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Jak roste naše škola 
Rodiče kobylnických dětí byli od vzniku samostatné kobylnické školy zvyklí, že zdejší 
škola musí z důvodu malého počtu žáků a také z důvodů kapacitních slučovat 
jednotlivé ročníky. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků i nevyhovující kapacitě 
učeben bylo před časem rozhodnuto, že je potřeba rozšířit školu, aby každý ročník 
měl svoji učebnu. Původní návrh, že se škola „nastaví“ směrem vzhůru nad původní 
starou budovou, jsme po předložení studie zavrhli, protože už dnes je budova školy 
největší v obci a po realizaci nástavby by se ještě zvýšila a vystupovala by tak nad 
celkem hladkou linii střech okolní zástavby. Velmi nevzhledně by to působilo zejména 
v kombinaci se sousedící mateřskou školou. Navíc by to znamenalo honit žáky i 
zaměstnance školy ještě o jedno patro výše, což by mimo jiné taky zhoršovalo 
bezpečnost stavby při nějaké mimořádné situaci, třeba při požáru.  
Architektonicky se jako mnohem vhodnější řešení ukázal druhý návrh, totiž zbudovat 
nástavbu pro školu nad dvorním křídlem mateřské školy. Tato stavba je nižší než 
původní objekt školy a dokonce i při její realizaci byla natolik ukrytá, že leckdo ani 
nevěděl, že na školním dvoře probíhá stavba za více než 6 milionů korun. Jistě k tomu 
přispěla i rychlost výstavby, protože stavební práce probíhaly od 8. srpna do 30. 
listopadu. V době, kdy píšu tyto řádky, probíhá doladění posledních detailů tak, aby 
stavba mohla být zkolaudována. Poslední větší prací, která zůstává až na jaro, je 
povrchová úprava zateplené fasády na budově staré školy a na obecním úřadu 
z dvorní strany. Přidaná tepelná izolace, kterou obec objednala až v průběhu stavby, 
by měla snížit energetickou náročnost přesto, že se dnes topí v daleko více 
místnostech než dříve. 
Původně jsme předpokládali, že při této rychlosti výstavby bychom mohli začít školu 
stěhovat do těchto prostor v lednu a druhé pololetí školního roku už zahájit v nových 
učebnách. Ve stavbě však bylo zabudováno veliké množství vlhkosti, zejména 
v podlahových betonech a omítkách. Ukázalo se, že v chladných zimních měsících se 
sráželo na oknech a dalších chladnějších místech tolik vody, že až stékala po zdech a 
zahájit v tomto prostředí provoz by bylo určitě ke škodě jak budovy, tak i dětí. Celou 
zimu jsme proto v objektu střídavě topili a větrali, takže dnes se už zdá, že vlhkost je 
pryč. 
Nástavbou vznikly tři nové učebny, kabinet, šatny a sociální zázemí pro žáky. Prostor 
nástavby je s původním objektem školy propojen opláštěným ocelovým krčkem, který 
umožňuje, aby se děti i učitelé mohli po obou částech školy nerušeně pohybovat 
v teple a suchu. Zároveň byl v prostoru vestibulu obecního úřadu vybudován výtah, 
který umožní přístup žáků s omezenou schopností pohybu, pokud by se takoví 
v budoucnu v naší škole vyskytli. Tento výtah také zpřístupnil zasedací místnost 
obecního úřadu, kam se mnoho našich starších spoluobčanů doposud jen obtížně 
dostávalo. Všechny tyto úpravy také umožní, aby mateřská škola získala navíc pár 
metrů čtverečných prostoru v přízemí staré školy a kabinet pro učitelky, organicky 
propojený přímo s hernou dětí. 
V současné době řešíme jednak vybavení nových učeben školním nábytkem, ale 
zejména bychom chtěli tyto nové prostory vybavit také moderní didaktickou technikou. 
Vedle interaktivních tabulí, které dnes už máme i ve staré budově, bude nástavba 
vybavena také soupravou 18 kusů přenosných počítačů tak, aby vždy 1 až 2 
vyučovací hodiny denně mohli být žáci v každé z těchto tří nových učeben vzděláváni 
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nejmodernějšími metodami a pro děti velmi přijatelnou a dokonce zábavnou formou. 
Toto samozřejmě vyvolává jednak náklady na straně obce, ale hlavně do budoucna 
nároky na pedagogický sbor. Aby paní učitelky byly schopné techniku využívat 
efektivně, budou se samy muset také dost intenzívně vzdělávat a třeba vytvářet různé 
výukové programy. Držme palce, ať se jim to podaří co nejlépe. 

      Lubomír Šmíd, starosta obce  
 
Místní akční skupina Za humnama 
MAS (místní akční skupina) Za humnama je občanské sdružení, které působí na 
území 44 obcí od Měnína po Bučovice a od Pozořic po Těšany. MAS je založena na 
principech místního partnerství za účelem zlepšování života na venkově v celé jeho 
pestrosti a k vytváření podmínek pro komplexní rozvoj venkova. 
Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a 
veřejné správy (zastoupené obcemi, resp. svazky obcí), které spolupracují na rozvoji 
venkova a při získávání finanční podpory pro svůj region zejména metodou LEADER. 
Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru, veškeré náměty a projekty 
tedy vycházejí ze skutečných místních potřeb, nikoliv direktivně stanovených krajskou, 
státní nebo evropskou mocí shora.  
Naše místní akční skupina vznikla už v roce 2006, ale protože hned při své první 
snaze o získání dotace nebyla úspěšná, ztratilo tehdejší vedení elán a činnost ustala. 
Přitom se to ukazuje jako docela velká škoda, protože jsou i v naší blízkosti dvě 
úspěšné „MASky“, které v uplynulých letech dosáhly na financování řady zajímavých 
projektů z evropských prostředků. Například naši sousedé v MAS Moravský kras 
získávají pro svoje území přibližně 10 - 15 milionů korun ročně a to třeba na projekty 
v oblasti zemědělství, drobného podnikání, opravy místní infrastruktury ale třeba také 
na různé sociální projekty a stejné je to i v MAS Kyjovské slovácko v pohybu. 
Snahou současného vedení MAS je vytvořit takové podmínky a prostředí, ve kterém 
budou opravdu všechny zúčastněné skupiny (veřejný a neziskový sektor i 
podnikatelé) schopni ve shodě ovlivňovat záměry a cíle obcí a jejich obyvatel a budou 
tak snad moci v příštím plánovacím období EU také získávat finanční podporu pro 
svoje aktivity, bez kterých by se venkov stal brzy jen noclehárnou pro velká města. 
V únoru proto byly zahájeny práce na společném dokumentu – Integrované strategii 
rozvoje území MAS Za humnama pro období 2014 – 2020, který by měl zachytit 
potřeby a představy občanů, neziskovek i podnikatelů v regionu a následně je pomoci 
uskutečnit. Ke zjištění těchto potřeb a představ naplánovala MAS několik aktivit, se 
kterými bude občany, spolky i podnikatele v následujícím období oslovovat: 

- Na přelomu března a dubna bude probíhat dotazníkové šetření, dotazníky 
budou distribuovány prostřednictvím obecního úřadu a budou dostupné 
k vyplnění i na internetu, na stránkách www.zahumnama.cz.  

