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Úvodník 
Je těžké psát úvodník po 8 letech. A je ještě těžší psát poslední úvodník.... 
Mé působení ve funkci starostky se rychle blíží k závěru. V následujících 
volbách jsem se rozhodla nekandidovat na funkci starostky hned z několika 
důvodů. Tím nejpádnějším je mé přesvědčení, že Kobylnice potřebují nové 
nápady a novou energii. Vším, co jsem prosazovala, jsem chtěla vždy 
Kobylnicím prospět. Uvědomuji si však, že i přesto bylo mé působení často 
jednostranné, zaměřené na věci, které považuji za důležité a zásadní. Jistě, 
leckdo může namítnout, že představitelem obce není jen starostka, ale i rada 
a celé patnáctičlenné zastupitelstvo. A je pravda, že mnohé z toho, co se u 
nás dělo, bylo z jejich prospěšných připomínek. Přesto tím rozhodujícím je 
starosta hlavně z toho důvodu, že ostatní dělají svoji funkci převážně až po 
zaměstnání a samozřejmě nemají tolik příležitostí orientovat se v celé 
problematice. 
A podle mého názoru Kobylnicím prospěje, když starostou bude někdo s jiným 
naturelem, kdo odhalí možná jiné potřeby, slabiny, možnosti, bude mít jiné 
nápady, inspiraci. Zkrátka, nebude trpět onou „provozní slepotou“, které se 
těžko po 8 letech ve funkci bráním. 
A protože svoji funkci opouštím po 8 letech, nevyhnu se ani troše bilancování, 
takže několik nej z mého starostování: 
Nejtěžší rozhodnutí bylo o tom, jestli osamostatníme naši základní školu. 
Velké obavy jsem měla zejména z toho, aby malý počet žáků ve třídě nebyl 
pro některé rodiče dalším důvodem, proč své děti přihlásí do větší školy. 
Nakonec se mé obavy nesplnily, naopak velkým oceněním je poděkování ve 
formě finančního daru, který obec jako zřizovatel obdržela od spokojených 
rodičů jedné prvňačky koncem loňského roku. Tehdy pro nás měl tento dar 
mnohem větší cenu, než jen cenu těchto darovaných peněz. Mnohem 
důležitější byla podpora a zjištění, že řešení, které jsme zvolili, se osvědčuje. 
I ten fakt, že naši školu navštěvují žáci z Prace svědčí nejen o dobré 
vybavenosti, ale i o zodpovědném přístupu našich pedagogů a spolehlivosti a 
výjimečnosti naší školy. 
Největší zklamání bylo v okamžiku, kdy jsme v soutěži Vesnice roku 2009 
nezískali modrou stuhu za společenský život. 
Největší podporu Vás obyvatel jsem cítila právě při kulturní akci pro soutěž 
Vesnice roku, kdy jsme pro komisi zorganizovali kulturní program.  
Největší neúspěch – za ten považuji nezískání dotace na Stezku Sokolnice – 
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Kobylnice, kdy nám kvůli obstrukcím majitelů pozemku za hřbitovem propadla 
žádost o evropské dotace. 
Nejúspěšnější stavební akce – za nejúspěšnější nepovažuji ani tu nejdražší a 
nejsložitější, ale tu, která sbližuje lidi, a tou je podle mého rekonstrukce 
parku u sokolovny se stavbou dětského hřiště, čímž vzniklo Výletiště pro 
setkávání nás všech. 
Nejdražší akce byla bezesporu stavba splaškové kanalizace. Ta byla 
současně i nejsložitější akcí. Prospěla životnímu prostředí a nám všem 
ulehčila život. 
Za největší úspěch ve svém osmiletém působení ve funkci starostky považuji 
skutečnost, že se mi v prvním i druhém volebním období podařilo vytvořit tým 
spolupracovníků, se kterými jsme měli možnost pracovat ve prospěch obce. 
Že se podařilo rozhýbat společenský život a nabízíme různé akce tak, aby se 
každý mohl zúčastňovat podle svého zájmu. Protože ruku na srdce: stavby 
budou a my nebudeme. Důležité je, aby se nám dobře žilo s těmi, kteří jsou 
naši sousedé, přátelé, zkrátka Kobylňáci. A jsem ráda, že já s celým týmem 
jsme mohli přispět svou troškou k příjemnějšímu životu u nás v Kobylnicích. 
Poděkování: 
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem členům onoho výše zmíněného 
týmu. 
Mé upřímné díky patří Janě Poláčkové a všem členům kulturní komise, kteří 
dokázali rozhýbat Kobylnice při nesčetných malých i velkých kulturních, 
sportovních i jiných společných společenských akcích. 
Mé upřímné díky patří taky Aleně Ulbrichové a členům komise životního 
prostředí a zemědělství, kteří svou pozornost věnovali životnímu prostředí 
v obci i jejím okolí nejen při úklidových sobotách a vycházkách do okolí 
Kobylnic. 
Zvláštní díky patří paní Zdence Karmazínové, která kromě vedení letopisecké 
komise také organizuje program KLASu, předsedá Čtení z kroniky a je naše 
pečlivá a přesná kronikářka. 
Dále bych ráda vyslovila své upřímné díky paní Marii Králové, Juditě Dolanské 
a Radomíru Tesařovi, kteří udržují rozkvetlé truhlíky na veřejných 
prostranstvích a oknech a současně také všem, kteří přispívají ke kráse 
Kobylnic udržováním prostranství před svými domy a květinovou výzdobou. 
Mé velké díky patří také „týmu vítání dětí“: Zdence Matulové a Josefu 
Florianovi, a stejně i „týmu posezení se seniory“ Anně Benešové, Boženě 
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Křivkové, Vlastě Vičarové, Věře Florianové a Zdence Karmazínové. Bez jejich 
obětavé pomoci by vítání dětí ani předvánoční posezení se seniory nebyly 
vůbec myslitelné. 
Za přínosnou a prospěšnou spolupráci děkuji také ředitelce Základní a 
Mateřské školy Iloně Martiškové i všem zaměstnankyním obou škol. Naše 
spolupráce byla vždy ve prospěch Kobylnic a především ve prospěch dětí. 
Velké díky patří také bývalému veliteli hasičů Drahoslavu Svobodovi i 
současnému veliteli a starostovi Ladislavu Votápkovi a zároveň všem hasičům. 
Během naší spolupráce mnohokrát předvedli, že dokážou pomáhat nejen v 
krizových situacích, ale i tam, kde jim to podle názvu nepřísluší, ale je to ve 
prospěch nás všech. 
Spolupráce s TJ Sokol Kobylnice se v průběhu uplynulých let ukázala také 
příjemnou i prospěšnou oběma stranám a tím i Kobylnicím. Za inspiraci a 
povzbuzení děkuji především předsedovi Rudolfu Prusovi, všem členům 
výkonného výboru i všem zainteresovaným členům Sokola. 
Na tomto místě nemohu vyjmenovat všechny, kteří mi během mého působení 
ve funkci pomohli. Vyjmenovaní jedinci jsou jen onou pověstnou „špičkou 
ledovce“, ale při akcích pořádaných obcí, vždy pomáhalo mnoho a mnoho 
dobrovolníků. A je úplně jedno, jestli to byla pomoc v zásadní věci nebo věci 
méně důležité. Ve výsledku byla tato spolupráce vždy ve prospěch Kobylnic. 
Nepamatuji si, že bych se někdy na žádost o pomoc nebo o spolupráci setkala 
s bezdůvodným odmítnutím. Vám všem ze srdce děkuji. 

Dana Šmídová, starostka 
 
Vážení spoluobčané, 
 

čas neúprosně poposkočil a právě se Vám dostaly do rukou poslední 
listy před závěrem volebního období. Ano už jsou to zase čtyři roky od doby, 
kdy jste nám dali důvěru pracovat pro Vás a naši obec Kobylnice. Věřím, že se 
nám to z větší míry podařilo a je to také všude kolem nás vidět. Na druhé 
straně jsou věci, které se nepodařily ještě realizovat. Jednak z nedostatku 
finančních prostředků, nebo jsou ve stádiu rozpracovanosti projektu. Je 
pravdou, že při splácení závazků, které pro naši obec vyplývají z vybudované 
kanalizace, je těch peněžních prostředků podstatně méně. Věřím, že i z toho 
co zbylo z rozpočtu naší obce, se podařily vybudovat pěkné věci. Celé 
prostranství před školou a obecním úřadem je tím nejlepším důkazem. Myslím 
si, že nám to může mnoho obcí jen závidět. Výčet akcí za uplynulé období je 
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na jiném místě.  
Zažil jsem příjemný pocit, když jsem v autobuse cestou z Brna 

neúmyslně vyslechl rozhovor dvou neznámých lidí, kterým se to moc líbilo. 
Nebyli to občané Kobylnic. O to lépe se poslouchalo, že i cizí lidé si všímají 
pěkných věcí kolem sebe. To si myslím, že je nejlepší vysvědčení naší práce. 
Nikdy se nepodaří uspokojit všechny občany, ale za sebe mohu říci, že do 
každé akce jdu s tím nejlepším vědomím i svědomím zastupovat Vás všechny 
občany Kobylnic.  

