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SLOVO 	STAROSTY 	
 
Tentokrát bych se chtěl zmínit o některých věcech, které mají dlouhodobější 

vývoj a nebo třeba doposud vzdálené výsledky. 
Kobylnice  jsou  členem  Svazku  pro  vodovody  a  kanalizace  Šlapanicko. Díky 

tomuto  Svazku  byla  realizována  splašková  kanalizace,  která  významně 
napomohla zlepšení životního prostředí ve všech obcích Svazku. Jen v Kobylnicích 
se  její  hodnota  blíží  80  milionům  korun.  Letos  se  péčí  tohoto  sdružení  obcí 
postavila první etapa stavby Posílení skupinového vodovodu Říčky za 90 milionů 
korun.  Byl  vybudován  nový  vrt  a  nová  hlavní  trubní  síť  v Mokré,  Pozořicích  a 
Sivicích  s přívodem  až  do  Jiříkovic.  Následovat  budou  další  etapy,  které  se  již 
postupně připravují. Jedna z nich má vybudovat vodojem pod Mohylou míru tak, 
aby stabilizoval tlakové poměry ve vodovodu v Kobylnicích, Praci a Ponětovicích 
a  zároveň  zabezpečil dostatečnou  kapacitu vodního  zdroje  i pro případný další 
růst  těchto  obcí. Možná  se  to  někomu může  zdát  zatím  zbytečné,  ale  někteří 
z nás, kteří bydlí na koncích větví vodovodu a jsou třeba o něco výše (horní část 
ulice Pratecké, Krátké, Uzavřené a Polní) zažili v letošním horkém a suchém  létě 
opakovaně nedostatek vody v systému. Jsou doloženy situace, kdy tlak v potrubí 
poklesl až na nulu. Je tedy zřejmé, že je potřeba s touto situací něco dělat! A ono 
se dělá a to už docela dlouho. V rámci přípravy této etapy již projektanti provedli 
výběr nejvhodnější trasy a v současné době zjišťují majetkoprávní vztahy a právo 
postavit vodovod na dotčených pozemcích. Zároveň se řeší i technické náležitosti 
projektu.  Financování  všech  etap  posílení  vodovodu  by  se  jednotlivých  obcí 
nemělo dotknout buď vůbec, nebo významně méně, než při budování kanalizace. 
A obyvatel by se to nedotklo vůbec nijak, protože systém by byl pouze napájen 
z jiné strany a větším, ale přitom stabilizovaným tlakem. 

Další  společnou akcí, která  se projeví  i v životním prostředí  je připravovaná 
akce Ozelenění Prackého  kopce. Tento  záměr prosazuje,  chystá  a  shání na něj 
peníze obecně prospěšná společnost Austerlitz. Je to spolek, jehož cílem je trvale 
zlepšovat  prostředí  v památkové  zóně  Bitvy  tří  císařů,  tedy  bitvy  u  Slavkova. 
Původní  myšlenkou  bylo  úplně  zrušit  radar  nad  Újezdem,  který  vytvořil 
nechtěnou dominantu horizontu okolo Mohyly míru. Dnes je již jasné, že zrušení 
tohoto  radaru  není možné,  protože  je  zahrnut  do  společné  evropské  obranné 
strategie a  ČR  je v tomto  smyslu vázána mezinárodními  smlouvami. Proto  tato 
společnost  řeší  projekt,  který  by  pomocí  nově  vysazené  zeleně  opticky  aspoň 
částečně v důležitých pohledových osách přikryl a potlačil radar jako dominantu 
a zároveň zvýraznil Mohylu míru. Tento projekt pravděpodobně také na několika 
místech narazí na problémy  s majiteli příslušných pozemků  (například Správa a 
údržba silnic se zatím vehementně brání výsadbě kolem silnic  III.  třídy,  tedy od 
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nás do Prace), na druhé  straně ale  zase může pomoci  realizovat  záměry obce.  
U  nás  by  to  byla  hlavně  dosadba  aleje  okolo  polní  cesty  od  hřbitova  směrem 
k Mohyle míru. Doufejme,  že  nám  takto  opět  vzniknou  kvalitní  aleje  v krajině, 
které kromě toho, že zakryjí pohled na radar, také trochu zabrání větrné erozi. 

Třetí  téma  je cena energií. Obec  se dlouhodobě  zabývá úsporou energií na 
svých objektech a postupně snižuje spotřebu ve své hlavní a největší budově – 
škole  a  obecním  úřadu.  V současné  době  připravujeme  projekt  na  zateplení 
zbývajících  částí  obvodového  pláště  těchto  budov  a  zároveň  vyřešení 
bezbariérového  přístupu  do  školy.  Vedle  toho  bude  pravděpodobně  v příštím 
roce E.ON pokládat téměř v celém zbytku obce distribuční síť elektřiny do země a 
obec  připravuje  nové  veřejné  osvětlení.  Zkušenost  z první  etapy  je  taková,  že 
díky moderním osvětlovacím tělesům se množství světla zvýší a přitom poklesne 
spotřeba. Místo 150 wattových výbojek se osazují pouze 70 wattové. To ale není 
všechno.  Obec  opakovaně,  vždy  po  dvou  letech,  provádí  výběrové  řízení  na 
dodavatele  energií  a  díky  tomu  poklesla  např.  cena  plynu  od  roku  2010  
z 930  Kč/MWhod  na  545  Kč/MWhod.  Tuto  cenu  budeme  platit  od  1.  ledna 
příštího roku.  

Dlouhodobých  plánů  je  samozřejmě  ještě  daleko  více  a  díky  současné 
přípravě strategického plánu rozvoje obce si mohou zastupitelé ujasnit priority, 
ale také, co to všechno bude stát a kde na to vzít. Asi je ale potřeba být v těchto 
úvahách  trochu  velkorysý.  Když  jsem  podobný  dokument  chystal  v roce  1995, 
bylo v něm popsáno velmi mnoho aktivit a náklady na ně přesahovaly 200 mil. 
Kč,  když  tehdejší  rozpočet  obce  byl  jen  asi  čtvrtinový  oproti  tomu  dnešnímu.  
A ono je dnes téměř vše z tehdejšího plánu hotovo a k tomu i některé další věci 
navíc.  Věřím,  že  za  dalších  20  let  si  budeme  také moci  říct,  že  se  téměř  vše 
podařilo! 

