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ODO  z Opatova.  Toto  představení  je  plakátováno  a  i  v  těchto  listech  je 
uveřejněna pozvánka. 

OSKAR  je  slavná  francouzská  komedie  plná  překvapení: významný 
podnikatel,  těhotná dcera, nevěrná manželka, plno  záměn a omylů… a OSKAR! 
Příběh  významného  podnikatele  Barniera,  kterého  podvede  jeho  zaměstnanec 
jen proto, aby získal ruku jeho dcery. Barniere takřka vyletí z kůže, když se dozví, 
že je jeho jediná dcera těhotná – a zrovna s jeho šoférem Oscarem! Barniere s ní 
totiž měl naprosto  jiné plány: chtěl  ji provdat za náramně důležitou osobu. Pak 
se  však  vynoří  další  potenciální  zeť,  který  nastalou  situaci  zamotá  ještě  víc… 
Oskar je typická francouzská konverzační komedie, plná záměn a omylů, napsaná 
s  lehkostí  a  lechtivostí  příznačnou  pro  zemi  Beaujolais.  Původní  divadelní  hra 
francouzského  dramatika  oslovila  svojí  komediálností  i  legendárního  herce 
Louise de Funèse, který podle ní natočil úspěšný film téhož jména. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt s dotací, nebude se vybírat vstupné 
a pro  veřejnost  je  toto  divadelní  představení  úplně  zdarma.  Bylo  by  opravdu 
škoda nevyužít příležitosti k návštěvě divadla a k získání kulturního zážitku, když 
už  se podařilo  takto zařadit Kobylnice do projektu. V minulosti obec několikrát 
uspořádala  např.  operetní  představení,  jehož  úroveň  byla  rozhodně  vysoká  
a  –  bohužel  –  přišlo  44  diváků.  Přijměte  proto  pozvání  na  tuto  akci  přímo 
v Kobylnicích! 

O  něco  výše  jsem  uvedl,  že  v  minulém  plánovacím  období  byly  cestou 
místních akčních skupin rozděleny 4 miliardy korun. Pro  to současné období se 
plánuje asi 35 miliard,  což dává naději,  že  i v naší obci  se najde projekt, který 
bude možno podporovat prostřednictvím MAS, a že  to našim občanům přinese 
užitek,  ať  už  se  bude  jednat  o  projekt  neziskové  organizace,  nějakého 
podnikatele, školy nebo třeba obce. 

Lubomír Šmíd, starosta 

PODĚKOVÁNÍ 	
Už v některých předchozích listech jsem uváděl, že mám vždycky radost, když 

mohu poděkovat za konkrétní a nezištnou pomoc obci.  
Letos  v  zimě  jsme  řešili  úpravy  na  záchodcích  v  ZŠ  a  po  provedení 

instalatérských  prací  bylo  potřeba  ještě  opravit  (tedy  vyměnit)  několik 
obkladaček  tak, aby v nich nebyly otvory po  šroubech a konzolách, na kterých 
byly připevněny staré zařizovací předměty. Rozhodně to tedy nebyla zakázka pro 
stavební  firmu, a  tak  jsem oslovil pana Bohumila Vrbu s prosbou,  jestli by nám 
tuto opravu nemohl udělat. Přišel, myslím, hned druhý den a okamžitě se pustil 
do práce.  Ještě  v  tomtéž  dni byl hotov  a  to  tak,  že dnes  vůbec není  vidět,  že 
k nějaké výměně obkladaček vůbec došlo.  
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V  Tibetu  jsou  desítky  let  porušována  základní  lidská  práva,  včetně 
systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, 
národní  a  kulturní  identity.  Tibeťané  nemohou  používat  své  státní  symboly 
(například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka 
(na úřadech, v nemocnicích a ve většině škol  je úředním či vyučovacím  jazykem 
čínština)  a  v  důsledku  cílené migrace  čínských  obyvatel  na  území  Tibetu  také 
k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům 
je dále odpíráno právo na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra 
negramotnosti Tibeťanů  starších 15  let více než 50 %), právo na zdravotní péči 
atd. Dochází  k  cenzuře  sdělovacích  prostředků  a  internetu.  Lidé jsou  zatýkáni, 
zadržováni  a  souzeni  bez  práva  na  obhájce  a  řádný  soudní  proces.  Dochází 
k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. 

V  říjnu  roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany 
Mao Ce‐tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská 
vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 
uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po 
jeho  odchodu  ze  země  vypuklo  v  Tibetu  povstání  proti  několik  let  trvajícím 
represím  a  čínské  politice  znevýhodňující  Tibeťany  v  jejich  vlastní  zemi.  Dne 
10. března  2014  si připomeneme  55.  výročí  tohoto povstání.  Zemřelo při něm 
přibližně  80  000  Tibeťanů.  Více  než  milion  Tibeťanů  zemřelo  v  následujících 
letech ve vězeních, pracovních  táborech, v důsledku hladomoru, apod. Po  sérii 
masových demonstrací v  letech 1987–89 bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno 
stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době  laureátem Nobelovy ceny míru, 
v roce  1990  přijal  pozvání  prezidenta  Václava  Havla  a  poprvé  navštívil 
Československo.  V  roce  2008  proběhly  v  Tibetu  masivní  protesty  proti 
porušování  lidských  práv,  při  nichž  zemřelo  několik  desítek  Tibeťanů,  více  než 
tisíc  lidí  bylo  zatčeno  čínskou  policií.  Tibet  je  od  té  doby  kvůli  obavám 
z demonstrací  spojených  s výročím březnového povstání v období od února do 
května  každoročně  zcela  uzavírán  nejen  pro  turisty,  ale  i  pro  zahraniční 
pozorovatele a média.  

Moci  aktivně  chránit  lidská práva  ve  své  i  jiných  zemích  je  jednou  z  výsad 
doby, ve které žijeme. Buďme rádi, že z vládních programů a zahraniční politiky 
České republiky zaznívá  lidským právům jednoznačná podpora. Rozhodnutí rady 
obce o připojení se k akci Vlajka pro Tibet je založeno na hodnotách a principech 
občanské  demokratické  společnosti,  kde  lidská  práva  nejsou  podmíněna 
obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní 
a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi.  

částečně převzato z Wikipedie, zpracoval Lubomír Šmíd 
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SBĚR 	ODĚVŮ	A 	TEXTILNÍCH 	MATERIÁLŮ	
Obec  Kobylnice  ve  spolupráci  s  firmou  DIMATEX  CS  a  s podporou 

Ministerstva  životního  prostředí  ČR  připravuje  pro  naše  občany  umístění 
kontejnerů  na  sběr  použitých  oděvů  a  textilních materiálů.  Tento  sběr  slouží 
k další  separaci  a  minimalizaci  komunálního  odpadu.  Ze  statistik  vyplývá,  že 
každý člověk vyprodukuje za rok asi 20 kg odpadů ve formě textilu a znamená to 
tedy, že by se mohlo podařit dále snížit tonáž směsného odpadu v Kobylnicích až 
o  20  tun  ročně.  Pokud  jste  zvyklí  odevzdat  použitelný  textil  jakékoli  charitě, 
můžete  v  tom  samozřejmě  i  nadále  pokračovat.  Umístění  kontejneru  však 
umožňuje zbavit se textilního odpadu kdykoli během roku. 

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina 
pro výrobu  čisticích hadrů,  čisticích plachetek, netkaných  textilií,  lepenek apod. 
Část ošacení, které je vhodné k dalšímu nošení, se v rámci charitativního využití 
věnuje charitativním organizacím, kde se použije  jako pomoc pro sociálně slabé 
a potřebné v krizových situacích. Dle vyjádření firmy DIMATEX CS se jedná o tyto 
instituce:  Farní  charita  Beroun,  Český  červený  kříž  Liberec,  Oblastní  charita 
Červený  Kostelec,  Diakonie  Broumov,  program  Sázava  21,  Nadace  EURONISA, 
občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o. s. a další. Tímto sběrem a následnou 
recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v naší obci. 

Kontejnery  na  sběr  textilu  jsou  bílé  barvy  s  označením  TEXTIL,  a  obsahují 
návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. 

Chcete‐li  přispět  ke  zlepšení  životního  prostředí,  odkládejte  do  těchto 
speciálních  kontejnerů  použitý  a  nepotřebný  textil  zabalený  a  zavázaný  do 
igelitových  tašek  nebo  pytlů.  Volný  textil  se  při  vyvážení  a manipulaci  může 
znehodnotit. 

Do  kontejneru  patří  veškeré  nepotřebné  ošacení,  ložní  prádlo,  záclony, 
bytové  textilie,  ručníky,  ubrusy,  rovněž  párovaná  nositelná  obuv.  Do  těchto 
kontejnerů  nepatří  koberce,  matrace,  molitan,  stany,  spací  pytle,  netextilní 
materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto 
materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. 

Kontejnery na  textil budou umístěny na  stanovišti u horního dvora na ulici 
Sokolnické a u prodejny smíšeného zboží v ulici Za Humny. 

Lubomír Šmíd, starosta 

DOTAZNÍK 	KE 	KOBYLNICKÝM 	LISTŮM 	
V minulém čísle Kobylnických  listů byl vložen dotazník, o  jehož vyplnění vás 

požádala komise pro Kobylnické  listy. Chtěli  jsme zjistit,  jak se  čtenáři dívají na 
Kobylnické listy, případně jaké mají k jejich vydávání připomínky nebo návrhy.  
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Dotazníků  se  celkem  vrátilo  49  (z  toho  35  bylo  vyplněno  přes  internet  
a 14 bylo vyplněno papírově). Jelikož listů vychází přibližně 350, tak dotazníků se 
vrátilo asi 14 %. Podobný dotazník se  ještě pokusíme udělat někdy v budoucnu, 
abychom měli  srovnání,  jak  se  listy  změnily  a  jak  tyto  změny  čtenáři  hodnotí. 
Možná se nám také těch dotazníků poté vrátí více než jen 14 %. 

A co jsme z dotazníků všechno zjistili? 
Podle hodnocení  čte  celé Kobylnické  listy 55 %  čtenářů a 33 %  čte většinu 

článků. Osob, které uvedly, že listy příliš nečtou, bylo celkem málo. 
70 % respondentů také uvedlo, že by měla být zachována stávající frekvence 

vydávání, a to jednou za 3 měsíce. 25 % pak odpovědělo, že by uvítali, kdyby listy 
vycházely  jednou  za  2 měsíce.  Členové  komise  se  shodli  na  tom,  že  budeme 
pokračovat ve stávajícím čtvrtletním vycházení. 

