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SLOVO 	STAROSTY 	
V minulém  čísle  Kobylnických  listů  jsem  se  zmiňoval  o  investicích, 

naplánovaných  na  rok  2016.  Jednou  z těch  největších  je  výstavba  nového 
veřejného osvětlení v okamžiku, kdy E.ON bude realizovat 2. etapu přeložky své 
distribuční sítě do zemního kabelu. Má se  jednat o ulice Táborská, Ponětovická, 
Za  Humny,  Pratecká,  Na  Budínku,  Sokolnická  a  Krátká.  V únoru  proběhla 
koordinační  schůzka  mezi  obcí  Kobylnice,  zástupci  firmy  E.ON  a  jejich 
projektantem.  Tato  schůzka  měla  jednak  vyřešit  harmonogram  jednotlivých 
realizačních kroků a také formu spolupráce při výstavbě samotné. 

Při  schůzce  jsme  se  dohodli,  že  postup  bude  v podstatě  stejný,  jako  před 
několika  roky. E.ON povolí uložení našich  kabelů veřejného osvětlení do  svého 
výkopu,  zajistí  nám  obsyp  pískem  a  také  odvoz  přebytečného  výkopku.  Na 
druhou stranu ale nebude řešit opravu dlažeb chodníků, kterou si obec provede 
sama buď  svépomocí  (i  v roce 2011  řada našich občanů opravila  chodník před 
svým domem sama s tím, že materiál jim obec dodala), nebo – v místech, kde se 
obec  rozhodne  vybudovat  úplně  nový  chodník  –  obec  vybere  na  tuto  práci 
zkušeného  zhotovitele.  Tento  postup  je  pro  obě  strany  výhodný  a  proto  jsme 
s ním spokojeni. 

V té druhé otázce, tedy kdy se tato akce uskuteční, už tolik spokojenosti není, 
protože  ze  schůzky  vyplynulo,  že  pokud  se  projekční  kanceláři  nepodaří  do 
30.6.2016  zajistit  smlouvy  se všemi vlastníky dotčených nemovitostí  (s každým 
vlastníkem RD o zásahu do fasády domu při provádění zemní elektrické přípojky, 
případně pojistkové a  rozpojovací  skříňky) a  také nákup pozemku pro umístění 
trafostanice  včetně  zápisu  do  Katastru  nemovitostí,  bude muset  E.ON  odložit 
celou svoji (a tím pádem  i naši) stavbu až na rok 2017. Toto by bula komplikace 
pro  všechny,  kteří  se  chystají na úpravu  fasády  svého domu  a  čekají na  to,  že 
zemní elektrickou přípojku budou mít již letos hotovou.  

To by se dotklo  i záměru obce na zateplení zbytku  fasády školy a obecního 
úřadu, který bychom byli nuceni odložit až na příští rok. To určitě neznamená, že 
nebudeme mít  letos co dělat. Je řada dalších aktivit, které můžeme připravovat 
souběžně a o  jejich realizaci rozhodnout až v červnu nebo červenci, podle toho, 
zda  se  elektrický  kabel  bude  ukládat  do  země  letos  nebo  napřesrok.  Budeme 
tedy  například  vymýšlet,  jak  změnit místo  zpětného  odběru  elektrozařízení  a 
další záležitosti třídění odpadů tak, aby se začal uvolňovat areál horního dvora, 
kde bychom rádi časem vybudovali nové kulturně správní centrum obce.  

Zároveň chystáme  i další akce, které v budoucnosti budou znamenat změny 
v nejbližším  okolí  obce.  Jednou  z nich  je  cyklostezka  mezi  Sokolnicemi  a 
Ponětovicemi a s propojením i do dalších obcí.  Pro tuto stezku se právě snažíme 
zajistit pozemky podél potoka. Další aktivitou by měly být komplexní pozemkové 
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úpravy, v rámci nichž by bylo možné zpřístupnit všem vlastníkům jejich pozemky 
(řada  polních  cest  dávno  zanikla  a  vlastník  pozemku  se  tak  k němu  nemůže 
dostat)  a  především  vybudovat  tzv.  společná  zařízení.  Těmito  společnými 
zařízeními mohou  být  jak  nové  cesty,  tak  výsadba  biokoridorů  či  ochrana  polí 
před  větrnou  erozí  nebo  třeba  ochrana  proti  přívalovým  vodám.  Toto  vše  by 
mělo  jednak  zvýšit  komfort  bydlení  v Kobylnicích  ale  také  pomáhat  ochraně 
životního prostředí. 

Lubomír Šmíd, starosta 
 
 

STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
Ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2015 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 program rozvoje obce Kobylnice na období 2016 – 2021, který je zveřejněn i 

na  webových  stránkách  obce  www.kobylnice.cz, v sekci Program  rozvoje 
obce, 

 stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, 
 obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice  č. 2/2015 o místním poplatku za 

provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů, 

 rozpočet obce Kobylnice na rok 2016, 
 směnu pozemků s doplatkem p. č. 86/3 a p.č. 94/23 v k. ú. Kobylnice u Brna 

v součtové  výměře  142 m2  za pozemek p.  č.  82  v k. ú.  Kobylnice  u Brna o 
výměře  91  m2,  a  to  s doplatkem  ve  výši  25.500  Kč  ve  prospěch  obce 
Kobylnice, 

 bezúplatné  nabytí  pozemků  p.  č.  210/1  o  výměře  119 m2,  p.  č.  210/3  o 
výměře 88 m2 a p. č. 376/15 o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kobylnice u Brna od 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

 dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 4.980 Kč za sběr železného 
šrotu a dar ve výši 20.000 Kč na činnost s mládeží a se ženami, 

 názvy  nových  ulic  v lokalitě  Za  Humny,  kde  již  nyní  jsou  vytvořena  nová 
stavební místa a existuje záměr na vytvoření nové ulice a to v pořadí Štosy, 
Ječná, Žitná. 
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Z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2016 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 změnu  závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o. na  rok 2016 a  to 

takto: odpisy se zvyšují z 96.965 Kč na 101.823 Kč, 
 plánovací  smlouvu  na  vybudování  rozšíření  komunikace  k pozemku 

p.č.652/20 v k.ú. Kobylnice, 
 bezúplatné nabytí pozemku p.č. 595/13, ostatní plocha – ostatní komunikace 

o výměře 22 m2, 
 smlouvu o  smlouvě budoucí o  souhlasu  s výstavbou  cyklostezky, o  závazku 

budoucího  odprodeje,  o  udělení  práva  užívat  nemovitosti,  o  udělení  plné 
moci a o uspořádání některých vzájemných práv a povinností, 

 smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu obce Kobylnice ve 
prospěch Sdružení dechové hudby Zlaťanka. 

RADA OBCE 
Rada obce schválila: 

 umístění místa separovaného sběru odpadu u zadní obvodové zdi hřbitova, 
 objednání  projektové  dokumentace  na  úpravu  školní  zahrady  a 

víceúčelového hřiště na náhradu travních ploch umělohmotným povrchem, 
 firmu  AVE  komunální  služby,  a.s.,  jako  vhodného  uchazeče  o  veřejnou 

zakázku „Sběr a svoz odpadu pro rok 2016 – 2017“, 
 Smlouvu o umístění a provedení  části vodovodní  sítě a  smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Kobylnice a Svazkem 
obcí  pro  vodovody  a  kanalizace  Šlapanicko.  (Svazek  obcí  pro  vodovody  a 
kanalizace  Šlapanicko  připravuje  IV.  etapu  posílení  skupinového  vodovodu 
Šlapanicko,  kterou  by měl  být  vybudován  vodojem  na  Prateckém  kopci  a 
trubní,  energetické  a  datové  sítě  pro  provoz  tohoto  vodojemu  a  jeho 
propojení  na  síť  k posílení  zdrojů  pro  vodovod  v Kobylnicích  a  stabilizaci 
tlakových poměrů ve vodovodní síti v Kobylnicích), 

 realizaci rozšíření osvětlení o 2 svítidla u parkoviště u hřbitova, 
 dar do Tříkrálové sbírky ve výši 3.000 Kč, 
 finanční  dar  ve  výši  5.000  Kč  za  dlouholeté  vedení  Sboru  dobrovolných 

hasičů,  
 hostování  lunaparku,  provozovaného  panem  Antonínem  Kočkou,  při 

tradičních hodech, 
 zakoupení 20 ks stolů pro vybavení sokolovny a jejich umístění  v sokolovně, 
 dar  Svazu  tělesně  postižených  v České  republice,  z.s.,  místní  organizaci 

