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A zase začátek školy… 
Letos začínali v Kobylnicích školní rok prvňáčci v nástavbě školy a tedy v úplně 
novém prostředí pro ně i pro paní učitelky. Část výuky se totiž přesunula do loni 
dokončené nástavby a jak v této nástavbě tak i ve „staré“ škole se budou využívat 
nové moderní technologické pomůcky pro výuku. Kromě klasických tabulí 
s křídou se dětem zpestří výuka taky interaktivními tabulemi, počítačem a 
výukovými programy. 
Pro některé z nás je to možná něco, co si ani nedokážeme představit, a také proto 
jsme koncem minulého školního roku zorganizovali návštěvu Klubu aktivních 
seniorů v základní škole a paní učitelka Kvasničková jim předvedla možnosti 
využití této didaktické techniky. Při této příležitosti si i členky KLASu mohly 
vyzkoušet, jak by zvládaly práci s takovou tabulí, a dokonce také úspěšně 
předvedly něco ze svých školských znalostí. 
Školní rok ale začal i pro mateřskou školu. Zaznamenal jsem jisté obavy rodičů, že 
přestože se investovalo do budovy školy, kapacita školky se prý snížila. To bych 
chtěl uvést na pravou míru, protože po určité krátké období nastala skutečně 
situace, kdy paní ředitelka nemohla nabrat do školky 50 dětí jako dříve. Byl to 
však stav vědomý a plánovaný, protože postupy v registraci školských zařízení 
nám jiný postup neumožňovaly. 
V okamžiku zápisu do MŠ totiž ještě nebyla zkolaudována nástavba ZŠ a v době 
před kolaudací nemohla být provedena úprava bývalé třídy v ZŠ pro potřeby MŠ. 
Kapacita MŠ tak byla pouze 42 dětí, protože na konci školního roku skončila 
výjimka (umožňující kapacitu 50 dětí). Tato snížená kapacita umožnila přijmout 
děti, které měly 3 roky letos v červnu. Dnes již je opět kapacita MŠ Kobylnice 50 
dětí a mohly tak být přijaty i děti, které v okamžiku doplňujícího zápisu do 
mateřinky ani zdaleka nedovršily 3 roky věku. Přijaty tak mohly být i děti, které 
budou mít tři roky až v dubnu 2014.  
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jistým 
měřítkem, jak se daří splňovat potřeby ve školství, může být technický stav školy, 
vybavenost novým nábytkem a didaktickou technikou a nebo třeba porovnání 
kapacit MŠ v Kobylnicích a v okolních obcích, které je uvedeno v následující 
tabulce. 
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Název obce kapacita MŠ obyvatel poměr % 

Kobylnice 50 1011 0,049455984 4,95 

Sokolnice 100 2220 0,045045045 4,50 

Měnín 69 1735 0,039769452 3,98 

Moutnice 42 1146 0,036649215 3,66 

Jiříkovice 30 851 0,035252643 3,53 

Telnice 50 1458 0,034293553 3,43 

Šlapanice 224 6989 0,032050365 3,21 

Újezd  u Brna 100 3206 0,031191516 3,12 

Prace 25 916 0,027292576 2,73 

 

Kapacita škol byla převzata z http://rejskol.msmt.cz/ a počty obyvatel obcí  
z přílohy k vyhlášce č. 449/2012 Sb. 
Je možná zajímavé podívat se, jak dopadla města Šlapanice a Újezd. Myslím, že 
porovnání sneseme hravě i s městem Brnem, protože tam bylo přihlášeno 4594 
dětí, ale asi 2373 jich nebylo přijato, což je víc než polovina. Mezi těmito 
nepřijatými bylo 1870 dětí, které již dosáhly 3 let věku. 
Pevně věřím, že kapacita a úroveň základní i mateřské školy přispívá ke kvalitě 
života v Kobylnicích.  

     Lubomír Šmíd, starosta 
 
 

Poznámka redakce: 
Protože toto číslo je dvojčíslem, které obsahuje i příspěvky, které měly vyjít 
v červnovém čísle, některé informace, např, přání pěkného léta, může být v tuto 
chvíli neaktuálaní. Avšak protože příspěvky obsahují jiné zajímavé informace, 
nevyřazovali jsme je. Děkuji za pochopení. 

Dana Šmídová 
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Slovo místostarosty 
Letošní zima nám všem dala pořádně zabrat. Jen se podařilo uklidit sníh z jednoho 
přívalu, už napadla další nadílka. Přesto si myslím, že se nám společně podařilo 
vše úspěšně zvládnout. Obecní pracovníci vyráželi k odklízení sněhu v pět hodin 
ráno. Snažili se tam, kde to klouzalo, posypat. Letošní zimu se na posyp místních 
komunikací a chodníku spotřebovalo 250 kilo soli a dvě Avie písku.  
Rád bych touto cestou poděkoval p. Janíčkovi a p. Pochopovi. Ač nejsou občany 
Kobylnic, byli vždy po ruce a připraveni, jak se říká, „na značkách“. Nebylo však 
vždy jednoduché dostat se do Kobylnic, několikrát přišli pěšky. Já to mám 
jednodušší, základnu (horní dvůr) mám naproti bydliště. Poděkování patří i Vám 
všem, kteří jste odklízeli sníh před Vašimi nemovitostmi. Na ulici Za Humny si 
letos pořádně mákly celé rodiny, protože ani obecní technika si neporadila  
s přívaly sněhu. Lopaty jsou holt lopaty. Zima odešla a jaro v poslední době hned 
„emigruje“ do léta a je tu další pracovní náplň jara: všude rostoucí tráva! Roste 
jako divá i díky sněhu, který nás trápil v zimě. Tak se pro změnu teď pereme  
s trávou. Podařilo se nám získat z Úřadu práce ještě jednoho pracovníka, pana 
Antonína Gertnera z Kobylnic. Rychle se zapojil do skupinky pracovníků a práce 
mu jde pěkně od ruky. Budete se s ním potkávat i na Sběrném místě v horním 
dvoře. Jen připomínám: v letním čase je pracovní doba v pondělí 15 -17 hodin.  
(A v zimním čase je provoz v pondělí 14-16 hodin. – poznámka redakce.)  
Ještě se vrátím k předjaří, kdy proběhly už několikáté vepřové hody. (Píše se na 
jiném místě.) Tady nám zima taky ráno lezla za nehty. Bojovali jsme úspěšně, 
doufám, dobrým jídlem i nějakou tou štamprdličkou a svařákem. Přišlo Vás jako 
tradičně hodně. Tak věřím, že jste si to užili k dobré chuti a přátelskému posezení i 
v restauraci, která je hned po ruce u Výletiště. Nakonec se ukázalo, že počasí o 
víkendech před i po bylo daleko horší. Takže nám vlastně počasí přálo!  
Do nastávajících dnů vám přeji pohodu a pěkné počasí..  

V roli hlavního řezníka Stanislav Dolanský, místostarosta.  
 
Tráva – a je jí opravdu letos hodně.  
Je jedna z mnoha věcí, které můžete odevzdat na sběrné místo. Někteří občané se 
naučili posečenou trávu sypat na cizí pozemky ve svém okolí. Asi se řídí rčením 
„doma uklízeno a vedle, to mě n……!“ Jak se to kupí na hromadě, je to potom 
zážitek pro celé okolí. Co na to řekne asi Povodí Moravy? Je to smutný pohled na 
to, jak se chováme k přírodě. Ta nám to jistě vrátí….  
Ale že umíme nebýt lhostejní, jsme se přesvědčili na „úklidové sobotě“. Přišlo Vás 
mnoho občanů Kobylnic a vyčistili celý katastr obce. Ti, kdo přišli, mohou 
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povídat, co se všechno dá najít po příkopech a mezích! To si myslím, že na sběrný 
dvůr je to mnohem blíž, než se s tím táhnout až do Hloušku.  

Pěkný den přeje místostarosta.  
 

Měření rychlosti 
Na ulici Pratecké obec v prosinci minulého roku instalovala měřič rychlosti, který 
zároveň řidiče upozorňuje, že mají svoji rychlost snížit na povolenou padesátku. 
Po třech čtvrtinách roku už se dají popsat nějaké zkušenosti s tímto opatřením a 
protože měření rychlosti se nám přenáší i do počítače, je možné uvést i nějakou 
statistiku. 
Například za letošní červenec projelo po ulici Pratecké celkem 25 640 vozidel, což 
v průměru znamená 827 vozidel denně. Největší hustota vozidel je v době od 5 do 
9 hodin a pak odpoledne kolem čtvrté. Skoro 40% řidičů překračuje povolenou 
rychlost. Většina z nich nejede rychleji než šedesátkou, ale v červenci se objevil i 
takový, který vjížděl do obce rychlostí 132 km/hod a v srpnu dokonce  
141 km/hod. Toto se děje vždy v nočních hodinách. 
Takové zjištění je určitě alarmující, ale na druhou stranu je potěšující, že 91% 
řidičů v posledních vteřinách před průjezdem okolo měřiče zpomalí. Diskutovali 
jsme o výsledcích měření s pracovníky policie a oni nás upozornili, že ten, kdo 
brzdí před měřičem, skoro vždy zpomaluje ještě i po vjezdu do obce. Sice by měl 
dodržovat povolenou rychlost už před značkou, ale zdá se, že instalovaný měřič 
má rozhodně výchovný efekt a že rychlost v obci snížil.  
Potěšilo mě, že i od obyvatel ulice Pratecké jsem se dověděl, že je to i vidět 
z chodníku, že od okamžiku, kdy se rychlost měří, už se vozidla pohybují 
pomaleji. Takže investice do tohoto zařízení určitě nebyla zbytečná. 
       Lubomír Šmíd, starosta 
 

Naše škola 

Uběhl  další  školní  rok  a  s ním  odcházejí  letošní  páťáci,  kterých  je  deset. 
Rozprchnou se na jiné školy a doufám, že budou rádi vzpomínat na naši školu tak, 
jako ti loňští, předloňští……. 
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Často potkávám zejména  ty  loňské děti z páté  třídy,  rády vzpomínají a chodí na 
návštěvu do naší  školy  a někdy  si postesknou,  že by  se  rády  vrátily. Mávají mi 
z autobusu, chlubí se svými jedničkami a úspěchy na druhém stupni a jsou z nich 
už slečny a velcí kluci. A já mám radost, že se jim u nás líbilo a že rádi vzpomínají 
na kobylnickou školu. 