Děkuji Vám všem, kteří jste v uplynulém volebním období pracovali pro 
obec, nebo jakýmkoliv způsobem pomohli naší obci, abychom se tady mohli 
radovat, pracovat a aby se nám všem zde dobře žilo. Já to beru jako „je to 
moji povinností“, ale Vám všem děkuji. Záměrně nechci jmenovat, určitě bych 
na někoho zapomněl, za čtyři roky je Vás opravdu hodně! Všichni jste to 
dokázali v přípravě na vesnici roku 2009! Jsem rád, že před nastávajícím 
volebním obdobím se hlásí do volebního klání více stran a sdružení. Jen si 
přeji, aby všichni Ti, kteří dali podpis na některou z kandidátek, byli ochotni 
v budoucnu (ať to dopadne jakkoliv), pracovat a podílet se na chodu naší obce.  

Věřím, že v naší obci je to o „lidech“ a nikoli o „volebních stranách“. 
Jsme přeci na „dědině“ a „známe se“ daleko lépe, než si kdo myslí. Je jen 
dobře, že si občané budou moci vybrat z více kandidátů a nebude to jako 
v minulosti, jedna strana. O to více Vás všechny zvu k volbám!!! Jedině Vaše 
hlasy rozhodnou, kdo Vás bude další čtyři roky zastupovat! 

Děkuji členům zastupitelstva obce, všem členům komisí a obecním 
zaměstnancům, kteří pracovali poctivě celé čtyři roky a navzájem se 
podporovali. Nezbývá, než popřát všem pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody 
do dalších let. Věřím, že je budeme moci prožívat společně.                                                                                  

                           Váš místostarosta Stanislav Dolanský 
  
 
Co se změnilo za poslední 4 roky? 
Na závěr volebního období bych ráda jménem zastupitelstva obce 
vyjmenovala, co se v naší obci změnilo v uplynulém volebním období a co nám 
všem usnadňuje a zpříjemňuje život. Je pravda, že na mnohá zlepšení si 
všichni rychle zvykneme a většinou brzy zapomeneme na stav minulý. A určitě 
není na škodu občas se ohlédnout, zrekapitulovat a připomenout všechny 
proběhlé změny. 
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Pokud bude někomu připadat, že se vytahujeme nebo chlubíme, podotýkám, že 
se nechlubíme cizím peřím. A nechávám pouze na každém čtenáři, aby 
posoudil, zda změn je moc nebo málo a jak byly prospěšné. Vždy bylo naším 
cílem zlepšit a zpříjemnit život kobylnickým obyvatelům. Snažili jsme se 
podporovat všechny věkové i zájmové skupiny rovnoměrně a tak, aby pokud 
možno každý alespoň občas ve svém okolí pocítil změnu k lepšímu. 
 

V roce 2007: 
� byla provedena celková rekonstrukce komunikace od ulice Sokolnické 

k čerpací stanici splaškové kanalizace za víceúčelovým hřištěm 
současně s rekonstrukcí parkoviště u bytovek,  

� byla provedena rekonstrukce komunikace v ulici Za Dvorem a 
instalováno veřejné osvětlení této ulice,  

� s podporou Jihomoravského kraje byla zahájena rekonstrukce 
obecního rozhlasu – zakoupen řídicí pult a několik hlásičů do míst, 
kde rozhlas nebyl vůbec slyšet, 

� rekonstrukce chodníku u obchodu a v ulici Na Návsi od hasičky k 
Rybnikářovému.  

� za finanční podpory Jihomoravského kraje bylo dokončeno 
víceúčelové hřiště, 

� bylo provedeno obložení soklu základní školy žulovými deskami. 
 

V roce 2008: 
� byla provedena oprava klubovny a upraveno hřiště na petanque,  
� bylo vydlážděno parkoviště u hřbitova,  
� byly položeny kabely na veřejné osvětlení na ulici Sokolnické,  
� pokračovalo se v opravách a prodloužení chodníků, a to před 

bytovkami na ulici Sokolnické a v parku před hřbitovem v návaznosti 
na chodník ulice Sokolnické, 

� pravděpodobně největší akcí byla nová úprava parku u sokolovny – 
Výletiště. Byla provedena kompletní rekonstrukce cest a instalováno 
dětské hřiště, 

� obec zakoupila traktor s vlečkou a zametacím kartáčem, 
� pokračovaly opravy křížů za podpory Jihomoravského kraje – v parku 

u hřbitova a na Bezděkově, 
� zřízeno kontaktní místo Czech POINT . 

 

V roce 2009: 
� provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro klubovnu a knihovnu a 
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úprava dvora v tomto objektu 
� položen zemní kabel pro veřejné osvětlení v ulici Za Humny – u ústí do 

ulice Ponětovické, 
� bylo upraveno veřejné prostranství před obecním úřadem a školou 
� byly prováděny stavební úpravy ve škole tak, aby byla rozšířena 

kapacita mateřské školy, 
� byl zakoupen automobil Fabia a příkopové rameno za traktor pro 

zrychlení a zjednodušení sečení trávy v příkopech podél silnic a cest, 
� byla provedena výsadba stromořadí od splavu ke třem doubkům a 

podél polní cesty od hřiště směrem ke Dvorskům, 
� byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na Výletišti, 
� byla opravena kanalizace pod obecním úřadem a vyměněny luxfery na 

schodišti za nové okno. 
 

V roce 2010: 
� schválena změna územního plánu obce, 
� byly instalovány lavičky podél vycházkových tras okolo obce a infor-

mační panel u tří doubků, 
� pořízena nová šplhací věž pro dětské hřiště na Výletišti 
� pořízena projektová dokumentace na úpravu parkoviště a parku na 

ulici Táborské, 
� tréninková tenisová stěna za víceúčelovým hřištěm včetně úpravy 

povrchu přilehlé plochy tak, aby se dala používat jako cvičné hřiště, 
� byla vybudována vodovodní přípojka do vrchního dvora, 
� prováděny úpravy na obecním úřadu – zřízení nové kanceláře, výměna 

dveří,  
� pořízena projektová dokumentace na nástavbu základní školy. 

 
Jako v každé práci i nám se občas něco nepovedlo, nepodařilo prosadit, 
nepodařilo zorganizovat a zajistit. 
O co jsme se snažili a nepovedlo se: 
� autobusové zastávky na ulici Sokolnické, 
� získat dotace na cyklostezky směrem k Sokolnicím a k Ponětovicím, 
� par a parkoviště na ulici Táborské. 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 

 
NEMÁME V ÚMYSLU SLIBOVAT NESPLNITELNÉ, 

VYCHÁZÍME Z REALITY ŽIVOTA V OBCI A POTŘEB OBČANŮ. 
NEZÁVISLÍ PRO KOBYLNICE, volební strana č. 5 

 
Přijďte k volbám podpořit TOP09! 
Chceme pracovat pro celou obec. 
 
 

SDRUŽENÍ ZA KOBYLNICE 
DEJTE NÁM ŠANCI 

TĚŠÍME SE NA VÁS U VOLEB 
DNE 15. A 16. 10. 2010 

 
MS ODS KOBYLNICE 
ZVEME VÁS K VOLBÁM 
DNE 15. A 16. ŘÍJNA 2010 
ZKUSTE TO S NÁMI 

Aby Kobylnice byly i nadále  
OPRAVDOVÝM DOMOVEM nám všem 

Vaši kandidáti KDU-ČSL 
 

Volební strany Vás na tomto místě pozvaly k volbám a na konci tohoto čísla 
Vám představují svoje kandidáty. 

Fotografie jsou seřazené od vylosovaného čísla strany 1 po číslo 5, pozvánky 
v opačném pořadí. 

