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Jaké bude letošní léto? 
Jako jeden z hlavních úkolů jsme si letos dali dořešení parkoviště a 
„zahrádek“ na ulici Táborské. Po 2 letech, kdy postupně vyřizujeme podklady, 
to vypadalo, že by letos mohlo dojít i na stavbu. S ohledem na více faktorů, 
z nichž jedním je i krize, máme v poslední době mnohem menší úspěšnost 
v získávání dotací a tím se samozřejmě snižuje částka, kterou můžeme použít 
na opravy a úpravy v obci. Ani v polovině června nedokáži říci, zda budeme mít 
možnost investovat do parkoviště takovou částku, která zajistí realizaci 
alespoň části této stavby.  
Přesto se snažíme nerezignovat. V Kobylnicích potřebujeme nejen velké akce, 
ale stále je třeba něco opravovat, upravovat, přizpůsobovat tak, aby se nám 
tu všem líp bydlelo a žilo. 
Provádíme další úpravy na Výletišti, aby nepřestalo být oblíbenou „destinací“ 
nejen nás místních, ale i dalších návštěvníků – cyklistů, sportovců, rodičů 
s dětmi. V červenci přibude nová šplhací sestava místo nedávno odstraněné. 
Pro tenisty – juniory vznikla tenisová přípravka, která do prázdnin funguje 
zatím jen cvičně, od září bude mít pravidelné tréninky. A aby nebyli malí 
tenisté závislí jen na víceúčelovém hřišti, chtěli bychom jim do prázdnin 
upravit cvičnou plochu, která bude přístupná pro všechny zájemce kdykoliv, a 
to za víceúčelovým hřištěm a stodolou spodního dvora vedle čerpací stanice 
splaškové kanalizace. 
Letošní deštivé jaro dalo zabrat i obecním zaměstnancům, kteří „sekali mezi 
kapkami deště“ a občas také „mezi přívaly deště“. Zkrátka, tráva jim rostla 
přímo před očima. Ale i s tím si poradili. Na druhé straně nebylo potřeba tak 
často zalévat nově vysazené stromy na Rybníkách a Pod borky a snad jich ani 
moc neuschne. 
Jinak se letošní rok musíme zaměřit zejména na přípravu některých 
nezbytných akcí v budoucnosti: 
Vzhledem k tomu, že se po 3 letech pohnulo plánování rekonstrukce rozvodů 
nízkého napětí firmou E-on a v příštím roce by měla být zahájena první 
z několika etap ukládání rozvodů nízkého napětí do země, bude obec muset 
zajistit kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. A pro tuto akci budeme 
v letošním roce zajišťovat projektovou dokumentaci.  
S ohledem na nově vzniklé třídy základní školy bude potřeba rozšířit prostory 
základní školy a to pravděpodobně do podkroví.  
Doteď není jisté, jak rychle se podaří realizovat autobusové zastávky na ulici 
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Sokolnické, prozatím se vypracovává projektová dokumentace pro stavební 
povolení. S realizací se začne poté, co získáme stavební povolení a budeme 
mít možnost vyčlenit pro akci i dostatek finančních prostředků. 
A na závěr ještě jednou stejná otázka: 
Jaké že tedy bude to letošní léto? Myslím si, že by bylo dobře vědět, že 
léto a ostatně celý rok bude takový, jaký si ho uděláme. Pamatujme, že 
nezávisí jen na tom, kolik toho stihneme postavit, opravit, zbudovat. 
Nejdůležitější je, abychom všeho, co v Kobylnicích máme, užívali s dobrou 
myslí, abychom se dokázali těšit z toho, že máme dobré přátele a kamarády, 
že se spolu dokážeme dobře bavit. Abychom se nenechali se otrávit těmi, 
kteří to neumí, ani tím, že se něco doposud nepodařilo zařídit, a už vůbec ne 
tím, že počasí není vždycky podle našich představ.  
Zkrátka, přeji nám všem jen to nejlepší léto. 

Dana Šmídová, starostka 
 
Víceúčelové hřiště o prázdninách 
Rada obce upozorňuje, že děti mohou víceúčelové hřiště užívat nejen o 
letních prázdninách bezplatně a to v době, kdy nemají platící návštěvníci 
rezervaci. 
 