- Pro podnikatele, zástupce neziskových organizací, pro jednotlivé zastupitele, 
ale také pro občany, kteří projeví zájem o činnost MAS, se uskuteční 
informační semináře. Pro naši část území MAS bude tento seminář  
4. 4. 2013 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Telnice. 

- Projednávání potřeb a záměrů s veřejností, tzv. kulaté stoly, budou probíhat 
ve druhé polovině měsíce dubna po vyhodnocení dotazníkových šetření. 
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Aktivity, kterými chce nyní MAS Za humnama přitáhnout ke spolupráci veřejnost, 
považuji za velice důležité z hlediska budoucího rozvoje našeho společného území, 
ale i budoucího úspěšného rozvoje komunitního života každé jednotlivé obce. 

   Lubomír Šmíd, starosta obce a člen předsednictva MAS 
 
 
Okénko do mateřské školy 
Již adventní doba přinesla dětem různé příjemné chvíle. Přijela za nimi oblíbená 
dvojice herců, manželů Trnkových se Zimní pohádkou. Děti se bavily, zpívaly, 
naučily se různá říkadla a rozpočítadla. Do základní školy nás pozval i kouzelník, 
jehož vystoupení mělo u dětí velký ohlas. Nejvíce se líbila vykouzlená a cvičená 
zvířátka.  
Příchodem Mikuláše jsme si uvědomili blížící se vánoční čas a děti se začaly těšit 
na Vánoce. Jako každý rok, tak i letos Ježíšek naděloval spoustu dárků, které byly 
dětem odměnou za pěkné vystoupení u vánočního stromečku v mateřské škole. 
Nový rok přinesl dětem další aktivity. Naše mateřská škola se přihlásila do 
programu Zdravá pětka. Děti se zde seznámily se zásadami zdravého stravování, 
se správným složením jídelníčku, ovocem, zeleninou, pitným režimem a  
s dodržováním hygieny. Zasoutěžily si ve skupinách a nejúspěšnější z nich byly 
odměněny dárečky. Všichni měli možnost ochutnat různé druhy ovoce, někteří 
zkusili určit nápoj podle chuti. Výukový program přispěl k obohacení znalostí 
našich dětí v oblasti zdravé výživy.  
V sobotu 26.1. jsme do naší mateřské školy pozvali nejen děti a jejich rodiče, ale i 
všechny ostatní obyvatele Kobylnic na ,,Den otevřených dveří“. Přišli občané, 
kteří chtěli poznat prostředí, kde děti prožívají své šťastné a bezstarostné 
předškolní období. Někteří si také zavzpomínali na dobu, kdy sami byli dětmi.  
V základní škole si mimo jiné prohlédli také nově vybudované prostory.  
Stejně jako loni probíhá v naší školce přípravný kurz pro budoucí prvňáčky a 
jejich rodiče s názvem „Edukativně stimulační skupiny“. Ve skupinách hravou 
formou rozvíjíme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, 
psaní a počítání.  
Předškoláci navštívili první třídu základní školy. Děti si ve třídě s paní učitelkou 
formou her zkoušely, jaké to bude ve škole. 
Rodiče měli možnost se zúčastnit odborné přednášky na téma „Školní zralost“. 
Děti z mateřské školy prožily již tradiční karneval, tentokrát s „Brněnskými 
písničkovými tetinami“. Tanec, soutěže, dobrá nálada a příjemná atmosféra – to 
vše provázelo páteční dopoledne 8.2. Ten den si všichni odnášeli nejen hezké 
zážitky, ale i drobné dárečky jako odměnu za účast. 

Kolektiv učitelek MŠ 
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Zápis do Základní školy v Kobylnicích 
 

Celkem  přišlo  s  rodiči  k  zápisu  23  předškolních  dětí,  z toho  budou  asi  čtyři 
odklady školní docházky. 
Po vyřízení nezbytných písemností již na děti čekaly paní učitelky s připravenými 
úkoly. Víte přece, že kdo chce chodit do školy, musí plnit úkoly! Děti poznávaly 
barvy  a  tvary,  porovnávaly  množství,  přednášely  básničky,  zpívaly  písničky, 
zařazovaly  správně obrázky  a hrdě předváděly  znalost  svého  jména, příjmení  i 
adresy. 
Čtení z obrázku, počítání, kreslení, básničky a písničky odměňovaly paní učitelky 
I. stupně obrázky a velkou pochvalou. 
Při  letošním  zápisu  nám  také  s  organizací  velmi  dobře  pomáhala  děvčata 
z 5. ročníku  (Ilona  Klouparová,  Denisa  Veselá),  za  což  jim  moc  děkujeme.  A 
vlastně  také  všem  dětem,  které  své  nejmenší  kamarády  potěšily  vlastnoručně 
vyrobeným dárkem. 
Ti  z  předškoláčků,  kteří  se  ještě  potýkají  se  svou  nesmělostí  či  špatnou 
výslovností, nebo se ještě na první učení nedovedou dostatečně soustředit, mají 
čas do září všechno poopravit a dohnat. 
Všichni  v naší  škole  se  mají  na  co  těšit,  budou  využívat  nových  tříd,  nových 
interaktivních tabulí, nových notebooků. 
Těšíme se v září v 1. třídě……. na shledanou! 

                                                                        Mgr. Ilona Martišková 
 
Školní družina 
Ve  školní  družině  se  pořád  děje  něco  nového:  k tématu  „Vesnice,  kde  jsem 
doma“  jsme  vyráběli  průvodce  obcí  a  po  té  pořádali  vycházky  celé  družiny 
s naším papírovým průvodcem. Byli jsme na exkurzi na obecním úřadu, kde jsme 
zjišťovali  nejen  informace  o  naší  obci,  ale  i    náplň  práce  pracovníků  obecního 
úřadu a starosty. Děti si mohly vyzkoušet hlášení obecního rozhlasu, takže pokud 
jste  jedno  podzimní  odpoledne  slyšely  z obecního  rozhlasu  vícehlasné  hlášení: 
„Zkouška obecního rozhlasu“, tak to byly děti z naší družiny. Také se dozvěděly, 
jak se vkládají informace na webové stránky obce a infokanál. Koncem listopadu 
jsme si byli prohlédnout výstavu historických fotografií naší obce. Seznámili jsme 
se s vánočními zvyky a plnili adventní snažení. Navštívili jsme KLAS s interaktivní 
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ukázkou  tanců  vsedě.  Po  čtyři  adventní  neděle  jsme  zdobili  adventní  věnec  a 
sestavovali  vánoční  příběh.  Pekli  jsme  a  zdobili  perníčky  a  spolupodíleli  se  na 
organizaci vánočního posezení s rodiči.  
V prosinci jsme byli v zahradnictví Šustr na ukázce vánočních vazeb. Mile nás zde 
překvapili, když dětem rozdali dárky: citrusové ovoce, nazdobený vánoční svazek 
větviček,  sladkost  a malou dekoraci. Děkujeme  Jirkovým  rodičům  za pozvání  a 
dárky.  
Starší  děti  navštívily  muzeum  ve  Šlapanicích,  kde  shlédly  výstavu  „Komiks 
v Brně“.  Po  skončení  komentované  prohlídky  se  děti  rozdělily  do  skupinek  a 
vyzkoušely si výrobu fotokomiksu.  