Počet  odpovědí  k jednotlivým možnostem  u  těchto  dvou  otázek  si můžete 
přečíst v následujících grafech. 

V rámci známkování dostaly Kobylnické  listy průměrnou známku 1,73.  Jedničku 
dalo 37 %, dvojku 53 % a trojku 10 %. 

Známkování KL bylo celkem pozitivní. Naprostá většina dala známku 1 nebo 
2.  Protože  ale  jedničku  dala  pouze  přibližně  třetina  lidí,  pokusíme  se 
Kobylnickými listy zabývat tak, aby ta zbývající většina mohla dát příště jedničku. 
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Průměrnou známku 2 dostalo také 
hodnocení  grafiky,  uspořádání 
a přehlednosti,  zajímavosti  článků 
a rozsahu  informací.  I  zde  je  tedy 
podle  čtenářů  určitý  prostor  ke 
změnám k lepšímu. 

Poslední  oblastí  bylo  hodnocení 
toho,  jak  moc  mě  zajímají  určité 
články.  Výsledek  tohoto  hodnocení, 
s výsledným  pořadím  a  průměrnou 
známkou, je v následující tabulce. 

 
Zajímavé  bylo  také  slovní  hodnocení  a  komentáře.  Dotazníků,  které 

obsahovaly  nějaké  slovní  hodnocení,  bylo  celkem  21  (43  %  z odevzdaných 
dotazníků). Našly se zde pochvaly, připomínky i různé náměty jak ke Kobylnickým 
listům,  tak  i  náměty  na  různé  články.  I  tyto  komentáře  budeme  brát  při  naší 
činnosti v potaz a budeme se je snažit, alespoň určitým způsobem, naplnit. 

Výsledky dotazníku a podrobné grafy pro jednotlivé kategorie dále naleznete 
také na internetových stránkách obce v sekci Kobylnické listy. 

Závěrem  bychom  chtěli  poděkovat  vám  všem,  kteří  jste  dotazník  vyplnili 
a věnovali  mu  chvilku  svého  času.  A  obzvláště  děkujeme  vám,  kteří  jste 
k dotazníku vyplnili i slovní komentáře. Mnohé z nich byly velmi inspirativní. 

za komisi pro Kobylnické listy Michael Ulbrich 
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KOMISE 	PRO 	KOBYLNICKÉ 	LISTY 	INFORMUJE 	
Kobylnické listy na internetu 
Kobylnické  listy  mají  nově  na  internetových  stránkách  obce 

www.kobylnice.cz svoji vlastní sekci. Najdete zde tyto informace: 
 aktuality komise pro Kobylnické listy, 
 informace o Kobylnických listech, 
 data uzávěrek a data vydání Kobylnických listů v roce 2014, 
 informace o zasílání článků, fotografií a inzerce. 
Na  stránkách  je  také  ke  stažení  šablona,  ve  které  Kobylnické  listy 

připravujeme.  Při  psaní  svých  článků  můžete  použít  tuto  šablonu  a  mít  tak 
přehled o tom, jak váš článek bude v listech asi vypadat. 

Dále  tu najdete ke stažení všechna  čísla Kobylnických  listů, a  to od začátku 
jejich vydávání, tedy od roku 2003.  

Máte  zde  také  možnost,  prostřednictvím  anonymního  dotazníku,  zaslat 
komisi  své  připomínky  nebo  náměty  ke  Kobylnickým  listům.  Za  každý  váš 
komentář budeme rádi. 

Inzerce v Kobylnických listech 
Rada  obce  Kobylnice  schválila  s  účinností  od  1.  1.  2014  Pravidla  a  ceník 

inzerce v Kobylnických listech. Cena za inzerát je nově stanovena takto: 
•  pro inzerát do rozsahu max. ½ strany A5 na částku 100 Kč, 
•  pro inzerát do rozsahu max. 1 strany A5 na částku 200 Kč, 
•  pro  inzerát  svým  rozsahem  větší  než  1  strana A5  na  částku  200  Kč  za 

každou i započatou stranu. 
Inzerát  se  předává  OÚ  Kobylnice.  Zasílat  jej můžete  na  emailovou  adresu 

administrativa@kobylnice.cz. 
Podrobnosti týkající se inzerce jsou uvedeny na internetových stránkách obce 

Kobylnice v sekci Kobylnické listy. 

Fotografie 
Pokud fotíte na nějaké zajímavé akci v Kobylnicích, poskytněte, prosím, svoje 

fotografie obci k publikaci na webových stránkách nebo na obálce Kobylnických 
listů. Podle Vašeho přání mohou být fotografie zveřejněny s informací o autorovi 
nebo anonymně. 

Fotografie  nejlépe  doručte  na  email:  administrativa@kobylnice.cz  přes 
Úschovnu  nebo  na  nosiči  (flash  disk, DVD)  přímo  do  kanceláře  paní  Jaroslavě 
Urbánkové. 

Podělte se s ostatními o zdařilou dokumentaci z akcí u nás.  
Děkujeme za spolupráci. 

komise pro Kobylnické listy 
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POHYB 	OBYVATELSTVA 	
V následujících  dvou  tabulkách  je  zobrazen  přehled  pohybu  obyvatel 

v Kobylnicích.  Pro  každý  rok  je  zde  uveden  počet  přistěhovaných 
a   odstěhovaných  osob,  počet  osob  narozených  a  zemřelých  a  celkový  počet 
obyvatel. 

 
2003  2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 
10  23  19  37  39  40  40  48  30  38  29 
10  11  9  25  12  23  16  14  20  16  24 
6  5  7  14  7  15  11  13  11  14  11 
14  10  10  9  7  9  6  7  7  11  6 
824  831  838  855  882  905  934  974  988  1013  1023 
 
V tomto grafu je pak znázorněn vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech. 

 
 

zpracoval Michael Ulbrich 
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1993  1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 
přistěhovaní  28  12  7  8  19  16  17  13  38  27 
odstěhovaní  20  8  9  20  9  17  10  18  13  20 
narození  7  8  8  5  6  4  8  3  3  8 
úmrtí  12  10  10  6  10  8  7  8  13  12 
celkem  840  832  828  815  821  816  824  814  829  832 



VOL

jednu
Vo

závažn
urnu a
možno
544  2
12 ho
v příp
voleb
neboj
rady, 

Pr
občan
a obča
a je p
pobyt
Evrop

Vo
zapsá
anebo

Vo
opatře
dnem
předá
s ověř
voliči 
parlam

Vo
občan

LBY 	DO 	

kandidátní l
olební místn
ných,  zejmé
a členové vo
ostí, přijdou
228  383  ne
din) na  tel. 
adě zdravotn
ní  komise  za
te využívat v
nebojte se p
rávo volit na
n  České  rep
an jiného čle
o dobu nejm
tu  na  územ
ského parlam
oličský průka
n  v  seznamu
o nehodlá vo
olič  může  p
eným  ověře
  voleb obec
  voličský  pr
řeným podp
zašle.  Volič
mentu k hlas
olič  po  příc
nství  České 

EVROPS

listinu platno
nost  je  v  Ko
na  zdravotn
olební komis
. Objednat s
ebo  v  době 
čísle 544 24
ních komplik
a  vámi  rádi 
výtah. Na vý
požádat o po
a území  Česk
publiky,  kter
enského stát
méně 45 dnů
mí  České  re
mentu hlaso
az vydává ob
u  voličů pro
olit ve volebn
požádat  o 
eným  podpis
cnímu úřadu
ůkaz  osobně
isem  voliče 
čský  průkaz 
sování v jaké
hodu  do  vo
republiky  p

11

SKÉHO 	P

v
2
h
a

p
v
2

ou pro celou
bylnicích  v  z
ích důvodů,
e k vám dom
si  ji můžete 
konání  vol

44 810 aneb
kací požádat 
přijdou.  Ste

ýtahu  je návo
moc členy vo
ké  republiky
ý  alespoň  d
u, který ales
 přihlášen k 
publiky.  Kaž
vat pouze je
becní úřad v
o  volby do E
ním okrsku, p
vydání  voli
sem  voliče, 
. Obecní úřa
ě  voliči  nebo
žádajícího o
opravňuje  v
mkoliv voleb
olební  místn
platným  ces

 

PARLAM
Volby do 

České  repu
3. a v sobot
lasování  pro
 v sobotu od

Volby  do
robíhají  jed
olbách  b
1 poslanců. 
ČR.  
zasedací mís
můžete pož

mů v pátek n
předem na o
eb  (prosíme
bo přímo u v
o přenosnou
ejně  tak  se 
od k obsluze
olební komis
y do Evropsk
druhý  den  v
poň druhý d
trvalému po
ždý  volič  m
dnou. 
oliči, který  je
vropského p
pro který je t
čského  prů
doručeným 
ad nejdříve 
o  osobě,  kte
o  vydání  voli
voliče  ve  dn
bním okrsku 
nosti  prokáž
tovním  pase

MENTU 	
Evropského
blice  budou
tu 24. května
obíhá  od  14
d 8 do 14 hod
o  Evropskéh
dnou  za  5 
budeme  v

Strany  po

stnosti  obec
žádat o přen
nebo v sobot
obecním úřa
e  nejpozděj
volební kom
u volební sch
v  budově  o
e. Pokud si n
se. 
kého parlam
voleb  dosáh
en voleb dos
obytu nebo k
může  v  tých

e u tohoto o
parlamentu 
tento seznam
ůkazu  písem
nejpozději 
15 dnů před
erá  se  proká
ičského průk
nech  voleb 
na území Če
e  svou  toto
em  České  r

 parlamentu
  konat  v  pá
a 2014. V pá
4  do  22  ho
din. 
ho  parlame
let.  Při  těc
volit  celk
odávají  po

ního  úřadu.
nosnou vole
tu, podle vaš
adě na tel. č
i  v  sobotu 
ise. Nebojte
hránku, členo
obecního  úřa
nebudete vě

entu má  kaž
hl  věku  18 
sáhl věku 18
k přechodné
hž  volbách 

obecního úřa
a nebude m
m veden. 
mným  podán
15  dnů  pře
de dnem  vo
áže  plnou m
kazu,  anebo
do  Evropské
eské republik
ožnost  a  stá
republiky  ne

u se 
tek 
tek 
din 

ntu 
hto 
em 
uze 

Ze 
bní 
šich 
ísle 
do 

e  se 
ové 
adu 
dět 

ždý 
let, 
 let 
mu 
do 

adu 
moci 

ním 
ede 
oleb 
mocí 
jej 

ého 
ky. 
átní 
ebo 



12 

platným občanským průkazem. Volič, který  je občanem  jiného  členského státu, 
prokáže  po  příchodu  do  volební místnosti  svou  totožnost  a  občanství  jiného 
členského  státu a  že  je na území  České  republiky přihlášen  k  trvalému pobytu 
nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Voliči, který takto svoji 
totožnost neprokáže, nebude umožněno hlasování. V případě volby na voličský 
průkaz je volič povinen jej po prokázání totožnosti odevzdat volební komisi. 