Elektřina do země 
Jak již bylo napsáno v úvodu Listů, pro následující roky připravuje E-on 
postupnou rekonstrukci rozvodů nízkého napětí. Akce bude probíhat ve více 
etapách a postupně by se měla dotýkat téměř celé obce. Proto je třeba, 
pokud máte v plánu provádět nějaké stavební úpravy svých domů nebo fasád, 
abyste plány konzultovali s projektantem rekonstrukce nízkého napětí a 
připravili si své fasády pro tuto rekonstrukci. Kontakt na projektanta je 
k dispozici na obecním úřadu a v případě potřeby Vám ho rádi poskytneme. 
 

Hasiči a záplavy 
 
Ani v letošním roce se naší vlasti nevyhnuly záplavy. Doposud byly Kobylnice 
vždycky v oblasti těch „šťastnějších“, neohrozila nás voda z potoka ani voda 
z Mohyly míru. Přesto naši hasiči nezůstali lhostejní a bez váhání přispěli 
pomocí v oblasti, která takové štěstí nemá. 
Poté co začaly záplavy na střední Moravě, neváhali členové našeho Sboru 
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dobrovolných hasičů přispět svou pomocí v místech opravdu potřebných. 
Během 4 dnů dokázali: ve čtvrtek večer uspořádat sbírku, bleskovou 
návštěvou v pátek dopoledne v postižené oblasti zjistit, co je třeba (jiné 
spojení než osobní návštěva totiž nefungovalo), nakoupit v pátek odpoledne 
potřebný materiál. A v pátek navečer vyrazilo 9 kobylnických chlapů 
pomáhat. Svoji pomoc poskytli v Troubkách na Přerovsku. A protože hasiči 
jsou spíše muži činu než mnoha slov, místo svého příspěvku nám poskytli 
malou fotoreportáž z víkendu, který strávili v Troubkách. 
Jménem nás všech bych jim ráda poděkovala a sdělila, že si vážíme toho, jak 
dokážou v nouzi pomoci bližnímu, i když je vzdálen tolik, co Troubky od 
Kobylnic – tedy asi 80 km. 

Dana Šmídová, starostka 

 
Mateřská škola 
 
Před zahájením školního roku 2009/2010 proběhla rekonstrukce z důvodu 
rozšíření mateřské školy o další oddělení. V současné době je v mateřské 
škole přihlášeno 42 dětí. Obě třídy jsou vybaveny funkčním a velmi pěkným 
nábytkem pro děti – nastavitelné židle a stoly, nová lehátka určená 
k odpočinku dětí aj. Součástí každé třídy je moderní hygienické zařízení 
odpovídající plně všem normám a požadavkům. Okolí mateřské školy obklopuje 
rozlehlá školní zahrada vybavená pro hru dětí na pobyt venku.                  
Protože zájem veřejnosti o mateřskou školu neustále roste, chtěla bych 
poděkovat za veškerou pomoc a podporu zřizovateli - obci Kobylnice, 
ředitelce školy a všem zaměstnancům mateřské školy, kteří se podíleli na 
otevření nového oddělení.   
Hlavním cílem mateřské školy je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat 
děti na vstup do základní školy a do života. Snažíme se rozvíjet a podporovat 
v dětech samostatnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné činnosti, 
vést je k utváření zdravého sebevědomí, naučit je vážit si sebe i druhých a 
podle toho se k nim i chovat. Každý den znamená pro děti v mateřské škole 
nové informace, zajímavou práci nebo životní zkušenost. Mimo tuto denní 
činnost připravujeme pro děti zábavné akce, nebo se účastníme kulturních 
akcí v obci.       
Během roku mateřskou školu  navštěvují různé divadelní soubory a děti mají 
možnost shlédnout maňásková nebo loutková představení. Mezi oblíbené 
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kulturní akce patří karneval v mateřské škole, který se uskutečnil na počátku 
roku 2010. Děti si přinesly velké množství krásných masek a celé dopoledne 
jsme si všichni moc užili. Společně se základní školou jsme v březnu shlédli 
kouzelnické představení, kde vystupovala různá zvířata. Dětem se zábavné 
kouzlení líbilo a některé si zahrály na pomocníky pana kouzelníka. Oslavili 
jsme svátky jara - na velikonočních dílnách si děti namalovaly kraslice, přání 
k Velikonocům, zasely obilí a vyrobily zápichy do květináčů. V druhém pololetí 
si děti poslechly dva koncerty: koncert žesťových nástrojů (společně s dětmi 
v ZŠ) a koncert ve Šlapanicích v ZUŠ. Maminkám k svátku děti popřály na 
besídce v Sokolovně připraveným pásmem veršů a písniček. Po vystoupení 
předaly maminkám dárek a přáníčko.      
V kobylnické mateřské škole mají děti velmi pestrý program během celého 
školního roku.  
Úžasným zážitkem pro děti  byl školní výlet na hrad Veveří, kde se 
v originálních prostorách hradu odehrál pohádkový příběh o zakleté 
princezně a pětihlavém drakovi. Děti na stanovištích plnily úkoly, naučily se 
kouzelné verše, uspaly draka  a osvobodily princeznu. 
Fotografie z akcí mateřské školy najdete na: 
http://www.zskobylnice.euweb.cz/. 

