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Rozší ení Základní školy 
Loni v lét  se rada obce za ala vážn  zabývat myšlenkou na rozší ení kapacity 
Základní školy v Kobylnicích. Obec se díky blízkosti Brna a taky díky dobré 
technické vybavenosti, v posledních letech rozrostla na tém  tisíc obyvatel a 
v budoucnu ješt  velmi pravd podobn  poroste. To s sebou také nese požadavek na 
kapacitu školských za ízení. V nedávné minulosti obec investovala nemalé prost edky 
do zkvalitn ní Mate ské školy a také do navýšení její kapacity. Ve školním roce 
2013-2014 by však už mohlo dojít k napln ní kapacity ZŠ tak, že by nebylo možné 
poskládat d ti z prvních p ti ro ník  do našich t í u eben. A bezpochyby se zvýší 
kvalita výuky tehdy, bude-li mít každý ro ník svoji u ebnu a nebudou-li se muset 
ro níky slu ovat.  
P vodní p edstava byla, že škola nám povyroste o další patro, které by bylo v p dní 
vestavb . Byl zadán projekt pro stavební povolení a v pr b hu jeho tvorby a 
schvalování se ukázalo toto ešení jako nevhodné a drahé. Oproti p vodn  
p edpokládaným náklad m ve výši 4 miliony korun, se kontrolní rozpo et vyšplhal na 
tém  dvojnásobek. Znamenalo by to totiž nejenom totální rekonstrukci st echy a to 
pomocí kovové konstrukce, ale také vým nu strop  v pat e, což by se neobešlo bez 
narušení provozu školy ve školním roce. Zárove  by byl také porušen vzhled dnes 
vyvážené dvojice budov ZŠ a MŠ.  
Proto rada za ala prov ovat možnost provedení nástavby nových t íd a zázemí 
(šatny, sociální za ízení a kabinet) nad dvorním k ídlem Mate ské školy. Tato ást 
objektu, vybudovaná v roce 1973, je v dobrém stavebn  technickém stavu a její 
p dorys zabezpe uje pravd podobn  dostatek prostoru pro pot ebné místnosti. P itom 
st echa na této budov  je pouze ze sbíjených d ev ných vazník  a pokrytá asfaltovou 
lepenkou, takže t ch skoro 40 let je již celá její p edpokládaná životnost. Aby se 
nemíchal provoz školy a školky, byl by p ístup do tohoto prostoru zajišt n pomocí 
kr ku ze schodišt  ZŠ. Stará budova školy by tak už z stala vzhledov  beze zm n a 
byl by zachován úložný prostor pod st echou.  
Projekt by zárove  m l vy ešit i možnost p ístupu do p dního prostoru nad nov  
vzniklými u ebnami tak, aby bylo možné jej využít jako archív pro obec, ale taky 
t eba jako prostor pro r zné výstavy nebo dlouhodob jší expozice, které 
z pochopitelných d vod  nemohou být v Sokolovn .  
Již v letošním roce se poda ilo na tuto investi ní akci získat krajskou dotaci ve výši 
500 tisíc korun a nejbližší zasedání krajského zastupitelstva by m lo schválit její 
erpání až do konce p íštího roku. Obec se také snaží šet it prost edky tak, aby 

podstatnou ást náklad  byla schopna uhradit z vlastních zdroj . P esto se ale také 
pokusíme získat dotaci z rozpo tu státu, i když taková se shání ím dál složit ji.  
Popsaná úprava by zárove  umožnila trvale zvýšit kapacitu Mate ské školky tak, že 
by m la být i pro p ípadný další rozvoj obce dostate ná.  
Škola je pro každou obec jedním ze základních prvk  ob anské vybavenosti. Jsem 
velmi rád, že v Kobylnicích byl první stupe  Základní školy zachován a že se snad do 
budoucna zm ní z malot ídky na regulérní p tit ídní školu s moderním didaktickým 
vybavením.      Ing. Lubomír Šmíd, starosta Ing. Lubomír Šmíd, starosta 
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Za átek školního roku 

 
Nevím, jak to máte vy, ale na m  vždycky 1. zá í padne jakási nostalgie nebo co a 
letos byl ten pocit o to výrazn jší, že jsem po letech op t vítal prv á ky 
v základní škole. Jim sice v tento den skon ilo bezstarostné období a za aly první 
opravdové povinnosti, ale i tak si v tšina starších vždycky íká, že by se rádi 
vrátili do t ch d tských let.   
Musím íct, že mi dnešní d ti p ipadají daleko sebev dom jší, než jsme kdysi byli 
my, a to zejména, když se podívám na vyplašené a vyjevené obli eje na 
fotografiích z našich školních za átk . Je to asi dob e a doba si to žádá, ale nevím, 
jestli jim to mám závid t. Zdá se mi, že se získaným sebev domím zárove  taky 
ztratili n co z p íslove né d tské naivity a nevinnosti.  
Podle dnešních pravidel a zákaz  bychom my, narození ve 40., 50., 60. a možná i 
v 70. letech, nem li v bec šanci p ežít. Naše postýlky byly malované barvou, 
která obsahovala olovo. Nem li jsme žádné pro d ti bezpe né flašti ky na 
medicínu. Žádné pojistky na dve e a okna, a když jsme jeli na kole, nem li jsme 
helmy.  
Pili jsme oby ejnou vodu z hadice a ne z lahví. Jedli jsme chleba a máslo, pili 
limonády s cukrem a nebyli jsme obézní, protože jsme po ád lítali n kde venku. Z 
jedné flašky nás obvykle pilo n kolik, ale všichni jsme to ve zdraví p ežili... 
N kolik hodin jsme se mo ili a stav li káry ze starých nepot ebných v cí, jezdili 
jsme z kopce, jen abychom pak p išli na to, že jsme zapomn li na brzdu. Teprve 
po n kolika p istáních v pangejtu jsme ji p imontovali.  
Brzy ráno jsme si šli ven hrát a p išli jsme dom  teprve až se venku rozsvítily 
lampy. Rodi e si užili p kné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam 
volat... Nem li jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box - vlastn  ani 
televizní hry, žádných 99 televizních kanál , žádný surround-sound, po íta e, 
chatrooms a internet. M li jsme kamarády, byli jsme venku a vyhledali jsme si 
je!!  
Spadli jsme ze stromu, ízli se, zlomili si ruku i nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo 
kv li t m úraz m nebyl žalován. Byly to drobné nehody a nikdo nenesl vinu, jen 
my! Prali jsme se, m li jsme mod iny, ale nau ili jsme se to p ekousnout. Našli 
jsme si hry s tenisákama, klackama a jedli jsme i trávu (hlavn  š ovík). I když nás 
druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko.  
Mám pro tyto d ti jedno velké p ání (bohužel asi nesplnitelné): Až se nau í samy 
íst, aby ješt  dlouho sáhly rad ji po pohádkové knížce než po ovlada i televize 

nebo po po íta ové myši. A taky bych jim p ál, aby si svoje d tství užívaly tak, 
jako kdysi my.                            Ing. Lubomír Šmíd, starosta 

 
Ing. Lubomír Šmíd, starosta 
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Nové d tské školní h išt
 
Skon ily prázdniny a d ti op t usedly do školních lavic i ke stole k m 
v mate ské škole. Pro ty, které chodí do kobylnické školy i školky, ekalo na 
školní zahrad  p ekvapení – nové d tské h išt . 
P ibyla také t i pružinová houpadla. Dosluhující pískovišt , na n ž by se padesát 
d tí z mate inky sotva vešlo, bylo nahrazeno dv ma novými pískovišti. Místo 
dvou starších houpa ek jsou d tem k dispozici dv  zbrusu nové. Páni kluci (a 
nejen oni), jist  ocení, že nevyhovující v ž se skluzavkami uvolnila prostor pro 
jinou atrakci – cisternu se skluzavkou. T m v tším p ijde vhod plácek na fotbálek 
i s brankami. Zrekonstruováno bylo ohništ  v etn  lave ek a stole k  okolo n j. 
P estože již d ti h išt  pln  využívají, rádi bychom spole n  s Vámi h išt  
slavnostn  otev eli. O konkrétním termínu Vás budeme informovat. Jist  se však 
již nyní sluší zmínit a pod kovat za to, že ástkou 300.000 K  p isp la na d tské 
h išt  spole nost Nadace EZ v rámci svého nada ního programu Oranžové 
h išt . Celkové náklady pak byly jen o málo vyšší. 
Všem školák m i d tem z mate ské školy p ejeme, a  se jim nové h išt  líbí. 