 
Volby do obecního zastupitelstva 

 

V nejbližší době nás čekají volby do obecního zastupitelstva, a protože 
způsob hlasování se bude lišit od toho, jak jsme hlasovali v jarních volbách, 
bude následující příspěvek obsahovat malý návod. 
Volební místnost bude jako vždy v zasedací místnosti obecního úřadu a bude 
otevřena v pátek 15. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 16. října od 
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8,00 do 14,00 hodin. Každý volič musí předložit volební komisi platný 
občanský průkaz (případně pas) a obdrží obálku, do které v prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků (za plentou) vloží hlasovací lístek. Voliči, který se 
neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí volební komise 
dle zákona umožnit hlasování! 
 
Hlasování 
Hlasovací lístek dostane každý domů do schránky nejpozději tři dny před 
volbami, kromě toho budou lístky k dispozici i ve volební místnosti. Hlasovací 
lístek bude tentokrát jen jeden a jsou na něm všechny politické strany, které 
se účastní voleb v naší obci, a jejich kandidáti. Po vstupu do volební místnosti 
volič za plentou označí hlasovací lístek, vloží do úřední obálky a tu vhodí do 
urny. Lístky, které budou do urny vhozeny bez obálky, budou počítány jako 
neplatné hlasy. Hlasovací lístek nebude platný také tehdy, pokud bude 
přetržený nebo pokud bude v obálce vloženo více hlasovacích lístků. 
 
Označení 
Označení vybrané strany nebo kandidáta provádějte křížkem, přípustné jsou 
následující možnosti: 
 
            1.   Otakar Svoboda – platné označení, kandidát dostane hlas                               
 
� Otakar Svoboda – platné označení, kandidát dostane hlas 

 
Při jiném způsobu označení kandidáta nebo strany (kroužkování, podtrhávání 
a podobně) nebude k takovému označení přihlíženo a kandidát nebo strana 
nedostane žádný hlas. 
 
Výběr strany a jednotlivých kandidátů 
Při volbách do obecního zastupitelstva má každý volič tolik hlasů, kolik je 
v jeho obci členů obecního zastupitelstva. Na svých volebních lístcích tedy 
můžete označit až 15 kandidátů, samozřejmě není nutné využít všech svých 
hlasů, kandidátů lze označit i méně. Naopak označíte-li jich 16 a více, 
nepřičte se hlas žádnému kandidátovi. 
 

Výběr na hlasovacím lístku je možné provést několika různými způsoby, je 
možné označit: 
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� jednoho až patnáct kandidátů z kterékoli kandidující strany, hlasy 

dostanou označení kandidáti, 
� pouze některou z kandidujících stran, hlasy dostanou všichni kandidáti 

označené strany (takto lze zvolit pouze jednu stranu, bude-li označeno 
více stran, půjde o neplatný hlas) 

� zároveň stranu a zároveň několik kandidátů jiných stran, hlasy dostanou 
nejdříve výslovně označení kandidáti, zbývající počet hlasů do patnácti se 
přičte kandidátům označené strany podle jejich pořadí na hlasovacím 
lístku. 

Pokud by byla označena volební strana a současně vyznačeny i hlasy pro 
kandidáty této, již označené strany, nebude se k těmto preferenčním 
hlasům přihlížet. 
 
Přenosná volební schránka 
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, je možné požádat o hlasování 
mimo volební místnost. V takovém případě donesou v době konání voleb dva 
členové volební komise přenosnou volební schránku k Vám domů. Nestyďte se 
o tuto službu požádat buď na obecním úřadě předem (telefon 544 228 383), 
nebo v době konání voleb okrskovou volební komisi na telefonním čísle 
544 244 810. 

Za volební komisi Kristýna Šmídová, zapisovatelka 
 
 

Podunajskou cyklostezkou 2010 
V pátek 20. srpna 2010 ve 3 hodiny ráno panoval před hasičkou neobvyklý 
ruch. Na cestu autobusem se vydávalo 33 účastníků expedice „Podunajskou 
cyklostezkou 2010“.  
Autobus nás odvezl do Schlogenu v Rakousku, kde jsme po společném 
vyfocení vyrazili na naši společnou cestu, jejíž cíl byl městečku Ybbs, 
vzdáleném asi 150 km.  
Na rozdíl od loňského roku jsme letos už opravdu byly „reprezentanty 
Kobylnic“, protože každý měl na kole připevněný praporek se státní i obecní 
vlajkou a peloton 33 cyklistů se stejným praporkem budil zvýšenou pozornost. 
Letos jsem poznali další úsek cyklostezky podél Dunaje, užili jsme si jak 
šlapání do pedálů, tak i sluníčka, dobré nálady i dobré zábavy.  
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Většina z nás navštívila muzeum v bývalém koncentračním táboře 
Mauthausen, který je hrůzným varováním. Mnozí se po cestě zastavili také v 
keltském skanzenu, pokud ho díky své rychlosti ☺ nebo vyčerpání � 
nepřehlédli. 
Navečer nás vždy čekalo příjemné „ubytování“ ve stanech na předem 
rezervovaných místech v kempu, dobrá večeře z vlastních zásob nebo v 
hospodě a příjemný večer. Protože nám letos počasí výjimečně přálo a celé 
tři dny ani nekáplo, mnohým z nás se nechtělo vracet zpět k běžným 
starostem. Ale protože „všeho s mírou“, i my jsme se po mnoha kilometrech 
na kole i autobusem vrátili v neděli večer zas před hasičku. Ač neradi jsme 
se rozloučili a většina z nás se těší na příští rok. 
Na tomto místě patří velké poděkování Milanu Ulbrichovi. Zajistil vše: 
naplánoval trasu, objednal autobus, rezervoval místa v kempech. Díky němu 
jsme si na cestě mohli užívat krásy přírody, radost z pohybu (občas 
vystřídanou bolavými svaly) i dobrou náladu.  
    Za všechny spokojené cyklisty Dana Šmídová 
 
Poděkování za výsadbu stromů 

 

 Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce a radě obce za 
iniciování a realizaci výsadby stromořadí na polní cestě vedoucí k Mohyle 
míru, stromořadí kolem polní cesty za hřištěm a bažantnicí a za výsadbu 
stromů v lokalitě Borky. Za posledních 5 let zde bylo vysazeno několik stovek 
stromů a keřů, které jsou tolik potřeba, protože brání erozi půdy, vytvářejí 
stín a zlepšují ovzduší. Jsou také útočištěm pro zvěř, pro kterou jsou jejich 
plody potravou. Nahrazení invazivních náletových dřevin původními druhy má 
také funkci estetickou a zlepšuje ráz krajiny. Za tuto záslužnou činnost  
ještě jednou děkuji. 

Alena Ulbrichová 
 
 

Co je nového v Sokolu? 
 

V této nové rubrice bychom Vás rádi pravidelně informovali o tom, co 
nového se podařilo naší sokolské organizaci v každém uplynulém čtvrtletí a co 
dalšího máme v plánu do budoucna. 

Dne 26. června za krásného slunného počasí byl naší organizací 
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uspořádán již III. ročník turnaje v malé kopané a v beach volejbalu dvojic, 
který byl spojen i s večerní taneční zábavou v parku. Sportovní i společenská 
akce proběhla v přátelském duchu a líbila se jak sportovcům, tak i sportovním 
fanouškům. Rádi bychom tímto poděkovali všem organizátorům a především i 
těm, kteří se třeba jen malou měrou na chodu celé akce podíleli. O celé akci 
pojednává příspěvek na jiném místě těchto listů. 

Prostřednictvím pořádaných brigád se nám podařilo pokročit v oplo-
cování fotbalového hřiště. Naším cílem je kompletní oplocení celého areálu, 
abychom zabránili ničení veškerého vybavení a majetku nacházejícího se 
v areálu, které slouží především našim sportovcům a lidem, kteří navštíví areál 
za účelem sportovních aktivit či jejich sledování.  

O sportovní areál se snažíme co nejlépe starat a naším cílem je pro 
naši mládež vybudovat kvalitní a příjemné sportoviště s dostatečným vybave-
ním. Svědčí o tom i fakt, že v průběhu prázdninových měsíců byla provedena 
finančně dosti náročná regenerace travnaté plochy. Sportovní areál zůstane 
nadále přístupný pro všechny, kdo si na něm budou chtít zasportovat.  

V průběhu srpna začala pro naše sportovce nová fotbalová sezona. 
Jednak v mužské kategorii ve čtvrté třídě okresního přeboru, tak i v žákov-
ské kategorii. Tímto bychom rádi pozvali všechny fanoušky fotbalu, aby přišli 
podpořit naše sportovce a to nejen dospělé, ale i naše mladé naděje. Rozpisy 
všech utkání jsou vyvěšeny na vývěsce u fotbalových kabin. 
 