Z role  od  koberců  jsme  vyrobili  klauna,  který  slouží  nejen  jako  dekorace  na 
chodbě  školy,  ale posloužil  také  jako  rozcestník na Dnu otevřených dveří  v ZŠ. 
V rámci dne otevřených dveří jsme přichystali interaktivní ukázku deskových her 
a dílnu korálkování. Při zimních pobytech venku jsme chodili bobovat nebo jsme 
malovali barevnou vodou do sněhu, vyráběli sněhové bábovky či ledové svícny.  
Před  pololetními  prázdninami  jsme  uspořádali  Maškarní  ples  a  masopustní 
průvod do školky, kde děti předvedly masopustní taneček a přehlídku masek. 
V rámci  seznamování  se  se  zvyky o postních nedělích nám babička od Terezky 
(moc  děkujeme)  napekla  preclíky,  které  v době  jejího  mládí  děti  hledaly 
pověšené  na  stromech  na  zahradě.  Zvyk  pravil,  že  prý  kolem  běžela  liška  a 
nechala  jim tam dárek. Kdo preclík našel, tak se pomodlil a po snězení preclíku 
ho  celý  rok  nebolely  zuby.  Bohužel  počasí  nám  nedovolilo  preclíky  pověsit  na 
stromy  na  školní  zahradě,  ale  i  tak  dětem  velice  chutnaly  a  uvidíme,  třeba 
preclíky zabraly i na bolest zoubků .  

Petra Štefková a Magdaléna Klašková, vychovatelky 

 
Co se děje v Klubu maminek                                                         
Vytoužené jaro nám zlehka klepe na dveře, vánoční svátky a s nimi spojené chvíle 
„klidu a pohody" jsou již minulostí, a tak mi dovolte, abych v pár slovech shrnula 
činnost našeho klubu maminek za uplynulé období. 
To  bylo,  jak  je  již  dobrou  tradicí,  především  ve  znamení  Vánoc.  Zručnýma 
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ručkama  našich  dětí  prošly  metry  a  metry  barevných  či  jinak  dekorovaných 
papírů, ale i jiných materiálů, aby byly proměněny v nepřeberné množství ozdob 
na  vánoční  stromeček  a  jiných  vánočních  dekorací.  Velké  množství  těchto 
ozdůbek bylo použito i pro kobylnický adventní věnec, bez něhož si oslavu Vánoc 
ani nelze představit, a na jehož přípravě se aktivně podílel i náš klub.   Věřím, že 
pohled  na  naše  andílky,  poslouchající  poutavý  příběh  o  narození  Ježíška  a  
s  rozzářenýma  očima  hledícíma  na  jiskřičky  z  prskavek,  byl  dostatečnou 
odměnou  pro  nás  všechny.  V  souvislosti  s  tím  mi,  prosím,  dovolte,  abych 
poděkovala  všem,  kteří  se  jakoukoliv měrou podílejí na  chodu našeho  klubu – 
třeba i jen tím, že se zastaví na kus řeči.  
Stejně  tak  bych  chtěla  vyjádřit  radost  ze  skutečnosti,  že  do  naší  klubovny 
nezřídka zavítají nové tváře, které se pak do našeho kolektivu rády vracejí. Zvány 
jsou  tímto  samozřejmě všechny maminky, které mají chuť a náladu přidat  se k 
nám. A  i když prostředí ovládnuté našimi  roztomilými potomky,  jehož hlučnost 
poměrně  snadno  dosahuje  hodnot  naměřených  při  startu  mezikontinentální 
rakety, nevyvolává zrovna představu  ideálního odpočinku, věřte mi, že si nejen 
odpočinete,  ale  zároveň uděláte něco dobrého  i pro  své dítě. To  zde  totiž má 
nejen  více  než  dostatek  nástrojů  pro  rozvoj  své  kreativity,  a  to  bez  rizika 
poškození  drahého  vybavení  domácnosti  (plastelína  na  plochém  panelu 
plazmové  televize  není  právě  posilovač  vztahu  otec‐dítě),  ale  i  kolektiv 
vrstevníků, tolik potřebný zejména u dětí, které ještě nenavštěvují školku. Proto 
neváhejte  a  připojte  se  k  nám!  Následující  období  bude  ve  znamení  jara  a 
Velikonoc, takže se jistě máme na co těšit. 

Za klub maminek Lenka Kokešová 
        

Ohlašovací povinnost u místních poplatků 
Při platbě poplatku ze psů se často setkávám s argumentem držitele psa, proč 
má pro příslušný rok platit poplatek ze psa, když např. od poloviny loňského roku 
už psa nemá. Na vyjasnění uvádím některá ustanovení Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích: 
Čl. 4 Ohlašovací povinnost 

1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 
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jeho množství a nákladů na  likvidaci se vypočítává poplatek za svoz odpadu na 
osobu. 
Naše obec  je  již několik  let  zapojena do  systému  třídění odpadu. Občané  jsou 
pravidelně  o možnostech  třídění  informováni  v Kobylnických  listech  a  většina  
z nich tento systém využívá. Přesto se občas setkám s podivující otázkou „To se u 
nás  dá  odevzdávat?“  nebo  „Já  nevím  co  s tím!  Kam  to mám  dát?“  Odpověď 
najdete v následujícím přehledu. 

 
Třídění odpadu v obci Kobylnice 
Sběrná místa na ulicích Táborská, Za Humny, Sokolnická 
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat: 

 Sklo bílé – ne drátěné, ne autosklo 
 Sklo barevné 
 Plasty a nápojové kartony  

- nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků 
- obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté 
- nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino) 

 PET lahve – prázdné, sešlápnuté 
V roce 2013 má obec v úmyslui zřídit dvě nová sběrná místa a to na ulici U Splavu 
a Na Návsi u autobusové zastávky. 
 

