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SLOVO 	STAROSTY 	
LAVIČKY V PARKU 
V parku  před  sokolovnou  je  již  více  než  20  roků  vytvořeno  prostředí  pro 

posezení při hodových  a  jiných  zábavách.  Zařízení  je hojně  využíváno  i  kdykoli 
během roku, je‐li pěkné počasí. Na kovovou konstrukci byly tehdy namontovány 
dřevěné  fošny,  které  však  vlivem  počasí  ztrácí  svoje  původní  vlastnosti  a 
posezení  na  nich  či  u  nich  již  není  příjemné.  Je  to  osud  každého  dřevěného 
materiálu a zabránit se mu dá pouze za při vynaložení velmi vysokých nákladů a 
úsilí. Proto se  rada obce  rozhodla nahradit dřevo plastovými profily, které mají 
barvu  obdobnou  jako  dříve  použité  dřevěné  fošny.  Jedná  se  o  recyklovaný 
materiál,  takže  tím  snad  přispíváme  i  k ochraně  životního  prostředí.  Povrch 
těchto profilů by neměl být nasákavý a tak by se do nich ani neměl chytat mech, 
který na dřevě vytváří nepříjemnou strukturu a také snižuje jeho životnost.  

V průběhu  jarních  měsíců  jsme  postupně  začali  s výměnou  prvků  u  těch 
nejhorších  stolů.  Práce  to  není  jednoduchá,  protože  desky  lavic  se  montují 
zespodu, aby ani kolem šroubu do materiálu desky nezatékalo a  také proto, že 
materiál desky klade při  šroubování větší odpor. O  to více překvapení byli naši 
pracovníci, když zjistili, že některé z desek jsou za pár dní odšroubovány a drží už 
třeba jen na jednom šroubu. Skoro to vypadá, jakoby se někdo chystal tyto desky 
znovu  „zrecyklovat“  a  to  třeba  na  vlastním  dvorku  nebo  zahrádce.  Pokud  se 
takové  případy  budou  opakovat,  asi  bude  muset  obec  přistoupit  k realizaci 
kamerového  systému,  aby  se  tak  bránila  poškozování  majetku  vandalismem 
nebo krádežemi. 

Ještě  jedna věc nás  trápí v souvislosti  s parkem. Lavičky a  stoly  jsou určeny 
k sezení a většina veřejnosti je tak také užívá. V poslední době ale bylo několikrát 
zaznamenáno, že školní děti využívají tento venkovní mobiliář spíše jako nějakou 
sportovní překážkovou dráhu. Lezou a skáčou po stolech a lavicích a to tak, jako 
by  chtěly  dokázat,  že  se  jim  podaří  některou  z desek  utrhnout  nebo  třeba  i 
zlomit. Na jednu stranu jsem rád, že dnešní děti se taky trochu hýbou, na druhou 
stranu by ale svým chováním neměly – a to ani potenciálně – způsobovat škodu. 
Vyzývám proto rodiče, aby se zajímali o to, jak se jejich děti chovají, a aby se jim 
snažili  vštípit  úctu  k práci  jiných  a majetku  všech. Možná  by  si  tak  společnost 
ušetřila řadu problémů v budoucnosti, protože s věkem nebude růst  jen to dítě, 
ale i problémy s ním. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
	
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
15. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 27.4.2017. 
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Zastupitelstvo obce: 
 Schválilo navýšení příspěvku a  závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Kobylnice, 

p.o. takto: 
Věcné ukazatele 
Celkový  objem  rozpočtu  (mimo  dotaci  ze  státního  rozpočtu)  ve  výši 
1.716.100 Kč a odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 117.220 Kč. 
Časové ukazatele – výše příspěvku: 
v lednu      121.720 Kč 
únor – duben  vždy  50.000 Kč 
květen      249.000 Kč  
červen – listopad  vždy   50.000 Kč 

 Schválilo  Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  mezi  obcí  a  TJ  Sokol  Kobylnicez.s.  o 
uspořádání některých práv  k pozemkům p.č. 69/1  a 765  v k.ú. Kobylnice u 
Brna  a  jejich  příslušenství,  týkající  vytváření  podmínek  pro  plánovanou 
cyklostezku  
Zápisy ze zasedání zastupitelstva včetně příloh jsou zveřejněny na webových 

stránkách obce Kobylnice. 
 
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE 
Rada obce: 

 schválila pořízení 2 ks kontejnerů na papír a plast do sběrného dvora, 
 schválila  dodatek  ke  smlouvě  na  zřízení  služebnosti  inženýrských  sítí  pro 

pozemek Za Humny, 
 schválila  roční  účetní  závěrku  ZŠ  a  MŠ  Kobylnice,p.o.  a  převod 

hospodářského výsledku do fondu rezerv školy ve výši 24.821,43 Kč, 
 schválila  smlouvy  o  právu  provedení  stavby  veřejného  osvětlení  na 

soukromých pozemcích, 
 svěřila pozemek p.č. 218 v k.ú. Kobylnice do výprosy, 
 schválila pořízení 2 ks houpadel do odpočinkové  zóny u parkoviště na ulici 

Táborské, 
 schválila  odlehčení  vzrostlého  javoru  a  lípy  v centrálním  prostoru  návsi  a 

výsadbu 2 ks nových lip jako náhradu za vykácené dřeviny a výsadbu stromů 
okolo hasičského cvičiště vedle hřiště, 

 schválila  finanční dar ve výši 2.000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., základní 
organizace Sokolnice, 

 v souladu  s doporučením  kontrolního  výboru  upravila  finanční  limit  ve 
směrnici Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

 schválila  podpořit  zakoupení  stroje  Infraset  topas  na  opravu  asfaltových 
komunikací Svazkem obcí Mohyla Míru, 
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 v souvislosti  s přípravou  výstavby  cyklostezek  schválila  smlouvy,  kterými 
převádí právo realizovat cyklostezku jednak na obecních pozemcích a jednak 
na pozemcích třetích osob, kde tato práva získala obec v předstihu, 

 v souvislosti  s potřebou  ověřit  podpisy  také  rada  schválila  dary  fyzickým 
osobám jednotlivě ve výši 30 Kč na náklady ověření, 

 schválila  smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení  služebnosti  inženýrských  sítí 
pro nemovitost na ulici Polní, Uzavřené a Za Humny, 

 se  zabývala  zadávací  dokumentací  pro  výběr  zhotovitele  územního  plánu 
obce 

 opakovaně se zabývala řešením úprav areálu fotbalového hřiště, 
 projednala  Zprávu  o  přezkoumání  hospodaření  obce  a  schválila  smlouvy 

s auditorskou společností na příští dva roky, 
 schválila dodatek k sublicenční smlouvě KLAS, 
 schválila objednávku pasportu místních komunikací a dopravního značení, 
 schválila objednání právních služeb u advokátní kanceláře KVB, 
 schválila  podání  žádosti  o  dotaci  na  pořízení  dopravního  vozidla  zásahové 

jednotky PO na rok 2018, 
 schválila záměr směny částí pozemků p.č. 71/1 a p.č. 80, 
 schválila  zadávací dokumentaci pro  výběr  zhotovitele  demolice  objektu  na 

pozemku  p.č.  73/24  v k.ú.  Kobylnice  u  Brna  a  následně  výběr  zhotovitele. 
Jako nejvhodnější uchazeč byla vybrána firma PROSTAVBY, a.s., 

 schválila kryté pískoviště pro klubovnu č.p. 42, 
 schválila  firmu Dlaždičské a zednické práce Zdeněk Pavlíček  jako vhodného 

zhotovitele na vybudování nového beachvolejbalového kurtu. 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 

