku víc než  loni, a tak byly dny, kdy  jsme mohli 
vzít boby, lopaty a jít si užít sněhových radovánek. Zimní atmosféru jsme si tvořili 
i ve ŠD výrobky se zimní tématikou. 
Na  téma  „Já a moje  tělo"  jsme  zkoušeli pokusy –  sledovali  jsme  růst nehtu na 
malíčku  ruky. Testovací  čárka vydržela nejdéle Matěji Garlíkovi. Nehet mu  rostl 
skoro  2  měsíce.  Dále  jsme  zjišťovali,  jak  moc  jsme  vyrostli  od  narození  po 
současnost. 
Ke svátku sv. Valentýna jsme vyráběli dárečky a přáníčka. 
A  maškarní  karneval!  To  je  také  jedna  z  oblíbených  akcí  dětí.  Děti  přišly 
v kostýmech, některé už ráno. Měli  jsme přehlídku masek, soutěže – balónková, 
smetáková, naučili  se  africký  tanec Banana,  který  jsme předvedli dětem  v MŠ. 
Nechyběl ani masopustní pokrm – smažené vdolečky. 
Po  velkém  veselí následovala doba postní, doba dobrých  skutků.  I my  jsme  se 
snažili  udělat  dobré  skutky,  prostřednictvím  organizace  Skutečný  dárek. 
Organizace pomáhá  lidem v chudých zemích světa „postavit se na vlastní nohy." 
Cílem  bylo  ukázat  dětem,  že  ne  všichni  lidé  na  tomto  světě  se mají  dobře  a 
mohou si koupit, na co si vzpomenou. Místo nákupu sladkostí či drobných hraček, 
přispěly děti na dobrou věc. 
Příspěvky vhazovaly do připravené kasičky. Poté  jsme peníze spočítali. Děti mezi 
sebou  vybraly  2  000  Kč.  Za  tuto  částku  si  odhlasovaly  konkrétní  pomoc.  Do 
chudých zemí jsme poslali: dvakrát 20 kuřat, kudrnatou ovečku, sazenice stromků 
a zdravé dětství. Certifikáty jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy. 
V  pondělí  po  Smrtné  neděli  jsme  vynášeli  Morenu.  Naši  předkové  věřili,  že 
vynesením Moreny  skončí vláda  zimy a nastane  jaro. Šli  jsme v průvodu v  čele 
s Morenou k mostu do parku. Tam jsme hodili do potoka výdumky vajec – konec 
zimy.  Na mostě  za  bytovkami  jsme  hodili  na  vodu  jarní  kytky  –  začátek  jara. 
Průvod  jsme skončili na školní zahradě, kde  jsme Morenu zapálili a přivítali  jaro. 
Pomoc při pálení a hašení Moreny nám ochotně poskytl pan Klaška. Děkujeme. 
Týden  před  Velikonocemi  jsme  barvili  kraslice,  vyrobili  si  proutěný  košíček  na 
vajíčka a uspořádali soutěž o „Nej" perníkovou kraslici. 
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Většinu  dubna  a  polovinu  května  jsme  věnovali  přípravě  na  jarmark,  který 
proběhl jako doprovodný program k oslavě svátku Dne matek. Výrobky, které jste 
si zakoupili,  tvořily děti ve ŠD spolu s vychovatelkami – náramky a  tužkovníky z 
PET  lahví, dekorativní závěs na dveře, zápichy do květináčů, zvonkohry, obrázky 
tvořené pomocí ubrouskové  techniky,  lucerničky, zipáčky,  čelenky a kancelářské 
sponky  zdobené  Fimo  hmotou. Výtěžek  z  jarmarku  je  vždy  věnován  dětem  na 
pomůcky, materiál, hry, sportovní potřeby do ŠD. 
30. dubna jsme slavili čarodějnice. Let na koštěti, ochutnávky čarodějného nápoje 
a  pokrmů,  obrázek  čarodějnice  nebo  lucernička  s  netopýrem  to  bylo  náplní 
posledního dubnového odpoledne. 
Na začátku května jsme si připomněli 70. let od konce 2. světové války. Četli jsme 
si příběhy lidí z té doby, vyprávěli si o těžkostech války, dávali do souvislosti fakta 
a události doby dávno minulé. Poté každé  z dětí napsalo na papír odpověď na 
otázku:  Proč  bych  nechtěl  válku? Odpovědi  si  děti  nalepily  na  společný  papír, 
doplnily o číselná fakta a fotky z května roku 1945. 
Po celý školní rok jsme se zapojovali do celoročního projektu „Cesta kolem světa." 
V  červnu  nás  čeká  již  tradiční  spaní  ve  škole,  návštěva Muzea  ve  Šlapanicích, 
ukázka seskoku padákem a Dětský den. 
 
Poděkování patří všem, kterým není  činnost ŠD  lhostejná. Děkujeme  za pomoc 
finanční nebo věcnou, za povzbuzení a pochvalu. 
Hezké prožití letních prázdnin Vám i dětem přejí a na shledanou ve školním roce 
2015/2016 se těší      

vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková  
 

	
SBOR 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	KOBYLNICE 	

 
MLADÍ HASIČI 

Začátek měsíce  února  a  března  2015  se  v hasičské  zbrojnici  nesl  v duchu 
příprav  na  soutěže  ligy  mládeže.  Přípravu  na  soutěže  jsme  na  konci  března 
proložili společnou návštěvou u profesionálních hasičů ve Šlapanicích. Za výklad, 
prohlídku celé zbrojnice a ukázky jejich techniky jim moc děkujeme.  