Po  obdržení  hlasovací  obálky  volič  vstoupí  za  volební  plentu.  Zde  do  této 
obálky vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla 
kandidáta udělit až 2 preferenční hlasy. Poté hlasovací obálku vloží do volební 
urny. Na  žádost  voliče mu okrsková  volební  komise dodá  za  chybějící,  škrtané 
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Vyhlášení voleb neproběhne klasickým způsobem tak, jak jsme zvyklí, tedy po 
ukončení hlasování. Volby probíhají  v  celé Evropské unii od  čtvrtka do neděle, 
v každém  státu  podle  jejich  zvyklostí.  Aby  nebyly  volby  v  jednotlivých  státech 
ovlivněny vyhlášením výsledků v  jiném státě, mohou být výsledky vyhlášeny ve 
všech státech nejdříve v tom okamžiku, kdy  je ukončeno hlasování v posledním 
státě EU. Proto se výsledky hlasování dozvíme až v neděli ve 22 hodin. 

Michael Ulbrich 

VODNÉ 	A 	STOČNÉ 	
Stejně  jako  v  uplynulém  roce,  tak  i  letos  vám  přinášíme  informaci  o  ceně 

vodného a  stočného ve všech obcích  sdružených ve Svazku obcí pro vodovody 
a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek). 

V uplynulých letech jsme vás informovali o povinnosti Svazku navyšovat cenu 
vodného a  stočného na základě  rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací 
na  vybudování  splaškové  kanalizace na území našeho  Svazku,  a  to min. o 3 % 
ročně  nad  inflaci,  minimálně  po  dobu  udržitelnosti  projektu,  tj.  5  let  od 
kolaudace  díla.  Poslední  část  stavby,  na  kterou  byla  dotace  poskytnuta,  byla 
zkolaudována  v  říjnu  2010.  Tato  povinnost  tedy  platí  i  pro  navýšení  ceny 
vodného a stočného pro r. 2014. 

Také  pro  rok  2014  platí,  že  při  srovnání  výše  ceny  vodného  a  stočného 
v rámci  republiky  (stejně  tak  jako  v  loňském  roce)  jsme  ve  středu  pomyslné 
tabulky.  V  letech  2006  a  2007  jsme  měli  jednu  z  nejvyšších  cen  vodného 
a stočného v republice. 

Rok 2014  bez DPH  s DPH 
Vodné (Kč/m3)  35,64  40,99 
Stočné (Kč/m3)  40,36  46,41 
Celkem (Kč/m3)  76,00  87,40 
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Ve vzdálenosti cca 70 m před měřícím zařízením  jelo 4 144 vozidel rychlostí 
60  až  70  km/h.  Ve  vzdálenosti  cca  10  m  před  zařízením  jelo  rychlostí  
60 až 70 km/h 2 841 vozidel. V tomto období bylo zaznamenáno také 59 vozidel, 
která vjížděla do obce rychlostí větší než 90 km/h. 

podle výstupů z radaru zpracovala Ivana Kvasničková 

CO 	SE 	UDÁLO 	V 	KOBYLNICÍCH 	PŘED 	50 	LETY? 	
V následujícím článku vám přinášíme přepis některých článků z kroniky obce, 

které popisují události v prvním čtvrtletí roku 1964, tedy období před 50 lety. 

Občanský ples 
Závodní  organizace  Komunistické  strany  Československa  JZD  se  sídlem 

v Kobylnicích  uspořádala  11.  ledna  1964  1.  občanský  ples  v  sále  pohostinství 
Jednoty. Hudba Antonína Hamra ze Šlapanic se všem  líbila a uvedla hosty hned 
zpočátku  do  dobré  nálady,  takže  tito  zahájili  veselici  zpěvem.  Obsluha,  jídla 
a nápoje byly dobré. 

Další ples 
18.  ledna  uspořádal  Sokol maškarní  ples  v  sokolovně.  Hudba  ŠZ Mazálek, 

s hudbou  i  obsluhou  byli  návštěvníci  spokojeni.  Podávání  jídel  a  nápojů 
obstarávají  si  členové  Sokola  sami,  protože  hostinská  Ant.  Kalinová  nechce 
v sokolovně prodávat. 

Divadlo 
V neděli  19.  ledna  1964  sehráli  žáci  základní  devítileté  školy  divadelní  hru 

Popelka v pohostinství Jednoty. Hru nacvičila a režírovala pí Ludmila Bílková. Sál 
byl plný a diváci provedení jednotlivých výstupů odměňovali potleskem. Tuto hru 
napsaly Olga Lichardová a M. Lokvencová.  
Pololetní prázdniny 

3. února 1964 začaly a 10. února končily žákovské pololetní prázdniny. Žel, že 
žáci prázdnin neužili, protože počasí bylo  rozmarné, střídavé, sníh vůbec nebyl, 
takže ani žáci ani děti se na saních nepovozili. 

Ostatky 
V  sobotu osmého a v neděli devátého února pořádali požárníci ostatkovou 

veselici v pohostinství Jednoty. Pěkným zjevem při těchto ostatcích je, že dosud 
prochází obcí,  tak  jako o hodech,  krojovaný průvod  stárků  a  stárek.  Tentokrát 
vyšel  dvanáctičlenný  průvod  stárků  z  Polní  ulice  od  Špondrů  č.  189  (kde mají 
pěkné děvče), která byla první stárkou a  těmto pak přes celou vesnici hrála do 
pochodu hudba  ŠZ Mazálek. Byla  to pěkná podívaná na  krojované  řady  stárků 
a stárek, kteří udržují dosud vžitou tradici. 
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Divadlo 
15. března 1964 sehráli žáci místní národní školy divadelní hru (pohádku) Tři 

šípky  od  Jana  Makariuse,  odpoledne  pro  děti,  večer  pro  dospělé.  Účast 
odpoledne 140 dětí a 90 dospělých, večer asi 100 osob. Režie pí Ludmila Bílková. 
Hra i výprava byly dobré. 
Leden 

Po  novém  roce  nastala  obleva.  Noční  teploty  ‐2  °C,  denní  +2  °C.  Po  této 
mírné dosavadní  zimě  se počasí  zhoršilo. Tak 11.  ledna ukazuje  teploměr  ráno  
‐2  °C  a  22.  ledna  je  17  stupňů  pod  nulou.  Teprve  dvaadvacátého  nastalo 
pozvolné  oteplování  a  druhého  února  1964  ukazuje  teploměr  ráno  plus  4  °C  
a v poledne 6 stupňů nad nulou. Celý měsíc leden u nás bez sněhu. 

Také jiné středoevropské země jsou bez sněhu. V Innsbrucku, kde se pořádají 
IX.  zimní  olympijské  hry,  bylo  nutno  dovážet  na  sjezdové  tratě  sníh  odjinud. 
Nedostatek  sněhu v  Innsbrucku vyvolal  tento vtip. Proč  je olympijský oheň  tak 
vysoko? Odpověď: aby se od něho nechytila tráva. Někteří zase tvrdí, že v historii 
ZOH budou innsbrucké hry vedeny jako jarní olympijské hry. 

Únor – sněhová bouře a její následky 
Ve  čtvrtek  6.  února  přehnala  se  nad  naším  krajem  silná  sněhová  vánice. 

Náporem  větru  došlo  ke  zkratu  elektrického  vedení  v  transformátoru,  který 
shořel. V důsledku toho byly obce Kobylnice, Sokolnice a Ponětovice bez proudu. 
K  odstranění  této  závady  přijela  četa  Jihomoravských  energetických  závodů, 
která závadu během dvou dnů opravila. 

Tato  bouře  nadělala  dosti  škod  na  střechách  domů.  Na  škole  ve  Dvorské 
stržena  1/3  střechy  (krytiny).  V  bažantnici  bylo  za  silného  větru,  který  měl 
charakter  vichřice,  vyvráceno a  svaleno na  silnici 5  topolů,  jejichž  kmeny měly 
průměr  cca  80  cm  až  1  m.  Ihned  po  vichřici  odstranili  požárníci  a  ostatní 
obyvatelé z vozovky povalené stromy, aby mohl býti obnoven silniční provoz. 
Stavení (v obci nejširší) rozděleno 

V únoru 1964 rozděleno stavení bývalého rolníka, nyní družstevníka, Tomáše 
Chlupa č. 31 na dvě části a nově upravená část toho domu obdržela číslo popisné 
6, které měl předtím dolní dvůr, v němž od r. 1957 hospodaří JZD. 

Pojmenování ulic 
V únoru 1964 byly okrajové domy v obci opatřeny orientačními tabulemi, na 

nichž  je  vyznačen  název  té  či  oné  ulice.  Stalo  se  tak  k  žádostem  různých 
dopravců, lékařských a pohotovostních služeb aj. Ač občané navrhovali různá, ba 
někteří i honosná jména, zůstalo přece jen při starých již vžitých názvech ulic. 
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Branci jdou k odvodu 
6. března 1964  jelo 15 našich chlapců k odvodu, který se konal v šlapanické 

sokolovně. Odvedeno bylo 11 chlapců. Jsou to ročníky 45 a 46. Dlužno dodati, že 
nikdo z nich  (jak dříve bývalo) nebyl opilý a že všichni procházejíce obcí pěkně 
zpívali. 
Březen, za kamna vlezem 

Toto  staré  pořekadlo  se  letos  plně  osvědčilo.  Zatímco  leden  a  únor  byly 
poměrně  teplé  a  bez  sněhu,  nastalo  již  začátkem  března  chladnější  počasí 
a teploměr  ukazoval  v  některých  dnech minus  12–14 °C.  15.  března  ráno  bylo  
‐8 °C a napadlo 3 cm sněhu, vane prudký vítr, který tvoří závěje. 