         Jana Georgiadisová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 
Poděkování starostce obce a ředitelce mateřské školy:  
 

Prázdninový provoz v naší mateřské škole v roce 2010  
 
V letošním roce se podařilo po dohodě zřizovatele s vedením školy rozšířit 
termín provozu mateřské školy oproti minulým letům na více jak 3 týdny, 
konkrétně v měsíci červenci do 23.07.2010. 
Nejedněm rodičům, jejichž děti naši mateřskou školu navštěvují, tak obec 
vyšla vstříc a výrazně pomohla, jak řešit hlídání malých dětí o prázdninách. 
 
Rád bych touto veřejnou formou jménem svým a věřím, že i jménem většiny 
ostatních rodičů, poděkoval starostce obce Ing. Daně Šmídové a ředitelce 
školy Mgr. Iloně Martiškové, které dokázaly rychle, vstřícně a s pochopením 
žádosti rodičů vyhovět. 
Na straně obce patří poděkování i všem členům rady obce, kteří podpořili 
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záměr prodloužit prázdninový provoz, a na straně školy pedagogickým 
pracovnicím i pracovnicím obslužného personálu, které společně nalezly řešení 
umožňující delší provoz zorganizovat. 
 
Osobně to vnímám jako další z řady pozitivních příkladů, jak se vedení naší 
obce v konkrétních věcech snaží zkvalitnit a zpříjemnit život lidem a rodinám 
žijícím u nás. 
 
Ti, kteří mají alespoň nějaké zkušenosti se současnou situací v umísťování 
dětí do mateřských školek nebo s hledáním školky, která je v prázdninovém 
provozu letních měsíců ochotna přijmout dítě do stavu, dobře vědí, jak 
obtížné a mnohdy neřešitelné situaci jsou rodiče vystaveni. 
 
Proto si tento mimořádný zájem naší obce o potřeby a zájmy občanů, který 
jinde není ani typický ani běžný jako u nás, a snaha obce pomáhat ve 
zlepšování životních podmínek v obci, skutečně zaslouží velké uznání a 
poděkování. 
Věřím, že si tento vstřícný přístup ve věci prázdninového provozu mateřské 
školy v rozsahu alespoň 3 týdnů vedení naší obce a školy zachová i v příštích 
letech. 

Za rodiče dětí z mateřské školy Ivo Kameník 

 
 

Klub aktivních seniorů (KLAS) v Kobylnicích. 
 
Obec Kobylnice se koncem roku 2009 zapojila do seniorského aktivizačního 
programu v Jihomoravském kraji. Naše paní starostka Ing. Dana Šmídová, 
měla značný zájem na tom, aby se senioři v naší obci zaměřili na získávání 
nových poznatků z různých oblastí našeho života a také na aktivní trénink 
paměti. Tato aktivita pro seniory vznikla pod vedením Centra pro rodinu 
brněnského biskupské s tím, že vzdělávání a učení je celoživotním procesem  
a má smysl až do vysokého stáří. Proto jsem byla vyslána na kurz, který jsem 
absolvovala v průběhu roku 2009. Kurz byl pořádaný Centrem pro rodinu a 
sociální péči v Brně, Josefská 1 a probíhal celkem šest sobot od rána do 
večera. Následně jsem oslovila celkem asi 25 žen a nabídla jim tuto aktivitu. 
Měla jsem trochu obavy, kolik se jich dostaví na první setkání. Překvapením 
pro mne bylo, že většina mnou oslovených žen se dostavila a chodí téměř 
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pravidelně. Mnohé z nich mají 100%ní docházku a to mne velice těší. Příprava 
na sezení je časově náročná.  Některé ženy mi pomáhají se zajištěním kvízů, 
hlavolamů, přísloví a pořekadel a patří jim za to velké díky. Zatím se Klasu 
účastní jen ženy, ale je přístupný i mužům, pokud by měli zájem. Dosud jsem 
žádné muže neoslovovala, protože zatím z mého pohledu si nejsem jista, zda 
je tato aktivita zaujme.  
 