Ji í Pecl, místostarosta 
 
 

Podzimní práce na zahrad  
Podzim se nezadržiteln  blíží, všichni se pouštíme do úklidu svých zahrádek, a 
proto p ipomínám: spalování suchých zbytk  ze zahrady upravuje obecn  
závazná vyhláška naší obce a platí p itom tato pravidla: 

1. Spalovat je možné pouze suché rostlinné zbytky ze zahrádek a to 
v otev ených ohništích, zahradních krbech nebo otev ených grilovacích 
za ízeních. Spalované materiály nesmí být kontaminovány 
chemickými látkami a nesmí být nedostate n  vyschlé. 

2. Po celý rok je možné suché rostlinné materiály spalovat vždy ve st edu 
v dob  od 9,00 do 19,00 hodin. 

3. P i podzimním úklidu zahrádek je možné spalovat rostlinné zbytky také 
první a poslední sobotu v m síci íjnu, v letošním roce tedy 1. a 29. íjna 
a to v dob  od 11,00 do 20,00 hodin. 

4. P i spalování je t eba zajistit bezpe nost a zabránit riziku rozší ení 
požáru. 

5. Tato omezení se nevztahují na spalování d eva, d ev ného uhlí a 
plynných paliv ur ených k tomu výrobcem p i zahradním grilování. 

Prosím všechny obyvatele, bu me k sob  ohleduplní a neobt žujme se navzájem 
více, než je to nezbytn  nutné.  

 

Dana Šmídová



4

A jak to probíhalo o hodech v Kobylnicích p ed 60 ti léty? Tedy v roce 1951. 
V kronice obce Kobylnice – II. díl. v  zápisu z roku 1951 k tradi ním hod m, pan 
kroniká  Alois Klaška uvádí následující: 
4. 8. 1951 m li sch zku u Rybniká  . 81 a nechali se fotografovat v krojích 
stárk  4 dvojice ob an , kte í p ed 60 léty, to je v roce 1891 byli zvoleni za 
stárky. 
Byli to jmenovit :  1. Karel Král se sestrou Marií 
                                  2. Hubert Rybniká  se sestrou Reginou 
                                  3. Jan Novák se sestrou Marií 
                                 4. Vilém Špondr se sestrou Josefkou 
Z rodinného archivu manžel  Libuše a Františka Rybniká ových p ikládáme 
historickou fotografii uvedených stárk . 
5. 8. 1951 uspo ádal Sokol tradi ní hodovou veselici a to v sobotu ve er a 
v ned li odpoledne i ve er pod májí na výletišti. Tak jako každý rok se hody 
vyda ily a Sokol m l z t chto hod  34.479 K s istého zisku.  
 
A jak to probíhalo o hodech v Kobylnicích p ed 30ti léty? Tedy v roce 1981. 
V zápise kroniky III. dílu z roku 1981 uvádí kroniká  pan Adolf Palásek 
následující: 
Stalo se již tradicí, že druhá srpnová ned le pat í tradi ním Kobylnickým hod m. 
Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. V sobotu 8. srpna 1981 v parku p ed 
sokolovnou se uskute nila p edhodová zábava a v ned li 9. srpna odpoledne i 
ve er rovn ž p ed sokolovnou za doprovodu oblíbené „Sob lanky“ probíhaly 
tradi ní hody. Odpoledne po así hodovník m p álo, ve er se rozpršelo a tak se 
hody p est hovaly do sokolovny. 
K hod m pat í stárci a stárky a ty letošní probíhaly pod taktovkou t chto pár : 

1. Beneš Petr, Vi arová Lenka 
2. Král Ji í, Radauscherová Dagmar 
3. Beneš Jaroslav, Burianová Radka 
4. Svoboda Ji í, Š udlová Zde ka 
5. Hloušek Miroslav, Klašková Eva 
6. Chlup Jaroslav, Budíková V ra 
7. Krej í Lud k, Rybniká ová Ivana 
8. Klaška Pavel, Jarmová Marie 
9. Smetana Václav, Vykoupilová Dana 
10. Chudá ek Miroslav, Ládiová Radka 
11. Chovanec Aleš, Švandová Libuše 
12. Klaška Vlastimil, Štefišová Helena 

 
Vše je p esn  ocitováno ze zápis   našich kronik. Lidská pam  není tak 
dokonalá, abychom si vše v ní uchovali. Proto jsme vd ni našim kroniká m, 

 
Hody dle zápis  v našich kronikách: 
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kte í v písemné podob  zanechali tyto zápisy pro nás i všechny další, kte í p ijdou 
po nás. Pat í jim za to uznání. 
 
Na záv r poznámka k letošním hod m 2011: 
Tradice hod  se udržuje každým rokem. Je velmi chvályhodné, že se naše 
mládež s nadšením pouští do stárkování. Všichni ob ané tuto aktivitu 
vítají a samoz ejm  Vám fandí. D kujeme naší mladé generaci za to, že 
se u nás dodržují staré tradice a že máme vždy možnost shlédnout krásu 
našich kroj . V íme, že se nadšení a zájem bude udržovat i po další léta. 
Rozhodn  se všichni budeme t šit na p íští krojovaný pr vod. 
P esto mám pro letošní ned lní hodové odpoledne jednu výtku. V tšina 
našich ob an  ekala na krojovaný pr vod a ten se neuskute nil. Bylo 
z ejmé, že pov trnostní podmínky nejsou nejlepší. Pokud by pr vod 
skute n  vyšel v 15 hodin, tak jak bylo v programu uvedeno, pak by 
všichni m li možnost Vás vid t. V 15:45 hodin se za alo schylovat k dešti 
a opravdu se rozpršelo. Tak pro p íšt  bude sta it, když se dodrží asový 
harmonogram.  

