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SLOVO 	STAROSTY 	
Už  je  tu zase konec roku a s ním spojené okamžiky, kdy si snad každý z nás 

tak trochu rekapituluje, co se za uplynulé období v jeho životě odehrálo, a dává si 
různá předsevzetí do roku příštího. Někdo už má plán, kam pojede na dovolenou 
nebo  co  si  v příštím  roce  pořídí.  I  obec  se musí  zabývat  tím,  co  pro  ni  bude 
v budoucnu vedle běžných starostí jakousi prioritou.  Na nejbližší rok si to stanoví 
ve svém rozpočtu, ale musí se zabývat i budoucností vzdálenější.  

Rozpočet obce má vlastně  stejnou  logiku,  jako  rozpočet každé domácnosti. 
Může utratit jen tolik prostředků, kolik jich během roku obdrží, případně k tomu 
může  přidat  to,  co  v předchozím  období  našetřila.  A  je  jasné,  že  tyto  zdroje 
rozhodně nemohou pokrýt  všechny  aktivity,  které bychom během  roku udělat 
chtěli.  Proto  je  nutné  věci  řešit  postupně,  tedy  každý  rok  se  snažit  něco 
konkrétního realizovat a na další roky se připravovat.  

V letošním roce  jsme například uhradili předposlední splátku za kanalizaci a 
splátku úvěru, který obec čerpala na nástavbu školy, a jen za tyto dvě věci jsme 
vydali více než 2 miliony korun. Navíc v přípravě na příští rok jsme zaplatili skoro 
180 tisíc korun za projektovou dokumentaci na – doufejme už na dlouhou dobu 
poslední  –  stavební  úpravy  školních  budov  a  obecního  úřadu.  Jedná  se  o 
zateplení  zbývajících  fasád  těchto  budov  a  bezpečnou  bezbariérovou  úpravu 
hlavního vstupu do základní školy. Na hřbitově byl zrestaurován pomník obětem 
1.  světové  války  a  dokončena  dlažba  v parkové  části  před  hřbitovem.  Ročně 
vydáváme zhruba půl milionu za likvidaci odpadů a druhého půl milionu nás stojí 
údržba veřejné zeleně… Když se  člověk tím hospodařením během roku probírá, 
tak – stejně jako doma – se až děsí, jak jednotlivé náklady naskakují.  

V návrhu rozpočtu na příští rok se nám jako hlavní výdaj projevuje očekávaný 
náklad na vybudování nového veřejného osvětlení v místech, kde by E.ON měl 
provést přeložku distribuční sítě nízkého napětí do kabelu. K tomu ale budeme 
muset taky vybudovat asi za 200 tisíc korun obecní rozhlas. Alespoň někde v obci 
bychom po uložení sítí do země rádi udělali úpravy chodníků tak, aby vyhovovaly 
normě.  Budeme muset  upravit  jejich  šířku  a  přidat  reliéfní  orientační  pásek. 
Vzhledem k tomu, že propočet nákladů jen na osvětlení je ve výši skoro 5 milionů 
korun, budeme je asi muset pokrýt zase z nějakého úvěru. Naštěstí jsou v tomto 
období úroky pro obce docela nízké. Další velkou akcí by měla být realizace výše 
zmiňovaných  stavebních  úprav  na  komplexu  budov  školy  a  obecního  úřadu. 
Kontrolní  rozpočet,  který  vypracoval  projektant,  počítá  s částkou  2,8  milionu 
korun.    Postupně  taky  musíme  chystat  realizaci  cyklostezky,  kde  máme 
naplánovány  nějaké  výkupy  pozemků  a  také  prostředky  na  projektovou 
dokumentaci. V roce 2016 nás čeká už poslední splátka za kanalizaci a to ve výši 
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1,8 milionu korun. Celkem jsou tedy na příští rok naplánovány investiční akce za 
více než 12 milionů korun.  

Co bude v prioritách obce na období vzdálenější,  řešíme  společně  se všemi 
občany už od loňského roku. Loni totiž proběhla anketa, v níž měl každý možnost 
se  k budoucnosti  obce  vyjádřit.  Z výsledků  této  ankety  a  z jednání  na  různých 
úrovních  byl  vypracován  a  následně  zastupitelstvem  obce  schválen  „Program 
rozvoje  obce  Kobylnice  na  období  2016  –  2021“.  Tento  dokument  je  značně 
rozsáhlý  a  můžete  si  jej  včetně  výsledků  dotazníkového  šetření  přečíst  na 
webové  stránce obce. Během několika dnů by měl být  k dispozici na obecním 
úřadu také v listinné podobě, takže prohlédnout si ho bude moci i ten, kdo nemá 
přístup k internetu. V tomto materiálu se dozvíte, že do roku 2021 bychom rádi 
provedli  investice  v hodnotě  asi  45 milionů  korun  a  nápadů  na  další  aktivity 
v budoucnosti  ještě vzdálenější  je tolik, že odhadované náklady činí dalších více 
než 200 milionů korun.  Věřím, že obec bude i v budoucnu hospodařit tak, aby se 
dařilo  rozumně  pokrývat  běžné  potřeby  provozu  obce  a  zároveň  rozvíjet  její 
majetek tak, aby – v souladu se zákonem o obcích – obec vždy i formou investiční 
činnosti  „pečovala o všestranný  rozvoj a potřeby  svých občanů“  (§ 2  zákona o 
obcích). A určitě ne jen proto, že to praví zákon. 

Přeji Vám všem radostné a pokojné prožití Vánoc.  
Lubomír Šmíd, starosta 

SLOVO 	MÍSTOSTAROSTY 	
Konec roku je za dveřmi, nastává čas poohlédnout se za uplynulým rokem. Po 

celoročním  koloběhu,  který  z pohledu  pracovníka,  který má  na  starost  vzhled 
obce i pracovníky, kteří se na tom podílejí, začíná u náledí a sněhu, přes veřejnou 
zeleň a končí padajícím listím (kdy už znovu začíná to náledí a sníh). 

V letošním  roce  jsme  to  převážně  odpracovali  ve  třech.  Místostarosta, 
zaměstnanec  obce  Antonín  Gertner  a  pracovník  z úřadu  práce  Jiří  Pochop. 
V mezidobí ještě vypomáhali dva pracovníci z úřadu práce. Oba předčasně odešli 
z různých důvodů. Od  listopadu ukončil pracovní poměr  i p. Gertner. Odešel na 
vlastní  žádost.  Jeho  odchod mě moc mrzí,  neboť  byl  přínosem  pro  zručnost, 
spolehlivost  a  odpovědnost  k vykonávané  práci.  Tímto  mu  veřejně  děkuji  a 
myslím  si,  že mohu poděkovat  i  za Vás občany Kobylnic, kteří  jste  se  s ním při 
různých  činnostech  na  obci  potkávali. Myslím  že  práce  za  námi  jde  vidět  od 
hřbitova až po Hloušek. Jsme vděčni za vaše podněty a připomínky, co, jak a kde 
je potřeba opravit nebo  vylepšit.  Snažíme  se udržovat  zeleň  i mimo obec,  tím 
více  zamrzí  jednání  některých  jedinců,  kteří  z nepochopitelných  důvodů 
nařezávají mladé stromky. Ty potom samovolně uschnou nebo se v řezu ulomí.  



3 3 

V Hloušku se letos vybudovalo nové posezení u ohniště, které někdo do čtrnácti 
dní poškodil tím, že si udělal z jedné lavečky špalek. 

Vážím  si  Vás,  kteří  naopak  pomáháte  se  sečením  trávy  před  vašimi 
nemovitostmi, hrabete  listí a po celý rok pomáháte udržovat naši obec čistou a 
troufám si říct i pěknou. 