Šlapanice  ve  výši  1.000  Kč.  V této  organizaci  je  8  kobylnických  občanů. 
V rámci  činnosti  svazu  je  pro  ně  organizována  řada  přednášek  a  školení, 
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besedy  s lékaři,  svaz  spolupůsobí  při  zajišťování  a  organizování  lázeňské  a 
rehabilitační péče. 
Rozpočet obce Kobylnice na rok 2016 
  Příjmy 

Třída 1  Daňové příjmy  10 384 500
Třída 2  Nedaňové příjmy  498 600
Třída 3  Kapitálové příjmy  25 500
Třída 4  Přijaté transfery  431 300

   Příjmy celkem  11 339 900
   

  Výdaje 
paragraf     Neinvestiční Investiční 
2212         silnice, místní komunikace  92 000   
2219  chodníky  352 000 1 430 000 
2221  dopravní obslužnost  74 200   
2229  dopravní značení  50 000   
2321  kanalizace  176 900 1 817 200 
3113  základní a mateřská škola  1 040 200 175 100 
3314  knihovna  53 600   
3319  kultura ostatní  127 700   
3322  zvonice  366 500   
3341  obecní rozhlas    200 000 
3349  místní časopis  50 000   
3399  kultura, společenské akce  161 300   
3412  sport. zař. v maj. obce  41 000 100 000 
3419  ostatní tělovýchovná činnost  200 000   
3421  využití volného času dětí  165 200   
3429  zájmová činnost  94 800   
3631  veřejné osvětlení  220 000 700 000 
3632  pohřebnictví  31 000   
3635  územní plán    200 000 
3636  územní rozvoj   15 900   
3639  územní rozvoj ost.  158 400 2 000 000 
3721  nebezpečný odpad  25 000   
3722  komunální odpad  660 000   
3723  ostatní odpady  6 000   
3745  veřejná zeleň  995 300   
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3799  ekologické záležitosti  3 000   
3900  ostatní neškolské vzdělávání  9 000   
5212  ochrana obyvatel  100 000   
5311  bezpečnost a veřejný pořádek  162 000   
5512  požární ochrana  131 000   
6112  zastupitelstvo obce  1 454 200   
6171  činnost místní správy  1 622 800   
6310  bankovní poplatky  2 000   
6320  pojištění majetku  35 100   
6330  sociální fond  80 000   
6399  daň právnické osoby ‐ obec  90 000   
6409  ost. čin. j. n. (transfery)  36 300   

Výdaje celkem  8 882 400  6 622 300 
 
Rekapitulace 
 
Příjmy v roce 2016  11 339 900
Výdaje v roce 2016  15 504 700
Saldo      ‐4 164 800
 
Financování   
   
8115  použití prostř. z minulých období  4 831 500 
8124  splátka úvěru ZŠ  ‐666 700 
Financování   celkem  4 164 800 

  

 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 
INFORMACE 	Z 	EVIDENCE 	OBYVATEL	

 
K 31. 12. 2015 dle evidence obyvatel je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 
celkem 1 072 občanů. V roce 2015 se 41 občanů přihlásilo (19 mužů, 22 žen), 21 
občanů se odhlásilo (12 mužů, 9 žen), narodilo se 15 dětí (7 chlapců a 8 holčiček) 
a 12 spoluobčanů zemřelo. 
Zemřeli tito občané: 
Rudolf Štěpánek, Pratecká 140, ve věku 87 let 
Alois Uher, U Mlýna 17, ve věku 73 let 
Věra Budíková, Krátká 193, ve věku 74 let 
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Alois Tomanec, Na Návsi 28, ve věku 80 let 
Ladislav Budík, Táborská 99, ve věku 84 let 
Jan Sekanina, U Mlýna 67, ve věku 69 let 
Jan Fojtík, Na Budínku 240, ve věku 59 let 
Růžena Vykoupilová, Krátká 234, ve věku 75 let 
Božena Čandrlová, Pratecká 134, ve věku 77 let 
Basil Horňák, U Potoka 313, ve věku 92 let 
Marie Vašíčková, Táborská 121, ve věku 78 let 
Božena Budíková, Táborská 99, ve věku 81 let 
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

	
ODPADY 	V 	ROCE 	2015
V roce 2015 občané naší obce vyprodukovali, odevzdali a vytřídili celkem 286 288 
kg odpadu, to je o 18 545 kg více než v roce 2014: 
 
Směsný komunální odpad  193 304 kg
Nebezpečný odpad 
(motorové oleje, rozpouštědla, 
barvy a lepidla) 

1 408 kg

Objemný odpad  16 660 kg
Skleněné obaly  8 197 kg
Plasty  4 923 kg
PET lahve  4 200 kg
Papír  8 320 kg
Železný šrot  45 857 kg
Textil  3 419 kg
 
Dále na horní dvůr odevzdali 49 ks TV, 15 ks PCM CRT, 4 ks LCD TV, 18 ks lednicí a 
2 724 kg ostatního elektra. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 

   
ČLENKY 	KLASU 	BILANCOVALY 	

Kobylnický  Klas  funguje  v naší  obci  již  6  roků.  24.  listopadu  2015  se 
uskutečnilo  naše  setkání  již  posté.  Hodnotily  jsme  probíraných  100  různých 
témat a zároveň ohodnotily ta témata, která byla pro nás nejpřitažlivější. Shodly 
jsme  se,  že  se  na  našich  setkáních  nenudíme.  Kromě  toho,  že  si  zopakujeme 
dávno zapomenuté  informace,  tak na každém  sezení provádíme 4  různé  formy 
tréninku paměti. Na úvod si vždycky zazpíváme hymnu Klasu, kterou složila paní 

6 

Alois Tomanec, Na Návsi 28, ve věku 80 let 
Ladislav Budík, Táborská 99, ve věku 84 let 
Jan Sekanina, U Mlýna 67, ve věku 69 let 
Jan Fojtík, Na Budínku 240, ve věku 59 let 
Růžena Vykoupilová, Krátká 234, ve věku 75 let 
Božena Čandrlová, Pratecká 134, ve věku 77 let 
Basil Horňák, U Potoka 313, ve věku 92 let 
Marie Vašíčková, Táborská 121, ve věku 78 let 
Božena Budíková, Táborská 99, ve věku 81 let 
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

	
ODPADY 	V 	ROCE 	2015
V roce 2015 občané naší obce vyprodukovali, odevzdali a vytřídili celkem 286 288 
kg odpadu, to je o 18 545 kg více než v roce 2014: 
 
Směsný komunální odpad  193 304 kg
Nebezpečný odpad 
(motorové oleje, rozpouštědla, 
barvy a lepidla) 

1 408 kg

Objemný odpad  16 660 kg
Skleněné obaly  8 197 kg
Plasty  4 923 kg
PET lahve  4 200 kg
Papír  8 320 kg
Železný šrot  45 857 kg
Textil  3 419 kg
 
Dále na horní dvůr odevzdali 49 ks TV, 15 ks PCM CRT, 4 ks LCD TV, 18 ks lednicí a 
2 724 kg ostatního elektra. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 

   
ČLENKY 	KLASU 	BILANCOVALY 	

Kobylnický  Klas  funguje  v naší  obci  již  6  roků.  24.  listopadu  2015  se 
uskutečnilo  naše  setkání  již  posté.  Hodnotily  jsme  probíraných  100  různých 
témat a zároveň ohodnotily ta témata, která byla pro nás nejpřitažlivější. Shodly 
jsme  se,  že  se  na  našich  setkáních  nenudíme.  Kromě  toho,  že  si  zopakujeme 
dávno zapomenuté  informace,  tak na každém  sezení provádíme 4  různé  formy 
tréninku paměti. Na úvod si vždycky zazpíváme hymnu Klasu, kterou složila paní 
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Marie Valachová a potom následuje soustředění na trénink paměti se zaměřením 
na probírané  téma. Trénink  je zaměřen na krátkodobou  i dlouhodobou paměť, 
což  je v našem věku opravdu důležité. Schází se nás cca 16 a více a  jsme samé 
ženy. Muži neměli  zatím zájem o  to, aby  rozšířili naše  řady. Proto  je nám vždy 
velmi milá návštěva našeho pana starosty Ing. Lubomíra Šmída. 