28. 3. 2015 jsme se zúčastnili obecní akce, kde mladí hasiči předvedli požární 
disciplíny. Mladší  žáci předvedli provedení  štafety požárních dvojic a přípravka 
štafetu 4 x 60m. V dubnu  jsme se v obci zúčastnili  jarního úklidového dne. Sraz 
před  hasičskou  zbrojnicí  byl  v 8:30  hod. Vybaveni  potřebnými  pomůckami  pro 
sběr odpadků  jsme se úkolu zhostili odhodlaně a bravurně  jej  i zvládli. Na konci 
měsíce jsme si společně užili příjemné chvíle u táborového ohně v „Hloušku“. 
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3. 5. 2015 jsme se zapojili do jarní části Okresní ligy mládeže, která se konala 
v Kuřimi. Naši mladší žáci bojovali ve dvou disciplínách – ve štafetách 4 x 60m a  
v požárním útoku. Umístili se na 12. místě.  

Nejvýznamnější  sportovní  událostí  je  okresní  kolo  hry  Plamen,  které  se 
konalo 16. 5. 2015 v Sivicích. Na tuto soutěž jsme se chystali s oběma družstvy – 
přípravkou i mladšími žáky. Jarní kolo hry Plamen je pro obě družstva složeno ze 
tří požárních disciplín – štafety dvojic, požárního útoku a štafety 4 x 60m. Mladší 
žáci se umístili na 13. místě a přípravka na 3. místě. Ze soutěže si děti odvezly 
kromě pěkných zážitků a nových zkušeností také poháry (za 3. místo a účast ve 
hře Plamen), medaile a fotbalový míč pro zpestření tréninků.  

Kdykoliv v průběhu roku v našich družstvech rádi uvítáme nové zájemce. Děti 
do 6  let se schází pravidelně každý pátek od 15:30 do 17:00, mladší žáci (6 – 11 
let) se schází ve středu od 16:00 do 18:00. Každý se může nezávazně zúčastnit 
dvou tréninků a potom se rozhodnout, zda ho tato činnost bude bavit a přidá se 
k nám.  

Za SDH  napsala vedoucí mládeže Zdenka Pospíšilová 
 

MDŽ u hasičů 
V  sobotu 7. 3. 2015  se kobylnický  sbor dobrovolných hasičů  sešel k oslavě 

MDŽ. Po několikaleté odmlce jsme si opět připomněli staronové tradice. 
Děti z hasičské přípravky nám ženám, vlastnoručně vyrobily přáníčko a naši 

„bratři"  – muži  – nám připravili překvapení  ve  formě  kytičky  – hyacintu  – pro 
každou „sestru".  

Ženy pro všechny připravily pohoštění a společně jsme poseděli, pobavili se a 
užili si zábavu až do ranních hodin. 

      Za kobylnické hasičky napsala sestra Eva Dvořáčková 
 

I. HASIČSKÁ SOUTĚŽ ŽEN 
Na  státní  svátek  ‐ 8. 5. 2015  se  konalo  I.  kolo okresní  soutěže  v požárním 

sportu  mužů  a  žen,  které  proběhlo  v  Blažovicích.  Ke  startu  se  dostavilo  8 
mužských a 3 ženské týmy. Kromě kobylnických žen se do soutěže zapojily ženy z 
Hostěnic.  Postavily  rovnou  2  družstva  ‐  Hostěnice  A  a  Hostěnice  B.  Soutěžní 
disciplíny byly dvě ‐ štafeta 4 x 100m s překážkami člunkově a požární útok.  

Pořadí bylo nalosováno: 1. Hostěnice B, 2. Kobylnice, 3. Hostěnice A. Ženy 
začaly štafetami, které se nám velmi zdařily ‐ umístily jsme se na 1. místě. Poté se 
čekalo, až mužské  týmy odběhají požární útok. Pak  se posunuly  terče a  začaly 
soutěžit ženy, v pořadí výše uvedeném. 

Na  štafetu  jsme  postavily  2  čtyřčlenné  týmy.  V  první  skupině  nastoupily: 
překážka okno ‐ Zdeňka Pospíšilová, bariéra (80cm) ‐ Martina Garlíková, kladina ‐ 
Kristýna  Fujsová,  hasičský  přístroj  ‐  Dana  Cecálková.    Druhá  skupina  byla 
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sestavena  následovně:  okno  ‐  Marie  Spáčilová,  bariéra  ‐  Petra  Procházková, 
kladina  ‐ Anna Chybová, hasicí přístroj  ‐ Eva Dvořáčková. Štafeta nám zajistila 1 
bod  ‐  tedy nejlepší umístění  (vyhrál  tým  s  celkově nejnižším počtem  získaných 
bodů). 

Na požární útok  jsme měly 2 pokusy. Složení týmu + pozice: Strojník  ‐ Anna 
Chybová,  savice  ‐  Kristýna  Fujsová,  koš  ‐  Zdeňka  Pospíšilová,  „béčka"  ‐  Eva 
Dvořáčková,  rozdělovač  ‐ Dana Cecálková,  levý proud  ‐ Marie  Spáčilová, pravý 
proud  ‐ Martina Garlíková.    I z požárního útoku  jsme obdržely nejméně bodů a 
tím jsme získaly první místo s celkově 4 body (Hostěnice získaly 6 a 7 bodů). 