Začátkem měsíce srpna bylo odhaleno, že v restauraci Za Kovárnou, 
kterou má v pronájmu firma Kuhra s.r.o., dochází ve sklepních prostorách 
k odběru elektrické energie, která není měřena podružným elektroměrem, 
tak jako zbytek restaurace. K tomu, že bude veškerá el. energie rozvedena a 
měřena podružným elektroměrem, se přitom firma Kuhra s.r.o. zavázala 
v nájemní smlouvě. K odběru docházelo s vědomím jednatele firmy Kuhra 
s.r.o. od začátku pronájmu, tedy od léta roku 2007. Poté, co došlo k tomuto 
zjištění, sjednala firma Kuhra s.r.o., na základě naší výzvy nápravu. Od konce 
měsíce srpna 2010 je již veškerý odběr elektrické energie měřen tak, jak 
bylo v nájemní smlouvě dohodnuto. Na základě soupisu všech spotřebičů, 
které jsou ve sklepních prostorách instalovány, byla firmě Kuhra s.r.o. 
vyčíslena způsobená škoda na základě odborné analýzy, kterou jsme si nechali 
vypracovat. 

Bylo přihlédnuto k tomu, že např. chladící zařízení funguje v zimním 
období v omezené míře. Provedli jsme celkové vyúčtování způsobené škody – 
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tzn. odběr elektrické energie, kterou TJ Sokol Kobylnice zaplatil 
v jednotlivých letech firmě E-ON a.s., ale nájemci – firmě Kuhra s.r.o. – už ji 
přeúčtovat nemohl. Na společném jednání se zástupci firmy Kuhra s.r.o., si 
jednatelé odmítli toto vyúčtování převzít. Vyúčtování jim tedy bylo zasláno 
poštou. Tato faktura byla nakonec v termínu uhrazena.  

 
V měsíci srpnu jsme se věnovali jiným úkolům, a to především 

tradičním Kobylnickým hodům. I v letošním roce si s námi pohrálo počasí a 
sobotní zábava musela být uspořádána v sále Sokolovny. I přes špatné počasí 
jsme rádi za velmi pěknou návštěvnost jednotlivých akcí během celého 
víkendu. Věříme, že se všichni dobře pobavili a že se za rok zase na 
Kobylnických hodech všichni sejdeme. Chtěli bychom poděkovat stárkům za 
jejich vzorný a aktivní přístup. 

Na závěr bychom vás rádi pozvali na další veselou akci, kterou TJ 
Sokol Kobylnice pravidelně pořádá, a to je Tradiční Předplesová Mikulášská 
zábava. Letos proběhne v termínu 4.12.2010 již VI. ročník a všichni 
pamětníci, kteří některý z předchozích ročníků zažili Vám potvrdí, že se 
jedná o velmi zábavnou akci s bohatým kulturním programem, takže se na Vás 
všichni těšíme. 

Zdraví vás výkonný výbor TJ Sokol Kobylnice 
 
Kuňava Cup a Kuňava Beach 2010 
 

V sobotu 26.6. 2010 začalo být u nás na hřišti velmi rušno už od rána. 
Probíhaly zde pravidelné turnaje v beach volejbalu Kuňava beach a ve futsalu 
Kuňava cup.  

 

Na turnaj ve futsalu se přihlásilo 14 týmů, které byly losem rozděleny 
do tří skupin, kde se utkal každý s každým. Z těchto skupin postupovalo 
prvních osm. Hrálo se na travnatém fotbalovém hřišti, které bylo rozděleno 
na dvě „kolbiště“ pro malou kopanou. Následovaly zápasy klasickým 
vyřazovacím systémem tak, jak je známe na všech turnajích. Až do finále, 
kde se potkaly týmy FC Eliška a Kobylnice. Po velkém boji nakonec přišly na 
řadu penalty, ve kterých byl šťastnější domácí tým a obhájil tak loňské 
vítězství. 

 

Současně probíhal i turnaj v beach volejbalu, na který se přihlásilo 10 
dvojic, bohužel těsně před začátkem se jedna odhlásila a tak se devět týmů 
rozlosovalo do dvou skupin. Klíč k postupu byl v podstatě stejný jako u 
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futsalu. Po dlouhých bojích se nakonec schylovalo k finále, kde proti sobě 
nastoupila dvojice říkající si "Klidná síla" a dvojice Michal Christ s 
kamarádkou. Jasným favoritem  byla smíšená dvojice  (kamarádka hraje 
volejbalovou extraligu), což se i potvrdilo a po dvou setech toto finále vyhráli 
2:0. 

 

V průběhu turnajů měli možnost jak diváci, tak samozřejmě i 
soutěžící si zakoupit něco dobrého k pití a k jídlu přímo na hřišti, kde vyrostl 
občerstvovací stan. Zde se čepovalo pivo, limonáda, hned vedle v udírně se 
douzovala cigára a nad ohněm se peklo selátko. Na památku si každý mohl 
zakoupit tričko s logem našich turnajů a stoletého výročí naší tělovýchovné 
jednoty.  

 

Jelikož se jednalo i oslavu 100 let od založení naší organizace, 
probíhal současně v parku program. Od 16°° hodin zahrála k poslechu country 
kapela Šlak a v sále sokolovny byla připravena výstava dobových dokumentů, 
kde byl k vidění i zápis z ustavující schůze Sokola Kobylnice ze dne 27.2.1910. 

 

Po skončení turnajů se většina účastníků přesunula do parku, kde 
proběhlo i slavnostní předávání cen a vyhlášení výsledků. Následovala taneční 
zábava se skupinou Sabrin Band, která zahrála do časných ranních hodin, kdy 
byla celá oslava zakončena. Nutno poděkovat všem sponzorům (Kladivo M., 
Obec Kobylnice, Hrazdíra J., Král V., Planteko, Pohon Servis s.r.o., Truksa M., 
Jindra D., VAFR s.r.o., 3K Trade s.r.o., Autojeřáby Beneš, VYTOZ-EKO, 
Kryštof R., Král L., Kareš, Beneš Fr., Zich J., Bonapart ), samozřejmě i počasí 
a všem dobrovolníkům, bez kterých by akce nebylo možné dotáhnout do 
zdárného konce. 

Výbor TJ Sokol Kobylnice 
 
KOBYLNICKÉ HODY 2010 

První schůze stárků na letošní hody byla 13. června 2010. Jako 
každoročně se sešli starší stárci, ale zavítaly mezi nás i nové tváře, což nás 
velmi potěšilo. Domluvili jsme se, kdy se budeme scházet, kdo s kým půjde a 
kolik nás bude. Druhá schůze proběhla další týden v neděli, starší stárci učili 
nové tančit a zpívat, chystali jsme si ozdoby z krepového papíru na nazdobení 
sálu a máje. Později stárky vyráběly mašličky na mašličkovou a na rozmarýny. 
Všichni stárci se domluvili na termínu, kdy se pojede pro víno. Vyšlo to na 
čtvrtek 22. července 2010. Pomalu, ale jistě se stárci začali domlouvat na 
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shánění chvojí na věnec a na stavění máje. ,, Už nám to pomalu nastává“ říkali 
jsme si týden před hody. Přišla doba k dokončení posledních ozdob a 
mašliček, či k doladění zpěvu a tance. 

Byl čtvrtek, stárci nám přivezli chvojí, vyrobili věnec, stárky ho 
nazdobily a všichni mohli jít domů se vyspat na ten náročný víkend. Nastal 
pátek, stárky šly umývat máju, stárci připravili špici a věnec na máju, aby ji 
holky mohly nazdobit, nakonec navázaly stárky mašličky na rozmarýny, které 
se při zvaní rozdávají. Poté co dorazil Jenda Novotný s jeřábem, stárci s 
pomocí pana Votápka připevnili špici a věnec na máju. Nakonec ji Jenda 
Novotný s pomocí jeřábu a stárků postavil. Když konečně mája stála, mohli 
jsme se odebrat domů k přípravě na večerní zábavu se skupinou Flash. 