 Začínaly jsme v listopadu 2009 a v tomto roce jsme se setkaly 2x. 
 V roce 2010  jsme měly sezení celkem 19. Kromě toho  jsme téhož roku byly 

5x v solné jeskyni v Brně a 5x v Brně v kulturním domě Rosnička na akci „Zpívání 
pro  zdraví“. Na  tyto  zajímavé  akce  nás  pozvala Mgr.  Jarmila  Kučerová.  Kromě 
hudebních  koncertů,  se  vždy uskutečnila  lékařská přednáška na  velmi  aktuální 
témata,  která  se  týkají  zdraví  občanů.  Také  jsme  vyjely  vlakem  do  Adamova, 
abychom  navštívily  kostel  sv.  Barbory,  kde  je  Světelský  oltář.  Měly  jsme  při 
prohlídce zajištěn i skvělý výklad. 

V roce  2011  jsme měly  sezení  14x.  Zajely  jsme  si  vlakem  a  autobusem  do 
Žďáru  nad  Sázavou.  Navštívily  jsme  památku  zapsanou  jako  kulturní  dědictví 
Unesca  a  to  kostel  sv.  Jana Nepomuckého  na  Zelené Hoře.  Spolu  s Telnickým 
Klasem  jsme  byli  na Mohyle Míru.  Rovněž  jsme  se  zúčastnily  předvánočního 
setkání  Klasů  Jihomoravského  kraje,  které  se  uskutečnilo  v Brně  –  na  Petrově. 
Také  jsme  vyjely  na  vánoční  výstavu  SZŠ  v Rajhradě  a  za  dva  dny  potom  na 
vánoční výstavu na SŠPM v Brně na Křižíkově ulici. 

V roce  2012  jsme  se  setkaly  18x.  V tomto  roce  jsme  navázaly  spolupráci 
s nově vzniklým Klasem v Telnici a vyměnily si návštěvu. Také jsme vyjely do Brna 
a navštívily Tyflocentrum, kde bylo možné si pomocí speciálních brýlí vyzkoušet, 
jak  těžké  to mají  nevidomí  a  zrakově  postižení  lidé.  2x  jsme  byly  pozvané  na 
setkání Klasů na Petrově. V tomto roce jsme si prohlédly Jurkovičovu vilu v Brně. 
Paní  Bc.  Petra  Štefková  nás  naučila  ubrouskovou  techniku.  Až  do  konce  roku 
2012 jsme se scházely v klubovně za knihovnou. Protože klubovna nestačila svým 
prostorem na  vyšší počet  seniorek  a na OÚ byl  vybudován  výtah,  tak nás pan 
starosta pozval do zasedačky a tam od ledna 2013 probíhají naše sezení. 

V roce 2013  se naše  setkání uskutečnilo 15x. Mimo  to  jsme měly celkem 4 
výlety.  Byl  to  výlet  do  vily  Tugendhat,  spojený  s podrobnou  prohlídkou 
a výkladem. Následoval dále   výlet vlakem do Doubravníku, kde  jsme navštívily 
hrobku hrabat Mittrovských. Další pak byl výlet autobusem integrované dopravy 
do  Židlochovic,  kde  nám  pan  starosta  Ing.  Lubomír  Šmíd  domluvil  prohlídku 
s historickým výkladem nejen  zámku, ale  i dalších pamětihodností města. Také 
jsme  autobusem  č.  151  vyjely  do  Líšně,  kde  jsme  podnikly  pěší  turistiku 
Mariánským údolím. V tomto roce se uskutečnila přednáška na  téma „Bylinky“, 
kterou připravily 2 vědecké pracovnice Mendelovy univerzity z Brna. Na podzim 
pak byla přednáška na téma „Hrabata Mittrowští“. Těsně před vánočními svátky 
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jsme  jely  vlakem  do  Rajhradu  na  vánoční  výstavu,  která  byla  úžasná  a měla  i 
odpovídající název „Andělské vánoce“. 

Rok 2014 byl opět velmi bohatý na různé akce. Setkaly jsme se 17x na našem 
sezení  v zasedačce.  2x  jsme  měly  výtvarnou  dílnu.  Jednou  jsme  drátovaly  a 
podruhé malovaly na hedvábí a  to vše pod odborným vedením Petry Štefkové. 
Žáky   naší  školní  družiny  jsme  učily  tance  vsedě. V tomto  roce  jsme  dětem  ve 
školní  družině  začaly  číst  pohádky.  Podnikly  jsme  výlet  do  Prahy,  výlet  do 
Předklášteří  u  Tišnova,  výlet  do  Brna  na  výstavu  „Hvězdy  stříbrného  plátna“. 
Osobními  auty  jsme  jely  do  Rakvic,  kde  natáčela  Česká  televize  pořad  s naší 
kapelou Zlaťanka. 1x jsme byly v Brně v Janáčkově divadle. 

V roce  2015  jsme  se  sešly  15x.  Tento  rok  byl  ve  znamení  několika  výletů. 
První  výlet  vlakem  byl  již  v   březnu  na  zámek  Rájec  –  Jestřebí  v době,  když 
probíhala  na  zámku  výstava  kamélií.  Další  byl  výlet  vlakem  a  autobusem  na 
zámek v Lednici. Také  jsme podnikly výlet po prvorepublikových vilách v městě 
Brně. V listopadu jsme navštívily planetárium v Brně a to program na téma „Blíže 
ke hvězdám“. Několik  seniorek podniklo výlet  spojený  s pěší  turistikou na hrad 
Veveří.  Další  pěší  procházka  v  květnu  byla  z Horákova  přes  Mariánské  údolí 
s malou zastávkou u kapličky Mittrowských. Obec pro seniory uspořádala 1. října 
oslavu  Dne  seniorů  a  to  výlet  do  Slavkovského  zámku. Mimo  to  proběhly  2 
odborné  kurzy  a  to  zdravotnický  kurz  a  kurz  aranžování.  Tyto  kurzy  pro  nás 
zajistila Petra Štefková. 

Co  napsat  na  závěr:  KLAS  vznikl  díky  naší  bývalé  starostce,  paní  Ing. Daně 
Šmídové, která nás v této aktivitě podporovala a  fandila nám. Po nástupu pana 
starosty Ing. Lubomíra Šmída tato podpora pokračuje a jsme tomu moc rády. Pan 
starosta  bývá  velmi  často  naším  hostem  na  sezeních  Klasu.  Děkujeme  také 
administrativní  pracovnici  paní  Jaroslavě  Urbánkové,  která  vždy  ochotně 
nakopíruje materiály na náš trénink paměti. 

Zároveň děkuji všem  členkám za  to, že zatím setrvaly v této skupině a mají 
zájem o další spolupráci.  

                                                  Animátorka Klasu – Zdena Karmazínová. 
 

MATEŘSKÁ 	ŠKOLA 	
 
Vánoční  čas  je  nádherný  nejen  svojí  podstatou,  ale  také  proto,  že  nabízí 

nepřeberné množství  činností a dějů, které  zpestří atmosféru a nechají vzduch 
prosycený vánočním těšením. Děti si umějí prožít toto období naplno.  

4.  12.  jsme  v  naší  školce  přivítali  štědrého Mikuláše  s  několika  laskavými 
andílky, ale také s houfem přísných čertíků.  
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Čekání na Vánoce jsme si potom v dalších dnech zpestřovali mnoha různými 
činnostmi např. zdobením perníčků, výrobou přáníček a dekorací. 

Při dni otevřených dveří dne 11. 12.  jsme mohli občanům Kobylnic a  lidem  
z blízkého okolí opět ukázat interiér naší školičky vyzdobený dětskými výtvarnými 
pracemi. Všem návštěvníkům jsme nabídli také možnost tvoření v předvánočních 
dílnách. 

Potom  už  se  děti  naplno  oddávaly  čekání  na  Ježíška.  Zpívali  jsme  koledy, 
připomínali  si  zvyky  a obyčeje,  které  se  váží  k  tomuto  období  a  společně  se 
připravovali na setkání u stromečku.  

Vše vyvrcholilo 16. 12., kdy se do naší školky přišli podívat a pobesedovat  i 
rodiče, prarodiče, sourozenci a známí našich dětí. Tento večer zahájili „Motýlci“ 
vystoupením  nejmladších  chlapců  „čertíků“,  potom  si  zaskotačili  starší 
„sněhuláci“  a  zatančila  nejmladší  děvčata  jako  „sněhové  vločky“. Děti  ze  třídy 
„Berušek“ se tentokrát naučily a ukázaly rodičům pohádkový muzikál o tom, jak 
zvířátka putovala k Ježíškovi do Betléma. 