Co je náplní této činnosti? 
Základem každého našeho setkání je hlavní téma, kde se seznámíme s novými 
zajímavostmi a případně „oprášíme“ některé starší vědomosti. Obsah 
jednotlivých témat je vybírán po dohodě a na základě zájmu zúčastněných. 
Zaměřujeme se na aktuální otázky související se zdravou výživou, s 
bezpečností seniorů doma i venku, problematikou nejznámějších zde 
rostoucích léčivých rostlin, zabýváme se technikou pěstování zeleného koření 
na našich zahrádkách, mezigeneračními vztahy. Také zařazujeme duchovní 
otázky související se starými zvyky a tradicí např. Advent, Vánoce, 
Velikonoce. Součástí každého sezení je aktivizace mozku, koncentrace, 
trénink paměti krátkodobé i dlouhodobé, pohybové cvičení, přísloví a 
pořekadla, staré kuchařské recepty, různé kvízy, přesmyčky, skládačky, 
křížovky a vždy zařazuji něco pro relaxaci, uvolnění a vytvoření optimistické 
nálady. V průběhu mám vždy zařazenou malou přestávku na dodržování 
pitného režimu. Na závěr pak něco na trénink paměti doma. Účast je zatím 
dobrá a do budoucna uvidíme, zda pro ženy bude tato náplň stále zajímavá. 
Scházíme se pravidelně každé liché pondělí od 9 hodin v klubovně za 
knihovnou. Sezení trvá přibližně 2 hodiny. 
Zveme do KLASu i další seniorky a seniory. Chtěla bych především 
zdůraznit, že KLAS není školou. Zde se neznámkuje ani nehodnotí 
úspěchy. Pro mne je nejdůležitější, aby se zde lidé cítili dobře, aby se 
pobavili, zasmáli a pozvolnou a nenásilnou formou se něco nového naučili. 
V KLASu na chvíli odkládáme své role manželek, matek a babiček a 
zapomínáme alespoň trochu na různé problémy a bolístky, které nás trápí a  
stávají se z nás na chvíli rozesmátá děvčata. Píši to především proto, že 
některé ženy mi vyjádřily svoje obavy z toho, že si budou připadat jako velmi 
pomalé a neschopné něco zvládnout.  
Kromě této náplně uskutečňujeme i jiné aktivity. Navštívili jsme Moravský 
zemský archiv spolu se seniory, kteří se účastní čtení z obecních kronik. 
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Naše ženy z KLASu se zúčastnily koncertu cimbálové muziky v Brně-
Žabovřeskách pod názvem „Zpívání pro zdraví“. Kromě toho jsme byli 5x v 
solné jeskyni v Brně. A určitě mi dáte za pravdu, že Rej čarodějnic by bez 
nás letos neměl takový skvělý průběh. 
12. května pojedeme vlakem do Adamova na prohlídku Světelského oltáře, což 
je památka pocházející z počátku 16. století. 31. května se 14 žen z Kobylnic 
zúčastní akce nazvané „Den pro seniory“ ve Vranově u Brna. 
Nevím sice, jak nás vnímá naše okolí. Já sama to vnímám jako cestu, kterak 
pro seniory v naší obci něco udělat. Mám snahu lidi pobavit, rozesmát, vzbudit 
v nich chuť stále se něco učit, poznávat. Snažím se být optimistická a vždy v 
úvodu našeho sezení také navodit optimistickou náladu všem. 