Nyní už se všichni těšíme také na osmnáct nových prvňáčků. Zasednou již do nové 
části  naší  školy,  která  pro  ně  bude  připravena.  Ještě  to  dá  trochu  práce  a 
zařizování, ale v září bude vše nachystáno a nazdobeno. 

Během  letošního  školního  roku  jsme  měli  spoustu  akcí,  některé  společné 
s mateřskou školou,  jiné samostatně.  Jedna z posledních akcí byl školní výlet do 
Boskovic. A já předám slovo našim dětem, které o něm napsaly: 

Westernové městečko a Dinopark Boskovice 
Vendula Šilhánová – 4. ročník 
Ráno jsem do školy přišla v 6,50 hod., byla jsem ve škole brzo, a proto jsem si 
stihla zahrát i stolní hru. Jak jsem dohrála, už na hodinách ukazovaly ručičky 
půl osmé. Začala jsem se připravovat na výlet. Netrvalo dlouho a odjížděli 
jsme. Sedla jsem si vedle Lindy Benešové. Jeli jsme asi hodinu, než jsme dojeli. 
Až jsme vystoupili, tak nás průvodčí kovboj provedl po dinoparku Ztracený 
svět. Měli tam dinosaury, schované ve vysoké trávě, takže se ani nadali vyfotit. 
Nejvíc z dinosaurů se mi líbila hezká kočička Tyranosaurek rex. Tak jdeme 
dál. Až jsme si prohlédli dinosaury, kovboj nás vyzvedl ven na westernovou 
část. 
Nerada to říkám. Ale Dinopark ve Vyškově byl o trochu lépe zařízen. Vyškov má 
Dinopark a Zoo, ale nemá western a to je chyba. 
Pak jsme šli do směnárny, kde jsme si nechali vyměnit peníze za westernové 
dolary. Já jsem měla na starosti Anežku, Linda měla Amálku. Na začátku jsme 
šly ve čtyřech. Dívaly jsme se, kde co je, všechno stálo 30 dolarů, kromě 
rýžování zlata (70 dolarů) a lanového centra (210 dolarů). 
Víte, totiž 1 dolar stál 1 Kč. 
Podívaly jsme se k poníkům, byla tam táááková fronta a jedno kolečko stálo 30 
dolarů. Paní učitelky k nám přidaly Jirku, který se k nám do Kobylnic 
přistěhoval. Předtím bydlel v Mongolsku, blízko pouště Gobi. Tento asijský 
chlapec má rád koně. Byl tak nadšený, že se svezl dvakrát. Po jízdě přišly 
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prvňačky s překrásnými barevnými náramky z kamínků. Jak uviděly poníky, 
postavily se do fronty. Až jízda skončila, spočítali jsme se a běželi jsme na 
pole, kde byla lukostřelba, hod oštěpem a házení sekyrkou. Ti kovbojové od 
lukostřelby a hodu oštěpem byli na nás hodní a dali nám i indiánské přezdívky. 
Linda se jmenovala Hnědý cop, Amálka Rebelka, Jirka byl Rebel. Bohďa dostala 
přezdívku Hnědé oko, Anežka Malé pivo a já Bledý vlas a Rudá laň. 
Když jsme se vraceli na náměstíčko, byli už všichni připraveni na odchod. Tak 
jsme pobavili a jeli všichni domů. Výlet se mi velice líbil. 
 
Školní výlet do Boskovic 
Adéla Zlatníková – 4. ročník 
V 8,00 hod. jsme měli sraz. Pak jsme jeli strašně dlouho autobusem. Dojeli 
jsme a dali si svačinu. Čekali jsme na kovboje Jerryho a s ním jsme šli do 
Ztraceného světa. Bylo tam 60 druhů dinosaurů. Třeba: Tyranosaurus Rex, 
Artosaurus, Pterodaktyl, krunýř Patrydykuse atd. 
Pak jsme se vrátili na náměstíčko westernového městečka. Domluvili jsme si 
kde bude sraz a kdy. Šli jsme do směnárny, kde jsme si proměnili peníze za 
westernové dolary. Já jsem chodila s Terezkou Klaškovou. Prvně jsme šly do 
stánku, kde se malovalo na obličej. Nechaly jsme si s Terezkou namalovat 
stejný obrázek, pak jsme šly do suvenýrů a koupily jsme si náramky. Dál jsme 
byly jezdit na koních, zase se vrátily do suvenýrů a koupily jsme si náramky 
pro sestru a mamku. A já jsem si ještě koupila náušnice. 
Nakonec jsme si všichni proměnili dolary za naše peníze. Naobědvali jsme se. 
Měli jsme sraz a jeli jsme zpátky do školy, já s Terezkou jsme si v autobusu 
četly. Výlet se mi moc líbil. 
……. 

Přeji  všem  dětem  hezké  prázdniny,  zaměstnancům  školy  klidnou  dovolenou  a 
pěkné počasí a potom zase hurá do školy. 

Informace  o  novém  školním  roce  budou  vyvěšeny  ve  vitríně  a  na  webových 
stránkách školy. 

                                         Mgr. Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice 
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Okénko do mateřské školy 
Oslava  svátků  jara  u  nás  začala  výzdobou  budovy MŠ.  Na  oknech  se  objevily 
vystřihovánky s jarními motivy, na nástěnkách pěkné práce dětí – zajíčci, beránci, 
kuřátka, větvičky ozdobené barevnými ptáčky, aj.  
Děti  si  zasely  osení,  namalovaly  kraslice  a  upletly  pomlázky.  Těmito  výrobky  si 
ozdobily svoje domovy. Společně s rodiči a prarodiči jsme se sešli u velikonočního 
věnce, kde jsme zazpívali písně s jarní tématikou a ozdobili věnec kraslicemi. 
V dubnu jsme uspořádali na víceúčelovém hřišti Sportovní olympiádu, kde si děti 
vyzkoušely  svoji  obratnost  –  hod  na  cíl,  běh  přes  překážky  a  další  sportovní 
aktivity. Prožili  jsme    zajímavé dopoledne plné her a pohybu a  za odměnu děti 
dostaly diplomy, kterými se mohly doma pochlubit.  
Na Výletišti  jsme oslavili Svátek maminek, kde děti především předvedly  radost 
z pohybu, ale také zazpívaly a recitovaly básně.  
V mateřské  škole  děti  zhlédly  několik  divadelních  představení  a  navštívily 
výchovný koncert v ZUŠ Šlapanice. 
Oslava Dne dětí se uskuteční v Brně – Bystrci v tzv. ,, Mraveništi“, kde je pro děti 
připraveno mnoho nafukovacích atrakcí např. skluzavky; minihřiště pro nejmenší, 
trampolíny apod.  
Na  výlet  pojedeme  na  zámek  do  Náměště  nad  Oslavou,  kde  děti  zhlédnou 
pohádku Princ Bajaja a vyzkouší si dobové činnosti a řemesla. 
Na konci školního roku proběhne na zahradě mateřské školy „Zahradní slavnost“ 
u příležitosti Dne otců a „Rozloučení s předškoláky“. 

          kolektiv učitelek mateřské školy 
 

Co nového v ŠD? 

Od  školní  družiny  Šlapanice  jsme  dostali  pozvání  na  Oblastní  kolo  v pěvecké 
soutěži  Superstar,  kterému  předcházelo  školní  kolo.  Tři  nejlepší  z kategorií  dle 
věku postupovali do kola ve Šlapanicích. Na toto kolo jsme jeli všichni, nejen ti co 
postupovali,  ale  také  jejich  fankluby.  Děti  si  dokonce  vyrobily  transparenty, 
kterými fandili našim dětem. Velice nás potěšilo, že děti byly schopné potleskem 
ocenit  i  ostatní  soutěžící  a  uposlechnout  pokynů  pořadatelů.  Samozřejmě,  že 
potlesk a halas věnovaný našim  soutěžícím byl největší a bylo hezké vidět,  že  i 
děti, které někdy spolu bojují, si navzájem fandí a povzbuzují se.  Navštívili jsme 
Sbor  dobrovolných  hasičů  v Kobylnicích,  po  návštěvě  byl  pro  zájem  dětí  zřízen 
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hasičský kroužek. Při kraslicovém týdnu jsme zdobili kraslice různými technikami, 
za doprovodu říkadel jsme vynášeli Morenu. A i když nás překvapil sníh, tak děti si 
cestu  užily  a  tečka  v podobě  zapálené Moreny  vhozené  do  potoka  stála  zato. 
Příště  doufáme,  že  nás  při  této  akci  doprovodí  i  obyvatelé  naší  obce. 
Z nepečeného  těsta  jsme  tvořili  jarní motivy  a  zdobili  jsme  je  čokoládou.  Pro 
celou  školu  jsme připravili  týdenní hru Ptačí putování. Děti  i  s rodiči  se  formou 
pracovních  listů  seznamovaly  s ptáky,  kteří  se  k nám  vrací  ze  zimoviště.  Na 
správné  odpovědi  vždy  čekala  papírová  budka  označená  jménem  ptáka  a  ze 
správných  odpovědí  jsme  pak  losovali  výherce.  Podobný  leč  indiánský  týden 
připravujme v měsíci červnu. Ke školnímu projektu „Indiáni“ jsme se také připojili 
ve  školní družině další akcí a  to  stavbou  indiánského  týpí  z kroucené vrby. Děti 
napřed vyvrtaly nebo vyryly díry, do kterých pak zasadily vrbové pruty, které jsme 
nahoře svázaly, děti vše zahrnuly a zalévaly. Teď uvidíme, jestli nám vrba obrazí a 
bude zelená, nebo nám zůstane týpí  jen proutěné. V muzeu ve Šlapanicích  jsme 
navštívili  výstavu  o  pohádkách  a  pověstích  Brněnska,  chystáme  se  na  výlet  na 
Mohylu míru, ale  také na spaní ve stanech na naší školní zahradě. Tak uvidíme, 
jak  to  dopadne,  zatím  se  děti  předhání,  kdo  bude  déle  vzhůru  a  bude  držet 
hlídku.  
A  jak to nakonec dopadlo? (Článek dopisujeme, protože vychází až v tomto čísle 
Kobylnických  listů).  Dlouhý  čas  pršelo  a  tak  jsme  nakonec  spali  ve  třídách 
v nové části naší školy. Nicméně si to děti užily, upletly si  indiánské předložky ze 
starých koberců, opekly večeři, zhlédly večerní kino, vyspaly se do růžova a už se 
ptaly,  jestli  příští  školní  rok  spíme  zase.  A  budeme?  Určitě  ano,  i  když  jedna 
změna od prvního spaní dětí v družině  je: když  jsme spali poprvé v družině,  tak 
byla  kapacita  družiny  27  dětí  a  pro  letošní  rok máme  kapacitu  55  dětí,  takže 
budeme při spaní v družině potřebovat čím dál tím více prostoru. 