Přeji Vám  všem pohodové  sousedy,  lásku  v rodinném  kruhu,  krásné prožití 
Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do nového roku 2016. 

místostarosta Stanislav Dolanský 

STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	RADY 	OBCE 	
ZASTUPITELSTVO OBCE 
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se konalo 6. zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 Vystoupení z Dobrovolného svazku obcí Region Cezava 
 Svěření movitého majetku  ZŠ  a MŠ  Kobylnice  k hospodaření.  Jednalo  se  o 

myčku nádobí pro výdejnu obědů. 
 

RADA OBCE 
Rada obce schválila: 

 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu 
„ Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“. Jedná se o dotaci na úrok 
z úvěru na nástavbu ZŠ a to ve výši 51.000 Kč. 

 Po proběhnuté elektronické aukci na dodavatele energií schválila smlouvu o 
dodávce  plynu  s firmou  Pražská  plynárenská,  a.s.  a  smlouvu  o  dodávce 
elektřiny s firmou Centropol Energy, a.s.  

 Noční spoj linky N89 na příští rok ve stávajícím rozsahu 
 Dar  stárkům  na  zapůjčení  krojů  na  Kobylnické  krojované  vinobraní  ve  výši 

5.000 Kč. 
 Objednávku  prací  na  údržbě  veřejné  zeleně  okolo  polní  tratě  Rybníky  od 

firmy Rezekvítek 
 Dokončení  zpevněné  plochy  v parkové  části  hřbitova  a  dokončení  úpravy 

komunikace mezi parkovišti u hřbitova  firmou Dlaždičské  a  zednické práce 
Zdeněk Pavlíček. 

 Nákup  materiálu  (umělohmotné  profily)  na  úpravu  lavic  a  stolů  v parku. 
Práce  budou  prováděny  postupně  dle  časových  možností  vlastními 
pracovníky. 

 Zakoupení kontejnerů na bílé a barevné sklo a na plast pro plánované sběrné 
místo v lokalitě U Splavu. 
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 Kroky k zajištění souhlasu vlastníků s provedením komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Kobylnice      

 Výsadbu  stromů  okolo  silnice  Kobylnice  –  Ponětovice  s tím,  že  Správa  a 
údržba  silnic  Jihomoravského  kraje  dodala  76  ks  stromů  (třešně,  slivoně). 
Obec  Kobylnice  ve  spolupráci  s obcí  Ponětovice  zabezpečila  doplňkový 
materiál k výsadbě, brigádníky na výsadbu a dále i omezenou pěstební péči o 
tyto stromy. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

PLATBY 	MÍSTNÍCH 	POPLATKŮ	V 	ROCE 	2016 	
Poplatek za komunální odpad 
Poplatek platí: 

a) fyzická osoba 
1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které  byl  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  na  území  ČR 

povolen  trvalý  pobyt  nebo  přechodný  pobyt  na  dobu  delší  než  90 
dnů, 

3. která podle  zákona upravujícího pobyt  cizinců na území  ČR pobývá 
na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 
azyl  nebo  dočasná  ochrana  podle  zákona  upravujícího  dočasnou 
ochranu cizinců, 

     b)  fyzická  osoba,  která  má  ve  vlastnictví  stavbu  určenou  k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 
Pro  stanovení  výše  poplatku  je  rozhodný  počet  osob  přihlášených  v rodinném 
domě  nebo  1  bytové  jednotce  bytového  domu  k trvalému  pobytu  v obci 
Kobylnice k 1. 1. 2016. Od poplatku jsou osvobozeni:  

a) děti narozené v roce 2016, 
b) třetí  a  další  dítě  do  15‐ti  let  věku,  přičemž  rozhodným  datem  pro 

zařazení do věkové kategorie je datum 1. 1. 2016, 
c) poplatníci  s trvalým  pobytem  v obci  Kobylnice,  kteří  se  prokazatelně 

dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržují mimo území obce 
d) poplatníci s nezjištěným pobytem. 

Poplatník  je  povinen  oznámit  vznik  nebo  zánik  nároku  na  osvobození  správci 
poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl. 
     Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud k 1. 1. 2016:  
 



5 5 

Počet přihlášených v nemovitosti  Poplatek 
1 osoba  500 Kč 
2 osoby  930 Kč 
3 osoby  1 305 Kč 
4 osoby  1 640 Kč 
5 osob  1 950 Kč 
6 osob  2 220 Kč 
7 osob  2 590 Kč 
8 osob  2 960 Kč 
9 osob  3 330 Kč 
10 osob  3 700 Kč 

 
 

Poplatek ze psů 
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 
Sazba poplatku činí ročně: 
za prvního psa                      80 Kč
za každého dalšího psa       120 Kč

Osamělému  důchodci,  který  žije  v rodinném  domku  sám  (bez  ostatních 
příbuzných), se poskytuje poplatková úleva ve výši 40,‐ Kč za prvního psa. 

 Poplatky  je  možno  zaplatit  na  obecním  úřadu  nebo  bezhotovostním 
převodem.  V  případě  bezhotovostního  převodu  je  nutno  poukázat  přesnou 
částku poplatku  a  to  za  každý druh poplatku  zvlášť. V případě,  že  si nebudete 
jisti, kolik přesně máte zaplatit, můžete zavolat na obecní úřad, tel. 544244810, 
kde Vám výši poplatku sdělíme.  

Bankovní spojení pro platby: Sberbank, č.ú. 4200307857/6800: 
‐ variabilní  symbol  pro  poplatek  za  komunální  odpad  =  číslo  popisné 

Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek odvádíte 
(např. č. p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256),  

‐ variabilní  symbol  pro  ostatní  poplatky  VS  =  číslo  domu.  Pokud  je  to 
možné, napište do textu Vaše příjmení a o jaký poplatek se jedná. 

V roce 2016 se veškeré místní poplatky začnou vybírat od 15. února a musí 
být zaplaceny do 31. března 2016. 

Marie Ustohalová, účetní 
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PODZIMNÍ 	DNY 	VE 	ŠKOLNÍ 	DRUŽINĚ	
V  letošním školním roce  jsme do družiny přijali 20 prvňáčků. Tento rekordní 

počet jedné třídy doplňují žáci z ostatních tříd: 13 druháků, 12 třeťáků, 8 čtvrťáků 
a 2 páťačky. Děti jsou rozděleny do 2 oddělení. 

I  letos  jsme  se  zapojili  do  celoročního  školního  projektu  ‐  na  téma 
„STŘEDOVĚK". Dominantou každé  třídy ŠD  je hrad vyřezaný  z kartonu, který  si 
děti  za  pomoci  vychovatelek  nabarvily  a  ozdobily  vlastními  erby.  V  říjnu  jsme 
hradům vyrobili vitrážová okna. 

Každý  měsíc  se  mohou  děti  zapojit  do  soutěže  v  hádankách,  které  jsou  
k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy nebo na  internetových stránkách ŠD. 
Na  konci  měsíce  losujeme  ze  správných  odpovědí  nejlepší  hadače.  Děti 
odpovídají samostatně, některé  luští hádanky s kamarády,  jiní potřebují  rodiče. 
Ať si děti vyberou jakýkoliv způsob, důležité je, aby odpovědi byly správné.  

Září  jsme věnovali dýním, které nám ochotně věnoval pan Juřina. Tímto mu 
děkujeme.  Dýně  jsme  zdobili  přírodninami  –  kaštany,  šípky,  kukuřice,  listy, 
lískové oříšky, klacíky, kytky a jiné přírodniny, které si děti donesly. Strašáky jsme 
vystavili, jako každý rok, před školou.  

