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Po volbách 
 

Dne 15. 11. 2010 prob hlo ustavující zasedání zastupitelstva obce po volbách. 
Podle o ekávání, s ohledem na výsledky voleb i povolební dohody, jsem byl 
zvolen starostou. 
P ímo po svém zvolení jsem vystoupil jako nový starosta s krátkou e í: 
„ ecký filosof Hérakleitós prý prohlásil, že nikdo nevstoupí dvakrát do 
stejné eky. Myslím, že to platí i pro naši situaci a týká se to nejenom m , ale 
i ostatních zastupitel  a nakonec i všech spoluob an . Když jsem se p ed 16 
lety poprvé ujímal funkce starosty, byla innost obce v mnohém ješt  
nesvázána konkrétními p edpisy a zákony. Od té doby se vše natolik zp ísnilo 
a je o tolik složit jší, že na ú adu musíme mít dv  administrativní síly oproti 
tehdejší jedné, mnohdy je t eba sjednávat si právníka k úsp šnému p ekonání 
problému a navíc ješt  v posledních dvou letech se i v obecních rozpo tech 
siln  projevuje finan ní krize. P esto si myslím, že obec je t eba spravovat 
podle stejných princip  jako tehdy a jako kone n  po celou dobu posledních 
dvaceti let. Myslím tím zejména zvelebovat majetek obce tak, aby co nejlépe 
sloužil pot ebám ob an , podporovat všechny innosti, které p ispívají 
k obecnému zlepšení života v Kobylnicích, shán t možné dotace a p ípadn  se 
snažit navýšit p íjmy obce i jinými, t eba i drobnými opat eními. K tomu 
všemu je ale pot eba, aby se aktivn  zapojilo co nejvíc zastupitel  i ostatních 
ochotných pomocník . Uplynulé roky ukázaly, že v Kobylnicích takoví lidé jsou 
a že vedle sebe a spolu umíme žít v práci i v zábav .  
V p íštím období nás ekají n které v ci, které prost  ud lat budeme muset 
(zvýšení kapacity školy a zlepšení jejího technického vybavení, ve ejné 
osv tlení a ve ejný rozhlas v souvislosti s rekonstrukcí rozvod  distribu ní 
sít  nízkého nap tí), ale také projekty, které by m ly sloužit k dlouhodobému 
rozvíjení možností života obce (cyklostezky, kulturn  správní centrum obce, 
parkovišt ). Dnes se m že zdát, že tyto akce jsou úpln  mimo finan ní 
možnosti obce, ale to kdysi platilo i o splaškové kanalizaci. Proto musíme být 
pokud možno p ipraveni rozjet vícemén  kteroukoli z t chto staveb, jestliže 
se poda í získat finan ní zdroje.  
Za to, co se doposud povedlo, bych cht l te  moc pod kovat odstupujícímu 
zastupitelstvu a zejména minulé rad  obce i starostce. Poda ilo se jim 
nejenom vybudovat onu zmín nou kanalizaci a další d ležité a náro né 
stavební akce, ale zárove  se v uplynulých letech podle m  nebývalou m rou 
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rozb hl i kulturn -spole enský život v obci. Na to všechno bychom m li te  
navázat a p ípadn  i rozvinout n které další nápady, se kterými m že p ijít 
kdokoli, nejen zastupitelé. Takže ješt  jednou moc a moc d kuji.“  
Ve ejnost samoz ejm  zajímá nejen, kdo je starostou, p ípadn  
místostarostou. Pro následující volební období zastupitelstvo ustavilo radu ve 
složení starosta, 1. místostarosta a další místostarosta a k tomu ješt  dva 

lenové rady. Je to proto, že se po ítá pouze s jedním uvoln ným 
funkcioná em obce – starostou - a že úkoly, které jsou nebo brzy nastanou, 
budou velmi náro né na as, je t eba rozd lit mezi víc lidí. Proto také 
ustavující zasedání zastupitelstva obce vzalo na v domí rozd lení kompetencí 
mezi jednotlivé funkcioná e obce: 
 
Ing. Lubomír Šmíd, starosta – ízení a zastupování obce navenek 
Stanislav Dolanský, 1.místostarosta – zastupování starosty v dob  jeho 
nep ítomnosti, pé e o majetek obce, ízení manuálních pracovník  
RNDr. Ji í Pecl, místostarosta – školství (komunikace s eskou školní inspekcí, 
krajským ú adem, spolupráce se školou na programovém financování, 
koncep ní návrhy ešení školství v obci, zavád ní moderní didaktické 
techniky) 

lenové rady 
Ladislav Votápek – SDH, požární ochrana, životní prost edí 
Ing. Zdenka Karmazínová – kultura, sociální v ci 

lenové zastupitelstva 
Lubomír Trhlík – životní prost edí 
Ing. Bc. Dana Šmídová – finance, Kobylnické listy 
Mgr. Kamil Rudolecký – právní podpora obce 
Alena Ulbrichová – životní prost edí 
Ing. Ctibor Matula – stavební záležitosti 
Jana Polá ková – kultura 
Petr Peško – sport, mládež 
Milan Ulbrich – sport, dosp lí 
Petr Beneš – podnikatelské prost edí 
Mgr. Jarmila Ku erová – kontrolní innost 
 
Všichni zastupitelé jsou p ipraveni komunikovat s ob any a jejich nápady 
nebo požadavky p enášet na orgány obce.  

Ing. Lubomír Šmíd, starosta 
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Vážení a milí spoluob ané, 
rádi bychom touto cestou pod kovali všem, kte í nás p išli podpo it k letošním 
komunálním volbám a projevili nám svou d v ru. Do t chto voleb jsme šli 
s tím, abychom se mohli spolu s ostatními podílet na rozvoji naší obce a 
p icházet s novými nápady. Je z ejmé, že historicky je sou asné 
zastupitelstvo složeno ze zástupc  nejv tšího po tu kandidátních stran 
v Kobylnicích v bec, což bude mít do budoucna zajisté pozitivní vliv na další 
rozvoj obce. T šíme se na spolupráci s ostatními leny zastupitelstva a 
v íme, že nové myšlenky a nápady, se kterými toto zastupitelstvo p ijde, 
budou ku prosp chu nás všech. 
Budeme rádi, když za námi p ijdete se svými nápady i podn ty a my vám je 
pom žeme uskute nit. 
P ejeme vám v tomto p edváno ním ase p íjemn  strávené dny a hodn  
radosti a osobních i pracovních úsp ch  v novém roce. 
 

Petra Fojtíková, p edsedkyn  MS ODS Kobylnice 
 
 

D kujeme za vaši podporu v komunálních volbách. Vážíme si každého vašeho 
hlasu, díky kterému nyní m žeme být p ítomni v Zastupitelstvu a Rad  obce 
Kobylnice. Budeme se tak moci podílet na rozvoji a pokra ování již 
zapo atých projekt . Chci moc pod kovat za projevenou d v ru a 
preferen ní hlasy, které mi umož ují nadále pracovat pro Vás, ob any 
Kobylnic. 
 

Za sdružení Nezávislých pro Kobylnice Stanislav Dolanský 
 
 
Kandidáti za KDU- SL up ímn  d kují za Vaše hlasy ve volbách do 
zastupitelstva obce. Budeme se i nadále aktivn  podílet na fungování obce. A 
to nejen ti z nás, kte í byli zvoleni, ale i další, kte í se stali leny komisí nebo 
výbor .  
Jsme p ipraveni naslouchat Vašim p ipomínkám a nápad m, co by se m lo 
zlepšit a budeme je v rámci možností prosazovat v rad  obce a 
zastupitelstvu. Pro informaci uvádíme naše leny v orgánech obce: 
RNDr. Ji í Pecl – místostarosta 
Ing. Dana Šmídová  - lenka zastupitelstva, lenka kulturní komise, má na 
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starosti Kobylnické listy, p edsedkyn  finan ního výboru 
Jana Polá ková – lenka zastupitelstva, p edsedkyn  kulturní komise,  
Bc. Petra Štefková – p edsedkyn  Komise pro d ti a mládež 
Ing. František Kvasni ka – len finan ního výboru 
Šárka Valášková – lenka Komise pro d ti a mládež 
Bc. David Kubát – len Komise stavební 
Alois Beneš ( .p. 64) – len Komise sportovní 
Ing. Karel Klaška – len Komise životního prost edí a zem d lství 
Martin Sta a – len Komise životního prost edí a zem d lství 
 

Dana Šmídová, p edsedkyn  MO KDU- SL Kobylnice 
 
 
Ladovská zima? 
 