Naše cca dvouměsíční trénování a snažení se vyplatilo. Kobylnický ženský tým 
se umístil na  krásném 1. místě.  I  když  jsme  se na  závody pečlivě připravovaly, 
výsledek byl milým překvapením pro nás všechny ☺. Výhrou byl pohár a diplom 
a hlavně jsme si touto výhrou zajistily postup do II. okresního kola, které se koná 
v Sivicích dne 24. 5. 2015. O výsledku  tohoto dalšího  souboje  s  týmy  z dalšího 
okrsku budeme informovat v následujícím vydání Kobylnických listů.  

Velké  poděkování  za  fyzickou,  psychickou  i  technickou  podporu  patří 
zejména našim bratrům ‐ Ladislavui Votápkovi st., Petru Kincovi a Karlu Klaškovi.  

Dále děkujeme svým manželům, dětem a přátelům za podporu a fandění při 
soutěži.  

Zároveň nabízíme možnost přistoupit mezi nás sestry a posílit tak naše řady. 
V případě  zájmu  se obraťte na některou  z nás.  Čeká nás  ještě hodně práce při 
tréninku a spousta soutěží.  

za SDH Kobylnice napsala Eva Dvořáčková  
	

TFA o „Železného kačera“ v Mělčanech 
Během slunečného sobotního odpoledne 25. 4. proběhl již 5. ročník TFA 

„O železného kačera“ Mělčany, za dobré divácké podpory se závodu zúčastnilo 
celkem 51 závodníků, z toho 43 v kategorii do 40 let, 5 v kategorii nad 40 let a 3 
ženy. 

V kategorii do 40  let  zvítězil Martin Mlčoch  z SDH Rohatec na 2. místě 
Tomáš Máca z SDH Brno Slatina a na 3. místě Martin Novotný z SDH Olešnice na 
Moravě… na 13. místě Pavel Štěpánek z SDH Kobylnice. 

V  kategorii  nad  40  let  zvítězil Dušan  Pavelka  z  SDH  Borač  na  2. místě 
Martin Střecha z SDH Mělčany a na 3. místě Ladislav Votápek z SDH Kobylnice. 

V  kategorii  žen  zvítězila  Petra Mlčochová  z  SDH  Rohatec  na  2. místě 
Adéla Šimková z SDH Popůvky a na 3. místě Kristýna Ryšavá z SDH Mělčany. 

TFA  je  hasičská  soutěž  v silovém  víceboji.  Za  zkratkou  TFA  se  skrývá 
anglický název Toughest  Fireman Alive –  česky překládaný  jako Nejtvrdší hasič 
přežije. Soutěž se skládá z několika disciplín, které závodník absolvuje  jednu po 
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Podivína  na  vlak  směr  Brno  a  autobusem  pokračovaly  domů.  Celý  den  bylo 
nádherné počasí. Tohoto výletu se zúčastnilo 11 seniorek. 

Poslední  výlet,  Horákov  a Mariánské  údolí,  se  uskutečnil  v pátek  dne  15. 
května  2015.  Tento  výlet  byl  určen  pro  pohybově  zdatnější  seniorky.  Do 
Horákova nás dovezl autobus a pak už byla  jen pěší  túra, které  se zúčastnilo 9 
seniorek. Došly  jsme  ke  kapličce Mittrowských,  kde  jsme  si  krátce odpočinuly. 
Pak  následovala  cesta  do  Mariánského  údolí.  Došly  jsme  k Muchově  boudě, 
některé seniorky se daly opačným směrem. Společně  jsme se sešly v restauraci 
Eldorádo, abychom si po 12,5 km túře daly oběd, a pak jsme šly na autobus linky 
151 a odjely domů. Bylo polojasno, ani horko, ani chladno a tak to byla opravdu 
příjemná procházka.  

                 Zdena Šmoldasová za seniorky KLASu 
 

	
SPORTOVNÍ 	KOMISE 	
 

Badmintonový turnaj 
V letošním  roce  vznikl  nápad  uspořádat  badmintonový  turnaj.  Sešla  se 

sportovní komise a naplánovala termín na 18. dubna. Jelikož tato hra není až tak 
propagovaná, překvapilo nás, že se přihlásilo 10 dvojic. Ve 2 skupinách po pěti 
hrál  každý  s každým.  První  dvě  dvojice  postoupily,  pak  se  hrálo  o  postup  do 
zápasu o první a druhé místo a vyřazené dvojice si zahrály o 3 místo. Většinou 
byly zápasy vyrovnané. Někomu přálo více štěstí. 

Po prvních zkušenostech víme, že v dalších letech budou jen malé kosmetické 
úpravy, ale jinak se turnaj osvědčil a budeme v něm pokračovat. 

Nálada byla dobrá a   co bylo   skvělé, že vždy při zápase se našli spoluhráči, 
kteří se ujali toho, aby   pomáhali   v rozhodování a zapisování   bodů. Bylo  i dost 
těch, co fandili. 