Hodně sil a pevných nervů do nového školního roku  
přejí vychovatelky Petra a Magda.    

 

Klub maminek 
Poslední příspěvek k činnosti našeho klubu maminek byl uzavřen připomínkou 
nadcházejícího jara a s ním spojených sluncem prozářených dní plných pohody 
a nových možností, zejména pak pro naše malé i větší ratolesti. Jaro však letos 
začalo nepatrně odlišněji, než jak jsme zvyklí. Každý z nás má ještě v živé 
paměti ony prazvláštní vrtochy, kterými nás příroda počastovala o letošních 
Velikonocích.  
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Ano, datum bylo správné, nasazení naše i našich dětí tradičně vysoké, pouze 
šedivá scéna i kulisy zdály se být jakoby propůjčeny z období Tříkrálových 
sbírek. Všechny krásné ozdůbky s motivy zajíčků a jiných symbolů probouzející 
se přírody, vyrobené pro velikonoční věnec nezbednými prstíky našich 
potomků, svými pestrými barvami a optimistickým poselstvím ostře 
kontrastovaly s ponurou oblohou s oponou vodou ztěžklých mraků. Rtuť 
teploměru jen nesměle vykukovala nad mrazivou nulu, a naše pohledy klouzaly  
z dětí s mrskačkami v rukou a teplých čepicích na hlavách na šedivou oblohu, 
ze které se tu a tam spustil déšť, či dokonce zavířilo několik sněhových 
vloček. Ani toto mírně řečeno nejarní počasí nás však neodradilo od zdobení 
zmíněného velikonočního věnce, doprovázeného zpěvem a vyprávěním, kde píle 
a šikovnost dětí a trpělivost a mrazuvzdornost jejich maminek došly svého 
zúročení. 
S koncem velikonočních svátků zima správně usoudila, že si chybně 
interpretovala pojem „vtip", a kvapem propůjčila pověstné žezlo jaru. A to se, 
k nadšení nás všech, spěšně ujalo své radostné role. S jeho příchodem se 
rozšířily možnosti pro náš klub a jeho malé svěřence. Častěji se nyní vídáme 
venku, což soudě dle předcházejícího i současného trendu vývoje počasí 
budeme moci činit alespoň do konce července. Na své si samozřejmě přijdou i 
malí šikulové, pro něž jsou v klubovně k dispozici nesčetné pomůcky pro 
naplnění jejich kreativních ambicí. Pro ty nejmenší je připraveno nepřeberné 
množství hraček, či pískoviště nebo tabule s křídami. 
V měsíci květnu jsme oslavili ten nejkrásnější svátek, a to Svátek maminek.  
K této příležitosti jsme si v klubu společně s dětmi vyráběly srdíčka z drátků 
a korálků. 
Závěrem bych již tradičně ráda pozvala do našeho klubu všechny z Vás, které 
rády poznají příjemnou společnost ostatních maminek, přivedou k nám nové 
malé kamarády, anebo si prostě jen chtějí popovídat o všedních i nevšedních 
věcech. Zejména pro posledně zmíněnou činnost je jaro vhodným obdobím, 
neboť děti svůj hlasový fond rozvíjejí ponejvíce na dvoře před klubovnou. 
Scházíme se každé úterý od 16 hodin do 18:30.  
Děkuji všem za dosavadní činnost a přízeň, přeji krásné prožití jara i 
nadcházejících letních měsíců a těším se na další setkávání v klubu i mimo něj!  

Za klub maminek Lenka Kokešová 
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první odřad, jehož se účastnili hasiči ze Sokolnic a ze Židlochovic. Další 
humanitární a technická pomoc ze strany dobrovolných hasičů z jiných krajů byla 
odmítnuta s tím, že ve vlastním kraji mají pomocníků dostatek.  
Myslím si, že je škoda, že velké úsilí našich hasičů nakonec nebylo využito. Jistě 
by opět významnou měrou mohli pomoci postiženým lidem vrátit se co nejdříve 
do jejich domovů. Chtěl bych proto alespoň za sebe a za Cezavu poděkovat všem, 
kteří do přípravy vložili svůj čas a odhodlání. Doufejme, že dlouho nebude 
podobná akce potřeba, ale pokud ano, tak naši hasiči jsou připraveni! 
Další poděkování je ještě individuální. Obec chtěla ještě před tradičními hody 
dokončit úpravy v parku před sokolovnou a bylo potřeba ještě před rozšířením 
cesty a vybudováním obratiště (které si vyžádal Hasičský záchranný sbor) vykácet  
prosychající topol. Tohoto úkolu se ujal starosta hasičů pan Ladislav Votápek a 
měl s sebou pomocníka, mladého hasiče Michala Bílého. Každý z nich si tak 
odpracoval nelehkou čtrnáctihodinovou směnu v horkém červencovém počasí. 
Ještě jednou díky i jim! 

     Lubomír Šmíd, starosta 
 
Stručné informace z našeho K L A S U.                                                                                      
Klub  aktivních  seniorů  se  od  počátku  letošního  roku  schází  v zasedací  místnosti 
obecního úřadu. Do konce června 2013 jsme se sešli celkem 10x. Vždy se zaměřujeme 
na různá témata, která nám doporučuje brněnské Centrum pro rodinu a výchovu. V 
průběhu  našeho  sezení  se  především  věnujeme  tréninku  paměti.  Spolupracujeme 
s Klasem Telnice a 1x ročně se vzájemně navštívíme a máme společné sezení. Dne 3. 
června přijaly členky Klasu z Telnice naše pozvání. Hlavním probíraným tématem byly 
„Nové  technologie“.   Na  závěr  jsme  vykonali  předem  domluvenou  prohlídku  nové 
nástavby  školy  a  seznámení  s  novou  technikou  používanou  v naší  základní  škole. 
Techniku jsme nejen zhlédli, ale sami jsme si ji i vyzkoušeli. Bylo to díky paní ředitelce 
Mgr. Martiškové, která nám k tomu dala svolení, a paní Mgr. Kvasničkové, která nás 
seznámila  s použitím  interaktivní  tabule a umožnila nám na připraveném programu 
vyzkoušet  si  její  použití.  Oběma  patří  naše  poděkování  i  za  zodpovězené  dotazy, 
týkající se použití těchto tabulí v pedagogické praxi. Pan starosta,  Ing. Lubomír Šmíd 
nás provedl novou nástavbou školy a všichni byli nadšeni. Velmi překvapeny byly ženy 
z Telnice a děkovaly za skvělou prohlídku.  



12
12 

 

V měsíci  únoru  jsme  pořádali  pro  Klas  i  pro  veřejnost  přednášku  na  téma  „Planě 
rostoucí rostliny a možnosti  jejich využití v našich domácnostech“. Přednášející  jsme 
pozvali z Brna, z Mendelovy univerzity. 
Kromě  toho  se  věnujeme  dle  možností  a  snadné  dostupnosti  veřejné  dopravy  i 
různým  výletům.  V dubnu  jsme  byli  na  exkurzi  ve  vile  Tugendhat,  v květnu  na 
turistické vycházce v Líšni, v Mariánském údolí. 
 V červnu  jsme  podnikli  výlet  vlakem  do  Doubravníku.  Průvodkyně  nás  provedla 
kostelem  Povýšení  sv.  Kříže  a  hrobkou  hrabat  Mittrowských.  Kostel  je  vzácnou 
památkou  a  jsou  zde  varhany  z roku  1760,  které  byly  v tuto  dobu  právě  po 
rekonstrukci.  
Další výlet v červnu do Židlochovic nám domluvil pan starosta Ing. Lubomír Šmíd. Zde 
jsme si nejdříve prohlédli interiéry zámku Židlochovice. Zámek je přístupný veřejnosti 
k prohlídce pouze  jeden den v roce a  to první víkend v září. Děkujeme za umožnění 
této mimořádné prohlídky, které  se  zúčastnilo celkem 29 osob. Kromě  zámku  jsme 
navštívili  radnici,  radniční  sklep,  zvonici  a  dozvěděli  se  řadu  zajímavostí  o 
Židlochovicích. 
To je stručný výčet našich aktivit. Snahou je, aby nabídka našeho Klasu byla pestrá a 
přitažlivá pro účastníky. Pokud je Vám 55+, tak se můžete přidat k nám. 