Kdo by neznal text této písni ky od Jaromíra Nohavici. Letos už ji zase v rádiu 
za ali hrát. Doufám, že i vám p ipadá vtipná. Ale z hlediska obce je ur it  
nejzajímav jší ta pasáž, kdy: „v Praze kalamita jak na Sibi i, t i centimetry sn hu 
a u Muzea ty i“. Musím vyjád it pot šení z toho, že u nás to dopadá s podobnou 
kalamitou jinak. Ob ané vždy byli zvyklí p ed svým domem udržovat p edzahrád-
ky, zametat b hem roku a zejména odklízet sníh, když v zim  napadl. Cht l bych 
vám všem i touto cestou pod kovat za tuto dosavadní innost a povzbudit vás i 
k pokra ování této praxe. Zákon už vám to sice neukládá, ale v ím, že každý 
tuto práci vnímá jako svoji morální povinnost.  
Obecní zam stnanci pod vedením Stanislava Dolanského sice vždy, když 
napadne sníh, vyrážejí do ulic, ale v rozumném ase jsou schopni uklidit pouze 
zastávky autobus , prostor p ed budovami obce, p ípadn  takové úseky 
chodník , které nep iléhají k žádnému domku. V p ípad  náledí potom tyto úseky 
chodník  a všechny obecní silnice sypou pískem, aby nedocházelo ke 
zbyte ným úraz m. Proto te  na za átku zimy vyzývám a prosím všechny 
majitele nemovitostí, aby i letos p ed svými domy uklízeli. P isp je to nejenom 
k obecné bezpe nosti, ale také k jisté ob anské soudržnosti. Vždy  obec je 
tvo ena souhrnem všech jejích obyvatel a každý z nás by se m l snažit, aby se 
nám tady bydlelo dob e.  
Po obci jsou op t rozmíst ny žluté zásobníky s posypovým pískem, které jsou 
Vám k dispozici p i zimní údržb  chodník . 
 
        starosta 
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Výstava historických fotografií a 
k est knihy „Kobylnice v prom nách asu“ 

V ned li 10. íjna letošního roku obec uspo ádala výstavu historických 
fotografií, protože pro p ípravu knihy jich bylo pam tníky zap j eno opravdu 
hodn  a do knihy jich byla použita pouze malá ást. A protože nám bylo líto 
fotky vrátit bez dalšího použití, výstava byla p íjemnou te kou za prací na 
knize.  
A na záv r výstavy prob hl slavnostní k est první knihy o naší obci: Kobylnice 
v prom nách asu. Krátkým kulturním programem nás provázela Monika 
Brindzáková z eské televize Brno. Krom  p kných hudebních ísel v podání 
Nicol Králové a Šimona Kvasni ky jsme si vyslechli také tení n kolika 
zajímavých úryvk  z obecní kroniky v podání paní Zdenky Karmazínové. Knihu 
jsme pok tili šampa ským a p ipili jí na zdar cesty mezi tená e. 
Pro úplnost uvádím informace, které už byly hlášeny obecním rozhlasem: do 
každého domu máte možnost zakoupit si jeden výtisk knihy se slevou a to za 
150,- K . Každý další výtisk potom stojí 390,- K , prodává se na obecním 
ú adu v ú edních hodinách a prozatím je jich k dispozici dostatek. 

Dana Šmídová 
 

D tský den s myslivci 
 
Každým rokem v m síci ervnu po ádá Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce 
Sokolnice - Kobylnice d tský den. Ani letošní rok nebyl výjimkou a v sobotu 5. 

ervna 2010 se sešel na myslivecké chat  v Sokolnicích, nedaleko rybníka 
Balaton hojný po et d tí a jejich rodi . Sout žilo 91 d tí v 10 disciplínách, 
z ehož nejv tší zájem byl o st elbu ze vzduchovky a opi í dráhu. D ti 
sout žily s velkým zápalem, vyzkoušeli si svoje dovednosti, obratnost, 
post eh a znalosti p írody. T m menším v pln ní sout žních úkol  pomáhali 
nemén  zapálení rodi e, kte í si tím p ipomn li svá d tská léta. Všechny d ti 
za své vynikající výkony obdržely drobné výhry v tombole a nakonec pár 
sladkostí. Samoz ejm  byli ocen ni ti nejlepší v kategoriích mladší žáci a 
žákyn , starší žáci a žákyn . Každé z d tí, které se umístily na prvních 3 
místech, dostalo na památku diplom a drobnou výhru. lenové mysliveckého 
sdružení zajistili a p ipravili ob erstvení pro d ti i dosp lé. Bylo to velmi 
p íjemn  strávené slune né odpoledne plné her a zábavy, které d ti i dosp lí 
prožili v p írod  a skv le se pobavili. Doufáme, že se d tský den všem 
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zú astn ným líbil, a p ejeme si, abychom se v nemén  hojném po tu a ve 
zdraví sešli na této akci i v p íštím roce. 
 

  za MS Na Zlatém potoce Sokolnice – Kobylnice Jana Veselá 
 
 
Informace od našich seniorek 
 

Úvodem našeho p ísp vku si vám dovolíme položit otázku. Zda sedíte 
rad ji doma a nesnažíte se vnímat okolní d ní, nebo rad ji ob as vyjdete ven 
mezi v kov  p ibližn  odpovídající ženy? 

ást seniorek z Kobylnic má v tom docela jasno. Pokud jim to zdraví a jiné 
okolnosti umožní, tak se snaží alespo  ob as rozptýlit a pobavit se. T ch akcí je u 
nás v Kobylnicích opravdu hodn . Jsou to akce spole enské, které nej ast ji 
probíhají na výletišti u sokolovny, akce Klubu aktivních senior  ale i ada 
dalších. To vše se snažíme využít a rády podnikáme cestu do Brna, t eba do 
kulturního domu Rubín, do solné jeskyn , exkurzi do Zemského archivu nebo do 
Adamova na prohlídku Sv telského oltá e. 
Již dvakrát v tomto roce jsme Vás na stránkách Kobylnických list  informovaly o 
tom, že nás zvou senio i a ÚM  Brno-Žabov esky na kulturní vystoupení pod 
názvem „Zpívání pro zdraví“. I v tomto vydání Vám p inášíme n kolik poznatk  
ze dvou t chto setkání. Jedno prob hlo 8. íjna 2010 v kulturním domu Rubín. 
Zde byl program zpest en vystoupením žák  základní školy a o zp v a zábavu se 
postarali Brn nští heligonká i. 
 V pátek 12. listopadu 2010 nám byla op t dána možnost ú astnit se na 
základ  pozvání žabov eských senior  této tradi ní akce. Tentokráte jsme si 
zazpívaly a pobavily se p i cimbálové muzice pana Mikulky se zp vákem panem 
Václavem Ková íkem. Celý ve er moderovala redaktorka eského rozhlasu Brno 
paní Dr. Marcela Vandrová. Pobavit nás p išel lidový vyprav  pan Pavlí ek. Po 
skon ení tohoto i p edcházejícího setkání jsme byly pozvány po adateli a 
vedením žabov eského ú adu na neformální posezení s ob erstvením. Jako projev 
pod kování za již tvrté pozvání na „Zpívání pro zdraví“, jsme my, seniorky z 
Kobylnic, p ivezly na ochutnání kobylnické kolá ky, po kterých se jen zaprášilo. 

Pozvání jsme p ijaly i na prosincové „Zpívání pro zdraví“. Tam si 
zazpíváme spolu s Brn nskými heligonká i váno ní koledy. Všechna tato setkání 
jsou pro nás kulturním zážitkem, který je umocn n úžasnou p átelskou 
atmosférou. Jsme rády, že se m žeme zú ast ovat t chto p kných projekt  
našich koleg  – senior  ze Žabov esk a doufáme, že jim to v brzké dob  budeme 
moci oplatit pozváním na n jakou kulturní akci, kterou zorganizujeme my, 
seniorky a senio i z Kobylnic. 
      Kobylnické seniorky 
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FLASH 
 
Je to již více než 20 let, co jsme v Kobylnicích založili rockovou kapelu.  
V sou asné dob  hrajeme v tomto složení: 
 
Sólový zp v / Radek Kryštof 
Bicí / Radomír Valenta 
Sólová kytara / Ji í Florian 
Basová kytara, zp v / Ji í Zich 
Klávesy, zp v / František Beneš 
Zvuk / Petr Florian 
 

V roce 2000 jsme ve studiu nato ili CD s názvem Malý sv t. Tuto 
desku nám p i spole ném vystoupení se skupinou Kern pok til zp vák Jaroslav 
Albert Kronek. V následujících letech jsme využili nabídek zahrát si na 
r zných hudebních akcích vedle kapel zvu ných jmen jako je Olympic, Citron, 
Abraxas a spoustou výborných kapel z našeho okolí.  

Po celou dobu nás podporovala obec Kobylnice, které pat í naše 
pod kování a slib, že i nadále budeme technicky zajiš ovat kulturní akce 
po ádané naší obcí. 
Další akce a zajímavosti m žete najít na www.flashrock.cz 
  
                                                         Za skupinu Flash František Beneš 
 
 
N co málo o kronikách a vzpomínání pam tník  
 

P edávat n co tak d ležitého a cenného, jako jsou vzpomínky na domov 
a vše co s tím souviselo, to je jedním z d vod , pro  psát kroniku. O d ležitosti 
psaní kroniky jsem se p esv d ila i v m síci íjnu 2010, kdy byl v místní 
sokolovn  provád n k est knihy „Kobylnice v prom nách asu“. D kazem toho 
byl zájem o prohlídku vystavených všech ty  díl  kronik. Rovn ž tak se 
zna nému zájmu t šila výstavka fotografií z dob dávno minulých i ze 
sou asnosti. 

 
Zde si lov k uv domí, že toto je naše d dictví, které by se m lo p edávat dalším 
generacím. 
 