VÍTÁNÍ 	DĚTÍ
V  sobotu 22. dubna 2017 proběhlo  v zasedací místnosti obecního úřadu  vítání 
občánků naší obce. Pan  starosta  Ing. Lubomír Šmíd  tentokrát přivítal  šest dětí,  
4 holčičky a 2 chlapce.  
Byly  to  tyto  děti:  Natálie  Benešová,  Štěpán  Knotek,  Nikol  Vašíčková,  Šimon 
Kyselka, Lucie Ježová a Klára Červinková. 
O slavnostní atmosféru se postaraly svým vystoupením dívky z naší základní školy 
pod vedením paní učitelky Ivany Kvasničkové.  
Příští vítání občánků bylo naplánované na sobotu 21.10.2017. Jelikož v tomto dni 
se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak vítání občánků 
se uskuteční v sobotu 4.11.2017. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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OPRAVY 	KANALIZACE
Možná jste zaznamenali, že v uplynulých týdnech se v obci častěji pohybovala 

vozidla Vodárenské akciové  společnosti.  Je  to proto, abychom  zjistili  co možná 
nejpřesněji stav naší dešťové kanalizace a vhodným způsobem opravy se ji snažili 
udržet  funkční  co nejdéle. Popravdě  řečeno,  stav doposud  zkontrolované  části 
kanalizace je spíše špatný. Část dešťové kanalizace byla budována v roce 1968 – 
úsek od ulice Polní přes  Sokolnickou  s navazujícími ulicemi Uzavřená, Krátká  a 
částečně  také  Na  Budínku  se  zaústěním  do  potoka  u  hospodářského mostu. 
Druhá část, vlastně celý zbytek obce, v roce 1971. Zejména tato druhá část je ve 
velmi  špatném  stavu.  Byla  budována  v akci  „Z“  zřejmě  bez  dostatečného 
odborného vedení a také z materiálu, který nebyl ani vhodný, ani kvalitní.  

Letos zjara jsme se pustili do detailní kontroly a postupných oprav úseku od 
ulice  Za  Humny  po  výpusť  do  potoka  u  sokolovny.  Byla  provedena  kamerová 
prohlídka, která objevila řadu nedostatků i závažných závad.  

Nedostatky  jsou  například  v tom,  že  kanalizace  nebyla  vybavena  šachtami 
v místech  změn profilu  ani  v místech  změn  směru potrubí.  Šachty byly  tenkrát 
vybudovány  jen u některých silničních vpustí, ale pro kontrolu a údržbu potrubí 
nebyly  vůbec  využitelné,  protože  nebyly  vybaveny  poklopem,  který  by 
umožňoval  vstup  do  těchto  šachet.  Všechny  byly  překryty  nějakými  stropními 
deskami a zasypány 30 cm zeminy. Přitom  tyto  stropní desky ale vůbec nebyly 
určeny do agresívního prostředí kanalizace, kam dlouhé roky odtékaly splaškové 
vody z domácností.  

Závady  ale  jsou  ještě  daleko  závažnější. Všechna místa,  kde  byl  při  stavbě 
použit  prostý  beton  na  doplnění  potrubí,  tedy  v zatáčkách,  případně  v těch 
skrytých šachtách, byla už úplně strávená a beton nebo spíše štěrkopísek z nich 
byl odplaven dále do  kanalizace. V jednom místě  jsme dokonce našli  v potrubí 
rozlámané  stropní  desky  odplavené  asi  10 m  za  původní  šachtu  a  tyto  desky 
tvořily  v kanalizaci  takovou  závadu,  že  se  v tom  místě  potrubí  zanášelo 
nečistotami a kamera kolem nich vůbec nemohla projít dále do potrubí.  

Všechny tyto bodové závady nám postupně opravili pracovníci firmy BARABA 
z Tuřan  a  to  tak,  že  osadili  nové  poklopy  v místech  skrytých  šachet  případně 
vsadili úplně novou šachtu, aby bylo možné opravit  i místa, kam se jinak nedalo 
dostat. Po těchto opravách jsme nechali celý úsek vyčistit od nánosů a usazenin 
tak, aby bylo možné následně kanalizaci opakovaně provést kontrolní kamerovou 
zkoušku i tam, kam se kamera v prvním kole vůbec nedostala.  

Nejhorší  závadou  na  kontrolovaném  úseku  kanalizace  ale  jsou  podélné 
praskliny na kanalizačních trubkách. Přestože podstatná část dešťové kanalizace 
leží  pod  vozovkou,  nebo  v těsné  blízkosti  silničního  obrubníku,  nebude  nutné 
krajskou  silnici  ani naše místní  komunikace  rozkopávat, protože  je možné  tyto 
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poškozené  úseky  opravit  tzv.  bezvýkopovou  technologií,  to  znamená,  že  do 
stávajícího potrubí se zatáhne sklolaminátový rukáv, který se napustí epoxidovou 
pryskyřicí  a  následně  se  vytvrdí  buď  horkou  vodou,  nebo UV  zářením.  Sanací 
vznikne  nové  sklolaminátové  potrubí  s  výbornými  statickými  i  mechanickými 
parametry  při  zachování  dimenze  starého  potrubí,  resp.  s  minimálním 
zmenšením profilu. V místech dešťových přípojek z jednotlivých domů pak robot 
prořízne otvor podle připojeného potrubí a celé místo zatmelí. Životnost tohoto 
řešení je minimálně 50 let. Stavba probíhá čistě a v klidu – žádné kopání a odvoz 
zeminy,  prašnost,  bláto, minimální  hlučnost,  bez  problémů  –  žádné  narušení 
povrchu  komunikací  a  ostatních  sítí.  Navíc  je  velmi  krátká  přípravná  fáze 
projektu, protože není potřeba žádné stavební povolení nebo objízdné trasy.  

V prostoru  parku  před  sokolovnou  na  největším  potrubí  o  průměru  80  cm 
jsou praskliny takového charakteru, že potrubí již postupně ztrácí kulatý profil a 
hrozí i jeho úplné sesutí.Zde by pravděpodobně byla oprava provedena výkopově 
s náhradou novým potrubím. Ale způsob řešení navrhne až odborný projektant. 

Nedělám si iluze, že v jiných místech je dešťová kanalizace v nějakém výrazně 
lepším  stavu,  takže  se  dá  očekávat,  že  v příštích  letech  se  budeme  muset 
postupně věnovat i dalším úsekům. Při této příležitosti bych ale chtěl apelovat na 
všechny  vlastníky  nemovitostí,  aby  si  zkontrolovali  svoji  vnitřní  instalaci 
kanalizace a zejména řádné oddělení vod dešťových a splaškových. Při opravách 
vpustí  několikrát  pracovníci  zaznamenali  průtok  znečištěné  tekutiny  – 
pravděpodobně z nějaké prádelny, která je možná ve dvorním stavení, a dokonce 
i  evidentní  odtok  splašků  ze  záchodu!  Je  zapotřebí  důsledně  rozdělit  vody 
dešťové  od  těch  ostatních,  protože  vypouštění  znečistěné  vody  do  potoka  by 
mohlo znamenat významnou pokutu od orgánů ochrany životního prostředí, a to 
i  přímo  vůči  vlastníku  nemovitosti.  A  na  druhou  stranu,  jestliže  má  někdo 
svedeny dešťové vody do kanalizace splaškové, znamená to vyšší náklady na její 
provoz, protože všechna tato voda se musí dvakrát čerpat, než doteče na čistírnu 
do Modřic, a navíc se platí za každý kubík znečistěné vody, tedy i té smíchané ze 
splašků a z deště. Tyto náklady pak platíme všichni! 