Sběrné místo na chodbě obecního úřadu 
Do označených nádob lze odevzdávat: 

 Vybité baterie 
 

Sběrné místo na horním dvoře na ulici Sokolnická 
Každé pondělí od 15 do 17 hodin (letní čas). 
Každé pondělí od 14 do 16 hodin (zimní čas). 
Do kontejnerů a na určená místa lze dle pokynů zaměstnanců obce odevzdávat: 

 Trávu, listí a jiný rostlinný materiál 
 Větvičky  
 Rostlinné a živočišné tuky 
 Papír – nesmí být uhlový, voskovaný a nesmí být mastný 
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 Elektromateriál, zářivky, výbojky 
 Tabule skla 
 Železný šrot 
 Stavební suť (20 Kč za kolečko) 

 

Mobilní svoz odpadu 
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, lze do kontejnerů, dle pokynů zaměstnanců 
svozové firmy, na parkovišti u víceúčelového hřiště odevzdávat: 

 Velkoobjemový odpad – nadměrný odpad, např. nábytek, PVC 
 Nebezpečný odpad – oleje, barvy a jiné chemikálie, akumulátory, … 
 Zpětný  sběr  elektrospotřebičů,  elektrických  nástrojů,  domácích 

spotřebičů, … 
 
Mobilní sběr železného šrotu 
Dvakrát  ročně  prostřednictvím  SDH  Kobylnice  nebo  TJ  SOKOL  Kobylnice,  dle 
vyhlášení. 
 

Sběr starého papíru 
Dvakrát  ročně  je přistaven  kontejner  ve  školním dvoře  ZŠ  a MŠ Kobylnice, dle 
vyhlášení 
 

Z uvedeného vyplývá, že některý odpad můžeme jak odevzdat na horním dvoře, 
tak využít možnosti mobilního sběru dvakrát ročně. 
 

Nakonec ještě k otázce, k čemu je to dobré. Přijměte stručný výčet toho, co se dá 
z vytříděného odpadu dále vyprodukovat. Pokud by skončil na skládce, průmysl 
by musel použít jiné, nové suroviny. 
 

Sklo – dále se používá v sklářském průmyslu, jeho využití je téměř 100 %. 
Papír – dále se zpracovává v papírnách, lze ho recyklovat až sedmkrát. 
PET lahve – vyrábí se z nich výplně do zimních bund, spacáků nebo koberce a jiné 
textilie. 
Plasty  –  vyrábí  se  z nich  zahradní nábytek,  zatravňovací dlaždice, protihlukové 
stěny, … 
Železo – dál se zpracovává v hutním průmyslu. 
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 Elektromateriál, zářivky, výbojky 
 Tabule skla 
 Železný šrot 
 Stavební suť (20 Kč za kolečko) 

 

Mobilní svoz odpadu 
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, lze do kontejnerů, dle pokynů zaměstnanců 
svozové firmy, na parkovišti u víceúčelového hřiště odevzdávat: 

 Velkoobjemový odpad – nadměrný odpad, např. nábytek, PVC 
 Nebezpečný odpad – oleje, barvy a jiné chemikálie, akumulátory, … 
 Zpětný  sběr  elektrospotřebičů,  elektrických  nástrojů,  domácích 

spotřebičů, … 
 
Mobilní sběr železného šrotu 
Dvakrát  ročně  prostřednictvím  SDH  Kobylnice  nebo  TJ  SOKOL  Kobylnice,  dle 
vyhlášení. 
 

Sběr starého papíru 
Dvakrát  ročně  je přistaven  kontejner  ve  školním dvoře  ZŠ  a MŠ Kobylnice, dle 
vyhlášení 
 

Z uvedeného vyplývá, že některý odpad můžeme jak odevzdat na horním dvoře, 
tak využít možnosti mobilního sběru dvakrát ročně. 
 

Nakonec ještě k otázce, k čemu je to dobré. Přijměte stručný výčet toho, co se dá 
z vytříděného odpadu dále vyprodukovat. Pokud by skončil na skládce, průmysl 
by musel použít jiné, nové suroviny. 
 

Sklo – dále se používá v sklářském průmyslu, jeho využití je téměř 100 %. 
Papír – dále se zpracovává v papírnách, lze ho recyklovat až sedmkrát. 
PET lahve – vyrábí se z nich výplně do zimních bund, spacáků nebo koberce a jiné 
textilie. 
Plasty  –  vyrábí  se  z nich  zahradní nábytek,  zatravňovací dlaždice, protihlukové 
stěny, … 
Železo – dál se zpracovává v hutním průmyslu. 
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Elektrospotřebiče  –  ve  specializovaných  firmách  se  rozmontovávají,  třídí  na 
suroviny a dál zpracovávají v průmyslu. 
Zářivky, výbojky – využije se z nich k dalšímu zpracování až 96% materiálu.  
Vybité baterie  a  akumulátory  –  zpracováním  se  získávají  zpět  chemické prvky 
zinek, mangan, železo, nikl. 
Rostlinné a živočišné tuky – po zpracování slouží k výrobě bionafty.  
Tráva, listí a jiný rostlinný materiál – používá se k výrobě kompostu. 
Stavební suť – rozdrcená se používá jako podkladová vrstva vozovek a chodníků. 
 

Některý tříděný odpad je zároveň odpadem nebezpečným. 
Zářivky,  výbojky,  akumulátory  a  baterie  se  do  popelnic  nesmí  vhazovat, 
skladováním by do prostředí mohla unikat v nich obsažená rtuť a jiné prvky. 
 

Také tuky jsou nebezpečným odpadem. Je nepřípustné  je vylévat do kanalizace. 
Způsobují  ucpávání  odpadního  potrubí. Dále  činí  škody  v čistírnách  odpadních 
vod, které se mohou promítnout do ceny stočného. 
 

Možnosti  třídění odpadu  v naší obci  jsou. Záleží  jen na nás,  zda  je  v plné míře 
využijeme.  

Alena Ulbrichová 

 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
Máme  zde  další  nový  rok.  Do  jeho  začátku  se  nám  promítnou  věci  krásné  a 
příjemné (zasněžené hory, plesová sezóna), ale i věci méně krásné a už vůbec ne 
příjemné.  Jednou  takovou  každoroční  událostí  je  navyšování  vodného  a 
stočného. 
V  roce 2011 jsem informovala o povinnosti Svazku zvyšovat vodné a stočné min. 
o 3% nad inflaci („…na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na 
vybudování splaškové kanalizace na území našeho Svazku, a to min. o 3% ročně 
nad  inflaci, minimálně  po  dobu  udržitelnosti  projektu,  tj.  5  let  od  kolaudace 
díla.“)  
V letošním roce se nám tak  jak  loni do celkového navýšení vodného a stočného 
promítlo další zvýšení DPH, a to o 1%.  
Pokud bychom tedy porovnávali cenu vodného a stočného bez DPH (což chápu, 
že není pro občana až tak zajímavé) dostaneme se z ceny v roce 2012, která byla 



11
11 
 

68,90  Kč/m3    na  částku  72,64  Kč/m3  .  Jedná  se  o  navýšení  5,4%.  Z pohledu 
Finančního modelu,  který  je  sledován  orgány  EU  by  částka  za  vodné  a  stočné 
v roce 2013 měla dosáhnout hodnoty 73,88 Kč/m3 bez DPH.  
Celková částka za vodné a stočné včetně DPH  je pro občana našeho Svazku pro 
rok 2013 83,52 Kč/m3 .  
I  přes  skutečnost,  že  jsme  se  s hodnotou  vodného  a  stočného  přehoupli  přes 
hranici  80,‐  Kč/m3,  jsme  při  srovnání  výše  ceny  vodného  a  stočného  v rámci 
republiky (stejně tak jako v loňském roce) uprostřed tabulky. 
 