Hned následující den  jsme  zakoušeli  radost  z obdarování.  Stejně  letos  jako 
loni jsme se přesvědčili, že k nám do školičky přichází Ježíšek s dárky, na které se 
všechny děti moc těší. 

Tímto chceme poděkovat všem sponzorům z řad rodičů. 
Ještě před  vánočními prázdninami  starší děti přinesly  sváteční atmosféru a 

radost  našim  seniorům.  Svůj  příběh  předvedly  v  zasedací  síni  obecního  úřadu 
také za účasti pana starosty. Nakonec  jsme si všichni společně zazpívali několik 
koled.  

V  druhé  polovině  prosince  se  mateřská  škola  zúčastnila  projektu  Malá 
technická  univerzita  za finanční  podpory  obce  Kobylnice.  Jedná  se  o  zábavně‐
vzdělávací  program  pro  děti  předškolního  věku.  Názorně  a  jednoduše  se 
seznámily se základy techniky s využitím stavebnice Lego Duplo, kterou děti znají 
a mají  rády. V  první  lekci  si  děti  zahrály  na  stavitele,  postavily  známé  budovy 
v obci – školu, obecní úřad, hasičskou zbrojnici, obchod aj. Poté budovy zakreslily 
do mapy. V  další  lekci  s  názvem  „Hrajeme  si  na  architekty“  se  děti  seznámily  
s jednoduchým technickým výkresem, naučily se v něm číst (kuchyň, dveře, okna 
atd.).  Dozvěděly  se,  kdo  je  architekt,  projektant  a nakonec  podle  technického 
výkresu postavily půdorys domu. Za odměnu vždy získaly diplom. 

Tříkrálové  zpívání před  školou  se  stalo  tradiční  akcí naší  školy. Představuje 
pro  nás  sváteční  zakončení  vánoční  doby.  Děti  z  mateřské  a  základní  školy 
potěšily všechny přítomné krásným zpěvem.  

V lednu začaly další Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti.  I když 
název zní trošku složitě, cíl je jasný – připravit děti na vstup do školy. Formou her 
si děti rozvíjí motoriku (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na 
psaní),  vyjadřovací  schopnosti,  sluchové  vnímání  (rozkládání  a  skládání  slov), 
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pravolevou  orientaci,  paměť,  pozornost  a  soustředěnost  ‐  zkrátka  vše,  čím  se  
v  první  třídě  začíná  a  s  čím  se  leckdy  spousta  školáků  potýká.  Důležitá  je 
přítomnost  rodičů,  kteří  dostávají  řadu  námětů  jak  předškoláčka  připravovat  i 
doma. 

Ve středu 20. ledna zavítali předškoláci z naší mateřské školy mezi prvňáčky, 
aby  se před blížícím  zápisem  seznámili  s prostředím  školy a  zažili  „opravdové“ 
vyučování.  Děti  se  posadily  do  lavic  ke svým  starším  kamarádům.  Předškoláci 
měli možnost vidět, co všechno se prvňáčci naučili. Na památku si děti ze školy 
od svých starších kamarádů odnesly hezké dárečky. 

Na konci měsíce  ledna  jsme ve školce měli hudební divadlo na téma „Zimní 
pohádky“. Pohádkami děti provázel maxipes Fík s Večerníčkem. Společně jsme si 
zatancovali a zazpívali známé zimní písničky. 

V  únoru  nás  navštívil  dráček  Hasík  s  hasiči.  S  dětmi  opakoval  důležitá 
telefonní  čísla,  jak  se  zachovat,  když  najdeme  na  zemi  zápalky,  co  dělat,  když 
začne houkat siréna, apod. Formou zábavných her a poutavých příběhů s obrázky 
děti  snadno  pochopily  bezpečnostní  pravidla.  Za  odměnu  nakreslily  dráčkovi 
obrázky s hasičskou tématikou.  

18. 2. přijely do  školky  „Tetiny“  a  společně  jsme  si užili maškarní  karneval  
s  veselými  písničkami  a soutěžemi.  Děti  předvedly  nádherné  masky  
v karnevalovém průvodu. 

                                                                                     kolektiv učitelek MŠ 
 

	
POČASÍ 	V 	ROCE 	2015 	

 
Podle meteorologů byl  rok 2015 nejteplejším  rokem od  roku 1880.  Srážky, 

které v  letošním hydrologickém  roce  (od  listopadu 2014 do  října 2015)  spadly, 
byly  spolu  s  rokem  1973  nejnižší  za  posledních  55  let.  Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své zprávě o vyhodnocení loňského sucha 
připouští,  že  podobný  charakter  srážek může  pokračovat  i  v  příštích  několika 
letech. „S výjimkou severozápadních Čech byly srážky podnormální a místy byly 
menší než 60 procent normálu,” konstatovali meteorologové. Meteorologové při 
srovnání vycházejí z průměrných hodnot srážek mezi lety 1981 a 2010. Situaci ale 
zhoršilo  loňské horké  letní počasí téměř bez oblačnosti a nízká vlhkost vzduchu, 
která odebírala  více  vody  z  krajiny. Mírné  zlepšení  situace  způsobily až  srážky, 
které se objevily v průběhu října, jež zvedly minimální průtoky na řekách. Běžný 
stav v našich podmínkách je 600 milimetrů ročně. (tolik ze zprávy ČHMÚ). 

 
Celkový úhrn srážek za rok 2015 v Kobylnicích je 397,3 mm. Je to pouze 65% 

srážek z roku 2014. Podíváme‐li se zpět do předcházejících let, pak úhrny srážek 



1111 

jsou následující: Rok 2014 ‐  spadlo celkem 606,4 mm srážek, což je o 209,1 mm 
více než loni. Roku 2013 spadlo dokonce 644 mm srážek. V roce 2012 spadlo 474 
mm srážek. V roce 2011  spadlo pouze 390 mm srážek,  tedy přibližně  tolik  jako 
v roce 2015. 

M Ě S Í C   Srážky v mm  Průměrná 
teplota 

LEDEN  15,2  1,3°C 
ÚNOR  28,1  1,3°C 
BŘEZEN  35,7  5,5°C 
DUBEN  8,6  10,5°C 
KVĚTEN  37,4  15,2°C 
ČERVEN  55,0  20°C 
ČERVENEC  30,6  23,7°C 
SRPEN  78,2  24°C 
ZÁŘÍ  14,7  16,3°C 
ŘÍJEN  49,2  9,8°C 
LISTOPAD  25,6  5,9°C 
PROSINEC  19,0  2,4°C 
 
Průměrná  roční  teplota: 11,39°C, tj  0,63°C  teplotně nad  průměrem.  Rok 

2015, zejména pak  jeho druhá polovina, byl velmi teplý a velmi suchý. Koncem 
června  přišla  vlna  veder  s  teplotami  výrazně  překračujícími  30°C,  která  
s přestávkami trvala až do začátku září.  

Teplotní zajímavosti 
11. 4. 2015   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C. 
16. 4. 2015   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25 °C. 
2. 6. 2015    první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30 °C. 
6. 2. 2015    poslední den zimy 2015 s celodenním mrazem. 
19. 4. 2015    poslední den zimy 2015, kdy teplota poklesla pod bod mrazu. 
22. 7. 2015   teplota ve 14 hodin dosáhla hodnoty 38,3°C. 
10. a 11.8.2015 po oba dva dny teplota ve 14 hodin dosáhla 39°C. 

V červenci 2015 bylo celkem 20 tropických dnů a v srpnu 26 tropických dnů. 
Nejteplejší noc byla z 22. 7. na 23. 7. 2015, kdy noční teplota podle mých měření 
dosáhla 30,7° C. 

Další zajímavosti: 
V roce 2015 bylo  celkem 9 bouřkových dní a v sobotu 13. 6. 2015 postihlo 

naši  obec  krupobití,  které  způsobilo  velké  škody  na  vegetaci,  především  na 
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plodech meruněk broskví, jabloní, hrušní. Při této bouřce zároveň spadlo 32 mm 
srážek. Nejdeštivějším dnem byl 18. srpen, kdy spadlo v průběhu dne a noci 38,3 
mm vody. 

Počet  letních dní  (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25  °C)  ‐ celkem 
84 dní. 

Počet  tropických  dní  (dní  kdy  maximální  teplota  vystoupila  nad  30  °C)  ‐ 
celkem 46 dní. 