Tento nevlídný den se velmi podobá onomu nešťastnému dni, který na náš 
národ těžce dolehl před 25 roky a který se stal také osudovým mezníkem našich 
dějin. 

Tehdy,  před  25  roky,  ráno  15.  března  1939,  jsme  už  z  rádia  neuslyšeli 
lahodnou  řeč  české  hlasatelky  s  přáním  dobrého  jitra,  ale  neočekávaně  jsme 
uslyšeli hlasy cizí, nezvyklé, děsně ječící, vykřikující, hajlující, komandující. 

Naši občané, uslyševši  toto huronské  řvaní, vybíhali  zdrceni ven na ulici do 
mrznoucího,  nevlídného  dne  a  s  pláčem  ptal  se  jeden  druhého,  jak  toto  je 
možné,  aby  německá  vojska  překročila  hranice  našeho,  již  okleštěného  státu 
a téměř bez odporu okupovala naše území. K čemu je ta záruka (garance) hranic 
ze  strany západních mocností? V  tu chvíli nebyl však nikdo, kdo by potěšil, dal 
naději. 

Ochrana památných nemovitostí v obci 
16. března 1964 obdržel MNV přípis z ONV, v němž je uvedeno, že zvonice na 

návsi  (centrální  stavba  z  r.  1821  s  pozdějšími  úpravami),  výrazná  dominanta 
návsi, a kříž u domu  č. 118, datovaná kamenická práce z  r. 1835 historizujících 
forem s korpusem ukřižovaného,  jsou památky zapsané v státním památkovém 
seznamu a vztahuje se na ně zákon na ochranu památek. 

Další počasí a včelí prolet 
23. března (v pondělí) téměř po čtyřech měsících měly včelky první prolet za 

slunného a teplého počasí. 
28. březen 1964 je den před velikonočními svátky. Už druhý den je psí počasí. 

Vane  studený  vítr,  občas  dešťové  přeháňky  a  všude  je  plno  bláta. V  polích  se 
zatím  nedá  nic  dělat,  ač  už  by měly  být  zasety  aspoň  jařiny.  Staří  hospodáři 
říkávali:  tédeň  před  Jozefem,  tédeň  po  Jozefu.  Teď  je  tedy  zřejmé,  že  jsme 
s agrotechnickou lhůtou na štíru. 

V  pondělí  velikonoční  30.  3.  však  nastal  obrat.  Od  jihozápadu  vál  mírný 
jihozápadní vítr, ukázalo  se  sluníčko a  tak měli pracující občané k dobru aspoň 
jeden sváteční den za pěkného počasí. 
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Rušení sadů a vinic 
Ke  konci  března  1964  byl  zrušen  sad  Oldřicha  Doubravy  v  trati  Báchor. 

Ovocné  stromy  již  vzrostlé  vytahány  ze  země pásovým  traktorem  a půda poté 
zorána. Je to již sedmý sad, který byl takto v okolí obce zrušen s odůvodněním, že 
prý překážejí plynulému obdělávání půdy. 

Tyto  zásahy  ze  strany  vedení  JZD  jsou  snad  opodstatněné,  jenže  podobné 
rušení ovocných  sadů mělo by míti odezvu v  zakládání nových  sadů v místech, 
které jsou pro polní hospodaření méně způsobilé, např. Bezděkov. 

připravil Michael Ulbrich 

HISTORIE 	OSLAV 	NOVÉHO 	ROKU 	 	
A 	DRUHY 	KALENDÁŘŮ		

Oslava Nového roku je snad nejstarší ze všech světských svátků. Poprvé byla 
pozorována ve starověkém Babylonu, a to asi před 4 000  lety. Kolem roku 2000 
př.  n.  l.  Babyloňané  slavili  začátek  roku  23.  března.  Konec  března  pro  ně  byl 
logickou  volbou pro  začátek nového  roku,  jelikož  v  tu dobu  začíná  jaro  a  jsou 
vysazeny nové plodiny. Babylonská oslava nového roku trvala 11 dní. Každý den 
měl svůj zvláštní způsob oslavy.  

Juliánský kalendář zavedl Julius Caesar v roce 45 př. n.  l. Tento kalendář byl 
reformou  starořímského  kalendáře  a  byl  koncipován  jako  sluneční  kalendář. 
Respektoval větší část římských zvyklostí (počet dnů  jednotlivých měsíců), které 
tak  přešly  i  do  gregoriánského  kalendáře.  Juliánský  kalendář má  přísné  řazení 
obyčejných a přestupních let, což způsobuje jednak jeho nepřesnost, ale zároveň 
vede  k  jistým  zákonitostem,  které mají  své  výhody.  Díky  své  pravidelnosti  je 
stejný počet přestupných  let v průběhu všech  století. Proto v něm platí,  že po 
28 letech dochází k opakování vztahu mezi dnem v týdnu a datem.  

Gregoriánský  kalendář  je  v  současnosti  celosvětově  používaný  systém  pro 
počítání času. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII., i když v některých 
zemích  byl  přijat  až  ve  20.  století.  Předchůdce  gregoriánského  kalendáře, 
juliánský kalendář,  fungoval po mnoho  století poměrně dobře, ale  tropický  rok 
má délku 365,2422 dne, a  je  tedy o 11 minut kratší, než předpokládá  juliánský 
kalendář (365,25 dne). Docházelo tak k postupnému opožďování kalendáře vůči 
okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. Roku 453 byla diference 
3  dny,  roku  581  už  4  dny  a  tak  to  šlo  dále.  V  dnešní  době  je  rozdíl  mezi 
kalendářem juliánským a gregoriánským 13 dní. Proto například Vánoce v Srbsku, 
Rusku  a  jiných  zemích,  řídících  se  dle  ortodoxního  juliánského  kalendáře, 
nastávají až 13 dní po římskokatolických Vánocích. Tento rozdíl 13 dnů potrvá až 
do konce 21. století, kdy počínaje 1. březnem 2100 naroste na 14 dnů.  
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Ve  Východní  ortodoxní  církvi  začíná  nový  rok  14.  lednem  (1.  leden 
juliánského  kalendáře). V mnoha  zemích,  kde převládá pravoslaví,  se  slaví oba 
svátky Nového roku, jak gregoriánský, tak i juliánský.  

Církevní  liturgický  rok začíná 1. nedělí adventní, dále pokračuje každoročně 
oslavami narození Ježíše Krista v zimě (Vánoce), jeho smrtí a zmrtvýchvstáním na 
jaře (Pesach/Velikonoce), pokračuje ke Kristově nanebevstoupení před létem, až 
po nanebevzetí Kristovy matky Panny Marie v létě a dále.  

Čínský nový  rok  také  známý  jako  Lunární nový  rok, připadá  každoročně na 
nov prvního  lunárního měsíce,  čtyři  až osm  týdnů před  jarem  (Lichun). Přesné 
datum  může  připadnout  na  kterýkoliv  den  mezi  21.  lednem  a  21.  únorem 
gregoriánského  kalendáře.  Každý  rok  je  symbolizován  jedním  z  12  zvířat  
a 5 elementů, cyklujících každých 60  let.  Jedná se o nejdůležitější  čínský svátek 
roku.  

Vietnamský nový rok je Tét Nguyén Dán, slaví se většinou ve stejný den jako 
Čínský nový rok. 

převzato z elektronického čtvrtletníku ZRNKO,  
vydávaného Centrem pro rodinu a sociální péči 

LITURGICKÉ 	BARVY 	
Možná  si někteří  z vás pokládáte otázku, co  jsou zač  ty barevné obdélníčky 

v kobylnickém kalendáři a co vlastně znamenají. Mimo běžný občanský kalendář 
je v našem kalendáři zaznamenán i církevní (liturgický) rok. Ten trvá od 1. neděle 
adventní do slavnosti Krista Krále. 

Liturgický  rok  obsahuje  několik  období  a  každé  období  je  představováno 
určitou  barvou.  Stejnou  barvu má  pak  i  liturgické  oblečení  kněze.  V kalendáři 
tedy můžete najít vždy tu liturgickou barvu, která na daný den připadá. 

V průběhu roku se můžeme setkat s těmito barvami: 
 bílá  –  barva  radosti.  Používá  se  o  svátcích  Panny  Marie,  andělů,  ve 

vánoční  a  velikonoční  době  a  o  svátcích  svatých,  kteří  nezemřeli 
mučednickou  smrtí.  Při  velkých  slavnostech  lze  nahradit  zlatou  barvou, 
barvou důstojnosti; 

 červená – barva  lásky, ohně a krve. Používá se na Květnou neděli, Velký 
pátek, svatodušní svátky a na svátky a památky mučedníků; 

 zelená – barva naděje. Používá se v neděli a ve všední dny mezidobí; 
 fialová – barva pokání. Používá  se v době adventní a postní. Používá  se 

i při mších za zemřelé a při pohřbu, kdy ji lze také nahradit černou barvou; 
 růžová – používá se jen o 3. neděli adventní a 4. neděli postní. 

Michael Ulbrich 
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ROZMARY 	POČASÍ 	V 	KOBYLNICÍCH 	V 	ROCE 	2013 	
Počasí  vždycky můžeme  dělit  na  krásné,  nevalné  a  psí.  Krásné máme  rádi 

všichni,  nevalné málokdo  a  psí  nikdo.  Každý máme  v  paměti  rozmary  počasí 
v loňském  roce  a  tak  souhrnně  hodnoty  teplot  a  množství  srážek  uvádím 
v následující tabulce.  