 

Lubomír Šmíd, starosta 
 
 

 
OMLUVA 	

Komise  pro  Kobylnické  listy  se  tímto  velice  omlouvá  paní  Vlastě  Vičarové, 
jejíž  jméno bylo  v minulých  Listech  zkomoleno. Omlouváme  se  tímto  za  to,  že 
jsme nezachytili automatickou opravu a nechali vytisknout v přehledu  jubilantů 
paní  Vičarovou  špatně.  Tímto  ještě  dodatečně  blahopřejeme  k půlkulatému 
životnímu jubileu. 
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ZE 	ZASEDÁNÍ 	ZASTUPITELSTVA 	OBCE 	KOBYLNICE 	
 
Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se konalo 5. zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 Závěrečný účet a roční závěrku obce Kobylnice za rok 2014. 
V  závěrečném účtu  jsou obsaženy údaje o plnění  rozpočtu příjmů a výdajů 
v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem 
a  o  dalších  finančních  operacích  včetně  tvorby  a  použití  peněžních  fondů. 
Součástí  závěrečného  účtu  je  vyúčtování  finančních  vztahů  ke  státnímu 
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným 
rozpočtům  a  k  hospodaření  dalších  osob.  Součástí  závěrečného  účtu  je  i 
zpráva o výsledcích přezkoumání – audit. Auditor ve své zprávě konstatuje, 
že  „nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky“.  Projednání  závěrečného  účtu 
v takovém případě uzavírá vyjádřením  souhlasu bez výhrad. Příjmy obce za 
rok 2014 činily 12 127 994,29 Kč, výdaje 11 729 594,30 Kč. Obec v roce 2014 
celkem uspořila 398 399,99 Kč. 

 Plánovací smlouvu s firmou DTL.stav, s.r.o. a přijetí nemovitosti v souvislosti 
s výstavbou rodinného domu na ulici Krátké v Kobylnicích 

 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 764/1   o výměře 1977m2. Tento pozemek 
v současné době obec využívá pro aktivity SDH v činnosti s mládeží. 
 
 
 

RADA 	OBCE 	
Rada obce schválila: 

 Zahájení prací pro povolení stavebních úprav zvonice na návsi. Tato stavba 
stále  trpí  vlhkostí  a  potřebovala  by  zásadnější  opravu.  Obec  by  na  tyto 
úpravy chtěla zažádat o dotaci. 

 Novou informační tabuli u obecní lípy. Stávající je již ve špatném stavu. 
 Opravu hospodářského mostu (u čerpací stanice).  
 Dar stárkům na zapůjčení krojů na tradiční hody ve výši 5.000 Kč. 
 Nákup myčky pro výdejnu obědů v ZŠ Kobylnice 
 Smlouvu o zemědělském pachtu se zemědělským družstvem BONAGRO,a.s. 
 Smlouvu o umístění a provedení  části vodovodní  sítě a  smlouvu o budoucí 

smlouvě  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  se  Svazkem  pro  vodovody  a 
kanalizace Šlapanicko. Svazek má v plánu vybudovat vodojem na Prateckém 
kopci  a  jeho  propojení  na  síť  k posílení  zdrojů  pro  vodovod  a  stabilizaci 
tlakových poměrů ve vodovodní síti v Kobylnicích. 
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 Výběr  dodavatele  energií  na  roky  2016  a  2017  elektronickou  aukcí 
prostřednictvím Nákupní společnosti s.r.o. 

 Standardy  sociálně‐právní  ochrany  dětí  na  území  obce  Kobylnice.  Tyto 
standardy jsou zveřejněny i na webových stránkách obce. 

 Dar prvňáčkům ve výši 1.000 Kč. 
 Veřejnoprávní  smlouvu  s Městem  Šlapanice  o  projednávání  přestupků 

s účinností od 1. 1. 2016. 
 Výjimku z počtu dětí v MŠ a to ze 48 na 50 dětí.  
 Výpověď  Smlouvy  o  poskytování  komplexních  služeb  v odpadovém 

hospodářství  s firmou AVE  CZ,  odpadové  hospodářství  s.r.o. Výběr  nového 
zhotovitele  bude  proveden  formou  elektronické  aukce,  podobně  jako  u 
energií. 

 Zřídila komisi pro média a informace. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 
 
 

JAK 	KOBYLNIČTÍ 	HASIČI 	SOUTĚŽILI 	
 

SOUTĚŽ DĚTÍ – BĚH NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI 
 

Dne  25.  7.  2015  se  v Brně‐Líšni  uskutečnily  závody  pro  děti  –  pro 
přípravku i pro děti, které ještě do hasičského kroužku nechodí, tedy pro děti od 
1  roku  do  3  let.  Štafeta  byla  na  60  metrů  s překážkami  –  přelézt  bariéru, 
přeběhnout kladinu a  zapojit hadice do  rozdělovače a poté  s hadicí  s proudnicí 
doběhnout co nejdříve do cíle. 

Za Kobylnice nastoupily děti ve skupině do 3  let včetně – Ervín Cecálek, 
Nela Dvořáčková, Patrik Spáčil a Filip Růžička. V této skupině bylo celkem 8 dětí 
na  startu. Medaili  a  ceny  za  1. místo  si  odnesl  Filip  Růžička,  za  3. místo Nela 
Dvořáčková, Ervín Cecálek  se umístil na 5. místě a Patrik Spáčil na 7. místě.  Je 
tedy velký předpoklad, že přípravka hasičů bude mít nadějné nástupce  i nadále 
 . 

Další kategorie byla do 5 let, a tam startovalo 14 dětí. Nejlépe se umístil 
Jakub Spáčil na 5. místě, hned  za ním na 6. místě Matyáš Mezulianik, 8. místo 
obsadil  David  Pospíšil,  dále  na  12. místě  Jakub  Florián  a  na  13. místě  Ludvík 
Cecálek.  
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V poslední  kategorii  6‐7  let  startovalo  9  dětí,  z nichž  byl  pouze  jeden 
zástupce Kobylnic – a to David Růžička, který se umístil na 9. místě.  

Všem zúčastněným patří velké díky za reprezentaci Kobylnic, gratulace ke 
krásným výsledkům a přání spousty úspěchů a štěstí při dalších soutěžích. 