                                                        Zdenka Karmazínová 

HODY 2011
Letos, jako každoro n  po ostatcích, se za alo p emýšlet, kdo bude hlavní stárka 
na hody 2011. Vzhledem k tomu, že jsem už na ostatky d lala hlavní stárku, tak 
to letos padlo na m . Ze za átku jsem m la velké obavy, jak to budu zvládat, ale 
všichni mi moc rádi napomáhali, hlavn  m j stárek Pavel Št pánek a lo ská 
hlavní stárka Veronika Floriánová. I když jsem jim už d kovala, tímto bych jim 
cht la pod kovat ješt  jednou. Hlavn  za to, že když jsem v úterý p ed hody 
dostala angínu, nenechali m  ve štychu a snažili se mi maximáln  uleh it práci, 
abych mohla co nejvíce odpo ívat. Našt stí vše dob e dopadlo a já se, i díky nim, 
do hod  jakž takž vyzdrav la. 
První sch ze stárk  na letošní hody prob hla již v p lce dubna 2011. Jako 
každoro n  se sešli starší stárci, ale zavítali mezi nás i nové tvá e, což nás velmi 
pot šilo. Domluvili jsme se, kdy se budeme scházet, kdo s kým p jde a kolik nás 
bude. Také jsme m li v plánu, že se nau íme Moravskou besedu a p lno ní 
p ekvapení. Nakonec b hem dalších sch zí z toho postupn  sešlo a dohodli jsme 
se, že bude lepší, když nau íme nové stárky po ádn  tancovat. Další sch ze 
probíhaly v takovém duchu, že starší stárci hlavn  u ili nové po ádn  tan it a 
zpívat. Zhruba m síc p ed hody jsem nakoupila s hlavním stárkem krepové 
papíry a mašli ky s drátky, abychom si mohli za ít chystat ozdoby na nazdobení 
sálu a máje. Pozd ji stárky vyráb ly mašli ky na mašli kovou a na rozmarýny. 
Všichni stárci se domluvili na termínu, kdy se pojede pro víno. Vyšlo to na pátek 
29. ervence. Pomalu ale jist  se stárci za ali domlouvat na shán ní máje a chvojí 
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na v nec. Týden p ed hody jsme si íkali, jak nám to rychle uteklo a už jsme se 
za ínali t šit na ten t ídenní maratón. 
Byl pátek. Chudáci stárci museli vstávat už v p l páté ráno a museli jet do Mokré 
pro novou máju a chvojí. V ele s idi em povozu Karlem Klaškou, který nám 
úsp šn  máju dovezl, a Ladislavem Votápkem starším, který nám ji úsp šn  
skácel. Tímto bych Vám cht la ješt  jednou pod kovat za vaši ochotu a pomoc. V 
pátek m ly stárky sraz už po poledni. Nejd íve navázaly mašle na rozmarýny, 
které se p i zvaní dávají do dom , a potom nazdobily špici a v nec máje, které jim 
stárci mezitím p ipravili. Poté, co dorazil Ondra Beneš s je ábem. Stárci s pomocí 
pana Votápka p ipevnili špici a v nec na máju. Nakonec ji Ondra Beneš s pomocí 
je ábu a stárk  postavil. Když kone n  mája stála, mohli jsme se odebrat dom  k 
p íprav  na ve erní zábavu se skupinou Flash. 
     V sobotu ráno, jak již tradi n , stárky vstaly a p inesly pod máju snídani 
stárk m. Poté stárci šli dom  p ipravit se na zvaní. Kolem poledne si dali sraz u 
hasi ky a vyrazili. Na sobotní zábavu se nám letos velmi vyda ilo po así, takže 
probíhala v parku p ed Sokolovnou. Díky tomu p išla spousta návšt vník  a 
všichni se velmi dob e bavili. Na všechny návšt vníky ekala bohatá tombola.  
K tanci a poslechu hrála skupina Sabrinband. Myslím si, že sobotní zábavu m žu 
hodnotit za velmi zda ilou.  
     V ned li ráno op t stárky vstaly a donesly stárk m pod máji snídani, poté se 
odebraly dom . Vyzvedly si u m  kv tiny do vlas  i na kordule. N které se šly 
nechat na esat k místním kade nicím, aby jim to v kroji slušelo. Po ob d  se 
všichni stárci doma oblékli do kroj  a ve 14,00 jsme se v plném po tu sešli na 
mši. Mše trvala asi 45 minut. Potom se všichni stárci odebrali i s kapelou na 
ob erstvení k hlavní stárce. Vzhledem k tomu, že jsem slyšela negativní ohlasy 
na to, že se op t pr vod zdržel, tak bych se všem lidem, kte í na nás docela 
dlouho ekali, cht la omluvit. Ale není úpln  snadné p esv d it muzikanty, že je 
nejvyšší as vyrazit. Po za átku pr vodu jsme nejprve p ed naším domem 
zazpívali a zatan ili. Další zastavení prob hlo na autobusové zastávce, bohužel 
dále pr vod nepokra oval, protože nám to po así nep álo. Ve ty i hodiny pr vod 
dorazil do sokolovny, kde s nástupem stárk  za ala odpolední zábava s 
hudebním doprovodem skupiny Hornobojani. Než si stárky odvedly svoje stárky 
na ve e i, tak jsme se všichni spole n  vyfotili na h išti.  
     Ve erní zábava byla, stejn  jako odpolední, v Sokolovn . Zahájena byla ve 
20,30 nástupem stárk . Myslím, že se všichni hosté skv le bavili, což m  velmi 
pot šilo a m la jsem s toho velmi dobrý pocit. Stejn  jako v sobotu na n  ekala 
bohatá tombola. 
      Na letošních hodech se podíleli tito stárci: 
Hlavní pár – Klaudie Bílá a Pavel Št pánek, Monika erná a Pavel Š astný, 
Sabina Olahová a Vlastimil Knotek, Nikola Škva ilová a Antonín Neva il, Mirka 
Veverková a Michal Ulbrich, Kristýna Sta ová a Michal Bílý, Veronika Floriánová 
a Marek Irein, Andrea Knotková a Jakub Hrdli ka, Jana Da ková a Vítek Barták, 
Lucie Mazalová a Ji í Zich, Katka a Tomáš Prusovi, Lucie Harciniková a Lukáš 
Chlup, poslední stárek – sklepník Ladislav Votápek. Tímto bych cht la všem 
stárk m pod kovat za veškerou jejich ochotu a pomoc. 
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    Na záv r bych ješt  cht la pod kovat TJ Sokol Kobylnice, Sboru dobrovolných 
hasi  Kobylnice, restauraci Za Kovárnou, sponzor m a všem, co se podíleli 
nebo se jen p išli s námi pobavit na letošní HODY 2011. 

Klaudie Bílá, hlavní stárka 
 
 
O kroužku Šikulka 
V uplynulém školním roce chodilo do kroužku 10 d v at z 1. až 6. t ídy. 
Scházely jsme se už tradi n  ve tvrtek od 15 do 17 hodin. D v ata si 
vyrobila papírové koší ky, v ne ky a zví átka z p írodnin, draky, 
kornoutky s and lí ky jako adventní kalendá , váno ní ozdoby, zví átka 
z va e ek, drátkovaná srdí ka, potiskla si tri ka. Ukázky z naší dílny 
jste mohli vid t na výstavce k výro í školy.   
V nadcházejícím školním roce se budeme op t setkávat a to vždy ve 

tvrtek od 15 do 17 hodin v klubovn . Zveme všechny, ze kterých mají 
být šikulky, do našeho kroužku. 

        Anna Šmídová 
 

Bodamské jezero – kobylnický cyklovýlet 2011 
Z deníku ú astníka: 

Tak již zítra je odjezd. Když jsem se dostal kone n  dom , hodiny již 
ukazovaly šest. Proto prvn  sundat kolo z držáku a rychle provést o istu z 
ro ního prachu. V kbelíku již eká nap n ná láze . Celé kolo smetá kem mydlím, 
záhyb za záhybem. Potom beru hadici, nastavuji ostrý proud a celé kolo sprchuji. 
Vyvážím ho na slunce v nad ji, že jej poslední paprsky zapadajícího slunce 
osuší. Než se tak stane, p ináším mazací olej ve spreji. A pomalu, s d kladností 
mne vlastní, st íkám na každý kousek, který se má hýbat. Dokonce rozebírám 
brzdové a p ehazova kové bovdeny a snažím se je namazat. Ješt  nahustit 
pneumatiky a kone n  prohlašuji kolo za nachystané. Te  nachystat sebe. 
Proletím barákem, posbírám pár v cí. Ješt  se vracím pro plavky. P ihodím stan 
a spacák a prohlašuji za hotovo. Vzhledem k tomu, že je již p lnoc, rozhoduji, že 
spát se nebude. Na p l hodinky to nemá smysl. Ješt  jednou projdu v ci. Vše 
skládám do auta a odjíždím na sraz. Vychází to tém  dokonale. Autobus 
zastavuje t sn  po mn . 