Teploty vzduchu a množství srážek v jednotlivých měsících v roce 2013: 
Měsíc  Minimum  Maximum  Průměr  Vodní srážky v mm 
Leden  ‐8,5 °C  8,0 °C  ‐0,5 °C  29,5 
Únor  ‐5,0 °C  5,0 °C  0,2 °C  56,1 
Březen  ‐6,0 °C  9,0 °C  0,5 °C  42,2 
Duben  ‐4,0 °C  23,0 °C  10,6 °C  28,6 
Květen  4,0 °C  28,5 °C  15,1 °C  133,5 
Červen  8,0 °C  34,0 °C  18,8 °C  117,5 
Červenec  11,0 °C  36,0 °C  22,2 °C  4,7 
Srpen  9,0 °C  38,0 °C  21,1 °C  102,0 
Září  1,0 °C  23,0 °C  14,1 °C  63,8 
Říjen  ‐2,0 °C  20,0 °C  10,2 °C  36,0 
Listopad  ‐5,0 °C  17,0 °C  5,3 °C  21,6 
Prosinec  ‐4,0 °C  10,0 °C  2,1 °C  8,5 
 
Tabulka se zobrazením vývoje maximální a minimální teploty v roce 2013: 
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Nejchladnější dny  Nejteplejší dny 
27. 1. 2013  ‐8,5 °C  3. 8. 2013 38,0 °C 
28. 1. 2013  ‐8,0 °C  29. 7. 2013 36,0 °C 
19. 1. 2013  ‐4,5 °C  28. 7. 2013 34,0 °C 
9. 2. 2013  ‐5,0 °C  20. 6. 2013 34,0 °C 

17. 3. 2013  ‐6,0 °C  19. 5. 2013 28,5 °C 
 
Teploty  vzduchu  byly  podobné  jako  v  roce  2012.  Léto  bylo  teplotně 

nadprůměrné, ale ne rekordně vysoké (podle hodnocení ČHMÚ). Vysoké teploty 
přinesly do naší  republiky  (především do  Čech)  silné bouřky  a na počátku  léta 
i povodně, které později naopak vystřídalo sucho. 

Celkem spadlo 644 mm srážek, což je oproti roku 2012 o 170,2 mm více. Je to 
po mnoha letech mírně nadprůměrné množství v mm. Nejvíce vodních srážek za 
měsíc  v  naší  obci  spadlo  133,5 mm  v  květnu  a  nejmenší množství,  4,7 mm, 
v červenci 2013. Největší množství srážek za den v množství 41 mm spadlo u nás 
25. června 2013. 

 
Ještě několik teplotních zajímavostí: 
Průměrná denní  teplota  v  roce 2013 byla  cca 10,5  °C,  což  téměř odpovídá 

dlouholetému průměru. 
28. březen 2013 – poslední den zimy, kdy byl celodenní mráz. 
8. duben 1013 – poslední den zimy, kdy teplota poklesla pod bod mrazu. 
15. duben 2013 – první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C. 
17. duben 2013 – první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25 °C. 
19. červen 2013 – první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30 °C. 

z konceptu zápisu pro obecní kroniku za rok 2013 
Zdena Karmazínová 

OKÉNKO 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	
Adventní dobu čekání na Ježíška zpestřilo dětem divadelní představení „Dva 

sněhuláci“.  Hravou  formou  přiblížilo  nejdůležitější  symboliku  Vánoc  a  to  od 
mikulášského nadělování přes zimní radovánky až ke zpěvu vánočních koled. Děti 
tak měly možnost se dvěma „sněhuláky“ zažít neopakovatelnou atmosféru. 

I  letos přišla do školky 6. 12. vzácná návštěva – Mikuláš, andělé a čerti. Děti 
s napětím  čekaly,  až  Mikuláš  přečte  jejich  jména  ze  své  velké  zlaté  knihy 
a promluví  o  tom,  kdo  byl  hodný  a  kdo  ne. Děti  přednesly Mikuláši,  andělům 
i čertům  básničky  a  zazpívaly  písničky.  Na  závěr  děti  dostaly  balíčky  se 
sladkostmi. O tento napínavý zážitek se postaraly děti ze ZŠ Kobylnice.  
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Všechny  děti  se  těšily  na  Vánoce  a  také  se  na  ně  důkladně  připravovaly. 
Vyráběli  jsme  si  dárky  pro  rodinu,  vánoční  přáníčka,  ozdoby  na  stromeček, 
perníkové  stromečky  a  mnoho  dalších  drobností.  Největší  radost  měly  děti 
z velkých  vánočních  stromečků,  které  zkrášlily  prostory  našich  tříd.  Děti  si 
stromečky společně s paní učitelkou poctivě nazdobily.  

Den otevřených dveří se uskutečnil ve dnech 13. a 14. prosince. Návštěvníci 
měli možnost nahlédnout do prostor mateřské školy, která je moderně a účelně 
vybavena. Výzdobu  školky  tvořily  výtvarné práce a  výrobky dětí, např.  vánoční 
svícny, stromečky z perníku aj. 

Pro  rodiče  a  širokou  veřejnost  si  děti  jako  každý  rok  připravily  vánoční 
besídku.  Třída  „Motýlků“  předvedla  divadelní představení  „O  zvířátkách  v  lese 
a jejich přípravě na zimní spánek“, celé vystoupení zakončily tanečkem „Vánoční 
písničky“.  Třída  „Berušek“  si  připravila  divadelní  vystoupení  s  názvem  „Cesta 
Marie  a  Josefa do Betléma“.  Po  vánoční besídce  si  rodiče  spolu  s  dětmi  chvíli 
poseděli u vánočního cukroví. Obě vystoupení měla kladný ohlas. 

Ve  středu  18.  prosince  se  děti  z  mateřské  školy  snažily  udělat  radost 
dědečkům  a  babičkám  na  vánočním  vystoupení  pro  seniory,  které  se  konalo 
v zasedací  síni OÚ Kobylnice. Děti předvedly  živý betlém a  společně  se  seniory 
a panem  starostou  si  zazpívali  vánoční  koledy.  Vystoupení  se  dětem  moc 
povedlo. A nebylo divu, v takovém příjemném prostředí, mezi samými srdečnými 
lidmi, se vystupovalo s velkou radostí. 

V pondělí 6. ledna děti z mateřské školy společně s žáky základní školy zpívali 
na  tradičním  Tříkrálovém  zpívání před budovou  školy.  Jako  každoročně  se  zde 
sešlo mnoho posluchačů z řad rodičů, prarodičů, zástupců obce a dalších přátel 
školy. 

Již dobře známý pan „Večerníček“ svým hudebním vystoupením „Pohádková 
muzika“  naladil  dětská  ouška  k  poslechu  příjemných  melodií  z  oblíbených 
pohádek.  Přispěl  tak  k  rozvoji muzikálního  cítění  všech  přítomných.  Vnímavé 
dětské posluchače obohatil o znalosti týkající se některých hudebních nástrojů. 

Všichni předškoláci se moc těšili na návštěvu v 1. třídě základní školy, která se 
uskutečnila  koncem  ledna.  Přišli  se  podívat  na  to,  co  všechno  se  prvňáčci  od 
začátku  školního  roku naučili. A  ti  jim předvedli,  jak umí  číst, psát, počítat, ale 
i zvednout  ruku,  když  chtějí  odpovídat.  Předškoláci  se  zájmem  sledovali  různé 
činnosti,  do  kterých  se  sami  zapojovali.  Nálada  ve  třídě  byla  velmi  příjemná 
a všechny děti  si  tohle  setkání opravdu užily. Děti byly nadšené  ze  společného 
setkání a už se těší na další, které bude následovat před prázdninami. 

Karnevalové veselí jsme prožili s brněnskými písničkovými tetinami Matyldou 
a Klotyldou. Rázem  jsme  se přenesli do  říše pohádek a užili  si dopoledne plné 
zábavy, soutěží a tancování. 

kolektiv učitelek MŠ 
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KOBYLNICKÝ 	VÁNOČNÍ 	VĚNEC 	A 	BETLÉM	– 	
PODĚKOVÁNÍ 	

Za  osvětlení  Kobylnického  betlému  patří  velký  dík  rodinám  Zhřívalovým, 
které z vlastního rozhodnutí nachystaly průchod pro kabel do nové fasády svého 
domu. Naproti  tomu  stojí vandalové, kteří neváhali po každém  rozsvícení nové 
svíce na adventním věnci toto světlo zničit.  

Díky  Zhřívalovým  mohly  děti  mít  radost  alespoň  z  rozsvíceného  betléma 
a vánočního stromku u něj.  

Děkuji  také  všem,  kteří  se  účastnili  setkávání  o  adventních  nedělích, 
a maminkám,  které mě  přesvědčily,  že  i  přes  vandalismus  na  věnci má  smysl 
v setkávání a ve skládání vánočního příběhu pokračovat. 

Petra Štefková 

PŘÁTELSKÉ 	PŘEDVÁNOČNÍ 	POSEZENÍ 	SE 	SENIORY 	
NAD 	80 	ROKŮ	

Společnost  v  naší  republice  celkově  stárne.  Naše  obec má  průměrný  věk 
41 let,  což  je  velmi  pozitivní. Naši  senioři  se  snaží  být  aktivním  článkem  obce 
a zúčastňují se téměř všech společenských událostí, které v obci probíhají, pokud 
jim  to  dovolí  jejich  zdravotní  stav.  V  Kobylnicích  je  momentálně  celkem 
41 seniorů  ve  věku  nad  80  roků.  Nejstarší  občankou  je  paní  Ludmila  Bílková, 
která  v  roce  2014 dovrší 93  let, další  je paní  Lidmila  Černá,  která  letos dovrší 
92 roků,  pan  Basil  Horňák  a  paní  Markéta  Šeneklová  91  let  a  paní  Božena 
Florianová dovrší věk 90  roků. Vypsala  jsem pět nejstarších občanů podle data 
jejich narození. Všem  seniorům naší obce přejeme  zdraví  a  sílu do dalších  let. 
Nyní  se  pochvalně  vyjádřím  k  podpoře,  kterou  vedení  naší  obce  věnuje  právě 
této skupině občanů. 

