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SLOVO 	STAROSTY 	
Konec  roku  bývá  prostorem  pro  zamyšlení  nad  tím,  co  se  za  uplynulých 

dvanáct měsíců stalo, co se povedlo a co se třeba povedlo méně. 
Asi  hlavní  a  nejdůležitější  investicí  obce  letos  byla  autobusová  zastávka  u 

hřbitova.  Po  skoro  čtyřletém  vyjednávání  podmínek  projektu  s  dopravním 
inženýrem  z  Dopravního  inspektorátu  Policie  ČR  a  více  než  sedmiměsíčním 
stavebním  řízení  se  podařilo  během  pěti  týdnů  ještě  před  nástupem  zimy 
vybudovat  zastávku  tak,  že  mohla  být  předána  do  předčasného  užívání.  Od 
platnosti nového jízdního řádu může být proto využívána.  

Konečná kolaudace bude provedena na  jaře, až budou dokončeny  i nástřiky 
reliéfních  vodicích  proužků  na  přechodu  pro  chodce.  Ty  už  letos  nemohly  být 
realizovány, protože by se z nového asfaltu odlupovaly a ani nízká teplota už  je 
nedovolila udělat. Teď  je na nás, abychom se zastávku, která zatím bude pouze 
„na znamení“, naučili využívat. 

Další  investicí bylo  vytvoření obratiště  a  rozšíření příjezdové  komunikace u 
sokolovny,  které  pro  kolaudaci  parku  požadovali  krajští  hasiči.  Nový  povrch 
taneční plochy z leštěného betonu, provedený v celém rozsahu zpevněné plochy, 
zaručí,  že  se  tanečníci už nebudou muset bát,  že  zakopnou o prasklinu nebo o 
přilehlou dlažbu, a  jejich partnerky, že si ulomí podpatek. Toto místo začalo být 
ihned po předání také hojně využíváno dětmi na koloběžkách nebo i kolečkových 
bruslích. 

V parku byl v souvislosti s obratištěm odstraněn přestárlý a prosychající topol 
a  je  ještě potřeba provést další úpravy na  veřejné  zeleni  tak,  aby  v budoucnu 
nikdo  nebyl  ohrožen  padajícími  větvemi  a  aby  se  nově  vysazené  dřeviny 
postaraly o pohodu celého tohoto prostředí. 

Obec  nemálo  prostředků  směřuje  každoročně  do  školních  budov  nebo  do 
jejich vybavení a provozu. Po  loňské nástavbě byla  letos škola vybavena novou 
didaktickou  technikou,  kterou  si  veřejnost  mohla  prohlédnout  a  částečně  i 
vyzkoušet  už  při  několika  „dnech  otevřených  dveří“  ve  škole.  Rádi  bychom 
pokračovali ve zvelebování školních budov a modernizaci školní techniky i v roce 
2014. 

Konec  roku  je  taky okamžikem, kdy  se chystá  rozpočet a připravují  se další 
plány  rozvoje.  Jedním  z  velkých  problémů  (a  nejenom  v  Kobylnicích)  je 
nedostatek parkovacích míst. Zejména se jedná o ulice Táborskou a U Mlýna, kde 
jsou  relativně úzké domy  a  jsou blízko u  silnice,  takže  auto není  kde odstavit. 
Rádi  bychom  v  příštím  roce  tuto  situaci  vyřešili  vybudováním  parkoviště  na 
bývalém  mlýnském  náhonu.  Doufám,  že  projednávání  s  policií  tentokrát 
proběhne rychle a že se podaří nejenom vytvořit technickou plochu pro osobní 
auta, ale také ji zasadit do nějakého zeleného rámce. 
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Tím  se  taky  dostáváme  do  oblasti  životního  prostředí  a  potažmo  také 
nakládání s odpady. Na konci roku se musí obecně závaznou vyhláškou stanovit 
poplatek  za  likvidaci  komunálního  odpadu  na  další  rok. Díky  třídění  odpadů  a 
zejména  díky možnosti  odkládat  „zelený  odpad“  na  horním  dvoře  se  daří  už 
třetím  rokem  tento  poplatek  nezvyšovat  a  přitom  rozsah  služeb  spíše  rozšířit. 
Letos na podzim  jste byli osloveni dotazníkem na zájem o domácí kompostéry. 
Pokud uspějeme  s  žádostí o dotaci, bude v obci  rozdáno až 250 kompostérů v 
hodnotě  více  než  600  tisíc  korun.  Jediným  závazkem  pak  bude,  že  kompostér 
bude  opravdu  po  dobu  alespoň  5  roků  v  obci  využíván.  Očekáváme,  že  toto 
opatření by mělo ještě více přispět ke snížení množství netříděného komunálního 
odpadu. Zároveň ale bude zachována možnost  likvidovat rostlinné zbytky stejně 
jako doposud. 

Obec  připravuje  i  celou  řadu  dalších  projektů,  jejichž  realizace  nastane 
později,  ale  jejichž  příprava  je  složitá  a  dlouhodobá.  Je  to  například  projekt 
cyklostezky ze Sokolnic okolo Třech doubků a buď ke splavu nebo až k silnici na 
Dvorska. Dále třeba projekt veřejného osvětlení a optokabelu v podstatné části 
obce, snad ve spolupráci s firmou E.on při pokládce distribuční sítě elektřiny do 
zemního kabelu. 

Je jistě plno dalších věcí, které by bylo vhodné a potřebné v obci vybudovat, 
zároveň je však taky potřeba myslet na řádnou údržbu a obnovu toho všeho, co 
už máme. S vandalismem se naštěstí potkáváme jen zřídka, ale k obecné pohodě 
může přispět i péče každého z nás o vlastní dům a jeho nejbližší okolí. 

Průzkumy  i  zkušenost ukazují,  že  ani  ty nejlepší, nejmodernější  a nejdražší 
statky  samy  o  sobě  nikomu  skutečné  štěstí  nepřinášejí.  To,  co  každý  z  nás 
potřebuje nejvíc, jsou dobré a trvale fungující mezilidské vztahy. Je na nás všech, 
abychom je vždy nově navazovali a společnými zážitky udržovali. A obec k tomu 
připravuje prostředí a mnohokrát během roku i konkrétní příležitosti. Chtěl bych 
poděkovat  všem,  kteří  s  tím pomáhají, a  zároveň bych  rád popřál  sobě  i Vám, 
abychom se tyto příležitosti naučili dobře využívat a aby se to v roce 2014 dařilo 
třeba i lépe než letos! 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
 

KONEC 	ROKU 	SE 	BLÍŽÍ… 	
Zima pomalu  leze pod nehty,  je dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým 

rokem. Z mého pohledu bylo práce kolem obce víc než dost. Počasí  zezačátku 
přálo  sněhové nadílce  i náledí.  Jaro,  zpočátku  chladnější, vydatně podporovalo 
růst  trávy. Narostlo  jí o  tři  seče více než  jiné  roky. Obecní pracovníci nevěděli, 
kde  dříve  začít.  Sotva  na  jednom  konci  obce  dosekli,  mohli  znovu  začít  na 
začátku. Letos naposledy dosekali 12. listopadu. To jiné roky bylo sucho už v září. 
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Obec na úklid a veřejnou zeleň vynakládá mnoho finančních prostředků a to nám 
pomáháte  i Vy  občané,  kteří  sečete  své  předzahrádky  nebo  uklízíte  popadané 
listí, a tím přispíváte k pěknému vzhledu naší obce. 

V  letošním  létě  jsme zaměstnávali tři pracovníky. Dva z úřadu práce a  jeden 
je  zaměstnancem  obce.  Všichni  se  velkou měrou  podílí  na  celkovém  vzhledu 
obce. Uklízí třikrát týdně v parku před sokolovnou, který je hojně navštěvovaný. 
Tady  je pořád co uklízet, někteří návštěvníci  se chovají  jako ve chlívě. Pěkně  si 
pod sebou pořád přistýlají. Nedopalků  jak v kuřárně a vůbec  jim nevadí blízkost 
dětského hřiště.  Jeden den uklidíte a druhý den to není poznat. Dále se obecní 
pracovníci starají o sběrné místo na horním dvoře. Čím dál víc občanů přichází a 
tím pádem pomáhá třídit odpad, který by jinak končil v popelnicích. 

Jistě jste si všimli, že na hřbitově pokračuje omlazování starých suchých tújí. 
Zjara se vykopalo a následně zase zasadilo patnáct těchto stromů. Na podzim po 
dušičkách se opět dvanáct stromů vykácelo a dosadí se až na jaře. Jsem rád, že se 
při vydobývání pařezů nic nestalo. Místa mezi pomníky je opravdu málo. Tady si 
naši chlapi opravdu mákli. Někdy připomínali spíš archeology než kopáče. Touto 
cestou jim děkuji i za Vás, kteří máte hrobová místa v blízkosti, kde se pracovalo. 
Někteří si toho ani nevšimli, protože chlapi po sobě pečlivě uklízeli. Zjara příštího 
roku se opět vše dosadí a budeme pokračovat v omlazování přerostlých stromů. 

Věřím,  že  se  nám  podaří  zimu  zvládnout.  Jako  každý  rok  budou  obecní 
pracovníci uklízet sníh a pomáhat jim bude pan Antonín Gertner. Pracoval s námi 
celé  léto,  je  spolehlivý  a  práce mu  jde  pěkně  od  ruky.  Kromě  jiných  prací  se 
podílel  na  vybudování  doskočiště  na  víceúčelovém  hřišti.  S  jeho  pomocí  se 
podařilo pěkně  zrenovovat opěrné  sloupy na  stodole u  čerpací  stanice. Děkuji 
panu Pochopovi a panu Janíčkovi za jejich přístup a pracovní nasazení při úklidu 
hřbitova  a  starosti  o  veřejnou  zeleň.  Dík  patří  i  Vám,  kteří  nám  pomáháte  a 
kterým  není  lhostejné,  jak  naše  obec  vypadá.  Myslím,  že  se  nemáme  za  co 
stydět. Pokud ano, řekněte to nám a ne sousedům! Pokusíme se vyřešit to spolu 
ke spokojenosti všech. 