Rok 2013    bez DPH      s DPH 
Vodné   (Kč/m3)   34,39        39,54 
Stočné (Kč/m3)    38,25        43,98 
Celkem (Kč/m3)   72,64        83,52 
 

Pro srovnání  ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 
Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny 
vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3 pro 
letošní rok bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3. 

Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku 
 
Beseda se seniory nad 80 roků  
Přátelské předvánoční posezení seniorů, kterým je víc než 80 let, s představiteli 
obce se tentokráte uskutečnilo 18. prosince 2012. Přítomno bylo 17 seniorů. 
Pozváno bylo všech 35 seniorů a spolu s pozvánkou obdrželi všichni vánoční růži 
v květináči. Pro hůře pohyblivé seniory byl zajištěn doprovod, příp. i odvoz. 
Tentokráte měli naši starší spoluobčané poprvé možnost použít nově vybudovaný 
výtah. Posezení tradičně probíhalo v zasedací místnosti obecního úřadu. Se 
seniory besedoval pan starosta, Ing. Lubomír Šmíd a místostarosta pan Stanislav 
Dolanský. O program se postaraly děti pod vedením učitelek z MŠ. Svým 
poutavým vystoupením děti navodily velmi milou předvánoční náladu. Při malém 
občerstvení si senioři popovídali. Pan starosta provedl zájemce z řad seniorů nově 
zbudovanou přístavbou školy. Tato malá exkurze do čerstvě vybudovaných tříd se 
setkala s obdivem, protože někteří vůbec neměli tušení, že za tak krátký čas se 
mohlo něco tak prospěšného podařit. Setkání mělo velmi příjemnou atmosféru a 
na závěr každý senior obdržel malý dáreček. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, byl 
dáreček doručen domů. Při odchodu senioři děkovali za toto milé posezení. Vždyť 
někteří se od minulého setkání neviděli. Pozvání a občerstvení na tuto akci 
zajišťovaly ženy z Klubu aktivních seniorek naší obce. Velké poděkování patří 
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především paní Vlastě Vičarové, která spolu s paní Libuší Rybnikářovou seniory 
zvala. Na přípravě a servírování občerstvení se rovněž podílela paní Vlasta 
Vičarová, Marie Valachová a Anna Benešová. Všem těmto jmenovaným patří 
velký dík za ochotu a obětavost. Vyslovuji též poděkování učitelkám zdejší MŠ 
za velmi pěkný program a malé dárečky od dětí.  

Zdena Karmazínová  
 

Tříkrálová sbírka 2013 
Letošní tříkrálová sbírka byla opět úspěšná a to stejně jako jiné roky díky 
dobrovolníkům, kteří byli ochotni přizpůsobit svůj program a věnovat velkou 
část volného času první lednové soboty ve prospěch pomoci chudým a 
potřebným.  Letos jsme slavili úspěch také díky obětavosti  Ladislava Votápka, 
který až v sobotu ráno změnil svůj program a místo toho, co měl v plánu, 
vyrazil s jednou z kolednických skupinek a zaskočil tak za dalšího vedoucího, 
který ležel doma s horečkou. 
Velký dík však patří všem, kteří vyrazili to sobotní ráno ať už jako koledníci: 
Deniska Veselá, Sára Kameníková, Berenika Chudáčková, Bára Pešková, Sandra 
Rotreklová, Deniska Vejmolová, Evička Pospíšilová, Nikolka Králová, Žanetka 
Štefková, Tomáš Král, Vláďa Žbánek, Timon Král a Peťa Polák, nebo jako 
vedoucí: Ladislav Votápek, Markéta Ulbrichová, Andrea Chudáčková a Jana 
Daňková s Martinem Zelinkou.  
Při tříkrálové sbírce se letos vybralo celkem 34.360,- Kč a 5,-  Euro, což je 
rekordní částka. Díky všem, kdo přispěli, třeba jen malou částkou a díky Vám 
všem, kteří jste koledovali a pomohli tím dobré věci. 

Dana Šmídová, místní asistent Tříkrálové sbírky 
 

Obecní ples 2012 
 

Tradiční Kobylnický obecní ples se letos uskutečnil v sobotu 12. ledna. Přestože 
přišli jen „skalní“ příznivci, na náladě nám to neubralo a bavili jsme se všichni 
skvěle. Přispěla k tomu svým dílem hudební skupina Maja, která nás provázela 
celý večer. Ples byl zahájen předtančením ve stylu standardních tanců a 
zanedlouho poté následovala i ukázka latinskoamerických tanců. Krátce před 
půlnocí jsme úplně změnili žánr a potěšili své smysly shlédnutím ukázky 
orientálních tanců. 
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří svou pomocí přispěli ke zdárnému 
průběhu plesu: Zdenka Ščudlová a Marie Smetanová v šatně, Josef Vymazal, 
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Josef Hotový a Václav Karmazín při prodeji vstupenek a losů, Zdenka 
Karmazínová při praní ubrusů a Jana Poláčková se vším, co bylo potřeba. 
K plesu už tradičně patří i bohatá tombola, za kterou by se nemusel stydět ani 
podstatně oficiálnější ples leckterého města. Na tomto místě bych ráda 
poděkovala všem dárcům: hlavní cenu věnovala firma Comimpex, do tomboly 
přispěl i Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice, Myslivecké sdružení Na Zlatém 
potoce, firma VaFr František Vašíček, Restaurace Za Kovárnou, Marie Chmelová, 
Petra Štefková, Petra Králová, Petra Fojtíková, Michal Konečný a členové 
zastupitelstva obce.   