Aby bylo co p edávat, musíme naslouchat vypráv ním starších 
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spoluob an , ale je nutné zaznamenávat i to, co se v obci odehrává a co 
prožíváme. Vždy  i cizí lov k, který k nám p ichází, se cítí bezpe n , když o 
míst , kde se práv  nachází, n co ví. Abychom nebyli cizími lidmi ve vlastní 
obci, vlastním domov , je vhodné se seznámit s minulostí naší obce. Je nutno 
zachovat co možná nejvíc z toho, jak žili naši p edkové a tyto informace p edávat 
na další generace. 

Snaha uchovat zprávy o významných událostech písemnou formou je 
velmi stará. Jako první auto i se ve st edov ku uplat ovali p edevším duchovní. 
Období výrazných zm n hospodá ských a politických zasáhlo do života obcí a 
jejich obyvatel. To práv  vyvolalo pot ebu písemných záznam  t chto událostí. 
T žký život obyvatel naší obce je také zaznamenán v ad  zápis . Jsou to zprávy 
o neúrod , krupobití, povodních, robot , o zem elých spoluob anech na frontách 
první i druhé sv tové války a mnoho dalších událostí. Tyto záznamy teme v 
kronikách naší obce. Jsou nejen zajímavé, ale i pou né zárove . Jsou cenným 
dokladem o tehdejším zp sobu života a opravdu t žkých podmínkách obyvatel 
naší obce. 
 

Tímto si dovoluji  pozvat Vás, kte í máte zájem o tyto tené záznamy na 
naše pravidelná setkání. 

 
Scházíme se vždy v 15 hodin v klubovn  za knihovnou a to poslední pátek v 
každém m síci. Uvedený termín setkání bývá oznamován p i hlášení místního 
rozhlasu. Na naše setkání zvu nejen d íve narozené spoluob any, ale i mladší, 
které zajímá historie naší obce. 
 
      Zdenka Karmazínová 
 
 
VÍTÁNÍ D TÍ 23.10.2010  
 
V sobotu 23.10.2010 jsme v zasedací místnosti obecního ú adu uvítali do života 
11 d tí: Lukáše Valu, Jakuba Spá ila, Sofii Novotnou, Vanesu B tíkovou, 
Tobiáše Horáka, Jakuba Floriana, Martina Julínka, Janu Hude kovou, Denise 
Pospíšila, Lucii Riesnerovou a Jakuba Rozkydala.  
Slavnosti se zú astnili rodi e a sourozenci d tí, babi ky a d de kové a další 
hosté. D ti z mate ské školy p ednesly básni ky a maminkám p edaly kv tinu.  
Paní starostka Ing. Dana Šmídová p ivítala d ti do spole enství naší obce a 
pop ála jim zdraví a št stí. Maminkám a tatínk m pod kovala za to, že p ivedli 
na sv t krásné d ti, p edala jim finan ní dárek a pam tní listy, upomínající na 
tento slavnostní den.  
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TISKOVÁ A INFORMA NÍ SLUŽBA  

MINISTERSTVA OBRANY ESKÉ REPUBLIKY 
 

Datum: 8. listopadu 2010 
Téma: Aktuální stav radaru v Sokolnicích  
  
 Tiskové sd lení je vydáno v rámci transparentní komunikace 
Ministerstva obrany s obyvatelstvem o aktuálních tématech resortu 
obrany.  
 V souvislosti s kv tnovým spušt ním dvaceti ty hodinového provozu 
radiolokátoru FADR (Fixed Air Defence Radar) v Sokolnicích, který zahájil testy 
jeho spolehlivosti, byla obdržena stížnost od n kolika uživatel  z okolí Sokolnic 
na rušení p íjmu digitálního televizního vysílání. eský telekomunika ní ú ad 
provedl m ení na zjišt ní zdroj  a p í in rušení vysílání a na zjišt ní intenzity 
elektromagnetického pole signálu radiolokátoru a ozna il 7 oprávn ných 
st žovatel -uživatel , kterým radiolokátor FADR ruší televizní p íjem.  
 Proto byl v íjnu 2010 do asn  zastaven provoz radiolokátoru a další 
spoušt ní vyza ující ásti radiolokátoru za ú elem odstran ní technických p í in 
rušení bude koordinováno s eským telekomunika ním ú adem. Spoušt ní 
radaru je plánováno mimo hlavní vysílací asy TV, a to pouze v pracovních 
dnech, a majitelé rušených TV p ijíma  o n m budou vyrozum ni cestou 
místních samospráv. 
 Výrobce radiolokátoru se p edb žn  zavázal, že uhradí odstran ní rušení 
digitálního televizního vysílání u sedmi oprávn ných st žovatel . Opakování 
test  spolehlivosti je plánováno na prosinec tohoto roku a radiolokátor bude 
b hem test  znovu zasazen do dvaceti ty hodinového nep etržitého provozu. 
Pokud budou testy spolehlivosti úsp šn  ukon eny, bude v srpnu 2011 provedena 
finální p ejímka radaru. 
 Radiolokátor FADR byl v Sokolnicích postaven v letech 2006 až 2009 
jako jeden ze dvou radar , které nahradily zastaralé sov tské radary z šedesátých 
let minulého století. P edb žná p ejímka radaru prob hla v únoru tohoto roku a 
v m síci kv tnu byly zahájeny testy spolehlivosti, které p edstavovaly 
dvaceti ty hodinový nep etržitý provoz radaru. 
 V rámci test  vojenský Úst ední zdravotní ústav za ú asti zástupc  
místních samospráv zm il neionizující zá ení a eský telekomunika ní ú ad 
zm il parazitní emise radiolokátoru, které souvisí s využitím kmito t  pro 
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komer ní ú ely datových spoj . Výsledky m ení ukázaly, že úrove  hustoty 
zá ivého toku odpovídá Na ízení vlády .1/2008 Sb. a nep ekra uje hygienické 
normy a potla ení parazitních emisí radiolokátoru odpovídá hodnotám udávaným 
výrobcem. 
 

Ji í Caletka, tisková a informa ní služba MO, tel.: 973 200 147 
 

 
Zla anka – 15 let 

 
 Jedním z n kolika subjekt  p sobících pod hlavi kou obce 
Kobylnice, které se v tomto místním asopise ješt  neprezentovaly žádným 
p ísp vkem, je dechová hudba Zla anka. Ta v pr b hu letošního roku slaví 15 let 
své nep etržité innosti, a práv  proto bych si dovolil naši kapelu a její p sobení 
trochu obšírn ji p edstavit práv  te . 

Dechová hudba Zla anka byla založena na podzim roku 1994. U jejího 
zrodu stáli: Ladislav Hrdli ka, Ji í Pecl, Zden k Sta a, Zden k T ma, Lubomír 
Trhlík a Pavel Kr ek – všichni ob ané Kobylnic, a protože v úmyslu bylo hrát 
v obsazení klasické 12-ti lenné dechovky (po vzoru nap . Moravanky), byli 
osloveni s nabídkou spolupráce i muzikanti z blízkého okolí, mj. Luboš Bedná  
(Šlapanice), Bed ich Doležal (Blažovice), Jaroslav Krakovský (Brno-Vinohrady) 
a Old ich Coufal (Brno-Slatina). Do celkového po tu chyb li jen hrá i na 
klarinety, jelikož na tento nástroj se v našem okolí dlouhodob  nikdo neu il. 
Ú elem založení bylo napomoci n kterým mladým muzikant m k pravidelnému 
hraní, kterého se jim nedostávalo v okolních kapelách z d vodu jejich plného 
obsazení (DH Telnice, DH Šlapanice), a založení v kov  mladé kapely, která 
bude i výkonnostn  nad ostatními v celém okolí, ve kterém tehdy dominovaly 
dechové hudby Úsvi anka z Blažovic a Sivická kapela.  

Od konce íjna r. 1994 tedy za alo výše jmenované seskupení pod 
vedením kapelníka Ladislava Hrdli ky pravideln  zkoušet po domluv  
s tehdejším starostou ing. Bohuslavem Šmídem v zasedací místnosti OÚ 
v Kobylnicích. Když se pak na kv ten r. 1995 p ipravovaly oslavy osvobození a 
konce 2. sv t. války a s nimi i oslavy obnoveného Dne matek, byl dán d vod 
k prvnímu ve ejnému vystoupení nov  vzniklé dechové hudby. Aby kapela byla 
na koncert  kompletní, byli na zpívání povoláni Old ich Hude ek (Prace), Petr 
Vymazal (Vyškov), jako hosté zp va ka V ra Blahová (Koválovice) a na 
klarinety Petr Novotný ( ejkovice) a Tomáš Blata (Šardice). V tomto seskupení 
kapela odehrála sv j první ve ejný koncert, na kterém ji již nový starosta ing. 
Lubomír Šmíd pok til pod názvem Zla anka. Název byl vybrán po dlouhých 
úvahách a spoust  r zných návrh  podle Zlatého potoka, který Kobylnicemi 
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protéká. Ihned po prvním vystoupení byly uzav eny dohody o vystoupení na 
hodech v Pon tovicích a na hasi ských slavnostech v Ji íkovicích. Postupn  se 
místa a etnost ú inkování Zla anky rozrostla po celém kraji, takže se kapela 
stala celkem rychle velmi známou. Ješt  roku 1995 p i p íprav  na p ehlídku 
dechových hudeb Zlatý hrozen konanou v Mikulov  navázala kapela spolupráci 
s p edním brn nským dirigentem, klarinetistou a saxofonistou a celkov  
uznávaným um lcem p. Jaroslavem Humpolíkem, který ji více než 10 let 
um lecky vedl a p ipravoval na r zné projekty. 