Počet  tropických  nocí  (nocí  kdy minimální  teplota  nepoklesla  pod  20  °C)  ‐ 
celkem 14 dní. 

Uvedené  údaje  jsem  čerpala  ze  svých  záznamů  při  pravidelném měření  a 
sledování povětrnosti pro podrobný zápis do obecní kroniky. 

                                                   Zdenka Karmazínová, kronikářka. 
 
 

ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	

Tak  jako  každý  rok  se  i  začátkem  toho  letošního  konala  výroční  valná 
hromada  Sboru  dobrovolných  hasičů  Kobylnice.  Dosavadní  starosta  sboru 
Ladislav Votápek se rozhodl po 18 letech již znovu nekandidovat na post starosty 
a  spolu  s ním  skončili  i  někteří  další  členové  výboru.  Valná  hromada  tak  na 
zmíněném zasedání zvolila nový výbor ve složení 

starosta – Jiří Pecl 
jednatel – Anna Chybová 
velitel – Richard Bílý 
preventáři – Ladislav Votápek ml., Pavel Štěpánek 
strojník – Petr Kinc 
pokladník – Dana Cecálková 
vedoucí kolektivu mladých hasičů – Zdena Pospíšilová 
vedoucí kolektivu žen – Martina Garlíková 
Rád bych  touto cestou poděkoval předchozímu vedení  za vykonanou práci. 

Tomu  současnému  i  všem  ostatním  členům  bych  rád  popřál  mnoho  sil, 
obětavosti,  ale  také  pochopení  pro  jejich  činnost,  především  ze  strany  jejich 
nejbližších . 

Za SDH Kobylnice Jiří Pecl 
 
MLADÍ HASIČI A JEJICH ČINNOST  

Dne 4. prosince  se  v hasičské  zbrojnici od 16 hodin  konala Mikulášská 
besídka.  Všechny  děti  se  statečně  postavily  nadpřirozené  trojici  a  ze  svých 
případných hříchů  se vykoupily  svojí  šikovností v podobě ukázky požadovaných 
uzlů.  
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Před  vánočními  svátky  jsme  se  s mladými  hasiči  a  hasičkami  zúčastnili 
další uzlovací open ligy, která se tentokrát konala 12. 12. 2015 v Hrušovanech u 
Brna. Mladší  žáci  se umístili na 20. a 25. místě. První družstvo  starších žáků  se 
umístilo na 27. místě, druhému družstvu se podařilo probojovat mezi nejlepších 
16  družstev,  kde  se  umístili  na  15.  místě.  Přípravka  startovala  s  5  družstvy. 
Umístila se na 1., 4., 9., 12. a 13. místě.  

Po  uzlovacích  závodech  jsme  se  všemi  družstvy  oslavili  konec  roku 
vánočními besídkami, kde  si každý mladý  člen  či  členka našel pod  stromečkem 
svůj dárek.  

Začátek měsíce  ledna  se nesl  v duchu dalších uzlovacích  závodů.  Čekal 
nás náročný lednový víkend, který se skládal ze dvou disciplín. 

23. 1. 2016 se v Bílovicích nad Svitavou konala uzlovací soutěž, které se 
opět zúčastnila všechna naše družstva. Přípravka se po vypjatém boji umístila na 
4.,  5.,  9.  a  10. místě. Mladší  žáci  skončili  na  25.  a  35. místě  z  38  startujících 
družstev.  Starší  žáci  obsadili  23.  a  24.  místo  z  35  startujících  družstev. 
Konkurence je opravdu veliká.  

O den později 24. 1. 2016  jsme se se starší přípravkou zúčastnili halové 
štafety  4x60m  s  překážkami.    Nejlepším  štafetovým  závodníkem  se  letos  stal 
Patrik Spáčil, který se umístil na 2. místě. Ostatní dvě družstva se umístila na 4. a 
6. místě. Mladší  žáci  se  umístili  na  25.  a  29. místě.  Starší  žáci  skončili  na  26. 
místě.  

Po náročném víkendu plném soutěží jsme se začali věnovat přípravám na 
dětský karneval, na kterém  letos poprvé vystupovali nejmladší hasiči. Společně  
s dětmi a členy sboru jsme si připravili taneční vystoupení „Pomáda". Děkujeme 
bratrům a sestrám z našeho sboru za výrobu nádherné kulisy hasičského auta a 
za přípravu pódia.  

20.  února  proběhlo  další  uzlovací  kolo  open  ligy  ‐  Hostěrádky‐Rešov. 
Starší žáci se umístili na 20. a 22. místě. Na závodech proběhla i soutěž v uzlování 
dvojic,  kde  se  s  časem 16,34  sekund nejlépe umístily Adéla  Zlatníková  a Nikol 
Kryštofová. Po vypjatém boji v uzlování přípravek si děti odvezly 2., 3., 4., 10. a 
11. místo. A den ukončili mladší žáci, kteří si vybojovali 28. místo. I mladší žáci si 
zkusili soutěž v uzlování dvojic, kde se nejlépe umístila  Julie Šlapanská a Tobiáš 
Garlík.  

V  březnu  se  chystáme  na  závěrečné  kolo  uzlovací  open  ligy  
v Bosonohách. Naše přípravky se probojovaly do finále open  ligy, která se bude 
konat  na  začátku  dubna  v  Brně.  Budeme  jim  společně  držet  pěsti,  aby  i  zde 
zabojovaly  a  získaly  co  nejlepší  umístění.    Zároveň  se  budeme  v  prostorách 
sokolovny věnovat přípravám na jarní disciplíny hry Plamen a ligy mládeže.  

Za MH vedoucí mládeže Zdeňka Pospíšilová 
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XII. 	OBECNÍ 	PLES 	
 

Na  letošní Obecní ples, který se konal 16.  ledna, se nakonec sešlo skoro 
80 návštěvníků. Není to mnoho, ale proti  loňskému roku  je to přece o něco víc. 
Že  by  se  nám  blýskalo  na  lepší  časy?  Kdo  přišel,  určitě  se  dobře  pobavil, 
zatancoval,  potkal  se  s lidmi,  které  neviděl  pár  dní,  pár  týdnů  nebo  pár  let,  a 
hlavně si celý večer užil. Opět mě mrzí a je to škoda, že lidé z Kobylnic nepřijdou 
a nepodpoří obecní ples. Vždyť těch akcí, kde se můžeme sejít, už není tak moc.  
K tanci a poslechu nám hrála  skupina Magum.  Jako vždy měla kapela odpůrce, 
ale  i příznivce. Mně osobně se  líbila a  i tak, kdo přišel a chtěl se pobavit, tak si 
zábavu našel a byl spokojený. Na těchto menších návštěvách se mně  líbí hlavně 
to,  že  v některých  chvílích  v sále  skoro  všichni  tančí  a  přesto  na  parketě  není 
přeplněno. A těch pár, kteří sedí, tak jen proto, že o něčem zaujatě debatují, ne 
proto, že by se nudili. 

Velký  dík  patří  paní  vedoucí  tanečního  kroužku  Lence  Žaludové,  která 
nacvičila  s dětmi  z naší  základní  školy  taneční  vystoupení  ve  stylu  Michaela 
Jacksona. Všem se to moc líbilo. 

I když jsme měli bohatou tombolu, podařilo se nám vylosovat ceny dost 
rychle na to, aby nepoklesla nálada, takže návštěvníci plesu nebyli moc unavení a 
z výher určitě spokojeni. No a kdo nevyhrál, tak ten má štěstí v lásce a to je taky 
hodně.  

Nesmím zapomenout poděkovat těm, kteří nám přispěli velkým dílem do 
tomboly.  Byli  to:  František  Vašíček  –  VAFR  s.r.o.,  František  Kučera  a  Petra 
Fojtíková – Restaurace Za Kovárnou, firma Comimpex s.r.o, paní Chmelová,   Jan 
Hrazdíra  –  Restaurace Velorex,  Klas  , Autodoprava     Vincenc  Lhotský,  skupina 
Flash, Karel Klaška – Bonagro, Rudolf Prus – TONDACH, místní hasiči, zastupitelé, 
členové komisí. 

 Dále  bych  chtěla  poděkovat  všem,  kteří  byli  ochotni  pomoci  při 
organizování  plesu:  pí.  Ščudlové  a Adámkové,  které  se  zhostily  služby  v šatně, 
pánům Vymazalovi a Hotovému, kteří se ujali prodeje vstupenek a losů. 