Nastalo hemžení. Jedni skládají tašky do box  pod autobus. Druzí hledají 
výhodná místa v autobusu a zbytek nakládá kola do p ív su. Je s podivem, že za 
p l hodiny chaos utichá a jsme p ipraveni k odjezdu. Asi to d lá ta praxe z 
minulých let. 
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Takže: Sbohem Brno! a již vyrážíme na 700 km dlouhou cestu na západ. 
Po asi hodin  jízdy autobus sjíždí z dálnice a zastavuje. První zastávka. Ale 

ne urací. Vzdáváme poctu Alexandru Dub ekovi, p esn ji e eno jeho pomní ku 
postavenému pro vzpomínku na jeho tragický skon p i autonehod  nedaleko 
odtud. Najíždíme zp t na dálnici, abychom po asi p ti kilometrech op t sjeli. 
Tentokrát již vystupujeme. Jsme u Melikany. Jo, jo! Kultovní zastávka p i každé 
cest  na západ. Tentokrát jsem však porušil zvyk a nedal si misku napln nou 
r znými saláty. Netušil jsem totiž, že zde zastavíme a tak v kabele jsou 
nachystané ízky. Takže jen kafe na probuzení a zp t do autobusu. Prahu 
objíždíme po obchvatu, našt stí je brzy ráno a tak zde není žádná havárka, která 
by nás zdržela. Rychle se p esouváme dál na západ. Míjíme Plze . A už je p ed 
námi Rozvadov. Kone n  po ádná dálnice. Snad i zaspím. Zastávka p ed 
Mnichovem byla náro ná. Již jsme cht li nastupovat, když: „kde se vzali, tu se 
vzali“ – n me tí celníci a za ali kontrolovat autobus. Zjistili, že nám chybí jeden 
papír a problém byl na sv t . Po hodin  telefonování - chvíli N mci na ú ady, 
chvíli idi  dom  - a zaplacení asi t íset eur, nás kone n  pustili dál. Takže již 
žádné další zastávky a rychle do prvního záchytného tábora. Kone n  kemp v 
Lindau. Ješt  najít místa pro naše stany, ale dobrá v c se poda ila a m žeme 
za ít stav t. 

Ráno nás p ivítalo slune ními paprsky. Tak rychle ranní kávi ku na 
probuzení. Obléci cyklooble ení, každý podle svého uvážení, a již op t sedíme v 
autobuse. B hem cesty ješt  rozdat vlaje ky, prý, abychom se poznali. Asi po 
hodin  cesty zastavujeme v m st  Überlingen. Sundáváme kola z p ív su a 
lou íme se s autobusem. P íští t i dny již musíme spoléhat jen na svá kola, své 
svaly a svoje odhodlání. Pro dnešek to máme do kempu pouhých 66 km. Takže: 
„Sbohem pane idi i“ … a vydáváme se hledat cyklostezku. Trošku zmatkujeme v 
historickém centru, kde se nesmí jezdit ani na kolech. Ale již opouštíme 
Überlingen a vyrážíme podél pob eží Bodamského jezera sm r Lindau. Po pravé 
ruce voda narážející na b eh a lákající svojí istotou – „poj  se vykoupat“. Po levé 
ruce upravené vinice a všude klid a pohoda. Balzám na nervy. 

V m st  Meersburg mne zaujala budova s nápisem Staatsweingut 
Meersburg. P i mé neznalosti n m iny jsem si to pracovn  p eložil jako Státní 
ochutnávkový ú ad. A zase kolem samé upravené záhonky osázené kv tinami. 

Po dalších pár kilometrech projíždíme m sto Fridrichshafen, ve kterém je 
muzeum Zeppelinu a každý den zde startuje Zeppelin na vyhlídkový let kolem 
jezera. Již máme p l cesty za sebou a tak slézáme z kol a jdeme se vykoupat. 
Voda je senza n  osv žující. Ješt  kousek n eho do žaludku a hurá na další 
cestu. Kone n  Lindau. Projíždíme si historické centrum. Nesmíme opomenout 
vjezd do p ístavu. Na jedné stran  maják, na druhé hlídá mohutný lev. 

Ješt  máme dobrou náladu. Netušíme, co nás eká. Na pojmenování 
posledních 5 kilometr  se všichni shodli: Vrcholová prémie. P evod zvaný 
vyproš ovák a pot se jen ine. Kone n  kemp a v n m bazén. Nejúžasn jší 
vynález pro dnešní den. 
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mírného deštíku a po chvíli ustala úpln . Navíc nám to bylo jedno, hlavn , že 
ležíme. 

Ráno máme bojové. Místo klidu ke kávi ce rychle sesbírat v ci a uklidit do 
stanu. Op t se na nás snáší déš . Balíme provlhlé v ci v t sném stanu a rychle je 
p enášíme do autobusu. Na sušení není as. Za p l hodinky máme vyrážet. 
Sv te div se, idi  autobusu má pravdu. P esn ji e eno jeho maminka, která 
íkala: Ranní déš , ženský plá  a psí kulhání nemá dlouhé trvání. Deset minut 

p ed odjezdem se vyjasnilo a sluní ko se na nás smálo. Vyrážíme. Dnes je nám 
hej. V erejší vrcholovou prémii sjíždíme sm rem dol . Za chvíli jsme na okružní 
cyklostezce a pokra ujeme v zapo atém sm ru. Ani jsme nepoznali, že jsme již v 
Rakousku. Najednou vjíždíme do Bregenzu. Vítá nás p ístav s vyvázanými 
lod mi. Necháváme kola v p ístavu a p šky se vydáváme do m sta. P icházíme k 
tržnici. Tomu se nedá odolat. Procházíme st edem a pozorujeme stánky s rybami, 
s houbami, zeleninou. Odoln jší jedinci prošli, slabší podlehli a utratili n jaké to 
euro. 

Stoupáme do kopce sm rem k historickému m stu. Nacházíme zde typické 
hrázd né budovy. Cestou se zastavujeme v kostele zajímavém už jen svojí 
mohutností. Má docela jednoduchou výzdobu. Ale jak se íká, v jednoduchosti je 
krása. 

Vracíme se pro kola a pokra ujeme dál. Ne však daleko. Po pár zatá kách 
vjíždíme do divadla. Doslova. Kola opíráme o hledišt  a jdeme si sednout na 
místa. Celé divadlo je pod širou oblohou. Jevišt  je na pontonech nad hladinou. 
Nachystané kulisy vyr stají z vody. Vzhledem k tomu, že to vypadá, že se 
p edstavení nedo káme, nasedáme op t na kola a vyrážíme za dalším 
dobrodružstvím. Potkáváme krásný d ev ný most krytý st echou. Myln  se 
domníváme, že jde o hranice a tak fo áky jen cvakají. P ed námi je však v tší 
lákadlo – ekající autobus a v n m vychlazený iontový nápoj zvaný pivo. To byste 
nev ili, jak rázem rychlost p esunu stoupá. A to už vidíme autobus, odhazujeme 
kola a vrháme se na lednici. Piva jen sy í ve vyprahlých hrdlech. Po n jaké dob  
však zjiš ujeme, že ne všichni byli tak žízniví. Byli mezi námi i tací jedinci, kte í 
rad ji volili zajíž ku a bloud ní, než aby dali najevo, že je teplo zmáhá. Posiln ni 
sedáme op t na sedadla svých kol a vydáváme se vp ed. Tentokrát opravdu na 
státní hranici. Netrvá dlouho a p ejíždíme do Švýcarska. Švýcarsko nás vítá snad 
ješt  v tším teplem. Proto již dále neodoláváme a nedaleko Starého Rýna 
slézáme z kol, vym ujeme dres kolový za dres plavací a hurá do vody. 
Cyklostezky kolem jezera mají své nesporné výhody. Obzvlášt  ve dnech, kdy se 
sluní ko rozhodne poslouchat kalendá  ukazující, že je léto. B hem koupání 
studujeme letadla startující z letišt , jehož rozjezdová dráha kon í pár metr  od 
nás. Tak ješt  jednou do vody se ochladit a zp t na kola. P ijíždíme do 
Rorschachu. Zde máme trošku potíže. Cyklostezka se totiž záke n  ztrácí na 
staveništi a tak se nem žeme rozhodnout, zda jet po nádražním perónu nebo 