Věřím, že zima uteče jako jarní sníh, a proto už teď Vás všechny chci pozvat 
na  obecní  „vepřové  hody“!  Tak  jako  několik  posledních  let  jsou  plánované  na 
konec března.  Jako hlavní  řezník  se na Vás  těším  a  věřím,  že nám  všem bude 
chutnat! 

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, žádný spěch, hlavně klídek 
v pohodě rodiny. Do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a lásky. Ta ať Vás pak 
provází celým příštím rokem! 

místostarosta Stanislav Dolanský 
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KOMISE 	PRO 	KOBYLNICKÉ 	LISTY 	
Rada  obce  zřídila  Komisi  pro  Kobylnické  listy,  jejímž  úkolem  je  příprava 

Kobylnických listů. Působí ve složení předsedkyně Dana Šmídová a členové Ivana 
Kvasničková a Michael Ulbrich. 

Aby  komise mohla  lépe  zmapovat,  co  občané  od  listů  očekávají,  připravila 
pro  vás  dotazník,  který  je  vložený  v tomto  čísle.  Vyplněné  dotazníky  můžete 
vhazovat do  schránky obecního úřadu. Kromě  tištěné podoby můžete dotazník 
vyplnit  i elektronicky, odkaz naleznete na stránkách obce www.kobylnice.cz. Za 
vyplnění dotazníku předem děkujeme. 

P.  S.  První  číslo  Kobylnických  listů  vyšlo  v prosinci  roku  2003,  tedy  přesně 
před  10  lety.  Toto  číslo  je  tedy  jubilejní  a  Kobylnické  listy  tímto  slaví  desáté 
narozeniny. 

členové komise pro Kobylnické listy 
	
ROZHOVOR 	S 	JANEM 	NEKUDOU 	

Od  1.  srpna  došlo  v naší  farnosti  ke  změně  kněze.  Stávající  farář  Miloš 
Mičánek odešel do farnosti v Lukách nad Jihlavou a novým šlapanickým farářem 
se stal ICLic. Mgr. Jan Nekuda. Položili jsme mu několik otázek: 

Odkud pocházíte, pane faráři? 
Narodil  jsem se v  Ivančicích, ale bydleli  jsme v Zakřanech u Rosic. Maminka 

pochází  z Ostravska  (z  „prajzké“),  do  Zakřan  se  přivdala.  Děda  byl  sedlák,  po 
nástupu  komunismu  byl  přinucen  vstoupit  do  JZD  a  stal  se  jeho  prvním 
předsedou.  Tatínek  jezdil  celý  život  v  JZD  s  traktorem.  Jsem  nejstarší  ze  4 
sourozenců, mám bratra a 2 sestry. 

V jakých farnostech jste působil před vaším přesunem do Šlapanic? 
Moje úplně první místo byl nedaleký Rajhrad, kde jsem v létě 1989 nastoupil 

jako kaplan k tehdejšímu panu děkanu Fučíkovi. Bylo to takové hození do vody, 
protože pan děkan vždycky, jak v létě dostal kaplana, odjížděl na měsíc do lázní a 
my  jsme si s paní hospodyní říkali,  jak si to užívá. Teprve za týden došla zpráva, 
že  třetí den po nástupu  jej odvezli do nemocnice. Mimo  službu byl do Vánoc, 
takže  jsem  celou duchovní  správu  skoro půl  roku vedl  sám. Pak  jsem byl asi 3 
měsíce  v Blansku,  rok na  týmové  faře  v  Loděnicích u Mor. Krumlova. Pak pan 
biskup vydal výzvu, kdo z kněží by chtěl jít na čas na výpomoc do severních Čech, 
tak  jsem  se  přihlásil.  Byl  jsem  3  roky  ve  středisku  mládeže  v  Příchovicích  u 
Tanvaldu a byla to dobrá životní škola, úplně jiný styl práce než zde na Moravě.  
V  létě 1994  jsem byl zavolán zpět, do Pozořic, no a od  letošního roku  jsem zde  
s vámi. 
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Proč vlastně dochází k přesunu kněží? 
Důvody jsou nejrůznější – úmrtí faráře v nějaké farnosti, jeho přibývající věk 

či postupující nemoc, potřeba získat či uplatnit nové zkušenosti opět někde jinde, 
tím vším se každé  léto roztáčí „kolotoč“. No a asi ten hlavní důvod – k podstatě 
kněžské  služby patří disponibilita  a neusadit  se nikde natrvalo, protože  ani  na 
tomto  světě nikdo z nás nejsme natrvalo a  jednou  se  taky budeme „stěhovat“, 
dojde k našemu „přesunu“. 

Jak se Vám líbí ve Šlapanicích a v Kobylnicích? 
Ve  farnosti  se  mi  líbí.  Šlapanice  mají  víc  charakter  městečka,  zatímco 

Kobylnice a ostatní části farnosti jsou vysloveně vesnické a já si vždycky v skrytu 
přál  působit  spíš  na  vesnici  než  ve  velkém  městě.  I  když  jsem  samozřejmě 
připraven jít kamkoli. 

Jak často a při jakých příležitostech navštěvujete Kobylnice? 
Kobylnice  navštěvuji  poměrně  často.  Jednak  jezdím  každý  týden  do  školy, 

každý  3.  čtvrtek  na  mši,  kterou  máme  na  obecním  úřadě,  a  každý  měsíc 
navštěvuji nemocné. Mimo to samozřejmě často přes Kobylnice projíždím. 

Mimo funkci šlapanického faráře zastáváte také funkci děkana modřického 
děkanství a soudce Diecézního církevního soudu v Brně. Co všechno obnáší tyto 
vaše funkce? 

Děkan je vlastně jakýsi výkonný mezičlánek mezi biskupem a kněžími, pracuje 
pod  jeho  vedením  a podle  jeho pokynů,  je blíže  jednotlivým  kněžím,  lépe  zná 
situaci v terénu a může operativněji  řešit problémy. S biskupem  se  jako děkani 
scházíme asi 5x do roka na poradách děkanů, s kněžími se vídáme každý měsíc na 
tzv. děkanských rekolekcích. 

A  co  se  týká  soudu,  církev  má  vlastní  zákonodárství  obsažené  v Kodexu 
kanonického  práva  (např.  http://web.katolik.cz/feeling/library/Kodex.pdf)  a  je 
třeba, aby měla  i vlastní soudnictví. Každá diecéze většinou má svůj soud, který 
tvoří soudní vikář, soudcové, advokáti, notáři, znalci a další, viz   podrobnosti na 
(http://brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/). Většinu naší práce představují  řízení o 
neplatnosti manželství, ale  jsou  i  jiné kauzy – majetkové, disciplinární, přípravy 
procesů blahořečení a další.  I  jako  soud  se pravidelně  scházíme na  společných 
studijně‐organizačních  zasedáních  a  kromě  toho  několikrát  do  měsíce  máme 
pracovní zasedání, přestože řada věcí se dnes dá vyřídit na dálku elektronicky. 

Můžete na sebe zanechat nějaký kontakt? 
Kontakt  je  jednoduchý –  jan@nekuda.cz, tel. 605 728 515. Vše najdete také 

na webových stránkách farnosti www.farnostslapanice.cz. 
připravil Michael Ulbrich 
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Pater Jan Nekuda: 
narozen 1961, Ivančice 
studia:  1976–1980  gymnázium  v Zastávce  u  Brna,  1980–1982  přírodovědecká 
fakulta MU v Brně  (tehdejší UJEP), 1982–1989  teologická  fakulta v Litoměřicích,  
1998–2000 Institut kanonického práva při Papežské katolické univerzitě v Lublinu 
(Polsko)  
farnosti:  Rajhrad  (1989–1990),  Blansko  (1990),  Loděnice  u  Mor.  Krumlova  
(1990–1991),  Příchovice  u  Tanvaldu  (1991–1994),  Pozořice  (1994–2013), 
Šlapanice (2013 –…) 
 

ZÁPIS 	DO 	ZŠ 	
Základní škola v Kobylnicích zve rodiče a budoucí prvňáčky 

na  zápis  do 1. ročníku  naší  školy.  Zápis  se  uskuteční  12.  2. 
2014. Těšíme se na všechny nové děti. Bližší informace budou 
vyvěšeny. 

Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice 
	
OKÉNKO 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	

Září  je měsíc plný  změn nejen pro  školáky,  ale  i pro mnoho mladších dětí, 
které se po prázdninách setkávají s novými kamarády, a také pro nejmladší děti 
přicházející do mateřské školy poprvé. Nástup dítěte do předškolního zařízení je 
pro dítě velká životní událost. Mateřská škola umožní dítěti poprvé nahlédnout 
do širší společnosti, kde se setkává s neznámými lidmi a zůstává po určitou dobu 
jen  s  vrstevníky.  Každý  den  v  naší  školce  pro  děti  znamená  novou  informaci, 
praktickou  zkušenost  či prožitek  a  také  tvořivou  činnost.  Kromě  komplexní 
výchovně‐vzdělávací práce je pro děti připravena široká nabídka kulturních akcí, 
zájmových aktivit a výletů do okolí.  

Malé ohlédnutí za uplynulými prázdninami přinesla výtvarná soutěž s názvem 
„Vzpomínky  na  prázdniny“,  která  se  uskutečnila  začátkem  září.  Školní  dvůr  se 
během chvilky proměnil v ,,barevný obraz“. 

V  září  jsme  se  společně  vypravili  k  letišti,  které  jsme  pozorovali  zpovzdálí. 
Viděli  jsme  různé  typy  letadel,  jak  odlétají  a  přilétají.  Se  staršími  dětmi  jsme 
následně  pokračovali  až  do  Dvorsk,  kde  jsme měli možnost  si  prohlédnout  a 
nakrmit koně. Tato zajímavá vycházka se nám moc líbila.  

Velmi  obohacujícím  zážitkem  je  pro  děti  návštěva  divadla.  Od  začátku 
školního roku děti zhlédly v mateřské škole dvě divadelní představení. 

V  rámci  oslav Mezinárodního  dne  seniorů  si  děti  připravily  krátké  kulturní 
vystoupení, kde zazpívaly několik písní a zatancovaly tanec „Děti Slunce“.  



7 7 

Také jsme přispěli hezkým kulturním programem na Vítání občánků, které se 
konalo v sobotu 19. října. 

