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Slovo starosty 
V prosinci minulého roku jsem psal, že byla dokončena autobusová zastávka 

u hřbitova a bylo na ní povoleno  tzv. předčasné užívání.  Jsem velmi  rád, že od 
13. prosince, kdy se měnil jízdní řád, byla tato zastávka do něj zařazena a je dnes 
docela hojně využívána.  

Kolaudace měla proběhnout až na  jaře poté,  co budou provedeny nástřiky 
vodících  proužků  na  přechodu  pro  chodce.  To  se  skutečně  letos  při  prvním 
oteplení  podařilo  a mohli  jsme  požádat  o  kolaudaci. Dnes  je  tedy  zastávka  už 
oficiálně  dokončena,  i  když  s  jednou  výhradou. Dopravní  inženýr  Policie  ČR  si 
vymínil, že ke kolaudaci bude dávat ještě další stanovisko a stavba má podle něj 
ještě  jednu  vadu,  kterou  je  potřeba  odstranit.  Tato  „vada“  spočívá  v  tom,  že 
dopravní  inženýr požaduje  ještě vedle chodníku na hřbitov vyřezat 40 cm široký 
pruh a vydláždit  jej  tzv.  reliéfní dlažbou, aby  se  tak vytvořil vodící proužek pro 
nevidomé.  Přitom  tento  požadavek  nevznesl  ani  při  jednom  z  předchozích 
jednání ke stavebnímu povolení ani při vyjádření k předčasnému užívání stavby. 
Pro nás z  toho plyne, že  tento problém bude uveden v kolaudačním protokolu 
jako závada a budeme  jej muset odstranit. Proto prosím, ať se nikdo nediví, že 
budeme vyřezávat v prosinci položený asfalt u parkoviště. Osobně to považuji za 
projev  zvůle pana  inženýra Pokludy, ale nic  s  tím nenaděláme, protože  si  toto 
právo připomínek vymínil už při stavebním řízení. A navíc  i v budoucnu budeme 
potřebovat od téhož člověka vyjádření k dalším stavebním záměrům obce, které 
se dotýkají silniční sítě… 

Letos zjara se opakovaně stalo, že na hřbitově byly převráceny vázy, některé 
se dokonce  ztratily a  zároveň  se  také  ztratily  skleněné baňky na  svíčky. V  této 
souvislosti  sice  nebyl  nikdo  přistižen,  ale  byl  jsem  upozorněn,  že  si  snad  na 
hřbitově  hrají  nějaké  děti  a  že  je možné,  že  třeba  něco  rozbily  nebo  odnesly. 
Nepředpokládám,  že  by  za  takovým  chováním  bylo  potřeba  hledat  hned  zlý 
úmysl a vandalství. Nicméně bych chtěl  rodiče školáků upozornit, aby si  trochu 
prověřili,  kde  a  s  čím  si  děti  hrají  a  případně  jim  vysvětlili,  že  pietní  prostor 
hřbitova  a  jeho  nejbližší  okolí  není  vhodným místem  ke  hrám  a  že  i  drobný 
majetek na hrobech vždy někomu patří a není možné jej rozbíjet nebo odnášet. 

Poslední pondělí v květnu bylo dnem natáčení pořadu Putování za písničkou. 
Česká  televize  tentokrát  vybrala  do  natáčení  Dechovou  hudbu  Zlaťanka 
z Kobylnic.  Kdy  se  bude  tento  díl  vysílat  ještě  nevíme,  podle  informace  od 
produkce  to  bude  buď  ještě  letos,  nebo  začátkem  příštího  roku.  Natáčení 
proběhlo  v  areálu Vinařství O. Michlovského  v Rakvicích. V neděli předtím byl 
ještě  jeden  malý  štáb  natáčet  přímo  v  Kobylnicích  doprovodné  a  ilustrativní 
záběry.  Byli  tady  asi  tři  hodiny  a  natočený materiál  bude  sestříhán  asi  na  tři 
minuty.  
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Natáčení  takového  pořadu  není  úplně  jednoduché  a  jsem  rád,  že  touto 
cestou můžu poděkovat nejenom Zlaťance a  jejímu kapelníku Laďovi Hrdličkovi 
za  vzornou  reprezentaci  Kobylnic,  ale  také  –  a  možná  zejména  –  asi  třem 
desítkám  kobylnických  občanů,  kteří  se  na  toto  natáčení  vypravili.  Speciální 
poděkování patří paní Vlastě Vičarové, Zdence Karmazínové a Marii Benešové, 
které  se postaraly o  výborné  čerstvé  koláče  a  Staňovi Dolanskému,  který  zase 
přinesl klobásy. Zároveň chci také poděkovat všem, kteří vzali své auto, řídili tam 
i zpět a tak ani nemohli ochutnat víno ze sklepa.  