Ješt , že jsme se šli vykoupat odpoledne. Ve er se p ihnala bou ka. Byla tak 
prudká, že i stan místy „propršíval" a cákalo na nás. Našt stí brzy p ešla do 
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ve eru v tšina um lc  již svá díla dokon ovala a tak jsme si mohli prohlédnout 
výsledek celodenní práce. A že zde byly i podivné výtvory. A znovu do pedál . To 
nás již vítá Arbon. Cíl dnešní etapy. Dnes našt stí žádné p ekvapení na záv r. 
Oproti megakempu v Lindau je zde tém  komorní prost edí. Místo bazénu voda 
jezera. Klid jen trochu ruší železnice v t sné blízkosti kempu. Našt stí však to 
není železnice eská a tak u projížd jících vlak  je slyšet více svišt ní v tru než 
dun ní kol po kolejnicích. Ve er si jdeme sednout na b eh jezera. Pozorujíce 
hv zdnou oblohu, upoutá náš zrak stoupající svítící bod. Nejd íve myslíme, že se 
jedná o lampión št stí (nebo n kdo íká spln ných p ání), ale když jej za chvíli 
následuje celé „procesí" usuzujeme, že je to spíše dekorace k p edstavení v 
divadle v Bregenzu. A  je to jak chce, vykouzlilo to nádhernou romantiku ve era. 

Ráno nás budí slunce a jasná obloha. Než se nasnídáme, každý se snaží 
trošku osušit stan. Ale není mnoho asu a tak nakonec balíme i mokré. Vše sbalit 
a naskládat do autobusu. P ed námi je poslední úsek naplánované trasy a na 
trase Kostnice. Po pár kilometrech však zjiš ujeme, že nejen ujetými kilometry živ 
je lov k a že chybí ranní vzpruha. Proto opouštíme cyklostezku a usazujeme se 
na zahrádce restaurace ve stínu strom  na kafe. Dobrou náladu posiluje i pohled 
p es jezero na druhý b eh, kudy jsme jeli p edev írem. Posiln ni na duchu i na 
t le stoupáme op t do pedál . Hranice Švýcarska se blíží a v kapse z stalo 
n kolik frank . Proto ješt  jedna zastávka v ob erstvovn , poslední franky jsou 
pry  a již m žeme s klidem p ekro it hranice. A již nás vítá Konstanz – Kostnice. 
Ukazuje se v tom nejlepším sv tle a vystavuje na obdiv své nejkrásn jší pohledy. 
P ijíždíme do p ístavu, kde op t necháváme kola a p šky se vydáváme na 
obhlídku m sta. Mí íme k Münsteru. Cestou míjíme úžasná zákoutí, která skrývají 
stavby neuv itelných vzhled . Jednou je to kašna se zají ky chrlícími vodu, jindy 
malovaný d m, a  starobylý, p ec hý ící pestrostí barev. Münster nás vítá 
p ív tivým chládkem. Jaká úleva proti výhni rozpálené dlažby. Ale to již nás 
pohlcuje stavba. Nádhera. Jiné slovo snad nevystihuje krásu výzdoby. 
Procházíme se po dlažb , která pamatuje již n jaké to století a dýchá na nás klid 
a rozvaha v k . Na n koho ale dýchla asi málo, protože dostal nápad: Podíváme 
se na v ž! Asi se mu postesklo po vrcholové prémii z prvého dne. ekalo nás 
totiž 193 schod , po kterých se vystoupalo do výšky 52 m nad terén. Malý zádrhel 
byl v tom, že schody musel lov k zdolat v jednom zátahu, pokud necht l 
zdržovat. Neustále se totiž n kdo trousil nahoru a dol . Že si ti lidé nedají pokoj, 
ani tolik schod  je neodradí. Odm na byla však dokonalá. Rozhled nejen na 
celou Kostnici a její okolí, ale i na „nekone nou" hladinu jezera posetou bílými 
te kami plachet, ženoucími lod  po h betech vln za dobrodružstvím neznámých 
dálek. Opouštíme Münster a vydáváme se p es m sto navštívit místo, kde žil Jan 
Hus p ed svojí smrtí. Jednu zastávku však ud lat musíme. Nejde minout 

st edem staveništ . Nakonec polovina jede po perónu a polovina staveništ m. 
Kdo jel správn , jsme nezjistili, protože lidé z okolí pok ikovali na ob  skupiny. 
Ješt , že jsme nerozum li. Rorschach se nám však odm nil i kulturním zážitkem. 
Na místní pláži totiž probíhal festival pískových soch. A vzhledem k blížícímu se 
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seznamujeme s historickými fakty, která, jak zjiš ujeme, ne vždy byly u nás 
p esn  interpretována. Poslední sbohem Husovi a již rychle zp t na náb eží. 
Vyrážíme zdolat posledních pár kilometr . P es dálnici se dostáváme pomocí 
mostu, u n hož schody nahradila spirálovit  sto ená cesta. Senza ní vynález pro 
cyklisty. Ale p íliš to nekomentujeme a sp cháme dál. Vždy  nás ješt  eká 
Reichenau. Ostrov nazývaný ostrov zeleniny. P stování zeleniny zde dokázali 
pozvednout na úrove  okrasné zahrady. Lány jsou osázené nap íklad t i ádky 
zeleného salátu, následují t i ádky erveného salátu, pokra uje op t zelený 
kozlí ek. Barevné variace dopl uje v n  fenyklu, jehož sklize  práv  probíhá. 
Vyjíždíme na nejvyšší místo ostrova a hledáme na prot jším b ehu, kde asi stojí 
autobus. Ješt  taková dálka!! Ale stejn  si neodpustíme návšt vu místního 
kláštera. Poslední nákup v místním obchod  a již vidina cíle s autobusem. 
Kone n  se do káváme. Autobus je zde. Slézáme z kol. Ješt  jednou 
vym ujeme cyklodresy za plavky a jdeme spláchnout prach a pot do vod jezera, 
které nám d lalo spole nost v minulých t ech dnech. Naložit kola, poslední jídlo 
p ed odjezdem. A op t sbohem, tentokrát Bodamské jezero a op t 700 km, 
tentokrát opa ným sm rem, sm rem na východ, sm rem dom . 

Tak máme b hem t í dní za sebou 184 km v sedle, projeté t i státy Evropy, 
spoustu fotek a hlavn  zážitek, na který budeme vzpomínat celý rok a díky n muž 
se budeme již t šit na p íští rok na další zájezd. 