Dana Šmídová za kulturní komisi 
 

PYŽAMOVÝ PLES RESTAURACE ZA KOVÁRNOU 

Letos v lednu,  tradičně poslední sobotu v měsíci, se konal  již šestý  ročník plesu 
restaurace Za Kovárnou – tentokrát pod názvem „Pyžamový ples“.   V pyžamech 
jsme  se  historicky  sešli  podruhé  a  možná  právě  proto,  že  noční  úbory  jsou 
pohodlné,  atmosféra  byla  náležitě  uvolněná  a  veselá. V rámci  taneční  soutěže 
jsme  se  hodně  nasmáli  téměř  akrobatickým  kouskům  některých  tanečníků, 
nicméně  letošními  „kobylnickými  tanečními  mistry“  jsou  manželé  Šťastní  a 
Vlastimil  Knotek  ml.  a  Pavel  Šťastný,  kteří  si  vytancovali  poukazy  do  nově 
otevřeného wellness  centra  4COMFORT  v Brně  Obřanech.  Tuto milou  cenu  si 
odnesli i vítězové v kategorii nejlepší dámské a pánské pyžamo – pan Smetana a 
pan  Rybanský.  K tanci  a  poslechu  zahrála  opět  blanenská  kapela  Tom  Sawyer 
band a kulturní vložkou nás obohatili mistři světa – stepařská skupina No Feet.   
O pestrou  tombolu  a  ceny  se  zasloužili naši  sponzoři,  kterým  tímto děkujeme. 
Jsou  jimi:  manželé  Zlatkovští,  Smetanovi,  Bednářovi,  Šťastní,  Karafiátovi, 
Mazalovi,  Boháčkovi,  Poláčkovi,  Jarmila  a  Jaroslav  Vičarovi,  Lenka  a  Petr 
Benešovi,  Eva  a  František  Benešovi,  Aleš  Tůma  st.,  Renata  Vávrová,  Jarmila 
Kučerová ml., Gustav Urbánek – 4COMFORT, Rudolf Prus – Tondach. Těšíme se 
na vás na shledanou nejen za rok na dalším plese restaurace Za Kovárnou, ale  i 
na  dalších  letošních  kulturních  a  společenských  akcích  jako  jsou  např. 
Čarodějnický rej 30. 4., MDD – 1. 6., Ženáčské hody – 14. 9. a Vánoční zábava – 
20. 12.  Přejeme vám všem radostné prožití letošního jara 
                                                                               kolektiv restaurace Za Kovárnou 
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VIII. POČASÍ ROKU 2012  

PŘEHLED TEPLOT A DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK V JEDNOTLIVÝCH 
MĚSÍCÍCH ROKU 2012:  

Měsíc Prům. 
teplota (°C) 

Nejnižší 
naměřená 

teplota (°C) 

Nejvyšší 
naměřená 

teplota (°C) 

Srážky 
(mm) 

Leden 0,5 -14,0 8,6 31,1 
Únor -4,5 -18,2 8,6 13,5 
Březen 7,1 -8,5 22,1 0,0 
Duben 11,5 -2,7 32,1 17,3 
Květen 17,5 -2,0 34,8 28,0 
Červen 20,5 5,5 37,5 93,8 
Červenec 22,1 -6,0 38,4 80,8 
Srpen 22,0 9,0 40,0 59,0 
Září 16,5 2,0 33,0 30,4 
Řijen 10,0 5,0 28,0 53,5 
Listopad 6,5 -2,5 14,5 23,0 
Prosinec -2,5 -14,0 5,5 52,5 
 
Rok byl teplotně průměrný. Průměrná roční teplota 10,6°C.  
Počet mrazových dní (dní, kdy min. teplota poklesla pod bod mrazu) – celkem 
106 dní. 
Počet jarních dní (dní, kdy max. teplota vystoupila nad 20°C) – celkem 168 dní. 
Počet letních dní (dní, kdy max. teplota vystoupila nad 25°C) – celkem 112 dní. 
Počet tropických dní (dní, kdy max. teplota vystoupila nad 30°C) – celkem 59 
dní. 
Počet tropických nocí (nocí, kdy min. teplota nepoklesla pod 20°C) – celkem 2 
noci.  
Ještě několik teplotních zajímavostí:  
18. 3. 2012 – první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20°C ( 21°C).  
27. 4. 2012 - první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25°C ( 29°C).  
28. 4. 2012 - první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30°C ( 31°C).  
14. 2. 2012 – poslední den zimy 2012 s celodenním mrazem (-1°C).  
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VIII. POČASÍ ROKU 2012  

PŘEHLED TEPLOT A DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK V JEDNOTLIVÝCH 
MĚSÍCÍCH ROKU 2012:  

Měsíc Prům. 
teplota (°C) 

Nejnižší 
naměřená 

teplota (°C) 

Nejvyšší 
naměřená 

teplota (°C) 

Srážky 
(mm) 
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18. 5. 2012 - poslední den zimy 2012, kdy teplota poklesla pod bod mrazu  
( -2°C).  
Srážky celkem 482,9 mm ukazují, že srážkově byl rok 2012 opět pod normálem. 
Od srpna 2011 bylo značné sucho, které trvalo až do měsíce června 2012.  
V červnu spadlo 93,8 mm srážek. V měsíci listopadu 2011 a v měsíci březnu 
2012, nespadla ani kapka deště. Několik roků se projevuje srážkový deficit.  
V roce 2012 se sucho a poměrně vysoké teploty odrazily na špatné úrodě obilovin 
v naší oblasti. K suchu se přidal ještě po relativně vyšších teplotách náhlý mráz 
počátkem měsíce února. Nebyla zde žádná sněhová pokrývka a holomráz je 
nepříznivý jak pro rostliny, tak pro zvířata a má neblahý dopad na zemědělství.  
V noci ze 17. na 18. května příchod pozdního jarního mrazíku (-2°C) poškodil i 
jiné plodiny. Zmrzly vyrašené výhony vinné révy, brambory, plodová zelenina, 
meruňky, broskve, ořešáky, jahody a další.  
V posledních letech jsme se z nejrůznějších zdrojů dozvídali, že 21. prosince 2012 
končí mayský kalendář. V souvislosti s tím se šířily i zprávy o příchodu jakési 
blíže nespecifikované celosvětové katastrofy či dokonce konce světa. Naštěstí se 
tyto informace nepotvrdily.  
 

Koncept zápisu do kroniky za rok 2012 připravila kronikářka  
Ing. Zdenka Karmazínová. 

 
 
 
NAŠI JUBILANTI  
Významná životní jubilea v první polovině r. 2013 (leden – červen)  
oslavili a oslaví tito občané:  
 
50 let  
Jaroslav Chlup  
Helena Vymazalová  
Zdeňka Nohelová  
Lenka Braunerová  
Dana Šmídová  
Jaroslava Zelinková  
Miroslav Hloušek  
 
60 let  
Ivana Kroupová  
Zdeňka Králová  
Zdeňka Valnohová  
 

 
65 let  
Marie Hrdličková  
Jarmila Vičarová  
Miroslav Kuda  
Olga Kudová  
Zdeněk Staňa  
Marie Králová  
Radomír Valenta  
Vlastimila Staňová  
Jarmila Peclová  
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70 let 
Jarosl
Marie
Miros
 
75 let 
Božen
Marie
Amali
Franti
Tomá
80 let 
Leopo
Marie
Marie
Adolf
 
81 let 
Franti
Marie
 
82 let 
Ladisl
Ladisl
Božen
 
 

 
av Vičar  

e Smetanová 
slava Chudáč

 
na Čandrlová
e Pazourková
ie Rybnikářo
išek Beneš  
áš Chlup  

 
old Vykoupil
e Crhová  
e Fatková  
f Šmoldas  

 
iška Špondro
e Bednářová 

 
lav Budík  
lav Staňa  
na Staňová  

 
čková  

á  
á  
ová  

l  

ová  
 

 
 
 
 
 

 