Lubomír Šmíd, starosta 
 

ŠKOLNÍ 	DRUŽINA  
Na  začátku  kalendářního  roku  nás  ve  ŠD  navštívili  Tři  králové.  Do  královských 
plášťů se oblékly nejstarší děti z družiny a za zpěvu koledy „My tři králové" přišly s 
dary mezi ostatní kamarády. Děti byly obdarovány  stolními hrami,  florbalovými 
holemi a brankářskými helmami. 
Letošní  rok  nám  zima  docela  přála. Na  sněhu  se  dalo  celkem  slušně  bobovat, 
postavit si sněhuláka nebo se koulovat. 
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Měsíc  únor  patřil  karnevalu!  A  aby  to  byla  ta  pravá  karnevalová  atmosféra, 
vyzdobily si děti školu i družinu masopustními výrobky. Poslední únorový pátek to 
vypuklo! Karneval, jak má být. Nechyběla hudba, tanec, přehlídka masek, pravěké 
tancování  na  píseň  „Banana"  a  soutěže.  Zajímavá  soutěž,  jmenovala  se 
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že vyhrál. Pak se losovaly tři hlavní výhry a tam už rozhodovalo štěstí. 
O valentýnském svátku jsme tvořili přáníčka a dekorace. 
Na téma „Ve zdravém těle, zdravý duch" jsme se věnovali, jak už název napovídá, 
lidskému tělu. Četli  jsme si a povídali si, co tělu prospívá a co mu naopak škodí. 
Děti si navzájem obkreslovaly své postavy, které si pak ve  třídě nalepily na zeď. 
Z roliček  od  toaletního  papíru  a  kuchyňských  utěrek,  jsme  si  sestavili  kostru  a 
popsali ji. Do her jsme zapojili i lidské smysly. 
Na jaře jsme pomáhali s úklidem školní zahrady, na kterou tak rádi chodíme. Je na 
ní spousta stromů, které poskytují dětem v horkých letních dnech příjemný stín, a 
to jak pro sportování, tak pro relaxaci. A tak jsme shrabovali či zametali zbylé listí 
nebo napadané suché jehličí. 
S probouzející se přírodou  jsme začali s vytvářením  jarních dekorací. Čas  rychle 
ubíhal a za chvilku klepaly na dveře Velikonoce.  Jako každý rok  jsme vytvořili ze 
slámy Smrtku neboli Morenu. Oblékli  ji do šatů, aby  jí  to na průvodu slušelo, a 
ozdobili ji korálky z vyfouknutých vajíček. Za doprovodu říkadla jsme nesli Smrtku 
v  čele průvodu. Na mostku  v parku  jsme  vhodili do potoka  výdumky  z  vajec  a 
rozloučili se se zimou. Na druhém mostě, za bytovkami, jsme házeli do vody kytky 
zlatého deště, aby k nám přišlo jaro. A pak nás čekalo to, na co se děti nejvíc těší. 
Spálení Smrtky! Na zahradu za námi přišel pan Klaška. Smrtku zapálil a nakonci 
uhasil zbytky neshořelé slámy. Na závěr dostaly děti preclíky, aby  je po celý rok 
nebolely zuby  (jedná se o  lidový zvyk, který kdysi dodržovaly naše prababičky a 
pekly dětem v postní době preclíky, které měly chránit před kazivostí zubů). 
S  vynešením  Smrtky  jsme  zahájili  tzv.  „Kraslicový  týden".  Děti  měly  možnost 
vybrat si ze 4 druhů kraslicových technik – korálková, hadí, ubrousková a vosková. 
Vajíčka si nosily buď vyfouklá, nebo plastová. Velikonoční  tvoření  jsme zakončili 
soutěží o „Nej" perníkovou kraslici. 
Po Velikonocích  jsme pro děti uspořádali „Ptačí dny". Tentokrát  jsme se zaměřili 
na tři ptáky, kteří se k nám na jaře vrací ze zimoviště v Africe a to: vlaštovka, čáp a 
kukačka. Pro děti byly připraveny úkoly o ptácích, výtvarné  tvoření, hry,  četba  i 
odměny. Úkoly o ptáčcích vhazovaly děti do ptačích budek, které visely z čápova 
hnízda.  Dokonce se jeden čáp – asi přiletěl z Afriky – usídlil na komíně u vchodu 
do školy. 
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Na  začátku  května  jsme  šli  na  výlet  do  bažantnice,  správně  řečeno  do Obory 
Sokolnice.  Tentokrát  byla  naše  návštěva  zaměřená  na  paroží  lesní  zvěře. 
Dozvěděli  jsme se, kdy,  jak a proč  jelen či srnec parohy shazuje. Chodili  jsme po 
lese a pomáhali s hledáním paroží, které tam zvěř nechala. Podle velikosti paroží 
myslivci poznají stáří zvířete a mohou přesně spočítat, kolik kusů vysoké zvěře v 
oboře žije. Za pomoc a ochotu nám pan hajný věnoval dva kousky paroží. 
Ke Dni matek jsme zorganizovali již tradiční minijarmark. Prodávali jsme dárkové 
předměty, které vyráběly děti s p. vychovatelkami v ŠD. Za to patří všem dětem 
velké poděkování. A také Vám dospělým, kteří  jste přišli a finančně ocenili práci 
svých  dětí.  Za  utržené  peníze  budeme  pořizovat  nové  sportovní  pomůcky  a 
výtvarný materiál. 
A co nás čeká v červnu? Dětský den a velmi oblíbené spaní ve školní družině. 
 

Děkujeme všem, kteří se o dění v ŠD zajímají. Děkujeme za výtvarné a dekorační 
materiály,  za odpadový materiál, který by  jinak  skončil v koši a  ze kterého umí 
Vaše děti vytvářet hezké věci. 

             Klidné prožití letních prázdnin Vám i Vašim dětem přejí vychovatelky 
                                       Magda Klašková a Petra Štefková 

 
DRUHÝ 	STUPEŇ	ZÁKLADNÍ 	ŠKOLY 	VE 	
ŠLAPANICÍCH

2. stupeň základní školy ve Šlapanicích 
V předposledním květnovém týdnu jsem se dověděl, že rodiče dětí, které by 

po prázdninách měly pokračovat v povinné školní docházce návštěvou 6. ročníku 
základní školy, obdrželi ve Šlapanicích  informace, podle kterých hrozilo, že v ZŠ 
ve Šlapanicích již nebude pro jejich děti místo. Spolu s kolegy starosty z ostatních 
spádových obcí  (Blažovice,  Jiříkovice, Podolí, Ponětovice a Prace), protože  i  jich 
se to týkalo,  jsme vyvolali  jednání s vedením města Šlapanice  jako zřizovatelem 
tamní základní školy. V první fázi nám – asi stejně jako některým rodičům – byla 
předána informace, že nebylo záměrem kohokoli postrašit nebo stresovat, ale že 
to byl ze strany úředníků školy jen jakýsi signál, že by se to mohlo stát, pokud by 
takto přihlášených dětí z okolních obcí bylo extrémně mnoho.  