V život  lidí i r zných spole enství lidí jsou chvíle veselé, ale i chvíle 
smutné. A tak v dob , kdy kapelník Ladislav Hrdli ka si odbývá zákl. vojenskou 
službu, dochází v kapele k velkým neshodám zejména z morálních d vod  
n kterých muzikant . To m lo za následek, že od za átku roku 1998 po odchodu 
5-ti len  za aly soub žn  ú inkovat dv  dechovky pod názvem Zla anka. 
Jelikož kobylnická (v tšinová) ást len  byla p esv d ena o p vodu Zla anky 
z Kobylnic ani odešlá ást se nehodlala vzdát tohoto již úsp šn  zavedeného 
názvu, bylo po n kolika jednáních za stolem u právník  dohodnuto, že jedna 
Zla anka bude užívat v názvu p ívlastek z Kobylnic a druhá z Brna-Vinohrad 
(dle bydlišt  svého nového kapelníka). Po této události jsme my „kobylni tí“ 
za ali psát pomysln  novou historii kapely, a tak by jist  stálo za to zmínit 
tehdejší novou sestavu z r. 1998: klarinety – Ji í Kola ík ( len Posádkové hudby 
Brno) a Václav Culka (taktéž len PH Brno), k ídlovky – Radek Jež 
(Bed ichovice), Zden k Sta a (p vodem z Kobylnic, ženatý v Sivicích) a extern  
Marek Lukáš (Milotice u Kyjova), tenor – Pavel Blaha (Rajhradice), baryton – 
Ladislav Hrdli ka (Kobylnice), doprovody – Lubomír Trhlík (Kobylnice), Ji í 
Pecl (Kobylnice) a Luboš Bedná  (Šlapanice), tuba – Zden k T ma (Kobylnice) 
a bicí Bed ich Doležal (Blažovice). Od roku 1998 má kapela také kompletn  
novou sekci zp v , a to: Blanku Bízovou - P idalovou ( ejkovice), R ženu 
Polominiovou (Šakvice), Milana Lejsku (Šitbo ice) a od podzimu téhož roku 
Václava Kosinu (Nikol ice). 

Za inností Zla anky nelze hledat pouze spoustu živých ú inkování po 
blízkém i vzdálen jším okolí, koncertování po celé eské republice, ale i 
ob asné zahrani ní výjezdy. Vizitkou za inností každého hudebníka nebo i 
hudebního souboru jsou krom  v rných a spokojených fanoušk  – což je ta 
nejv tší odm na pro um lce – jist  r zné nosi e a po ady vysílané r znými 
médii, které se nap . dostanou i k lidem, kte í na živá vystoupení té i oné kapely 
pravideln  nechodí. A tak za inností Zla anky stojí hudební nosi e: Na zdraví 
(r.v. 1999), Naše láska nekon í (r.v. 2003), 10 let (r.v. 2005) a Zla anka Vám 
hraje (r.v. 2008), ke kterému byl nato en i obraz, a tak se kapela m že pochlubit i 
tím, že jako jedna z prvních dechovek má své vlastní DVD. Zla anka se 
zú astnila i natá ení televizních po ad . Ješt  v tém  p vodní sestav  v roce 
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1997 nato ila v areálu Mohyly míru po ad do cyklu Klub p átel dechovky a 
v roce 2006 po ad v brn nském studiu T Hraje Vám…Zla anka. Co se tý e 
rozhlasového vysílání, jelikož byly všechny zmín né nosi e p edány k dispozici 
mnoha stanicím v R, které hrají dechovku, a na p ání n kterých rádií ze západní 
Evropy byly zaslány i tam, je možné Zla anku slýchat tém  každý den i z rádia a 
to nejen u nás, ale i v zahrani í. 

Když byly vyjmenovány doposud všechny nosi e kapely, nesmí se 
opomenout, že jejich výroba nebyla nikterak jednoduchá, a to jak samotnou 
produkcí, tak zejména finan ním zabezpe ením. Proto pat í velký dík všem 
firmám a r zným subjekt m, kte í se Zla ankou v tomto spolupracovali. 
V dnešní dob  se vše to í jen kolem pen z, a pokud se chce kapela udržet tak, 
aby fungovala na ur ité úrovni, musí se tyto prost edky jakýmkoliv dostupným 
zp sobem pr b žn  hledat. K tomuto pat í nap íklad i to, že dnes už je b žné, že 
i akustická muzika, jakou dechovka je, se zvu í na kvalitní zvukové aparatury, 
aby se docílilo co možná nejpodobn jšímu studiovému zvuku, který poslucha i 
znají práv  z nahrávek a vysílání. A tak i sou ástí Zla anky je zvuková aparatura 
v hodnot  n kolika „stotisíc “ a její po ízení i údržba nebyly a nejsou v bec 
jednoduché. 

V následujícím odstavci jsou p edstaveni ti, kte í momentáln  ší í jméno 
kobylnické dechové hudby nesoucí název Zla anka: zp vy – Markéta Luska ová 
(Želetice u Kyjova, v kapele od r. 2001), R žena Polominiová (Šakvice, od r. 
1998), Pavel Procházka (Jeze any-Maršovice, od r. 2008) a alternuje Václav 
Kosina (Nikol ice, od r. 1998), klarinety – Antonín Smékal (Sudom ice, od r. 
2008), Zden k Oslzlý (Velké Bílovice, od r. 2003) a alternuje a ob as i pro nás 
aranžuje skladby absolvent Vojenské konzervato e a Ježkovy jazzové 
konzervato e, len PH Olomouc Karel Matiáš (Brno, od r. 1999), k ídlovky – 
Radek Pokorný (Mork vky, od r. 2003), Aleš Lisal (Žarošice, od r. 2006) a 
alternují Jan Hájek (Podolí, od r. 2009) a absolvent JAMU Zbyn k Bílek (Velké 
Pavlovice, od r. 2006), tenor – Ladislav Hrdli ka (Kobylnice, od r. 1994), 
baryton – Ji í Radvan (Slavkov u Brna, od r. 2008), doprovody – Ji í Mat jka 
(Rakvice, od r. 2001), Miroslav Ned chal (Milotice u Kyjova, od r. 2008) a 
Ond ej Mat jka (Kobylí, od r. 2007), tuba – Petr Sadílek (Mut nice, od r. 2003), 
bicí – Daniel Holásek (Podivín, od r. 2001), jako zvukoví technici se st ídají 
Milan Džubera (Kyjov, od r. 2002), Zden k Sta a (Sivice, od r. 1994) a len 
profesionální dechovky Gloria Václav Št rba, který i zpívá (Uh ice u Kyjova, od 
r. 2004). 

Co se tý e ísel statistiky, v kapele se za celou dobu z r zných d vod  
vyst ídalo asi 45 stabiln  p sobících muzikant  a zp vák . Doposud bylo 
odehráno cca 600 vystoupení a nato eno cca 70 skladeb.  

Na záv r svého „polo-jubilejního“ roku p sobení by cht la Zla anka pro 
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své p íznivce p inést další svoji vizitku, nové CD, na kterém usilovn  pracujeme, 
protože bychom jej rádi pok tili na letošním tradi ním Váno ním koncert , který 
se bude konat v ned li 19. prosince v kobylnické Sokolovn . 

 
Za dechovou hudbu Zla anka z Kobylnic Ladislav Hrdli ka 

 
 

P ije te k nám do Kobylnic hned po klekání  
– platí tu babský ád  (aneb Babské hody 2010) 

 
Jako už tradi n , pat il první listopadový víkend u nás Babským hod m. „Babská 
sobota“ 7. listopadu za ala ráno v 9 hodin, kdy chodily stárky zvát. Nad zvaním 
mnozí mávli rukou, kamže je cht jí stárky zvát, když už stejn  není místo v sále. 
Ale opak byl pravdou: Kdo se rozhodl a na hody se vypravil, ješt  ve er v 8 hodin 
dostal místo u stolu. 
P íprava na hody za ala však mnohem d ív. Stárky již od zá í, pokud možno 
v tajnosti, piln  secvi ovaly každou st edu svoje vystoupení. Nápad byl, pak 
spole nými silami vymyslely choreografii a vystoupení bylo na sv t . Nebylo 
vždy úpln  jednoduché takový r znorodý ženský kolektiv u ídit a usm rnit 
správným sm rem, ale jako hlavní stárka jsem to nakonec zvládla.  
Jako každý rok i letos jsme s nap tím o ekávali, ím nás p ekvapí muži ve svém, 
dá se íct už tradi ním, vystoupení. Zv davost byla o to v tší, že p ed námi 
neutajili, že p ípravu zahájili tentokrát mnohem d íve než my, „baby“, a navíc se 
proslýchalo, že mají profesionální um leckou vedoucí. A to bylo n co na 
zv davost 22 ženských (p esn  tolik bylo letos stárek)! 
Ve er jsme zahájily uvítací písni kou „D íve než vám klesnou ví ka t sn  p ed 
spaním, p ije te k nám do Kobylnic hned po klekání, hody tu míváme, n kdy se i 
zt ískáme ….“, ale to bylo jen „zah ívací kole ko“. Zábava pokra ovala tradi n  
dobrou náladou i slosováním vstupenek.  
Nap tí znateln  zhoustlo v okamžiku, kdy se ze sálu vytratili muži… P ekvapení 
na sebe však nedalo dlouho ekat. Ocitli jsme se v tajemném sv t  dálného 
Orientu, na dvo e sultána a jeho harému. Takové vystoupení krásných b išních 
tane nic Kobylnice ješt  nevid ly. A vystoupení bylo korunováno tane ním 
íslem Michaela Jacksona, ke kterému všechny tane nice oddan  vzhlížely… 