Na  začátku  října  jsme  navštívili  Oboru  v  Sokolnicích  nebo‐li  naši  známou 
bažantnici.  Průvodci  nám  byli  zaměstnanci  z  Lesního  školního  podniku  Křtiny. 
Ochotně  zodpovídali  všetečné  otázky  dětí.  Seznamovali  je  s  provozem  obory, 
zvířaty, která tam chovají a proč, se vzácnými a chráněnými rostlinami a stromy. 
S průvodci  jsme  se dostali do míst, kam se běžný návštěvník obory nedostane. 
Viděli  jsme  stádo  daňků,  přinesli  si  suvenýr  ‐  obrovskou  houbu,  kterou  nám 
pracovník obory  věnoval. Nejvíce pozornosti od dětí  se dostalo psovi,  kterého 
měl hajný  s  sebou. Kdo měl  zájem, mohl  si pejska  v  závěru prohlídky pohladit 
nebo ho kousek vést na vodítku.  

V říjnu nás čekala ještě jedna aktivita, na kterou se děti každý rok těší a sice 
„drakiáda". Draky  jsme  si  vyráběli  v družině a na  konci  týdne  jsme  je  vypustili 
ven. Počasí nám vyšlo, vítr foukal, někdy až moc a tak se nejeden drak zamotal 
do druhého.  

Díky  teplému podzimu  jsme v  listopadu uspořádali  ještě  jednu  sportovně – 
vědomostní  aktivitu.  Bylo  to  „koloběžkování  a  podzimní  hry".  Děti  si  tak 
zopakovaly nebo získaly nové poznatky z oblasti dopravní výchovy, proběhaly se 
na ovocné křížovce a na obrázcích zjišťovaly, co nepatří do podzimu. Nechyběla 
ani  rychlostní  zkouška  na  koloběžce.  Na  každém  stanovišti  nám  ochotně 
pomáhaly děti ze 4. a 5. třídy. 

Od poloviny  listopadu  jsme se připravovali na Vánoce. Zdobili  jsme si školní 
družinu vánoční a zimní tématikou a zároveň se chystali na Den otevřených dveří. 
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I letošní rok jsme měli adventní kalendář, s kterým nám předvánoční dny rychleji 
ubíhaly, tvořili jsme cukroví z nepečeného těsta, četli si o vánočních zvycích. 

Nyní bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám  jakkoli pomáhají. Děkujeme 
za Vaše finanční dary, materiální pomoc – odpadové materiály, které se dají ještě 
využít, nově zakoupené pomůcky  či výtvarné potřeby, použité  funkční hračky a 
hry. 

Hezké prožití vánoční svátků a v novém roce 2016 vše nejlepší přejí 
                             vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková  

JAK 	SE 	MÁME 	V 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLE 	 	
Podzimní  krajina  nás  svou  změnou  vyzvala  k  objevování  nových  věcí  ať  už  

v okolí školky nebo na výletech. 
Jako malovaný byl pátek 18. září, kdy všechny přítomné děti vyrazily na výlet. 

Třída  „Berušek“  do  Sokolnic  a  třída  „Motýlků“  pod  Borky.  Berušky  prošly  tiše 
okolo bažantnice, kde se předvádělo několik daňků. V zámeckém parku Domova 
pro seniory potěšily děti místní obyvatele alespoň pozdravem a úsměvem. Děti  
v  areálu  sbíraly  kaštany  a  uspořádaly  oslavu  narozenin  svého  kamaráda.   
Z  nasbíraných  kaštanů  a  dalších  přírodnin  vzniklo  později  mnoho  krásných 
výrobků, z nichž některé si děti odnesly domů, aby si mohly vyzdobit třeba svoje 
pokojíčky.  

Třída mladších  dětí  se  vypravila  na  svoji  první  delší  vycházku  do  přírody.  
Cesta vedla do polí, kde si děti postupně „vychutnaly“ vše, co zrovna viděly. A ke 
koukání toho bylo opravdu dost. Děti zaujala hned první krásně modrá květina, 
kterou  uviděly  u  cesty  –  čekanka. Další  barvy  ukázala  dětem  duha,  když  přes 
proud vody svítilo slunce. Ale najednou někdo uviděl na kopci  traktor při práci.  
To už na nás z dálky „volaly“ ovečky, které se nedaleko pásly. Byl to důvod dát si 
ovocnou svačinku z batůžku. Po krátkém odpočinku šly děti ještě najít místo, kam 
v zimě  zanesou  zajícům  mrkvičku.  Na  zpáteční  cestě  děti  ještě  zamávaly  na 
obrovské  letadlo,  které pomalu  zmizelo  za  kopcem.  Tentokrát  nohy  nikoho 
nebolely. 

S písničkou a úsměvem  jsme  zvládli  zopakovat vše potřebné o bezpečnosti  
v dopravním provozu při programu „S tetinama na zelenou“.  

Navštívili jsme také zahradnictví pana Šustra, který nás provázel skleníkem a 
ukázal  podzimní  květiny  a  vazby. Měli  jsme možnost  vidět,  jak  vznikají  různé 
dekorace k svátku dušiček.  

24.  listopadu proběhl v mateřské škole vzdělávací projekt s názvem „Zdravá 
pětka“.  Je  zaměřen  na zdravý  životní  styl,  především  v  oblasti  zdravého 
stravování.  Děti  si  připomněly  poznatky  o zdravé  výživě,  naučily  se  novou 
písničku,  poznávaly  ovoce  a  zeleninu  a  z  té  vytvářely  obrázky,  které  potom 
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snědly.  Všem  se  program  líbil  a  odnesli  jsme  si  z  něj  spoustu  zajímavých 
poznatků.  

Poslední podzimní akcí byla návštěva místní knihovny. Pověděli  jsme  si,  jak 
vypadá  kniha  a  časopis,  kdo  knihy  píše  a  kdo  do  nich maluje  obrázky,  jak  se 
ukládají do polic  a  jak  se  ke  knihám  správně  chováme. Děti  si prohlédly  celou 
knihovnu a po celou dobu návštěvy nahlížely do obrázkových knížek. 

„Draku,  ty  jsi vážně drak?“ ptaly  se děti papírového draka, který k nám do 
mateřské  školy přiletěl  s letošním podzimem. V písničce „Vyletěl  si pyšný drak“ 
se  vše  vysvětlilo:  Zuby,  které  na  nás  cení,  jsou  jen  papírové.  Děti  nového 
kamaráda přivítaly písničkou „Ahoj dráčku“ a hned se s chutí pustily do tvoření. 
Během  dvou  týdnů  se  na  nás  koukali  draci  ze  všech  stran. Děti  s  nimi  prožily 
různá dobrodružství. Představovali  jsme  si například,  jak vypadá  svět  z výšky a 
nahlédli  i do dračí pohádkové říše. Když se s kamarády dráčky děti  loučily, to už 
se blížil advent a s ním i radostné období Vánoc. 

Kolektiv učitelek MŠ 

NEVĚŘTE 	FALEŠNÝM 	PROROKŮM 	 	
Potkali  jste se už někdy s podomními prodejci, nebo  jste byli někdy pozváni 

na předváděcí akci, kde  jste  si mohli  zakoupit naprosto  jedinečné hrnce,  které 
snad za Vás i samy uvaří, nebo jste mohli využít nabídky na zázračný polštář nebo 
přístroj,  který Vám  zaručeně  vyléčí  všechny Vaše  neduhy  od  nespavosti  až  po 
rakovinu?  Asi  ano.  A  věříte  jim  ještě?  To  už  asi  ne!  Po  různých  televizních 
reportážích a  jednom  filmu už snad každý ví, že  jsou  to obyčejní darebáci  jinak 
řečeno „šmejdi“. Jejich proroctví o zázračných přístrojích jsou falešná a ve svých 
důsledcích pro celou společnost silně škodlivá. Nemyslím si, že by  jejich  jednání 
mohlo vycházet z dobrého srdce. 