             Za kobylnické hasiče 
             Eva Dvořáčková 

 
 

ZÁBAVNÉ PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM SV. FLORIÁNA  
A STANOVÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ: 

 
  Na  rozloučení  se  školním  rokem  2014/2015  se  na  novém  trénovišti  a 

v jeho okolí uskutečnilo zábavné odpoledne a táborák pro mladé hasiče. Pojato 
bylo  formou procházky od  trénoviště, směrem pod Borky, ke Třem doubkům a 
kolem obory zpět cestičkou kolem potoka na trénoviště. Cestou bylo 5 zastávek, 
kde děti plnily úkoly a po splnění dostaly malou odměnu.  

1. stanoviště bylo hod na cíl – kamínkem, který si děti po cestě našly, házely 
do otevřené tlamy tygra, nakresleného na velké tabuli.  

2. zastávka byla u oveček pod Borkami na cestě, kde děti skákaly v pytlích.  
3. zastávka  byla  v lese  mezi  stromy,  kde  se  zavázanýma  očima měly  děti 

projít trasu – přidržováním se provazu, a na něm poznávaly zavěšené předměty 
(tužku, knihu, apod.).  

4. stanoviště bylo prolézání tunelem a  
poslední 5. zastávka byla hod lepící kuličkou na terč.  
Po  splnění  těchto úkolů proběhlo u Tří doubků hledání pokladu, který nám 

tam pro děti schoval sv. Florián – patron hasičů. Pokladem byl pohár a medaile 
pro každého mladého hasiče za celoroční snažení. Děti odměny moc potěšily a 
vyrazili jsme zpět na trénoviště, kde nám již bratři hasiči připravili táborák.  

  Děti  si  u  táboráku  opekly  špekáčky,  dostaly  sladké  odměny  a  drobné 
dárečky a ve stanech přespaly na  trénovišti. Ráno se děti nasnídaly a po úklidu 
tábořiště se s rodiči rozešli domů.  

Poděkování  za  spolupráci  při  procházce  a  disciplínách  patří:  Zdeňce 
Pospíšilové, Daně Cecálkové, Evě Dvořáčkové, Marii Spáčilové, Kristýně Fujsové a 
rodičům  za  přípravu  snídaně  a  doprovod  při  procházce.  Těšíme  se  na  další 
společné akce s mladými hasiči. 

  Za kobylnické hasičky 
                Eva Dvořáčková 
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ V PONĚTOVICÍCH: 
   

V sobotu 29. 8. 2015 od 13 hodin proběhla okrsková soutěž v sousedních 
Ponětovicích. Na  tyto  závody  se přihlásili ke  startu  jak kobylnické hasičky  tak  i 
hasiči. 

  Za  ženy  se vypravilo družstvo ve  složení: Marie Spáčilová –  stroj, Anna 
Chybová a Petra Procházková – savice, Eva Dvořáčková – koš, Dana Cecálková  ‐ 
rozdělovač, Marcela Valová a Zdeňka Pospíšilová – proudy. Soupeřily  jsme proti 
dorostenkám z Blažovic, které měly výsledný čas pouze o 2 vteřiny lepší než my, 
které jsme požární útok ‐ způsobem nasávání ‐ zvládly za 40 sekund. Ze soutěže 
jsme si tedy odvezly stříbrný pohár. 

  Mužských  družstev  se  sešlo  celkem  5  –  Ponětovice,  Blažovice, 
Bedřichovice A a B a Kobylnice. Letošní rok se nepozitivně zapíše do ponětovické 
kroniky,  jelikož  tým Bedřichovice A zajistil  rekordní  čas místního  závodiště a  to 
30,07  sekund.  Kobylnický  tým  mužů  obsadil  krásné  druhé  místo  s časem  33 
vteřin. Muži se sešli v sestavě: Petr Kinc – stroj, Ladislav Votápek ml. a Petr Spáčil 
–  savice,  Richard  Bílý  –  koš,  Karel  Klaška  –  rozdělovač,  Ladislav  Votápek  st.  a 
Pavel Štěpánek – proudy, Lukáš Žáček ‐ náhradník.  

  Přijelo nás podpořit  i několik našich spoluobčanů a tak  jsme si společně 
užili  krásnou,  slunečnou,  poslední  prázdninovou  sobotu.  Soutěž  v Ponětovicích 
byla  jediná, kde společně nastoupili  jak muži, tak  i ženy z Kobylnic a zároveň se 
dovezly dva stříbrné poháry. 

 
NOČNÍ SOUTĚŽ ŽEN: 

 
  Dne 5. 9. 2015 se uskutečnila noční hasičská soutěž v Čučicích. Sraz byl 

v 18 hod na místním fotbalovém hřišti. 
  Než se zcela setmělo, proběhla soutěž běh na 100m s překážkami. Běžně 

bývá délka trasy 100m, ale na  tomto hřišti pro to nebyl prostor, takže se délka 
upravila  na  80m.  Za  Kobylnice  se  přihlásily  3  zástupkyně  – Martina Garlíková, 
Zdeňka  Pospíšilová  a  Kristýna  Bartlová.  Celkově  bylo  přihlášeno  7  žen  z 5 
zúčastněných  ženských  týmů.  Nejlépe  z kobylnické  výpravy  dopadla  Zdeňka 
Pospíšilová, která se umístila na skvělém 2. místě, dále Martina Garlíková na 4. 
místě a Kristýna Bartlová na 5. místě. Zdeňka  za  své umístění  získala  stříbrnou 
medaili a dárkový balík – zaslouženou odměnu za velké snažení.  

  Po  20.  hodině  došlo  na  samotnou  soutěž  v požárním  útoku.  Soutěžili 
ženy  i muži dohromady,  jelikož prostor neumožnil více, než dvě „béčka“ hadice 
k roztažení.  Sešlo  se  5  ženských  týmů  a  3  družstva  mužů.  Kobylnické  ženy 
startovaly jako první, ale bylo to jediné prvenství v této soutěži . Skončily jsme 
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na 5. místě, ale hlavy nevěšíme. Vyzkoušely  jsme  si poprvé,  jaké  je  to  soutěžit 
v noci a rozdíly ve výsledných časech byly opravdu v řádech desetin sekund.  