Lubomír Šmíd, starosta 

STŘÍPKY 	Z 	RADY 	OBCE 	(RO) 	A 	ZASTUPITELSTVA 	
OBCE 	(ZO) 	
•  RO schválila rozdělení nákladů autobusové zastávky Sokolnická na  jednotlivé 

objekty takto:  
Rozšíření komunikace a střední dělící ostrůvek – 1 050 000 Kč, z toho z dotací 
480 996 Kč. 
Veřejné osvětlení – 73 786 Kč, z toho z dotací 33 799 Kč. 
Chodníky s nástupištěm 686 000 Kč, z toho z dotací 314 201 Kč. 
Zároveň  ZO  chválilo bezúplatný převod  technického  zhodnocení  této  silnice 
III/4183 v pořizovací hodnotě 1 050 000 Kč Jihomoravskému kraji. 

•  V  souvislosti  s  přípravou  záměru  vybudování  cyklostezky  ze  Sokolnic  do 
Kobylnic RO schválila záměr odkoupit pozemek p. č. 766 v k. ú. Kobylnice od 
sourozenců  Ladislava  Šíbla  a  Věry  Šíblové  za  cenu  20 000 Kč,  se  závazkem 
obce  uhradit  daň  z  převodu  nemovitosti  a  náklady  vkladu  do  katastru 
nemovitostí. 

•  ZO  schválilo  dotaci  ve  prospěch  SDH  Zlaťanka  ve  výši  1 190,31 euro,  což 
odpovídá  částce  32 734 Kč,  jako  kofinancování mikroprojektu  „Mezinárodní 
festival  dechových  hudeb“  a  pro  potřeby  předfinancování  mikroprojektu 
„Mezinárodní festival dechových hudeb“ schválilo bezúročnou půjčku ve výši 
450 000 Kč na dobu nejdéle do 31. 8. 2015.  

•  RO  schválila  objednání  výmalby  souboje  sv.  Floriána  s  ohnivým  drakem  na 
vnitřní stěnu hasičské zbrojnice. 

•  Obec  obdržela  za  zpětný  odběr  elektrospotřebičů  prostřednictvím  firmy 
ELEKTROWIN,  a.s. motivační  odměnu  ve  výši  30 000 Kč.  RO  schválila  nákup 
skladovacího kontejneru v ceně 35 550 Kč. 

•  RO  schválila  provedení  opravy  chodníku  u  spodního  dvora  firmou  Pavel 
Horáček za cenu 64 257 Kč. 

•  RO schválila provedení nájezdu u horního dvora a opravu kanalizace v celkové 
ceně 120 685 Kč. 
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•  RO  schválila  smlouvu  o  dílo  na  parkoviště  Táborská  mezi  obcí  Kobylnice 
a firmou  Dlaždičské  a  zednické  práce  Zdeněk  Pavlíček  z  Prace  za  cenu 
1 826 438 Kč + DPH. 

•  RO  schválila  uzavření  smlouvy  o  dílo  mezi  obcí  Kobylnice  a  akciovou 
společností  AV  MEDIA  na  dodání,  montáž,  servis  a  technickou  podporu 
interaktivní  tabule  s příslušenstvím  v hodnotě 80 032 Kč + DPH pro učebnu 
v ZŠ. 

•  RO pro potřeby prezentace obce a pro dary při různých příležitostech pořídila 
200 kusů pamětních medailí obce. RO schválila užití pamětních medailí obce 
jako  věcných  darů  a  možnost  odprodeje  pamětních  medailí  obce  v  ceně 
100 Kč za kus. 

Ivana Kvasničková 

PŮJČKA 	ZLAŤANCE 	
Zastupitelstvo obce  schválilo půjčku 450 tis. Kč Dechové hudbě Zlaťanka na 

tzv.  „předfinancování  projektu“,  to  znamená  na  zorganizování Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb, který u nás byl v neděli 8. června letošního roku. Zdá 
se to být strašně moc a někdo by se mohl domnívat, že by obec takovou půjčku 
měla komerčně úročit. Rád bych proto k tomuto tématu sdělil svůj názor na tyto 
a podobné otázky a vysvětlení, jak jsem k tomu názoru dospěl. 