Jana Poláčková udělala malý průzkum, jak se to líbí přímo daným účastníkům. 
Podle  všech  odpovědí  byli  nadšení,  dobrá  nálada,  úžasná  organizace  a  jedna 
z nejčastějších odpovědí byla: „MOC“ a tato odpověď opravu mluví za vše. 

Na druhou otázku: Proč jste se přihlásili?, byly nejčastěji tyto odpovědi: Láska 
ke  sportu,  přijeli  jsme  to  vyhrát,  potřeba  odreagovat,  jít  si  zahrát,  aby  byla 
sranda, máme  rádi  badminton  a  pro Hanku  Smetanovou  a  Peťu  Fojtíkovou  to 
byla „půlnoční výzva“. 

To je jen shrnutí, že opravdu všichni se bavili a byli spokojeni. 
Nesmíme  zapomenout  na  sponzory:  Obec  Kobylnice,  Restaurace  Za 

Kovárnou, TONDACH – Ruda Prus, Jana Poláčková, Pepa Smetana – AVIMA, Lukáš 
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Dolanský  –  COMIMPEX.  Velké  poděkování  patří  Sokolu  Kobylnice,  který  nám 
pronajal sokolovnu na dobrou věc. 

A na závěr výsledky turnaje:  
1. místo:   Pepa Hotový a Hynek Hotový 
2. místo:  Vladan Malachta a Zuzana Jenišová 
3. místo:  Luděk Boháček a Petr Peško             
 
Všem bych chtěl poděkovat za dobrou náladu, sportovní  jednání a podporu 

dobré věci. Za rok na shledanou. 
                                                           Za sportovní komisi Lukáš Žáček, pořadatel 

 
NULTÝ aneb PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE V BADMINTONU 
V  sobotu  18.  4.  2015  se  konal  v  sále  sokolovny  nultý  ročník  badmintonového 
turnaje čtyřher. Přihlásilo se celkem deset dvojic a sehrálo se celkem 24 zápasů 
ve dvou  skupinách po pěti,  vč.  semifinále a  finále. Vítězi  se  stali bratři Hotoví, 
druhými  finalisty byli  Zuzana  Jenišová a Vladan Malachta  a na  třetím místě  se 
umístili Luděk Boháček a Petr Peško. Brambory obdrželi Lenka Přerovská a Karel 
Šťastný. Všichni zúčastnění předvedli nejen  špičkové  sportovní výkony, ale  také 
smysl pro humor  i  fair play. Za  toto vše čekaly nejen na vítěze hodnotné  ceny. 
Vzhledem k vydařenému sportovnímu svátku lze nultý ročník prohlásit za první a 
těšíme se na druhý ročník v roce 2016. 

Petr Peško, předseda sportovní komise   
 

	
VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 	
V sobotu  25.  dubna  2015  jsme  v zasedací místnosti  obecního  úřadu  uvítali  do 
společenství naší obce děti, které se narodily od listopadu 2014 do března 2015.  
Byly to: Radek Jecha, Ondřej Vymazal, Nelly Brhlíková a Tereza Červinková. 
Pan  starosta  Ing.  Lubomír  Šmíd  pronesl  slavnostní  projev  k rodičům  a  dětem 
popřál  šťastné  první  krůčky  do  života.  O  milou  atmosféru  se  zasloužily  paní 
učitelky Zdeňka Pospíšilová a Jaroslava Jeřábková, které s dětmi z naší mateřské 
školy nacvičily pásmo básniček. Tentokrát přednášeli: Lucinka Fechová, Tonička 
Škodová, Michálek  Pospíšil,  Filípek Matula  a  Tobiášek Kvasnička,  kterým  tímto 
děkujeme. Poděkování také patří panu Josefu Florianovi, který se nám vždy stará 
o hudební doprovod. 

 Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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ČARODĚJNICKÝ 	REJ  
Třicátý duben si můžeme vrýt do paměti jako datum určené každoročně pro 

pálení  čarodějnic,  které  patří  i  v Kobylnicích  v posledních  osmi  letech  k velmi 
živým zvykům. Noc z 30. dubna na 1. květen bývala kdysi  jednou z nocí, kdy zlé 
síly  měly  větší  moc,  než  kdy  jindy.    Právě  za  jasné  noci  se  totiž  prý  slétaly 
čarodějnice celého světa. Kdo se chtěl vyhnout setkání s touto nečistou osobou, 
měl mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Protože 
lidé opravdu  věřili,  že  jim  v noci před  svatým  Filipem  a  Jakubem  nad hlavami 
poletují čarodějnice na košťatech, začali této noci říkat noc čarodějnic. Na sletu 
všechny  účastnice  tancovaly  a  zpívaly.  A  protože  je  tento  rej  předmětem 
bujarého veselí, ujalo se konání této akce i u nás. Vždyť letošní účast více jak 300 
občanů  v parku  je  toho  důkazem.  Zábavu  jsme  zahájili  opět  slavnostním 
zapálením  ohně  a  čarodějnickým  rejem  za  hudebního  doprovodu  kapely Nota 
Bene.  V  průběhu  odpoledne  si  děti  zasoutěžily,  všechny  si  odnesly  sladké 
odměny  a  závěrem  jsme  vyhodnotili nejlepší  čarodějnickou masku. Věříme,  že 
jste se všichni dobře pobavili, někteří i zatancovali a zazpívali. Velký dík posíláme 
kobylnickým hasičům, zejména panu Richardu Bílému a panu Karlu Klaškovi, kteří 
se  starali  o  naši  bezpečnost  u  čarodějnického  ohně,  kde  si  většina  z nás 
připravovala dobroty ve formě grilovaných uzenin. A ti, kteří zrovna na opečený 
párek  či  špekáček  chuť  neměli,  využili  nabídky  restaurace  Za  Kovárnou  a 
vychutnávali si výtečnou pizzu Michala Horyny, skvělého kuchaře i číšníka v jedné 
osobě.  Rádi  bychom  také  poděkovali  sponzorům  této  akce,  zejména  paní 
Poláčkové, Vávrové, manželům Boháčkovým, Zlatkovským, Bednářovým, Jarmile 
a  Jaroslavu  Vičarovým  a  panu  Gustavu  Urbánkovi.  Těšíme  se  na  vás  u 
čarodějnického reje za rok opět na shledanou. Jménem restaurace Za Kovárnou 
vám všem přeji slunečné a bezstarostné léto. 