Ing. Zdenka Karmazínová 
 

Vepřové hody 
Zdravím všechny, kteří se zúčastnili letošní 7. Obecní zabijačky alias vepřových 
hodů, které se konaly  23.3.2013. I když nám počasí nepřálo, přesto přišlo alespoň 
na chvíli poměrně dost návštěvníků. Od rána foukal poměrně studený vítr a 
sluníčko, které občas vyšlo, bylo dost slabé na prohřátí vzduchu. Přesto zůstalo 
pár lidí, kteří si vepřové hody užívali i v nepříznivém počasí. 
Výrobky, které připravil hlavní řezník Stanislav Dolanský, byly jako vždy velice 
dobré a chutné.  
Na každé zabíjačce je potřeba mít silné a schopné zázemí, bez něhož by nebylo 
možné tuto akci dotáhnout do zdárného konce. 
V první řadě je potřeba poděkovat těm, co byli přímo u pašíka a vytvářeli postupně 
produkty. Byli to: Zdenek Staňa, Vlasta Staňová, Milan Ulbrich, Lubomír a Vašek 
Šmídovi, Jiří Pochop. 
Dále je potřeba poděkovat všem, které pomáhaly při vydávání dobrot, pečení, 
ohřívání a při vaření teplých nápojů. Zkrátka všem, které byly v chladném odchovu 
a v průvanu v garáži. Můžu potvrdit, že to opravdu nebyla letos žádná sranda 
vydržet 8 hodin v dost chladných podmínkách a přesto přese všechno vydržely a 
dotáhly to do dobrého konce. Proto velký dík patří: Dáši Dolečkové, Jarce 
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Urbánkové, Martině Zichové, Zdeně Karmazínové, Věře Floriánové, Aleně 
Ulbrichové, Majce Ustohalové, Daně Šmídové. Neposledně velký dík patří novým 
tvářím vepřových hodů paní Evě Mazalové a Růži Rudolecké, které se ujaly práce 
s umem a šikovností sobě vlastní. 
Nesmím též zapomenout na ty, kteří nejsou přímo při zabijačce vidět. Touto 
cestou bych jim chtěla poděkovat především Jaroslavu Poláčkovi za pevné nervy, 
dále Renatě Vávrové za příspěvek pro děti, Magdě Šmídové, Petře Štefkové, 
Magdě Klaškové a Evě Dvořáčkové, které se věnovaly dětem. 
A nejen z jídla živ je člověk, ale je potřeba i trochu hudby. Tu nám zajistili náš 
kobylnický DJ Pepa alias Josef Florián a Petr Florián ze skupiny FLASH. Děkuji za 
příjemnou atmosféru. 
Touto cestou bych také chtěla poděkovat zástupcům Restaurace Za kovárnou, 
neboť byli ochotní otevřít restauraci dříve a umožnili nám používat jejich zařízení. 
Je potřeba si uvědomit, že každá akce, která se dělá v parku, vzniká za 
spolupráce více skupin, a výsledek záleží na podpoře, ochotě a spolupráci všech 
zúčastněných. Že je vždy potřeba, aby si lidé vyšli vstříc a domluvili se. Vždyť 
každá taková akce, ať už je to akce jakékoliv organizace, lidi z naší obce sbližuje a 
umožňuje se pobavit. Ostatní obce nám můžou jen závidět. 
Dík patří nejen těm, kteří pomáhali, ale i těm, kteří přišli a udělali tu správnou 
atmosféru a podpořili naše úsilí. 
Do dalšího roku hlavně aby nám přálo zdraví. A snad nám vyjde počasí a bude 
krásně slunečno a teploučko, aby si všichni užili krásný den. 
                                                                            Za kulturní komisi Jana Poláčková   
Na tomto místě bych ráda poděkovala dobrým duším naší kobylnické zabíjačky, 
bez kterých bychom my ostatní neměli kde pomáhat. Takže moc děkuji Janě 
Poláčkové a Staňovi Dolanskému a přeji nám všem, aby jim jejich nápady a 
odhodlání vydržely i do dalších zabíjaček alias vepřových hodů. 

za všechny účastníky zabíjačky Dana Šmídová           
 
 
Kuličkiáda 2013 
Stejně jako poslední 2 roky, ani letos nám počasí při kuličkiádě nepřálo. Letos, 
na rozdíl od loňského roku, bylo už od rána jasné, že to s počasím není vůbec 
jisté. Kolem poledne sice nesměle vykouklo sluníčko, ale to nakonec boj 
s mraky prohrálo a celé odpoledne lilo jako z konve. Takže kuličkiáda byla 
odpískána a přesunuta na neděli dalšího týdne.  
Ale potom už jsme si ji doslova užívali. Na mnoha účastnících byly vidět hodiny 
tréninku, ale i netrénovaní závodníci měli nakonec šanci na umístění. Nejmladší 
kategorie hrála kuželky, ale všichni ostatní se se zaujetím věnovali skleněnkám 
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a ti nejlepší se vyřazovacím způsobem dostávali přes další a další soupeře až na 
stupně vítězů. 
Věrna sportovnímu heslu: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, porota 
nakonec odměnila drobným dárkem všechny účastníky. Ale odměny pro 
závodníky na stupních vítězů jako vždy stály za to.  
A kdo že stál na stupních vítězů? 
Kategorie do 3 let: 1. místo Matýsek Šesták 
   2. místo Davídek Kryštof 
   3. místo Matoušek Horák 
Kategorie 3-5 let: 1. místo Nikolka Peclová 
   2. místo Tobiáš Kvasnička 
   3. místo Tobiáš Robek 
Kategorie 6-9 let: 1. místo František Kubát 
   2. místo Evička Pospíšilová 
   3. místo Terezka Horáková 
Kategorie nad 10 let: 1. místo Denisa Zlatkovská 
   2. místo Daniela Jindřichová 
   3. místo Anna Benešová 
Kategorie ŽENY: 1. místo Hana Popelková 
   2. místo Daniela Pastyříková 
   3. místo Ivana Kvasničková 
Kategorie MUŽI: 1. místo David Kubát 
   2. místo František Kvasnička 
   3. místo Vladimír Zlatník 
Hlavními sponzory, kteří přispěli na atraktivní ceny, byli: Světlana a František 
Vašíčkovi – firma VaFr, Autodoprava Lhotský Blažovice, Vítězslav Král, Petra 
Fojtíková – restaurace Za kovárnou, Lenka Mazalová, Dana Pastyříková a Pavla 
Šestáková. Těmto všem děkujeme. 
Jako žádná akce, ani kuličkiáda se neobejde bez ochotných šikovných 
dobrovolníků. Přestože jako pořadatel vystupuje kulturní komise obce, svou 
pomoc poskytují i ti, kdo nejsou členy této komise. Letos to byli hlavně 
Martina Zichová, Zdenka Karmazínová, Vladimír Zlatník, Petr Peško, Jiří Pecl a 
David Kubát. Všem díky za pomoc. 

za kulturní komisi Dana Šmídová 
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8. KOBYLNICKÁ OLYMPIÁDA 
Před prázdninami v sobotu 15.6.2013 se konala již tradiční dětská olympiáda. 
Letos nám přálo počasí a tak jak je zvykem, se v parku před sokolovnou sešli 
mladí sportovci, aby předvedli své sportovní výkony na přilehlých sportovištích. 
V osmi kategoriích bojovali v disciplínách sprint, hod, skok do dálky, šipky a 
vytrvalostní běh. Pro ty nejmenší byla připravena odrážedla, sprint a hod. Po 
slavnostním nástupu, zapálení olympijského ohně a vystoupání vlajky na stožár se 
sportovci během dopoledne utkali o 45 sad medailí (celkem 135 ks).  
Vzhledem k různým dovednostem se o medaile podělilo mnoho dětí. Nejvíce 
vítězství v jednotlivých disciplínách dosáhli: Jakub Spáčil, Tereza Valentová, Jan 
Kopřiva, Lukáš Kokeš, Linda Drlíková, Nikola Kryštofová, Markéta Němcová, 
Viktor Fišer, Michaela Popelková a Jan Žbánek, který jako jediný dokázal vyhrát 
ve všech disciplínách. Dále např. absolutním vítězem v šipkách se stal z kategorie 
kluci 8-10 let Filip Valenta s 67 body. Nejdelší skok do dálky měřil 376 cm a 
nejkratší hod do dálky 130 cm. O vysoké úrovni naší olympiády svědčí i dosažený 
nejlepší čas ve sprintu (8:85 sec.), který byl lepší než světový rekord ve sprintu 
Usaina Bolta (pravda, měli jsme nepatrně kratší vzdálenost). 
Vzhledem k tomu, že letos byl jediným sponzorem pořadatel – tedy obec, 
děkujeme tímto obci za finanční dotaci i za nové doskočiště a pro příští ročník se 
těšíme na další sponzory. Díky celému organizačnímu výboru a zejména 
děvčatům, co pomáhala s organizací celé akce.  
Sportu zdar a dětské kobylnické olympiádě zvlášť! 

Petr Peško 
 

Procházka pro děti 

V  letošním  roce  byla  procházka  pro  deštivé  počasí  a  mokrý  terén  přesunuta  
z původního termínu. Dalo by se  říct, že kdo si počká, ten se dočká. A tak se 15 
dětí, které 8. 6. na procházku pod Borky a k Bezděkovu vyrazily, dočkalo krásného 
slunečného počasí. 
Nejdříve se na Výletišti rozdělily na skupinku kluků, holek a dětí do 6 let. Skupinky 
potom  po  vyznačené  cestě  hledaly  ukryté  lístečky  s úkoly. Někdy  bylo  hledání 
napínavé, ale dětem se nakonec všech 6 lístečků podařilo najít. Děti byly šikovné 
a  úkoly  zaměřené  na  poznávání  přírody  splnily.  Zpívaly  písničky  o  zvířátkách, 
předváděly pomocí pantomimy zvířátka, poznávaly byliny a stromy, luštily šifru a 
křížovky. Malé děti poznávaly stromy pomocí pexesa a hrály různé hry. U křížku 
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pod Bezděkovem bylo schované puzzle,  i  to se dětem podařilo najít a složit. Po 
celou dobu procházky provázela děti další zajímavá soutěž, a to sbírání hmyzu do 
zkumavek. Děti se tak naučily chodit po cestě s otevřenýma očima. A i my dospělí 
jsme  se  divili,  kolik  druhů  hmyzu  se  jim  podařilo  do  zkumavek  nachytat.  Jaký 
hmyz chytily, se dozvěděly od paní Hanky Kubátové, která si tuto soutěž pro ně 
připravila. Potom hmyz vypustily zpátky do přírody. 
V biokoridoru  v Hloušku  byl  pro  děti  schovaný  poklad,  velmi  dobře,  ale  i  ten 
nakonec  našly.  Součástí  pokladu  byl  také  táborák  se  špekáčkem.  U  něho  byly 
vyhlášeny soutěže a na každého vyšla nějaká cena. Pak už nezbývalo nic  jiného, 
než se příjemně unaveni a plni zážitků vrátit domů. 