Mimo jiné se každým rokem před vánočními svátky koná přátelské posezení 
našich nejstarších občanů  (ve věku nad 80  let), s představiteli obce. Tentokráte 
se toto setkání uskutečnilo 18. prosince 2013. Z celkového počtu 41 seniorů byli 
4  senioři  v  tuto dobu mimo  své  trvalé bydliště Kobylnice.  Pozváno bylo  všech 
37 seniorů, kteří spolu s pozvánkou obdrželi vánoční hvězdu v květináči. Účast na 
setkání přislíbilo 27 seniorů, ale zúčastnilo se  jich pouze 22. Pro hůře pohyblivé 
seniory byl zajištěn doprovod, popřípadě  i odvoz. Posezení probíhalo  jako vždy 
v zasedací  místnosti  obecního  úřadu.  Se  seniory  besedoval  pan  starosta 
Ing. Lubomír  Šmíd  a místostarosta  pan  Stanislav  Dolanský.  Někteří  z  nich  byli 
velmi  rádi,  že  se  po  dlouhé  době  setkali  se  svými  vrstevníky. Mnozí  z  nich  se 
neviděli od setkání v roce 2012.  
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Úvodem  tohoto posezení bylo velmi pěkné vystoupení dětí z naší mateřské 
školy, které připravily pod vedením  svých učitelek. Děti  zazpívaly  i  zarecitovaly 
celý příběh o narození Ježíška a tím vytvořily velmi milou atmosféru. Každému ze 
seniorů naše děti předaly malý vzpomínkový dárek, který samy vyrobily. Setkání 
probíhalo  v  přátelském  duchu  s malým  občerstvením.  Na  závěr  každý  senior 
obdržel malý  dáreček  od  obce.  Při  odchodu  děkovali  za  posezení  a  loučili  se 
s přáním  prožití  pěkných  Vánoc  a  s  tím,  že  se  snad  všichni  setkají  na  příští 
besedě. 

Jak pozvání na  tuto akci,  tak  i občerstvení  si vzaly na  starost ženy z KLASu. 
Poděkování patří paní Vlastě Vičarové,  Libě Rybnikářové, Marii Valachové, Evě 
Hotové  a  Zdeně Valnohové,  které  se  nejen  podílely  na  zvaní  seniorů,  ale  i  na 
přípravě malého občerstvení a na  jeho servírování. Také bych chtěla poděkovat 
učitelkám  naší  MŠ  za  přípravu  náročného  vystoupení  s  dětmi  i  za  předání 
drobných dárečků našim seniorům. 

Zdena Karmazínová 

TŘÍKRÁLOVÁ 	SBÍRKA 	2014 	
Letošní  tříkrálová  sbírka  se  trochu  netradičně  konala  až  druhou  lednovou 

sobotu, hlavně díky  tomu,  že první  sobota byla  ještě o vánočních prázdninách. 
Přestože  termín  byl  pozdější  a  datum  se  měnilo  i  oproti  tomu,  které  bylo 
avizováno v kalendáři, na výtěžku sbírky se to nijak výrazně neprojevilo. Naopak 
i díky příspěvku obce, která v minulosti nepřispívala, výtěžek překonal loňský rok. 

Při letošní sbírce jste si mohli všimnout několika novinek, které určitě byly ku 
prospěchu: 

1.  „rodinnou družinku“ vytvořili: Andrea Chudáčková jako vedoucí se svými 
sourozenci Berenikou a Danečkem Chudáčkovými a Sárou Kameníkovou, 

2.  nejmladší  skupinku,  která  absolvovala  jen  krátkou  přípravnou  trasu, 
tvořili „tři králové z MŠ“: Davídek Lízal, Michálek Pospíšil a Tobiášek Garlík pod 
vedením Evy Hotové, která pokračovala dál se skupinkou ostřílených koledníků: 
s Timonem  Králem,  Vláďou  Žbánkem  a  Peťou  Polákem.  A  protože  se  malí 
koledníci osvědčili, napřesrok je čeká už celý rajón, jaký mívají všechny skupinky. 

Na posledním místě jmenuji, ale poslední určitě nejsou významem, skupinky 
osvědčených  kolednic:  Sandra  Rotreklová,  Deniska  Veselá  a  Barča  Pešková 
s vedoucím  Ladislavem  Votápkem,  stejně  jako:  Evička  Pospíšilová  a  Nikolka 
Králová, ke kterým se přidala Adélka Zlatníková, jako by s nimi chodila odjakživa, 
s  vedoucí Markétou Ulbrichovou.  Těm už není potřeba nic  říkat  a  vysvětlovat. 
S nimi Tříkrálová sbírka opravdu „jde sama“. 
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Všem  výše  jmenovaným  děkuji  z  celého  srdce.  S  nimi  je  opravdu  radost 
spolupracovat při této prospěšné akci. A odměnou  je nám všem radostný pocit, 
že napomáháme dobré věci. 

Letošní  sbírka  vynesla  39.000  Kč  a  stejně  jako  jiné  roky  ji  Česká  katolická 
charita  použije  ve  prospěch  sociálně  znevýhodněných  a  slabých,  kteří  nemají 
možnosti pomoci si sami. 

Dana Šmídová, místní asistent Tříkrálové sbírky 

OBECNÍ 	PLES 	
Po čtyřleté odmlce jsme se rozhodli, že opět navštívíme obecní ples. Jelikož je 

lepší plesat ve větším počtu než  je 2, začala  jsem shánět nějaké další nadšence 
a dobrovolníky. U místních  jsem nepochodila, a tak  jsem své naděje obrátila na 
Šlapanice,  kde  je  základna  našich  známých  početnější.  Na  můj  argument,  že 
tento ples je jedním z vrcholů kobylnické plesové sezony, téměř všichni oslovení 
přislíbili svoji účast se slovy, že takovou událost si přece nemohou nechat ujít. To, 
že  vrcholy  (plesy)  jsou  tu  vlastně  jen  dva,  jsem  jim  samozřejmě  neprozradila. 
Velmi  jsem  ocenila,  že  dali  přednost  obecnímu  plesu  v  Kobylnicích  před 
Městským plesem ve Šlapanicích, kde hrál symfonický orchestr.  

Když  jsme  něco  po  20.  hodině  vkročili  do  sálu,  byl  již  z  velké  části… 
neobsazený. Mělo to jednu velkou výhodu, mohli jsme si vybrat ten nejlepší stůl. 
Protože jsme věděli, že nám stůl pro čtyři nebude stačit, přisunuli jsme k našemu 
ještě  jeden sousední. V  tu chvíli se k nám oči pořadatelů obrátily v  toužebném 
očekávání, že budeme srážet  ještě další stoly, protože přijede asi zájezd a tudíž 
že se sál přece jen zaplní. Jejich naděje ale pohasla, když viděli, že nám opravdu 
dva stoly budou stačit.  

Po  prvním  předtančení,  ve  kterém  nám  sportovní  taneční  dvojice  z  Orla 
Telnice  názorně  ukázala,  jak  se  má  tančit  klasika,  se  nečekaně  parket 
tancechtivými  účastníky  nezaplnil.  Nikdo  z  nás  nechtěl  být  srovnáván 
s profesionály,  a  tak  si  hudba DOLCE VITA  chvíli  hrála  pro  radost,  než  si  první 
odvážlivci  troufli ukázat  své  taneční umění. A  šlo  jim  to  všem opravdu  skvěle. 
Mezitím  už  dorazilo  našich  9  přátel  ze  Šlapanic.  Jejich  příchodem  se  počet 
účastníků sice nezdvojnásobil, ale zvýšil asi o 1/5. Což nebylo málo.  

Při  druhém  předtančení  mužskou  část  našeho  osazenstva  velmi  zaujala 
ženská  část  tanečního  páru.  Slečna měla  na  sobě  velmi  působivý  obleček,  ve 
kterém krásně vynikly její ženské křivky. Po chvíli jsme si všimli, že na přiléhavém 
oděvu  v  zadní  části  jejích  ladných  křivek  (prostě na  zadečku), měla přilepenou 
cedulku s nápisem. Snažili jsme se rozluštit, co je na cedulce napsáno. Až někdo 
prohlásil: „Hoši, tam má číslo do tomboly, to bude určitě ta druhá cena označená 
Výhra  pro  muže.“  V  tom  okamžiku  se  strhl  boj  o  lístky  do  tomboly  a  než 
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předtančení skončilo, byla tombola téměř vyprodána. Ve chvíli, kdy všichni ženatí 
i svobodní muži od našeho stolu bojovali o  lístky, se  tanečnice prohnala kolem 
a my  si  všimly,  že  na  cedulce  není  číslo,  ale  nápis  SMEJKALOVÁ.  To  jsme  ale 
v zájmu výdělku plesu mužům oznámily až později.  

To, co se skrývalo pod označením Výhra pro muže, byla velká  láhev Whisky. 
A protože  bylo  na  plese  jen  54  plesajících,  byla  tudíž  velká  naděje  na  výhru 
v tombole. Největší  radost u našeho  stolu udělal  talíř  s klobáskami a  chlebem. 
Jelikož nám po vyčerpávajícím tanci velmi vyhládlo, nezbylo, než doplnit energii 
právě touto výhrou. Šťastná (no spíše nešťastná) majitelka stačila ještě zachránit 
pár  klobásek, aby prý děti měly něco na ochutnání. Další  cena,  která putovala 
k našemu stolu, byl malý hasicí přístroj. K nelibosti všech (krom majitele) bohužel 
nebyl  k  jídlu.  Ovšem  největší  radost  u  našeho  stolu  zajisté  měli  manželé  ze 
Šlapanic,  kteří  vyhráli  hned  dva  kalendáře.  To  aby  prý  měli  jistotu  v  tom, 
kolikátého zrovna  je.  Jeden byl nástěnný  s  jakýmisi neidentifikovatelnými  stroji 
a ten druhý stolní – kobylnický. Už sice jeden podobný mají (Šlapanice totiž letos 
mají úplně stejné  téma – stará a nová  fotografie  téhož místa), ale  tento náš  je 
prý propracovanější.  Jednak  jsou  tam zaznamenány  různé  společenské události 
v obci, jednak jsou tam i katolické svátky a hlavně jsou tam označeny dny, kdy se 
v  Kobylnicích  vyvážejí  popelnice  a  to  je  pro  šlapaňáky  určitě  neocenitelná 
informace.  

Všem se ples moc líbil a doufáme, že se pořadatelé nenechali odradit nízkou 
účastí a příští rok zase obecní ples bude.  

spokojená účastnice plesu 

OBECNÍ 	PLES 	PODRUHÉ 	
Obecní ples  se  letos  konal  v  sobotu 11.  ledna 2014  a  asi padesát platících 

návštěvníků svědčilo o rapidně klesající oblibě. Takový počet účastníků by svědčil 
spíš  o  soukromé  akci  než  o  oficiální  kulturní  akci  obce.  Smutné  bylo  i  to,  že 
chyběla většina členů zastupitelstva, výborů a komisí. 