Vždy se snažím na nikoho nezapomenout, ale i tak se to může stát. Jestli 
někdo  byl  tak  hodný  a  přispěl  do  tomboly  a  já  na něho  zapomněla,  tak  ať  se 
klidně ozve a poděkuji příště. 

Ještě jednou všem mnoho díků   
                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
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OSTATKY 	
 

Letošní ostatky proběhly ve dnech 5. ‐ 7. února 2016. Páteční krojovanou 
zábavou nás provedla  skvěle hrající  kapela Atlantic.  Stárků bylo  letos 9 párů – 
Monika  Černá a Pavel  Štěpánek, Klaudie Bílá a  Lukáš Žáček, Eva Dvořáčková a 
Ladislav Votápek st., Anna Chybová a Milan Zima, Jana Bílá a Michal Bílý, Martina 
Garlíková a Petr Florián a dále manželé Hana a Josef Smetanovi, Zdeňka a Roman 
Pospíšilovi  a  Monika  s  Martinem  Staňovi.  Během  večera  proběhla  tradiční 
„mašličková“  a  důležitou  součástí  také  byla  velmi  bohatá  tombola.  Tímto 
děkujeme  všem  sponzorům,  také  stárkům  a  hasičům  za  výhry  do  tomboly  a 
spolupráci při přípravě a samotném průběhu zábavy.  

V sobotu se v ranních hodinách sešly masky u hasičské zbrojnice. Malých 
i  velkých  hasičů  v převleku  se  sešlo  přes  pětadvacet.  Na  všechny  zúčastněné 
čekalo občerstvení a celý průvod masek se velice vydařil. 

Nedělní odpoledne bylo velkým dnem pro děti ze školky, které zároveň 
navštěvují hasičský  kroužek  – od  začátku  ledna  jsme  s paní učitelkou  Zdeňkou 
Pospíšilovou  děti  trénovaly  na  vystoupení  ve  stylu  filmu  Pomáda  –  sestřih 
písniček.  Jako kulisa byl vyroben model našeho hasičského auta, na kterém  se 
podíleli Ladislav Votápek st., Ladislav Votápek ml., Martin Staňa, Monika Staňová 
a  Eva  Dvořáčková. Model  auta  posloužil  jako  součást  tanečního  vystoupení  a 
všem  se  moc  líbil,  což  nás  potěšilo  nejvíce.  Děti  se  sešly  na  odpoledním 
maškarním  bále  ve  velkém  počtu:  viděli  jsme  různé  princezny,  piráty  nebo 
zvířátka.  Děti  si  zasoutěžily  v různých  disciplínách  a  po  promenádě  masek 
sokolovnou a prolézáním megatunelem přišlo vyhlašování  tomboly. Výher byla 
veliká spousta a tak si děti odnesly mnoho pěkných a účelných hraček a her.  

Spokojení  jsme  po  ostatkách  byli  snad  všichni,  dobře  jsme  si  zatančili, 
potkali  jsme  se  se  známými a pěkně  se pobavili. Takže  za  rok nashledanou na 
ostatkách. 

           Za hasiče, Eva Dvořáčková 
 

STOLNÍ 	TENIS 	
 
V sobotu 20. 2. 2016 od 13 hodin pořádal TJ Sokol Kobylnice  turnaj ve 

stolním tenise neregistrovaných hráčů od 15  let. Dostavilo se 16 hráčů, kteří se 
rozlosovali do dvou skupin. V základních skupinách se hrálo na dva sety, kde za 
každý vyhraný měl hráč jeden bod. 

Do  dalších  bojů  postoupili  4  hráči  z každé  skupiny.  Hrálo  se  vyřazovacím 
způsobem  na  dva  vítězné  sety.  Kolem  18.  hodiny  se  začali  rozdávat  ceny. Na 
třetím místě se umístil Jakub Klepánik, na druhém Zdeněk Nesrsta a vítězem se 
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stal  Petr  Tesař.  Všichni  z Brna.  Letos  nebyl  o  turnaj  skoro  žádný  zájem  z řad 
veřejnosti. Škoda. 

V neděli 21. 2. 2016 se opět od 13 hodin konal turnaj ve stolním tenise 
pro  hráče  do  15  let,  pořádaný  obcí  Kobylnice  ve  spolupráci  TJ  Sokol.  Do 
sokolovny přišlo 13 kluků a 4 holky. Kluci se rozlosovali do dvou skupin a děvčata 
měla skupinu svoji. Hrálo se stejným způsobem jako u dospělých. U holek vyhrála 
Adéla  Novotná,  druhá  se  umístila  Monika  Růžičková  a  třetí  byla  Adriana 
Pastyříková. Z kluků vyhrál Lukáš Hotový, druhý byl Hynek Hotový a třetí Tomáš 
Král. Oproti sobotě se hráči těšili z velké podpory publika. 

Všichni  zúčastnění  si  zahráli nemálo  zápasů  a na  každého  čekalo nejen 
občerstvení, ale taky hlavně různorodé ceny. Sláva vítězům, čest poraženým.  

Všichni hráči obou  turnajů  si odnesli hodnotné  ceny díky  sponzorům –  
firmám  VAFR,  TONDACH,  AVIMA,  restaurace  Za  Kovárnou  a  obci  Kobylnice. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu turnajů. 

                                                                                                     Milan Ulbrich 
 

KOBYLNICE 	V 	OBDOBÍ 	BITVY 	U 	SLAVKOVA 	
(pokračování)
   Po  20.  listopadu  1805  se  francouzské  vojsko  rozložilo  před  Brnem 
východním směrem a zde svůj postup zastavilo.
Od Kobylnic k Tuřanům zaujala své postavení divize generála Legranda. Napoleon 
s ní totiž počítal jako se svým nejjižnějším křídlem. Krátce před bitvou však došlo 
k převelení  části  této  divize  k Sokolnicím  a  Telnici.  Do  Kobylnic  poté  přichází 
brigáda generála Thiébaulta (tento bude později vážně zraněn na samém sklonku 
bitvy) z divize Saint‐Hilairovy. A tato Thiébaultova brigáda sehraje důležitou roli 
na začátku bitvy, když zaútočí na Pratecký kopec.
   Francouzi  v Kobylnicích  tráví  čas  tím,  že  opevňují  domy  a  stavějí 
přechody přes  Zlatý potok,  aby  v případě potřeby mohla být přesunuta děla  a 
posily. Dnes po  regulaci  je Zlatý potok  relativně neškodný vodní  tok v pevném 
korytu.  Tehdy  však  se  různě  klikatil,  vytvářel meandry  a místy  se  rozléval  do 
širokých  mokřadů  snadno  prostupných  pro  člověka,  ale  už  ne  tak  pro 
dělostřelectvo. Na tuto činnost jistě padly za oběť části budov obce (např. trámy, 
vrata, krovy).

1.  prosince  1805  navštěvuje  jednotky  v Kobylnicích  císař  Napoleon. 
Zjišťuje stav  jednotek, kontroluje postavená opevnění a povzbuzuje své vojáky. 
Nazítří  začíná  bitva  útokem  rakouského  předvoje  na  obec  TelnicI.  Rusko‐
rakouské  velení  provádělo  dispozici  k útoku  vypracovanou  generálem 
Weyrotherem. Z Prateckého kopce měli postupně sestoupit čtyři ruské kolony a 
provést obchvat  francouzských vojsk. Do údolí se vydaly pouze  tři ve směru na 
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Telnici – Sokolnice. Poslední čtvrtá se sestupem otálela. Generál Kutuzov, který 
se u  této kolony nacházel,  jakoby nechtěl opustit výhodné postavení na kopci. 
Celé  údolí  totiž  také  zahalovala  mlha  tak  hustá,  že  viditelnost  byla  značně 
omezena. Tyto mlhy v tomto období zná  jistě každý místní obyvatel. Kutuzov se 
svou  kolonou měl projít Kobylnicemi  a  stočit  se  směrem na  Šlapanice. K tomu 
však  nikdy  nedošlo,  neboť  když  vydal  pokyn  k vyražení,  z mlhy  od  Kobylnic  a 
Ponětovic vyrazili Francouzi a bez meškání na něj zaútočili.