Předškoláci, kteří by měli příští školní  rok nastoupit do 1.  třídy,  se  již začali 
pilně  připravovat  za doprovodu  svých  rodičů  v  edukativně‐stimulačním 
programu. Děti jsou letos rozděleny do dvou skupin. První skupina již pracuje od 
října a druhá bude následovat po jejím skončení. 

Koncem  října  se  uskutečnila  společná  akce  rodičů,  dětí  a  učitelek  nazvaná 
„Dýňová  slavnost“.  Rodiče  společně  s  dětmi  vydlabávali  dýně,  jež  následně 
ozdobili  nejrůznějším  přírodním materiálem.  Do  tvoření  a  zdobení  se  všichni 
pustili  s  radostí  a  plným  nasazením.  Nakonec  jsme  se  mohli  pyšnit  vskutku 
strašidelnými  dýněmi,  které  jsme  vystavili  před  budovou  mateřské  školy. 
Děkujeme  všem  za  účast  na  naší  společné  akci  a  věříme,  že  si  všichni  užili 
příjemné odpoledne. 

Pouštění draků je zábava, na kterou se děti každoročně moc těší, a proto nás 
neodradilo ani chladné počasí. Všechny děti se s chutí pustily do výroby draka.  

Podzimní dny nám  zpříjemnil  veselý hudební pořad Tetiny  v  kuchyni,  který 
děti seznámil se specialitami z různých koutů naší vlasti. O správné výživě se děti 
hodně nového dozvěděly v programu „Zdravá pětka“ s tanečky a ochutnáváním.  

Martina na bílém koni  jsme z naší mateřské  školy doprovodili  i do základní 
školy. Za zpěvu písničky „Už Martin na bílém koni“ přijely všechny starší děti na 
vlastnoručně  vyrobeném  „koni“.  Tuto  tradici  si  společně  s  nimi  připomněly  i 
nejmladší děti. 

Děti ze  třídy „Berušek“ navštívily  také Hvězdárnu a planetárium v Brně. Sál 
nového  moderního  digitária  nás  pohltil  obrazem  i  zvukem  a  rázem  jsme  se 
přenesli  pod  vodní  hladinu  v  pohádkovém  příběhu  „Kouzelný  útes“.  Součástí 
představení  byla  také  prohlídka  hvězdné  oblohy  s ukázkou  několika  jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. 

A nyní se připravujeme na Vánoce a než se rozloučíme se stávajícím rokem, 
zveme občany Kobylnic na Den otevřených dveří,  který  se uskuteční  ve dnech  
13. a 14. prosince 2013. 

Kolektiv učitelek MŠ 
	
JAK 	SE 	MÁME 	VE 	ŠKOLNÍ 	DRUŽINĚ? 	

V době, kdy píšeme tento článek, nám advent neúprosně klepe na dveře. Ale 
my  se  ve  vzpomínkách  vrátíme  na  začátek  školního  roku,  kdy  jsme  do  školní 
družiny přivítali nové kamarády – prvňáčky. Kapacita ŠD se opět rozrostla a to na 
55  dětí. Děti  z  1.  a  3.  třídy  zůstaly  ve stávajících  prostorách  v  přízemí  budovy 
školy. Zato děti z 2., 4. a 5. třídy využily volné učebny v nové budově školy a mají 
tam pěkné místečko, kde mohou příjemně  trávit  čas po vyučování. Děti  tak po 
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vyučování  nezůstávají  ve  třídách,  ale  využívají  prostory,  které  jsou  určeny  a 
uzpůsobeny pro činnost ŠD. 

Školní  družina  se  připojila  k  celoškolnímu  projektu  „PIRÁTI".  Každého 
návštěvníka  vítá  na  zdi  pirátská  loď,  na  kterou  si  děti  průběžně  přinášejí  své 
fotografie, abychom věděli, kdo na lodi pluje. 

V  září  si  děti  ze  4.  a  5.  třídy  připravily  pro  své mladší  kamarády  soutěž 
„KOLOBĚŽKOVÁNÍ". Některé děti přijely ráno do školy na koloběžkách, aby měly 
odpoledne  na  čem  soutěžit.  Děti  si  tak  osvěžily  znalosti  silničního  provozu 
pomocí křížovky, dále je čekala rychlostní zkouška nebo slalom mezi kuželkami a 
záludný šnek.  

Již  tradičně  jsme navštívili nedalekou bažantnici. Tento výlet  je mezi dětmi 
velmi oblíbený, protože nás provází pracovník bažantnice, a tak se dostaneme  i 
do míst, která nejsou pro běžného návštěvníka přístupná. Zároveň se děti dozví 
užitečné informace o chovu a odchytu zvěře, o výskytu vzácných rostlin a dřevin. 

Počátkem  října  se  konala  oslava  Dne  seniorů.  Děti  z  družiny  vyráběly 
upomínkovou  záložku na  tento den a podílely  se na organizaci a průběhu  celé 
oslavy. 

Před  podzimními  prázdninami  se  konala  dílnička  „KORÁLKOVÁNÍ".  Mladší 
děti si navlékaly korálky a tak si vytvořily pěkný řetízek nebo náramek. Starší děti 
vytvářely mořského koníka nebo chobotnici. 

V  listopadu  jsme pro děti připravovali strašidelnou stezku po okolí Kobylnic, 
ale z důvodu deštivého počasí se strašidelné odpoledne konalo na zahradě školy. 
S organizací stanovišť nám pomáhaly děti ze 4. a 5. třídy. Po splnění úkolů – kvíz, 
ochutnávka  ovoce  poslepu  a  kyselého  nápoje,  úkoly  na  rozvoj  hmatového 
vnímání atd. – dostaly děti sladkou odměnu, nálepku a obrázek. 

Při prohlídce místního obecního úřadu jsme se podívali do nové rozhlasárny a 
archivu.  Provedla  nás  a  na  zvídavé  otázky  dětí  ochotně  odpovídala  paní 
Urbánková. 

V Muzeu ve Šlapanicích jsme navštívili výstavu „Poezie záplat" a děti si z látek 
vyrobily baňku, srdíčko nebo kytku. 

Ke konci listopadu se děti těšily na módní přehlídku v podání děvčat ze 4. a 5. 
třídy.  Překvapením  pro  nás  byli  i  dva  kluci  –  Filip  a  Tomáš  –  kteří  se  zcela 
nečekaně objevili na přehlídkovém molu. Střihově a prakticky zajímavé modely si 
děvčata  a  chlapci  navrhli  ze  zbytků  látek  a  za  pomocí  paní vychovatelky  dali 
oděvu konečnou podobu. Nejeden návrhář by získal inspiraci pro svoje modely. 

A  co  nás  čeká  v  závěru  roku?  Vyrobíme  si  adventní  věnec  z  gramofonové 
desky,  upečeme  si  vanilkové  rohlíčky,  uspořádáme  vánoční  dílnu  pro  děti  a 
spousta  jiných zážitků spojených s Vánocemi čeká na děti ve ŠD. 
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Děkujeme  všem,  kteří  nás  jakýmkoliv  způsobem  podporujete,  nosíte  nám 
odpadový  materiál,  který  se  dá  ještě  zužitkovat,  dětem  dodáváte  papíry  na 
kreslení nebo jen tak přijdete a potěšíte nás dobrým slovem. 

Radostné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 vše nejlepší  
Vám přejí vychovatelky Magda a Petra. 

 
PÁR 	SLOV 	O 	ŠIKULCE 	

Na začátku letošního roku se v klubovně za knihovnou v kroužku Šikulka sešlo 
téměř  dvacet  dětí. Některé  se  sice  ihned  posadily  ke  stolům  a  těšily  se,  co  si 
vyrobíme,  většina  však  zůstala  na  dvoře  nebo  běhala  sem  tam  po  klubovně  a 
chaos  a  decibely  hluku  zaplnily  budovu.  Nezbylo,  než  několika  zvlášť 
temperamentním dětem doporučit, aby svůj potenciál zkusily využít v některém 
sportovním kroužku. Atmosféra  se pak  zklidnila a mohli  jsme  začít. V  září  jsme 
slepili krásné košíčky na poklady. V říjnu jsme klubovnu vyzdobili akvárii s rybami 
a vodními příšerkami, z korálků jsme navlékali náramky pro sebe i pro maminky a 
vyrobili  si  korálková  zvířátka. V  listopadu  jsme  si připravili adventní  kalendáře, 
vyrobili  nepečené  cukroví,  vyrobili  vánoční  ozdoby  a  přání.  To  vše  budeme 
dokončovat až do Vánoc. 

Takže už jen přání spokojených Vánoc a šikovné ruce i v novém roce. 
A úplně na závěr ještě prosba: na uložení korálků a dalších drobností bychom 

potřebovali  několik  plastových  dóziček  od  krémů  se  šroubovacími  uzávěry  o 
objemu  50‐200  ml.  Pokud  jste  právě  vypotřebovali  nějaký  krém,  kelímek 
nevyhazujte,  ale  přineste  ho,  prosím,  ve  čtvrtek  odpoledne  do  klubovny. 
Děkujeme. 

za děti z kroužku Šikulka Anna Šmídová 
 

KLUB 	MAMINEK 	
Horké  letní dny  jsme  trávili ponejvíce na dovolených, ale  s prvním  školním 

zvoněním se opět přihlásil o slovo náš klub maminek.  
První  zářijové  týdny  jsme  stále  hojně  využívali  venkovních  prostor  naší 

klubovny, kde  si děti hrály na pískovišti. S ubývající  intenzitou  slunečního  svitu 
prvních podzimních dní se přesunula naše společnost opět do útulných prostor 
klubovny. Nádherně probarvené koruny stromů zahalené charakteristickou vůní 
tlení  či  kaštany  schovávající  se  v  navátém  listí,  probudily  tvůrčího  ducha  snad  
v každé z našich ratolestí. Ty se tak pod naším dohledem mohly nadšeně pustit 
do  tvoření  předmětů  z  rozličných  přírodnin.  Oprášili  jsme  naše  vzpomínky  z 
dětství  a  předvedli  dětem  výrobu  zvířátek  z  kaštanů. Děti  se  pro  tuto  činnost 
doslova  nadchly  a  naše  domácnosti  se  v  krátkém  okamžiku  staly  domovem 
nejrozto‐divnějších stvoření. 
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S  podzimem  je  také  neodmyslitelně  spjato  období  dušiček  a  v  posledních 
letech  i  „importovaný“,  leč  stále  populárnější,  Halloween.  Právě  k  příležitosti 
tohoto svátku jsme si vytvořili škrabošky, které našly nezastupitelné uplatnění na 
halloweenské párty.  