                                                                            Zdenka Karmazínová 

 
Kuličkiáda 2010 
Tak ani letos nás počasí nenechalo ve štychu a přiválo nám ne zcela slunečný, 
ale hlavně nedeštivý den (i když i na déšť byla Jana připravena a v záloze byly 
nachystány stany, abychom při hře nezmokli☺, no prostě Jana myslí na vše - 
díky). A nejen počasí nás nenechalo ve štychu, ale byli to i děti a jejich 
rodiče a v neposlední řadě také seniorky, tedy všichni, kteří přišli hrát 
kuličky. Moc všem děkujeme, že i přes nevábné počasí dorazili a naši snahu a 
přípravu kuličkiády proměnili v dobrý pocit, že pořádané akce mají smysl. 
V letošním roce se kuličkiády zúčastnilo 54 dětí a 56 dospělých. Všechny děti 
odešly s malým dárkem a ledňáčkem a výherci obdrželi hodnotnou výhru. 
Ještě jednou děkujeme sponzorům: Radka Houbová, Zlatnictví Aleš Tůma, 
firma VAFR, Restaurace Za Kovárnou, Martin Hudeček, Petr Florián, Rudolf 
Prus, Drahomíra Šmídová-ČMSS, Petr Mazal, a rozhodčím – paní Zichové, 
panu Peškovi a panu Jindřichovi, kteří spravedlivě vedli každý zápas.  

Za kulturní komisi Petra Štefková 

Cvičení maminek s dětmi do 2 let 
 
Naše cvičení probíhá každé úterý od  9:15 h v sále Sokolovny. 
Ze začátku to vypadalo, že s námi děti nebudou spolupracovat, ale pak jsme 
zjistily jak na ně a hned to bylo zábavnější.  
Trocha toho přivítání na úvod, skákání a dovádění na balonech, pár básniček, 
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které něco naznačují a hned se tam všem dětem zalíbilo. Děti jsou moc fajn, 
každé je něčím výjimečné, ale všechny jsou vynalézavé a hned na nich vidíme, 
jak je život krásný, plný zábavy a lásky.... Na začátku to trochu bylo krušné, 
měla jsem obavu, jak mě budou maminky a děti brát, jestli na to budu mít, i  
vzhledem k tomu, že nejsem žádný profesionál. Ale jsem ráda, že to všechno 
probíhalo a probíhá v klidu a v pohodě. Moc děkuji všem maminkám za podporu 
a také za to, že se stále setkáváme. Co bychom všichni pro ty naše ratolesti 
neudělali. Také děkuji, že jsem měla tu příležitost tak trochu vypadnout ze 
stereotypu. Maminky, které mne znají, tak ví, o čem mluvím. Maminky díky! A 
těším se na další společné hodiny.   

Šárka Valášková s Eliškou 

 
Jarní úklidový den 

Letošního 5. ročníku úklidového dne se zúčastnilo více jak 40 brigádníků 
různých věkových kategorií. Všem patří poděkování za zájem o přírodu 
v našem okolí a hlavně za to, že přiložili ruce k dílu a zbavili odpadků remízky, 
polní cesty a příkopy podél silnic. Opět zmizelo z přírody to, co tam nepatří. 
Pohled na odpadky už nás nemusí rušit při našich vycházkách do okolí naší 
obce. Můžeme tak pozorovat zvěř, nebo třeba jak rostou zasázené stromy a 
přitom si odpočinout na nových lavičkách. 

Za Komisi životního prostředí a zemědělství Alena Ulbrichová  

 
2. čarodějnický rej 

 
Vážení spoluobčané, velice nás potěšila vaše hojná účast na letošním reji 
čarodějnic, který se uskutečnil 30.04.2010 v parku před sokolovnou. Byť bylo 
letošní jaro velice skoupé na sluníčko a teplé dny, na čarodějnický pátek se 
počasí opravdu vydařilo a mohli jsme se tak bavit a veselit u ohně za 
doprovodu kapely Nota Bene. Nemůžeme nevzpomenout skvělou porotu, která 
se postarala o vynikající atmosféru, spravedlivé vyhodnocení dětských i 
dospělých masek a slosování bohaté tomboly. Nádherné zahájení a veršovaný 
úvod přednesla paní Karmazínová a Floriánová, jakožto hlavní představitelky 
čarodějnické poroty, ve které také zasedla paní Rybnikářová, Krejčí,  
Valachová, Klašková, Chudáčková, Benešová, Palásková, Chmelová  a Vičarová 
Jarmila a Vlasta. Na naši bezpečnost při opékání buřtů dbali pánové z 
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místního hasičského sboru. Každé přítomné dítko si odneslo drobný dáreček 
a laskominku díky hlavním sponzorům celé akce, kterými jsou zejména  členky 
čarodějnické poroty a MS ODS Kobylnice. Dalšími sponzory byli manželé 
Poláčkovi, Boháčkovi, Zlatkovští, paní Vávrová, Eva a František Benešovi, 
slečna Kučerová, pan Roháček a obec Kobylnice. Všem uvedeným tímto velice 
děkujeme, vážíme si jejich pomoci, bez které by bylo velice obtížné celou 
akci uskutečnit.  
Zveme vás a těšíme se na setkání na příštím čarodějnickém sletu 30.04.2011. 
                                                       Petra Fojtíková  
                                   za restauraci Za Kovárnou a MS ODS Kobylnice 