V Kobylnicích  zůstala  brigáda  generála  Levasseura,  která  vyčkávala  na 
výsledek  boje  u  Prace  a  měla  buď  podpořit  útok  na  Pratecký  kopec,  nebo 
zaútočit na Rusy bojující u Sokolnického zámku a u bažantnice. Když byli Rusové 
a Rakušané u Prace poraženi a donuceni k útěku, sevřeli Francouzi Ruská vojska u 
Sokolnic a Telnice do obklíčení,  ze kterého bylo možné uniknout pouze dvěma 
směry. Na  jih přes Žatčanský rybník nebo na sever kolem Kobylnických rybníků. 
Část  ruské  kolony  generála  Przybysewského  unikla  ke  Kobylnicím,  kde  byla 
přinucena  složit  zbraně,  neboť  zde  čekaly  další Napoleonem  vyslané  jednotky. 
Byla to především část granátnické divize generála Duroca.

Bitva  skončila  naprostou  porážkou  Rusů  a  Rakušanů.  Napoleon  zde 
dosáhl  svého  největšího  triumfu.  Na  toto  vítězství  pak  zajisté  vzpomínal  i  na 
sklonku života v internaci na ostrově Svatá Helena.          
(pokračování příště)

 
VODNÉ 	A 	STOČNÉ 	– 	ZPRÁVY 	ZE 	SVAZKU 	ŠLAPANICKO 	

 
Na začátku  roku 2016 vám přinášíme,  jako každý  rok,  informaci o ceně 

vodného a stočného ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek). 

Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí 
(z  tohoto  programu  čerpá  Svazek  finanční  prostředky  na  stavbu  Posílení 
skupinového vodovodu I. etapa) byl, aby ceny rostly meziročně o 5% nad úroveň 
inflace,  v rámci  Fondu  soudržnosti  (financována  stavba  kanalizace) měly  ceny 
růst o 3% nad úroveň inflace, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 
let od kolaudace díla. V loňském  roce  se podařilo Svazu  vodovodů a kanalizací 
měst a obcí s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 
a  jednotlivými  Svazky,  vyjednat  na  Ministerstvu  životního  prostředí  snížení 
tohoto  povinného  nárůstu,  a  to   na  2%  nad  inflaci,  což  povede  ke  zpomalení 
růstu ceny vody. 

Rok 2016    bez DPH      s DPH 
Vodné (Kč/m3)  37,40        43,01 
Stočné (Kč/m3)  40,50        46,58 
Celkem (Kč/m3)  77,90        89,59 
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Také pro  rok 2016 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného 
v rámci republiky jsme ve středu pomyslné tabulky (73,44 Kč/m3 – VaK Kroměříž, 
111,27 Kč/m3 –  ČEVAK Tábor, 121,00 Kč/m3  ‐   Sokolovsko).  Je  to  jistě příznivé, 
zvláště s ohledem na to, že v letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších cen 
vodného a stočného v republice. 

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 
72,88  Kč/m3,  v roce  2012  78,54  Kč/m3,  v roce  2013  83,52  Kč/m3,  v roce  2014 
87,40  Kč/m3,  v roce  2015  88,96  Kč/m3.  Pokud  bychom  tedy  chtěli  vyčíslit 
navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 
5,66  Kč/m3,  v roce  2013  bylo  toto  navýšení  o  4,98  Kč/m3,  v roce  2014  o  
3,88  Kč/m3    a  v roce  2015  o  1,56  Kč/m3.  Navýšení  ceny  pro  rok  2016  je  
o 0,63 Kč/m3. 

Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby vody na osobu za rok 
36 m3, která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou  potřebu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (ve  skutečnosti  je  nižší), 
znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2016 zatížení peněženky každého 
občana našeho Svazku o 22,68 Kč za rok 2016 

Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku 
 
 

KOMISE	 ŽIVOTNÍHO	 PROSTŘEDÍ	 NAPLÁNOVALA	 NA	
JARNÍ	MĚSÍCE	TYTO	AKCE:	

 
Jarní úklidový den 
Tato  tradiční brigáda se bude za příznivého počasí konat v sobotu 9. 4. 

od 8,30 hodin.  Sraz bude u hasičské  zbrojnice. Opět  se  rozdělíme do několika 
skupin. Každá skupina, vybavena odpadkovými pytli, se rozejde vyčistit příkopy, 
remízky  a  polní  cesty  v okolí  naší  obce.  Po  skončení  úklidu,  asi  v 11  hodin,  se 
sejdeme na Výletišti, kde každý brigádník dostane douzovanou debrecínku. 

Zveme  všechny,  kterým  není  lhostejné  okolí  naší  obce.  Vezměte  si 
s sebou pracovní rukavice, popř. výstražnou vestu a chuť do práce. 

Procházka pro děti 
V případě  příznivého  počasí  se  uskuteční  v sobotu  21.  5.  2015  od  14 

hodin. Sraz bude u obecní lípy a odsud půjdeme Sokolnickou ulicí a dále po polní 
cestě k památníku Mohyla míru a zpět. Během cesty budou pro děti připraveny 
soutěže a hry s piknikem u památníku. 

 
Alena Ulbrichová  
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POZVÁNKY 	NA 	AKCE 	

Kulturní komise při Radě obce Kobylnice 
 

Vás zve na    
 

KULIČKIÁDU 
pro děti, mládež, ale i rodiče a seniory  

 

kdy?     14. 5. 2016 od 15,30 hod. 
 

kde?    víceúčelové hřiště  
 
Přihlašování a platba startovného bude probíhat na místě 

od 15,30 hod., zápasy budou zahájeny v 16 hod. 
Pravidla hry budou k nahlédnutí při hře u rozhodčích. Hráči 

budou rozděleni dle věku 
do skupin a pak do dvojic 
v pavouku, děti do tří let 

budou hrát kuželky. 
Startovné 10 Kč/dítě, 30 
Kč/dospělý - platba před 
startem. Na každého čeká 

malá odměna.  

  
         

FESTIVAL 	DECHOVEK 	
 

V roce 2014 se místní dechová hudba Zlaťanka rozhodla uspořádat v naší 
obci  festival dechových hudeb s mezinárodní účastí. Naším úmyslem bylo  již od 
prvopočátku  udělat  z tohoto  festivalu  tradiční  každoročně  se  opakující  akci. 
Proto si vás všechny tímto dovolujeme pozvat na letošní 3. ročník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb, který  se uskuteční v sobotu 4.  června v parku před 
Sokolovnou.  V letošním  roce  zkusíme  zopakovat  časový  rozvrh  z loňského 
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ročníku,  takže od  15:00 hod.  vystoupí Mládežnická  dechová hudba při  ZUŠ  ve 
Veselí  nad  Moravou  –  vítěz  několika  soutěží  ve  své  kategorii,  dále  nejstarší 
jihočeská  dechovka  Babouci,  která  se  stále  těší  obrovské  popularitě  mezi 
příznivci dechovky po celé  republice, dechová hudba Túfaranka ze Šakvic, vítěz 
Zlaté křídlovky 1996 a Mistr Evropy 2005 v prezentaci českomoravské dechovky 
(pozn.: i mezi dechovými kapelami se konají oficiální mezinárodní soutěže), dále 
vystoupí  náš  tradiční  host  vynikající  slovenská  dechová  hudba  Drietomanka  a 
samozřejmě  pořádající  Zlaťanka.  Koncertní  část  festivalového  dne  bude 
zpestřena  vystoupením  cimbálové muziky Mládí  z Čejče.  Po  skončení  koncertů 
jednotlivých kapel bude pokračovat večerní  taneční zábava s dechovou hudbou 
Túfaranka.  Podobně  jako  loni  máme  v plánu  uspořádat  v rámci  festivalu  i 
doprovodný  program  v podobě  malého  jarmarku  lidových  řemesel,  jehož 
součástí bude  i prezentace  známého vinařství a workshop hudebních nástrojů. 
Stejně  jako  v předešlých  dvou  ročnících  nechceme  nechat  nic  náhodě  a  celou 
akci  hodláme  připravit  po  organizační  stránce  se  vším  všudy  včetně  zajištění 
bohatého  občerstvení  a  mimo  jiné  i  zastřešením  celého  areálu  parku  před 
Sokolovnou. Těšíme se na hojnou účast všech příznivců dechové hudby. 

Za organizační tým Ladislav Hrdlička – kapelník DH Zlaťanka 
	
CYKLOTURISTICKÝ 	ZÁJEZD 	OKOLO 	BALATONU 	

Zájezd  se  uskuteční  v termínu  19.  –  21.  8.  2016.  Sraz  účastníků  bude 
v pátek 19. 8. 2016 u hasičské zbrojnice, kde bude v 5 hodin přistaven autobus. 
Po naložení kol, což trvá necelou hodinu, odjedeme směrem k Balatonu. V okolí 
tohoto maďarského  jezera  je síť cyklostezek.  Jsou zde  četné  termální prameny, 
v severní části se nachází vinice, jižní část je bažinatá, pokrytá rákosím. 