Tomu se dalo vytknout snad jen to, že s námi nez stal až do rána.   
Okolo p lnoci p išel zlatý h eb ve era. Krojované stárky se prom nily v n žné 
krásky, jejich deštníky, náušnice i stuhy navodily atmosféru 60. let a tane ní 
vystoupení mnohé z nás vrátilo do období dospívání a prvních lásek. Tolik 
ladnosti, n žnosti a krásy na parketu nám mohla závid t i Zuzana Norisová 
z filmu Rebelové. 
Ke slovu p išla i tombola, která byla jako každoro n  velmi bohatá. Možná by 
stálo za zamyšlení, jak ji zm nit, aby se doba losování zkrátila. Snad na n co 
p ijdeme a doladíme to tak, aby nevznikly žádné komplikace a z ušet eného asu 
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nebyl místo pohody a zábavy jen zmatek a chaos. 
V této ásti, p ed záv rem p ísp vku, bych cht la pod kovat  p edevším všem 
stárkám za kladný p ístup ke všem úkol m, které jim z ú asti na babských 
hodech plynou. A že jich není málo, to ví každá, která už n kdy „za babu“ byla.  
Velký dík pat í také: pán m v pokladn  – Aloisi Benešovi, Františku Benešovi, 
Old ichu Kone nému, Aleši T movi, Josefu Vi arovi, našim zlatým šatná m 
manžel m Sedlá kovým, za pomoc p i výzdob  sálu Alen  Ulbrichové a za 
pomoc p i losování tomboly paní Vlastn  Vi arové. 
Na tom, že tombola byla již tradi n  bohatá, mají zásluhu naši v rní sponzo i: 
Zlatnictví Aleš T ma, VAFR – František Vaší ek, TONDACH – Rudolf Prus ml., 
Sokol Kobylnice, BONAGRO Blažovice – Karel Klaška, topení, plyn – František 
Beneš, Autoje áby – Martin Beneš, Michal Kone ný, restaurace Za Kovárnou, 
MO ODS – Petra Fojtíková, Sdružení Za Kobylnice – Petr Beneš, Martin 
Hude ek, Lubomír Šmíd, AVIMA – Martin a Josef Smetanovi, podlahá ství – 
Marek Zlatkovský, kade nictví Marcela, Potraviny – Marie Chmelová, Eva 
Da ková – výroba dort , Tomáš Vymazal. Snad jsem na nikoho nezapomn la. 
Jestli ano, velice se omlouvám, ale jako každým jiným rokem, všechny p ísp vky 
do tomboly nejdou p ese m  a m že se stát, že na n koho zapomenu. Pokud 
k tomuto nedorozum ní došlo, ráda ho v p íštím ísle napravím. Jen pot ebuji, 
abyste m  na n  upozornili. 
Bez divák  a návšt vník  by samoz ejm  nebyla na hodech ta pravá atmosféra. 
Ale ani letos nikdo z t ch, kdo p išli, nelitoval, protože všichni si mohli užívat 
radost až do rána. 
Takže doufám, že v p íštím roce se uvidíme zase. 
 

Za všechny stárky Jana Polá ková 
 
B išní tance v Kobylnicích 
 

B išní tance se cvi í každou st edu v sále sokolovny. P edcvi uje je 
Eva Benešová, u které jsem pro vás zjiš ovala informace a sama jsem se 
jedné hodiny ú astnila jako divák, abych vám mohla p iblížit, jak taková 
hodina tance vypadá. 

 
 Ve st edu 24.11., kdy jsem se hodiny také ú astnila, došlo 9 žen a to 
nejr zn jšího v ku – od malé sle ny, p es mladé ženy a až po ženy v nejlepším 
v ku . P ed za átkem lekce si p ipravily zrcadla, aby se jim lépe cvi ilo a 
vid ly se, jestli d lají pohyby stejn  jako cvi itelka, již zmi ovaná Eva. Tato 
zrcadla získaly p evážn  ze sb rného dvora Šlapanice. Avšak stále jich není 
dost, a proto Vás – spoluob any, žádám jménem žen ze cvi ení, zda nemáte 
ješt  n kdo možnost v novat n jaké v tší zrcadlo, které byste mohli 
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postrádat a p isp t tím k dobré v ci. P edem d kuji za spolupráci. A te  se 
vrátíme zp t do st ede ní lekce... 
 Asi jako na za átku každého cvi ení prob hla rozcvi ka, aby se dámy 
protáhly a p i cvi ení si n jak neublížily. Po rozcvi ce si zopakovaly kroky a 
pohyby z minulých lekcí. Následovala výuka dalších – nových krok , a na 
ženách bylo vid t, že se opravdu snaží a po zásluze byly od Ev i pochváleny. 
 P i tanci mají oble eny pohodlné od vy a obuv a kolem pasu uvázané 
krásné, barevné šátky s tzv. „penízky“, aby jim to p kn  do rytmu „hrkalo a 
cinkalo“. Cinkání je podporuje p i tanci a tento zvuk tvo í krásný efekt, který 
dopl uje ladné pohyby p i tanci. 
 Lekce tance probíhají již od íjna a jsou naplánované až do ervna. 
Ženy si je mohly p edplatit bu  na celý rok, nebo do p lky – což je v lednu. 
Plánuje se, že od ledna by bylo možné, aby se p ipojily i další zájemkyn , 
které by t eba tato innost bavila, nebo si budou chtít po váno ních svátcích 
trošku vyladit postavu .  
 Plánuje se možnost zaplacení si i jen jednotlivé hodiny, aby se ženy 
mohly podívat a zkusit si, zda by je tohle cvi ení bavilo. Vstupné na jednu 
tuto hodinu bude init 30,- K . Poté by bylo samoz ejm  možné doplatit si 
vstupné po zbytek trvání kurzu – jak jsem výše psala – až do ervna. 
Sou asné cvi ící ženy by sice byly již pokro ilejší, ale myslím si, že Ev a je 
dost tolerantní a trp livá, aby p ípadné kroky zopakovala a pohyby vysv tlila 
– jak zní staré p ísloví – opakování je matka moudrosti.  
 
Nyní pár slov o tom jak se zrovna k tomuto cvi ení Ev a v bec dostala…?  
 Ev a tan í b išní tance již 4 roky a snažila jsem se z ní „vytáhnout“ 
pro  si vybrala zrovna tento tanec. Na to mi odpov d la, že p vodn  ji lákal 
úpln  jiný sport – m la „zálusk“ na kick box, ale když se p ed spoluža kami ve 
škole zmínila o zám ru, zabývat se n jakým sportem, domluvily se nakonec na 
b išní tance. Myslím, že tento tanec jí opravdu sluší a troufám si tvrdit, že i 
víc než toužený kick box. Jak jste sami mohli již n kolikrát vid t vystoupení 
b išních tane nic nap . na obecním plese a podobn , tento tanec je opravdu 
krásný, smyslný a v doprovodu sví ek p i tanci až magický...   
 Je ur it  dob e, že toto cvi ení bylo umožn no i pro naše kobylnické 
dámy, aby si jej mohly vyzkoušet a zatancovat na vlastní k ži.  
 

     Za Kobylnické listy Eva Da ková ml. 
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Kobylnice v prom nách asu 
Na ja e letošního roku schválila rada obce vydání knihy o Kobylnicích a já 
jsem dostala za úkol p ipravit podklady pro tuto knížku. 
Byl to úkol, o který jsem si sama ekla a plnila ho s velkou radostí. 
V Kobylnicích už žiji 25 let, ale moje znalosti obce, jejích obyvatel, historie, 
kronik, zajímavostí, památek i radostí a starostí se nejvíce rozší ily práv  za 
posledních 8 let strávených ve funkci starostky.  A poslední asi 3 roky jsem 
byla p esv d ená, že naše obec je tak krásná (a to nejen svým vzhledem, ale 
p edevším svými obyvateli), zajímavá a jedine ná, že si ur it  zaslouží, aby o 
ní vznikla kniha. Jen jsem po ád nemohla sehnat lov ka, který by dokázal 
napsat o Kobylnicích tak krásnou knížku, jakou si naše obec zaslouží. Po 
n kolika letech „hledání autora“ jsem došla k názoru, že ji nem že napsat 
nikdo, kdo Kobylnice podrobn  nezná, kdo tady nebydlí  a nemá je rád. 
Zkrátka, že z knížky musí být cítit láska k naší obci. Ale tím jsem se v bec 
nep iblížila ke knize, protože jsem nem la ani autora ani inspiraci, jak by 
taková knížka mohla vypadat. 
Bleskem z istého nebe byla návšt va pana R žka z vydavatelství F.R.Z. 
agency, který p išel s nabídkou, zda bychom necht li vydat knihu o 
Kobylnicích a m l s sebou i n kolik nápad , jak by taková knížka mohla 
vypadat. A v tom okamžiku mi bylo jasné, že toto je to pravé a v d la jsem, 
že bych byla moc ráda, kdybych se na p íprav  knihy mohla podílet. Stále 
jsem si však íkala, že nemám na p ípravu knížky ani schopnosti a už v bec ne 