V sobotu ráno, jak již tradičně, stárky vstaly a přinesly pod máju 
snídani stárkům. Poté se stárci šli domů připravit na zvaní. Kolem poledne si 
dali sraz u hasičky a vyrazili. Sobotní zábava začínala jako jeden velký 
zmatek. Kapela se nachystala venku, ale vzhledem k tomu, že nám nepřálo 
počasí, tak se musela kapela s pomocí stárků přestěhovat dovnitř. Díky tomu 
stárci nastoupili až okolo 21. hodiny a zábava mohla začít. Na všechny 
návštěvníky čekala bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Sabrin 
Band. Myslím si, že přes zmatky na začátku můžeme sobotní zábavu hodnotit 
jako velmi zdařilou. 

V neděli ráno opět stárky vstaly a donesly stárkům pod máji snídani, 
poté se odebraly domů. Vyzvedly si u hlavní stárky květiny do vlasů, do 
kordulí a stárkům na korduli, které tam později přišíváme. Některé se šly 
nechat načesat k místním kadeřnicím, aby jim to v kroji slušelo. Během 
dopoledne se všichni stárci doma oblékli do krojů, ve 13,30 hodin jsme se v 
plném počtu sešli na mši. Mše trvala asi 45 minut, potom se všichni stárci 
odebrali i s kapelou na občerstvení k hlavní stárce. V 15 hodin jsme vyrazili 
všichni na průvod. Před domem hlavní stárky jsme nejprve zazpívali a 
zatančili. Další zastavení proběhlo na autobusové zastávce, dále u hasičky, na 
křižovatce u pomníku padlých a nakonec u ulice U Splavu. Poté se průvod 
odebral na Výletiště, kde s nástupem stárků začala odpolední zábava 
s hudebním doprovodem kapely Hornobojani. Než si stárky odvedly svoje 
stárky na večeři, tak jsme se všichni společně vyfotili na hřišti. 

Večerní zábava byla stejně jako odpolední v parku u Sokolovny. 
Zahájena byla ve 20,30 hodin nástupem stárků. Myslím si, že se všichni hosté 
skvěle bavili, což mě potěšilo a měla jsem z toho velmi dobrý pocit. Jak v 
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sobotu, tak i v neděli na hosty čekala bohatá tombola. 
 

Hody letos uskutečnily tyto páry: 
Hlavní pár – Veronika Floriánová a Pavel Štěpánek a dál: Mirka Veverková a 
Lukáš Chlup, Kristýna Kopečková a Pavel Šťastný, Andrea Knotková a Michal 
Bílý, Sabina Olahová a Vlastimil Knotek, Michaela Rudolecká a Antonín 
Nevařil, Šárka Vymazalová a Michal Ulbrich, Andrea Chudáčková a Vítek 
Barták, poslední pár – Klaudie Bílá a Ladislav Votápek. 

Na závěr bych chtěla poděkovat TJ Sokol Kobylnice, Sboru 
dobrovolných hasičů Kobylnice, restauraci ZA KOVÁRNOU, obci Kobylnice, i 
dalším sponzorům a všem, co se podíleli nebo se jen přišli s námi pobavit na 
letošní HODY 2010. 
       Klaudie Bílá 
 
 

Procházka pro děti 
 

V letošním roce nám na tuto akci nepřálo počasí, procházka se konala 
v náhradním termínu 19.6. odpoledne a to jen díky tomu, že máme v našem 
okolí oboru – bažantnici, kde je asfaltová cesta. I v tento den bylo totiž na 
původně plánované trase mokro a bláto. Nevlídné počasí však neodradilo 10 
dětí, se kterými jsme se tedy vydali do obory. Tam si děti zahrály hry 
v přírodě, které jsme pro ně připravili. Některé hry si navrhly sami, jako 
třeba stavění domečků pro skřítky. Myslím si, že se i tato improvizovaná 
procházka nakonec vydařila.   

 Za Komisi životního prostředí a zemědělství Alena Ulbrichová  
 

 
Náměšť 2010 

 

   Letošní tábor v Náměšti nad Oslavou proběhl ve dvou turnusech. 
Oproti minulým letům byla ale část tábořiště poničena červnovými přívalo-
vými dešti, takže jsme museli zajistit bagr na úpravu koryta potoka a pak 
znovu vybudovat přístupovou cestu. Po nezbytných úpravách mohlo začít 
stavění tábora. 

Samotný tábor pak začal 1. patnáctidenním turnusem 17. července. 
Děti se přesunuly do dob krále Artuše, kouzelníka Merlina a dalších postav. O 
tom, jak tábor děcka prožívala, si můžete přečíst v dalším článku od dvou 

 18 

účastnic turnusu.  
   Druhý turnus začal 2. srpna. Nesl se ve znamení Doby bronzové. Na 
počátku děti nalezly kosterní pozůstatky, o kterých jim archeolog pověděl, 
že pocházejí z Doby bronzové. Při večerním táboráku pak všechny navštívil 
šaman s doprovodem a nezbytným úlovkem ☺ a všichni se přenesli o mnoho let 
zpátky. Celý tábor provázelo mnoho zajímavých her, ve kterých skupinky dětí 
získávaly podle umístění části mapky vedoucí k pokladu. Ten se všichni vydali 
hledat ke konci tábora při dvoudenním výletě. Začal za deštivého počasí, ale 
ani to nikomu nezkazilo radost a všichni se těšili, co najdou, a také na 
přespání v přírodě. Počasí se nakonec umoudřilo a všem se cesta moc líbila. I 
během tábora jsme zažili velké rozmary počasí od horka, kdy jsme využili ke 
koupání přehradu pod Náměští, po déšť, kdy jsme mohli hrát hry jen 
v hangáru. Letošní povodeň se poprvé od roku 1993 nevyhnula ani nám a voda 
opět zalila mostek s přístupovou cestou a dostala se těsně pod kuchyni. Stany 
a tábor však ohroženy nebyly, jsou umístěny na vyvýšené louce, pouze jsme 
opět museli vybudovat přístupovou cestu. Velkou vodu po mírném opadnutí 
někteří využili ke sjíždění na kajacích, což se jindy nepodařilo. 19.srpna tábor 
skončil a všichni se plni zážitků vydali na cestu domů. Nikomu se nechtělo 
odjíždět a při loučení ukápla i nějaká ta slzička.  
Poděkování patří všem, kdo se podíleli jakýmkoli způsobem na stavbě i bourání 
tábora,všech mimořádných brigádách, i zastupitelům některých obcí, které 
nám vypomohly finančním darem. A samozřejmě patří poděkování vám, děcka, 
že jste dokázaly být jeden pro druhého a za nezapomenutelnou atmosféru 
tábora. 
                            Petr Machain 

 
Letní dětský tábor Náměšť nad Oslavou 2010 

1. turnus 
      

Je ráno 17. července 2010 a všechny děti, ale i někteří vedoucí se 
sešli na konečné trolejbusu ve Šlapanicích, aby společně mohli odjet na tak 
dlouho očekávaný letní tábor. Odjíždíme a všichni máváme usmívajícím se 
tvářím našich rodičů. 

Během tábora jsme se vrátili o několik set let zpátky do dob krále 
Artuše a jeho rytířů, čaroděje Merlina a rytířských turnajů. Poznali jsme, jak 
se v této době žilo, dozvěděli se spoustu zajímavých informací, poznali jsme 
mnoho nových kamarádů a zažili plno legrace.  
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  Byly čtyři skupinky, vlastnoručně vyrobené vlajky, erby a pokřiky. 
Každý si zkusil nabatikovat své vlastní táborové tričko v barvě své skupinky a 
později na něj dodělat obrázek krále Artuše na jeho koni. „Všem“ se tričko 
povedlo.  

Také jsme si mohli vyzkoušet své dovednosti v boji jednotlivců, jako 
třeba odvahu, statečnost, bystrost, tábornictví a další. Vyzkoušeli jsme si 
plno dobových her, např. dobývání území, středověký fotbal, rytířský turnaj, 
ve kterém jsme zkoušeli chodit na chůdách, přetahovat se lanem či souboj 
s meči. Po vyčerpávajícím turnaji jsme se odreagovali na večerní hostině, do 
které byla zahrnuta diskotéka.  

U večerních táboráků jsme si vesele prozpěvovali za doprovodu 
kytary, smáli se a opékali kuřata, o která se starali naši výborní kuchaři. 

V dobách horka jsme se chodili koupat na rybník Rathan. Tam jsme 
zažívali úžasné pocity z koupání a opalování. Naopak, když pršelo, hrávali jsme 
různé hry v jídelně nebo v hangáru, konečně vytáhli pláštěnky a gumáky a 
s radostí se brouzdali v blátě.  