Alena Ulbrichová  
Kobylnické hody 2013 
Po roce mi opět připadl úkol napsat do Kobylnických listů článek o našich hodech. 
Oproti minulému roku ale s malou změnou, že už jej nepíši z pozice hlavního 
stárka. Jelikož samotný průběh hodů jste měli možnost sledovat na vlastní oči a 
pravděpodobně není potřeba jej zde podrobně popisovat, zaměřil bych se nyní 
spíše na zákulisí hodů. 
Protože ze zkušenosti z minulých hodů vím, jak náročná je organizace celých 
hodů, navrhnul jsem hlavnímu stárkovi Pavlu Šťastnému, aby se letos zřídil takový 
organizační výbor, který by mu s organizací pomáhal. Tak jsme se celkem ve 
čtyřech scházeli vždy minimálně jednou týdně, na několik hodin (několikrát i na 
celý den) a snažili se ladit všechny možné detaily. Těchto více názorů nám poté 
usnadnilo naši práci a mohlo také dát vzniknout několika novinkám, které by 
jednotlivce třeba ani nenapadly. Kdybychom spočítali všechny hodiny, které jsme 
věnovali jenom organizačním věcem a různým zařizováním, tak se určitě 
dostaneme do řádů stovek.  
Přestože se to nemusí na první pohled zdát, máme opravdu naplánovány celé 
hody do nejmenších podrobností. To ale neznamená, že vždy jde vše podle plánu. 
Všichni známe úsloví, že může-li se něco pokazit, pokazí se to. Potom 
samozřejmě řešíme, jak vrátit danou situaci zpátky do těch kolejí, které bychom si 
my představovali. Bohužel někteří lidé nedokážou pochopit, že ideální a bez 
chybiček to nikdy nebude. Lidé chybují a chybovat budou. Ale naše snaha je 
opravdu taková, aby hody byly co nejpovedenější. Snažíme se také poučit se 
z minulosti a z našich předchozích zkušeností, které se také snažíme předávat 
vždy následujícím hodům. A samozřejmě také probíráme i jednotlivé připomínky  
k naší činnosti. 
Kritizovat umí každý, ale pomoci chce málo kdo. Jsme proto velmi rádi, když za 
námi někdo sám od sebe přijde a zeptá se nás, jestli nechceme pomoct s tím 
nebo s tím. Pokud vezmu např. pátek. V osmi stárcích bychom asi těžko zvládli 
dopravit máji z lesa do Kobylnic. Nabídlo se nám několik lidí, z Kobylnic, ze 
Dvorsk, s tím, že nám klidně můžou být celý pátek k dispozici, jet s námi pro máju 
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a pomoct nám s ní i v parku. Stejně tak, když jsme přijeli k parku, tak se několik 
lidí v parku samo zvedlo a šlo nám pomoct donést máju do parku. I v průběhu dne 
nám někteří lidé chodili sami pomáhat, bez toho, abychom jim vůbec říkali. Za 
tuhle pomoc vám všem patří velký dík a opravdu velmi si jí vážíme. Děkujeme také 
všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. 
Co také hodnotíme velmi kladně je v této oblasti současná spolupráce s obcí. 
Většina našich námětů a připomínek je ze strany obce přijata a velmi si tohoto 
ceníme, že nám chce obec takto pomáhat. 
Stejně jako nám přišlo pomoci několik lidí ze Dvorsk, tak stejně i několik z nás šlo 
pomoci s připravováním hodů i ve Dvorskách. Myslím si, že taková vzájemná 
spolupráce, pomoc a výměna zkušeností je jenom k dobru a jsem velmi rád, že 
něco takového letos vzniklo. 
Minulý rok bylo stárků celkem 26, letos nás bylo jenom 16, tedy o 10 lidí méně. To 
už je samozřejmě poznat, hlavně na zábavách. Proto se také klidně mohlo stát, že 
v průběhu zábavy byl nějaký úsek, kdy stárci takzvaně nebyli vidět. Protože nás 
bylo letos opravdu relativně málo, tak téměř na každého připadla nějaká funkce, 
nějaký úkol, který měl na starosti. Z toho důvodu se mohlo třeba stát, že stárci 
něco zařizovali a v ten moment tedy nebyli na place. Za takové případné mezery 
se samozřejmě omlouváme, ale myslím si, že tuto situaci, vzhledem k našemu 
počtu, většina účastníků zábav chápala. 
Co se týká neděle, jako hlavní části hodů, tak si myslím, že dopadla velmi dobře. 
Velmi mě těšilo, a rád jsem předával tyto zprávy našim stárkům dále, že když jsme 
na našich zastávkách při průvodu rozdávali koláče a nalévali víno, lidé nás chválili. 
Stejně tak i v průběhu odpolední zábavy jsme slyšeli mnoho pozitivních ohlasů. 
Jsme opravdu velmi rádi, pokud jste spokojení a hody se vám líbí. Tuto dobrou 
nedělní atmosféru myslím také velmi dobře doplňuje kapela Hornobojani. Minulý 
rok jsem si s nimi jako hlavní stárek spolupráci nemohl vynachválit a i podle 
letošního hlavního stárka byli také skvělí. Kapela se neustále chodila domlouvat a 
ladit detaily jak co přesně bude probíhat. Našim návrhům vždy vyšli vstříc a za 
celý den jsme s nimi neměli jediný problém. Prostě v neděli byla radost s kapelou 
pracovat.  
V závěru svého loňského článku jsem psal o tom, že doufám, že hodová tradice u 
nás nezanikne z důvodu nezájmu o stárkování, jak už v minulosti několikrát 
hrozilo. Vůbec mě netěšilo, že letos k tomu nebylo daleko. Na začátku plánování 
hodů jsme nechali vyhlásit obecním rozhlasem, že začínají stárkovské schůze a 
všichni zájemci jsou mezi nás zváni. Bohužel nepřišel nikdo nový a tak letos nebyl 
mezi námi nikdo z Kobylnic, kdo by šel letos poprvé stárkovat, všichni už alespoň 
jednou byli. Na začátku se přihlásili celkem 4 páry. To, že nás šlo nakonec 8 párů 
(tolik, abychom mohli zatancovat besedu) bylo jen díky několikatýdenímu 
přemlouvání a shánění stárků. K tomu, že se nikdo nový nepřihlásil, přispělo 
možná to, že dnes děti chodí do různých základních škol. Neznáme se tolik 
navzájem a my ani nevíme, koho oslovit. Proto bych chtěl příští rok mezi nás 
pozvat všechny ty, kteří dosud stárkovat nebyli a budou mít ukončenou 9. třídu. 
Také prosím rodiče, aby svoje děti v tomto podporovali a snažili se je k těmto 
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tradicím vést. Byla by myslím nesmírná škoda, kdyby se hody kvůli tomuto 
nezájmu nekonaly. Jsem ale v tomhle ohledu optimista a věřím, že se příští rok 
karta obrátí a že stárků bude opět více. Těším se tedy na všechny nováčky i na ty, 
kteří si třeba chtěli dát na chvíli od stárkování pauzu a zase se mezi nás vrátí. 

Příští rok na Kobylnických hodech opět nashledanou. 
Michael Ulbrich 

 

  Cyklovýlet okolo Neziderského jezera 

Letos  jsme navštívili druhé největší stepní  jezero v Evropě Neusiedler See. Trasu 
kolem jezera jsme rozdělili do dvou dnů. V sobotu 17. 8. 2013 v 5 hodin ráno jsme 
naložili  kola  do  přívěsu  autobusu  a  odjeli  do  Rakouska  k vesnici  Pamhagen  u 
Maďarských hranic.  
Po příjezdu  jsme, kolem 10 hodiny, vyrazili směr Maďarsko. První zastávkou byl 
zámek ve městě Fertöd. Po venkovní prohlídce jsme pokračovali směrem k vesnici 
Balf, kde na nás čekal autobus. Občerstvení přišlo vhod, protože teplota stoupala 
každým  okamžikem.  Z Balfu  se  někteří  vydali  do  města  Šoproň  a  zbytek 
pokračoval  dále  po  cyklostezce,  která  povrchem  místy  připomínala  naši  D1. 
V Šoproni na náměstí jsme zhlédli vystoupení divadelníků v kostýmech, které bylo 
určitě zábavné, ale zkrátka „nemtudum“. Zaujala nás  i obrovská pánev, na níž se 
připravoval pravý Maďarský perkelt a jehož vůně přitahovala všechny přihlížející. 
Najít  cestu  z města  byl  trochu  problém,  ale  od  čeho  jsou  navigace  v mobilu. 
Teplota stále roste. Vyrážíme směrem k hranicím. Cestou míjíme výběh s černými 
prasaty a po chvíli jsme v Rakousku. Hned za hranicemi se nám otevřel alespoň na 
chvíli pohled na jezero, které jsme dosud ještě neviděli. Pokračujeme po poměrně 
kvalitnějších cyklostezkách kolem vinic, které nás provázejí od začátku naší cesty, 
do  městečka  Rust.  Na  náměstí  obdivujeme  čapí  hnízda,  která  jsou  skoro  na 
každém komíně. Nakupujeme potraviny na neděli a pokračujeme dále po  trase. 
Čím více se blížíme ke kempu, tím větší je teplo. Někteří se vydávají z posledních 
sil do mírného táhlého stoupání do kempu v Donnerkirchenu. Po postavení stanů 
a  doplnění  kalorií  se  jdeme  vykoupat  do  místního  bazénu  s krásně  čistou  a 
osvěžující vodou. Jaký to balzám na naše tělo. V recepci kempu vystavili každému 
z nás zdarma kartu pro vstup na památky, koupaliště  i pláže na rakouské straně 
jezera.  Jinak  se  platí  okolo  5  €  za  vstup.  Komunikace  s tímto  kempem  byla  od 
začátku na perfektní úrovni a při našem pobytu také. Ne každý kemp je ochotný 
přijmout  větší  skupinu  lidí  s  19  stany na  jednu  noc.  Letos nás  jelo díky  změně 
dopravce 41 osob. Za celý den jsme najeli asi 68 km. Všichni jsme utahaní z horka, 
až na ty nejmladší, kteří večer skotačili na houpačkách a prolézačkách.  
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V neděli ráno balíme stany a postupně se rozjíždíme po trase. Cestou potkáváme 
naše  cyklisty,  kteří  jedou  proti  nám.  Kde  je  chyba?  Po  diskuzi  nad  mapou 
odjíždíme  správným  směrem.  Kam  se  podíváte,  všude  vinice,  kde  se  práce 
nezastaví  ani  v neděli.  Projíždíme  několika menšími  vesnicemi  až  do městečka 
Neusiedl.  Na  informacích  vyzvedáváme mapu města  a  stoupáme  na  zříceninu 
věže Tabor, která  se  tyčí nad městem. Výhled na  jezero a  jeho okolí  stojí  zato. 
Sjíždíme městem k jezeru, ve kterém  již někteří  z nás osvěžují  svoje  tělo. Poblíž 
cyklostezky  na  nás  čeká  autobus,  který  někteří  využívají  k naložení  kol.  Zbytek 
odjíždí za stále se zvyšující teploty dále po trase. Z jedné strany nekonečné vinice 
a  z druhé  strany  rákosové  plantáže  s krásnými  vyvázanými  mandeli.  Kvalitní 
povrch  cyklostezky  se místy mění  v šotolinu. Vyhlídkové  věže podél  cesty  lákají 
k výstupu. Ale  v  tom  horku?  Přijíždíme  do  vesnice  Podersdorf.  Většina  využívá 
naše  karty  ke  vstupu  na  pláž  a  jde  se  osvěžit  do  vod  jezera.  Po  odpočinku 
vyrážíme  na  zbytek  kilometrů.  Cestou  vinicemi  nám  dělají  společnost  hejna 
špačků a petardy na jejich plašení. Ve vesnicích vidíme několik domů s rákosovou 
střechou.  V Apeltonu,  kde  naše  cesta  končí,  bylo  v 16  hodin  na  teploměru  35 
stupňů  ve  stínu.  Po  ujetí  asi  56  km  a  příjezdu  autobusu,  nakládáme  kola  a 
vyjíždíme  do  Kobylnic.  Horko  nás  bohužel  neopustilo  ani  v autobusu,  kde 
klimatizace přestala plnit svou funkci. Unaveni, ale plni zážitků přijíždíme po 20. 
hodině domů. 