as. A n jakou dobu jsem odolávala a snažila se od vodnit si, pro  knihu d lat 
nebudeme. Poslední nad jí pro m  byla rada obce, která zám r musela 
schválit a já jsem po ád doufala, že výrobu knihy zastaví kv li nedostatku 
finan ních prost edk  (i když jsem si p ála opak). Ale v okamžiku, kdy rada 
schválila, že kniha se bude p ipravovat, jsem v d la, že se mi splnil jeden 
životní sen. I když mi bylo jasné, že mi tím p es léto p ibude neskute né 
množství práce, m la jsem obrovskou radost. A už tomto okamžiku jsem 
v hrubých rysech v d la, které kapitoly bude kniha obsahovat. Samoz ejm , 
že v pr b hu p ípravy p i diskuzích na rad , s pam tníky i se spolupracovníky, 
kdy se hrubé rysy m nily na konkrétní kapitoly, jsem zjiš ovala, na co 
všechno bych bez ob tavých spolupracovník  zapomn la nebo by m  to v bec 
nenapadlo. Díky spoluautor m, kte í shán li informace mezi pam tníky pro 
kapitoly, které se zabývaly historií, díky zap j eným fotografiím, se poda ilo 
ke každému tématu napsat to nejpodstatn jší. P vodn  navržených 80 
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stránek knihy se p ípravou rozší ilo na kone ných 120 stran. A to nejt žší 
chvíle vždycky nastávaly v dob , kdy i z nakladatelství psali, že p vodn  
navržených nap . 70 fotografií z hod  je pot eba vyt ídit na t etinu, 
podobn  fotky ze školy, z r zných akcí nebo texty jednotlivých kapitol.  Ale 
zase díky tomuto omezení jsou v knížce opravdu jen ty nejzajímav jší 
informace a nejkrásn jší fotografie. A z celé knihy je ur it  poznat, že 
Kobylnice jsou krásné nejen svým prost edím, ale p edevším náladou, jaká u 
nás panuje a lidmi, kte í tu žijeme.  
Každý ze tená  má možnost posoudit, jak naše snaha dopadla. Za celý 
kolektiv však m žu íci, že jsme knihu p ipravovali s velkým nasazením a 
snahou co nejlépe vystihnout naši obec. A snad je z ní poznat i to, že máme 
Kobylnice rádi jako sv j domov. 
Na záv r bych cht la pod kovat všem spoluautor m, kte í napsali jednotlivé 
kapitoly, zap j ili fotografie, fotografovali sou asnost obce podle aktuální 
pot eby, pomáhali s kompletací, lovili ve své pam ti pro dopln ní historických 
informací nebo se jinak podíleli na vzniku knihy. Knížka je výsledkem týmové 
spolupráce a všichni bychom si p áli, aby p inesla tená m radost. 

Za všechny spoluautory Dana Šmídová 
 
 
Trvalé pobyty 
 
V uplynulých dnech jsme p ipravovali rozpo et obce na rok 2011. P i jeho 
sestavování jsem se zamýšlel nejenom nad tím, co m žeme v p íštím roce v obci 
ud lat – tedy na co máme peníze, ale i nad tím, jakým zp sobem by obec mohla 
své p íjmy vylepšit. Jedním ze zp sob  je t eba sehnat dotaci a já doufám, že se 
i v obtížné situaci ve ejných rozpo t  n jaká pro Kobylnice urodí.  
Vedle toho je ale jeden zdroj, z kterého nám každoro n  docela dost prost edk  
utíká. Tím zdrojem jsou da ové p íjmy. Každá obec dostává od finan ního ú adu 
podíl na daních podle své velikosti. Tedy podle po tu obyvatel, ale jen t ch, kte í 
mají v obci tzv. trvalý pobyt. A v tom je práv  ten problém. V Kobylnicích bydlí a 
žije až n kolik desítek lidí, kte í tu trvalý pobyt nemají. Kdyby totiž k trvalému 
pobytu p ihlášeni byli, tak se za každého z nich zvýší rozpo tové p íjmy obce o 
zhruba 7.000 K  každý rok. Odhadem jen za letošní rok tak obec p išla o zhruba 
200 tisíc korun. Ješt  významn jší je ztráta obce v p ípad , že takto není 
p ihlášen živnostník. V jeho p ípad  totiž finan ní ú ad posílá obci navíc ješt  
30% jeho dan  z p íjm . Je škoda, když tyto prost edky obci chybí, protože to 
jsou základní zdroje všech obecních aktivit.  
Na druhou stranu se obec snaží svým obyvatel m vytvá et podmínky k p knému 
a spokojenému životu. Aby bylo jasné, že tuto pé i v nuje zejména t m, za které 
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má také n jaké finan ní zdroje, zahrnuje podmínku trvalého pobytu do n kterých 
výhod, které potom „cizí“ obyvatelé nemají. Slevu t eba mají d ti p i sportovních 
zájezdech obce nebo trvalý pobyt rodi  slouží jako kritérium pro po adí p i 
p ijímání do mate ské školy apod. 
Chápu, že d vod, pro  má n kdo trvalý pobyt jinde než skute n  bydlí, m že být 
i vážný. Ale s každým, koho se to týká, bych situaci rád osobn  probral. Cht l 
bych apelovat na všechny, kte í ješt  „nestihli“ místo svého trvalého pobytu 
p enést do Kobylnic, aby to ud lali co nejd ív, nejlépe ješt  letos, protože podle 
stavu na konci roku se posuzují p íjmy obce v dalším roce.  
 
      Lubomír Šmíd, starosta 
 
 

Sportovní komise informuje 
 
Od 18. listopadu 2010 za ala svou práci Sportovní komise. Rádi bychom Vás 
seznámili s plány, se kterými jsme zahájili svou innost: 
Plánované sportovní akce odstartuje silvestrovský b h 31.12.2010 v 10 hod. D ti 
a dosp lí budou rozd leni do kategorií a vydají se na tra  nenáro ného okruhu.  
O pololetních prázdninách, tentokrát 4. února 2011, uspo ádáme lyža ský zájezd 
do st ediska Ötscher – Mariazell.  
Za átkem února bychom cht li doplnit tradi ní sokolský Turnaj ve stolním tenise 
o jeho d tskou ást. Takže Turnaj ve stolním tenise pro d ti se bude konat 
v ned li 6. února 2011. 
P ed prázdninami nesmí chyb t d tská olympiáda a to 11.6.2011.  
Na termín 18.-21.8.2011 se p ipravuje op t vícedenní cyklistický výlet. Jeho cíl i 
podrobnosti budou zve ejn ny pravd podobn  v p íštím ísle Kobylnických list . 
D tský tenisový turnaj prob hne 17.9.2011 na upravených mini-kurtech.  
V zá í odehrají také sv j tenisový turnaj dosp lí.  
Sou et akcí p íštího roku uzav e op t silvestrovský b h, který údajn  již svou 
tradici v obci má z minulosti. I o této tradici p ineseme v n kterém z p íštích ísel 
podrobn jší informace.  
V p ípad  zájmu budou akce dopln ny nap . o d tský turnaj mezi okolními 
obcemi, turnaj senior  v nenáro ném sportovním klání, tane ní seminá e, pop . 
dovednostní odpoledne pro mládež.  
Samoz ejm  i nadále budeme zajiš ovat pravidelná cvi ení po ádaná obcí a to 
podle zájmu ú astník  i možností cvi itel . 
Na všech sportovních akcích po ádaných v Kobylnicích a to v etn  t ch, které 
po ádá T locvi ná jednota Sokol i ostatní po adatelé, si m žeme p át nejen 
hojnou ú ast, ale i dobrou zábavu a hlavn : „Sportu zdar!“     
  

 za sportovní komisi Petr Peško, p edseda 
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TRADICE, ZVYKY A REKORDY: 

P íb h o narození Ježíška 

Malý Ježíšek se narodil podle biblického 
p íb hu v m st  Betlém , kam se ze svého 
domova v Nazaretu vydali jeho rodi e Marie a 
Josef. Na dlouhou cestu se vydali poté, co 
ímský císa  vyhlásil s ítání lidí a jejich 

majetku, kv li lepšímu vybírání daní. Aby s ítání 
prob hlo v po ádku, musel se každý hlásit ve 
m st , z kterého pocházel. Ve m st  Betlém  
nebyl té noci, kdy Josef s Marií došli, jediný 
volný nocleh, a proto se na noc uchýlili v salaši 
nedaleko od m stských bran. Tam také Marie 

porodila svého syna Ježíše. Namísto do kolébky jej uložila do jesli ek, které 
jinak sloužily ke krmení dobytka. 
 