Mírný  a  dosud  nezvykle  přívětivý  podzim  začínají  postupně  narušovat 
mrazivé dny, neklamný  to důkaz blížících  se nejkrásnějších a dětmi milovaných 
svátků vánočních. To se samozřejmě odrazí v naší klubové činnosti. Už jsme stihli 
připravit svíčky na náš adventní věnec a čeká nás tvorba mnoha dalších dekorací 
s vánoční tematikou.  

Závěrem bych  již  tradičně  ráda pozvala všechny maminky, aby nadcházející 
období, které bude  jistě plné příjemných zážitků  i předvánoční pohody, strávily  
s námi a ostatními dětmi v klubu maminek. 

Zároveň bych  touto  cestou  ráda popřála  krásné prožití  vánočních  svátků  a 
šťastný vstup do nového roku 2014. 

Za klub maminek Lenka Kokešová 
 

ŽABIČKY 	– 	CVIČENÍ 	MAMINEK 	S 	DĚTMI 	DO 	3 	LET 	
Jak bylo již dříve psáno v Kobylnických listech, od listopadu 2012 vedu cvičení 

s  dětmi  já  –  Eva Dvořáčková.  Tuto  štafetu  jsem  převzala  po  Šárce  Valáškové, 
která skvěle zaběhla a organizovala toto cvičení. Já se snažím nadále vést cvičení 
tak, aby byly spokojené jak děti, tak i maminky. Děti si zacvičí, zazpívají, poznávají 
barvy, zvířata, ovoce i zeleninu a pohrají si. Maminky pak mají také chvíli oddych 
od dětiček, které si spolu hrají a utužují vztahy mezi sebou . 

Během  léta  jsme  podnikli  několik  vycházek,  a  to  kupříkladu  ke  Třem 
doubkům  nebo  do  obory,  kde  se  děti  mohly  krásně  a  bezpečně  vyběhat  a 
posvačit v přírodě . 

Nyní k tomu, proč píši tento článek – hlavní důvod je PODĚKOVÁNÍ.  
V první řadě obci, která umožnila zakoupení nových pomůcek. Jedná se o dva 

prolézací tunely (jelikož původní z roku 2009, byly v dost dezolátním stavu a byly 
i nebezpečné –  lezly z nich dráty), dále o koberec  s  tzv. panákem – na  skákání 
(jaké se kreslí křídou na dlažbu) a poslední novinkou – pro děti asi nejzajímavější   
–  je nový koberec se silnicemi.  

Jelikož  hračky  na  cvičení  (na  závěr  cvičení  si  děti  společně  hrají)  byly  také 
původní  a  hlavně  asi  z  5  kusů  autíček  byla  3  poškozená  natolik,  že  byla  bez 
koleček,  snažila  jsem  se  zajistit  nové  hračky  od  maminek  z  našich  řad  i  u 
maminek,  co mají  již  děti  odrostlejší.  Tím  tedy  také  děkuji  Daně  Cecálkové  a 
Haně Smetanové za věnování hraček a hlavně autíček, které děti velice uvítaly. 
Nyní mohou děti jezdit po koberci se silnicemi s autíčkem v každé ruce . 

Za Žabičky VELKÝ DÍK, Eva Dvořáčková 
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VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 	
V sobotu 19. října 2013  jsme v zasedací místnosti obecního úřadu uvítali do 

společenství naší obce děti, které se narodily od dubna do září 2013. 
Byli to: Sofie Bětíková, Adéla Pospíšilová, Silvie Peclová, Amálie Špondrová 

a Vojta Beneš. 
Pan starosta Ing. Lubomír Šmíd pronesl slavnostní projev k rodičům a dětem 

popřál šťastné první krůčky do života. 
O milou atmosféru se zasloužily děti z naší mateřské školy. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 

KOBYLNICKÉ 	KROJOVANÉ 	VINOBRANÍ 	
Dne 14. 9. 2013 se již pošesté konalo v naší obci Kobylnické vinobraní, které 

bylo díky našim ženáčům již potřetí krojované. Tento sobotní den si s námi počasí 
zahrávalo, chvilku svítilo sluníčko, chvilku nás zlobil déšť. Právě proto bylo docela 
obtížné se rozhodnout, kde krojované vinobraní uskutečnit. Nakonec jsme vsadili 
na jistotu a přichystali vše v sále, aby nedošlo v rámci zábavy k přesouvání kapely 
a celého programu.  

Důkazem  toho,  že  ani počasí neohrozilo oblíbenost  krojovaného  vinobraní, 
byla především obrovská účast vás všech. Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. 
Vždyť mnozí z vás, kteří jste nás přišli navštívit, jste seděli v parku i při chladném 
počasí. Děkujeme a vážíme si toho.  

Během celého odpoledne  i večera nás doprovázela skvělá kapela Free band. 
Burčák z moravských vinic a dobrá vína dozajista přispěly k té správné atmosféře 
krojovaného  vinobraní.  Věříme,  že  i  zahájením  letošního  vinobraní, 
zatancováním Moravské besedy, jsme vás potěšili a přispěli k dobré náladě. Za to 
patří  velký  dík  kobylnickým  ženáčům,  kteří  již  poněkolikáté,  v  rámci  svého 
volného času, vše poctivě připravili a nacvičili. Velkou zásluhu na této akci mají i 
naši  starší  stárci – pan  Jaroslav Vičar, Aleš Tůma  st. a Zdeněk  Špondr,  kteří  se 
znovu ujali role sklepmistrů. O trdelníkách paní Jarmily Vičarové už se nemusíme 
ani  zmiňovat,  jako  každým  rokem  se  po  nich  jen  zaprášilo.  Je  potřeba  jí  opět 
poděkovat za tuto kobylnickou pochoutku. Velký dík posíláme  i všem občanům, 
kteří  v  rámci  „zvaní“ na  krojované  vinobraní přispěli do  kasičky  a pomohli  tak 
uskutečnit  tuto  nevšední  událost.  Poděkování  patří  dále  i  manželům 
Boháčkovým, Poláčkovým, panu Šmoldasovi, panu Hrazdírovi a obci Kobylnice za 
pomoc při organizování této pěkné akce, která zajisté obohatila a zpestřila život  
v naší obci. Těšíme se na vás opět 20. 9. 2014. 

Jménem restaurace Za Kovárnou Petra Fojtíková 
 



1212 

	
PŘEDNÁŠKA 	NA 	TÉMA 	HRABATA 	MITTROWŠTÍ	

Poslední šlechtický rod na zámku v Sokolnicích, hrabata Mittrowští z Mitrovic 
a Nemyšle:  tak  zněl název pozvánek na poutavou historickou přednášku, která 
v pátek 8. listopadu 2013 přilákala v podvečerních hodinách do prostor zasedací 
místnosti  OÚ  v  Kobylnicích  78  posluchačů  nejen  z  řad  kobylnických,  ale  také 
i z okolních obcí. 

Dvouhodinová  informacemi  nabitá  přednáška  pana  Dr.  Jiřího  Šmída, 
kronikáře  městečka  Nedvědice,  byla  opravdu  velmi  zajímavá.  Výklad  byl 
perfektně doplněn  i krátkou četbou z deníku Antonie Applové, sirotka a později 
služebné  na  hradu  Pernštejnu.  Ze  vzpomínek  pamětníků  na  hraběcí  rodinu  se 
věnoval  hlavně  životním  osudům  Mittrowských.  Zaměřil  se  přitom  nejen  na 
počátky tohoto rodu, které sahají až do jižních Čech, ale i na jeho nejvýznamnější 
představitele – Wladimíra  I., Wladimíra  II. a Wladimíra  III. Mittrowské. Jiří Šmíd 
se  ovšem  neopomněl  zmínit  ani  o  životních  osudech  posledních  členů  rodu 
Mittrowských. 

Toto zajímavé a poutavé vyprávění, během kterého se posluchači dozvěděli 
spoustu  nových  hodnotných  informací,  navíc  doprovázelo  také  promítání 
cca 70 ks  historických  fotografií  a  dokumentů  souvisejících  právě  s  hrabaty 
Mittrowskými. Obsluhu  datového  projektoru měl  na  starosti  pan  Karel  Skalník  
z Bystřice n. P., spolupracovník pana Dr. Jiřího Šmída. 

Mnozí  z  přítomných měli  z  této  oblasti  ve  své  paměti  informace  z  doby 
dětství, od svých prarodičů. Na závěr přednášky proběhla beseda a pan Dr. Šmíd 
odpovídal na konkrétní otázky. O této významné rodině si  tak mohli posluchači 
udělat ucelený obrázek.  

Pokud  se  v  Kobylnicích  pořádá  nějaká  akce,  tak  většinou  bývá  velmi  slabá 
účast.  Tentokrát  nás  návštěvnost  opravdu mile  potěšila,  a  proto  děkuji  všem 
účastníkům a věřím, že přednáška byla pro Vás také přínosem. 

Zdena Karmazínová 
 

BABSKÉ 	HODY 	
Rády bychom Vám všem, kteří  jste  se  zúčastnili  letošních babských hodů a 

podpořili  tak  nás,  stárky,  nebo  přispěli  do  kasičky  na  zapůjčení  krojů,  co 
nejsrdečněji poděkovali. Letošní rok se babské hody konaly, v tomto 21. století, 
již podesáté. V  rámci „zvaní“ na hody nám sice dopoledne  trošku poprchávalo, 
ale při doprovodu skvělého harmonikáře a za obrovské podpory vás všech  jsme 
toto pošmourné listopadové počasí vůbec nevnímaly.  

Doufáme, že  i večerní zábava, kdy nám k  tanci a poslechu hrála osvědčená 
kapela Sabrin band, byla pro Vás  zajímavá, veselá a pestrá.  Jako  tradičně  jsme 
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hody  zahájily  nástupem  a  následně  veršovaným  úvodem  Petry  Fojtíkové,  jako 
hlavní stárky.  