Už o dva dny později, tedy stále  ještě skoro týden před termínem ukončení 
přihlášek  na  ZŠ  Šlapanice,  jsme  obdrželi  dopis  od  pana  ředitele,  že  skutečně 
došlo k onomu extrémnímu nárůstu přihlášek a že  již byla překročena povolená 
kapacita školy 800 žáků.  

Na jednání starostů dotčených obcí s panem místostarostou města Šlapanice 
na  konci  května  jsme  z jeho  strany  byli  ujištěni,  že  problém  bude  vyřešen  ke 
spokojenosti  rodičů. Město  Šlapanice  již  jednalo  s krajským  úřadem  a  získalo 
příslib, že kraj dá urychleně kladné stanovisko a doporučení k navýšení povolené 
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kapacity školy a žádost bude urgentně předána na Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy  ČR.  Jedná  se o mimořádný postup, protože o  stanovení kapacity 
školy se má žádat o několik měsíců dříve.  

Letos  je  situace oproti předchozím  letům  jiná v tom, že  se zákonem změnil 
termín  přijímání  dětí  do  prvního  ročníku  a  vedení  školy  se  o  přesných  číslech 
přijímaných  dětí  dovědělo  až  nyní.  A  ani  škola  sama  před  ukončením  sběru 
přihlašovacích lístků nemůže vědět, kolik žáků se bude hlásit z okolních obcí do 6. 
ročníku, protože rodiče mohou zvolit pro své dítě kteroukoli školu. Například od 
nás  z Kobylnic  v minulých  letech  řada  dětí  dojížděla  do  škol  v Tuřanech,  ve 
Slatině, ale i do některých jiných škol v Brně. 

Město Šlapanice  i vedení  školy  se  tak dostalo do  situace, kdy nebude moci 
bezprostředně  po  ukončení  přihlášek  kladně  rozhodnout  o  přijetí  všech 
přihlášených, a proto bude pan  ředitel muset některá  řízení o přijetí dítěte do 
školy  podle  správního  řádu  přerušit  a  dokončit  je  až  po  obdržení  rozhodnutí 
ministerstva  o  navýšení  kapacity.  To  bude  možná  ale  až  někdy  v polovině 
prázdnin.   Opakovaně  se nám ale dostalo ujištění,  že  se  rodiče nemají obávat, 
protože následně jejich děti bude možné přijmout. Fyzická kapacita školy je totiž 
výrazně  vyšší  než  ona  administrativně  stanovená.  Zároveň  jsme  se  také 
s vedením města Šlapanice dohodli, že v podzimních měsících budeme společně 
řešit i dlouhodobější výhled kapacit ZŠ Šlapanice pro děti z okolních obcí.  

Stále však platí, že rodiče mohou pro svoje dítě zvolit kteroukoli školu (pokud 
je  v ní  volná  kapacita).  Obvykle  se  volí  taková  škola,  ke  které  je  zajištěna 
hromadná  doprava.  V našich  podmínkách  to  může  být  například  škola 
v Tuřanech, v Komárově nebo v Sokolnicích. Rodiče pak spíše volí podle toho, co 
ve výchově a vzdělávání svých dětí vidí  jako prioritu. Někdo se rozhoduje podle 
toho,  do  které  školy  již  dochází  starší  sourozenec,  nebo  kde  je  více  různých 
kroužků  či mimoškolní  činnosti  a  někdo  zase může  preferovat  školu,  která  je 
menší, ve které se všichni navzájem znají a jsou tam menší hrozby patologických 
jevů (šikana, drogy apod.). Měřítkem by jistě také měla být úspěšnost žáků školy 
při přijímání ke  středoškolskému vzdělávání. Většina  škol  i  tento údaj na  svých 
internetových  stránkách  zveřejňuje.  Je  tedy  skutečně  hlavně  odpovědností 
rodiče, kterou školu pro své dítě vybere.  

Spolu se starosty okolních obcí se nám tak snad podařilo zabezpečit pro Vaše 
děti možnost pokračovat na druhém  stupni ZŠ  ve  Šlapanicích. Osobně  jsem  se 
přesvědčil  i  na  krajském  úřadu,  že  potřebné  kroky  se  dějí  a  že  by  vše mělo 
dopadnout dobře. Teď už Vám mohu  jen popřát „šťastnou  ruku“ při výběru  té 
nejvhodnější školy pro Vaše dítě! 

              Lubomír Šmíd 
              starosta obce 
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ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	
HASIČSKÉ ZÁVODY ‐ ŽENY 
V neděli 23.dubna 2017 se uskutečnila naše první  letošní soutěž  ‐   I. okresní 

postupové kolo požárního sportu pro ženy a muže. Závod se tentokrát konal na 
fotbalovém  hřišti  v Řícmanicích  v ranních  hodinách.  V tento  den  startovala  3 
družstva  žen  –  kromě  kobylnických  žen  i  jedno  družstvo  hasiček  z Hostěnic  a 
poprvé  také družstvo hasiček  z Kanic.  Závodilo  se  ve dvou disciplínách:  v první 
části byla štafeta 4 x 100 m s překážkami a v druhé části dva pokusy požárního 
útoku.  

Naše družstvo  se  sešlo v sestavě:  strojník – Marie  Spáčilová,  savice – Dana 
Cecálková,  koš  –  Zdeňka  Pospíšilová,  „béčka“  –  Eva Dvořáčková,  rozdělovač  – 
Martina  Garlíková,  proudy  –  Marcela  Valová  a  Lenka  Kokešová.  Náhradníci 
Kristýna  Fujsová  a  Věra  Šlapanská.  Jako  řidič  nás  doprovázel  Karel  Klaška  a 
strojník Lukáš Žáček, kterým moc děkujeme za ochotu. 

Na štafetu jsme postavily dva týmy v níže uvedené sestavě: 
Tým  I. Přeskok oknem – Zdeňka Pospíšilová, přeskok přes 80 cm překážku – 

Lenka Kokešová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Kristýna Fujsová, 
přenesení hasičského přístroje – Dana Cecálková 

Tým  II.  Přeskok  oknem  –  Věra  Šlapanská,  přeskok  přes  80  cm  překážku  – 
Marcela Valová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Martina Garlíková, 
přenesení hasičského přístroje – Eva Dvořáčková 

První pokus požárního útoku nám nevyšel podle našich představ, zato druhý 
pokus už byl  vydařenější.  Po  vyhodnocení obou disciplín  se naše družstvo  žen 
umístilo  na  skvělém  2. místě  a  domů  jsme  si  odvážely  stříbrný  pohár.  Z této 
soutěže postoupily dvě družstva  žen do  II. okresního  kola  –  kobylnické  ženy  a 
ženy z Hostěnic. S výsledkem jsme byly všechny spokojené a o to víc jsme musely 
potrénovat na další závod, který nás čekal. 