OSLAVA  DNE  DĚTÍ 
 
Restaurace Za Kovárnou ve spolupráci s MS ODS Kobylnice a Sdružením Za 
Kobylnice pořádala dne 29.05.2010 v parku před sokolovnou kulturní a 
společenskou akci určenou zejména našim nejmenším u příležitosti oslavy Dne 
dětí. Není žádným tajemstvím, že jsme se do poslední chvíle rozhodovali, zda 
tuto oslavu připravit pod širým nebem a spoléhat tak na počasí, které 
zejména v posledních týdnech, zkouší, co všechno vydržíme a vůbec nám 
nepřeje, nebo celou akci přichystat v sále sokolovny. O tom, že jsme se 
nakonec rozhodli správně, vás nemusíme přesvědčovat. Rok od roku stoupá 
počet přítomných a soutěžících dětí a jejich doprovodu – v letošním roce bylo 
více jak 100 dětí registrovaných u soutěží - a to je pro nás, pořadatele, 
signálem, že je tato akce vítána a připravena dobře. O pečlivou přípravu a 
organizaci celé akce se postarali nejen zaměstnanci restaurace Za Kovárnou a 
členové MS ODS Kobylnice a Sdružení Za Kobylnice, ale také spoluobčané, 
kteří ví, že vidět radost v očích našich dětí stojí za jakékoli úsilí. Mezi ty, 
kterým patří zejména  velký dík je paní Houbová, Vičarová Vlasta a Jarmila, 
Poláčková, Lenka Mazalová, Kameníková, Boháčková, Eva a Lenka Benešová, 
Hana Valachová, Vávrová, manželé Marie a František Vašíčkovi, Zlatkovští, 
Šťastní, Smetanovi, Tůmovi, sl. Jarmila Kučerová a Eva Daňková, pan 
Hrazdira, Tomáš Fojtík, Pavel Klaška, Kříž, Trhlík, Aleš Tůma st. a Jaroslav 
Vičar, pan Richard Bílý a Petr Kinc, pan Josef Vičar, Roman Špondr, Petr 
Beneš, dále pak obec Kobylnice, oblastní sdružení ODS Brno-venkov 
v zastoupení pana poslance Mgr. Davida Šeicha. V neposlední řadě je třeba 
opětovně poděkovat panu Chlupovi, který dětem celé odpoledne zpříjemnil 
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jízdou na ponících. O příjemnou atmosféru a zahájení sobotní oslavy Dne dětí 
se postaraly děti ZŠ Šlapanice svým aerobicovým vystoupením za doprovodu 
paní učitelky Zory Dufkové, dobrou náladu také vytvořilo pěvecké vystoupení 
dětí z hudební školy Yamaha a radostnou náladu  celého odpoledne pak 
dotvořila naše známá country kapela ŠLAK. Po vylosování bohaté tomboly a 
vyhlášení dětských vítězů jednotlivých věkových kategorií bylo toto 
odpoledne ukončeno.  
Restaurace Za Kovárnou, MS ODS Kobylnice a Sdružení Za Kobylnice vám 
všem přeje krásné prožití nadcházejících prázdnin a těšíme se  opět 
nashledanou. 

      Petra Fojtíková 
 

P O Z V Á N Í 
Restaurace Za Kovárnou vás srdečně zve na následující letní akce: 
 
Country odpoledne dne 17.07.2010 od 16.00 hod v parku před sokolovnou, k 
tanci a poslechu hraje kobylnická country skupina ŠLAK. 
 
Letní noc dne 27.08.2010 od 20.00 hod. v parku před sokolovnou, k tanci a 
poslechu hraje opět kapela J + R Band. 
 

Příjemně prožité a sluncem prozářené  léto přeje restaurace Za 
Kovárnou! 