Rudolf Stan k, ú astník zájezdu 

 
CESTOPISNÝ SERIÁL - M STA SV TA: 

SINGAPORE 
Singapur založil v roce 1819 Sir Thomas Stamford Raffles (p írodov dec a 
obchodník) z Britské východoindické spole nosti. V roce 1867 se stal britskou 
korunní kolonií a byl jí do doby vyhlášení nezávislé republiky v roce 1965. Singapur 
pat í mezi nejvysp lejší ekonomiky sv ta. Je finan ním, obchodním a dopravním 
centrem sv tového významu a je považován za zemi s v bec nevyšší kvalitou života 
na planet . Druhý nejv tší p ístav na sv t  je velice strategické místo a letišt  Changi 
je d ležitý letecký uzel mezi Evropou, Asií a Austrálií. Toto m sto leží na ostrov , 
který je odd len úzkým pr livem od malajského poloostrova. Klima je tropické a po 
celý rok stálé. Mluví se ty mi ú edními jazyky: ínsky, anglicky, malajsky a 
tamilsky. Dnes je tento m stský stát p ezdíván tygrem jihovýchodní Asie, a koliv 
eský p eklad zní: lví m sto. Symbol lva Merlina má také ve svém znaku.   

okoládovnu a nevstoupit do ní. okoláda voní na celou ulici a tím nás dostala. 
Takové množství okolády!! To jsou bonboniéry, to je balená okoláda, je tu však 
i okoláda nalitá na plech a ztuhlá do plát , z kterých vám ulomí, na kolik se 
cítíte. okoláda, samá okoláda! R zné p íchuti, každá jiná. A již ale hledíme na 
Hus v d m stojící v t sné blízkosti starobylé brány. Vítáme se s paní, která tu 
hlídá. A vítáme se esky. Vždy  d m pat í ech m. P i prohlídce se 
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Singapur, jako jedno z nejmodern jších m st na sv t , dnes láká návšt vníky 
neskute nou architekturou v etn  mnoha mrakodrap , neuv itelnou istotou 
v ulicích a p edevším svým multikulturním složením.         
Procházku m stem m žeme za ít na míst  s nejhustším výskytem mrakodrap , které 
naleznete v obchodní tvrti CBD poblíž zálivu Marina Bay. P íjemný odpo inek 
nabízí tzv. „Singapurská Stodolní“ na jihozápadní stran  tohoto zálivu, kde m žete 
ochutnat místní výborné „Tiger Beer“ s výb rem mo ských specialit, na které sta í 
ukázat prstem v obrovských akváriích. V nedaleké tvrti Riverside naleznete ta 
nejznám jší muzea a divadla. Novou expozici nabízí nap . Národní muzeum, kde se 
dozvíte vše o tomto m st  modern  pojatou a nenáro nou prohlídkovou formou. Za 
zmínku stojí výhled z n kterého z mrakodrap , nap . ze 70-tého patra budovy 
Swissotel. asov  neomezená možnost posed t a ob erstvit se u výhledu na m sto 
vybízí pose kat až do setm ní a vychutnat si pohled také na bohat  osv tlené no ní 
velkom sto. Pro nákupuchtivé návšt vníky slouží ulice Orchad a její okolí, kde eká 
mnoho obchod  na kilometrech ulic. Samoz ejmostí jsou také velká obchodní centra, 
kam nemusíte využít m stskou dopravu, ale m žete se sem dopravit nap . kabinkovou 
lanovkou, kterou známe z horských st edisek. Zajímavostí, jako nap . fotbalové h išt  
na mo i, nejvyšší vyhlídkové tzv. ruské kolo na sv t  „Singapore Flyer“, nádherná 
botanická zahrada, ZOO aj., je mnoho. Park  ve m st  naleznete více než 30 a 4 
p írodní rezervace i s deštným pralesem. Mramorem vykládané ve ejné toalety už Vás 
poté ani nep ekvapí. 
Nelze nezmínit ostrov zábavy Sentosa nejen pro d ti. Po zakoupení balí ku s výb rem 
atrakcí vás p esune visutý vlak nebo lanovka na blízký ostrov plný zábavy. Rozhodn  
stojí za návšt vu 4D kino, n která z vyhlídek, Akvárium s delfíním p edstavením, 
Marlin aj., což Vám zabere skoro celý den. Pokud však hodláte navštívit nov  z ízený 
Hollywood – Universal Studios, jeden den bude rozhodn  málo.   
Co Vás ale zaujme nejvíce, je prolínání staré ínské a indické tvrti s moderní 
architekturou. Nejen že m žete svéráznými uli kami dojít k stoletým buddhistickým a 
hinduistickým chrám m, které stojí za nahlédnutí, ale hlavn  ochutnat z jednotlivých 
kultur. A rozhodn  ochutnat co nejvíce z místního jídelní ku. Vynikající ínskou 
polévku i kachnu v medové omá ce, samoz ejm  v miskách a k ní h lky. Indickou 
sm s podávanou na banánovém listu bez p íboru i h lek, prost  se jí pravou rukou. 
Nevynechat mo ské plody a to p edevším krevety a kraby. erstvé š ávy nap . 
cukrot tinovo-mango-banánovou. Pe ený banán a spousty dalších dobrot.     
Kvalitn  propracovaný a p edevším jednotný m stský dopravní systém, který 
v Asijských velkom stech není samoz ejmostí, nabízí metro (SMRT) s chytrým 
systémem návratných karet, bus a taxi. Doporu uji zakoupit zvýhodn nou vícedenní 
jízdenku, ke které obdržíte slevové kupóny pro vybrané turistické zajímavosti. Pozor 
na davy obyvatel , kte í jezdí výhradn  m stskou dopravou. P t milión  lidí s druhou 
nejv tší hustotou zalidn ní na sv t  (hned za Monakem) se pozná na každém rohu. 
B žn  narazíte na lidi nejen všech barev pleti, ale také tak rozdílných vyznání, jako 
jsou buddhisté, muslimové, k es ané, hinduisté, sikové, taoisté a spousty dalších. 
Každý návšt vník ocení istotu v ulicích, na kterou dohlíží nespo et kamerových 
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systém , které jsou dopln ny cedulemi o zákazu odhazování papírk , plivání na zem, 
pití na ve ejnosti… a také o zákazu žvýkání žvýka ek (ty tady nekoupíte). V p ípad  
porušení Vás nemine velká pokuta, která je vy íslená hned na výstražné ceduli pod 
jednotlivými symboly. Ubytování si zaru en  vyberete dle libosti z nabídky mnoha 
hotel  a hotýlk .     
Návšt vu tohoto m sta je vhodné spojit s jinou cílovou destinací, nebo  posta í 2-4 
dny pro poznání toho nejzajímav jšího. V as zjist te možnosti tzv.stop-overu u 
vybraných leteckých spole ností, které do Singapuru létají, a m žete na pár dn  bez 
jakýchkoliv vízových povinností vystoupit na již zmi ovaném letišti Changi. Vyplníte 
pouze p íletovou imigra ní kartu, kde Vás na jedné stran  mile vítají a na druhé hrozí 
smrtí za dovoz drog. No a na záv r p i ekání na odlet ješt  m žete strávit volný as 
nap . v letištních bazénech, v pralese, i v botanických zahradách na jednotlivých 
terminálech.                                                                                         Petr Peško 
P ÍŠTÍ DÍL RÁDI VYBEREME Z VAŠICH P ÍSP VK  

 
Co íká matrika?  
K datu 31.12.2010 bylo v naší obci p ihlášeno k trvalému pobytu 974 obyvatel, 
z toho 501 žen a 473 muž .  
V pr b hu roku 2010 se 48 ob an  p ist hovalo, 14 ob an  se odst hovalo, 
narodilo se 13 d tí a 7 našich spoluob an  zem elo.  