Včera  jsem  zjistil,  že podobné  falešné proroky máme  i u nás v Kobylnicích. 
Jejich  proroctví  však  neslibují  zázraky.  Právě  naopak  –  šíří  poplašnou  zprávu! 
Totiž: Předávají dál zaručenou informaci, že v příštím školním roce nebude v naší 
škole otevřena první  třída. Chudáčci  prvňáčci  se prý budou muset přihlásit do 
školy jinde a chudáci rodiče je tam budou muset vozit! 

Takovou  informaci může šířit  jen veliký hlupák nebo veliký darebák. Hlupák 
tehdy, jestli si snad myslí, že obec, která ze všeho svého majetku investuje nejvíc 
do školy a na další investice se chystá, tak že by tato obec chtěla poškodit vlastní 
školu tím, že by do ní odmítla přijmout své občánky, které před pár lety s radostí 
–  vítala. Bohužel se domnívám, že jde spíše o člověka, jehož srdce stejně jako u 
těch podomních prodejců – není dobré. 

Stejně jako balamucení důvěřivých lidí poškozuje celou společnost, stejně tak 
i  takovéto  falešné  informace mohou  poškodit  školu  a  v důsledku  i  celou  naši 
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obec. Kdyby těmto hloupým nebo zlým řečem rodiče uvěřili, mohlo by se stát, že 
bychom prvňáčky neměli ne proto, že by tak rozhodla obec, ale proto, že by se 
rodiče sami rozhodli poslat své dítě do nějaké školy v okolí. 

A co by se stalo s naší školou? Pokud by rodiče těmto řečem uvěřili, škola by 
během  pár  let  skončila.  Kobylnické  děti  by  pak  ztratily  vazbu  na  svoji  rodnou 
obec  zprostředkovanou  v útlém  věku  právě  prožitkem  vlastní  náležitosti 
k jednomu místnímu kolektivu svých vrstevníků, který právě ve škole má základ. 
Tím by se postupně čím dál rychleji vytrácela i ona obecní pospolitost, spočívající 
třeba  v tom,  že  si maminky  občas  navzájem  pohlídají  děti,  že máte  koho  ze 
sousedů požádat, aby vám nakrmil vašeho psa nebo kočku, když  jedete na pár 
dní z domu, nebo že víte, že na vás sousedé myslí, když vás třeba skřípne nějaká 
nemoc. 

Já si myslím, že by byla škoda o toto všechno a ještě o mnoho dalšího přijít. 
Proto opakuji a vyzývám: „Nevěřte falešným prorokům!“ 

Ing. Lubomír Šmíd, starosta 

SBOR 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	KOBYLNICE 	
HASIČI MUŽI 
V neděli 23. srpna byl v 9.00 odstartován již 24. ročník triatlonového závodu 

Slaměný muž. V silném dvacetičlenném poli  jsme obstáli  čestně: bratr Votápek  
Laďa    st.  obsadil  15.  a  bratr  Štěpánek  Pavel  19.  místo.  Plavecká  část  se 
odehrávala na rybníku Grunty, dvakrát tam a zpět (cca 450 m), potom následuje 
25  km  na  kole,  celkem  tři  okruhy  z Jiříkovic  po  státní    silnici  přes  Blažovice. 
Závěrečná  běžecká  část je po obecních komunikacích v délce 5 km. 

Přestože  Slaměný  muž  patří  k tzv.  krátkým  triatlonům,  je  každý  závodník 
dlouhé minuty na trati sám a zvítězí každý, kdo závod dokončí – sám nad sebou. 

Ve dnech 6.‐7. 11. se bratři Pavel Štěpánek a Laďa Votápek zúčastnili kurzu 
Řešení  mimořádných  událostí  ‐  práce  na  vodě.  Teoretická  část  probíhala  ve 
školicím středisku OU Strachotín. Předměty: první pomoc, rizika práce na vodě a 
bezpečnost. Praktická část potom na vodní nádrži Nové Mlýny III: Záchrana osob 
z vody, řízení motorových  i bezmotorových záchranářských plavidel a došlo  i na 
plavání v PS II i v zásahovém obleku. 

Ještě, že si se sušením mokrých věcí náš krb v hasičce hravě poradil. 
zapsal bratr Votápek L. 

	
MLADÍ HASIČI  
Dne 3. 10. 2015 proběhla soutěž v požárnické všestrannosti  (branný závod)  

v Hostěnicích, které se letos poprvé zúčastnila všechna naše družstva (přípravky, 
mladší,  starší  žáci  a  jeden  dorostenec).  Tento  závod  je  spojen  se  znalostmi 
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hasičských  dovedností  a  to:  základní  uzly,  zdravověda,  topografické  a  grafické 
značky,  orientace  na  mapě  pomocí  buzoly,  střelba  ze  vzduchovky  apod.  
V  kategorii přípravek  si děti  vybojovaly poháry  za 2. a 3. místo, mladší  žáci  se 
umístili  na  pěkném  15.  a  20.  místě,  starší  žáci  se  umístili  na  17.  místě  a 
dorostenec jednotlivec Jan Záviška získal 14. místo.  

 V říjnu začalo navštěvovat hasičskou zbrojnici nové družstvo dětí z přípravné 
skupiny. Věnujeme se základním uzlům na uzlovací open ligy, které nás teď přes 
zimní měsíce čekají.  

První  soutěž  v  uzlování  proběhla  14.  11.  2015  v Drnovicích  u Vyškova. Na 
soutěž  se  vypravila:  4  družstva  přípravek,  2  družstva  mladších  a  2  družstva 
starších žáků. V kategorii přípravek jsme si po velmi vypjatém boji vybojovali 1., 
2.,  10.  a  14. místo.  V  kategorii mladších  a  starších  žáků  jsme  se  nedostali  do 
prvních 16‐ti nejlepších družstev,  ale  tato  zkušenost nás neodradila  a  i nadále 
pokračujeme v trénování a zlepšování techniky vázání uzlů.  

Další uzlovací open liga se bude konat 12. 12. 2015 v Hrušovanech u Brna. 
Nyní  připravujeme  pro  všechny  naše  dětské  oddíly  mikulášské  a  vánoční 

besídky  a  současně  se  zabýváme  přípravou  na  vystoupení  dětí  na  ostatkový 
karneval, který se bude konat v únoru. 

Trénujeme každý týden v následujícím složení: 
Přípravka (starší) ‐ pondělí od 16:00 do 17:30 hod. 
Ludvík  Cecálek,  Jakub  Florian,  Matyáš  Mezuliánik,  Jakub  Spáčil,  David 

Pospíšil, Denis Pospíšil, Vanesa Bětíková, Nela Chybová, Eliška Šlapanská, Adam 
Oldřich 

Mladší žáci ‐ středa od 16:00 do 18:00 hod. 
Vojtěch Smetana, Julie Šlapanská, Emma Zlatníková, Fabián Hastík, Jan Fojtík, 

Jan Kopřiva, Tobiáš Garlík, David Kryštof, David Růžička, Jakub Jiří Novák, Ondřej 
Soukop, Jakub Soukop, Petr Polák, Adam Ševčík 

Starší žáci ‐ čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. 
Linda Benešová, Adéla  Zlatníková,  Sandra Valová, Markéta Němcová, Nikol 

Kryštofová, Adriana Krausová, Ondřej Smetana, Patrik Florian, Natálie Mazalová 
Přípravka (mladší) ‐ pátek od 15:30 do 17:00 hod. 
Antonín Špondr, Lukáš Vala, Matěj Šesták, Ondřej Chyba, Tereza Kopřivová, 

Tereza  Fučíková,  Andrea  Fechová,  Eva  Březinová,  Nela  Dvořáčková,  David 
Dvořáček, Filip Vašíček, Patrik Spáčil, Jan Staněk a Sára Pavlišová. 