Jako první se o narození Ježíše dozv d li pastý i, kterým se zjevil and l a 
zv stoval, že se narodil spasitel. Pastý i se hned vydali na cestu, aby se 
novému králi poklonili. Z východu se s cennými dary vydali t i mudrcové, 
kterým cestu ukazovala jasn  zá ící hv zda. Oni mudrcové byli T i králové a 
mezi dary, které Ježíškovi nesli, byla myrha, kadidlo a zlato. 
O narození budoucího krále se dozv d l i král Herodes Veliký. Ze strachu o 
sv j tr n nechal okamžit  zavraždit všechny chlapce narozené v Betlém . 
Josefovi a Marii se spolu s malým Ježíškem poda ilo uprchnout do Egypta, 
odkud se vrátili zp t až po smrti Heroda. 

Váno ní stromek – rekordy: 
Nejvyšším u íznutým váno ním stromem na sv t  byla douglaska vysoká 
50,6 metr  (Pseudotsuga taxifolia), vzty ená v Northgate Shoping Center v 
Seattlu v prosinci 1950. 
Za nejvyšší "váno ní" strom (neu ízlý) na sv t  byl a dosud snad je 
považován n kolik staletí starý eukalyptový strom, rostoucí ve Styx Valley v 
Tasmánii, m ící úctyhodných 84 metr . Za váno ní je považován díky 
aktivist m z Japonska, Austrálie a Kanady, kte í se snažili strom zachránit 
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p ed t žbou d eva. Na n jaký as se stal strom jejich domovem a 17. 
prosince roku 2003 jej osv tlili více jak 3.000 solárními sv tly.  
Nejvyšší strom na sv t  pro rok 2009  
Pro tento rok se stal nejv tším svítícím váno ním stromem na sv t  strom v 
Mexico City. Nejv tší váno ní strom byl rozsvícen v sobotu 5. prosince 
2009.  
Se svojí výškou 110 metr  uko istil sv tový rekord a tím pádem i zápis do 
Guinnessovy knihy. 
Na výzdob  tohoto monstrózního stromu se podílelo na dv  st  lidí, kte í 
usilovn  pracovali tém  celý m síc. Výsledkem je strom ozdobený 1,2 milióny 
žárovek, které jsou navzájem propojeny  více než 80 kilometry kabel . O 
celkové spot eb  elektrické energie se agentury už nezmi ují. 
   
Dalším Guiness v rekord za nejv tší plovoucí váno ní strome ek putuje do 
Brazílie do Rio de Janeira. Je vysoký 85 metr  a osv tlený tém  t emi 
milióny sv tel.   
 
Strome ek v echách 
První váno ní strome ek se rozsvítil v pražské vile editele Stavovského 
divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po t iceti letech se v Praze za aly 
stromky prodávat zcela b žn  a lidé je nazývali Kristovým str mkem. 
Strome ek si mohly ze za átku dovolit jen zámožn jší rodiny, teprve pozd ji 
se strome ek rozší il na Moravu a do v tšiny p íbytk . Strome ek k nám 
pronikl z n meckého území. Až do poloviny 20. století byla váno ním stromem 
hlavn  jedle, v dnešní dob  je pro svou vzácnost nahrazena smrkem a 
borovicí. Zvyk stav t rozsvícené váno ní stromky na ve ejných 
prostranstvích se v Evrop  ujal po první sv tové válce. Na eském území se 
podle dochovaných zpráv poprvé postavil ve ejný strome ek v Plzni roku 
1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozší ila po dalších eských i 
moravských m stech i vesnicích. 
 
P vod strome ku 
T žko si dnes dovedeme p edstavit Vánoce bez ozdobeného strome ku. 
Nechybí snad v žádné domácnosti a v p edváno ním ase se bez n ho 
neobejdou ani slavnostn  vyzdobené výlohy obchod . Zelený stromek ov šený 
ozdobami, cukrovými et zy a okoládovými figurkami je samoz ejmou 
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sou ástí Vánoc. Kdo ale dnes ješt  pamatuje, odkud se váno ní strome ek 
vzal? Jak splynul s pom rn  mladou k es anskou kulturou a pro  ho každý 
rok s takovou láskou a pe livostí zdobíme pro n kolik málo dní? 
 
Podle jednoho z legendárních vypráv ní vd í tradice váno ního strome ku 
za sv j vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6.století, 
narodil se v Irsku, ale misioná ská innost a poslání ho zavedla do Bretan  a 
Burgundska. Obyvatelé Burgundska byli v té dob  pohané a proto Kolumbán, 
aby jim trochu p iblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den 
zapálenými pochodn mi do tvaru k íže starobylý jehli nan, který byl 
domorodci uctíván o každém zimním slunovratu. Zá  ohn  p ilákala zástupy 
lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém 
m st  Betlém , chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. 
A tak je možné, že v tento den vznikl ten krásný zvyk strojit váno ní 
stromek. 
 
K vánoc m pat í jmelí 

V tvi ka jmelí by nem la chyb t o 
Vánocích v žádné domácnosti. ím více je 
na v tvi ce bílých bobulek, tím v tší št stí 
vás má ekat v novém roce. 
Tato stálezelená rostlina je odpradávna 
obest ena jakýmsi tajemnem a mnoha 
legendami. Jmelí bylo sou ástí pohanských 
ob ad . Bylo symbolem života a ochranným 
talismanem. V ilo se, že díky svým 
lepivým semen m má moc vyvolat nebo 

udržet svazek mezi dv ma osobami opa ného pohlaví. 
Z Anglie pochází zvyk, že muž m že políbit každou dívku i ženou, kterou 
potká pod zav šeným jmelím. Za každý polibek se utrhne jedna bílá bobulka. 
Poslední se na jmelí nechá až do dalších Vánoc, aby z domu neodešla láska. 
Když se tento zvyk dostal ve st edov ku do N mecka a Švýcarska, v šeli 
majitelé nev stinc  jmelí vedle ervené lucerny jako p íslib prodejné lásky. V 
Irsku zase jmelí upevn né nad vchodem slibovalo poutník m pozvání k 
dobrému jídlu a m lo bránit arod jnicím a zlým duch m provád t nekalé 
rejdy. Jmelí pov šené nad št drove erním stolem m lo v Rakousku zaru it v 
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p íštím roce bohatou úrodu. 
Podle jedné z k es anských legend rostlo jmelí jako strom. Z jeho v tví prý 
Josef vy ezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Po t iat iceti letech poté 
strom porazili ímané. Z jeho kmene vyrobili k íž, na kterém Ježíše 
uk ižovali. Strom jmelí pak seschl do malých ke ík  a stejn  jako v ící jsou 
živi z Kristova t la, tak i jmelí ze živin jiných strom . 
 
Jmelí má p es tisíc odr d. Není jednoduché je v p írod  nalézt. Je 
takzvaným poloparazitem. To znamená, že není úpln  závislé na svých 
hostitelích – listnatých stromech, hrušních, jabloních i javorech. Ptáci 
roznášejí jeho semena, ze kterých po zako en ní vyrazí listy. 
 
Parazitující rostlina není svému hostiteli p íliš na obtíž, pot ebuje od n j 
pouze vodu a minerály, fotosyntézou si vytvá í vlastní živiny. Je tém  
nezni itelná, umírá až se stromem, s nímž žije. Nap íklad na cedrech m žete 
najít jmelí staré až ty i sta let. Roste i na jehli natých stromech, odr dy 
jsou však drobn jší než na listná ích. 

Zdroj: Internet 

       Eva Da ková ml. 
 
 

Pozvání na váno ní pun  a na Silvestra 2010 
Zveme vás na tradi ní posezení u váno ního pun e 24.12. 2010  od 
12.00 hod. v restauraci „Za Kovárnou“ a na silvestrovský ve er 31.12. 
2010 v 19.30 hod. v sále sokolovny. P ij te se pobavit a radostn  
oslavit zakon ení letošního a p ivítání nového roku. 
P ejeme vám všem krásné a pohodové prožití váno ních svátk  a hodn  
lásky, radosti a úsp ch  v roce 2011. 
 

Restaurace „Za Kovárnou“ 
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                                           Obec Kobylnice 
zve všechny p íznivce dechové hudby 

Zla anka z Kobylnic na tradi ní 

Váno ní koncert, 
který se bude konat 

v ned li 19. prosince 2010 od 18 hodin na sokolovn . 
 

 
Betlémské sv tlo 

Stejn  jako v minulých letech i letos zajistí místní 
organizace KDU- SL na Št drý den Betlémské sv tlo. 
Od 10 hodin dopoledne bude možné zapálit si sv tlo 
v zádve í u Klašk  .p. 3 nebo p i zpívání koled u 
kobylnického betléma. 
 
 

 

     Veselé váno ní hody 

Srde n  zveme všechny obyvatele na setkání u 
Kobylnického betléma na Št drý den ve 13 hodin.  

Zazpíváme si koledy a pop ejeme si š astné 
svátky. 

M žete si odtud odnést do svých domov  také 
betlémské sv tlo. 
 
 

Kobylnický silvestrovský b h 
 

se bude konat v sobotu 31. prosince 2010 – tedy na  
SILVESTRA 2010. 

Registrace ú astník  prob hne od 9,30 hodin na 
víceú elovém h išti. 
B h bude odstartován v 10,00 hodin. 
Sportovní komise zve k ú asti všechny zájemce bez ohledu 
na v k nebo fyzickou kondici, pro všechny budou p ipraveny 
  odpovídající trasy. 
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T íkrálová sbírka 2011 
se bude u nás konat v sobotu 8. ledna 2011 od 9,00 

hodin. 
Naše domácnosti navštíví t íkráloví koledníci, kte í 

budou prosit o finan ní p ísp vek pro chudé a 
pot ebné. 