  V současné době je složení žen hasiček takové: Zdeňka Pospíšilová, Anna 
Chybová, Dana Cecálková, Marie Spáčilová, Eva Dvořáčková, Andrea Oldřichová, 
Kristýna  Fujsová,  Martina  Garlíková,  Petra  Procházková,  Kristýna  Bartlová, 
Barbora  Benešová,  Marcela  Valová  a  Barbora  Boháčková.  Vítáme  ve  svých 
řadách  nováčky  a  budeme  i  nadále  pilně  trénovat,  zlepšovat  naše  výsledky  a 
posilovat výřad našich pohárů ;)  

      Za kobylnické hasičky 
                Eva Dvořáčková 

	
 
 

KROUŽEK 	MLADÝCH 	HASIČŮ	
 
I v letošním školním roce pokračuje kroužek hasičů pro děti. S výcvikem 

pokračujeme tam, kde jsme před prázdninami skončili – a to přípravou na branný 
závod pro dorostence, mladší  i starší žáky a pro přípravku. Soutěž se uskuteční 
v Hostěnicích  dne  3.  10.  2015. O  průběhu  a  výsledku  snažení  našich  dětí  vás 
budeme informovat v příštím vydání Kobylnických listů.  

Od  října  přibude  nová  přípravka  –  kroužek  pro  děti,  které  letos  začaly 
chodit do školky a chtějí se také k hasičům přidat. Přes zimu se děti budou učit 
uzlování a postupně budou trénovat na štafety a požární útok. Kroužek začne od 
října a  tréninky budou probíhat v pátek od 15,45 – 17,15 hodin. Více  informací 
bude poskytnuto ve školce.  

 
 
Rozpis kroužků a členů pro školní rok 2015/2016: 

Přípravka: tréninky pondělí od 16,00‐17,30 hod 
Členové 
Ludvík Cecálek  
Jakub Florián 
Matyáš Mezulianik 
Jakub Spáčil 
David Pospíšil 

Adam Oldřich 
Alexandr Mandát 
Eliška Šlapanská 
Nela Chybová 
Denis Pospíšil 
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Mladší žáci: tréninky ve středu od 16,00‐17,30 hod 
Členové
Lucie Fechová 
Vojtěch Smetana 
Karolína Grossová 
Jůlie Šlapanská 
Eliška Valášková 
Emma Zlatníková 
Marek Novotný 
Fabián Hastík 
Jan Fojtík 

Jan Kopřiva 
Tobiáš Kvasnička 
Patrik Pavlík 
David Lízal 
Pavlína Procházková 
David Kryštof 
David Růžička 
Jakub Jiří Novák 
Tobiáš Garlík 

 
 

Starší žáci: tréninky ve čtvrtek 15,45‐17,45 hod 
Členové 
Gabriela Grossová 
Patrik Florián 
 
Dorostenci: tréninky ve čtvrtek od 18,00 
Jan Záviška 
Barbora Benešová 
 
 
Nová přípravka: tréninky v pátek od 15,45‐17,15 
Členové se přihlašují, tedy kompletní sestava ještě není známa 
 
Děkujeme  našim bratrům  za  spolupráci  a pomoc při  trénování  a  soutěžích 

dětí  i  žen a  Ladislavu Votápkovi  st. a  Josefu Daňkovi  za pomoc a  trpělivost při 
trénování střelby s dětmi v přípravě na branný závod. 
 

Eva Dvořáčková 
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MEZINÁRODNÍ 	FESTIVAL 	DECHOVÝCH 	HUDEB 	
KOBYLNICE 	2015 	

 
Stejně  jako  loni  se  i  letos  místní  dechová  hudba  Zlaťanka  pustila  do 

uspořádání  festivalu  dechových  hudeb  v naší  obci.  Pro  financování  loňského  
1. ročníku této akce jsme úspěšně zažádali o grant z EU, a tím jsme mohli položit 
pevné základy pro celou organizaci této akce. Jak už jsme loni avizovali, hodláme 
tento festival každoročně opakovat a rozvíjet tak novou tradici v naší obci. Již od 
loňského 1.  ročníku  jsme  se  rozhodli  tento  festival dělat na vysoké umělecké  i 
organizační úrovni, a  to by bez slušného  finančního základu nebylo možné. Pro 
financování  letošního  ročníku  bylo  využito  žádosti  o  dotace  z rozpočtu 
Jihomoravského  kraje,  což  obnášelo  opět  spoustu  administrativních  úkonů  a 
hodně trpělivosti než celý proces žádosti projde s úspěchem ke schválení.  

Celá  akce  pro  nás,  jakožto  pro  organizační  tým,  začala  několik  týdnů,  ba  i 
měsíců  předem,  když  jsme  se  snažili  zajistit  její  velkou  propagaci.  Svépomocí 
jsme rozvozili stovky plakátů křížem krážem Jižní Moravou, nechali jsme vyhlásit 
akci  na  rozhlasových  stanicích  –  Český  Rozhlas  Brno,  Rádio  Jih,  Rádio  Proglas, 
anonce proběhla i na TV Šlágr, akce byla hlášena v obecních rozhlasech okolních 
obcí, a i propagována v rámci internetu na obecních stránkách, našich stránkách 
www.zlatanka.cz  a  samozřejmě  na  facebooku,  což  je  v současné  době  asi 
nejsilnější médium… 