Za MH Kobylnice napsala vedoucí mládeže: Zdeňka Pospíšilová 

INSTRUKTORSKÝ KURZ HASÍK 
Ve dnech 9.‐11.10. a 20.‐21.11. 2015 se 4 členové našeho hasičského sboru 

účastnili  lektorského  kurzu  HASÍK  DĚTEM.  Jedná  se  o  preventivně  výchovnou 
činnost  v  oblasti  požární  ochrany  a  ochrany  obyvatelstva  a  tato  výuka  se 
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zaměřuje na žáky 2. a 6. třídy základních škol. Na školení jsme se vydali v sestavě 
Eva Dvořáčková, Dana Cecálková, Zdeňka Pospíšilová a Ladislav Votápek starší.  

V první 3‐denní etapě jsme se učili teoretickou část, procházeli jsme učivo ze 
studijních materiálů:  jak  vysvětlit  látku  dětem  ze  2.  třídy  ZŠ  a  naopak  co  již 
zvládnou  šesťáci  ‐  u  nich  se  s  učivem  jde  více  do  hloubky.  Psaná  látka  je 
prokládaná spoustou obrázků, scének a názorných ukázek.  

Časový prostor mezi termíny školení byl pro nás ‐ budoucí instruktory ‐ určen 
k praktické zkoušce výuky v reálné třídě. Rozděleni jsme do dvojic Eva + Zdeňka a 
Dana + Laďa. 

Já a Zdeňka jsme navštívily 2. třídu ZŠ Kobylnice, 6. třídu ZŠ Krásného Brno ‐ 
Juliánově a třídu Motýlků v MŠ Kobylnice. Dana s Laďou měli na starost 5. třídu 
ZŠ Kobylnice, 2. třídu v ZŠ Prace a Berušky v MŠ Kobylnice.  

Děti  nás  se  zaujetím  poslouchaly,  hlásily  se  a  celkově  moc  dobře 
spolupracovaly. Děti v MŠ si na vlastní kůži vyzkoušely část z hasičské výstroje  ‐ 
boty, kabát a helmu. Tato část je zaujala asi nejvíce . Žáci ZŠ již spolupracovali 
tím, že říkali příklady z vlastních zkušeností, jako např. kde se setkali s hasiči nebo 
jaké mají zkušenosti s popáleninami. Všechny děti byly odměněny ‐ ať už formou 
sladkých drobností během  výuky,  tak  i praktických dárků  v podobě hasičského 
pexesa, vystřihovánky hasičské tatry nebo pokladničky a další. 

Ve druhém termínu ‐  listopadovém,  jsme se opět sešli v Tišnově ve školicím 
středisku  a  zde  absolvovali  závěrečnou  část  kurzu.  V  této  části  nás  lektoři 
zkoušeli  z  toho,  co  jsme  absolvovali  v  praxi,  zkoušeli  jsme  si  různé  scénáře  a 
možné situace, se kterými se můžeme v praxi setkat.  

Závěrem  tohoto  školení  jsme  dostali  certifikát  ve  vzdělávacím  programu 
HASÍK CZ  ‐ výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jsme 
tedy oficiálně všichni 4 lektory Hasíka. Každý rok tedy budeme školit nové žáčky a 
vzdělávat je v této oblasti. 

                                                                                                            Eva Dvořáčková 

HASIČKY V ZIMNÍM OBDOBÍ 
Jelikož  je už po závodní sezóně, nyní se soustředíme na uzlovací  ligu dětí a 

vypomáháme  s  tréninky  a při  soutěži  samotné.  Také dáváme dohromady plán 
činnosti  na  příští  rok  a  i  velmi  obsáhlou  zprávu  za  ženy  na  výroční  valnou 
hromadu.  

Také  stále platí,  že nabízíme možnost  ženám  zapojit  se mezi nás  a  stát  se 
hasičkou v kobylnickém sboru. 

                                                                                      Za ženy Eva Dvořáčková 
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VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 	
V sobotu 25.  října 2015  jsme v zasedací místnosti obecního úřadu uvítali 
do  společenství naší obce děti, které  se narodily od dubna 2015 do  září 
2015.  
Byly  to:  Vojtěch  Sobotka,  David  Mašek,  Markéta  Nováková,  Alena 
Buchtová,  Daniel  Unzeitig,  Agáta  Peclová,  Klára  Sedláčková,  Jakub 
Slanina a Gabriela Jelenová. 
Pan  starosta  Ing.  Lubomír  Šmíd  pronesl  slavnostní  projev  k rodičům  a 
dětem popřál šťastné první krůčky do života.  
O milou atmosféru se  tentokrát zasloužily pod vedením paní učitelky  Ivy 
Kvasničkové  děti  z naší  základní  školy.  Byly  to:  Tereza  Klašková,  Nikol 
Kryštofová, Amálie Kubátová a Anežka Šilhánová, kterým tímto děkujeme. 
Poděkování  také patří panu  Josefu Florianovi, který  se nám vždy  stará o 
hudební doprovod. 

                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

KOMISE 	PRO 	DĚTI 	A 	MLÁDEŽ 	
Dýňodrakiáda  byla  letos  od  rána  v ohrožení.  Předpověď  počasí  nás  ráno 

donutila  vyhlásit  zkrácení  programu  jen  na  soutěž  dýní.    Nicméně  počasí  se 
umoudřilo a my mohli uskutečnit celý program včetně soutěží a pouštění draků. 
V pravý  čas  přestalo  poprchávat,  vykouklo  sluníčko  a  zvedl  se  vítr.  Za  pomoci 
starších  školaček  a náctiletých  se uskutečnily  soutěže pro menší  –  skok  v pytli 
kolem dýní, slalom s naloženými stavebními kolečky, chůze na chůdách, hod na 
cíl.  Za  pomoc  děkujeme  Anežce  Šilhánové,  Amálce  Kubátové,  Lucce  Peclové, 
Žanetě  Štefkové,  Adéle  Zlatníkové,  Markétě  Němcové  a  Lindě  Benešové. 
Soutěžní dýně byly opět výborné, draci létali a odpoledne dopadlo díky všem na 
jedničku .  

Další akcí byl Světluškový průvod na vítání Martina. Letos jsme opět pokořili 
hranici 100 dětí na akci. Ohňostrojem  jsme průvod zahájili a básničkou  jsme na 
konci přivolali sv. Martina na koni, který dětem přivezl malé odměny a i jeho kůň 
nám zanechal nepříliš voňavý poklad na parkovišti .   

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a pohody a doufáme, že se příští 
rok  setkáme  na  nejbližších  akcích  a  to  Světluškovém  průvodu  na  vítání  jara  a 
Kobylnickém hrkání.  