V neděli  21.května  2017  se  od  rána  uskutečnila  soutěž  II.  okresního  kola 
požárního sportu pro ženy a muže. Konala se ve sportovním areálu v Přísnoticích. 
Na  tuto  soutěž  se  sjelo  5  ženských  družstev,  kromě  kobylnických  žen,  také 
družstvo  Přísnotic,  družstvo Moutnic,  Hostěnic  a  družstvo  z Hrušovan  u  Brna. 
Závodilo  se  ve  třech  disciplínách,  a  to  v  požárním  útoku,  štafety  4x100  m 
s překážkami a 100 m s překážkami pro jednotlivce. 

Za naše družstvo  závodila  sestava:  strojník – Anna Chybová,  savice – Dana 
Cecálková, koš – Zdeňka Pospíšilová, „béčka“ – Petra Procházková, rozdělovač – 
Martina  Garlíková,  proudy  –  Marcela  Valová  a  Lenka  Kokešová.  Náhradníci 
Kristýna  Fujsová  a naše nová  „sestra“  Jana Pelikánová,  která  s námi  startovala 
poprvé.  

Na první disciplínu 4 x 100 m s překážkami jsme poskládaly 2 týmy: 
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Tým  I. Přeskok oknem – Zdeňka Pospíšilová, přeskok přes 80 cm překážku – 
Lenka Kokešová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Kristýna Fujsová, 
přenesení hasičského přístroje – Dana Cecálková 

Tým  II.  Přeskok  oknem  – Marcela  Valová,  přeskok  přes  80  cm  překážku  – 
Petra  Procházková,  kladina  se  zapojením  hadic  do  rozdělovače  –  Martina 
Garlíková, přenesení hasičského přístroje – Jana Pelikánová. 

Na  druhou  disciplínu  100 m  s překážkami  pro  jednotlivce  jsme  složily  tuto 
sestavu:  Martina  Garlíková,  Zdeňka  Pospíšilová,  Kristýna  Fujsová,  Marcela 
Valová, Jana Pelikánová, Lenka Kokešová. 

Poslední disciplínou  soutěže byly dva pokusy požárního útoku. První pokus 
požárního útoku se mám velice vydařil a čas 43:96 stačil na třetí z nejlepších časů 
v požárním útoku. Druhý pokus  se nám  již nevydařil podle naších představ, ale 
stejně jsme byly všechny spokojené. 

V celkovém  pořadí  po  vyhodnocení  všech  disciplín  se  kobylnické  ženy 
umístily na krásném 3. místě a získaly bronzový pohár. Myslím, že můžeme být 
všechny spokojené za krásné výsledky ze závodů, nejenom že jsme si zasoutěžily, 
ale  také  prožily  bezva  dopoledne.  Na  soutěž  v Přísnoticích  nás  doprovázel 
strojník Lukáš Žáček a další podporou a pomocnou  rukou nám byl Petr Florian, 
Leoš  Hrdlička,  Jan  Jež,  Michal  Jež  (oba  ze  sboru  SDH  Bedřichovice).  Tímto 
děkujeme nejen  jim, ale  také našim rodinám a přátelům za podporu,  trpělivost 
s námi při trénincích a závodech. 

                                                                  Martina Garlíková za kobylnické hasičky  
 

MLADÍ HASIČI 
Mladí hasiči  
V sobotu 27.5.2017 se mladší žáci zúčastnili  ligy mládeže v Zastávce u Brna. 

Přijeli jsme zabojovat o lepší umístění a celkově se motivovat k týmové práci. Na 
lize se bojovalo ve dvou disciplínách – štafetě 4x60m a požárním útoku. Požární 
útok  jsme předvedli poprvé  v čase 29,59  a  zjistili  jsme,  že  když  se opravdu do 
toho pustíme, dokážeme se zlepšit. Na štafetách jsme také bojovali, co se dalo – 
s časem  62,08  jsme  se  celkově  umístili  na  9. místě  z 18  startovních  družstev. 
Chtěla bych poděkovat všem dětem za jejich výkony – klobouk dolů, jsem na Vás 
pyšná . Za mladší žáky bojovali – Petr Polák, Vanesa Bětíková, Nikol Kryštofová, 
Natálie Mazalová, Jan Fojtík, Fabián Hastík, Julie Šlapanská a David Růžička. Velké 
poděkování patří i strojníkovi Lukáši Žáčkovi. 

Dne 28.5.2017 se naši nejmladší hasiči zúčastnili  jarního okresního kola hry 
Plamen.  Soutěž  se  konala  na  fotbalovém  hřišti  v Hrušovanech  u  Brna. Děti  ve 
věku od 3 do 7 let zde poměřily své síly a zkušenosti v oblasti hasičského sportu. 
Závodu  se  zúčastnilo  22  kobylnických  dětí  (2  družstva),  z nichž  nejmladším 
účastníkem byl Ervín Cecálek (3 roky). Prvním naším úkolem byla štafeta 4x60m, 
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Tým  I. Přeskok oknem – Zdeňka Pospíšilová, přeskok přes 80 cm překážku – 
Lenka Kokešová, kladina se zapojením hadic do rozdělovače – Kristýna Fujsová, 
přenesení hasičského přístroje – Dana Cecálková 

Tým  II.  Přeskok  oknem  – Marcela  Valová,  přeskok  přes  80  cm  překážku  – 
Petra  Procházková,  kladina  se  zapojením  hadic  do  rozdělovače  –  Martina 
Garlíková, přenesení hasičského přístroje – Jana Pelikánová. 

Na  druhou  disciplínu  100 m  s překážkami  pro  jednotlivce  jsme  složily  tuto 
sestavu:  Martina  Garlíková,  Zdeňka  Pospíšilová,  Kristýna  Fujsová,  Marcela 
Valová, Jana Pelikánová, Lenka Kokešová. 

Poslední disciplínou  soutěže byly dva pokusy požárního útoku. První pokus 
požárního útoku se mám velice vydařil a čas 43:96 stačil na třetí z nejlepších časů 
v požárním útoku. Druhý pokus  se nám  již nevydařil podle naších představ, ale 
stejně jsme byly všechny spokojené. 

V celkovém  pořadí  po  vyhodnocení  všech  disciplín  se  kobylnické  ženy 
umístily na krásném 3. místě a získaly bronzový pohár. Myslím, že můžeme být 
všechny spokojené za krásné výsledky ze závodů, nejenom že jsme si zasoutěžily, 
ale  také  prožily  bezva  dopoledne.  Na  soutěž  v Přísnoticích  nás  doprovázel 
strojník Lukáš Žáček a další podporou a pomocnou  rukou nám byl Petr Florian, 
Leoš  Hrdlička,  Jan  Jež,  Michal  Jež  (oba  ze  sboru  SDH  Bedřichovice).  Tímto 
děkujeme nejen  jim, ale  také našim rodinám a přátelům za podporu,  trpělivost 
s námi při trénincích a závodech. 

                                                                  Martina Garlíková za kobylnické hasičky  
 

MLADÍ HASIČI 
Mladí hasiči  
V sobotu 27.5.2017 se mladší žáci zúčastnili  ligy mládeže v Zastávce u Brna. 

Přijeli jsme zabojovat o lepší umístění a celkově se motivovat k týmové práci. Na 
lize se bojovalo ve dvou disciplínách – štafetě 4x60m a požárním útoku. Požární 
útok  jsme předvedli poprvé  v čase 29,59  a  zjistili  jsme,  že  když  se opravdu do 
toho pustíme, dokážeme se zlepšit. Na štafetách jsme také bojovali, co se dalo – 
s časem  62,08  jsme  se  celkově  umístili  na  9. místě  z 18  startovních  družstev. 
Chtěla bych poděkovat všem dětem za jejich výkony – klobouk dolů, jsem na Vás 
pyšná . Za mladší žáky bojovali – Petr Polák, Vanesa Bětíková, Nikol Kryštofová, 
Natálie Mazalová, Jan Fojtík, Fabián Hastík, Julie Šlapanská a David Růžička. Velké 
poděkování patří i strojníkovi Lukáši Žáčkovi. 