Milan Ulbrich 
 
 

ČARODĚJNICKÝ   REJ 
Letošní  Čarodějnický  rej  se  konal  tradičně  30.4.  a  restaurace  Za  kovárnou  ho 
nejen  pro  naše  občany  organizovala  již  pošesté.  Zprvu  se  zdálo,  že  nám  tato 
pěkná  zábavná  akce  proprší,  ale  nakonec  se  naštěstí  ukázalo,  že  dubnovému 
počasí  se  ne  nadarmo  říká  aprílové  a  oslavy  Svatojakubské  noci  se  konaly  bez 
deště  za doprovodu nám  již  známé výtečné kapely Nota Bene a u plápolajícího 
čarodějnického ohně, který pro nás připravili a pečlivě strážili místní hasiči. Za to 
jim  patří  velký  dík,  vždyť  pořádná  vatra  k  „pálení  čarodějnic“  neodmyslitelně 
patří.  Zvláštní  poděkování  pak  patří  panu  Richardu  Bílému  nejen  za  to,  že  pro 
umocnění nálady vyrobil krásnou čarodějnici, ale především pro jeho obětavost a 
houževnatost  při  přípravě  této  veselé  akce.  Děti  nebyly  ani  letos  ochuzeny  o 
čarodějnickou porotu, u které si po pravém čarodějnickém rejdění mohly vybrat 
čarodějnická  „štěstíčka“  a  zasoutěžit  si,  přičemž  každé  dítko  bylo  odměněno 
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drobnou  sladkostí.  Závěrem  porota  vyhodnotila  nejlepší  přítomné  čarodějnické 
bytosti.  Upřímně  děkujeme  aktivním  členkám  poroty  paní  Evě  Dvořáčkové, 
Zlatkovské, Vávrové,  slečně Prusové a Smržové. Mezi hlavní  sponzory  této akce 
patří  pan  Petr Mazal,  kterému  děkujeme  za  to,  že  opět  nezapomněl  na  naše 
nejmenší a zajistil pro ně skákací hrad, který měl jako každoročně obrovský ohlas. 
Závěrem  nesmíme  zapomenout  a  poděkovat  ani  ostatním  sponzorům  paní 
Poláčkové,  slečně  Jarmile Kučerové, panu Gustavu Urbánkovi – 4Comfort, panu 
Prusovi a společnosti Dios. Přejeme vám všem krásné prázdniny a  těšíme se na 
vás opět za rok 30.4.2014.  

                                          Petra Fojtíková za kolektiv restaurace Za Kovárnou 
                                               

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

Už sice pár týdnů uběhlo od první červnové soboty v letošním roce, ale pojďme si 
krátce připomenout  již  tradiční oslavu Mezinárodního dne dětí pořádanou pod 
„hlavičkou“ restaurace Za Kovárnou v Kobylnicích.  Záměrně píši pod „hlavičkou“, 
protože  je  všem  známo,  že  tato  pěkná  a  zajímavá  akce  pro  naše  nejmenší  je 
realizována zejména díky některým kobylnickým občanům‐rodičům, bez kterých 
bychom tuto oslavu dne dětí  jen stěží mohli uskutečnit. Připomeňme prosím ty, 
díky kterým se výše uvedenou sobotu mohlo  radovat přinejmenším na sto dětí, 
které byly  řádně  zapsány  a přihlášeny do  soutěžních disciplín: paní Boháčková, 
Poláčková,  Zlatkovská,  Vávrová,  Benešová  Lenka  a  Eva,  Šťastná,  Dvořáčková, 
Kameníková,  Chudáčková  Andrea,  Karafiátová, manželé Mazalovi,  Smetanovi  a 
Pastyříkovi, pan Žáček, Beneš Petr ml. a Richard Bílý. Vážíme si jejich obětavosti a 
pomoci při této akci.   Letos nás trošku potrápilo počasí, takže se soutěže konaly 
jak v sále sokolovny,  tak v parku a na obecním sportovišti. Děkujeme  tímto obci 
za zapůjčení těchto prostor.  Všechny děti byly odměněny drobnými sladkostmi a 
ty nejlepší pak v rámci soutěžní disciplín a jednotlivých věkových kategorií dostaly 
hodnotnější  ceny  a  diplomy.  Všechny  děti  se  také  mohly  těšit  a  následně  si 
smlsnout  na  slaďoučkých  perníkových  medailích,  které  pro  ně  napekla  paní 
Boháčková. Děkujeme.   O zpestření této akce se postaral  i  letos pan Chlup, díky 
kterému  se kobylnická drobotina mohla povozit na ponících, pan  Jan Fojtík ml. 
zase postavil dětem pro zkrocení energie skákací trampolínu. K tanci a poslechu 
zahrála country skupina JANE.  Pan Hrazdira nezapomněl ani na potřebu pitného 
režimu  a  zajistil  pro  děti  mimo  jiné  „žlutou“  točenou  a  pro  dospělé  správně 
vychlazený a napěněný sladový mok, který všem přišel nesmírně vhod.  Doufám, 
že jsem nezapomněla na nikoho, kdo se na této prospěšné aktivitě podílel a díky 
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kterým se naše děti mohou každoročně těšit na tuto milou a veselou oslavu jejich 
svátku. Děkujeme vám všem! 
S přáním krásných slunečných dnů  

                    Petra Fojtíková jménem kolektivu restaurace Za Kovárnou 
 

Podzimní práce na zahradě 

Podzim se nezadržitelně blíží, všichni se pouštíme do úklidu svých zahrádek, a 
proto připomínám: spalování suchých zbytků ze zahrady upravuje obecně 
závazná vyhláška naší obce a platí přitom tato pravidla: 

1. Spalovat je možné pouze suché rostlinné zbytky ze zahrádek a to 
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích 
zařízeních. Spalované materiály nesmí být kontaminovány 
chemickými látkami a nesmí být nedostatečně vyschlé. 

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

3. Při podzimním úklidu zahrádek je možné spalovat rostlinné zbytky také 
první a poslední sobotu v měsíci říjnu, v letošním roce tedy 5. a 26. října a 
to v době od 11,00 do 20,00 hodin. 

4. Při spalování je třeba zajistit bezpečnost a zabránit riziku rozšíření požáru. 
5. Tato omezení se nevztahují na spalování dřeva, dřevěného uhlí a 

plynných paliv určených k tomu výrobcem při zahradním grilování. 
Prosím všechny obyvatele, buďme k sobě ohleduplní a neobtěžujme se navzájem 
více, než je to nezbytně nutné.  

Dana Šmídová 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI POŘÁDANÉ  
OBCÍ KOBYLNICE 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 
 

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI DO 3 LET 
Cvičení bude probíhat v úterý v 9:15 – 10:15 hod. v sále sokolovny 
v Kobylnicích. S sebou je nutné mít sportovní oblečení, přezůvky pro rodiče i 
děti, pití a podložku na cvičení. 
Cena je 200 Kč/pololetí nebo 400 Kč/do konce června.  
Cvičení povede Eva Dvořáčková od 10. září do konce června. 
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MÍČOVÉ HRY 
Kroužek bude probíhat v pátek v 16:00 – 17:00 hod. v sále sokolovny 
v Kobylnicích, navazuje na školní družinu. S sebou je nutné mít míč, sportovní 
oblečení, přezůvky a pití. Vhodné pro všechny děti do 13 let. 
Cena je 500 Kč. 
Kroužek povede Šárka Valášková od 6. září do konce června. 
 
TENISOVÉ SPORTOVNÍ HRY 
Letos si vyzkoušíme různé sporty s tenisem především. Kroužek je pro děti od 
8 do 15 let ve středu od 16:30 – 17:30 a 17:30 – 18:30 hod. 
První schůzka je 11. září na víceúčelovém hřišti v Kobylnicích. 
Cena je 1.000 Kč do konce června, v měsíci září přípravka zdarma. 
Kroužek povede Petr Peško. 
 
CVIČENÍ NA BALONECH 
Cvičení bude probíhat v pondělí v 16:00 – 17:00 hod. v sále sokolovny 
v Kobylnicích. S sebou je nutné mít přezůvky, karimatku (podložku). 
Cena je 200 Kč/pololetí nebo 400 Kč/do konce června.  
Cvičení povede Marcela Valová od 30. září do konce června. 
 