Jaroslava Urbánková 
 

as ovocných knedlík : 
Letošní rok je pom rn  bohatý na úrodu r zných druh  ovoce. Nabízíme Vám 
n kolik recept , jak lze využívat ovoce na p ípravu knedlík  v našich domácnostech. 
Jaké t sto si na ovocné knedlíky p ipravíme, záleží na rodinné tradici a chuti, ale i na 
tom, ze  kterého ovoce knedlíky práv  p ipravujeme. Je dob e, když t sta st ídáme, 
abychom dosáhli i v p íprav  ovocných knedlík  v tší pestrosti.  
 

Spa ené t sto: 
250 g hrubé mouky, 50 g tuku, 30 g cukru, trochu soli, 2 vají ka, ¼ l mléka 
Postup: Mouku prosejeme do mísy, p idáme trochu soli a spa íme ji vroucím mlékem. 
Umícháme na hustou kaši. Tuk t eme s vejci a cukrem do p ny a po ástech 
p idáváme mou nou kaši, až zad láme tužší, ale vlá né t sto. Na pomou eném vále 
rozd líme t sto na kousky a obalujeme do n ho ovoce, nejlépe meru ky nebo švestky. 
Uva ené knedlíky sypeme tvarohem nebo mákem a pokropíme rozpušt ným máslem. 
 

Odpalované t sto: 
250 g hrubé mouky, 50 g tuku, ¼ l mléka, trochu soli, 3 žloutky 
Postup: V mléce rozpustíme tuk a s l a p ivedeme do varu. Za stálého míchání 
vsypeme mouku. Stáhneme z plotny, dob e promícháme a vrátíme znovu na plotnu a 
intenzivn  mícháme, až se t sto propa í. T sto necháme vychladnout a postupn  do 
n j zašleháme jeden žloutek, po druhém. Na pomou eném vále tvo íme z d leného 
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t sta knedlíky, plníme ovocem a va íme asi 6 minut. Uva ené sypeme tvarohem nebo 
mákem, p ípadn  opraženou strouhankou. 
 

T sto kyp ené tvarohem a brambory: 
200 g tvarohu, 200 g va ených studených nastrouhaných brambor, 140 g hrubé mouky 
(možno smíchat s trochou krupice), 1 vají ko, trochu soli, ovoce 
Postup: Ze surovin vypracujeme hustší t sto. Vyválíme je a rozkrájíme na tvere ky, 
které naplníme ovocem. Va íme je 5–7 minut a sypeme tvarohem, mákem, perníkem 
nebo strouhankou a pokropíme rozpušt ným máslem. 
 

Tvarohové t sto: 
250 g m kkého tvarohu, 250 g hrubé mouky, 1-2 vají ka, trochu soli, 30 g tuku, 30 g 
cukru, asi 5 lžic mléka (podle hustoty tvarohu) 
Postup: V míse t eme vejce, tuk, cukr a postupn  p idáme tvaroh, mléko s l a mouku. 
Vypracujeme  vlá né t sto, které rozd líme na kousky a naplníme ovocem. Knedlíky 
va íme 6-8 minut a sypeme mákem nebo tvarohem a mastíme rozpušt ným máslem. 
 

Kynuté t sto: 
½ kg hrubé mouky, ¼ l mléka, 15 g droždí, 10 g cukru, 1 vají ko, lži ka soli 
Postup: Mouku prosejeme do mísy, p ilijeme droždí vykynuté v mléce a ostatní 
suroviny a vypracujeme tuhé t sto, které necháme vykynout. Pak na pomou eném 
vále vykrajujeme lžící kousky, které roztla íme na  placi ky a naplníme bu  erstvým 
ovocem, nebo r znými povidly. Va íme je p ikryté 5 minut, potom je obrátíme a 
nep ikryté dová íme dalších 5 minut. Pokud jsou knedlíky malé, tak zkrátíme dobu 
va ení. Vyjmeme z vody a lehce každý knedlík vidli kou natrhneme, aby z nich vyšla 
pára a nesrazily se. Sypeme nastrouhaným tvarohem, perníkem, mákem nebo 
osmaženou strouhankou. Vždy mastíme máslem. 
 

Bramborové t sto: 
½ kg nastrouhaných studených va ených brambor (nejlépe uva ených z 
p edcházejícího dne), 150 g hrubé mouky, 20 g krupice, 1 vají ko, trochu soli 
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme t sto. T sto rozd líme na kousky a 
naplníme každý kousek t sta zralou švestkou. Va íme asi 5-6 minut a sypeme 
nej ast ji mákem s cukrem. 
 

Na záv r ješt  jednu sladkou te ku. KRUPICOVÝ NÁKYP: 
½ l mléka, krupice, cukr, trochu soli. Uva íme hustou kaši a necháme ji vychladnout. 
Postup: 100 g másla, 100 g mletého cukru, citronovou k ru a 3 žloutky t eme a po 
kouskách p idáváme krupicovou kaši a nakonec p idáme sníh z 3 bílk . Vymažeme 
dortovou nebo bábovkovou formu nebo remosku máslem a vysypeme strouhankou. 
Do ní vložíme vrstvu krupi né kaše, na to meru ky nebo jiné kompotované ovoce a 
op t vrstvu krupice. Zape eme do r žova p i teplot  150°C p ibližn  45 minut. 
M žeme konzumovat v teplém nebo studeném stavu. Také lze porce nákypu p izdobit 
šleha kou, nebo strouhanou okoládou.                Zdenka Karmazínová 



15

SUDOKU 
Tímto se všem luštitel m omlouvám za to, že jsem v as neodhalila redak ního 
šotka, který špatn  p epsal sudoku z minulého ísla. I p esto nám jeden luštitel 
poslal vylušt ní s opravou nesprávn  dopln né íslice. Panu Ladislavu Sta ovi  
staršímu blahop ejeme a posíláme malý dárek.             
                                                                                                  Dana Šmídová 

KLUB MAMINEK
Klub maminek se schází vždy v úterý od 15,30 v klubovn ve dvo e za
knihovnou.

PROGRAM KLUBU MAMINEK

ZÁ Í
 výroba tvarovacího balonku
 sluní ko z papírového tácku
 tvo ení z pískové hmoty
 drak z nafukovacího balonku 

ÍJEN
 papírové akvárium
 pohyblivé myšky z o íšk
 malování na textil
 záložka do knížek

LISTOPAD
 lampiony
 papírová ko i ka, pejsek (jiné zví átko)
 provlékací obrázky s ubrouskovou

technikou
 sn huláci pomocí prstových barev
 stojánek na dopisy nebo ubrousk

PROSINEC
 hv zdi ka ze slupovacích barev
 sn hulák z ponožek
 strome ek ze d ívek

Zveme všechny d ti i jejich maminky nebo tatínky k ú asti na našich sch zkách.
Anežka Pospíšilová za Klub maminek
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sho  mi jednu hrušti ku. 
Sho  mi jednu nebo dv , 
budou sladké ob  dv . 
 
P ipomn te si, jak jste šli 1. zá í do ško
 do školy, a vymalujte obrázek: 

Vymalujte listy a ur ete, 
ze kterých strom  spadly 

1.  2. 

3.    4.  

princezna? 

D tem pro zábavu a rozptýlení

Foukej, foukej v t í ku
 

Foukej, foukej, v t í ku, 

 
Kdopak pozná, 
co plete na zimu 
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SPORTOVNÍ AKTIVITY PO ÁDANÉ OBCÍ KOBYLNICE 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

 

CVI ENÍ MAMINEK S D TMI do 3 let 
Cvi ení bude probíhat v úterý v 9,15 hod. v sále sokolovny v Kobylnicích. 