 
ZABÍJAČKA 2010 

Pevně věřím, že jednou z novodobých tradic se stane obecní zabíjačka. Letos 
proběhla v sobotu 27. března. Na rozdíl od předchozích let jsme nebyli 
svědky porážky čuníka, protože i na naši obec se vztahují zákony a tuto 
atrakci zákon v současné podobě neumožňuje. 
Ale na atraktivitě a přitažlivosti jí to určitě neubralo. 
Nemá smysl, abych se zabývala průběhem, úspěšností nebo neúspěšností. Kdo 
chtěl, přišel a vzhledem k tomu, že návštěvníků přišlo opravdu hodně, každý si 
mohl udělat obrázek.  Ale co nemohu opomenout jsou díky: 
Ráda bych tímto poděkovala všem pomocníkům, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli k úspěšnému průběhu zabíjačky. Našimi vítanými pomocníky byli letos 
tito: Vlasta a Jarmila Vičarovy, Věra Florianová, Věra Krejčí, Marie 
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Valachová, Marie Benešová, Eva Mazalová, Mirka Chudáčková, Martina 
Zichová, Lenka Benešová, Dáša Dolečková, Hana Valachová, Lenka Přerovská, 
Marie Ustohalová, Zdena Karmazínová, Jaroslav Poláček, Josef Florian, 
Josef Pokorný,  Zdeněk Staňa, Jiří Pochop, Petr Štefka, Laďa Votápek ml., 
Lukáš Žáček, Vašek Šmíd, Magda Šmídová. Pozadu nezůstali ani členové 
zastupitelstva obce a komisí: Vlasta Staňová, Petra Štefková, Alena a Milan 
Ulbrichovi, Lubomír Šmíd, Petr Beneš, František Kvasnička, Lubomír Trhlík. 
Tito všichni přiložili ruku k dílu, když bylo potřeba a přesně tam, kde bylo 
potřeba, ať už při pečení koláčů, loupání ořechů, přípravě zabíjačky nebo 
přímo na místě v akci. Ale aby tito všichni měli s čím pomáhat, věděli co mají 
dělat, zkrátka, aby zabíjačka byla tou pravou, na tom má největší zásluhu 
Jana Poláčková s naším nepřekonatelným MISTREM řezníkem Stanislavem 
Dolanským. A těmto dvěma děkuji za jejich obětavost a nápady obzvlášť. 

Dana Šmídová, starostka 

 
VÍTÁNÍ DĚTÍ 13.3.2010 

V sobotu 13.3.2010 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu uvítali do života 
4 děti: Annu Bednaříkovou, Ellen Královou, Veroniku a Vojtěcha Šimlovy. 
Slavnosti se zúčastnili rodiče a sourozenci dětí, babičky a dědečkové  a další 
hosté. Děti z mateřské školy přednesly básničky a maminkám předaly květinu. 
Paní starostka Ing. Dana Šmídová přivítala děti do společenství naší obce a 
popřála jim zdraví a štěstí. Maminkám a tatínkům poděkovala za to, že 
přivedli na svět krásné děti, předala jim finanční dárek a pamětní listy, 
upomínající na tento slavnostní den. 

 
Letní bouřka pro děti 

Jak vznikne bouřka? Dozvíte se v básničce...  
Jak se vede, pane Mrak? 
Povídám vám: všelijak! 
A co ctěná mráčata? 
Zlobí a jsou hubatá! 
Drcne mráček do mráčku, 
vypadá to na rvačku, 
z nevinného hašteření 

až po obzor plno hřmění... 
Jak skončí ten zápas krátký? 
Složí mráček brášku rváče 
jednou herdou na lopatky 
a je z toho tolik pláče, 
až do polí 
mrholí! 
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Děti malujte i v létě, třeba při letní bouřce 
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NAŠI JUBILANTI: 

Významná životní jubilea v druhé polovině roku 2010 ( červenec - prosinec)  
oslaví tito občané: 
 
50 let  
Leoš Vykoupil 
Pavel Fatka 
Vlastimil Bečka 
Rudolf Špondr 
Zdeňka Fricová 
 
60 let 
Jana Kvasnovská 
Lubomír Němec 
Marie Červinková 
Eva Valentová 
 
70 let 
Josef Smítal 
Věra Budíková 
Josef Vičar 
Jaromír Klaška 
Lenka Procházková 
Anna Veselá 
Marie Bodláková 
Vlasta Vičarová 
 
80 let 
Božena Šmoldasová 
Hubert Procházka 
Jan Svoboda 
Jiřina Kučerová 
František Bednář 
 

 
 
81 let 
Elena Kalužová 
Hedvika Klašková 
Jan Vovesný 
 
 
83 let 
František Kučera 
 
84 let 
Marie Rožková 
Františka Boleslavová 
 
86 let 
Miloslav Vymazal 
 
87 let 
Božena Nováková 
 
88 let 
Božena Sekaninová 
Lidmila Černá 
 

 
Jubilantům blahopřejeme! 
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CO ŘÍKÁ MATRIKA? 
 