František Kučera, váš hospodský 
   

KULTURNÍ 	KOMISE 	
10. ročník Kobylnické kuličkiády 

Tak  jsme měli  letos už 10.  ročník kuličkiády.  I když se  to nezdá,  těch 10  let 
uteklo  jako voda.  Letos  jsme měli od  rána krásné počasí. Konečně po několika 
letech nám přálo počasí, ale pro změnu nám nepřálo mistrovství světa v hokeji. 
Semifinále s Kanadou bylo pro mnohé důležité, takže přišli jen ti, pro které hokej 
není  důležitější  než  kuličkiáda  nebo  kteří  stíhali  hrát  kuličky  a  v pauzách mezi 
zápasy sledovat v hospodě hokej. Nejvíce ovlivnilo hokejové utkání počet mužů.  
V této kategorii přišli jen tři a tak si po rozhodujících utkáních rozdělili výhry. Co 
mně však překvapilo a také tak trochu zamrzelo, bylo to, že přišlo  i málo rodičů 
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s dětmi od 3 do 6  let a  s dětmi do  tří  let na kuželky přišla  jen  jedna maminka. 
Každé dítě, které však přišlo a zahrálo si kuličky, bylo odměněno malým dárkem a 
sladkostí.  

Kdo přišel, ten si odpoledne krásně užil.  
Je dobré pozorovat různé skupiny hráčů. Ve skupině předškoláků se přihlásily 

jen 4 děti a tak si zahrál každý s každým. Akorát se musí hlídat a dát pozor, kam 
kdo zašlápne kuličky. Ve skupině dětí od 7 do 9 let jsou děti, které si to nádherně 
užívají, jsou nadšeni při každé hře a bývá zde nejvíce dětí. Je to  i tím, že mohou 
přijít sami bez rodičů.  Poslední dětská skupina od 10 let už moc nechodí.  Letos 
jsem  byla  velice  překvapená,  protože  přišlo  více  holek  jak  kluků.  V minulých 
letech to bývalo naopak. No a  letos opět nezklamaly kobylnické ženy. Přišlo jich 
16 a jako každý rok si zápasy opravdu užily. Dokáží vydržet až do konce hry i když 
samy  vypadly  třeba  již  v prvním  kole.  Fandí  a  podporují  až  do  poslední 
rozhodující kuličky. 

I když nám to letos trochu zkomplikoval hokej, o zábavu nebyla nouze. 
Jako pokaždé bych  chtěla  poděkovat  všem,  kdo nám přispěli  na  výhry pro 

naše  především  malé,  ale  i  velké,  soutěžící;  byli  to:  Autodoprava  Lhotský, 
Restaurace Za Kovárnou, manželé Vašíčkovi, Honza Hrazdíra; i všem, kdo přispěli 
i malou částkou pro děti. 

 
Na závěr pořadí: 
 

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

Cecálek 
Jakub Florian  Adrianka 

Pastyříková 
Tomáš Král 

2. místo    Honzík Jadrný  Amálka Kubátová  Kristýna 
Kadlečková 

3. místo    David Kryštof  Ondra Matula  Martina 
Němcová 

 
dospělí  ženy  muži 

1. místo  Martina Garlíková  Ctibor Matula 
2. místo  Jana Poláčková  Jaroslav Popelka 
3. místo  Lenka Mazalová  David Kubát 

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

zahráli si a prožili bezva odpoledne. 
                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
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Jako pokaždé bych  chtěla  poděkovat  všem,  kdo nám přispěli  na  výhry pro 

naše  především  malé,  ale  i  velké,  soutěžící;  byli  to:  Autodoprava  Lhotský, 
Restaurace Za Kovárnou, manželé Vašíčkovi, Honza Hrazdíra; i všem, kdo přispěli 
i malou částkou pro děti. 