Co  se  týká  tomboly,  vycházely  průměrně  2  výhry  na  1  platícího  účastníka, 
návštěvníky nepřilákala ani 3 taneční vystoupení avizovaná na plakátech.  

Některé  ohlasy  naznačovaly,  že  změna  kapely  byla  ku  prospěchu  věci 
a skupina  Dolce  Vita  byla  chválena,  přesto  to  nezabránilo  poklesu  počtu 
návštěvníků pod hranici únosnosti. 

O  to  větší  dík  patří  těm  členům  zastupitelstva,  výborů  a  komisí,  kteří  se 
ochotně  zapojili  do  přípravy  před  plesem.  Hladký  průběh  večera  zajišťovali 
Zdenka Ščudlová a Marie Peclová v šatně, Josef Vymazal, Josef Hotový a Václav 
Karmazín v pokladně. I jim patří upřímný dík. 

Dík patří i všem sponzorům, kteří přispěli k již tradičně bohaté tombole. 
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Rada obce pro příští  rok  rozhodla,  že pořádání obecního plesu  ještě úplně 
nezatratí, bude však potřeba učinit některá úsporná opatření a vyzkoušet, zda se 
zájem o ples podaří  vzkřísit například  výměnou  kapely  za opravdu prověřenou 
dobrou  kapelu,  nebo  změnou  termínu  tak,  aby  se  nekonal  před  lednovou 
výplatou.  Z  úsporných  důvodů  bude  také  vypuštěno  minimálně  jedno 
z vystoupení.  

Dana Šmídová za kulturní komisi 

MAŠKARNÍ 	BÁL 	
Poslední lednovou sobotu tohoto roku se tak, jako i v uplynulých šesti letech, 

konal opět maškarní bál. K  tanci a poslechu  zahrála  znovu kapela Tom Sawyer 
band  a  do  bohaté  tomboly  přispělo  hodně  z  vás.  Úžasné  vystoupení  mistrů 
stepařů, skupiny No Feet, příjemně ohromilo nás všechny a zjistili  jsme, že  tito 
mistři zrají jako víno.  

Letos  byl  bál  na  téma  „Růžový  ples“.  Někteří  tuto  změnu  uvítali  více,  jiní 
méně,  ale  jak  už  to  na  světě  chodí,  není možné  se  vždy  zcela  zavděčit  všem. 
Hodně z vás se ptalo, co si mají pod tímto tématem představit, ale o to právě šlo. 
U  každého  toto  téma  vyvolalo  jinou  představu.  Někteří  pojali  tuto  barvu 
pohádkově,  jiní  sportovně,  další  legračně  či  jen  jako  růžové  doplňky  oděvu. 
Dokonce  i  příznivci  velmi  oblíbeného  pyžamového  plesu  se  nenechali  tímto 
letošním  názvem  odradit  a  zvolili  růžové  pyžamko  či  župánek.  Milé  bylo 
i doplnění kostýmů živou růžičkou. Prostě fantazii se mez nekladla.  

V každém případě se nás v růžovém sešlo opět dost. Nebyla sice účast taková 
jako v minulosti, ale to už tak v posledních letech či měsících v naší obci chodí, že 
nás navštěvuje kulturní akce  čím dál méně. A  to  je, myslím, velká škoda. Vždyť 
vzájemné setkávání při těchto příležitostech dává možnost se pobavit, podělit se 
o své zážitky a v neposlední  řadě upevňuje a stmeluje nás všechny. Zkusme  se 
proto zamyslet nad svým volným časem, jak ho trávíme, zda smysluplně nebo ho 
necháváme jen tak plynout mezi prsty. Snad se nás do budoucna bude při těchto 
svátečních chvílích potkávat čím dál více a  je úplně  jedno, kdo tyto společenské 
události  pořádá.  Přeji  proto  vám  všem,  abyste  si  čas  mezi  každodenními 
povinnostmi a starostmi našli a uvidíte, že to za to stojí.  

Děkujeme  všem  sponzorům  tohoto maškarního  plesu,  zejména  pak  panu 
Tůmovi  st.,  Špondrovi,  Jaroslavu  Vičarovi,  manželům  Boháčkovým,  Šťastným, 
Zlatkovským, Smetanovým, Bednářovým, Lence a Petru Benešovým, paní Jarmile 
Vičarové, Karafiátové, Vávrové, sl. Jarmile Kučerové a wellness centru 4comfort. 

Těší se na vás Petra Fojtíková za restauraci Za Kovárnou. 
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TURNAJE 	VE 	STOLNÍM 	TENISE 	
V sokolovně v Kobylnicích se konaly dva již tradiční turnaje ve stolním tenise. 

V  příštím  roce  se  uskuteční  dle  zájmu  i  turnaj  třetí,  pro  seniory.  Ale  zpět 
k letošnímu roku. 

V  sobotu  22.  2.  2014  tu  byl  turnaj  neregistrovaných  hráčů  od  15  let, 
pořádaný TJ  Sokol Kobylnice. Po 13. hodině proběhlo  rozlosování 15 hráčů do 
dvou skupin. Potom hráli ve svých skupinách zápasy každý s každým. V letošním 
roce  se  přihlásilo  méně  hráčů,  ale  o  to  byl  turnaj  zajímavější.  Souboje 
v základních  skupinách  byly  hodně  vyrovnané  a  trvaly  přes  3  hodiny.  Bylo 
zajímavé  sledovat,  jak  se  hráči  rozehrávali  a  zápas  od  zápasu  se  zlepšovali. 
Z každé skupiny postupovali 4 hráči s nejvíce získanými body. Dále spolu hráli už 
vyřazovacím  způsobem.  Před  18.  hodinou  bylo  dobojováno  a  tak  jsme mohli 
hodnotné  ceny  předat  těmto  sportovcům:  Jaroslav Oprchal  –  1. místo,  Tomáš 
Sigmund – 2. místo, Vojtěch Hodek – 3. místo. 

V neděli 23. 2. 2014 se konal turnaj pro děti do 15  let, který pořádala obec 
Kobylnice  ve  spolupráci  s  TJ  Sokol.  Dostavilo  se  8  přihlášených  dětí,  5  kluků  
a 3 holky. Nebyly tedy rozděleny do dvou skupin  jako  loni, ale hrály ve smíšené 
skupině.  Hrálo  se  stejným  způsobem  jako  v  sobotu.  Všechny  děti  statečně 
bojovaly  a  4  nejlepší  postoupily  do  dalších  bojů,  z  kterých  jako  vítězové  vyšli: 
Adam Sigmund – 1. místo, Lukáš Hotový – 2. místo, Denisa Zlatkovská – 3. místo.  

Vítězové,  ale  i  všichni  zúčastnění  hráči  obou  turnajů,  si  odnesli  hodnotné 
ceny díky  těmto  sponzorům:  firmám VAFR, AVIMA, TONDACH, POHON SERVIS, 
restauraci  Za  Kovárnou  a  také  panu  Zlatníkovi  a  paní  Vávrové.  Dále  také 
děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací. 

Milan Ulbrich 

LETNÍ 	TÁBOR 	V 	NÁMĚŠTI 	NAD 	OSLAVOU 	
Chtěla  bych  pozvat  kobylnické  děti  na  náš  tábor  v  Náměšti  nad  Oslavou. 

Nejdříve se zmíním o historii táborů pořádaných pro kobylnické děti. 
Kobylnické družinky pořádaly několik  let  tábory v Bobrové. Ze  začátku byla 

hojná účast,  kdy  se naplnil  skoro  celý autobus kobylnickými dětmi. Sama  jsem 
mezi  ně  patřila.  Avšak  po  několika  letech  už  nebyl  dostatek  zájemců,  a  tak 
bohužel musel být tábor zrušen. Proto jsem začala hledat, kam jinam bych mohla 
jít.  Řešení  bylo  nedaleko.  Tábor  Náměšť  nad  Oslavou,  který  pořádali  lidé  ze 
Šlapanic a blízkého okolí.  

Tento  tábor  byl  založen  roku  1993  původně  katolickým  skautem  8.  oddíl 
Šlapanice,  později  přešel  pod  Sdružení  Petrov.  Po  pár  letech  se  připojily 
i kobylnické družinky, pro které byla poskytnuta část turnusu. 
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A teď do současnosti. Tábor Náměšť nad Oslavou je postaven v údolí malého 
potoka,  vybaven  stany  s  podsadou.  Nabízí  několik  atrakcí:  lanovou  dráhu, 
trampolínu,  hřiště  s houpačkami  a další.  Každý  rok  vedoucí připravují  pro děti 
zajímavou celotáborovou hru. 

Pokud  byste  se  chtěli  dozvědět  více,  navštivte  naše  webové  stránky 
www.akceatabory.cz. Najdete zde  fotky z minulých  let a  také přihlášky na další 
akce, které pořádáme. 

Pro případné zájemce je v Kobylnických listech vložena přihláška na tábor. Tu 
můžete odevzdávat jak na adrese, která je uvedena na přihlášce, tak i na adrese 
Kobylnice, Na Návsi 4. Ráda také zodpovím případné dotazy. 

Markéta Ulbrichová, zástupce hlavního vedoucího 

NA 	KOLE 	PO 	DRÁVSKÉ 	CYKLOSTEZCE 	
Drávská  cyklostezka,  která  vede  alpskou  krajinou  kolem  řady  historických 

památek,  patří mezi  pět  nejoblíbenějších  cyklostezek  v  Rakousku.  Její  celková 
délka  je 400  km. My  jsme pro  vás připravili  trasu dlouhou  asi 195  km,  kterou 
ujedeme během tří dnů.  

Sraz účastníků zájezdu bude ve středu 20. 8. 2014 v 5 hodin ráno u hasičské 
zbrojnice.  Po  naložení  kol  do  přívěsu  odjedeme  do  rakouského  Sachsenburgu. 
Cestou  tam  bude,  dle možností, prohlídka města Graz  (pěšky,  bez  kol).  Po  asi 
10 hodinách  jízdy autobusem  se ubytujeme v kempu Drau‐camping, ve kterém 
budeme  spát  dvě  noci.  Kola  zůstanou  první  noc  naložena  v  přívěsu.  Autobus 
bude parkovat na parkovišti před kempem. 