Ke konci tábora jsme se vydali na dvoudenní výlet po okolí Náměště. 
Poté, co jsme všichni dorazili na místo, uvařili jsme si na ohni polévku a velmi 
unaveni jsme šli spát. Druhý den jsme všichni v pořádku došli do tábora, 
šťastní, že se nikdo neztratil. 

Předposlední den tábora jsme se vydali dobýt hrad, kde byl ukrytý 
Svatý grál, který jsme potřebovali k uzdravení Artuše, když byl zraněn 
v souboji. Po dobytí hradu stál před námi velký úkol: vybrat ze čtyř grálů ten 
pravý. Nakonec vše dopadlo dobře, Artuše jsme uzdravili a ten nám z 
vděčnosti ukázal cestu k pokladu. 

Po 14-ti dnech strávených na táboře přijíždíme domů se slzami 
v očích při vzpomínce na naše nové kamarády a vedoucí, se kterými jsme zažili 
spoustu nezapomenutelných zážitků. 

                                      Za 1. turnus Jana Daňková a Jana Dobrovolná 
 
 

Veřejně prospěšné práce v naší obci 
 

Již několik let zaměstnává obec nezaměstnané z úřadu práce na 
veřejně prospěšné práce. Vzhledem k tomu, že se z nezaměstnaných 
z Kobylnic se nikdo nepřihlásil, byli přijati uchazeči z okolních obcí, kteří o 
tuto práci měli zájem. Od března do konce října letošního roku pracují pro 
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naši obec dva zaměstnanci, kteří udržují zejména veřejnou zeleň. S jejich 
přičiněním máme pravidelně posečené pozemky např. příkopy kolem 
příjezdových cest do Kobylnic, před garážemi a v bývalých zahrádkách v ulici 
Táborská, prostranství u školy, u pomníku padlým, u obecní lípy, u vrchního 
dvora, Výletiště, hřbitov a další plochy v obci. Zaměstnanci pravidelně stříhají 
živé ploty a keře, dále se udržují vycházkové trasy ke Třem doubkům, pod 
Borkami, k Bezděkovu, k Mohyle míru a kolem potoka v Hloušku. 

Mimo sečení trávy, která nám letos rostla před očima, se prováděly i 
jiné práce. Na jaře zaměstnanci uklízeli po zimě posypový písek ze silnic, dále 
dokončili montáž laviček na vycházkové trase a oplocení sběrného místa u 
AVUSU, montovali informační ceduli u Tří doubků. V letním období se 
prováděla oprava dešťové kanalizace a zřizovala vodovodní přípojka na 
vrchním dvoře. Dále se zhotovily schody ke křížku u Bezděkova, čistily se 
kanály po přívalových deštích a ořezávaly suché větve, které hrozily pádem. 
Našly se i polámané stromy po větrných poryvech, které bylo třeba ihned 
odstranit. Během celého roku se pravidelně uklízelo na autobusových 
zastávkách, na hřbitově, u pomníku padlým, na Výletišti. Prováděly se různé 
opravy a údržbářské práce na obecním majetku. Zaměstnanci nezahálejí ani 
při deštivém počasí, kdy připravují a natírají desky na opravy laviček, 
provádějí údržbu zahradní mechanizace, nebo také otloukali padající omítku 
ve sklepě OÚ. 

Práce obecních zaměstnanců je různorodá a její plánování se musí 
přizpůsobit aktuálním potřebám obce a také reagovat na rozmary počasí. 
Každý z občanů má jistě svůj názor na to, co by bylo potřeba v obci udělat. 
Pokud je to v našich silách, reagujeme na  připomínky občanů obce a snažíme 
se je průběžně řešit. I když oba zaměstnanci, kteří u nás v současné době 
pracují, nepochází z Kobylnic, snaží se pro naši obec odvádět co nejkvalitnější 
práci. Tímto bych jim chtěl alespoň touto cestou poděkovat. 

                                          Milan Ulbrich  
 

Kobylnické seniorky opět na akci „Zpívání pro zdraví“ 
 

Naše seniorky se letos již podruhé účastnily kulturní akce „Zpívání 
pro zdraví“ v kulturním domě Rubín v Brně - Žabovřeskách. Bylo to v týdnu 
před hody, dne 5. srpna 2010. 

Tentokrát se akce konala pouze pro zvané hosty, kterými byly 
seniorky z Kobylnic, představitelé města Martina - ze Slovenska, vedoucí 
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Odboru sociálního Magistrátu města Brna a senioři a seniorky z Městské 
části Brno - Žabovřesky. Setkání se uskutečnilo pod záštitou místostarosty 
MČ Brno - Žabovřesky Mgr. Marka Šlapala a ve spolupráci s Klubem seniorů v 
Brně – Žabovřeskách v čele s předsedou panem Petrem Kalábkem. Součástí 
programu bylo uvítání hostů z Martina, Kobylnic a MMB.  

Představitelky města Martina nás seznámily s kulturním a společen-
ským životem v jejich městě se zaměřením na problematiku sociální a zdra-
votní. O péči o seniory v městě Brně pak hovořila vedoucí odboru sociálního 
paní Lea Janků. Program byl zpestřen hudbou na harmoniku a vozembouch, při 
kterém jsme si všichni zazpívali i zatancovali.  

Celým podvečerem nás provázela paní Marcela Vandrová. O pohoštění 
se postaral klub seniorů v Žabovřeskách, v čele s předsedou panem Petrem 
Kalábkem a naše kobylnické seniorky, které upekly a s sebou do Žabovřesk 
přivezly kobylnické koláčky. O tom, že všem moc chutnaly svědčí fakt, že 
nezbyl ani jeden. 

Jarmila Vičarová 
 
 

3.kobylnické vinobraní 
 

Vážení a milí spoluobčané, 
letošní třetí zářijovou sobotu se konalo v pořadí již 3. kobylnické 

vinobraní, které pro Vás opět připravilo Místní sdružení ODS Kobylnice, 
restaurace Za Kovárnou a letos nově i členové Sdružení Za Kobylnice. Za 
hojnou účast, napočítáno bylo bezmála 350 návštěvníků, může zajisté nejen 
počasí, které se vskutku vydařilo, ale předpokládáme, že i dobré zkušenosti a 
ohlasy z minulých let ze strany návštěvníků. Doufáme, že nám někteří 
prominete tu skutečnost, že po 18.00 hod. už nebyl k dispozici burčák, ale 
věřte, že odhadnout sílu návštěvnosti na takovou akci je velice složité. 
Nemějte, prosím, za zlé nám pořadatelům, že se někteří tohoto lahodného 
nápoje zcela nenabažili, byť byl doručen v daleko větším množství než v 
letech minulých. Věříme, že jsme udělali velkou radost i našim malým návštěv-
níkům, kteří si zaskotačili na skákacím hradu zapůjčeném od Oblastního 
sdružení ODS region Brno-venkov. Rozdáno bylo také spoustu laskomin a 
balónků. O vynikajících kobylnických trdelnících paní Jarmily Vičarové se 
zmiňovat ani nemusíme, důkazem toho byla neuvěřitelně rychlá konzumace 
této dobroty. 
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Velice děkujeme tedy nejen jí, ale také všem členům a kandidátům 
MS ODS Kobylnice a Sdružení Za Kobylnice, dále mužům, kteří se postarali o 
bezvadnou obsluhu u burčáku, vína a jiných dobrot - kterými jsou pan Alois 
Beneš, pan Aleš Tůma st. a pan Jaroslav Vičar. Je třeba také poslat velký dík 
manželům Poláčkovým a Boháčkovým, kteří přispěli hodnotnými cenami do 
tomboly, a panu Josefu Vičarovi, který pomohl uklidit park a připravit ho tak 
na vinobraní.  
Důležitým signálem pro další plánování a přípravu kobylnického vinobraní nám 
budiž nejen naprosté zkonzumování burčáku, ale především vaše hojná účast, 
která nás přesvědčila o tom, že se v naší obci umíme všichni společně dobře a 
kvalitně pobavit. Přejme si, abychom takto příjemně strávených chvil 
společně mohli zažívat i v budoucnu co nejvíce. 

Na další setkání nejen na kobylnickém vinobraní se těší MS ODS 
Kobylnice, Sdružení Za Kobylnice a restaurace Za Kovárnou. 
 