 
Na závěr pořadí: 
 

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

Cecálek 
Jakub Florian  Adrianka 

Pastyříková 
Tomáš Král 

2. místo    Honzík Jadrný  Amálka Kubátová  Kristýna 
Kadlečková 

3. místo    David Kryštof  Ondra Matula  Martina 
Němcová 

 
dospělí  ženy  muži 

1. místo  Martina Garlíková  Ctibor Matula 
2. místo  Jana Poláčková  Jaroslav Popelka 
3. místo  Lenka Mazalová  David Kubát 

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

zahráli si a prožili bezva odpoledne. 
                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
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Lubomír Němec 
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Lenka Procházková 
Anna Veselá 
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81 let 
František Špondr 
Judita Rabatinová 
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Zdeněk Jindra 
 
83 let 
Josef Pokorný 
Miloš Plíhal 
Václav Jelínek 
Věra Licková 
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František Pazourek 
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Božena Šmoldasová 
Hubert Procházka 
 
86 let 
Elena Kalužová 
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Jan Vovesný 
 
87 let 
Hilda Krátká 
 
88 let 
František Kučera 
 
92 let 
Marketa Šeneklová 
 
93 let 
Lidmila Černá 
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HODY 	2015 	
Letošní  tradiční hody proběhnou v od 7.  ‐ 9.  srpna. Termín  je  sice  tradiční, ale 
několik změn přece jen je. První změnou je, že na páteční zábavě již nebude hrát 
skupina  Flash.  Nahradí  je  PULS  a  Žízeň.  V  sobotu  se  na  předhodové  zábavě 
představí v Kobylnicích známá skupina Sabrin Band a celou nedělí nás provede, 
stejně jako loni, Sivická kapela. 
Přesný harmonogram  celých hodů včas  zveřejníme. Doufejme,  že  se  jednotlivé 
časy budou shodovat s lety minulými. Po velmi „úrodných" letech co do počtu a 
aktvity  stárků  se  nám  pravděpodobně  trochu  v  tomto  ohledu  mračí  obloha. 
Zatím v podstatě nejsou ještě naši „mladí" domluveni. Pevně však věříme, že i za 
Vaší pomoci a případné přímluvy se vše v dobré obrátí a vše dobře dopadne. 
CO BY TO BYLO ZA HODY BEZ STÁRKŮ!!!!!!!! 

Za TJ Sokol Rudolf Prus 
                                      

ELEKTRONOVELA 	ZÁKONA 	 	
O 	ODPADECH 	ULEHČÍ 	ŽIVOT 	 	
SPOTŘEBITELŮM 	 	

Takzvaná elektronovela  zákona o odpadech,  která  zavádí v České  republice 
do  praxe  nové  požadavky  evropské  směrnice,  začala  platit  od  1.  října  2014. 
Některá  její ustanovení nabyla účinnosti  ihned,  jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018. 

Novela  vychází  ze  Směrnice  2012/19/EU  o  odpadních  elektrických  a 
elektronických  zařízeních,  která mimo  jiné  nařizuje  členským  státům,  aby  ‐  na 
základě  uplatnění  zásady  rozšířené  odpovědnosti  výrobce  ‐  dosáhly  stanovené 
minimální  úrovně  sběru  vypočítané  z průměrného  množství  elektrozařízení 
uvedených na  trh za předcházející  tři roky. V roce 2016  to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %.  

Pro  splnění  tohoto  cíle  plánuje  Ministerstvo  životního  prostředí, 
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015‐2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru 
se pohybuje na úrovni 30 %.  

Nové povinnosti 
V novele  je  s platností  od  1.  10.  2014  uzákoněna  například  povinnost 

prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo  jiný  než  zpracovatel,  prodejce  nebo  provozovatel  sběrného  dvora  či 
jiného  místa  zpětného  odběru,  už  také  nesmí  přijímat  elektrozařízení  a 
elektroodpady.  Výkupny  kovů,  ale  i  sběrné  dvory,  pokud  nemají  smlouvu 
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HODY 	2015 	
Letošní  tradiční hody proběhnou v od 7.  ‐ 9.  srpna. Termín  je  sice  tradiční, ale 
několik změn přece jen je. První změnou je, že na páteční zábavě již nebude hrát 
skupina  Flash.  Nahradí  je  PULS  a  Žízeň.  V  sobotu  se  na  předhodové  zábavě 
představí v Kobylnicích známá skupina Sabrin Band a celou nedělí nás provede, 
stejně jako loni, Sivická kapela. 
Přesný harmonogram  celých hodů včas  zveřejníme. Doufejme,  že  se  jednotlivé 
časy budou shodovat s lety minulými. Po velmi „úrodných" letech co do počtu a 
aktvity  stárků  se  nám  pravděpodobně  trochu  v  tomto  ohledu  mračí  obloha. 
Zatím v podstatě nejsou ještě naši „mladí" domluveni. Pevně však věříme, že i za 
Vaší pomoci a případné přímluvy se vše v dobré obrátí a vše dobře dopadne. 
CO BY TO BYLO ZA HODY BEZ STÁRKŮ!!!!!!!! 

Za TJ Sokol Rudolf Prus 
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Některá  její ustanovení nabyla účinnosti  ihned,  jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018. 

Novela  vychází  ze  Směrnice  2012/19/EU  o  odpadních  elektrických  a 
elektronických  zařízeních,  která mimo  jiné  nařizuje  členským  státům,  aby  ‐  na 
základě  uplatnění  zásady  rozšířené  odpovědnosti  výrobce  ‐  dosáhly  stanovené 
minimální  úrovně  sběru  vypočítané  z průměrného  množství  elektrozařízení 
uvedených na  trh za předcházející  tři roky. V roce 2016  to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %.  