Dne 28.5.2017 se naši nejmladší hasiči zúčastnili  jarního okresního kola hry 
Plamen.  Soutěž  se  konala  na  fotbalovém  hřišti  v Hrušovanech  u  Brna. Děti  ve 
věku od 3 do 7 let zde poměřily své síly a zkušenosti v oblasti hasičského sportu. 
Závodu  se  zúčastnilo  22  kobylnických  dětí  (2  družstva),  z nichž  nejmladším 
účastníkem byl Ervín Cecálek (3 roky). Prvním naším úkolem byla štafeta 4x60m, 
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kde jsme celkově obsadili 1. a 5. místo. Druhým úkolem byla štafeta dvojic – děti 
zabojovaly a umístily  se na 2. a 4. místě a posledním naším největším úkolem 
bylo  co  nejlépe  se  umístit  s časem  na  požárním  útoku.  Obě  družstva  znovu 
zabojovala a  s časem 31,19 a 59,53 obsadily 1. a 5. místo. Ze  šesti  startovních 
družstev  jsme  se  celkově  umístili  na  1.  a  4.  místě.  Velké  díky  patří  všem 
nejmenším hasičům, kteří překonali nejen ostatní týmy, ale i sami sebe  . 
1.  tým  –  Adam  Oldřich,  Sofie  Bětíková,  Vanesa  Bětíková, Matyáš Mezuliáník, 
Patrik Spáčil, Jakub Spáčil, Eliška Šlapanská, Ludvík Cecálek, Jakub Florián, Andrea 
Fechová, Denis Pospíšil, vedoucí týmu – Dana Cecálková. 
2.  tým – Nela Dvořáčková, Tereza Fučíková, Nela Chybová, Ondřej Chyba, Sára 
Pavlišová, Leopold Hrdlička, Ervín Cecálek, Matěj Šesták, David Dvořáček, Tereza 
Kopřivová, Adéla Pospíšilová, vedoucí týmu – Martina Garlíková. 

 

BADMINTONOVÝ 	TURNAJ 	
Již  3.  ročník  badmintonového  turnaje máme  za  sebou.V  letošním  roce  se 

přihlásilo  12  dvojic.  V sobotu  ráno  se  jedna  dvojice  ze  zdravotních  důvodů 
musela odhlásit, ale to na náladě a sportovních výkonech nijak neubralo. Opět se 
mohly přihlásit jen smíšené páry nebo dvojice žen. Je dobré, že dvojice žen Petra 
Kučerová a Hana Smetanová byly na seznamu přihlášených. Jejich způsob hry je 
v duchu radosti a dobré nálady. To,  jak se ony umí radovat z každého míčku,  je 
přímo  nakažlivé.  Užívají  si  to  do  posledního  míčku.  Jako  každý  rok  mou 
povinností bylo zajistit dobrý průběh, získat nějaké sponzory, a to si myslím, že se 
mně podařilo. Každý má radost, když se podaří zajistit více sponzorů a dostane 
malý dárek. Ne vždy se to podaří, ale nějaká ta maličkost se vždy naskytne.  

Podle nálady a těch co se zúčastnili, ať už jako soutěžící nebo jako diváci, se 
akce všem moc líbila. 

Poděkování  patří  také  všem,  co  se  vystřídali  zapisováním  výsledků 
jednotlivých  utkání. A  hlavně  velký  dík  patří Milanu Ulbrichovi,  který  fungoval 
jako hlavní zapisovatel. 

Velký dík patří všem sponzorům, na které nesmím zapomenout. Byli to: Sokol 
Kobylnice za pronájem sokolovny. Dále Obec Kobylnice, Restaurace za Kovárnou, 
TONDACH  –  Ruda  Prus,  Pepa  Smetana  –  AVIMA,  Autodoprava  Lhotský,  Jana 
Poláčková,  REXROTH  Bosch  Group  –  Pavla  Šestáková,  manželé  Hudečkovi, 
manželé Šimlovi. 

A na závěr výsledky turnaje:   1. místo  Hotoví 
  2. místo  manželé Hudečkovi 
  3. místo  Hana Valachová a Vladan Malachta 
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Všem  bych  chtěl  poděkovat  za  účast,  dobrou  náladu,  sportovní  jednání  a 
podporu dobré věci.  

Za rok na shledanou. 
                                          Za sportovní komisi Lukáš Žáček 

 
12. 	ROČNÍK 	KOBYLNICKÉ 	KULIČKIÁDY 	

A co letošní květen? 
Podle toho, jak se nám v březnu rozjařilo a následný duben byl spíše v duchu 

chladna, jsme byli opět v očekávání, co bude. Sluníčko bylo již od rána a vypadalo 
to,  že bude hezky a počasí nám vydrží.  Jenže během hry dětí  se objevily první 
mráčky  a během  začátku dospěláků přišla bouřka. Nakonec  to dopadlo dobře. 
Měli jsme se kam schovat, všichni vydrželi až do konce a vše se ku zdaru dohrálo 
v dobré náladě. 

Všichni fandí a podporují hráče až do poslední rozhodující kuličky.  
 Jsou kategorie, kam se přihlásí málo dětí. Jako vždy, na kuželky přišly  jen 3 

děti.  V letošním roce další skupiny, co se týká počtů dětí, byly vcelku vyrovnané. 
Ale jako vždy bylo nejvíce dětí ve druhé kategorii.  

Důležité  je, že si to děti užijí  i když vypadnou v prvním kole. Protože  i tehdy 
dostanou malý dárek a nějakou sladkou odměnu.  

Kdo však přišel, tak si odpoledne krásně užil.  
Velký  dík  patří  těm,  kdo  nám  přidali  nějaký  ten  dárek  do  výher.Byli  to: 

Autodoprava  Lhotský,  Restaurace  Za  kovárnou,  manželé  Vašíčkovi,  manželé 
Hudečkovi, Pavla Šestáková. 

Děkuji také všem těm, kdo přispěli i malou částkou pro děti. 
Na závěr bych uvedla pořadí našich zúčastněných hráčů. 
 

Děti   do 3 let  3‐5 let  6‐9 let  nad 10 let 
 

1.místo  Ondra Klaška  Eliška Klašková  Štěpán Urbánek  Amálka Kubátová 
2.místo  Lukáš Mádl   Eliška Šlapanská  Zuzka Prusová  Nikol Kryštofová  
3.místo  Agátka Peclová  Sofie Bětíková  Julie Šlapanská  Sofie Šestáková 
 
Dospělí  ženy  muži 
 

1.místo  Jarka Urbánková  David Kubát 
2.místo  Martina Garlíková  Tomáš Král 
3.místo  Eva Peclová  Bob Šiml 

Všem výhercům gratuluji, ale myslím si, že vyhráli všichni, kteří přišli, zahráli 
si a prožili bezva odpoledne. 