 
 

Hledáme koledníky,  
kte í v p estrojení za t i krále jsou ochotni pomoci dobré v ci a dále 

hledáme vedoucí skupinek. 
Dobrovolníci se mohou p ihlásit na obecním ú adu nebo na telefonu 

724 231 211 – Dana Šmídová. 
 

 
8. kobylnický obecní ples 

se bude konat 

v sobotu 15. ledna 2011 od 20 hodin  
na sokolovn . 

K tanci a poslechu bude hrát skupina Vocal Band Brno. 

Ples bude zahájen slavnostním p edtan ením a v pr b hu 
ve era uvidíme další tane ní íslo. 

Pro všechny návšt vníky je p ipravena bohatá tombola. 
P edprodej vstupenek bude probíhat u paní Jany Polá kové, Kobylnice, Na 

Návsi 59 od st edy 5. ledna 2011 v dob  od 17,00 do 19,00 hodin. 
Cena vstupenky je 80,- K , místenky 10,- K . 

 
 

Lyža ský zájezd 
Obec Kobylnice po ádá jednodenní lyža ský zájezd 
do rakouského lyža ského st ediska Ötcher – 
Mariazell v pátek 4. února 2011 (pololetní 
prázdniny). 
Cena za dopravu iní 450 K , dít  z Kobylnic ve 
v ku do 18ti let platí pouze 350 K . 
 
Denní skipas ve st edisku stojí 28,50 Euro pro 
dosp lého, 23,50 Euro pro juniora a 14,50 Euro pro 
dít .  
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Více informací o st edisku na: 
 http://www.mariazell.at/freizeit/winter/schwebebahn/ 
P ihlášky spolu se zaplacením ceny dopravy od 3.1.2011 v ú edních hodinách na 
OÚ Kobylnice – Jaroslava Urbánková. 
 
 
Pozna te si do diá e – plánované obecní akce: 

 Váno ní koncert Zla anky z Kobylnic, ned le 19. prosince 2010 
v 18,00 hodin. 

 Veselé váno ní hody – zpívání u kobylnického betléma, Št drý 
den ve 13,00 hodin. 

 Kobylnický silvestrovský b h, Silvestr 2010 v 10,00 hodin. 
 T íkrálová sbírka 2011, 8. ledna 2011 od 9,00 hodin po obci – ve 

spolupráci s eskou katolickou charitou. 
 8. kobylnický obecní ples, sobota 15. ledna 2011 od 20,00 hodin 

na sokolovn . 
 Lyža ský zájezd Ötscher – Mariazell, pátek 4. února 2011. 
 Sv tluškový pr vod na vítání jara, 21. b ezna 2011. 
 Kobylnická obecní zabíja ka, 26. b ezna 2011. 

 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2011 
29.1.  Maškarní ples na téma: ím jsem cht l(a) být, když 

jsem byl(a) malý(á). T šíme se na popelá e, doktory, 
astronauty, princezny, zp va ky, u itelky a další 

25.3.  Zábavný po ad Petra Nárožného 
30.4.  arod jnický rej 
28.5.  Oslava mezinárodního dne d tí 
23.7.  Country odpoledne 
17.9.  4. Kobylnické vinobraní 
10.12. Váno ní zábava 
31.12. Silvestr 2011 
 
T šíme se na setkání s vámi p i t chto akcích. 
 
                                Restaurace „Za Kovárnou“ a MS ODS Kobylnice 
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Platby místních poplatk v roce 2011 – Pozor na n které zm ny

Poplatek za komunální odpad
Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo

sloužící
c) k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému

pobytu žádná fyzická osoba.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodný po et osob p ihlášených
v rodinném dom nebo 1 bytové jednotce bytového domu
k trvalému pobytu v obci Kobylnice k 1.1.2011. Od poplatku jsou
osvobozeni:

a) d ti narozené v roce 2011
b) t etí a další dít do 15 ti let v ku, p i emž rozhodným datem

pro za azení do
c) v kové kategorie je 1.1.2011
d) poplatníci s trvalým pobytem v obci Kobylnice, kte í se

prokazateln
e) dlouhodob a to po dobu minimáln 6 m síc zdržují mimo

území obce
f) poplatníci s nezjišt ným pobytem.

Poplatník nebo jeho oprávn ný zástupce je povinen oznámit vznik
nebo zánik nároku na osvobození správci poplatku do 15 dn ode
dne, kdy se o této skute nosti dov d l.
Oprávn ným zástupcem pro oznámení vzniku nebo zániku nároku
na osvobození je majitel nemovitosti.

P ehled výše poplatku za všechny trvale p ihlášené osoby, pokud
k 1. 1. 2011 je v nemovitosti p ihlášeno:
1 osoba 500, K
2 osoby 930, K
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3 osoby 1.305, K
4 osoby 1.640, K
5 osob 1.950, K
6 osob 2.220, K
7 osob 2.590, K
8 osob 2.960, K
9 osob 3.330, K
10 osob 3.700, K

Poplatek ze ps
Poplatku podléhají psi starší 3 m síc .
Sazba poplatku iní ro n :
a) za prvního psa 80, K
b) za každého dalšího psa 120, K

Osam lému d chodci, který žije v rodinném domku sám (bez
ostatních p íbuzných), se poskytuje poplatková úleva ve výši 40, K
za prvního psa.
Poplatky je možno zaplatit na obecním ú adu nebo bezhotovostním
p evodem. V p ípad bezhotovostního p evodu je nutno poukázat
p esnou ástku poplatku a to za každý druh poplatku zvláš .
V p ípad , že si nebudete jisti, kolik p esn máte zaplatit, m žete
zavolat na obecní ú ad, tel. 544244810, kde Vám výši poplatku
sd líme. Bankovní spojení pro platby: KB Brno venkov, .ú.
11922641/0100, variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad
= íslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a po et osob, za
které poplatek odvádíte (nap . . domu 25, po et osob 6, VS = 0256),
pro ostatní poplatky VS = íslo domu. Pokud je to možné, napišt i
do textu, o jaký poplatek se jedná.
V roce 2011 se veškeré místní poplatky za nou vybírat p ibližn od
po átku února (p esný termín bude v dostate ném p edstihu
oznámen obecním rozhlasem) a musí být zaplaceny do 31. b ezna
2011.
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PRO D TI: 
Protože Vánoce už jsou opravdu za dve mi, p ipravili jsme pro Vás 
omalovánky. A ke strome ku m žete p imalovat dárky, které byste si 
p ály letos dostat. A také dárky, které byste p ály svým maminkám, 
tatínk m, sest i kám, brat í k m, babi kám, d de k m… 
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A kdo už má vyzdobený strome ek, a  vymaluje také sn huláka a jeho 
kamarády. 
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Hádanky pro d ti i dosp lé 
 
 Hádanka . 1 

Pokud v závod  p edb hnete závodníka na druhém míst , na kolikátém 
míst  budete? 

 
 
 
 
Sudoku pro volné chvíle: 
snadné ** 

  6    9   
 8   1     
3 5  6  7 1   
8  1    4 3  
   9  1    
 7 3    2  1
  5 4  2  7 9
    5   1  
  2    5   
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velmi obtížné ***** 

7   3    9  
9   4      
6      7 8  
  8 5 7  4   
         
  6  4 8 3   
 3 5      6
     4   1
 4    2   9

 
 

 
Hádanka . 2 

Tuto hádanku napsal ješt  v minulém století Albert Einstein. Tvrdil, že 98 % 
lidí ji nedokáže vy ešit. Pat íte mezi ta 2 % ???  

Fakta:  
1. Je 5 dom  v 5 rozdílných barvách.  
2. V každém dom  žije osoba rozdílné národnosti.  
3. T chto 5 obyvatel pije sv j nápoj, kou í svoje cigarety a chová zví ata.  
4. Nikdo nepije to co ostatní, nekou í co ostatní a nechová to co ostatní.  
 
Rady: 
1. Angli an žije v erveném dom . 
2. Švéd chová psy. 
3. Dán pije aj. 
4. Zelený d m je nalevo od bílého. 
5. Obyvatel zeleného domu pije kávu. 
6. Ten co kou í Pall Mall chová ptáky. 
7. Obyvatel žlutého domu kou í Dunhill. 
8. Ten co žije ve st edním dom  pije mléko. 
9. Nor žije v prvním dom . 
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10. Ten co kou í Blend, žije vedle toho, co chová ko ky. 
11. Ten co chová kon , žije vedle toho, co kou í Dunhill. 
12. Ten co kou í Blue Master pije pivo. 
13. N mec kou í Prince. 
14. Nor žije vedle modrého domu. 
15. Ten co kou í Blend, má souseda, který pije vodu. 
 
Otázka: Kdo chová rybi ky? 
 
 

Vylušt ní hádanek i sudoku zasílejte na: administrativa@kobylnice.cz nebo 
vhazujte do schránky na obecním ú adu. Vylosovaní luštitelé budou odm n ni 
malou cenou. 
Správné výsledky budou zve ejn ny v p íštím ísle Kobylnických list . 
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