V den  konání  festivalu,  tedy  v sobotu  6.  června  od  brzkých  ranních  hodin 
jsme  začali  s přípravou  celého  areálu  parku  před  Sokolovnou.  Kapacitu  parku 
jsme dovybavili dalšími místy k sezení a zastřešili stany pro případnou nepřízeň 
počasí. Ty nám nakonec posloužily jako sluneční clony, jelikož počasí k nám bylo 
opět  velmi  přívětivé.  V obci  jsme  zajistili  řádné  značení  a  parkování  osobních 
vozidel návštěvníků, kteří k nám vážili cestu z větší dálky. Jakožto zpestření celé 
akce jsme uspořádali doprovodný program, což byl jarmark lidových řemesel. Na 
ten jsme pozvali zajímavé lidové řemeslníky – řezbáře Michala Kafku z Dambořic, 
Gabrielu  Cejnkovou  z Brna,  které  nabízela  výrobky  pletené  z pedigu,  Alenu 
Partykovou z Morkůvek, která se zabývá výrobou věcí z vosku a medu, dále byla 
akce  zpestřena  o  stánek  vyhlášeného  vinaře Bronislava Vajbara  z Rakvic  a  pro 
muzikantské odborníky  jsme uspořádali workshop  firmy  Jiráček a synové, která 
působí  nedaleko,  v Hostěrádkách‐Rešově,  a  zabývá  se  výrobou  žesťových 
hudebních nástrojů. Na pódiu se pak od 16 hod. postupně představili se svými 
programy Mládežnická  dechová  hudba  při  ZUŠ  Velké  Pavlovice,  ze  Slovenska 
stejně  jako  loni DH Drietomanka,  pro  zpestření  programu  vystoupila  skupinka 
z folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic, v jehož řadách je spousta vítězů různých 
věkových kategorií v rámci folklorních soutěží, dále v programu vystoupila místní 
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DH  Zlaťanka,  která  tímto  pomyslně  oslavila  20  let  svojí  umělecké  činnosti  a 
pokřtila nové dvoj‐CD a na  závěr  jsme měli  tu  čest přivítat u nás v Kobylnicích 
legendární Moravanku Jana Slabáka. Při střídání kapel předvedla svá vystoupení 
Markéta  Hrdličková  –  členka  mažoretkového  týmu  Kalimero  Těšany.  Celý 
program  uváděla  paní  Ivana  Slabáková.  Ta  také  spolu  se  starostou  obce  ing. 
Lubomírem Šmídem pokřtila nové dvoj‐CD Zlaťanky. Po skončení koncertní části 
festivalu následovala volná taneční zábava s výbornou DH Drietomanka. 

Závěrem  tohoto  příspěvku  bych  chtěl  poděkovat  všem  účastníkům  za 
návštěvu tohoto  festivalu, celému týmu DH Zlaťanka za zdařilou organizaci celé 
akce  a  panu  starostovi  ing.  Lubomíru  Šmídovi  za  administrativní  pomoc  při 
realizaci  celé  akce.  Zároveň  bych  chtěl  všechny  pozvat  na  3.  ročník  festivalu 
dechových  hudeb,  který  se  uskuteční  v sobotu  4.  června  2016  v parku  před 
Sokolovnou u nás v Kobylnicích. 

Za DH Zlaťanka  Ladislav Hrdlička ‐ kapelník 
 
 
 

PROCHÁZKA 	PRO 	DĚTI 	DO 	HLOUŠKU 	
 

Letošní  procházka  pro  děti  se  konala  v náhradním  termínu  v pátek  12.  6. 
Odpoledne se na Výletišti sešlo 16 dětí. Po rozdělení na družstvo předškoláků a 
školáků se děti vydaly na cestu plnou poznávání a soutěžních úkolů. První úkol 
byl  připraven  již  v parčíku  na  ulici  Táborské,  další  úkoly  byly  na  cestě  kolem 
biokoridoru. Úkoly byly  zaměřené na poznávání dřevin, bylin a hmyzu. Zamířili 
jsme až ke splavu, kde se děti mohly na vlastní oči přesvědčit o tom, kolik hmyzu 
a  larev žije na břehu potoka.   Na zpáteční cestě na děti čekal  ještě  jeden úkol a 
hledání  pokladu.  Procházka  byla  zakončena  táborákem,  během  kterého  byla 
vyhodnocena soutěž. Všechny děti byly šikovné a každé v nějaké soutěži uspělo. 
Věřím, že si kromě sladké výhry odnesly i spoustu zážitků. 

Alena Ulbrichová 
 
 

	

KOBYLNICKÉ 	HODY 	2015 	– 	 	
LETOS 	TROCHU 	NETRADIČNĚ	

 
Každý příspěvek o hodech v posledních  letech začínal tím, že stárci se začali 

scházet v květnu, nacvičovali tanec, učili se písničky, chystali růžičky a fáborky … 
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Letos se stárci nezačali scházet ani v květnu a dokonce ani v červnu. Nejsem 
osoba, která by o přípravě hodů byla informovaná detailně, přesto jsem zaslechla 
něco  o  tom,  že  nejsou  stárci,  nejsou  stárky,  někdo  se  s někým  nedohodl  … 
Protože jsem však na hodech v Sokolnicích viděla, že hlavní stárek je z Kobylnic a 
není  sám,  který  se  angažuje  v Sokolnicích,  nepřikládala  jsem  těmto  zprávám 
žádnou  důležitost  a  žila  v domnění,  že  je  jen  otázkou  času,  kdy  se  mládež 
dohodne a přípravy hodů začnou. Stárci se však nezačali scházet ani v červenci, a 
když  se  začalo proslýchat,  že hody budou  letos  ženáčské,  asi mi měl  začít  znít 
v hlavě poplašný zvonek. Nezačal… 

Hody  jsou přece sokolské, takže „logicky“  (dodnes nevím podle  jaké  logiky), 
budou stárci Sokoli. 

Pak  zazněl  zvonek u nás doma a budoucí hlavní  stárek nás požádal, možná 
spíš  nabídl,  jestli  bychom  s manželem  nešli  za  stárky,  zastihl  nás  tak 
nepřipravené, že  jsme neprozřetelně slíbili účast. Několik následujících dní  jsem 
toho  hluboce  litovala  a  byla  rozhodnutá,  že  nabídku  odmítnu.  Byla  jsem 
přesvědčená, že  jsem se  lehkovážně připravila o klidné hody. Mohla  jsem přece 
před hody  jen uklidit, napéct, navařit, během hodů  jít 3x na hodovou  zábavu, 
sledovat, jestli stárci: 

a) pěkně tančí,  
b) nezpívají falešně,  
c) jsou dostatečně často v kole,  
d) jsou dost slyšet při zpěvu,  
po nedělním hodovém obědě jsme mohli jít na hodovou na mši, při průvodu 

zhodnotit  kroje  stárek,  sedět  doma,  popíjet  kafíčko  nebo  vínko,  věnovat  se 
hostům … 

 
A místo toho budu: 
1. chystat růžičky 
2. chystat mašličky 
3. zdobit rozmarýny 
4. zdobit máju 
5. stavět máju 
6. chystat tombolu 
7. oblékat se do kroje 
8. jít průvodem po dědině a při tom a)moknout nebo b)péct se (b je 

správně, jak se později ukázalo) 
9. tančit celou neděli odpoledne na place, když mě už přece tak často bolí 

moje opotřebované nohy 
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.. a ještě k tomu budu muset: 
1. uklidit, napéct před hody 
2. uvařit hodový oběd  

 
… a bude na druhých, aby: 
a) zhodnotili naše kroje, 
b) sledovali, jestli jako stárci umíme tančit,  
c) nezpíváme falešně,  
d) chodíme dostatečně často do kola, 
e) je nás slyšet, když zpíváme. 
To mně přece v mém věku už není zapotřebí…. 
 