17

 
83 let  
Zdeňka Š
Marie Jad
Jiřina Kuč
František 
 
84 let  
Jiří Jadrný
 
86 let  
Růžena V
Marie Jiří
Rudolf Št
 
87 let  
Květoslav
 
88 let  
František 
 
89 let  
Božena F
 
90 let  
Basil Hor
 
92 let  
Ludmila B

Štěpánková  
drná  
čerová  
Bednář  

ý  

Vlachová  
íčková  
těpánek  

va Šafránkov

Vašíček  

Florianová  

rňák  

Bílková 

vá  



18

Strán
 

Hody 
vyšleh
pomlá
která z
   

Hody 
dejte j
vajíčk
s lásk
 

 
 
Koled
Hody 
přišel 
zkontr
zmasí
pomlá
která z

 

ka pro děti 
hody matičk

hám vás mal
ázkou z kouz
z těla nemoc

hody matičk
jedno vajíčko

ko malované,
kou mně daro

da i pro starš
hody doprov
jsem zas po
rolovat tvoje 
írovat propor
ázkou z kouz
z těla zlé duc

ko,  
ičko,  

zelného prou
ce vykroutí. 

ko,  
o,  
,  
ované.  

rší koledníky
vody  
o roce,  

nohy,  
rce,  
zelného prou
chy vykroutí.

18

tí,  

 

y: 

tí,  
. 



19
19 
 

Včelaření II. 
Dnešním příspěvkem bych chtěl trochu navázat na předešlý, kdy jsem vzpomínal 
EU a úroveň zavčelení nejen v Evropě, ale také u nás v bezprostředním okolí. 
Brzy, jak všichni a to nejenom včelaři čekají, začne jaro a s tím spojené kvetení 
veškeré vegetace. A pak budete mít možnost podívat se na množství včel na 
květech. Ptal jsem se souseda ob zahradu ve vzdálenosti asi 30 metrů, jestli není 
převčeleno  od mých 10 včelstev. Opak byl pravdou. Říká se, že ideální 
vzdálenost pro maximální snůšku včel je do 300 metrů. Je však prokázané, že 
včely jsou schopné navštěvovat v době nouze pastvu vzdálenou i 7 kilometrů. A 
je zajímavé, že jsou si schopné vypočítat vzdálenost, kterou mohou uletět tam i 
zpět. Zajímavé je i to, že jsou včely schopny najít různé zdroje sladkosti. Jeden 
příklad z Pardubicka uvádí, že byli včelaři překvapeni snůškou medu v době, kdy 
nic v okolí nekvetlo. Dali tento na rozbor a nakonec zjistili, že zdrojem byl 
potravinářský podnik, kdy ve výrobně coca-coly měli porušené pletivo na skladu 
použitých sladkých filtrů a ve skladu bylo živo jako na včelnici. 
Včela je od přírody kompletně ochlupená, aby se právě pyl na ní zachytil a byl 
včelou lačnou po nektaru donesen do sousedního květu za účelem opylení. A 
v přírodě je to už tak zařízeno, že například pyl ze slunečnice neopylí řeřichu a 
naopak. A u některých květů  je to zařízeno i tak, že včely po odsátí nektaru 
zanechají pachovou stopu a další včela tam už neletí zbytečně, protože by tam 
nenašla žádný nektar. Po doplnění nektaru stopa vyprchá a včela může přiletět 
znova.  
Každý včelař ví, že se včelami je to jako v celé přírodě, jednou se vede, podruhé 
jsou problémy. Ale v každém případě je to krásný i užitečný koníček. A v naší 
základní organizaci Českého svazu včelařů Sokolnice, kam územně patří i 
kobylničtí včelaři, rádi přivítáme všechny, kdo mají zájem se o tomto krásném 
koníčku dovědět něco bližšího, a to jak z řad dříve narozených, tak i z řad dětí a 
mládeže.                                                                                           
Václav Hůrka, předseda místní organizace Českého svazu včelařů Sokolnice 

 
Informace z evidence obyvatel 

Podle  vyhlášky MF  č. 281/2012  Sb.  k 1. 1. 2012 byl počet obyvatel  v naší obci  
1 011. V průběhu roku 2012 se 39 občanů přistěhovalo, 17 občanů odstěhovalo, 
narodilo se 14 dětí a 11 našich spoluobčanů zemřelo. 
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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Zveme všechny děti i mládež na  

KOBYLNICKÉ HRKÁNÍ,  
které proběhne: 

na ZELENÝ ČTVRTEK v 16 hod., 
na VELKÝ PÁTEK v 7 hod. a v 15 

hod. 
a na 

 

Sraz hrkačů je vždy v určený čas  

u Kobylnického věnce. 
Děkujeme všem, kteří úsilí hrkačů odmění 

maličkostí. 
 

 

Komise životního prostředí naplánovala na jarní měsíce tyto akce: 
 

Jarní úklidový den 
Tato tradiční brigáda se bude za příznivého počasí konat v sobotu 13. 4. od 8,30 
hodin. Sraz bude u hasičské zbrojnice. Opět se rozdělíme do několika skupin. 
Každá skupina vybavena odpadkovými pytli se rozejde vyčistit příkopy, remízky a 
polní cesty v okolí naší obce. Po skončení úklidu, asi v 11 hodin, se sejdeme na 
Výletišti, kde každý brigádník dostane douzovanou debrecínku. 
Zveme všechny, kterým není lhostejné okolí naší obce. Vezměte si s sebou 
pracovní rukavice, popř. výstražnou vestu a chuť do práce. 
 
Procházka pro děti 
Také se bude konat za příznivého počasí, a to v sobotu 25. 5. Sraz dětí starších 
6 let, mladší přijdou v doprovodu rodičů, bude ve 14 hodin na Výletišti. Vydáme 
se k Borkům, kde si děti zahrají hry v přírodě. Dále budeme pokračovat po polní 
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cestě vpravo směrem ke křížku na Bezděkově a procházku zakončíme v Hloušku, 
odkud děti dovedeme domů. Zveme všechny děti, které chtějí strávit odpoledne 
v přírodě a poznávat naše okolí. Odměnou za účast jim bude táborák se 
špekáčkem. 

Alena Ulbrichová 
 

 

Kulturní komise při Radě obce Kobylnice 
Vás zve na    

KULIČKIÁDU 
pro děti, mládež, ale i rodiče a 

seniory  

kdy?     11. 5. 2013 od 15,30 hod. 
kde?    víceúčelové hřiště  
Přihlašování a platba startovného bude probíhat na místě od 
15,30 hod., zápasy budou 
zahájeny v 16 hod. 
Pravidla hry budou k nahlédnutí 
při hře u rozhodčích. Hráči budou 
rozděleni dle věku do skupin a pak 
do dvojic v pavouku, děti do tří let 
budou hrát kuželky.  
Startovné 10 Kč/dítě, 30 
Kč/dospělí - platba před startem. 
Na každého čeká malá odměna.  
 