S sebou je nutné mít sportovní oble ení, p ez vky pro rodi e i d ti, pití a 
podložku na cvi ení.  
Cena je 200 K /pololetí nebo 400 K /do konce ervna. Cvi ení povede Šárka 
Valášková.  
CVI ENÍ PRO ŽENY 
 Cvi ení bude probíhat každé úterý od 18,45 hod v sále sokolovny, cvi ení 
povede paní Dvo á ková. S sebou je nutné mít p ez vky, pití a podložku na 
cvi ení. Cena je 500 K /od íjna do konce kv tna.  
 

B IŠNÍ TANCE 
 B išní tance budou probíhat každou st edu od 19,00 hod. v sále 
sokolovny, cvi ení povede Eva Benešová. B išní tanec je pro všechny ženy a 
dívky, nehled  na v k, postavu nebo pohybové nadání. Budete se u it základní 
prvky i r zné styly. 
S sebou na hodinu: jakékoliv tri ko, pohodlné kalhoty nebo sukni, boty nejlépe 
m kké balerínky, cvi ky nebo jen i teplé ponožky, jakýkoliv šátek na zavázání 
okolo pasu. Cena je 500 K /do konce ervna. 
 

TENIS 
 Tenisový kroužek pro d ti od 8 do 15 let bude probíhat každou st edu od 
16.30 – 17.30 a 17.30 – 18.30hod. První sch zka je 7. zá í 2011 na víceú elovém 
h išti. Cena je 1000,- K /do konce ervna. Kroužek povede Petr Peško. V m síci 
zá í prob hne zdarma p ípravka a výb r vhodných adept . Pro nejlepší je 
dohodnuto hostování na turnajích pod hlavi kou TK Šlapanice.  
 

Platby se vybírají do konce íjna v ú edních hodinách na OÚ. 
 

Obec Kobylnice zve všechny d ti od 6 – 9 let do kroužku 
             MÍ OVÝCH HER 

Kroužek bude každý pátek od 16,30 – 17,15 hod. v sále sokolovny v 
Kobylnicích,  
za ínáme již 16.9.2011, 

  s sebou je nutné mít p ez vky. 
Cena 400 K , platba bude probíhat až po zjišt ní 
zájmu o kroužek, mí ové hry povede Jana Fišerová 
Drlíková. 
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22 
 

Kulturní komise p i Rad  obce Kobylnice po ádá 
BABSKÉ HODY, 

které se uskute ní 12. 11. 2011, v sále sokolovny v Kobylnicích. 
Zahájení ve 20 hod., k tanci a poslechu hraje skupina Sabrinband. 
Informace o volných místech u paní Jany Polá kové, Na Návsi 59. 

Srde n  zvou stárky. 
 

 

 
 

Komise pro d ti a mládež uspo ádá dne 
27. 11. 2011 odpoledne 

zdobení adventního v nce a zahájení adventu. 
Podrobnosti budou zve ejn ny na plakátcích, na 

webových stránkách obce i v hlášení. 
 
 
 

Kulturní komise zve všechny d ti i 
rodi e na Mikulášský rej, 

který se bude konat 
v sobotu 10. prosince 2011 

odpoledne v sokolovn . 
Po skon ení odejdeme spole n  

k obecní líp  a bude následovat 
Rozsv cení váno ního stromu. 
Bližší informace budou zve ejn ny 
na plakátcích, na webu, v obecním 

rozhlase. 
 

 
 
 
 
Tradi ní Turnaj v nohejbale trojic o putovní pohár po ádá 
TJ Sokol Kobylnice v sobotu 17. prosince 2011 od 8,00 
hodin v sokolovn . 
Srde n  zveme všechny ú astníky i diváky.  
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Sb r železného šrotu provedou hasi i ješt  letos na podzim. P esný termín 
bude oznámen rozhlasem na webu i v kabelové televizi. Vynášejte, prosím, odpad 
p ed domy až v sobotu ráno, aby nedocházelo k jeho zcizování. T žké v ci 
pomohou hasi i vynést z domu p i sb ru.  

D kují hasi i 
 

 MOBILNÍ SVOZ ODPADU 
 

12. listopadu 2011 
prob hne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu. 

 

odpad od do obec Stanovišt  

objemný 9,00 12,00 Kobylnice Parkovišt  u víceú elového 
h išt  

nebezpe ný 9,00 12,00 Kobylnice Parkovišt  u víceú elového 
h išt  

 
VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD - v rámci sb ru objemného odpadu je možno 
odevzdat:   
rozm rné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd. 
 

Do kontejneru nepat í !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!! 
 

NEBEZPE NÝ   ODPAD - v rámci sb ru nebezpe ného odpadu je možno 
odevzdat:          
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, edidla a jiné chemikálie, v etn  zne išt ných 
obal  z t chto odpad , dále akumulátory, mono lánky, hnojiva, istící 
prost edky a léky  
ZP TNÝ ODB R - v rámci zp tného odb ru je možno odevzdat:  
Velké domácí spot ebi e: ledni ky, mrazáky…atd. 
Malé domácí spot ebi e: mixéry, žehli ky, fény…atd. 
Spot ebitelská za ízení: televizory a veškerá spot ební elektronika (videa, 
rádia..atd.) 
Za ízení informa ních technologií: monitory, po íta e a jejich p íslušenství, 
telefony..atd. 
Elektrické a elektronické nástroje: vrta ky, brusky, šicí stroje… atd. 
Osv tlovací za ízení: zá ivky, výbojky… atd.  
 
UPOZORN NÍ: 
Od za átku zá í zm nila svozová firma den, kdy vyváží odpad. Takže nap íšt  
bude odpad odvážen vždy v pátek sudého týdne. To znamená v nejbližší dob  
23. zá í, 7. íjna, 21. íjna … 
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Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc 

sociáln  pot ebným, azylové ubytování i pracovní p íležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 

Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
Vatované p ikrývky, polštá e a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hra ky – nepoškozené a kompletní 

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME:
ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických d vod
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
zne išt ný a vlhký textil 

Sbírka se uskute ní : 

dne: 10. íjna 2011 

as:       7:30 – 17:00 hod. 

místo:   obecní ú ad

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, 
aby se nepoškodily transportem

D kujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sd líme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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• •gsm: 734 621 151 e-mail: servis@kosemo.cz www.kosemo.cz

tel.: 513 034 322

Nezapomeòte na roèní servisní prohlídku!

- èištìní plynových kotlù

- servis plynových kotlù

- montáž plynových kotlù



24

INZERÁT – Prodej RD v Bošovicích 
Jedná se o zrekonstruovaný jako 
novostavba s menšími dokon ovacími 
pracemi Bošovice, patrový, krajový  i 
pro 2rodiny k bydlení, v pat e 3 pokoje 
a menší hala s odpo inkovým koutem, 
dále p ízemí 2+1 lze i jako v tší 1+1, 
koupelna, WC, nové omítky, podlahy 
parkety, beton, nové rozvody IS, 
kompletn  nová st echa, zateplení, nová 
fasáda, nová okna, jsou i hosp. místnosti 
a sklep, vjezd s možn. vybudování park. 
stání nebo garáže, zahrada 100m od 
domu na p kném míst , cena 3,7mil.K  
k jednání, výrazná sleva, telefon 
728 140 655. 

 
Protože nám zbylo kousek místa, zkusíme SUDOKU na poškádlení „šotka“.  Není 
sout žní, ale zkuste poslat nebo osobn  doru it vylušt ní na obecní ú ad. 
Lehká: 
 

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

 



Divadlo v Bregenz Sochy z písku

Kostnice přístav Kostnice Husův dům
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