Naši chlapi nás svým úžasným nočním vystoupením na téma „skotské tance“ 
opět  rozveselili  a rozehřáli.  Děkujeme  i  jim  za  skvělé  zpestření  tohoto 
slavnostního večera. Vždyť bez nich by babské hody nebyly to „pravé ořechové“. 
Věříme, že i naše vystoupení v duchu „jeptišek“ Vás pobavilo a líbilo se.  

Ještě  jednou  tedy  díky  Vám  všem,  kteří  jste,  ať  už  svojí  účastí  či  jiným 
přičiněním,  tuto  pěknou  tradici  podpořili.  Velké  poděkování  patří  i  našim 
sponzorům, mezi  které patří  zejména  Lenka  a  Petr Benešovi, Michal  Konečný, 
Radek  Kryštof,  Jan  Hrazdira,  Marie  Chmelová,  Autodoprava  Lhotský,  
VaFr – František Vašíček, Bonagro – Karel Klaška, Tondach – Rudolf Prus, manželé 
Jana  a Jaroslav  Poláčkovi,  manželé  Dana  a  Lubomír  Šmídovi,  restaurace  Za 
Kovárnou.  

Těšíme  se  na Vás  opět  za  rok  při  zahájení  druhého  novodobého  desetiletí 
babských hodů. 

kobylnické stárky 
PODĚKOVÁNÍ 	

Jménem kulturní komise děkuji také všem dalším, kteří pomáhali s organizací 
babských  hodů,  a  to  zejména  Marii  Ustohalové  v  šatně  a  pánům  Miroslavu 
Kudovi, Josefu Vymazalovi a Josefu Hotovému v pokladně. 

Jana Poláčková, předsedkyně kulturní komise 
 

TJ 	SOKOL 	KOBYLNICE 	A 	ROK 	2013 	
Čas  letí  jako  splašený,  ani  jsme  se  nevzpamatovali  ze  zážitků  z  letních 

dovolených a už  tady máme konec roku.  Je  to doba, kdy se vždy spousta z nás 
ohlíží zpět, co nám uplynulý rok přinesl dobrého, co se nám povedlo a co naopak 
nepovedlo.  V  tomto  krátkém  příspěvku  bych  Vám  velmi  rád  přiblížil  rok  2013 
v TJ Sokol Kobylnice. 

První akcí, která se koná každoročně na přelomu února a března, díky snaživé 
práci Milana Ulbricha,  je  tradiční  turnaj  ve  stolním  tenise  jednotlivců.  Tohoto 
vždy  velmi  zdařilého  turnaje  se  zúčastnilo  15  hráčů.  Podrobnou  zprávu  od 
„ředitele“ turnaje jste si mohli přečíst v prvním čísle letošních Kobylnických listů.  

Největší  a  nejnavštěvovanější  námi  pořádanou  sportovní  akcí  jsou  však 
turnaje v malé kopané a v beach volejbal, které probíhají v současně v jeden den. 
Letošní  již  6.  společný  ročník  probíhal  v  sobotu  22.  6.  2013.  Na  účasti  ve 
futsalovém  turnaji  se  podepsalo  jarní  deštivé  počasí.  To  způsobilo  odložení 
mnoha  kol  fotbalových  soutěží  a  dohrávalo  se  tedy  až  do  pozdních  letních 
termínů.  Tradiční  účastníci  měli  tedy  ještě  soutěžní  povinnosti  a  nemohli  se 
turnaje  v  malé  kopané  pod  názvem  KUŇAVA  CUP  zúčastnit.  Celkový  počet 
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přihlášených  se  netradičně  dostal  pod  desítku.  Nakonec  zápolilo  8  družstev. 
Od osmé  hodiny  ranní  však  všichni  bojovali  jako  o  život.  Po  dlouhotrvajících 
bojích si putovní pohár odvezli fotbalisté ze Sokolnic.  

O  souběžně  probíhající  turnaj  v  beach  volejbalu  byl  však  zájem  naopak 
značný. V  sobotu  na  rozpálený  písek  nastoupilo  celkem  12  dvojic.  Počasí  bylo 
vskutku  plážové,  a  tak  „bitvy“  pod  vysokou  sítí  byly  opravdu  urputné  a  stály 
hráče mnoho sil. Naštěstí se o doplňování tekutin a energií vůbec postaral výčep 
s usměvavou obsluhou. Pivo teklo studené a grilovaná kýta byla  lahodná. Boj o 
putovní  pohár  KUŇAVA  BEACH  trval  do  setmění.  Nakonec  ve  finále  uspěla 
dvojice  pod  názvem  ČERNÁ  RUKA,  ve  složení  Kamil  Míček  a  Rudolf  Prus. 
Důležitější však bylo, že se všichni bavili, zasportovali si, setkali se a popovídali. 
V podstatě toto je cílem všech těchto akcí a turnajů.  

Průběžnou  „starostí“  naší  jednoty  je  oddíl  kopané.  Bohužel  jsme  na  jaře 
tohoto roku sestoupili ze III. třídy okresního přeboru do „základu“. Větší problém 
však  je  celkový nezájem  jednak hrát kopanou a  jednak  jakkoliv podpořit oddíl. 
Nicméně se „čtverka“ začala hrát i díky několika novým hráčům z okolí. Výsledky 
jsou proměnlivé a zatím to na nějaký větší rozkvět kobylnické kopané nevypadá.  

To platí  i pro mládežnické  kategorie,  které už  jsme  také byli nuceni  zrušit. 
Snažili jsme se mladé kluky i dívky dostat na naše hřiště pořádáním pravidelných 
bezplatných tréninků, ale zájem postupně uvadal, až úplně skončil. Pokud přijdou 
na trénink tři popřípadě dva zájemci, je to pro trenéry deprimující a není divu, že 
pokud se to stává víceméně standardem, přestane  je tato činnost bavit. Je však 
třeba před nimi smeknout a poděkovat za snahu a píli. Je mnoho těch, kteří jen 
kritizují, ale málo takových, kteří chtějí něco změnit. Takže Ondro Beneši a Honzo 
Pastyříku… Díííky. Jen doufám, že se najdou další obětavci, nejlépe z řad tatínků.  

Mezi akce, které pořádá naše  jednota, patří  i tradiční hody. Díky vstřícnému 
postoji naší mládeže již několikátým rokem nám odpadají starosti se „sháněním“ 
stárků. V podstatě již dva měsíce před hody se ozvou sami. Letos jich sice nebylo 
moc, ale musím uznat, že se snažili. Pokaždé by se samozřejmě našla nějaká ta 
chybička,  ale  důležité  je  jejich  nadšení.  Sami  si  zařadili  do  repertoáru  tančení 
besedy, nacvičují poutavá překvapení atd.  

Hned  v  prvopočátku  letošních  hodů  nás  tak  trochu  zradilo  počasí,  kdy  po 
několikadenních  vedrech  začala  přesně  v  osm  hodin  pravá  letní  bouřka.  Celá 
zahajovací  zábava  připravená  v parku  se  tak musela  přemístit  do  sálu.  Sobota 
a neděle už byla, co se týče počasí, ideální, ale i přes velmi dobrý výkon stárků se  
nakonec  letošní  hody  zapsaly  do  historie  jako  jedny  s  nejmenší  návštěvností. 
Toto  se projevilo  i na ziscích, no…  letos  spíše ztrátách. O hodech  se  již  také na 
stránkách Kobylnických listů psalo, takže k hodům ode mě vše.  

Podstatnou  část  pozornosti  zabírá  také  budova  sokolovny  a  přilehlé 
prostranství. Jak všichni víte,  jedná se  již o starou budovu, které se snažíme dát 
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nový  kabát.  Již  se  nám  podařilo  opravit  střechu,  zrekonstruovat  sál,  vyměnit 
podstatnou část oken, zateplit strop, zrekonstruovat byt sokolníka atd. Práce  je 
však stále dost. Letos jsme opět v tomto směru nezaháleli. Dokončili jsme úplnou 
výměnu všech oken na budově sokolovny, zateplení strany od potoka a začínáme 
pozvolna  i s dalšími částmi. Nová okna a dveře jsou přichystány do konce roku  i 
pro  šatnu  na  kurtech  a  části  fotbalových  šaten.  Do  konce  roku  proběhne  i 
celková rekonstrukce ústředního topení včetně instalace nového kotle. 

Vše, co jsem se snažil napsat v těchto pár řádcích, je usilovná práce několika 
lidí. A jak už jsem jednou psal, kritiků je spousta, ale těch, co chtějí něco změnit, 
málo.  Nebylo  by  tedy  od  věci  jim  jmenovitě  poděkovat.  Takže  kamarádi 
z výkonného výboru TJ Sokol Kobylnice Martine Beneši, Michaeli Konečný, Ondro 
Beneši, Petře Bartáku, Tomáši Vymazale, … DÍKY. 

Samozřejmě poděkování patří i všem, kteří nám pomáhali – Obec Kobylnice, 
Jihomoravský kraj, všichni sponzoři turnajů, atd. 

Výše  uvedeným  a  všem  Vám,  kteří  čtete  tyto  řádky,  přeji  klidné  svátky, 
mnoho štěstí, pohody a zdraví po celý rok 2014. 

Rudolf Prus, předseda TJ Sokol Kobylnice 
 

VOLBY 	DO 	POSLANECKÉ 	SNĚMOVNY 	
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se u nás konaly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu  České  republiky.  Výsledky  za  obec  Kobylnice  jsou  uvedeny 
v následujících tabulkách.  

Na  začátek  uvádím  5  kandidátů,  kteří  dostali  v Kobylnicích  nejvíce 
preferenčních hlasů. 