                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 
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CO 	NÁM 	ŠKODÍ 	V 	PARKU 	PŘED 	HŘBITOVEM? 	
ZAVÍJEČ	A 	PŘEDIVKA	

 

Zavíječ zimostrázový 
Loni  v létě  a na podzim  jsme  se poprvé  setkali  s tím,  že housenky napadly 

zimostráz  (jiným  názvem  buxus  nebo  taky  krušpánek)  nejprve  na  hřbitově  a 
potom i v jiných místech. Ukazuje se, že se jedná o zcela specifický druh škůdce, 
který k nám byl zavlečen pravděpodobně z  jihovýchodní Asie. Jeho české  jméno 
zavíječ  zimostrázový  je odvozeno od  rostliny, kterou napadá. Housenky  tohoto 
motýlka  dokáží  zkonzumovat  listy  i  čerstvé  letorosty  zimostrázu  až  na  silnější 
větve. Na území ČR byly poprvé zaznamenány v roce 2011 a od té doby se skoro 
až  lavinovitě  šíří. Na keřích buxusu  způsobuje estetické poškození ale  i holožír. 
Světle  zelené  řídce  ochlupené  housenky mají  na  hřbetě  černé  pruhy.  Zřetelná 
bývá  lesklá  černá  hlava.  Vzrostlé  housenky  dosáhnou  délky  až  4  cm.  Tento 
škodlivý organismus má v Evropě dvě až tři generace za rok.  
V době, kdy se housenky pustí i do vnějších listů, je rostlina de facto zlikvidována. 
V  tu  dobu  je  již  na  záchranu  pozdě.  Proto  je  nejdůležitější  předvídat.   Jediná 
vhodná  prevence  spočívá  v důkladném  prohlížení  zimostrázů  uvnitř  keře. 
Nejlépe,  když  větvičky  rozhrnete  a  podíváte  se  dovnitř.  Přítomnost  zavíječe 
zimostrázového prozradí poškozené listy, pavučinky (zápředky) nebo přítomnost 
housenek,  ale  také  množství  trusu  připomínajícího  drobné  zelené  granule. 
Jedinci  s  dobrým  čichem  někdy  zachytí  neobvyklý  zápach,  který  také  může 
varovat. 

Biologická  likvidace  je  zatím  neúčinná.  Ptáci  se  tímto  hmyzem moc  neživí 
(pravděpodobně  kvůli  vysokým  úrovním  toxických  alkaloidů,  které  produkují 
larvy). Jiní přirození nepřátelé zatím fungují jen v laboratorních podmínkách, ale 
v praxi dosud žádných uspokojivých výsledků dosaženo nebylo.  I v původní Asii 
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Předivka brslenová 
V  posledních  letech  se  stále  častěji  objevují  velká  pavučinová  hnízda 

s housenkami na brslenech, střemchách, krušině, hlohu, ovocných stromech i na 
jiných rostlinách.  
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Housenky  v  těchto  hnízdech  jsou  obvykle  žluté,  černě  tečkované,  dospělí 
motýlci  pak  mají  přední  křídla  nápadně  bílá  nebo  světle  šedá,  též  černě 
tečkovaná a patří mezi obtížné škůdce – předivky z rodu Yponomeuta. Ve střední 
Evropě  se  vyskytuje  celkem  10  druhů  tohoto  rodu,  avšak  nejškodlivější  jsou 
předivka  zhoubná,  nejčastější  na  střemchách  a  krušinách,  předivka  jabloňová, 
vážný  škůdce  jabloní  a  hrušní,  a  předivka  brslenová,  která  žije  převážně  na 
brslenech.  

Housenky  těchto  druhů,  stejně  jako  dospělci,  jsou  si  velmi  podobné  a 
podobný je i jejich vývoj. Samičky kladou vajíčka v létě na větvičky živných rostlin, 
a  snůšky  polepují  rychle  tuhnoucí  tekutinou,  takže  se  vytvoří  hnědý,  jemně 
vrásčitý štítek. Pod štítkem se krátce po nakladení vajíček  líhnou malé  larvičky, 
avšak pod štítkem přezimují a ven vylézají až zjara, vžírají se do pupenů, později 
ožírají  listy  a  pokrývají  se  pavučinovým  předivem.  Odtud  i  jejich  český  název 
„předivky“.  Postupně  tyto  housenky  vylézají  na  vrcholy  výhonů  a  společně 
spřádají jejich listy, připřádají další a další listy. Jednotlivá hnízda splývají, takže v 
jednom hnízdě často bývá až několik set housenek. 

V  té  době  se  housenky  rozdělují  na  dva  typy.  Jeden  typ  housenek  se  v 
podstatě stará pouze o hnízda, o stálé připřádání nových  listů, druhý typ pouze 
žere  a  později  se  kuklí  v  typických  doutníkovitých,  k  sobě  těsně  naskládaných 
zámotcích. V té době oslabené housenky prvního typu hynou. Koncem června a v 
červenci vyletují z kukel dospělci, poletují až do srpna a kladou vajíčka. 

Hnízda  housenek  všech  uvedených  druhů  jsou  nápadná  a  jejich  včasné 
odstranění  zabrání  značným  škodám,  často  i  holožírům.  Takový  holožír  nastal 
např. v  roce 1995 na brslenech u Národního muzea v Praze a  totálně všechny 
brsleny  zničil.  Napadené  stromy  jsou  ztrátou  listové  plochy  oslabené,  snadno 
vymrzají a hynou. 

K  regulaci početnosti předivky přispívají pozdní  jarní mrazy a  sníh v dubnu, 
protože  tak dojde ke zničení  části housenek, které  již opustily zimní úkryt. Část 
housenek  redukují  ptáci.  Předivky  údajně  nenapadají  v  dalších  letech  stejné 
rostliny.  Rostlinolékaři  se  v  případě  předivky  zhoubné  přiklání  k  nezasahování 
chemickými prostředky, ačkoli jí napadená místa díky množství pavučin vypadají 
přímo apokalypticky. Nejčastěji radí hnízda obalená pavučinou posbírat a odvézt 
na  skládku  či  spálit.  Případný  zásah  postřikem  je  vhodný  při  prvním  výskytu 
housenek, např. postřikem mospilan. 

S použitím textů z Wikipedie sestavil starosta 
	
ODDLUŽENÍ 	

 

Některé změny insolvenčního zákona týkající se oddlužení 
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Na  přelomu  roků  2016  a  2017  byla  Parlamentem  ČR  schválena  novela 
insolvenčního  zákona,  která  nabude  účinnosti  dne  1.  7.  2017.  Novela  se 
zásadním způsobem dotýká nejčastějšího způsobu řešení úpadku, a to oddlužení 
fyzických osob. Novela mj. upravuje okruh osob,  které mohou podat návrh na 
povolení oddlužení.  

Na jednu stranu bude možno požádat o oddlužení i s dluhy z podnikání, aniž 
by  věřitelé  z podnikání  s tímto museli  výslovně  souhlasit,  neboť  zákon  stanoví 
předpoklad,  že  takový věřitel  s návrhem na povolení oddlužení  souhlasí, pokud 
nejpozději  spolu  s  přihláškou  své  pohledávky  výslovně  nesdělí,  že  s  řešením 
úpadku oddlužením nesouhlasí,  a  toto  své  stanovisko odůvodní.  Toto by mělo 
umožnit povolení oddlužení širšímu okruhu osob, které mají dluhy z podnikání a 
doposud se nemohly se svými dluhy prostřednictvím oddlužení vypořádat. 