Za komisi pro děti a mládež Petra Štefková 
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SPORTOVNÍ 	ROK 	2015 	
V letošním roce sportovní komise naší obce vyhlásila 11 sportovních akcí. Ty, 

které proběhly, byly úspěšné  a  snaha organizátorů  i účastníků byla odměněna 
nejen  sportovními  zážitky.  Již  několikrát  začínal  sportovní  rok  lyžařským 
zájezdem. V loňském roce jsme dokonce vyhlásili anketu na webových stránkách 
obce, avšak  i přesto  se nenašlo dostatek zájemců. A  tak  sportovní  rok začal ve 
spolupráci se Sokolem tradičním turnajem stolního tenisu pro dospělé a pro děti. 
Následující  akcí byl  turnaj  ve  čtyřhrách  v badmintonu.  První  ročník měl  velkou 
účast  a  z této  akce  by  se mohla  stát  dlouholetá  tradice.  Novinka  ‐  cyklistické 
odpoledne pro děti  v druhé půli  května – bylo  kvůli  špatnému počasí  zrušeno. 
Příští  rok  však  tuto  akci  opět  vyhlásíme.  Dětská  olympiáda,  letos  i 
s moderátorem, byla znovu názornou ukázkou správného sportovního ducha vč. 
soutěživosti našich dětí a mládeže. Byla připravena i nová disciplína v kanoistice, 
avšak  výška  vody  nám  nepřála,  snad  příště.  Prázdninový  cyklozájezd  se  letos 
konal na ose  Innsbruck  – Mnichov  a  kladné ohlasy  jste  již mohli  v listech  číst. 
Dalším  turnajem  měl  být  turnaj  tenisový  ve  čtyřhrách  žen  a  mužů  a  v mini 
dvouhrách pro děti. Přihlásily  se však  jen dvě dvojice mužů,  jedna  žen a  jedno 
dítě. Snaha vyhlásit turnaj ještě v náhradním říjnovém termínu sice byla, ale už to 
nevyšlo.  Doufám,  že  příští  rok  bude  tato  tradice  opět  pokračovat.  Na  nově 
vyhlášený turnaj v pétanque se bohužel nepřihlásil jediný zájemce a proto se tato 
akce  vyškrtla  i  z kalendáře  na  příští  léta.  Posledním  sportovním  kláním  roku 
v případě sněhové nadílky bude silvestrovské běžkování. Je to už pár let, co jsme 
organizovali  silvestrovské  běhy,  avšak  vzhledem  k menší  a  menší  účasti  je 
vhodné  vnést  nový  duch  do  tohoto  klání,  ať  už  v podobě  závodu  na  běžkách, 
nebo třeba biatlonu, ke kterému vlastně ani sníh není potřeba. 

Rád  bych  poděkoval  nejen  členům  komisí  a  pomocníkům  za  obětování 
volného  času  při  organizování  akcí,  ale  také  rodičům  za  to,  že  vedou  děti  ke 
sportování.  

Petr Peško, předseda sportovní komise 

LETOŠNÍ 	OSLAVA 	DNE 	SENIORŮ	
Oslavu  Dne  seniorů  uspořádala  obec  Kobylnice  letos  opět  dne  1.  října. 

Tentokrát se poněkud  lišila od  těch předcházejících. Seniory odvezl autobus na 
zámek do Slavkova u Brna.  

Slavkovský  zámek  patří  k nejstarším  dochovaným  panským  sídlům  na 
Moravě. Známý  je především  jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a 
jako místo,  poblíž  něj  se  v  roce  1805  odehrála  Bitva  tří  císařů.  Toto  je  všem 
místním občanům známo. 
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Tentokráte se nejednalo  jenom o prohlídku zámku, ale o výstavy, které zde 
byly  instalovány. Měly nás zavést do minulosti a připomenout  různé nástroje a 
náčiní,  které  se  používalo  nejen  v cukrářské  výrobě,  ale  i  v domácnostech  na 
venkově.  Tak  si  všichni  účastníci  připomněli  věci,  které  jen mlhavě  zůstaly  ve 
vzpomínkách z mládí. 

Kromě  toho  si  každý  senior  mohl  bezplatně  nechat  změřit  krevní  tlak  a 
hladinu  cukru  v krvi.  Na  závěr  proběhlo  občerstvení  v zámecké  restauraci. 
Jménem skupiny seniorů děkuji vedení naší obce za tento zdařilý výlet. 

Za seniory Zdenka Karmazínová. 

KOBYLNICKÉ 	KROJOVANÉ 	VINOBRANÍ 	
Letos  už  šestým  rokem  se  v sobotu  19.  9.  2015  v naší  obci  uskutečnilo  

kobylnické  krojované  vinobraní.  Počasí  bylo  nad  očekávání  příjemné  a  teplé, 
takže jsme krojovanou zábavu na přání prodloužili o jednu hodinu. O hojné účasti 
není třeba  již psát,  jedná se o  jednu z mnoha akcí v naší obci, na kterou se naši 
občané  těší  a  přijdou  si  na  své  nejen  dospělí,  ale  i  děti.  Ty  si  užily  nejen 
trampolínu, ale mohly  i ochutnat cukrovou vatu a další sladkosti, které zde byly 
k dispozici. Letošní krojovanou zábavu naši stárci připravili oproti minulým rokům 
v jiném,  veselejším  duchu.  Doufáme,  že  humorné  vystoupení  stárků,  které 
následovalo  po  slavnostním  nástupu,  vás  všechny  dostalo  do  veselé  nálady. 
K tanci a poslechu hrála jako každoročně hudební skupina Free band ze Znojma. 
Zazpívali  a  zatancovali  jsme  si  jak  při  dechové  hudbě,  tak  i  v moderním  stylu. 
Děkujeme  všem  občanům,  kteří  při  zvaní  stárků  přispěli  finanční  částkou  a 
přičinili se tak o konání tohoto svátečního odpoledne. Díky patří také sponzorům 
akce, mezi které patří především manželé Boháčkovi, Mazalovi, Jarmila a Jaroslav 
Vičarovi,  paní  Poláčková,  obec  Kobylnice  a  nesmíme  zapomenout  na  naše 
největší pomocníky, kteří se jako každý rok zhostili prodeje burčáku, byli jimi pan 
Zdeněk  Špondr,  Aleš  Tůma  st.  a  Jaroslav  Vičar.  Děkujeme  všem  za  skvělou 
atmosféru a těšíme se na vás znovu 17. 9. 2016.  

Přejeme šťastné vykročení do nového roku.  
za stárky Petra Fojtíková 

HALOWEEN 	A 	ZVĚŘINOVÉ 	HODY 	
O víkendu 31. 10. a 1. 11. 2015 pořádala restaurace Za Kovárnou již pošesté 

v Kobylnicích Halloween a zvěřinové hody. Děti si zaskotačily při reprodukované 
hudbě,  zasoutěžily  si  a  každé  z nich odešlo  se  sladkou odměnou. Opětovně  se 
nás  zde  sešlo  hodně  a  o  tom,  že  je  tato  akce  občany  vítána  svědčí  fakt,  že 
v kuchyni nezůstala navíc ani jedna porce vynikajících zvěřinových dobrot našeho 
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kuchaře  a  číšníka  v jedné  osobě, Michala  Horyny.  Jako  každoročně  dospělí  v 
halloweenských  maskách  obdrželi  při  vstupu  tradiční  tekutou  odměnu,  děti 
samozřejmě v podobě  laskomin. Děkujeme proto opět vám všem, kteří  se  této 
akce zúčastníte. Právě pro vaši hojnou účast tuto akci připravujeme rádi a těšíme 
se na vás všechny za rok opět na shledanou. 

                                                                    Kolektiv restaurace Za Kovárnou 
 

KOBYLNICE 	V 	OBDOBÍ 	BITVY 	U 	SLAVKOVA 	
V roce  2015  jsme  si  připomněli  210.  výročí  bitvy  u  Slavkova.  V těchto 

událostech  sehrály  i  Kobylnice  svou  roli.  Pojďme  si  proto  události  té  doby 
připomenout. 