 
 

Cykloturistický výlet okolo Neziderského jezera 
V letošním roce bude výlet jen dvoudenní, a to v termínu 17. – 18. 8. 2013. Čeká 
nás opět jezero, tentokrát Neziderské (Neusiedler See), nacházející se na 
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hranicích Rakouska s Maďarskem. Jedná se o stepní jezero, které má plochu 
včetně rákosí 320 km2 a jeho průměrná hloubka je 0,8 m. Voda je mírně slaná 
zásluhou mnoha minerálních pramenů. Jezero je domovem mnoha vodních ptáků 
a díky své jedinečné fauně a floře je zapsáno na seznam UNESCO. Je to nejníže 
položené místo v Rakousku a trasa kolem jezera má rovinatý ráz. Jezero však 
díky rákosu uvidíme zblízka jen u jeho východního břehu, kde se nachází několik 
dalších menších jezer, která jsou vhodná i ke koupání. Na cyklostezce je 
zbudováno mnoho odpočívadel a vyhlídkových věží. 
Naše cesta k jezeru začne v sobotu v 5 hodin u hasičky naložením kol. Potom 
nás autobus s vlekem dopraví do městečka Pamhagen, které leží u rakousko-
maďarské hranice. Po 10 km putování po maďarské části stezky přijedeme do 
města Fertöd s barokním zámkem Esterházy, který stojí za prohlídku alespoň 
zvenku. Pokud odbočíme asi 5 km z okružní cyklostezky, můžeme navštívit 
Šoproň s pěkným historickým centrem. Ve Ferörakosu si můžeme prohlédnout 
přírodní koncertní areál v kamenolomu. Maďarsko-rakouské hranice překročíme 
na turistickém přechodu u Mörbische, kde je divadelní scéna postavená přímo na 
jezeře. Dál nás čeká cesta mezi vinicemi a město Rust s rybářským kostelíkem a 
čapími hnízdy přímo v centru. Za Oggau, odbočíme do kempu 
v Donnerskirchenu, kde máme rezervované místo. Kemp se nachází za městem 
a je v něm kromě jiných sportovišť i bazén. Tento den ujedeme na kole asi 60 km. 
V sobotu ráno, po sbalení stanů, vyrazíme na severnější část cyklostezky. 
V Donnerskirchenu můžeme navštívit kostel s vyhlídkou a pokračovat přes 
vinařský Purbach do Neusiedel am see, jehož symbolem je zřícenina věže Tabor 
s výhledem a kostel s rybářskou kazatelnou. Dalším místem na trase je 
Podersdorf, kde je větrný mlýn a jako jediný se s přilehlými plážemi nachází 
přímo u jezera. Odtud je to 15 km do Illmitzu, kde je nejstarší selský dům v kraji. 
Nachází se zde také přívoz na druhou stranu jezera. Naše putování zakončíme 
poté, co budeme mít našlapáno asi 60 km, v Apeltonu. V jeho okolí je ptačí 
rezervace a další menší jezera. Ve večerních hodinách naložíme kola a 
autobusem vyrazíme k domovu. 
Cena v kempu je 5 € za osobu a noc, stan 3 €. Spát budeme ve vlastních 
stanech. Stravování a nocleh si hradí každý sám. Cena dopravy činí 520 Kč na 
osobu. Počet účastníků výletu 40 je limitován přívěsem na kola. Přihlášky včetně 
zálohy 300 Kč na osobu se budou přijímat na OÚ od 25. března do konce dubna. 
Doplatek za dopravu se bude vybírat měsíc před odjezdem.  

Za sportovní komisi Milan Ulbrich 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti. 

 Více na www: diakoniebroumov.org 
Ve spolupráci s obcí Kobylnice 
 

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek) 
 Domácích potřeb -nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené 
 Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek 
 Obuvi – veškerou nepoškozenou 
 Hraček – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřových přikrývek a polštářů 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční dne 20. března 2013 v době od 7:00 do 17:00 
hodin na Obecním úřadu Kobylnice. 
 

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

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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Charita ve Slavkově 
 
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna Centrum denních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením (od 27 let věku), kteří vzhledem ke 
svému věku nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Takové osoby 
nemohou být samy doma a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum 
denních služeb se snaží rodinám pomoci s tím, aby jejich blízký mohl co nejdéle 
zůstat doma ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova, 
ústavu, LDN či podobného zařízení. A zároveň, aby osoba pečující měla dostatek 
času sama na sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, domácnost, koníčky, rodinu.  
Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, což umožňuje prožít jejich 
čas s pocitem potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou  
v obdobné situaci. Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (canisterapie, muzikoterapie, výroba 
drobných předmětů, cvičení těla, jemné motoriky, paměti apod.).  
Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet pětkrát týdně na osm hodin 
denně, jednou týdně na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům 
také nabízí svozové auto – pokud je potřeba, je možné uživatele vyzvednout u něj 
doma, pomoci připravit jej na cestu a později ho zase domů vrátit, doprovodit ho 
na nákup, k lékaři a podobně.  
Centrum denních služeb sídlí v přízemí městské budovy Domu s pečovatelskou 
službou, Polní 1444 a přístup do něj je zcela bezbariérový.  
V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se na individuální prohlídce 
prostor Centra a před uzavřením smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu až 
tři návštěvy zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato 
služba vyhovovala.  
Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je možné kontaktovat telefonicky 
na čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.slavkov@charita.cz. Více informací na 
www.hodonin.charita.cz.  
Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje dny s pocitem naplnění a aby se 
i přes těžkosti, které mu způsobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl vždy na něco 
těšit.  

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS. (vedoucí – sociální pracovnice)  
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Do kontejnerů je možné odevzdat:

   •    velkoobjemový odpad (koberce, starý nábytek, další rozměrné od-
pady z domácnosti). Do kontejneru nepatří stavební odpady, odpady 
ze zahrad!

   •    nebezpečný odpad (oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné  
chemikálie, včetně znečištěných obalů od těchto odpadů, akumulá-
tory, monočlánky, hnojina, čisticí prostředky, léky apod.

   •    zpětný odběr elektrospotřebičů (ledničky, mrazáky, televizory, videa, 
rádia, monitory, počítače, telefony, vrtačky, brusky, šicí stroje, výboj-
ky zářivky .. atd.)
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Půjčky na 55 týdnů bez poplatků
5.000 Kč – 50.000 Kč

 vyřízeno do 24 hodin
  měsíční splátky

stačí poslat sms nebo e-mail

tel. 775 472 041    e-mail: ttitt@seznam.cz



Klub maminek Den otevřených dveří

Zápis dětí do první třídy



Vydává Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, IČ 00488160, evidenční číslo: MK ČR E 17543, toto číslo vyšlo 15. března 2013, neprošlo jazykovou úpravou. Příští 
číslo vyjde 20. června 2013 a uzávěrka je 20. května 2013, příspěvky můžete nosit D. Šmídové, na OÚ, nebo administrativa@kobylnice.cz a kobylnicke.listy@seznam.cz. 