Na druhou  stranu návrh na povolení oddlužení nebude moci osobně podat 
(tedy  podepsat  příslušný  formulář)  osoba,  která  nemá  vysokoškolské  vzdělání 
v oboru práva nebo  ekonomie.  Takováto osoba musí podat návrh na povolení 
oddlužení  prostřednictvím  okruhu  osob  stanovených  zákonem,  a  to  advokáta, 
notáře,  soudního  exekutora,  insolvenčního  správce,  anebo  akreditované 
právnické  osoby,  která  obdržela  akreditaci  od ministerstva  spravedlnosti.  Toto 
má omezit podávání nekvalitních návrhů na povolení oddlužení vypracovaných 
samotnými  dlužníky  nebo  rádoby  pomocníky,  které  byly  insolvenčními  soudy 
odmítány. 

Povinné  zastoupení  dlužníka  při  podání  návrhu  na  povolení  oddlužení 
nebude  znamenat vyšší  finanční nároky dlužníků na  jeho  sepsání, neboť  zákon 
bude umožňovat odměnu za tyto služby pouze do výše 4.000,‐Kč (bez DPH), resp. 
6.000,‐Kč  (bez DPH)  u manželů.  Tímto má  dojít  k omezení  dalšího  zadlužování 
dlužníků,  kteří  mnohdy  za  pomoc  při  sepsání  návrhu  na  povolení  oddlužení 
uhradili  různým  rádoby pomocníkům  násobky  těchto  částek,  což  jejich  situace 
mohlo ještě zhoršit. 

Motivací  těchto  změn  insolvenčního  zákona  je  pomoci  dlužníkům  v jejich 
nedobré situaci. 

Jan Parma, advokát a insolvenční správce, Sokolnice 
 

ZPRÁVA 	O 	DOTACÍCH 	
Podmínky dotací na zateplení bytových domů  jsou v současné době velmi 

výhodné 
Vyšší  podpora,  než  jaká  je  v Integrovaném  regionálním  operačním 

programu,  se v tomto programovacím období  (2014–2020)  již nedá očekávat. 
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení 
fotovoltaických  kolektorů,  případně  o  změně  zdroje  tepla. Ministerstvo  pro 
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místní  rozvoj  (MMR)  totiž  zjednodušuje  podmínky,  zrychluje  administraci  a 
zároveň hledá další možnosti, jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, 
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky 
úsporných  opatření  pro  bytové  domy  se  čtyřmi  a  více  bytovými  jednotkami  a 
urychluje jejich administraci.  

Díky  přijatým  opatřením  je  aktuálně  třeba  předložit  méně  dokladů  a  pro 
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. 
Také  se  podařilo  výrazně  zkrátit  proces  hodnocení  žádosti.  Záměrem  je  také 
zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro 
řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.  

Snahou  MMR  je  umožnit  podporu  výměny  např.  plynového  nebo 
elektrického  kotle  za  tepelné  čerpadlo,  což  v současné  době  není  možné,  a 
nabídnout  tedy  vlastníkům  bytových  domů  více  možností  při  hledání 
nejvhodnějšího řešení.  

Podporováno  je  jak  zateplení obvodových  stěn nebo výměna oken a dveří, 
tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 
se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele, a tedy zateplit bytový dům 
je  v současné  výzvě  ještě  výhodnější.  Zároveň  je  možné  říci,  že  podpora  je 
výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé 
bytové  domy  o  4  bytech,  ale  také  na  velké  panelové  domy,  dodává  náměstek 
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových 
domů  v Moravskoslezském  kraji,  odkud  byly  zatím  podány  žádosti  o  podporu 
v celkovém  objemu  245  mil.  Kč  (téměř  1/5  podpory  všech  administrovaných 
žádostí v aktuální výzvě).  

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017. 
V případě,  že Vás  tyto  informace  zaujaly nebo byste  se  rádi dozvěděli další 

informace  o  získání  podpory,  obraťte  se  na  regionální  pracoviště  Centra  pro 
regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).  

Autor: Miroslav Krob 
 

 
STRÁNKA 	PRO 	DĚTI 	

 
Milé  děti,za  pár  dní  začínají  prázdniny,  ale  jistě  dobře  víte,  že 
mozkové závity je třeba procvičovat, i když je volno, aby nám v nich 
po návratu do školy moc neskřípalo. 
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Hledáte novou práci?
Nabízíme volná místa

Do výroby rozváděčů 
v Brně, Vídeňská, 
hledáme vhodné 
kandidáty a kandidátky 
na pozice:

•  Dělník ve výrobě
•  Elektromechanik

Pracovní náplň:
• Po zaškolení budete provádět 

montážní práce na mechanických 
nebo elektrických částech  
rozváděčů VN a NN

• Poté budete zapojovat vodiče, 
montovat jednotlivé díly nebo 
kompletovat celé zařízení

• Udržovat vysokou kvalitu práce  
(nejsme pásová výroba)

• Budete se podílet na zlepšování 
pracovních procesů

• Práce v jedno- nebo dvousměnném 
provozu

Požadujeme: 
Pro pozici dělník:  
vzdělání v jakémkoli oboru
Pro pozici elektromechanik:  
vzdělání v oboru elektro
• Chuť učit se nové věci
• Spolehlivost, zručnost, zájem uplatnit 

se a dělat smysluplnou práci

Nabízíme:
• Stabilita silné mezinárodní 

společnosti, pravidelný příjem
• 1 týden dovolené navíc,  

věrnostní prémie
• 7,5 hod. pracovní doba,  

příspěvek na dopravu
• Cafeteria systém (využití nasbíra-

ných bodů v oblasti vzdělání, sportu 
nebo jiných volnočasových aktivit)

• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dotované stravování v závodní 

jídelně (obědy / večeře)
• Volno navíc pro zvláštní  

životní situace
• Odborné a jazykové vzdělávání

Kontaktujte nás!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222

abb.cz/kariera
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Řešení dětských hádanek: 
1. Borůvky 
2. Růže 
3. Nebe 

 
reklama kominíkKolar 

Řešení dětských hádanek: 1. Borůvky; 2. Růže; 3. Nebe.

MORAVSKÉ KOMINICKÉ

SPOLEÈENSTVO

ÈIŠTÌNÍ A KONTROLA
KOMÍNÙ A KOUØOVODÙ,
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNÙ.

Provádíme povinné roèní kontroly
a èištìní komínù a kouøovodù

dle vyhlášky è. 34/2016 Sb.
Souèástí kontroly je vystavení zprávy.

www.kominictvi-kolar.cz

776 648 362�

Kominík z Pozoøic,
jeden komínový prùduch
300,- Kè doprava zdarma.

MORAVSKÉ KOMINICKÉ

SPOLEÈENSTVO

ÈIŠTÌNÍ A KONTROLA
KOMÍNÙ A KOUØOVODÙ,

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNÙ.

ÈIŠTÌNÍ A KONTROLA
KOMÍNÙ A KOUØOVODÙ,

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNÙ.

www.kominictvi-kolar.cz

IÈ: 886 74 533

776 648 362�

MORAVSKÉ KOMINICKÉ

SPOLEÈENSTVO

www.kominictvi-kolar.cz

IÈ: 886 74 533

776 648 362�



Jarní úklidová sobota

Školka na Mohyle míru
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Cyklistické odpoledne