V roce  1805  čítaly  Kobylnice  na  několik  desítek  stavení,  tu  větších,  tu 
menších. Kobylnice byly obcí, jako všechny v okolí, v zásadě zemědělské. Bylo zde 
také rozšířeno rybníkářství. Chov ryb byl oblíbený především u vrchnosti a ryby 
samotné pak byly často na jejich stolech nejen jako postní pokrm. Dodnes známe 
lokalitu Na Rybnících, kde kdysi byly velké vodní plochy. Například v prostorech 
mezi Zlatým potokem a Borkami se  rybníky  táhly až  téměř k Ponětovicím. Tyto 
rybníky  společně  se  Žatčanským  a  ještě  větším Měnínským  rybníkem  sehrály 
výraznou  roli v bitvě u Slavkova. Měnínský  rybník  se  svou  rozlohou cca 500 ha 
patřil k největší vodní ploše v moravském markrabství. Avšak krátce po skončení 
napoleonských  válek  se  tyto  rybníky  začaly  vypouštět  a  rušit.  Nastala  nová 
zemědělská  produkce  cukrové  řepy  a  rozvoj  cukrovarnictví.  Vodní  pláně, 
v mnohých případech velice mělké, uvolnily místo polím, které  jako orná půda 
představovali pro vrchnost vyšší výnosy. 

V roce 1805 měli Kobylnice v držení Ditrichštejnové spolu s několika dalšími 
vesnicemi  nebo  jejich  částmi. Byly  to  například  Sokolnice,  Ponětovice,  Telnice, 
Blažovice, Sivice a části Jiříkovic, Tuřan i Šlapanic.  

Právě zde  se  schylovalo k události, na niž celá Evropa neměla zapomenout. 
K nejslavnější  bitvě  císaře Napoleona  –  bitvě  u  Slavkova.  Francouzům  přinesla 
vítězství a slávu, rakousko‐ruským jednotkám katastrofální porážku. Lidem žijícím 
toho roku v Kobylnicích však přinesla jen strádání, strach, nejistotu a v nejhorším 
případě i smrt. 

Toho  roku  1805  prošla  vojska  Kobylnicemi  i  několikrát.  Nejdříve  koncem 
listopadu,  asi  18.  dne  spojenci  táhnoucí  od  Vídně  přes  Brno  do  Olomouce. 
Posléze dorazily  jednotky  francouzské,  zhruba 20. – 21.  listopadu a  s nimi  také 
začaly  rekvírace,  tzn.  zabavování  koní,  potahů  aj.  Místní  obyvatelstvo 
samozřejmě  zažilo  i  rabování a drancování  ze  strany Francouzů,  i přesto,  že  se 
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velení  snažilo  ještě  proti  těmto  neduhům  zasahovat.  Vesničané  se  ocitli 
v absolutním obklíčení armád. To nejhorší je však teprve čekalo.             

pokračování příště 

NAŠI 	JUBILANTI 	
Významná  životní  jubilea  v první  polovině  r.  2016  (leden  ‐  červen)  oslaví  tito 
občané: 
 
50 let       
Josef Radauscher 
Pavel Svoboda 
Zdeňka Matulová 
Antonín Nevařil 
Vlastimil Knotek 
 
60 let 
Marie Ustohalová 
Ladislav Staňa 
 
65 let 
Jan Valnoha 
Januše Fárníková 
Jana Kleinová 
Miroslav Ondráček 
Zdenka Čandrlová 
Růžena Vudiová 
 
70 let 
Dana Novotná 
Karel Remeš 
Božena Křivková 
Zdenka Karmazínová 
Bohumil Vrba 
Vladimíra Lišková 
Alena Adámková 
Eliška Konečná 
 
75 let 
Jarmila Chlupová 

Anežka Juřinová 
Alois Beneš 
Jozef Vrábel 
Karol Ládi 
Růžena Rudolecká 
Anna Vrábelová 
 
80 let 
Eliška Jelínková 
 
81 let 
Růžena Jindrová 
 
82 let 
Jan Doležal 
 
83 let 
Leopold Vykoupil 
Marie Crhová 
Marie Fatková 
Adolf Šmoldas 
 
84 let 
Františka Špondrová 
Marie Bednářová 
 
85 let 
Ladislav Staňa 
Božena Staňová 
Věra Braunerová 
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86 let 
Zdenka Štěpánková 
Marie Jadrná 
Jiřina Kučerová 
František Bednář 
 
87 let 
Jiří Jadrný 
 
89 let 
Marie Jiříčková 
 

90 let 
Květoslava Šafránková 
 
91 let 
František Vašíček   
 
92 let 
Božena Florianová 
 
95 let 
Ludmila Bílková 

                     
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁJEZDY 	V 	ROCE 	2016 	

Lyžařský zájezd 
Na  sobotu 13. 2. 2016 je naplánován lyžařský zájezd do rakouského zimního 

střediska  Lackenhof‐Ötscher.  Odjezd  z Kobylnic  ve  4  hodiny  ráno,  příjezd  ve 
večerních hodinách. Celodenní skipas dospělí 37 €, děti do 15 roků 21 €, mládež 
do  19  roků  32  €.  Informace  o  středisku  na  www.bergfex.cz/lackenhof‐
oetscher/panorama/.  Cena  za  dopravu  480,‐  Kč  za  osobu.  Děti  do  15  let 
z Kobylnic budou cenově zvýhodněny.  Přihlašovat a platit je možné do 4. 2. 2016 
na Obecním úřadě. V případě nezaplnění autobusu do toho termínu se akce ruší 
a peníze budou vráceny.  

 
Cykloturistický zájezd k Balatonu 
Při  plánování  zájezdů  se  snažíme  střídat místa  s delší  a  kratší  dojezdovou 

vzdáleností. Pro příští rok jsme v termínu 19. – 21. 8. 2016 naplánovali zájezd do 
místa, které není od nás příliš daleko. Jezero Balaton je od Kobylnic vzdáleno asi 
300 km. 

17 

86 let 
Zdenka Štěpánková 
Marie Jadrná 
Jiřina Kučerová 
František Bednář 
 
87 let 
Jiří Jadrný 
 
89 let 
Marie Jiříčková 
 

90 let 
Květoslava Šafránková 
 
91 let 
František Vašíček   
 
92 let 
Božena Florianová 
 
95 let 
Ludmila Bílková 

                     
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁJEZDY 	V 	ROCE 	2016 	

Lyžařský zájezd 
Na  sobotu 13. 2. 2016 je naplánován lyžařský zájezd do rakouského zimního 

střediska  Lackenhof‐Ötscher.  Odjezd  z Kobylnic  ve  4  hodiny  ráno,  příjezd  ve 
večerních hodinách. Celodenní skipas dospělí 37 €, děti do 15 roků 21 €, mládež 
do  19  roků  32  €.  Informace  o  středisku  na  www.bergfex.cz/lackenhof‐
oetscher/panorama/.  Cena  za  dopravu  480,‐  Kč  za  osobu.  Děti  do  15  let 
z Kobylnic budou cenově zvýhodněny.  Přihlašovat a platit je možné do 4. 2. 2016 
na Obecním úřadě. V případě nezaplnění autobusu do toho termínu se akce ruší 
a peníze budou vráceny.  

 
Cykloturistický zájezd k Balatonu 
Při  plánování  zájezdů  se  snažíme  střídat místa  s delší  a  kratší  dojezdovou 

vzdáleností. Pro příští rok jsme v termínu 19. – 21. 8. 2016 naplánovali zájezd do 
místa, které není od nás příliš daleko. Jezero Balaton je od Kobylnic vzdáleno asi 
300 km. 