 

POČÁTKY BABSKÝCH HODŮ V KOBYLNICÍCH –  
zavzpomínejte si se mnou: 

 

Pokusím se doplnit informaci uvedenou v Kobylnických listech 
č.4/2009, kde se píše, cituji: 
.....“v letošním roce se konaly babské hody již po šesté“.....  
 Jenom pro upřesnění chci připomenout, že se jedná o babské hody 
v novém pojetí. Již před třicetičtyřmi lety byly položeny základy této 
tradice. Proto stručně nastíním historii jejich vzniku. Mám na mysli 
informace pro  mladší generaci. Dříve narozeným ženám chci alespoň lehce 
oživit vzpomínky na chvíle strávené při náročných přípravách a na spoustu 
zážitků při vlastním průběhu babských hodů.  

V Kobylnicích se Babské hody poprvé uskutečnily v listopadu roku 
1976. Pamatuji si přesně, že s nápadem tehdy přišla paní Šmoldasová Božena 
na jedné z brigádnických akcí. Uklízely jsme nově dostavěnou samoobsluhu, 
aby mohlo být zahájeno její užívání. Bylo nás tam kolem 20 žen a tak se vše 
okamžitě při práci probralo. Naplánovaly jsme přibližný termín na poslední 
týden měsíce listopadu, v době svátku svaté Kateřiny. Tohoto termínu jsme 
se držely i v dalších letech.  

Babské hody byly zpočátku pořádány Českým svazem žen ve 
spolupráci s Dohlížecím výborem Jednoty, později už jenom Českým svazem 
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žen a poslední hody v roce 1998 byly pořádány ve spolupráci s TJ Sokol. 
Uskutečnily se celkem 15krát a 1krát byla místo hodů zástěrková zábava. 
Elán a nadšení bylo značné a tak se na prvních Babských hodech představilo 
22 krojovaných stárek. Fotografii z roku 1976 přikládám. Zkrátka, ten první 
rok byl dobrým startem pro léta příští, ve kterých nám nadšení stále 
vydrželo. Hody byly pořádány převážně v sále sokolovny a naši partneři po 
dobu hodů zajišťovali obsluhu návštěvníků. Ještě s odstupem času vyslovuji 
dík za jejich pomoc. 

První dva roky jsme měly v sále dokonce nazdobenou máju, později 
pouze nazdobený věnec, zavěšený u stropu a samozřejmě i symbol těchto 
hodů – Babské právo. Tombola byla vždy bohatá a nikdy nechybělo nějaké 
vtipné překvapení v závěru losování. Odpoledne před vlastní hodovou zábavou 
jsme chodily se zpěvem v doprovodu harmonikáře, zvaly jsme na hody a 
nabízely rozmarýny. Před nástupem do sálu na večerní zábavu jsme se 
scházely a seřazovaly v síni u paní Zdeny Ščudlové č. 2 a později u paní Marie 
Králové č. 91. Úvodem každé večerní zábavy byl přednesen veršovaný 
„Přípitek všem mužům“a zároveň sdělena pravidla babských hodů s babským 
právem (což byla specielně vyrobená veliká vařečka). Na hodech nám 
zpočátku vyhrávala SOBULANKA, několikrát BLUČIŇAČKA, ÚSVIŤANKA, 
kapela pana PŘEROVSKÉHO z Telnice a naposledy, v roce 1998, ještě naše 
oblíbená kapela ZLAŤANKA z Kobylnic.  

To byly poslední hody, kdy jsme se my ženy, věkově zralejší, za silné 
podpory mladých vdaných žen, s touto tradiční akcí v uvedené podobě 
rozloučily. Tato sestava pořádala Babské hody od roku 1976 do roku 1998. 
Snad jenom na doplnění uvádím, že návštěvnost byla značná . Hody nadchly 
svým průběhem většinu přítomných. Také pro velký zájem byl vždy 
předprodej vstupenek a místenek. Sál sokolovny býval opravdu přeplněn. V 
zápisech kroniky Kobylnic díl  III., má pan kronikář Palásek uvedeno, že v 
roce 1977 bylo v sále sokolovny 318 platících návštěvníků.  

Po roce 1989 jsme se na čas odmlčely a v roce 1997 a 1998 jsme 
zábavu opakovaly. Pro velmi nízkou návštěvnost při posledních hodech v roce 
1998, kde bylo pouze 93 platících návštěvníků, jsme neměly odvahu riskovat v 
dalších letech. Jako pozitivní se nám, mimo jiné, jeví především to, že bylo 
ušito a vyšito několik nových krojů. V prvním roce našich babských hodů se 
kroje po vsi velmi těžko půjčovaly. 

 

V roce 2004 se tohoto úkolu po pětileté odmlce ujaly mladé ženy v 
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čele s paní Janou Poláčkovou a Babské hody ožily opět a staly se atraktivní 
zábavou spojenou s různými vystoupeními nejen stárek, ale i jejich drahých 
„poloviček“. Patří jim všem uznání a dík za to, že navázaly na námi započatou 
tradici, kterou zdokonalily a úspěšně v ní pokračují.  

Zdena Karmazínová 
 
Na fotografii jsou stárky z prvních Babských hodů z listopadu roku 

1976 – jmenovitě: 
Fotografie zprava doleva zadní řada: Rybnikářová Libuše, Chudáčková 
Miroslava, Studená Ludmila, Peclová Jar., Svobodová Anežka, Pavlíková Věra, 
Chládková Jana ( ? Králová Antonie), Křivková Božena, Jelínková Eliška, 
Vičarová Jarmila, Ščudlová Zdena, Karmazínová Zdena. 
2.řada zprava doleva: Šmoldasová Zdena, Hrdličková Marie, Radausche-
rová Marie, Králová Marie č. 91, Floriánová Věra, Štefišová Jiřina, Koudel-
ková Ludmila, Mášová Antonie. 
1.řada zprava doleva: Hotová Eva, Palásková Miroslava. 
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Komise životního prostředí za zemědělství 
- stručné ohlédnutí za činností 

 
Komise vznikla v lednu roku 2005 ve složení Alena Ulbrichová, Ing. 

Karel Klaška a Lubomír Trhlík ml. V roce 2006 se k nám přidali Monika 
Jurčáková a Ladislav Votápek. V této sestavě komise pracuje dosud. Na 
prvních schůzích jsme probírali témata, která nás pálí, a řešili, jak bychom je 
chtěli změnit. Po počátečním tápaní, jaké jsou kompetence a povinnosti 
komise, jsme se řídili definicí, že komise je iniciativní a poradní orgán rady 
obce. 

Z činností iniciativních je asi nejzásadnější Jarní úklidový den, kdy 
členové komise „velí“ skupince brigádníků, se kterou uklízí okolí naší obce. 
Dále podnikáme pro děti procházky do okolí naší obce, které mají poučný, 
poznávací a zábavný charakter. V letech 2008 a 2009 jsme pořádali soutěž o 
Nejkrásnější předzahrádku a nejrozkvetlejší okno v Kobylnicích. V posledních 
dvou letech členové komise prováděli v době vegetačního klidu výchovný řez 
ovocných stromů a ošetření kůry po okusu zvěře ve stromořadí u polní cesty 
na Mohylu míru. 

Činnost poradní spočívala zejména ve vyjádření k výsadbě a kácení 
dřevin, vyjádření ke Generelu obce nebo v navrhování výsadby dřevin v obci. 
Členové komise také stáli za návrhem řešení uklízení psích exkrementů – 
rozdávání sáčků a umístění odpadkových košů. 

Na závěr bych chtěla členům komise poděkovat za jejich nápady - 
přispívali svými vědomostmi z oblasti dendrologie, myslivectví, agronomie… a 
hlavně citem pro přírodu. V neposlední řadě také děkuji za věnovaný volný 
čas, který někdy tak těžko hledáme. 

Alena Ulbrichová 
 

 

KLUB MAMINEK, ALE I TATÍNKŮ ☺☺☺☺ KOBYLNICE 
 
 

         Tak už je to asi 5 let, kdy jsme založily Klub maminek. Ze začátku jsem 
měla strach, kolik nás bude chodit, jak maminky přijmou nabízený program, 
jak se děti srovnají mezi sebou aj. Mohu říci, že jsem byla překvapená, jak to 
všechno dopadlo. Z jedné místnosti jsme se, díky přístupu rady obce, 
vstřícnému k problematice rodiny, mohly přesunout do větších prostor, kde je 
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místnost na hraní i místnost se stoly na tvoření. Za těch pět let proběhlo již 
spoustu setkání (jednou týdně od 15,30-18,00 hod.), většinou se nás scházelo 
min. pět maminek plus děti. Asi před dvěma roky se počet maminek k naší 
radosti rozrostl a stává se, že se sejde přes deset maminek a k tomu i přes 
dvacet dětí a to už i větší prostory jsou nám malé ☺. 
        Bohužel čas letí a má práce v klubu končí. Děkuji maminkám, že do klubu 
chodily, že vznik klubu podpořily a že můj čas věnovaný přípravě programu 
nevyšel naprázdno. Děkuji jim za nápady a připomínky a doufám, že 
v následujících letech bude činnost klubu pokračovat.  
      Tímto tedy zveme všechny maminky, ale i tatínky do klubu. Přijďte 
a uvidíte, že se Vám zde bude líbit. Je to místo, kde si můžete 
popovídat, něco hezkého vytvořit a Vaše děti získají první kamarády, 
díky kterým i nástup do školky bude jednoduší. 
Takže každé úterý od 15,30 hod jste zváni do klubu! 
 