 

Jméno a příjmení  Strana  Pořadové č. 
na kandidátce 

Počet prefer. 
hlasů 

Ing. Lubomír Šmíd  TOP 09  12.  46 
Ing. arch. Jaroslav Klaška  KDU‐ČSL  2.  26 
Jan Husák  TOP 09  7.  19 
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.  KDU‐ČSL  1.  14 
MgA. Martin Stropnický  ANO 2011  1.  12 
 

V dalších  tabulkách  jsou  informace  o  počtu  voličů  a  o  počtu  hlasů,  které 
dostaly jednotlivé strany 

 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

806  567  70,35  565  560 
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Pořadí 
v Kobylnicích  Název strany 

Platné hlasy v 
Kobylnicích 
celk.  v % 

1.  ANO 2011  112  20,00 
2.  TOP 09  82  14,64 
3.  Česká strana sociálně demokratická  73  13,03 
4.  KDU‐ČSL  69  12,32 
5.  Komunistická strana Čech a Moravy  68  12,14 
6.  Úsvit přímé demokracie T. Okamury  51  9,10 
7.  Občanská demokratická strana  49  8,75 
8.  Strana svobodných občanů  16  2,85 
9.  Strana zelených  13  2,32 
10.  Česká pirátská strana  12  2,14 
11.  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  5  0,89 
12.  Dělnická strana sociální spravedlnosti  4  0,71 

13.‐14.  HLAVU VZHŮRU ‐ volební blok  2  0,35 
13.‐14.  Koruna Česká (monarch. strana)  2  0,35 
15.‐16.  Strana soukromníků ČR  1  0,17 
15.‐16.  Suverenita ‐ Strana zdravého rozumu  1  0,17 
17.‐18.  Politické hnutí Změna  0  0,00 
17.‐18.  LEV 21 ‐ Národní socialisté  0  0,00 

 

Co se týká volební účasti, tak ta v naší obci bývá vždy zpravidla větší, než  je 
celostátní průměr. Protože v průběhu voleb celkem 4x posíláme naši procentní 
volební účast statistickému úřadu, máme přehled  i o tom, kdy v těchto volbách 
přišlo jaké procento občanů volit. 

 
ČAS  POČET VOLIČŮ  VOLEBNÍ ÚČAST 

PÁ 15:30  84  10,4 % 
PÁ 20:30  393  48,9 % 
SO 9:30  442  54,9 % 
SO 12:30  530  65,8 % 

 
Průměrná volební účast v Kobylnicích ve volbách do Poslanecké sněmovny je 

75 %,  zato  celorepubliková  je  jen  66  %.  Volební  účast  ve  všech  dosavadních 
volbách do Poslanecké sněmovny v Kobylnicích vypadá takto: 

 
 



Dýňodrakiáda



Fotoreportáž z tenisového turnaje



Fotoreportáž z tenisového turnaje



Dýňodrakiáda
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Rok  Počet zapsaných 
voličů v seznamu  Počet voličů  Volební účast 

v obci 
Celorepubliková 
volební účast 

1996  629  544  86,49 %  76,41 % 
1998  645  512  79,38 %  74,03 % 
2002  665  440  66,17 %  58,00 % 
2006  695  513  73,81 %  64,47 % 
2010  758  558  73,61 %  62,60 % 
2013  806  567  70,35 %  59,48 % 

 
V následující  tabulce  je  zobrazena  ještě  historie  voleb  do  Poslanecké 

sněmovny  v Kobylnicích  a  pořadí  5  nejúspěšnějších  stran,  které  dostaly 
v Kobylnicích v daném roce nejvíce hlasů. 

 
Volby 1996  Volby 1998  Volby 2002 

KDU‐ČSL  31 %  ČSSD  28 %  Koalice KDU-ČSL, 
US-DEU 25 % 

ODS  20 %  KDU‐ČSL  25 %  ČSSD  24 % 
ČSSD  19 %  ODS  21 %  ODS  22 % 
SPR‐RSČ  14 %  KSČM  10 %  KSČM  18 % 
KSČM  6 %  Unie svob.  6 %  Sdr. nezávislých  3 % 

 
Volby 2006  Volby 2010 

ODS  31 %  ODS  25 % 
KDU‐ČSL  28  TOP 09  21 % 
ČSSD  24 %  ČSSD  16 % 
KSČM  12 %  KDU‐ČSL 10 % 
SZ  3 %  VV  9 % 

 
Hlasování  v jednotlivých  volebních  okrscích  zajišťuje  volební  komise.  Její 

členy mají právo nominovat kandidující politické strany. To má zařídit, aby každá 
strana mohla mít  kontrolu  nad  tím,  že  volby probíhají  regulérně.  Pokud  tímto 
způsobem  není  dosaženo  minimálního  počtu  členů,  jmenuje  zbývající  členy 
starosta.  

Komise  si  na  svém  prvním  zasedání  vylosuje  předsedu  a  místopředsedu. 
Předseda  se  poté  se  zapisovatelkou  komise  účastní  školení,  na  kterém  jsou 
vysvětleny všechny potřebné záležitosti, které se voleb a činnosti volební komise 
týkají. 
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ODS  31 %  ODS  25 % 
KDU‐ČSL  28  TOP 09  21 % 
ČSSD  24 %  ČSSD  16 % 
KSČM  12 %  KDU‐ČSL 10 % 
SZ  3 %  VV  9 % 

 
Hlasování  v jednotlivých  volebních  okrscích  zajišťuje  volební  komise.  Její 

členy mají právo nominovat kandidující politické strany. To má zařídit, aby každá 
strana mohla mít  kontrolu  nad  tím,  že  volby probíhají  regulérně.  Pokud  tímto 
způsobem  není  dosaženo  minimálního  počtu  členů,  jmenuje  zbývající  členy 
starosta.  

Komise  si  na  svém  prvním  zasedání  vylosuje  předsedu  a  místopředsedu. 
Předseda  se  poté  se  zapisovatelkou  komise  účastní  školení,  na  kterém  jsou 
vysvětleny všechny potřebné záležitosti, které se voleb a činnosti volební komise 
týkají. 
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Průběh hlasování i samotné sčítání hlasů má daná přesná pravidla, kterými se 
všechny volební komise musejí  řídit. Tato pravidla  jsou stanovena  jak v zákoně, 
tak  i  v pokynech  statistického  úřadu  a ministerstva  vnitra.  Sčítání  hlasů  začíná 
ihned po ukončení hlasování, tedy v sobotu ve 14 hodin. Ze zkušeností lze říct, že 
pokud neuděláme nikde žádnou (např. nesedí počty a musíme přepočítávat), tak 
lze mít  vše  spočítané  zpravidla  do  hodiny.  Poté  se  získané  údaje  zadávají  do 
počítače a  tiskne  se  zápis. Tento  zápis následně odvážíme do  Šlapanic,  kde  jej 
zaměstnanci  statistického  úřadu  zkontrolují,  údaje  zadají  do  celostátního 
systému a výsledky se téměř ihned zobrazují na internetových stránkách voleb. 

Výsledky všech voleb jsou uvedeny na internetové adrese www.volby.cz, kde 
je možné získat informace o výsledcích za celou republiku i za jednotlivé obce. 

Další  volby  budou  do  Evropského  parlamentu  a  budou  se  konat  příští  rok 
pravděpodobně někdy v měsíci květnu. Dále pak budou volby ještě v měsíci říjnu 
a to volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu. 

Michael Ulbrich, předseda volební komise 
	
INFORMACE 	Z 	OBECNÍHO 	ÚŘADU 	

Obecní úřad Kobylnice je kontaktním místem CZECH POINT. 
CZECH POINT POSKYTUJE: 
 

Výpis z katastru nemovitostí 
O výpis může požádat kterýkoliv žadatel. 

 Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a 
číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž 
výše  je  zákonem  stanovena  na  100,‐  Kč;  každá  další  strana  výpisu  je 
zpoplatněna částkou 50,‐ Kč. 

 Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální 
území  a  dále  buď  parcelní  číslo  požadované  nemovitosti,  jedná‐li  se  o 
pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná‐li se o stavbu. 
I  v  tomto případě  je poplatek  za ověřený  výstup  stejný  jako  v předchozím 
případě. 

 

Výpis z rejstříku trestů 
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, musí 

mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Žadatel na výpisu 
svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. 

 

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby 
O výpis může požádat kterýkoliv žadatel. Správní poplatek za vydání výpisu je 

ve výši 100 Kč,‐ za první stranu a za každou následující 50,‐ Kč. 
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Výpis z obchodního, živnostenského rejstříku 
O výpis může požádat kterýkoliv žadatel. Správní poplatek za vydání výpisu je 

výši 100 Kč,‐ za první stranu a za každou následující 50,‐ Kč. 
 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, musí 

mít  platný  doklad  totožnosti  a  jako  doplňující  údaj  číslo  řidičského  průkazu. 
Správní poplatek  za  vydání  výpisu  je  výši 100 Kč,‐  za první  stranu  a  za  každou 
následující 50,‐ Kč. 

 

Výpis z insolventního rejstříku 
O výpis může požádat kterýkoliv žadatel. Správní poplatek za vydání výpisu je 

výši 100 Kč,‐ za první stranu a za každou následující 50,‐ Kč. 
 
Agenda datových schránek 
Zřídit  datovou  schránku  může  pouze  žadatel  sám,  nebo  jím  určený 

zmocněnec, na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky 
ověřená, musí mít  platný  doklad  totožnosti.  V případě,  že  je  zřizována  datová 
schránku  pro  právnickou  osobu  na  žádost,  je  nutné  navíc  k  žádosti  doložit 
jmenovací  dekret,  usnesení  valné  hromady,  či  jakýkoliv  jiný  dokument,  který 
určuje  danou  osobu  jako  jednatele  či  statutární  orgán  za  danou  právnickou 
osobu.  I  tento  dokument musí  být  úředně  ověřen. Agendy  datových  schránek 
jsou  prováděny  zdarma.  Zpoplatněna  je  pouze  autorizovaná  konverze 
dokumentů na žádost a  to 30,‐ Kč za stránku a opakované vydání přístupových 
údajů.  Za  žádost  o  zneplatnění  přístupových  údajů  do  datové  schránky  je 
poplatek ve výši 200,‐ Kč.  

 
Dále si můžete na Obecním úřadu nechat provést legalizaci (ověření) podpisu 

a vidimaci listin (vydání ověřené kopie podle originálu). 
 