Pro  splnění  tohoto  cíle  plánuje  Ministerstvo  životního  prostředí, 
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015‐2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru 
se pohybuje na úrovni 30 %.  

Nové povinnosti 
V novele  je  s platností  od  1.  10.  2014  uzákoněna  například  povinnost 

prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo  jiný  než  zpracovatel,  prodejce  nebo  provozovatel  sběrného  dvora  či 
jiného  místa  zpětného  odběru,  už  také  nesmí  přijímat  elektrozařízení  a 
elektroodpady.  Výkupny  kovů,  ale  i  sběrné  dvory,  pokud  nemají  smlouvu 
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několik změn přece jen je. První změnou je, že na páteční zábavě již nebude hrát 
skupina  Flash.  Nahradí  je  PULS  a  Žízeň.  V  sobotu  se  na  předhodové  zábavě 
představí v Kobylnicích známá skupina Sabrin Band a celou nedělí nás provede, 
stejně jako loni, Sivická kapela. 
Přesný harmonogram  celých hodů včas  zveřejníme. Doufejme,  že  se  jednotlivé 
časy budou shodovat s lety minulými. Po velmi „úrodných" letech co do počtu a 
aktvity  stárků  se  nám  pravděpodobně  trochu  v  tomto  ohledu  mračí  obloha. 
Zatím v podstatě nejsou ještě naši „mladí" domluveni. Pevně však věříme, že i za 
Vaší pomoci a případné přímluvy se vše v dobré obrátí a vše dobře dopadne. 
CO BY TO BYLO ZA HODY BEZ STÁRKŮ!!!!!!!! 

Za TJ Sokol Rudolf Prus 
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O 	ODPADECH 	ULEHČÍ 	ŽIVOT 	 	
SPOTŘEBITELŮM 	 	

Takzvaná elektronovela  zákona o odpadech,  která  zavádí v České  republice 
do  praxe  nové  požadavky  evropské  směrnice,  začala  platit  od  1.  října  2014. 
Některá  její ustanovení nabyla účinnosti  ihned,  jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018. 

Novela  vychází  ze  Směrnice  2012/19/EU  o  odpadních  elektrických  a 
elektronických  zařízeních,  která mimo  jiné  nařizuje  členským  státům,  aby  ‐  na 
základě  uplatnění  zásady  rozšířené  odpovědnosti  výrobce  ‐  dosáhly  stanovené 
minimální  úrovně  sběru  vypočítané  z průměrného  množství  elektrozařízení 
uvedených na  trh za předcházející  tři roky. V roce 2016  to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %.  

Pro  splnění  tohoto  cíle  plánuje  Ministerstvo  životního  prostředí, 
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015‐2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru 
se pohybuje na úrovni 30 %.  

Nové povinnosti 
V novele  je  s platností  od  1.  10.  2014  uzákoněna  například  povinnost 

prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo  jiný  než  zpracovatel,  prodejce  nebo  provozovatel  sběrného  dvora  či 
jiného  místa  zpětného  odběru,  už  také  nesmí  přijímat  elektrozařízení  a 
elektroodpady.  Výkupny  kovů,  ale  i  sběrné  dvory,  pokud  nemají  smlouvu 
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s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému,  tedy musejí  tyto věci 
odmítnout.  S tím  souvisí  také  ta  část  novely,  podle  které  vyjma  zpracovatele 
nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo 
odstraňovat. 

I  při  prodeji  elektra  přes  internet  je  nyní  povinné  informovat  o  způsobu 
zajištění  jeho  zpětného  odběru,  sběrná  místa  musejí  být  povinně  zřízena  ve 
všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.  

Další  ustanovení  elektronovely  se  týkají  nových  povinností  výrobců  a  jimi 
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci 
toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.  

S platností od 1.  června  roku 2015 má  také vzniknout  jednotný  registr míst 
zpětného  odběru  za  účelem  sdílení  informací  pro  spotřebitele  o  možnosti 
odevzdat  elektrozařízení.  Údaje  do  něj  budou  poskytovat  prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento 
registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, 
kde mají odevzdat své spotřebiče, a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz). 

Novela  mění  také  rozdělení  jednotlivých  druhů  spotřebičů  do  skupin.  Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a 
bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.  

Milane, tento znak dej, prosím Tě vedle nadpisu tohoto článku vpravo

 

 

sem reklama „internet A6“ 
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HODY 	2015 	
Letošní  tradiční hody proběhnou v od 7.  ‐ 9.  srpna. Termín  je  sice  tradiční, ale 
několik změn přece jen je. První změnou je, že na páteční zábavě již nebude hrát 
skupina  Flash.  Nahradí  je  PULS  a  Žízeň.  V  sobotu  se  na  předhodové  zábavě 
představí v Kobylnicích známá skupina Sabrin Band a celou nedělí nás provede, 
stejně jako loni, Sivická kapela. 
Přesný harmonogram  celých hodů včas  zveřejníme. Doufejme,  že  se  jednotlivé 
časy budou shodovat s lety minulými. Po velmi „úrodných" letech co do počtu a 
aktvity  stárků  se  nám  pravděpodobně  trochu  v  tomto  ohledu  mračí  obloha. 
Zatím v podstatě nejsou ještě naši „mladí" domluveni. Pevně však věříme, že i za 
Vaší pomoci a případné přímluvy se vše v dobré obrátí a vše dobře dopadne. 
CO BY TO BYLO ZA HODY BEZ STÁRKŮ!!!!!!!! 