Ale v jednom okamžiku jsem se na to podívala i z druhé strany a řekla jsem si: 
„Když  se  chystala oslava 700  let od první písemné  zmínky o Kobylnicích  (v 

roce 2006) a vymyslela  jsem, že by mohli  tančit besedu  jak ženáči  (českou)  tak 
svobodní (moravskou) a bylo potřeba, aby se angažovali ženáči, byli mezi nimi  i 
Sokoli,  kteří  obec  podpořili  a  3  měsíce  Českou  besedu  nacvičovali  a  svým 
vystoupením přispěli  k lesku  a důstojnosti oslav.  Jsem  jim něco dlužná  a mám 
výjimečnou příležitost tento dluh splatit.“ 

 
A  od  té  doby  jsem  se  na  hody  začala  těšit,  s chutí  jsme  se manželem 

zúčastnili  příprav,  kdy  jsme  připravovali  vše,  co  bylo  potřeba.  Ale  o  tom  už 
v Listech bylo psáno vícekrát, není potřeba to opakovat.  

Chlapi  jeli,  jako každý  rok  stárci  jezdí, pro máju a museli  si vyslechnout,  že 
lesník  „čekal,  že  pro  máju  přijedou  stárci  a  ne  starci“  (pánové  prominou)  – 
myšleno muži  v nejlepším  věku,  z nichž  někteří  už  jsou  ve  věku  rodičů  stárků 
nebo starší. 

A  pak  už  nastal  ten  pravý  hodový  kolotoč,  který  skončil  v neděli  úderem 
půlnoci, kdy nás stárky přítomní „vynesli“ a najednou byl konec. 

Ani ten kolotoč popisovat nebudu, bylo o něm  již mnohé napsáno. Jen bych 
ráda poznamenala:  Z pohledu  stárků byly hody úžasné. Přestože  jsme  se málo 
vyspali, přestože jsme byli unavení z tance, přestože byli chlapi unaveni ze zvaní, 
přestože  jsme  se  v neděli při průvodu  celou  cestu pekli na  slunci,  sešla  se nás 
dobrá parta, dobře  jsme si rozuměli, dobře  jsme si zatančili, mnohé  jsme se od 
sebe navzájem naučili a hlavně: CELOU DOBU  JSME SE VÝBORNĚ BAVILI a snad 
jsme přispěli i k dobré zábavě všech návštěvníků letošních kobylnických hodů. 

Jediné, čeho jsem litovala: Že hody tak brzy skončily. 
Děkuji Vám všem, se kterými jsme mohli prožít část letošního léta: Ájo, Rudo, 

Radko, Aleši, Šárko, Ondro, Hanko, Pepo, Marcelo, Petře a sklepníku Honzo. Bylo 
to perfektní. 
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Rekapitulace? 
Myslím  si,  že  letošní  hody  byly  prospěšné  pro  nás  starší  i  pro mladé  a  to 

z několika důvodů: 
My  starší budeme propříště na průběh hodů určitě  šetřit  kritikou, protože 

jsme  si  zkusili,  že  to  není  vůbec  jen  tak  všechno  připravit.  A  ruku  na  srdce, 
v některých věcech jsme dokonalosti stárků juniorů nedosahovali, protože hodně 
věcí  bylo  na  poslední  chvíli  a  od  doby  našeho  stárkování  jsme  ledacos 
pozapomněli nebo se zvyklosti změnily. 

Mladší  zjistili,  že  to  v extrémním  případě  jde  i  bez  nich  a  snad  se  na  další 
hody začali i těšit. 

A vůbec nejlepší je, že jsme na sebe navzájem nezanevřeli. Naopak, kde nám 
letošním  stárkům  už  trochu  chyběly  síly,  tak  nám  pomohli  jak  mladí,  třeba 
s hlídáním máje,  tak  ti věkem  ještě starší než my, například s vázáním mašliček 
na rozmarýny a všichni bez rozdílu věku v kole. 

 
A poděkování: 
Díky  Vám,  členky  KLASu,  které  jste  nám  pomáhaly  vázat  mašličky  na 

rozmarýny.  
Díky Vám, které jste nám v parku pomáhaly chystat ozdoby na máju. 
Díky Vám, junioři, kteří jste nám pomáhali hlídat máju.  
Díky Vám, kdo jste přispěli do tomboly hodnotnými cenami.  
Díky Vám, kteří jste pro nás připravili večeři, protože letos jsme nešli v neděli 

večer na večeři ke stárce – ona by se mnohdy musela svléknout z kroje a večeři 
připravit.  

Zkrátka velké díky Vám všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu hodů. 
Nejstarší stárka Dana Šmídová 

 
 

SLOVO 	ÚČASTNÍKA 	ZÁJEZDU 	
 
Jako malý kluk jsem si vždy přál jízdní kolo, které mi ale vzhledem k rodinným 

příjmům nebylo nikdy dopřáno. A  tak  jsem si ho  často půjčoval od kamarádů a 
postupně se naučil na něm jezdit. 

Letos se mi to náramně hodilo, protože jsme se spolu s ostatními přihlásili na, 
již dá se  říci, tradiční kobylnický cyklozájezd. Ten byl tentokrát naplánován  jako 
jízda údolím řeky Isar z rakouského Scharnitz do německého Mnichova. 