Ve  čtvrtek  ráno, asi v 8 hodin, nás autobus odveze do Abfaltersbachu, kde 
začne naše cesta na kole. Zpočátku nás bude čekat asi 25 km dlouhý sjezd údolím 
Pustertal, kde budeme obdivovat skalní scenérie Dolomit a  také několik hradů. 
Město Lienz, které se nachází na soutoku řek Isel a Dráva, určitě stojí za krátkou 
návštěvu.  Za městem  jsou  vykopávky  starého  keltského města  Aguntum,  jsou 
zde zachovány hradby, brána a části kostela. V Oberpirkachu opustíme Tyrolsko 
a vjedeme  do  oblasti  Korutan.  Stezka  údolím  vede místy  po  silnici.  Po  cestě 
uvidíme opět několik zřícenin hradů a také mnoho starých kostelů. Tento den, po 
ujetí asi 80 km, se vrátíme zpět do kempu v Sachsenburgu. 

V pátek  ráno po sbalení stanů, asi v 9 hodin, vyrazíme dále po cyklostezce, 
která  zpočátku  cesty  povede  dále  od  Drávy.  Ve  městě  Spital  je  zajímavý 
renesanční  zámek  Porcia.  Za  Toplischem  přejedeme  po mostě  na  druhý  břeh 
Drávy,  kde  pokračuje  cyklostezka.  Následuje  město  Villach,  které  si  můžeme 
prohlédnout. Za městem odbočíme z cyklostezky a pojedeme přes most směrem 
na  Graschnitz  k  jezeru  Faaker  See.  Zde  budeme  ubytovaní  v  kempu 
Strandcamping Anderwald. Na kole ujedeme asi 65 km. 
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V sobotu ráno se sbalíme, naložíme stany a vrátíme se na cyklostezku k řece 
Drávě,  kde  bude  opět  následovat  přehlídka  jezer,  hradů  a  starých  kostelů.  Za 
Emmersdorfem přejedeme na pravý břeh  k Roseggu. Naši  cestu  zakončíme po 
ujetí  asi  50  km  u  jezera  Badeteich  u  Kirchentheueru,  kde  asi  v  19:00  hodin 
začneme nakládat kola. Po naložení vyrazíme autobusem zpět do Kobylnic, kam 
dojedeme v neděli 24. 8. 2014 kolem 5. hodiny ranní. Tento den s námi autobus 
nebude popojíždět, protože musí před odjezdem 9 hodin stát. 

Spát budeme ve vlastních  stanech. Stravování a nocleh  si hradí každý  sám. 
Cena v 1. kempu je 8 € za osobu a noc, děti 5 €, stan v ceně. Druhý kemp dospělí 
10,2 €, děti 5 €, stan 1,5 €. Cena dopravy činí 1200 Kč na osobu. Počet účastníků 
zájezdu je 40, z důvodu kapacity přívěsu na kola. Přihlášky včetně zálohy 600 Kč 
na osobu se budou přijímat na OÚ od 24. března do konce dubna. Doplatek za 
dopravu se bude vybírat měsíc před odjezdem.  

za sportovní komisi Milan Ulbrich 

AKCE 	KOMISE 	ŽIVOTNÍHO 	PROSTŘEDÍ	
Komise životního prostředí Rady obce Kobylnice na jarní měsíce naplánovala 

tradiční akce: 
Jarní úklidový den 
Bude  se  konat  v případě příznivého počasí  v  sobotu dne 12. 4. 2014.  Sraz 

brigádníků  je v 8:30 hodin u hasičské zbrojnice. Opět se rozdělíme do skupinek, 
které  budou  do  igelitových  pytlů  sbírat  odpadky  odhozené  do  příkopů  nebo 
v okolí polních  cest a  remízků. Odpadky budou  sváženy obecním  traktorem do 
kontejneru. Po skončení sběru, asi v 11 hodin, se sejdeme na fotbalovém hřišti, 
kde  každý  brigádník  dostane  douzovanou  debrecínku.  Zveme  všechny,  kteří 
chtějí přijít uklidit okolí naší obce. Vezměte si sebou pracovní rukavice, vhodná je 
i reflexní vesta. 

Procházka pro děti 
Letošní procházka je už sedmá v pořadí, každý rok jsme se s dětmi, které nám 

už mezitím odrostly, vydali na jiné místo v okolí naší obce. V letošním roce tedy 
začneme  od  začátku  a  navštívíme  opět  blízkou  Oboru  Sokolnice,  kterou  jsme 
všichni zvyklí nazývat Bažantnice. Sraz dětí starších sedmi  let, mladší se mohou 
zúčastnit v doprovodu rodičů, bude u obecní  lípy naproti pomníku padlých dne 
24.  5.  2014  ve  14  hodin.  Pro  děti  budou  opět  připraveny  hry  v  přírodě 
a závěrečný táborák na fotbalovém hřišti. 

Alena Ulbrichová 
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AKCE 	RESTAURACE 	ZA 	KOVÁRNOU 	
Dovolte  nám  touto  cestou  vás  pozvat  na  akce,  které  nás  v  nejbližší  době 

čekají: 
30. 4. 2014 od 16:00 hod. Čarodějnický rej 

 k tanci a poslechu hraje kapela Nota Bene 
 v parku před sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny 

31. 5. 2014 od 15:30 hod. MDD 
 k tanci a poslechu hraje country kapela Záskok Brno 
 v parku před sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny 

Těší se na vás všechny i vaše děti zaměstnanci restaurace Za Kovárnou! 

	
POZVÁNKY 	NA 	AKCE 	

 
 

Obec Kobylnice 
Vás srdečně zve na 

 
OBECNÍ ZABIJAČKU 

 
 

Zabijačka se uskuteční 29. 3. 2014 od 8:00 hod.  
bez přímé porážky pašíka na Výletišti před sokolovnou. 
 

Program pro děti začíná v 11 hod. 

Na místě budou k zakoupení i zabíjačkové pochoutky bez předprodeje. 

Výrobky zakoupené v předprodeji budou zajištěny a budou se vydávat do 
14 hod. 

Prodej občerstvení s domácími koláčky a hudba na dokreslení atmosféry 
zajištěna. 

Jana Poláčková za Kulturní komisi Rady obce Kobylnice 
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Zveme všechny děti i mládež na  

KOBYLNICKÉ HRKÁNÍ, 
které proběhne: 

na ZELENÝ ČTVRTEK   v 16 hod. 
na VELKÝ PÁTEK   v 7 hod. a v 15 hod. 
na BÍLOU SOBOTU   v 7 hod. a ve 12 hod. 

 
Sraz hrkačů je vždy v určený čas  

u Kobylnického věnce. 
 

Děkujeme všem, kteří úsilí hrkačů odmění maličkostí. 
 
 

Kulturní komise Rady obce Kobylnice 
Vás zve na 

KU L I ČK I ÁDU  
pro děti, mládež, ale i rodiče a seniory. 

 
Kdy?  17. 5. 2014 
Kde?  víceúčelové hřiště  
 
Bližší  informace  budou  před 
konáním  kuličkiády  vyhlášeny 
obecním  rozhlasem a vyvěšeny na 
plakátech. 
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MAS Společná cesta, MAS Za Humnama a MAS Podhorácko 

Vás zvou na divadelní představení komedie 

 

OSKAR 
 

DIVADLA ODO Z OPATOVA 

 

 

Sobota 22. března 2014 

17:00  Sokolovna Kobylnice 

 

Vstupné zdarma! 

 

 



 

 

Vážení a milí asistenti, vedoucí skupinek a koledníci Tříkrálové sbírky,  
 
dovolte mi poděkovat Vám všem jménem svým, jménem ředitele OCH Rajhrad pana Ing. Bílého, 
jménem celé Oblastní charity Rajhrad i Diecézní charity Brno za pomoc a důvěru, kterou jste nám 
o této Tříkrálové sbírce opět projevili.  

Jako již několik roků po sobě jdoucích, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek v  98 
městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, 
což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v 
celé brněnské diecézi. I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti 
sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností, do 
kterých jste přinesli radost a požehnání, a Vaši velikou ochotu podílet se touto cestou na pomoci 
potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí bez pomoci druhých. 

Průběh a výsledky Tříkrálové sbírky jsou také zprávou o stavu lidských srdcí…. zprávou o stavu 
nás všech. Zprávou o tom, že ač nám mnozí – většinová média, politické strany, možná i někteří 
z našeho nejbližšího okolí – dávají svým chováním a postoji někdy hodně najevo, že 
nejvýhodnější je starat se jen sám o sebe a svůj prospěch, pořád jsme schopni a chceme a 
umíme se podívat i dál než za vlastní plot a pomoci tam, kde je to třeba. Každý tak, jak může a 
umí. 

Při rozvážení a svážení pokladniček a dokumentů jsme se opět potkali s mnohými z Vás, kteří 
Tříkrálovou sbírku v obcích a farnostech organizujete, chodíte koledovat, šijete kostýmy pro 
krále, počítáte výtěžek na úřadech, vytváříte koledníkům zázemí…a znovu nás uvádíte v úžas, 
jak je vůbec možné, že se tolik lidí dokáže spojit tak neuvěřitelným způsobem na jednom 
společném díle. Každoročně se do sbírky zapojují nové obce a stoupá i počet kolednických 
skupinek, letos jich vyšlo v naší oblasti 502, tedy téměř 2 000 dobrovolných pomocníků. Právě 
toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také velikým závazkem, abychom cíle této 
sbírky dovedli až do úplného konce, tedy k těm nejpotřebnějším, ke kterým se má konkrétní 
pomoc prostřednictvím sbírky dostat. 

Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, za vše, co jste pro 
sbírku udělali a o čem třeba ani nikdo neví. 

 

Ing. Jaromír Bílý                                                            Ing. Hana Bělehradová 
ředitel Oblastní charity Rajhrad                                     koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad 
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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, IČ 00488160, evidenční číslo:  
MK ČR E 17543, toto číslo vyšlo 17. března 2014, neprošlo jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde 20. června 2014 a uzávěrka je 20. května 2014, 
příspěvky můžete nosit D. Šmídové, na OÚ, nebo administrativa@kobylnice.cz a kobylnicke.listy@seznam.cz. 
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