Platby se vybírají do konce října v úředních hodinách na OÚ. 
 
Další sportovní aktivity: 
 
Břišní tance 
Ať už jste začátečnice či pokročilá, přidejte se do naší skupiny, kde panuje 
přátelská atmosféra. 
Při cvičení bude připravena vždy lehčí i těžší verze tance. 
S sebou pohodlné kalhoty, tričko, jakýkoliv šátek do pasu, cvičky nebo 
balerínky, pití, podložku. 
Kdy: každé úterý 18,45-19,45 hodin, začínáme 1. října 2013. 
Cena 500,- Kč za pololetí (16 lekcí). 
Cvičení vede Eva Benešová, dotazy nebo ořihlášky posílejte na 
benesova_eva@hotmail.com nebo sms na 728 140 426 
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Restaurace za Kovárnou vás všechny srdečně zve 
na tradiční 

HALLOWEEN A ZVĚŘINOVÉ HODY 
2.11.2013 OD 16.00 HOD DO RESTAURACE 

ZA KOVÁRNOU. 
PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVENA ZÁBAVA PŘI 

REPRODUKOVANÉ HUDBĚ. 
KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK V HELLOWEENSKÉ 

MASCE OBDRŽÍ ODMĚNU. 
 

 

Kobylnické stárky a kulturní komise při radě obce Kobylnice pořádají 

BABSKÉ HODY, 
které se uskuteční 9. 11. 2013  
v sále sokolovny v Kobylnicích. 

Zahájení ve 20 hod., k tanci a poslechu hraje 
skupina Sabrinband. 

Informace o volných místech u paní Jany 
Poláčkové, Na Návsi 59. 
Srdečně zvou stárky. 

 

 

Omluva 
V minulém čísle Kobylnických listů si zařádil tiskařský šotek. V článku o počasí se 
v měsíci červenci objevila průměrná teplota -6°C, přestože v podkladech byla 
správně uvedena průměrná teplota 9,6 °C. Tímto se omlouváme nejen autorovi 
článku ale i všem čtenářům. 

Za redakci Dana Šmídová 

  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.

Kobylnické stárky a kulturní komise při radě obce Kobylnice 
pořádají

BABSKÉ 
HODY,
které se uskuteční 9. 11. 2013, v sále sokolovny v Kobylnicích.
Zahájení ve 20 hod., k tanci a poslechu  hraje skupina Sabrinband.
informace o volných místech  u paní Jany Poláčkové, na návsi 59.

Srdečně zvou stárky.

restaurace za Kovárnou vás všechny srdečně zve 
na tradiční

HALLOWEEN 
A ZVĚŘINOVÉ HODY
2. 11. 2013 OD 16.00 HOD.  
DO RESTAURACE ZA KOVÁRNOU.
PrO dĚTi bUdE PŘiPraVEna ZÁbaVa 
PŘi rEPrOdUKOVanÉ HUdbĚ.
KaŽdÝ nÁVŠTĚVnÍK V HELLOWEEnSKÉ  
MaSCE ObdrŽÍ OdMĚnU.



26

Zvem










Prosím
jej s s
hudeb
Vstup
vstup
 

 

 
 
 

Rada

KD

me  
 všechny o

společně 
 všechny, 

– mládí,  
 mladé, kt

ty, kteří s
 Vaším pr

příslušník
jinam.  

 obzvlášť 
choroba n
chvíli zap

me všechny
sebou přine
bní nástroj, a
pné je dobr
pné 50 Kč.  

a obce Koby
v pátek 2

v sále
DYSI PŘED 

KOBYLN

občany bez 
zazpívat, 
kteří si rádi

teří mohou 
tárkovali v u
ostřednictví
ky, kteří v K

srdečně zv
nebo jiná ne

pomenout na
y, kteří mají 
esli a pomoh
ať si vezme 
rovolné, vzh

26

Pozvá
ylnice spolu
29. listopad

e sokolovny
 LÉTY SI L

ane

NICE ZPÍVA

rozdílu věk

i připomeno

trénovat pě
uplynulých 
ím bychom 

Kobylnicích 

veme i ty, k
epříjemná u
a těžkosti a 
 nějaký hud
hli tak navo
 dobrou a so
hledem k oč

6 

ánka 
 s kulturní k

du 2013 v 18
y večer písni
IDI RÁDI Z

eb 

AJÍ AŽ DO

ku, kteří si ch

ou písničky 

ěvecké výko
 letech.  
chtěli pozva
dříve bydle

které v posl
událost. Tot
obtíže všedn

dební nástroj
odit příjemn
outěživou ná
čekávaným 

komisí pořá
8 hodin 
iček 
ZAZPÍVAL

O RÁNA 

htějí popoví

svého – třeb

ony pro příš

at i Vaše zn
eli, ale osud 

lední době 
to setkání je
ních dní.  
j a umí jej v
nou atmosfé
áladu. 
 nákladům 

ádá 

LI 

ídat a hlavn

ba i vzdálen

ští hody, an

námé či rodi
 je zavál něk

zastihla něj
e příležitostí

využívat, ab
éru. Kdo ne

 doporučuje

ně si 

ného 

nebo 

nné 
kam 

jaká 
í na 

by si 
emá 

eme 



27

Význa
oslaví
 
50 let
Petr B
Eva D
Jiří Ší
Ivana 
Luboš
 
60 let
Marie
Marie
 
65 let
Rostis
Franti
Rudol
Josef 
Alois 
Alois 
 
70 let
Josef 
Franti
 
75 let
Franti
Franti
 
80 let
Zdeně
 
81 let
Josef 
 

B

amná životní
í tito občané:

      
Beneš 
Dvořáčková 
íla 
Votápková 

š Šmerda 

e Chmelová 
e Živělová 

slav Daněk 
išek Král 
lf Prus 
Smetana 
Fiala 
Vudia 

Chmela 
išek Kopřiva

išek Juřina 
išek Koudelk

ěk Jindra 

Pokorný 

Blahopřejem

í jubilea ve d
: 

a 

ka 

me! 

27

NAŠI JUB

druhé polovin

7 

BILANTI 

ně r. 2013 (č

Miloš Plí
Václav Je
Věra Lick
 
82 let 
Karel Lov
Růžena K
Adolfa B
František
 
83 let 
Božena Š
Hubert Pr
 
84 let 
Elena Ka
Hedvika 
Jan Vove
 
85 let 
Hilda Krá
 
86 let 
František
 
87 let 
Marie Ro
Františka
 
91 let 
Lidmila Č
 

červenec - pro

íhal 
elínek 
ková 

vas 
Klašková 
Braunová 
k Pazourek 

Šmoldasová
rocházka 

alužová 
Klašková 

esný 

átká 

k Kučera 

ožková 
a Boleslavov

Černá 

osinec) 

á 



28

Brouč
Letí b
naříká
Těšily
Poleť
  
Babí l
zimu n
sedne
v křiš
  
Budem
na bě
a ty b
jaké u
 

 

Děti,

ček 
brouček přes
á si: Bude m
y ho pampeliš
, broučku, m

éto poletuje
nese v raneč
eme si u kam
ťálovém dom

me tam peří 
lounké hrom

budeš vypráv
umíš pohádky

, vymalujte

s palouček, 
ráz! 
šky: 

mezi nás. 

e, 
čku, 

mínek 
mečku. 

 dráti 
mádky 
věti, 
y. 

e si dráčka

28

a a dýni 

8 

  
Až my pe
ušijeme p
aby se ti
pěkně sp
  
Postýlku 
peřinami 
celou zim
hezky v t
  
Letí brou
Pampelišk
až já bud
já vám m

eří sedereme
podušku, 
, milý brouč

palo na lůžku

 ti vystelem
 ze všech st

mu spáti bud
teple jako pá

uček na palo
ky, půjdu k v
du z jara pán

mísu medu dá

e, 

ku, 
. 

e 
tran, 
eš 
án. 

ouček: 
vám, 
nem, 
ám. 

 



29
29 

 

VYSVĚTLENÍ K PODPISŮM  NA SOUTĚŽ ERA STAROSTA ROKU: 
Počátkem měsíce června jsem si přečetla nabídku na tuto soutěž a spolu se členy 
Rady  obce  Kobylnice  jsme  dospěli  k závěru,  že  budeme  našeho  pana  starostu  
Ing.  Lubomíra  Šmída  do  této  soutěže  nominovat.  Pokud  by  náš  pan  starosta 
zvítězil,  získal  by  titul  Era  Starosta  roku.  Pro  naši  obec  bychom  obdrželi 
Rychtářské právo a finanční prémii ve výši 250 000 Kč. 
Ideální  kandidát na  cenu  Starosta  roku dle požadavků pořadatelů  této  soutěže 
musí splňovat základní podmínky jako např.: 

 Obec do 2 000 obyvatel 
 Je pro své občany, ale i okolní starosty vzorem a inspirací 
 Obyvatelé i okolní starostové si jej a jeho práce váží 
 Komunikuje  s občany  a  zapojuje  je  do  rozhodování  o  veřejných 

záležitostech 
 Zasazuje se o transparentní a nekorupční chod úřadu 
 Svou práci v úřadu vykonává tak, aby se lidem dobře žilo 
 Vychází vstříc zájmům místních spolků 
 Zasazuje se o trvale udržitelný rozvoj obce 
 Stará se o kulturní, společenský a ekonomický rozvoj obce 

Pan  Ing.  Lubomír  Šmíd opravdu není pouze osobou úřední,  ale  je  to muž  činu, 
kterého máme možnost vídat všude  tam, kde se něco koná nebo kde se nějaká 
akce  připravuje.  Ať  už  se  jedná  o  akce  maminek  s dětmi,  předškolních  nebo 
školních dětí,  seniorů nebo organizování  společenského  života. Kromě přihlášky 
do  soutěže  bylo  třeba  vypsat  konkrétní  aktivity  starosty  a  přiložit  originály 
podpisů osob, které jsou starší než 18 let a mají trvalé bydliště v Kobylnicích. U 10 
osob bylo třeba uvést kromě podpisu  i  informaci o svém povolání a zapojení do 
života v obci. Na podpisových  formulářích bylo získáno celkem 233 podpisů, což 
je  číslo  dosti  výstižné  pro  podporu  starosty  v této  soutěži.  K 1.  lednu  2013  dle 
matriky bylo  v naší obci přihlášeno  k trvalému pobytu  celkem 1.011 obyvatel  a 
z toho  ve  věku  nad  18  roků  celkem  808  obyvatel.  Vše  bylo  odesláno  podle 
požadavků pořadatele jednak elektronicky a také jako doporučená listovní zásilka 
poštou dne 26. června 2013. Naše přihláška byla v termínu řádně zaregistrována. 
Konkurence,  jak mi  bylo  potom  oznámeno,  je  vysoká.  Bylo  přijato  celkem  77 
nominací. Porota bude vybírat 30 nejlépe hodnocených starostů a z nich potom 
vybere  pět  finalistů.  Tyto  pak  porota  navštíví  osobně,  aby  se  na místě mohla 
přesvědčit o kvalitě kandidátů a z nich by měl být přibližně v polovině měsíce října 
vybrán vítěz. Budeme držet palce, aby to vyšlo. 