Za TJ Sokol Rudolf Prus 
ELEKTRONOVELA 	ZÁKONA 	O 	ODPADECH	ULEHČÍ	
ŽIVOT 	SPOTŘEBITELŮM 	 	

Takzvaná elektronovela  zákona o odpadech,  která  zavádí v České  republice 
do  praxe  nové  požadavky  evropské  směrnice,  začala  platit  od  1.  října  2014. 
Některá  její ustanovení nabyla účinnosti  ihned,  jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018. 

Novela  vychází  ze  Směrnice  2012/19/EU  o  odpadních  elektrických  a 
elektronických  zařízeních,  která mimo  jiné  nařizuje  členským  státům,  aby  ‐  na 
základě  uplatnění  zásady  rozšířené  odpovědnosti  výrobce  ‐  dosáhly  stanovené 
minimální  úrovně  sběru  vypočítané  z průměrného  množství  elektrozařízení 
uvedených na  trh za předcházející  tři roky. V roce 2016  to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %.  

Pro  splnění  tohoto  cíle  plánuje  Ministerstvo  životního  prostředí, 
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015‐2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru 
se pohybuje na úrovni 30 %.  

Nové povinnosti 
V novele  je  s platností  od  1.  10.  2014  uzákoněna  například  povinnost 

prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo  jiný  než  zpracovatel,  prodejce  nebo  provozovatel  sběrného  dvora  či 
jiného  místa  zpětného  odběru,  už  také  nesmí  přijímat  elektrozařízení  a 
elektroodpady.  Výkupny  kovů,  ale  i  sběrné  dvory,  pokud  nemají  smlouvu 
s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému,  tedy musejí  tyto věci 
odmítnout.  S tím  souvisí  také  ta  část  novely,  podle  které  vyjma  zpracovatele 
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nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo 
odstraňovat. 

I  při  prodeji  elektra  přes  internet  je  nyní  povinné  informovat  o  způsobu 
zajištění  jeho  zpětného  odběru,  sběrná  místa  musejí  být  povinně  zřízena  ve 
všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.  

Další  ustanovení  elektronovely  se  týkají  nových  povinností  výrobců  a  jimi 
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci 
toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.  

S platností od 1.  června  roku 2015 má  také vzniknout  jednotný  registr míst 
zpětného  odběru  za  účelem  sdílení  informací  pro  spotřebitele  o  možnosti 
odevzdat  elektrozařízení.  Údaje  do  něj  budou  poskytovat  prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento 
registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, 
kde mají odevzdat své spotřebiče, a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz). 

Novela  mění  také  rozdělení  jednotlivých  druhů  spotřebičů  do  skupin.  Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a 
bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.  
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Milane, tento znak dej, prosím Tě vedle nadpisu tohoto článku vpravo
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nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo 
odstraňovat. 

I  při  prodeji  elektra  přes  internet  je  nyní  povinné  informovat  o  způsobu 
zajištění  jeho  zpětného  odběru,  sběrná  místa  musejí  být  povinně  zřízena  ve 
všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.  

Další  ustanovení  elektronovely  se  týkají  nových  povinností  výrobců  a  jimi 
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci 
toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.  

S platností od 1.  června  roku 2015 má  také vzniknout  jednotný  registr míst 
zpětného  odběru  za  účelem  sdílení  informací  pro  spotřebitele  o  možnosti 
odevzdat  elektrozařízení.  Údaje  do  něj  budou  poskytovat  prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento 
registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, 
kde mají odevzdat své spotřebiče, a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz). 

Novela  mění  také  rozdělení  jednotlivých  druhů  spotřebičů  do  skupin.  Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a 
bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.  

 

INZERCE 	
 
I 

Milane, tento znak dej, prosím Tě vedle nadpisu tohoto článku vpravo

 

 

sem reklama „internet A6“ 
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Martin Strýček
ADVOKÁT

KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ 
PRÁVNÍCH SLUŽEB:

 ( právo občanské (zejména převody 
nemovitostí, věcná břemena, smlou-
vy kupní, darovací, nájemní, o  dílo 
atd.),

 ( právo obchodní (zakládání společ-
ností, pohledávky, obchodní spory),

 ( právo trestní - obhajoba v  trestním 
řízení, zastoupení poškozeného

 ( právo rodinné (výživné, rozvody, vy-
pořádání majetku),

 ( právo dědické, pracovní, přestupko-
vé, zastoupení ve správním řízení

 ( zastupování před soudy a  státními 
orgány, poskytování právních po-
rad, vyhotovování a  připomínková-
ní smluv všeho druhu, sepis žalob, 
právních rozborů, návrhů, žádostí, 
jednání s  advokáty, RK, notáři, exe-
kutory atd.

Mgr. Martin Strýček | advokát | ev.č. ČAK 13599 | IČ 73627925
(kancelář) U Červeného mlýna 64/1, Ponava, 612 00 Brno | datová schránka: rd2ga7n

ze
Sokolnic

+420 775 305 261 | strycek@ak-strycek.cz
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty 
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• Můžete je odevzdat prodejci

při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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