Kapelník Laďa Hrdlička za mnou někdy v polovině února přišel s návrhem, že 
by  letos mohl  být  Svátek matek  organizován  trochu  jinak.  Když  totiž  na  něm 
v předchozích letech vystupovali oni i škola, přišlo na oslavu dvojí, dosti rozdílné 
obecenstvo. Jednak to byli rodiče, případně prarodiče školních dětí, a ti se přišli 
podívat především na svoje ratolesti, a pak se účastnila také početná skupina lidí, 
která si přišla hlavně poslechnout kvalitní dechovku. Navrhl tedy, že by Zlaťanka 
úplně  uvolnila  prostor  při  oslavě  svátku  matek  a  místo  toho  by  se  pokusila 
uspořádat  zhruba  o  měsíc  později  dechovkový  festival.  A  to  buď  v  malém 
rozsahu, pokud by se nepodařilo sehnat dotaci, nebo větším, kdyby na nějakou 
dotaci dosáhli.  

Na  radě  jsme  tento  návrh  projednali  a  také  schválili,  protože  maminky 
a babičky,  které dechovka  zajímá,  si  ji  jistě  rády poslechnou  i  v  červnu a  škola 
bude mít dostatečný prostor pro všechny svoje věkové kategorie dětí. Když tedy 
bylo rozhodnuto o této organizační změně, strávili jsme s kapelníkem dva večery 
hodně přes půlnoc při sepisování „projektu“ – plánu na dechovkový festival, na 
který  by  bylo možné  žádat  o  dotaci  z  Programu malých  projektů  přeshraniční 
spolupráce  Česko  –  Slovensko.  Kapelník  dolaďoval  konečnou  verzi  ještě  řadu 
dalších večerů. Nakonec celkové výdaje na uspořádání Mezinárodního  festivalu 
dechových  hudeb  vyšly  na  19 tis. euro.  Tato  částka  se  na  první  pohled  zdá 
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zbytečně  vysoká,  ale  je  potřeba  si  uvědomit,  že  v  tomto  případě  se  jedná 
opravdu o „projekt“, kdy vše musí být uděláno perfektně a nic nejde zvládnout 
takzvaně  „na  koleně“  nebo  nechávat  na  improvizaci.  A  to  nejen  proto,  že  se 
jedná o evropskou dotaci, která bude přísně monitorovaná, ale především proto, 
že do Kobylnic při této příležitosti přijede velký počet přespolních i zahraničních 
návštěvníků  a  je potřeba,  aby  se obec ukázala  v nejlepším  světle. A  tak obec, 
přestože  není  pořadatelem,  důsledně  trvala  na  tom,  aby  bylo  všechno 
domyšleno do detailů (mokrá varianta, dostatek sociálních zařízení, občerstvení, 
parkování vozidel).  

V  únoru  odevzdala  Zlaťanka  žádost  o  dotaci  a  nastalo  období  čekání  na 
rozhodnutí, zda dotaci získá nebo nezíská. Rozhodnutí o schválení dotace ve výši 
13 500 euro  přišlo  7. května 2014.  Protože  dotace  není  ve  výši  100 % 
předpokládaných  výdajů, musí  rozdíl mezi  dotací  a  skutečnými  náklady  kapela 
uhradit  z  „vlastních  zdrojů“,  což  je  např.  příjem  ze  vstupného,  sponzorské 
příspěvky,  příjmy  za  vystupování  nebo  dotace  od  obce.  A  protože  projekty 
v tomto programu musí být napřed zrealizovány a všechny jejich výdaje uhrazeny 
a teprve potom se po vyúčtování čeká na vyplacení dotované částky, musí si na 
předfinancování  sehnat  i  částku, kterou následně dostane  jako dotaci. Proto  je 
ona na  začátku  zmiňovaná půjčka od obce  tak  vysoká, protože nezahrnuje  jen 
půjčku na „vlastní zdroje“ ale i na výdaje, které budou profinancovány z dotace.  

Jako  dlouholetý  člen monitorovacího  výboru  obdobného  programu  česko‐
rakouské přeshraniční spolupráce jsem měl možnost zjistit, jak podobnou situaci 
řeší  spolky  na  rakouské  straně.  Tam  pomáhají  s  předfinancováním  a  částečně 
i přímo  s  financováním  většinou  místní  podnikatelé.  Když  totiž  dotaci  obdrží 
třeba hasiči, každý z podnikatelů si  je moc dobře vědom, že  je  to spolek, který 
jinak během roku chrání i jeho majetek. Mimochodem až do první republiky bylo 
běžné  i  u  nás,  že  hasiče  podporovali  i  finančně  místní  podnikatelé,  tehdy 
samozřejmě  hlavně  sedláci.  Nebo  když  se  o  podobný  projekt  zasadí  třeba 
divadelníci  nebo  muzikanti,  většinou  jim  pomáhají  místní  hoteliéři,  což 
v rakouských venkovských podmínkách znamená hospodu nebo v lepším případě 
restauraci se čtyřmi pokoji pro hosty. Ti totiž moc dobře vědí, že divadelní nebo 
hudební festival jim do jejich zařízení přivede stovky platících klientů a umí toho 
dobře využít. 