TRŽNÍ ŘÁD 
Rada  obce  Kobylnice  vydala  Tržní  řád,  který  je  účinný  od  31.  1.  2013.  To 

znamená,  že  je na  celém území naší obce  zakázán  tzv. podomní a pochůzkový 
prodej a nabídka služeb. Prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat jen na 
místech k tomu určených. Pokud budou u vašeho domu zvonit prodejci čehokoliv 
nebo  nabízet  levnější  elektřinu,  telefon,  apod.,  sdělte  jim,  že  je  v  naší  obci 
podomní  prodej  zakázán.  V  případě,  že  budou  i  nadále  nabízet  své  služby, 
můžete zavolat na obecní úřad. 

Všechna nařízení a obecně závazné vyhlášky najdete na webových stránkách 
obce: www.kobylnice.cz/Obecní úřad/Vyhlášky a nařízení. 
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CO MŮŽETE ODEVZDÁVAT NA HORNÍM DVOŘE? 
Na horním dvoře můžete odevzdávat trávu, haluze, papír, tabule skla, plasty, 

elektromateriál,  tonery,  železný  šrot,  suť  (platí  se  za  kolečko  20,‐  Kč),  použité 
kuchyňské rostlinné i živočišné tuky a oleje, zářivky a baterie. 

Seznam  elektromateriálu:  počítače,  laptopy,  notebooky,  herní  konzole, 
klávesnice,  myši,  navigace,  mobilní  telefony,  telefony,  záznamníky,  kopírky, 
tiskárny,  faxy,  psací  stroje,  veškeré  audio  a  video,  autorádia,  nářadí  a  stroje, 
vrtačky, elektronické hračky, fotoaparáty, videokamery, televize, rádia apod. 

Provozní doba: každé pondělí v zimním čase od 14:00 do 16:00 hod., v letním 
od 15:00 do 17:00 hod. 

Jaroslava Urbánková 
	
PLATBY 	MÍSTNÍCH 	POPLATKŮ	V 	ROCE 	2014 	 	

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Poplatek platí: 
a)  fyzická osoba 

1.  která má v obci trvalý pobyt, 
2.  které  byl  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  na  území  ČR 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na 

území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
4.  které  byla  udělena mezinárodní  ochrana  podle  zákona  upravujícího 

azyl  nebo  dočasná  ochrana  podle  zákona  upravujícího  dočasnou 
ochranu cizinců, 

b)  fyzická  osoba,  která  má  ve  vlastnictví  stavbu  určenou  k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Pro stanovení výše poplatku je rozhodný počet osob přihlášených v rodinném 
domě  nebo  1 bytové  jednotce  bytového  domu  k  trvalému  pobytu  v  obci 
Kobylnice k 1. 1. 2014. Od poplatku jsou osvobozeni:  

a)  děti narozené v roce 2014, 
b)  třetí a další dítě do 15  let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení 

do věkové kategorie je 1. 1. 2014, 
c)  poplatníci  s  trvalým  pobytem  v  obci  Kobylnice,  kteří  se  prokazatelně 

dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržují mimo území obce, 
d)  poplatníci s nezjištěným pobytem. 
Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci 

poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl. 
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Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud k 1. 1. 2014  je v 
nemovitosti přihlášeno: 

1 osoba  500 Kč      2 osoby      930 Kč 
3 osoby   1 305 Kč      4 osoby   1 640 Kč 
5 osob  1 950 Kč      6 osob    2 220 Kč 
7 osob  2 590 Kč      8 osob    2 960 Kč 
9 osob  3 330 Kč      10 osob   3 700 Kč 
 
POPLATEK ZE PSŮ 
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 
Sazba poplatku činí ročně: 
a) za prvního psa  80 Kč, 
b) za každého dalšího psa  120 Kč. 
Osamělému  důchodci,  který  žije  v  rodinném  domku  sám  (bez  ostatních 

příbuzných) se poskytuje poplatková úleva ve výši 40 Kč za prvního psa. 
 

Poplatky  je  možno  zaplatit  na  obecním  úřadu  nebo  bezhotovostním 
převodem.  V  případě  bezhotovostního  převodu  je  nutno  poukázat  přesnou 
částku poplatku  a  to  za  každý druh poplatku  zvlášť. V případě,  že  si nebudete 
jisti, kolik přesně máte zaplatit, můžete zavolat na obecní úřad, tel. 544244810, 
kde Vám výši poplatku sdělíme.  

Bankovní  spojení  pro  platby:  Sberbank,  č.  ú.  4200307857/6800,  variabilní 
symbol  pro  poplatek  za  komunální  odpad  =  číslo  popisné  Vašeho  domu 
(trojmístný  znak)  a počet osob,  za  které poplatek odvádíte  (např.  č. domu 25, 
počet  osob  6,  VS  =  0256),  pro  ostatní  poplatky  VS  =  číslo  domu.  Pokud  je  to 
možné, napište do textu Vaše příjmení a o jaký poplatek se jedná. 

V roce 2014 se veškeré místní poplatky začnou vybírat od 12. února a musí 
být zaplaceny do 31. března 2014. 

Marie Ustohalová, účetní 
	
KOMPOSTOVÁNÍ 	V 	KOMPOSTÉRECH	
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMPOSTOVÁNÍ: 

•  Kompostér je vhodné umístit do polostínu na rovnou plochu na zahradě. 
•  Dospodu  kompostu  patří  hrubší  a  vzdušný  materiál,  který  umožní 

provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve 
vyšších  vrstvách  (nadrobno  nasekané  nebo  nadrcené  větve  z  prořezávky 
stromů  a  keřů,  dřevní  štěpka,  hobliny,  dřevnaté  stonky  květin  apod.).  Ke 
směsi  surovin  přidat  lopatku  hlíny  či  hotového  kompostu,  případně 
kompostové bakterie, houbové kultury, červy, žížaly, močovinu. 
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•  Čím  pestřejší  je  skladba materiálu  ke  kompostování,  tím  lépe. Materiál  ke 
kompostování  dobře  promícháme:  vlhké  se  suchým,  porézní  materiál 
s hutným.  (Samotnou  trávu kompostovat nelze.  Jedná se o dusíkatou, málo 
strukturní  složku.  Na  kompostu  pak  dochází  ke  hnití  a  zápachu,  proto  je 
dobré  míchat  ji  s  jiným  materiálem,  např.  dřevní  štěpkou  nebo  listím  
z předchozího roku). 

•  K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně 
chlévský hnůj. 

•  Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká 
vysoce kvalitní humus. 

•  Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.  
•  Správně  založený  kompost  se  začne  do  dvou  dnů  po  založení  zahřívat  na 

teplotu přes 50 °C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato 
tzv.  horká  fáze může  trvat  několik  dní,  ale  i  několik  týdnů.  Dochází  při  ní  
k hygienizaci kompostu, to  jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. 
Po  dosažení  maxima  teplota  pozvolna  klesá.  Aby  k  hygienizaci  došlo,  je 
potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou.  

•  Vlivem  intenzivního  tlení  si  materiál  sedá  a  snižuje  se  i  možný  přísun 
vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme 
a podle potřeby ještě zvlhčíme. 

•  Čerstvý  kompost  můžeme  získat  za  2‐6  měsíců,  vyzrálý  kompost  za  6‐12 
měsíců. Kompost je drobivý, téměř hnědý a voní po lesní půdě. 

 
Materiály vhodné ke kompostování: 

•  zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů) 
•  kávové a čajové zbytky 
•  zbytky pečiva 
•  mléčné produkty 
•  skořápky z vajíček a ořechů 
•  lepenka, papírové kapesníky, ubrousky 
•  podestýlka domácích býložravých zvířat 
•  posekaná tráva, listí, větvičky 
•  plevele, zbytky zeleniny 
•  piliny, hobliny, kůra 
•  popel ze dřeva 
•  trus býložravých hospodářských zvířat 
•  peří, chlupy, vlasy 
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Materiály nevhodné ke kompostování: 
•  kosti, odřezky masa 
•  stolní oleje a tuky 
•  rostliny napadené chorobami, vykvetlé plevely 
•  slupky z tropického ovoce, pecky 
•  chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod. 
•  popel z uhlí, cigaret 
•  prachové sáčky z vysavače 
•  exkrementy masožravých zvířat 
•  časopisy 
•  plasty, sklo, kovy, kameny 
 
Suroviny a jejich doporučená úprava: 

kuchyňský odpad  rychle zpracovat 

zbytky vařených jídel (v 
malém množství)  smíchat s hrubým materiálem 

káva, čajové sáčky  do kompostu i s filtračním papírem a 
sáčkem 

papírové ubrousky  ve větším množství je vhodné je navlhčit 

shnilé ovoce 
smíchat se suchým materiálem, ale v 
případě, že se jedná o chorobu ovocných 
stromů (moniliózu), na kompost nepatří 

rostliny z květináčů  rozbít větší hroudy hlíny a rozdrtit kořeny 

odpad ze zahrady  případně zmenšit: nadrtit, nasekat 

nemocné a škůdci 
nepadnuté rostliny  jen při tepelném rozkladu 

keře růží a ostružin  rozsekat a jen zelené 

posekaná tráva 
nejdříve nechat trochu proschnout a pak 
smíchat s hrubým materiálem nebo 
smíchat s hnědými surovinami 

dospělé rostliny s dlouhým 
stonkem  nejprve usušit 

Jaroslava Urbánková 
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AKCE 	RESTAURACE 	ZA 	KOVÁRNOU 	
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za přízeň, kterou věnujete restauraci 

Za Kovárnou a za účast na všech akcích, které naše restaurace pořádá. Dovolte 
mi, abych Vás,  jako každým  rokem, pozval na následující akce, které nás nejen 
v letošním roce čekají: 
21. 12. 2013  20.00 hod.  rocková vánoční zábava se skupinou Flash 
24. 12. 2013  14.00 hod.  vánoční punč 
31. 12. 2013  19.00 hod.  silvestr  2013  –  pouze  v  prostorách  restaurace, 

hudba zajištěna, jídlo je možné si přinést vlastní, 
bez vstupného  

25. 01. 2014  20.00 hod.  maškarní bál na téma „Růžový ples“ 
30. 04. 2014  16.00 hod.  čarodějnický rej 
31. 05. 2014  16.00 hod.  MDD 
20. 09. 2014  16.00 hod.  kobylnické krojované vinobraní 
prosinec 2014  20.00 hod.  vánoční rocková zábava 

Na  sklonku  tohoto  roku  Vám  všem  jménem  zaměstnanců  restaurace 
Za Kovárnou přeji krásné a radostné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího 
nového roku jen samou radost, zdraví a pohodu. 