Sraz byl  ve  4 hodiny  ráno u hasičky,  autobus na místě  a  tak  se nakládalo. 
Naložit, upevnit a přivázat  téměř 40 kol vzalo nějaký  čas a  tak  jsme vyrazili asi 
v 5:30 . 
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Cesta příjemně ubíhala a s několika málo zastávkami jsme přes Rakousko, cíp 
Německa a znovu Rakousko asi po 8,5 hodinách dorazili do olympijského města 
Innsbruck. Byl to první bod zájezdu, kde jsme se prošli pěšky, prozatím ještě bez 
kol. Poté jsme vyrazili znovu autobusem do hor, abychom ještě do setmění stihli 
"rozbít" stany. Kemp v podhorské vesničce Scharnitz nás přivítal  ještě za světla. 
Představil se podmračným, mlhavým podvečerem uprostřed hor, jejichž stráně a 
vrcholky se utápěly ve vrstvě mraků. Na malebné louce jsme se utábořili a sotva 
jsme  zatloukli  poslední  stanový  kolík,  no  to  snad  ne,  začalo  pršet  a  pršelo  a 
pršelo.  To byl  jasný pokyn  k odchodu do místní hospůdky,  která byla  součástí 
kempu.  Déšť  neustával.  Do  všech  se  začaly  vkrádat  utkvělé  představy  o 
propršeném  a  promočeném  čtyřdenním  výletu,  navíc  stráveném  v  autobuse 
namísto  na  kole  a  smutně  opepřeným  pouze  známým  výrokem  pana  Kemra 
z filmu Na samotě u lesa. 

Ráno.  Sníme  nebo  bdíme?  Jako  by  se  na  stěně  stanu  zableskly  sluneční 
paprsky. Bylo po spaní. Pohled ze stanu nabídl překrásnou podívanou. Po mlze a 
mracích ani památky. Kol dokola vrcholky hor ozářené ranním sluncem, zatímco 
údolí  ještě  ve  stínu. Pár  fotek a alespoň  trochu osušit  stany,  snídaně, balení a 
příprava  na  první  etapu  Tour  de  Isar. Odstartovali  jsme  po  volně  vytvořených 
skupinkách kolem 9. hodiny. Polojasná obloha slibovala ideální počasí a tak první 
kilometry podél zatím  ještě mladé  říčky ubíhaly docela rychle. V údolí, které se 
podél Isaru rozprostíralo, stojí za zmínku výstavné, mnohdy malbami vyzdobené 
chalupy v horském stylu, s převislými muškáty všech barev. Svojí architekturou 
dokonale zapadaly do okolní horské krajiny. Hory podél řeky na nás hrozily svými 
dračími zuby a vztyčenými štíty, jako by nás chtěly popohnat k cíli cesty. Zastávka 
na  staré  poště,  která  se  nedala  přehlédnout,  stála  za  to.  Místní  speciality, 
osvěžující  točený  Radler  a  vydatná  polévka  se  špekovým  knedlíkem  velikosti 
pštrosího vejce nás posilnily natolik,  že o ujetí dalších dvou  třetin dnešní cesty 
nebylo  pochyb.  Za  zmínku  stojí  i  dřevěný  most  se  zastřešenou  konstrukcí, 
vystavěný u sice v letním období ne příliš mohutného, ale zato docela vysokého 
vodopádu. Nutno podotknout, že cesta, až na krátké úseky po silnici, probíhala 
po  udržovaných  a  velmi  dobře  značených  cyklostezkách,  dokonce  i  několika 
tunely.  Cíl,  tedy  kemp,  byl  již  blízko,  a  tak  jsme  si  dovolili  krátké  zastavení 
v nádherném  a  příkladně  čistém  lázeňském městečku  Bad  Tölz.  Ti  z  vás,  kteří 
viděli alespoň  jeden díl německého krimiseriálu Big Ben, budou zajisté vědět, o 
čem píši. Po úmorném, ale naštěstí ne dlouhém bloudění po nejvyšších kopcích 
v okolí, kde se  jeden z místních zemědělců rozhodl nadobro uzavřít cyklostezku 
(Jana  potvrdí),  jsme  dorazili  do  cíle.  Za  sebou  jsme  měli  75  km  oproti  70 
plánovaným,  což  považujeme  za  úspěch. Dokonce  i  tací  rekordmani  byli mezi 
námi,  kteří  najeli  100  km  (viď  Rudolfe?).  Večeře,  krátké  posezení  v  místní 
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osvěžovně,  kde  někteří  z  nás  učili  zdejšího  výčepního,  jak  se  točí  pivo  (co, 
Lukáši?). A do hajan.  

Ráno opět slunce, snídaně, razíme na cestu. Zpět do Bad Tölz a kolem  řeky 
Isar  dál,  směr  Mnichov.  Cesta  se  klikatila  kolem  řeky  a  krásné  přehrady  až 
k odbočce do kopců za slibovanými vrchařskými prémiemi. Musím říct, že to byly 
slušné kopečky, které mnohé z nás včetně mne donutily slézt na matičku zemi a 
pošlapat  si  pár  metrů  lesem  vedle  kola.  Srdce  v  krku,  ale  vyzkoušet  se  má 
všechno.  Na  loukách  mezi  kopci  si  spokojeně  přežvykovaly  kravky,  které 
kupodivu nebyly  fialové. Poté  jsme  sjeli opět k  řece, kde byli k vidění  sjíždějící 
voraři a blíže k Mnichovu  i  rafťáci. Do kempu  jsme dorazili po 62 km volné až 
svižné  jízdy.  Zadní  partie  těla  se  začaly  hlásit  k  sesednutí,  odpočinku  a 
heřmánkovým obkladům, kterých  se  jim ale pro naši houževnatost a  sveřepost 
nedostalo.  

Do posledního dne  jsme se probudili s touhou poznat krásy hlavního města 
Bavorska, Mnichova. Změna plánu, kdy autobus na nás již čekal v kempu a nikam 
nepřejížděl,  přispěla  k  tomu,  že  každý  si mohl  vytvořit  svůj  vlastní  program  a 
prohlédnout  si Mnichov  podle  svého  uvážení.  Do  centra Mnichova  na  známý 
Marienplatz to bylo pouhých 8 kilometrů. Tam jsme někteří odstavili kola a prošli 
historické centrum pěšky. Ti vytrvalejší se vydali dál k olympijskému stadionu a 
do  olympijského  městečka.  Ti  nejotrlejší  ovšem  navštívili  vyhlášenou  pivnici 
Hofbräuhaus (HB), kde si dopřáli nějaký ten tuplák, případně pochoutku ve formě 
pečeného kolene "schweine haxen". Bez zajímavosti určitě není, že tato pivnice 
pojme 2.000 hostů a denně se v ní vytočí 10.000  litrů  (!!!) piva. A  tak  si každý 
mohl přijít na své. 