                                                                   Petra Štefková 
 
 

KROUŽEK ŠIKULKA 
 

Kroužek Šikulka je určen dětem ze Základní školy v Kobylnicích, ale uvítáme 
mezi námi i děti starší, případně i děti z mateřské školy. Scházíme se každý 
čtvrtek od 15 do 17 až 18 hodin v klubovně za knihovnou. Náplní kroužku jsou 
výtvarné a ruční práce. 
V uplynulém školním roce se do kroužku přihlásilo rekordních 17 dětí.  
Vyráběli jsme např.: 
- slaměného strašáka 
- fotoalbum 
- drátkovanou kometu, vánoční kalendář 
- klobouky, korálkové náušnice 
- velikonoční dekorace 
- vázali jsme scoubi 
- pekli a zdobili jsme perníky 
- vyšívali jsme obrázky 
- učili jsme se plést a háčkovat, moc se nám líbila výroba bambulí. 
 Věřím, že i v tomto školním roce se sejdeme v hojném počtu a těším se na  
shledání. 

 Anna Šmídová, vedoucí kroužku 
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Lyžařský zájezd 
Obec kobylnice pořádá dne 18. prosince 2010 lyžařský zájezd do alpského 
střediska Hochkar. Bližší informace budou zveřejněny na plakátcích, na webu 
a v hlášení obecního rozhlasu. 

 
 

CVIČENÍ POŘÁDANÉ OBCÍ KOBYLNICE 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 

 

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI do 3 let 
Cvičení bude probíhat v úterý v 9,15 hod. v sále sokolovny v Kobylnicích. 
S sebou je nutné mít sportovní oblečení, přezůvky pro rodiče i děti, pití a 
podložku na cvičení. Cena je 200 Kč / pololetí, 400 Kč / do konce června. 
Cvičení povede Šárka Valášková.  
 

FLORBAL 
Bude probíhat vždy v pátek od 16,30 – 18,00 hod. S sebou je nutné  mít 
přezůvky, pití a kdo má, tak i florbalku (budou i k zapůjčení). Cena je 500 Kč 
/ do konce června. Florbal povede Majka Samková. 
 

CVIČENÍ PRO ŽENY 
Cvičení bude probíhat každé úterý od 18,45 hod v sále sokolovny, cvičení 
povede paní Dvořáčková. S sebou je nutné mít přezůvky, pití a podložku na 
cvičení. Cena je 500 Kč/do konce května. 
 

BŘIŠNÍ TANCE 
Břišní tance budou probíhat každou středu od 19,00 hod. v sále sokolovny, 
cvičení povede Eva Benešová. Břišní tanec je pro všechny ženy a dívky, 
nehledě na věk, postavu nebo pohybové nadání. Budete se učit základní prvky 
i různé styly (hadí, orientální flamenco, tanec se závojem nebo svíčkami, 
drum, ...). 
S sebou na hodinu: jakékoliv tričko, pohodlné kalhoty nebo sukni, boty 
nejlépe měkké balerínky, cvičky nebo jen i teplé ponožky, jakýkoliv šátek na 
zavázání okolo pasu. Cena je 500 Kč/do konce června. 
 

Platby se vybírají do konce října v úředních hodinách na OÚ. 
 

TENIS 
Tenisový kroužek pro děti od 6 do 15 let probíhá každou středu  od 17 do 18 
hodin.  
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Babské hody 
Kobylnické stárky Vás srdečně zvou na letošní babské hody, které se 
budou konat v sobotu 7. listopadu 2010 od 20 hodin v sále sokolovny. K 
tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band. 
 
 
Ještě něco pro děti  

PODZIM 
Podzime, podzime, 
zas už nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, 
počkej chvíli ještě. 
Kam vkročíš podzime, 
tam je plačtivý den, 
pěkně tě prosíme, 
počkej ještě týden. 
 
 

 
 

 
Hádanka 
Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho 
klepnou po palici.  Odpověď : str. 32 
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MOBILNÍ SVOZ ODPADU 

 
13. listopadu 2010 proběhne pravidelný mobilní svoz velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu. 
POZOR, KONTEJNERY BUDOU UMÍSTĚNY  

NA NOVÉM STANOVIŠTI: 
na parkovišti vedle čerpací stanice splaškové kanalizace za víceúčelovým 

hřištěm (příjezd odbočením z ulice Sokolnické kolem bytovek) 
 
VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je 
možno odevzdat:  
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd. 
Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!! 
NEBEZPEČNÝ   ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je 
možno odevzdat:          
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně 
znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, 
hnojiva, čistící prostředky a léky  
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:  
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd. 
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd. 
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika 
(videa, rádia..atd.) 
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich 
příslušenství, telefony..atd. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (mini. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

ve středu 3.11.2010 
 v době: 6:30 – 17:00 hod. 
na obecním úřadu Kobylnice 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily.  

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, 
Brno, Kociánka 6,nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP : 

• péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s men-
tální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím 
šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu 
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• péči zdravotní ( pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped ) 
• ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii 
• péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání 
• péči psychologickou, logopedickou 
• EEG Biofeedback 
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální 

pedagogové 
• individuální programy pro jednotlivé žáky 
• pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety 
 

tel . MŠ :  515 504 214                                      tel./ fax  ZŠ  :  541 246 641  
e – mail : sps.kocianka6@bm.orgman.cz              http://www.skola-kocianka.cz 
 

    Speciálně pedagogické centrum při  
Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 

                                     
zajišťuje  včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a 
školního věku a dále nabízí : 
• poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených 

dětí a dětí souběžně postižených více vadami 
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských 

a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají 
nebo budou mít  ve třídách handicapované děti 

• individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí,  poradny pro rozvoj 
grafomotoriky 

• výjezdy do rodin handicapovaných dětí 
• poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských 

zařízení 
• poradenství při změně školy související s přechodem  tělesně postižených 

dětí na druhý stupeň ZŠ 
• informace o učebních  a studijních oborech a pomoc při výběru povolání 

vycházejících tělesně postižených žáků 
• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí 
• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky 
• řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí 

s vývojovými poruchami učení 
tel. SPC pro MŠ : 515 504 375  tel. SPC pro ZŠ : 515 504 373 
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Sudoku pro mírně pokročilé 
 

6  3 5  7  8  
   8  4  1  

8      3   
4  8     9  
 6      2  
 2     1  8 
  6      9 
 4  6  9    
 7  4  1 8  3 

 
Řešení hádanky ze str. 28: budík 
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Prodej krmiv 
Až k Vám domů dovezeme, lepší ceny nabídneme. 

 

Většinu krmiv dovezeme do 24 hodin. Rozvoz až k Vám domů!! ZDARMA !! 
(Blažovice, Prace, Kobylnice, Jiříkovice, Šlapanice, Pozořice, Tvarožná a okolí) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za ceny internetových obchodů. 
Navíc ke každé objednávce dárek. 
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Značky:Akana, Anka, Bosch, Brit, Calibra, Delikan, Eukanuba, First, Happy 
Dog, Hills, Chappi, Chicopee, K-9, Kronch, Nutram, Pedigree, Pro Pack, Purina, 
Purina Proplan, Royal canin, a další.  
 

Bližší informace rádi poskytneme a Vaše objednávky přijímáme denně na 
číslech: 777 291 554, 608 519 780 
nebo na adrese: krmivoblazovice@seznam.cz 
 

MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ 
 Nabízené služby:  -  klasická manikúra 
                           -  gelová modeláž nehtů 
                           -  acrylová modeláž nehtů 
                           -  P-shine 
Více informací na tel.čísle 737 854 094 nebo na adrese 
gelovynehticek@seznam.cz 
Rudolecká Renata 
Žlíbek 321 
66 458 Prace 
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