Po  4  až  5  hodinách  jízdy  autobusem  dorazíme  do  nejstaršího města  u 
Balatonu Keszthely.   Po prohlídce pamětihodností  se na  kole  vydáme do  kraje 
vyhaslých  vulkánů,  zřícenin  hradů,  lázeňských městeček  a  výborného  vína.  Za 
zmínku  stojí  vesnice  Szigliget,  kde  je  skanzen  s domy  s rákosovou  střechou  a 
vesnice Badacsony, u které leží vyhaslá sopka. Po ujetí asi 60 km den zakončíme 
u  města  Balatonfüred,  u  kterého  je  jachetní  přístav  a  kde  budeme  nocovat 
celkem 2 noci v kempu   www.balatontourist.hu. Máme zde  rezervované místo, 
personál v kempu hovoří anglicky i německy. 

Druhý  den  bychom  pokračovali  dál  kolem  kolem  Balatonu.  V jeho 
nejsevernější  části, u vesnice Balatonfüzfö,  se můžeme  svést na bobové dráze. 
Dále  projedeme  několika  vesnicemi,  jejichž  název  začíná  na  „Balaton“,  až 
k přístavnímu  městečku  Siófog  s vodárenskou  věží  a  luteránským  kostelem. 
U vesnice  Szántód nasedneme na přívoz,  kterým  se přes  jezero dostaneme na 
poloostrov.  Zde  se  nachází  původně  rybářská  vesnice  Tihany  s mnoha 
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pamětihodnostmi. Odtud  je  to už  jen kousek do kempu. Najedeme opět asi 60 
km. 

Třetí den, v neděli, sbalíme stany a naložíme do autobusu. Přívozem se 
opět dostaneme na druhý břeh Balatonu, abychom mohli pokračovat v okružní 
cyklocestě.  Tentokrát  po  jižním  pobřeží,  které  se  vyznačuje  velice  pozvolným 
vstupem do jezera a je zde mnoho letovisek s atrakcemi. Cestu zakončíme po asi 
60  km  u  Balatonkeresztúru.  Zde  v  odpoledních  hodinách  naložíme  kola  a 
vyrazíme zpět do Kobylnic. 

Spát budeme  ve  vlastních  stanech.    Stravování  a nocleh  si  každý hradí 
sám. Ceny v kempu jsou 1900 HUF za dospělého a noc. Děti do 14 let 1400 HUF. 
Poplatek  za  jedno  stanové místo  je  asi  1700 HUF  za  noc.  Trajekt  jezdí  po  40 
minutách a stojí 540 HUF za osobu a 240 za kolo. Cena dopravy autobusem činí 
750 Kč na osobu. Počet účastníků  zájezdu  je 40,  z důvodu kapacity přívěsu na 
kola. Přihlášky včetně zálohy 400 Kč se budou přijímat na OÚ od 30. března do 
konce  dubna.  Doplatek  za  dopravu  se  bude  vybírat  měsíc  před  odjezdem, 
přibližně v této době bude  i  informativní  schůzka. Přihlašovat  se můžete podle 
stejných pravidel, jako vloni. 

Milan Ulbrich 
	
KONTEJNERY 	NA 	TEXTIL 	

Obec  Kobylnice  a  Dimatex  informují  občany,  že  společně  provozují 
kontejnery na textil. Jedná se o 2 sběrné kontejnery, které jsou umístěné: 

 u obchodu 
 na sběrném dvoře 
Sběrné  kontejnery  firmy  Dimatex  jsou  určeny  k  druhotnému  využití 

textilních  materiálů  s pozitivním  vlivem  na  životní  prostředí.  Dimatex  je 
partnerem  Českého  červeného  kříže  v  rámci  projektu  Textileco    a  pravidelně 
poskytuje ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. V roce 2015 obdržely 
neziskové organizace  částku přesahující 1 750 000 Kč. Společnost Dimatex chce 
být  Váš  stabilní,  spolehlivý  a  blízký  partner  pro  ekologické  zpracování 
nepotřebných oděvů. 

Co patří do sběrného kontejneru: 
čistý  a  suchý  textil  (veškeré  oděvy,  bytový  textil  –  záclony,  závěsy, 

povlečení,  potahy,  ubrusy  a  deky)  zabalený  v zavázaných  (zauzlovaných) 
igelitových  pytlích/taškách,  dále  také  spárované  (svázané)  nositelné  boty  a 
hračky. 

Co nepatří do sběrného kontejneru: 
znečištěný  nebo  mokrý  textil,  matrace,  molitan,  koberce,  netextilní 

materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. 
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Komplexní řešení elektroinstalačních prací 

pro domy, byty, administrativní budovy, sklady, výrobní i jiné technické 
prostory od návrhu, přes realizaci až po předání projektové dokumentace 
skutečného provedení včetně revizních zkoušek. 
 
Silnoproud  - standardní elektroinstalační a elektromontážní práce  
                       dodávka nových instalací, rekonstrukce i opravy 
                       pravidelná údržba elektrických zařízení 
                       montáž nových svítidel (např. LED) 
                                          
Slaboproud - rozvody a montáž domácích telefonů/videotelefonů 
                       internetové a TV rozvody 
                       EZS + EPS zabezpečovací zařízení 
                       kamery s možností sledování přes internet i v mobilu 
                       AV technika a ozvučení 
                       datové sítě – metalická i optická kabeláž 
 
Inteligentní elektroinstalace – zabezpečení + komfort + výrazné úspory 

Ovládejte svůj dům, byt či jakoukoliv jinou nemovitost na dálku z jednoho 
zařízení, např. z telefonu či tabletu. Řídit můžete vytápění, multimédia, 
osvětlení, kamerový systém nebo například spotřebiče. Výhod této instalace 
může být mnoho včetně kompletního přehledu spotřeby energií, který máte v 
reálných číslech kdykoliv k dispozici. Montáž je vhodná jak pro nové 
stavební projekty, tak pro stávající nemovitosti či objekty v rekonstrukci. Umí 
se přizpůsobit malým bytům, velkým domům i rozsáhlým komerčním 
objektům. Každý projekt je jedinečný. Zvolit můžete bezdrátovou 
technologii, která nevyžaduje žádné stavební úpravy, nebo technologii 
sběrnicovou, jež se doporučuje při plánování novostavby. 
 

          
 

Ladislav Hrdlička – Kobylnice, Na Návsi 260, PSČ 664 51 
tel: 604 713 784, email: hrdlicka.ladislav@volny.cz 
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Ladislav Hrdlička – Kobylnice, Na Návsi 260, PSČ 664 51 
tel: 604 713 784, email: hrdlicka.ladislav@volny.cz 
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10 T: +420 296 339 999, F: +420 296 339 914, www.avecz.cz

Přistavení VOK a odvoz NO 
jaro 2016 - OBEC KOBYLNICE  

Přistavení VOK proběhne v termínu  7. května 2016 
Kontejner bude přistavený – čerpací stanice od 9.00 do 12.00 hodin 
-Mobilní sběr NO proběhne dne 7. května 2016 
 od 9.00 do 12.00 hodin – čerpací stanice 

 

Přistavení VOK a odvoz NO
jaro 2016 – OBEC KOBYLNICE  

Přistavení VOK proběhne v termínu  7. května 2016
Kontejner bude přistavený – čerpací stanice od 9.00 do 12.00 hodin
Mobilní sběr NO proběhne dne 7. května 2016
od 9.00 do 12.00 hodin – čerpací stanice

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10 T: +420 296 339 999, F: +420 296 339 914, www.avecz.cz

Přistavení VOK a odvoz NO
jaro 2016 – OBEC KOBYLNICE  

Přistavení VOK proběhne v termínu  7. května 2016
Kontejner bude přistavený – čerpací stanice od 9.00 do 12.00 hodin
Mobilní sběr NO proběhne dne 7. května 2016
od 9.00 do 12.00 hodin – čerpací stanice

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10 T: +420 296 339 999, F: +420 296 339 914, www.avecz.cz

NABÍZÍM 
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ,

řešení a vyplácení exekucí
a sepis návrhů na povolení oddlužení,
insolvenci-osobní bankrot – levně!!!

Mobil: 728 140 655 i SMS.
Přijedu za Vámi.
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