K datu 31.12. 2009  bylo v obci Kobylnice přihlášeno k trvalému pobytu 934 
občanů. Z tohoto počtu je 475 žen a 459 mužů. 
V roce 2009 se do naší obce přistěhovalo 40 nových občanů, 16 občanů se 
odstěhovalo. Narodilo se 11 dětí a  6 našich spoluobčanů zemřelo. 

Statistika jmen a příjmení v naší obci:  
 
Nejčastější ženská jména jsou: 
1. Marie 
2. Jana 
3. Eva 
 
 

 
Nejčastější mužská jména jsou: 
1. Jan 
2. František 
3. Petr 
 

Nejčastější příjmení jsou: 
1. Beneš/Benešová 
2. Král/Králová 
3. Klaška/Klašková 

Katarína Benešová 
 

 
Dotace v roce 2010 

Obec Kobylnice přiznala v letošním roce, stejně jako v minulosti, dotace 
občanským sdružením a spolkům na jejich prospěšnou činnost. Oproti minulým 
rokům byla jednou z podmínek úspěšného čerpání dotace i povinnost napsat 
do Kobylnických listů příspěvek o činnosti. Jedním z nich je KLAS (Klub 
aktivních seniorek), ze kterého dostáváme zprávy průběžně. 
Další příspěvek je od předsedy místní organizace Českého svazu včelařů 
v Sokolnicích, kde jsou organizovaní i včelaři z Kobylnic:  
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------------------------------------------------------------------------- 

Včelaření ? 
Dneska kamkoliv se podíváme nebo zaslechneme, všude 
slyšíme o vlivu EU (Evropské unie) do skoro všech 
činností okolo nás. A tedy i do včelaření. Statistika 
jasně hovoří, že celkově na světě je včelstev dostatek, 
ale na nesprávném místě. A právě v Evropě byl 
v minulých letech zaznamenám dramatický pokles 

včelstev. Extenzivní zemědělství, dělení krajiny a úbytek luk včely celkově 
oslabil natolik, že jsou náchylné k nejrůznějším nemocem, v našem případě na 
roztoče Varroa destruktor a stále opomíjený a přitom stále hrozící mor 
včelího plodu. 
A když byla vzpomenuta záležitost EU, uvědomuji si při pročítání kroniky 
Včelařského spolku pro Sokolnice a okolí ustanoveného před 90-ti lety 
společně s okolními obcemi včetně podle citace: „Kobelnic“, Měnína, 
Otmarova, Telnice, Pozořic, Chrlic a Blažovic, že jsou v dnešní době obce bez 
registrovaných včelařů a tedy i včel. Proto se dnes vůbec nedivím všemožné 
podpoře včelařů jak ze strany našeho státu tak i EU. Ale z druhé strany má 
včelařská populace dost vysoký věk na to, aby se začala poohlížet po 
mladších, které zaučí a postupně to po nás přeberou a zmodernizují. Jedinou 
zábranou kromě chuti něčemu novému se naučit, je ale alergie, která se dá 
zjistit pouze u alergologa, což se může hodit každému. 
No ono se řekne včelař ten se má, ten si vydělá na medu. Ale přitom nikdo 
nevidí, že včely, to je z 80% hlavně záslužná činnost opylovací.  
Jak se říká: „Na opylování rostlin včelami závisí každé třetí sousto, které 
skončí na našem talíři.“ 
A zbytek 20% to je pouze odměnou pro včelaře, za to, že sousedům 
lítaly na jabloně, okurky a vše co bylo v dosahu. Za to, že je prohlíží, 
léčí, udržuje čistotu úlů, krmí na zimu atd.  
Co se týče léčiv, výdaje neustále stoupají a proto je potřeba poděkovat 
obcím za pomoc i s málem. 
V případě problémů se včelami je možné se obrátit na obecní úřad nebo 
přímo na našeho důvěrníka Václava Šmída.      

za včelaře Václav Hůrka 
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Obecní zabíjačka

Naši hasiči v Troubkách
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Čarodějnický rej

Cvičení rodičů s dětmi

Den dětí