V příštím roce se na Vás těší Váš hospodský František Kučera. 
 

PLÁNOVANÉ	AKCE	SPORTOVNÍ	KOMISE	V	ROCE	2014	
 

Stolní tenis pro děti 
Turnaj  se koná v neděli 23. 2. 2014. Zúčastnit  se ho mohou děti do 15  let. 

Začátek bude ve 14 hodin v sále sokolovny. Bližší  informace se dozvíte z hlášení 
obecního rozhlasu a z plakátů. 

 

Dětská olympiáda 
Tradiční zápolení dětí ve sportovních disciplínách se bude konat 14. 6. 2014 

na hřištích u sokolovny. 
 

Cykloturistický zájezd 
Na rok 2014 je v plánu zájezd podél řeky Drávy v termínu 20. 8. – 24. 8. 2014. 

Bude  nás  čekat  asi  195 kilometrů  dlouhá  trasa  na  Rakouském  území.  Cesta 
autobusem s přívěsem by měla trvat asi 10 hodin. Vyjedeme ve středu brzy ráno 
a  večer  se  ubytujeme  v  kempu.  Nocovat  budeme  ve  vlastních  stanech,  a  to 
dvakrát v jednom kempu u řeky. Další nocleh je naplánován u jezera Faaker See. 
Cyklotrasa  je  nenáročná  a  v  prospektech  doporučená  i  pro  zdatnější  děti. 
Zpočátku  pojedeme  25  km  dlouhý  sjezd  údolím  s  výhledem  na  Dolomity.  Po 
cestě  také  budeme  moci  obdivovat  mnoho  hradů,  kostelů  a  jiných 
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pamětihodností. Návrat do Kobylnic je naplánován v neděli ráno. Bližší informace 
se dozvíte v jarních Kobylnických listech, poté se budete moci přihlašovat. 

 

Tenisové turnaje 
Tenisové turnaje dětí, smíšených družstev a mužů se budou konat v sobotu 6. 

a v neděli 7. září 2014 na víceúčelovém hřišti. 
Milan Ulbrich 

 

 
Obec Kobylnice a  

dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic  
zvou všechny obyvatele na 

 
Vánoční koncert, 

 
který se bude konat 

v neděli 22. prosince v 17:00 hodin v sokolovně.  
 
 
 

 
Veselé vánoční hody –  

 
zpívání u Kobylnického betléma 

 
na Štědrý den ve 13:00 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni.

 

I letos si mohou zájemci přinést do svých domácností 
Betlémské světlo 

na Štědrý den od 10 hodin,  
kdy bude ve vchodu u Klašků, Na Návsi č. p. 3,  

nebo od zpívání u Kobylnického betléma ve 13 hodin. 
Hůře pohybliví obyvatelé se mohou  

nahlásit na tel. čísle 724 231 211 (Dana Šmídová) a  
              Betlémské světlo jim přineseme na Štědrý den dopoledne. 
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Tříkrálová sbírka 2014 
Jako každý rok i na počátku příštího roku proběhne u nás v Kobylnicích 

Tříkrálová sbírka.  
Jejím prostřednictvím máme všichni 

možnost přispět na pomoc nejpotřebnějším. 
Tentokrát to bude  

v sobotu 11. ledna 2014. 
Pozor, došlo ke změně oproti datu 

uvedenému v obecním kalendáři. 
 

Hledáme dobrovolníky, kteří budou chodit koledovat, i vedoucí 
kolednických skupinek. Kdo z Vás má zájem zažít koledování na vlastní kůži a 

ještě udělat dobrý skutek, ať se přihlásí u  
Dany Šmídové, Na Návsi 190 nebo telefonicky či SMS na tel. č. 724 231 211. 

 
 

Děti ze ZŠ a MŠ Kobylnice
zvou všechny na 

 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ 
 

6. 1. 2014 v 10:00 hod. před školou v Kobylnicích. 
 

 

 
                Obec Kobylnice Vás srdečně zve na 

 

11. kobylnický obecní ples, 
 

který se bude konat 
v sobotu 11. ledna 2014 od 20:00 hodin v sokolovně. 

 
Ples bude zahájen předtančením, v průběhu večera 

zhlédneme taneční vystoupení. 
Pro všechny bude připravena bohatá tombola. 

K tanci i poslechu hraje skupina Maja. 
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Restaurace Za Kovárnou 
Vás srdečně zve na maškarní bál na téma 

„RŮŽOVÝ PLES“, 
který se koná dne 25. 1. 2014 od 20.00 hod. 

v sále sokolovny v Kobylnicích. 
K tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band. 

 
 

TJ Sokol Kobylnice 

pořádá v sobotu 22. 2. 2014 od 13 hodin v sále sokolovny 

turnaj ve stolním tenise 
pro neregistrované hráče od 15 let. 

Bližší informace se dozvíte z plakátů. 

 
 
 

 
JUBILEUM 	

Ve  druhé  polovině  tohoto  roku  oslavila  
90. narozeniny Marketa Šeneklová. Omylem vypadla ze 
seznamu  jubilantů,  který  byl  uveden  v minulém  čísle 
Kobylnických  listů.  Dodatečně  tedy  i  k tomuto  jubileu 
gratulujeme.  
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Stránka	dětí	

 
 
 

 

Na	ledě	
 
Dobře dětem o Vánocích 
na rybníce, na potocích, 
zima jim dá pod nohy 
kousek zmrzlé oblohy. 
 
Pro mne zmrzlo modré z nebe, 
co na tom, že trochu zebe? 
Honí se tam vesele 
malí, zmrzlí andělé. 

 
 



Ve dnech 1. - 14.ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.Tato charitativní akce 
je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které 
umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, 
nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. 
Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi 
rekordní částkou 2 684 185 Kč. 
Vámi věnované peníze z loňské sbírky byly využity na projekty sociálních a zdravotních služeb: 

- příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) 
pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací 
služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)  

- příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskytovaného osobám 
dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné  

- finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Rajhradě  
- příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z důvodu zajištění 

nepřetržitého a bezpečného provozu služby 
- Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které 

vyhledává indické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro ně komplexní pobytové služby 
včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. Středisko pracuje 
s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné umístění do klasických školních zařízení. 
Příspěvek je určen na pořízení filtrovacího zařízení na úpravu vody, nákup školních pomůcek, 
potravin a sportovního oblečení pro děti. 

Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc lidem zasaženým 
povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách v listopadu 2013. 
Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz. 
    
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k udržení, 
zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků 
TS bude pořízeno vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude 
vybudováno v Rajhradě v roce 2014. Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc 
lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.  
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a 
štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným 
koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 
 
Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons.Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově dne 
3.ledna ve 14. hodin. 
V neděli 5. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového 
koncertu z Městského divadla v Brně. 
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.                         
                                                  
                                                 Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad:  

Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@charita.cz  
 



3030 

Kariérní	poradenství	bezplatně	pomáhá	občanům	
Jihomoravského	kraje	

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování ‐ takovou službu nabízí 
JMK  svým  občanům  v brněnském  Centru  vzdělávání  všem.  Jak  kariérní  poradenství 
vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.  

1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?  
Kariérní  poradenství  je  určeno  všem.  Kariérou  rozumíme  profesní  život  a  snahu 

každého  z nás  o  dobré  uplatnění,  díky  kterému  něco  vytváříme  a  vyděláváme  peníze. 
Někdy  je ale  člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo 
chceme  změnu. V  takovém  je potřeba  se  zastavit  a  zmapovat  si,  co  vlastně  chceme  v 
životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu  ‐ poradit si 
sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...  

2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?  
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes 

řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout, může mít zkrátka 
každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho 
najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují  jenom 
poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..    

3. Jak kariérní poradenství probíhá? 
Stačí  nás  jednoduše  kontaktovat  a  domluvit  si  termín.  Na  první  schůzce  vlastně 

zmapujeme,  čeho  chcete dosáhnout,  jaká  je vaše představa o profesním  životě. Pak  si 
stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat.  

4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním 
zaměstnání? 

Databázi  volných  pracovních  míst  u  nás  v Centru  vzdělávání  všem  nenajdete, 
nesuplujeme práci Úřadu práce,  i  když  s jednotlivými úřady  spolupracujeme.  S každým 
člověkem  si  ale  v klidu  sedneme  a  pátráme,  jaká  oblast  kariéry  ho  oslovuje  a  co  je 
potřeba  udělat,  aby  se  mohl  profesně  posunout.  Můžeme  samozřejmě  pomoci  se 
sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 

5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? 
Není na co  čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby  jsou zcela zdarma. Můžete u 

nás  získat  jiný pohled na  věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme  vás  v hledání 
nových  věcí  v  životě  a pomůžeme  tu  změnu  v praxi  rozvinout.  Zkrátka  ‐ nejenom o ní 
mluvit, ale také ji uskutečnit.   

Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) 
 Kariérní poradenství 
 Informace o celoživotním vzdělávání v JMK 
 Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU    
 

Centrum vzdělávání všem:  
Pražská 38b, Brno‐Bosonohy 
www.vzdelavanivsem.cz 
Telefon: 547 215 588 
Email: info@vzdelavanivsem.cz 
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MVDr. Hana Poláčková

Ordinační doba:
pondělí  8–12 14–19
úterý   14–19
středa  8–12
čtvrtek   14–19
pátek  8–16
neděle   17–19

Mimo ordinační dobu dle 
telefonické domluvy.

tel.: 607 929 300

Popelova 81
Brno - Holásky

www.veterinaholasky.cz
polackova.h@centrum.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
 V BRNĚ - HOLÁSKÁCH

vakcinace, odčervení, čipování, 
sonografické vyšetření.

 diagnostika a léčba psů, koček 
 a drobných savců.

odstranění zubního kamene zubním 
ultrazvukem.

 mnoho dalších služeb v oblasti   
 veterinární medicíny.

snadný přístup k ordinaci, 
bezproblémové parkování.

 dle domluvy je možná návštěva 
 u klienta.





Žabičky Den seniorů

Mateřská škola
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Přednáška – Mittrowští

Babské hody

Kuňava beach