Návrat domů proběhl bez sebemenších komplikací, předek (autobusu) zdravil 
zadek (autobusu) a naopak, a tak se i to, co ještě zbylo v tekutých zásobách, beze 
zbytku zužitkovalo. Po půlnoci jsme se rozcházeli s dobrým pocitem z příjemných 
prožitků a navíc s jistotou, že jsme udělali něco užitečného i pro své zdraví. 

 
Mé a věřím, že nejen mé poděkování: 
 Milanu  Ulbrichovi,  Karlu  Žbánkovi  a  Aleně  Ulbrichové  za  tvorbu 

programu a zajištění hladkého průběhu celého zájezdu, 
 obci Kobylnice za organizaci a technické zabezpečení zájezdu, 
 Hance Smetanové a Bobovi Šimlovi za překladatelskou činnost, 
 panu řidiči autobusu za bezpečnou a bezproblémovou jízdu, 
 Zuzce Prusové za statečnost, 
 Lukáši Žáčkovi za natočení nejlepšího piva v Německu, 
 počasí za setrvalý stav 1.000 milibarů, 
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 Michaelu  Ulbrichovi,  Karlu  Žbánkovi  a  panu  starostovi  za  bezchybnou 
navigaci, když jsme hledali hospodu a správnou cestu, všem ostatním za 
dobrou náladu, houževnatost a vytrvalost. 

Účastník zájezdu Jiří Zich. 
	
	

ŠIKULKA 	ZAČÍNÁ 	
 
Zase  skončily  jedny  prázdniny  a  děti  usedly  do  školních  lavic.  A  spolu 

s povinnostmi, začínají také kroužky, začíná i Šikulka. 
Já už celé prázdniny bilancuji  loňský školní rok a plánuji ten příští. Rozhlížím 

se,  co  a  jak  vyzdobit,  co  rozstříhat  a  zase  slepit,  co  nabarvit  a  přebarvit, 
rozšmodrchat  nebo  zašmodrchat,  smotat  či  navléknout.  Listuji  časopisy  a 
přemýšlím, co ty dětské ručičky ještě zvládnou a co už je nad jejich síly. Chodím 
po  obchodech  a  hledám materiály,  které  bychom mohli  přetvořit.  Chceme  si 
udělat radost a ozdobit sebe  i své okolí. Vždyť tvoření  je krásná a dobrodružná 
věc, která přináší spoustu radosti a uspokojení. 

Takže sraz opět ve  čtvrtek  (přesný  termín první schůzky se dozvíte ve škole 
nebo z hlášení místního rozhlasu) od 15 do 17 hodin. 

Anna Šmídová 
 

 
 

semináře na téma 
„PODPORA 	RODINNÉ 	POLITIKY 	NA 	ÚROVNI 	OBCÍ“ 	

Obec Kobylnice Vás zve  

na 4 semináře podpořené z dotačního programu Jihomoravského kraje 

13.  10.  2015  Emoce  v  našich  životech  a  jak  na  ně:  Cílem  semináře  je 
nabídnout  rodičům  způsoby,  pomocí  kterých  si  mohou  uvědomovat  vlastní 
prožívání a rozumět svým emocím, což v konečném důsledku přispívá k posílení 
schopnosti  vnímat  emoce  jako  něco,  co  je  přirozenou  a  nezbytnou  součástí 
života  a  co  lze mít  pod  kontrolou.  Seminář  se  také  zaměřuje  na možnosti  a 
zdroje,  kde  rodiče  mohou  čerpat  energii  a  trpělivost  nezbytnou  ke  zvládání 
projevů hněvu a vzteku u dětí. V semináři je věnován prostor nácviku strategií a 
technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich 
emocemi. 
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Prosíme všechny, kteří mají nějaký hudební nástroj a umí jej využívat, aby si 
jej  s  sebou  přinesli  a  pomohli  tak  navodit  příjemnou  atmosféru.  Kdo  nemá 
hudební nástroj, ať si vezme dobrou a soutěživou náladu. 

Vstupné  je  dobrovolné,  vzhledem  k očekávaným  nákladům  doporučujeme 
vstupné 50 Kč. 

 
 

Rozloučení s Mikulášem 
Kulturní komise zve všechny děti i jejich rodiče a prarodiče na tradiční  

 
Mikulášské odpoledne 

 
tentokrát rozlučku s Mikulášem, která se bude konat  

 
v neděli 5. prosince 2015. 

 
Podrobnosti budou zveřejněny na plakátku v listopadu. 
 
 
 

	
HLAVOLAM 	

Ve staré  indické věštírně byly tři bohyně, které odpovídaly na otázky tak, že 
Pravda mluvila vždy pravdu, Lež vždy  lhala a Moudrost někdy mluvila pravdu a 
někdy  lhala. Do  této věštírny přišel  filozof a chtěl vědět,  jak sedí bohyně vedle 
sebe. 

Nejprve se zeptal bohyně sedící vlevo: „Která bohyně sedí vedle tebe?“ 
Dostal odpověď: „Pravda.“ 
Pak se zeptal prostřední: „Kdo jsi?“ 
Odpověděla mu: „Moudrost.“ 
Nakonec se obrátil k pravé bohyni s otázkou: „Kdo sedí vedle tebe?“ 
Odpověď zněla: „Lež.“ 
Jak filozof určil pořadí sedících bohyní? 
 
(Rozluštění hlavolamu najdete na poslední straně.) 
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Komise pro Kobylnické listy se omlouvá čtenářům za opožděné vydání tohoto 

čísla, které nejprve nabralo zpoždění z organizačních důvodů a následně se nám 
k tomu  přidaly  i  technické  problémy.  Příští  číslo  by  již mělo  vyjít  v obvyklém 
termínu. 

Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
 
 
 Rozluštění hlavolamu ze str. 19: 
Vlevo sedí Moudrost, uprostřed Lež a vpravo Pravda. 
na  
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