1818 

Zájezd  by  začal  brzy  ráno  v pátek  19.  8.  2016  nakládkou  kol.  Po  4  až  5 
hodinách  jízdy  autobusem  bychom  dorazili  do města  Keszthely  a  odtud  už  na 
kolech vyrazili do 60 km vzdáleného kempu u města Balatonfüred. Zde bychom 
nocovali 2 noci. Druhý den bychom pokračovali v okružní cestě kolem Balatonu 
k vesnici  Szántód,  kde  je  přívoz,  kterým  se  přes  jezero  dostaneme  zpět  do 
kempu. Najedeme opět asi 60 km. Třetí den  sbalíme  stany a přívozem  se opět 
dostaneme na druhý břeh Balatonu, abychom mohli pokračovat v okružní cestě. 
Tu  zakončíme  po  asi  60  km  u Balatonkeresztúru.  Zde  v  odpoledních  hodinách 
naložíme kola a vyrazíme zpět do Kobylnic. 

Přihlašovat na zájezd se budete moci podle stejných pravidel jako  letos. Vše 
se dozvíte v jarních Kobylnických listech.  

 
Turnaj ve stolním tenise pro děti 
Turnaj  se  uskuteční  v neděli  21.  2.  2016  od  14  hodin  v sále  sokolovny. 

Zúčastnit se ho mohou neregistrované děti do 15 let. 
Sportovní komise 

 
Turnaj ve stolním tenise pro dospělé 
TJ Sokol Kobylnice pořádá v sobotu 20.2.2016 od 14 hodin v sále sokolovny 

turnaj pro neregistrované hráče od 15 let. Bližší informace se dozvíte z plakátů a 
hlášení obecního rozhlasu. 

Milan Ulbrich 

RESTAURACE 	ZA 	KOVÁRNOU 	
Vážení spoluobčané,  
dovolte mi,  abych  vám  touto  cestou  poděkoval  za  přízeň,  kterou  věnujete 

restauraci Za Kovárnou, a za účast na všech akcích, na kterých se naše restaurace 
podílí či je sama pořádá.  Rád bych vás, jako každým rokem, pozval na akce, které 
nás v příštím roce čekají: 
29. 01. 2016  20.00 hod  Pyžamový ples 
26. 03. 2016  11.00 hod  Vepřové hody 
30. 04. 2016  16.00 hod  Čarodějnický rej 
28. 05. 2016  16.00 hod  MDD 
17. 09. 2016  16.00 hod  Kobylnické vinobraní 

 
Dovolte mi, abych vám všem  jménem zaměstnanců restaurace Za Kovárnou 

poděkoval  za  vaši  přízeň  a  popřál  vám  všem  do  nového  roku  hodně  životní 
pohody, zdraví a spokojenosti.  Těšíme se na vás  

                                                                                                            František Kučera 
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Kurzy probíhají v přírodě 
Jako přednášející se do projektu zapojují i studenti medicíny a lékaři, profesionální 

lektoři ale i pacientky, které samy prodělaly rakovinu prsu (z pacientské organizace 
Mamma help), dobrovolníci a koordinátoři z AIDS center či pacienti HIV pozitivní (Česká 
společnost proti AIDS). 

Semináře mají podobu víkendových pobytů žen a matek, které si mohou s sebou vzít 
své děti. Děti starší 12 let se mohou dle svého vlastního rozhodnutí přednášek zúčastnit. 
Pro ty mladší je připraven zábavný doprovodný program s animátory, například v přírodě, 
kde probíhá většina pobytů. 

Projekt řídí a koordinuje S.A.D. Do tvorby programu a do koordinace projektu se 
zapojili i dobrovolníci ze společnost GSK. Více informací je k dispozici na www.krokuz.cz. 

 
Co jste třeba nevěděli? 

 Nejčastější cesta přenosu viru HIV je nechráněným pohlavním stykem, krví nebo 
z matky na dítě.  

 Virus HIV se nepřenáší podáním ruky, běžným společenským stykem, sdílením 
nádobí a příborů nebo WC, kašláním a kýcháním, hmyzem. 

 Astma je nevyléčitelná nemoc, pacient jí tedy nikdy nebude zcela zproštěn. Při 
dodržování medikace však může vést naprosto plnohodnotný život, jakoby astma 
neměl. 

 Riziko rozvoje astmatu u pacientů s chronickou (také nealergickou!) rýmou je3x – 4x 
vyšší než u pacientů bez rýmy. 

 Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, 
nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním 
docházení. 

 Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. 

 Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 
ošetřují. 
Více informací i o dalších tematických okruzích naleznete nawww.krokuz.cz.  

O projektu KROKUZ 
Projekt společnosti GSK Krokuz vznikl ve spolupráci se Sdružením azylových domů 
v České republice. Jedná se o sérii vzdělávacích seminářů, které jsou určeny dívkám, 
ženám a matkám žijícím v azylových domech. Název Krokuz vzniknul jako zkratka Krok ku 
zdraví, ústředním tématem je zdravotní gramotnost. Projekt byl spuštěn v únoru 2013 a je 
plánován do konce roku 2015, kdy by se ho měly postupně zúčastnit ženy ze všech 
azylových domů, které jsou členy Sdružení azylových domů v ČR. Projekt má za cíl 
pomoci ženám, které bývají často opomíjenou skupinou a nemají se koho zeptat, aby se 
dokázaly lépe orientovat v českém zdravotnickém systému a rozhodovat se o svém zdraví 
a zdraví svých dětí na základě validních informací. Více na www.krokuz.cz.  

 
 
 

Kontakt 
Mgr. Jakub Hofmann, Communication manager, GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 

Praha 4 |  222 001 202 (111) jakub.j.hofmann@gsk.com| www.gsk.cz 
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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň 
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

   P

 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
 Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas! 
 Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

   J

Uživatelé SIPO

1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 

2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete 
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Jak na to?

Proč?
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Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015 

                                     
 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 

 
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 
 

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému 
 

pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a 
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému. 
 

 občanského průkazu a cestovního pasu a Podávat žádosti o vydání
předávat  bude možné na obecních úřadech obcí vyrobené doklady
s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech 
městských částí nejpozději  do 23. 12. 2015 včetně

 

 
 
 

  dny pracovního volna 
 --------- odstávka 

     lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad 
 
 

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,  

za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 
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                                                                                           Bronislav Pecl 
 

A N T É N Y   –   S A T E L I T Y 

Nabízím kompletní montáž antén a satelitů. 

Měření signálu, opravy televizních rozvodů a nastavení úrovně 

zesilovačů měřicím přístrojem. 

  

Bronislav Pecl 
Pratecká 145 
664 51  KOBYLNICE 
IČ  755 00 213 
 
tel. +420 723 830 861              e-mail: brope@seznam.cz 
 
 
Nabídka volných TV programů (zdarma) 
--------------------------------------------------------- 
CT 1, CT 1 HD,CT 2, CT 2 HD, CT 24, CT sport, CT sport HD, 

 CT :D/ CT art, CT 1 JM, 

Nova, Nova Cinema, Prima ,Prima cool, Prima love, Prima zoom, 

Prima Max 

Ocko, Ocko expres, Ocko gold, Slagr, Rebel, Relax, Retro music TV, 

Barrandov muzika,  

Kino Barrandov,Barrandov TV,Barrandov Plus,   

Noe, Activ, Telka , Fanda, Smíchov, 

MNAM TV, Kinosvět, TV8, Regionální televize cz, BTV, sport 5, 
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