30
30 

 

Záměrem této soutěže, kterou vyhlásila Nadace VIA a Era je vyzdvihnout starosty 
a  starostky malých obcí do 2 000 obyvatel,  kteří dbají o  jejich  vyvážený  rozvoj, 
cíleně  zapojují  veřejnost  do  rozhodování  o  obecních  záležitostech  a  budují 
podmínky pro rozvoj společenského a kulturního života.  
Tímto článkem chci doplnit a upřesnit informace k podpisovým formulářům, které 
byly umístěny v místním obchodě. Zároveň děkuji paní Marii Chmelové, která mi 
ochotně nabídla a obětavě pomohla při získání většiny podpisů. 
                                                                    Za členy Rady obce Zdena Karmazínová 

 
Žádost o Vaši spolupráci. 
Rada obce Kobylnice zvažuje o možnosti vydání obecního kalendáře pro rok 2014. 
Tentokráte se chceme zaměřit na fotografie, na nichž  je použit kobylnický kroj a 
styl  tehdejšího oblékání  v naší obci.  Jednalo by  se o  fotografie  z hodů,  různých 
soukromých oslav  i obecních  slavností, babských hodů a  jiných akcí. Věříme,  že 
jich máte  ve  svých  albech  dost  a  že  nebude  problém  s  jejich  zapůjčením.  Na 
obecním úřadu by se tyto fotky převedly do elektronické podoby a opět bychom 
je v pořádku  vrátili. Pokud máte  staré  fotografie  z počátku minulého  století, na 
kterých jsou viditelné obleky typické pro tehdejší dobu, tak o takové budeme mít 
zvláště  zájem.  Bez  Vaší  spolupráce  by  to  nebylo  možné.  Budeme  vděčni  za 
fotografie  staršího  data  i  za  fotografie  z nedávné minulosti.  Pokud  by  se  Vám 
podařilo vyhledat  fotografie kobylnického kroje z počátku 20. století,  tak  takové 
budou patřit mezi  ty nejhodnotnější. Když mi dáte vědět,  tak  si  je přijdu k Vám 
domů  vybrat. Můžete  nechat  vzkaz  nebo mi  zavolat  na  tel.  číslo  732 313 825. 
Určitě vybereme vhodné snímky. Děkuji za případnou spolupráci.  

Zdena Karmazínová. 
 
Výměna řidičských průkazů 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené doby pro 
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. 
Řidičské průkazy se vyměňují na určeném pracovišti obecního úřadu obce  
s rozšířenou působností, příslušném podle místa trvalého pobytu na území České 
republiky. Pro občany z Kobylnic je to pracoviště MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, 
Brno, odbor dopravy v úředních hodinách. K vyřízení je potřeba „Žádost o vydání 
ŘP“ (obdržíte na pracovišti), platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), 
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá 
povinné výměně. 
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Projekt „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 
je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.“ 

 

Nový projekt podpoří komunitní plánování 
sociálních služeb na území ORP Šlapanice 

 

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“
je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních  

a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý 
projekt realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.  

Na tento projekt získalo město Šlapanice finanční dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve výši 2 490 525,22 Kč  
a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 439 504,46 Kč. 

Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Šlapanice. 

Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu.  Prostřednictvím realizačního 
týmu bude zajištěn  rozšíření povědomí o procesu komunitního plánování sociálních služeb 
směrem k zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, 
veřejná setkání a bude posílena informační kampaň za účelem oslovení a získání nových účastníků  
a rozšíření cílových skupin do procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 
40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice a získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování a budou se podílet na přípravě a sestavení 
komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, budou vány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány

, vzniknou pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces
střednědobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice. 

Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb ve správním 
Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních skupin. 

Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně zveřejňovány ve 

Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na:  
 
Městský úřad Šlapanice 
odbor sociální 
pracoviště Opuštěná 9/2 
656 70 Brno 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská 
telefonní číslo: 533 304 600  
e-mail: strechovska@slapanice.cz 
http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/ 

 

Jan Šlancar, manažer projektu 
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Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany 

V Jihomoravském  kraji  zahájila  v březnu  činnost  nová  instituce  Centrum  vzdělávání 
všem. Klade  si  za  cíl podat pomocnou  ruku všem, kteří  tápou v pracovním  životě a 
zároveň mají chuť s tím něco udělat.  
Centrum  vzdělávání  všem  (CVV) poskytuje  své  služby  veřejnosti  zcela  zdarma.  Sídlí 
v Brně‐Bosonohách  na  Pražské  ulici  a  veřejnost  může  využít  jak  webu 
www.vzdelavanivsem.cz,  tak  i  telefonické  či  emailové  konzultace  nebo  přijít  do 
Centra osobně.   
Služby Centra vzdělávání všem  

 Informace o celoživotním vzdělávání v JMK 
 Kariérní poradenství 
 Zprostředkování studijních a profesních stáží    

Centrum  vzdělávání  všem  provozuje  portál  www.vzdelavanivsem.cz  s  přehlednou 
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na 
jinou profesi nebo  jen počítačový  či  jazykový kurz, portál  je nabízí na  jednom místě 
přehledně seřazené podle místa konání, času  i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho 
lidí  při  vyhledávání  naráží  na  problémy.  Neví,  co  vlastně  potřebují,  a  možná  ani 
netuší,  jak  a  co  přesně  hledat.  Proto  jsme  veřejnosti  k  dispozici  a  s  vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby 
každý,  kdo  projeví  zájem  o  vzdělávání,  odešel  s  tipem  nebo  dobrou  radou,“  říká 
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.  
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka 
vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že 
mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou 
pomocí  se  totiž  i  ty  nejhorší  životní  situace  vždycky  řeší  lépe,“  vysvětluje  kariérní 
specialistka CVV Veronika Šuráňová.   
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž 
stipendijní programy, které umožňují vyjet na  zkušenou do  zahraničí a  zvýšit  si  tak 
kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít 
uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích 
a  individuálních  grantech  a  nabídnou  veřejnosti  podporu  při  zprostředkování  a 
vyřízení  zahraniční  stáže. Právě  vyřízení  všech  formalit  lidé  totiž  často  vnímají  jako 
složité a odrazující.  
Kontakty Centra vzdělávání všem:  

www.vzdelavanivsem.cz 
Telefon: 547 215 588 
Email: info@vzdelavanivsem.cz 
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Třídění odpadu – My a Evropa 
Nové směrnice EU přinesou změny i k nám 
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elektrických 
spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes připravena, jiné představují 
výzvu do budoucna pro nás pro všechny. 
První  směrnice  výrazněji  než  dosud  omezuje  používání  nebezpečných  látek  
v  elektrických  a  elektronických  zařízeních  (EEZ)  s  cílem  přispět  k  ochraně  lidského 
zdraví  a  životního  prostředí  včetně  využití  a  zneškodnění  odpadních  EEZ  způsoby 
šetrnými k životnímu prostředí. 
Druhá ‐ O odpadních elektrických a elektronických zařízeních ‐ se do české legislativy 
musí promítnout nejpozději do 14. února  roku 2014. Mimo  jiné nově stanoví kvóty 
pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud. 
Co nás čeká v příštích letech 
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 
40‐45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. 
Od  roku  2019  pak musí  postupně  všechny  členské  státy  EU  ročně  vysbírat  65  % 
průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo 
zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za 
splnění  této  povinnosti.  Směrnice  totiž  umožňuje  vypočítat  toto množství  dvěma 
odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.  
Množství,  které odevzdají  Češi dnes,  ale odpovídá  jen  zhruba 30  až 40 procentům 
množství vypočítaného podle  jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem 
EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok. 
Náskok díky ELEKTROWINu 
Obchodníci  s elektrem,  jejichž  prodejní  plocha  přesáhne  400  m2,  budou  muset 
zdarma  odebírat malé  vysloužilé  spotřebiče,  aniž  by  zpětný  odběr  vázali  na  nákup 
nového zařízení. 
ELEKTROWIN  a  jeho  smluvní  partneři  z řad  prodejců mají  v tomto  směru  náskok.  I 
menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu,  jejichž obsah 
se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.     
Surovin je stále méně 
V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu 
velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 
10 let.  
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Nezapomeňte na roční 
servisní prohlídku!

T: 513 034 322 M: 734 621 151

Brněnská 63 

664 51 Šlapanice

  − čištění plynových kotlů
− servis plynových kotlů 

− montáž plynových kotlů

KOSEMO Moravia s.r.o.       www.kosemo.cz
      email: servis@kosemo.cz

Nezapomeňte na roční 
servisní prohlídku!

T: 513 034 322 M: 734 621 151

Brněnská 63 

664 51 Šlapanice

  − čištění plynových kotlů
− servis plynových kotlů 

− montáž plynových kotlů

KOSEMO Moravia s.r.o.       www.kosemo.cz
      email: servis@kosemo.cz
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ADVOKÁT

Kompletní právní servis 
převodu nemovitostí
včetně advokátní úschovy

telefon: +420 775 305 261 | email: martin.strycek@email.cz | sídlem: Sokolnice
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A na závěr pro bystré hlavy lehčí i těžší sudoku: 

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

 

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