Je  mi  jasné,  že  v  podmínkách  Kobylnic  něco  takového  nemůžu  očekávat 
a proto  jsem  se dlouhodobě  snažil připravovat obecní  rozpočet na  situaci,  kdy 
někdo projeví tu odvahu a nějaký projekt s žádostí o dotaci EU podá. I díky tomu, 
že  se mi  podařilo  sehnat  dotaci  na  autobusovou  zastávku  ve  výši  750 tis. Kč, 
skončilo  loňské  hospodaření  s  takovým  přebytkem,  že  se  obec,  bez  omezení 
svých investičních záměrů pro tento rok a bez omezení provozních potřeb, mohla 
ujmout role pomocníka při financování projektu. Koneckonců, je to postup, jaký 
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byl  uplatněn  nedávno  třeba  v  Křenovicích  nebo  v Šaraticích  při  financování 
projektů  hasičů  nebo  v  Sivicích  a  Jiříkovicích,  kde  takto  předfinancovávají 
projekty místních divadelních spolků a to vše vždy v objemu zhruba půl milionu 
korun. 

A  co  se  případného  úročení  půjčky  týká,  připadlo  by mi  (a  jsem  rád,  že 
i většině zastupitelů) za vlasy přitažené, aby obec požadovala úrok po občanském 
sdružení, které v souladu se zákonem žádný zisk nevytváří a veškeré výnosy vrací 
do  provozních  potřeb  kapely,  do  obnovy  vybavení  a  navíc  svým  působením 
reprezentuje naši obec. Ani obce v okolí tyto půjčky neúročí. 

V minulých listech jsem psal o začínajícím rozpočtovém období EU, ve kterém 
můžeme očekávat, že prostřednictvím místní akční skupiny na podobné dotace 
třeba dosáhne v Kobylnicích  i někdo  jiný. Plánuji a doufám, že podobný postup, 
co se  týká případné půjčky na předfinancování, bude uplatňován  i pro každého 
dalšího úspěšného uchazeče o dotaci. Je možné, že se to podaří třeba už v roce 
2015  a  pak  by mohla  být  vratka  od  Zlaťanky  použita  právě  pro  takový  účel. 
Nezbývá  než  popřát  všem  případným  dalším  žadatelům  úspěch  při  získávání 
dotací. 

Lubomír Šmíd, starosta 

PAMĚTNÍ 	MEDAILE 	OBCE 	
Rada  obce  před  časem  rozhodla,  že  by  se  měly  pořídit  nějaké  dárkové 

předměty  obce  s  trvalou  hodnotou,  tedy  ne  jen  nějaké  užitkové  věci,  jako 
pohlednice, tužka s potiskem nebo hrnek. Volba padla na medaile, na kterých je 
na  lícové straně vyobrazena zvonice na návsi a na rubu  je obecní znak a kolem 
něj nápis OBEC KOBYLNICE 1306,  jako připomínka první písemné zmínky o obci. 
Medaile  jsou  provedeny  z mosazi  s matovaným  povrchem  a  jsou  uloženy  do 
krabiček se sametovou výstelkou. 

Nechali  jsme  jich  vyrobit  200  kusů  s  tím,  že  raznice  budou  uschovány 
u výrobce –  firmy HALEN  s.r.o.  ze Zlatých Hor – a  je možné  časem doobjednat 
libovolné množství dalších medailí.  Současná  výrobní  cena  činí  cca 128 Kč,  ale 
pokud by se v budoucnu měly doobjednat další, jejich cena aby byla o něco nižší. 
Rada obce proto schválila, že zájemci si mohou medaile i zakoupit za cenu 100 Kč 
za kus.  

Poprvé byly  tyto medaile použity  jako dar novým občánkům, které  jsme do 
společenství obce vítali letos v dubnu.  

Věřím, že nejen všichni obdarovaní, ale  i  ti, kteří se medaili koupí pro sebe 
nebo  jako  dárek  svým  blízkým,  ji  budou  považovat  za  symbol  své  celoživotní 
vazby na naši obec. 

Lubomír Šmíd, starosta 
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HOSPODAŘENÍ 	OBCE 	KOBYLNICE 	
ZÁVĚREČNÝ 	ÚČET 	OBCE 	KOBYLNICE 	ZA 	ROK 	2013 	

Hospodaření  obce  Kobylnice  skončilo  v roce  2013  s přebytkem  bezmála 
1,2 mil. Kč (oproti původnímu schválenému rozpočtu s deficitem 2,2 mil. Kč). 

  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost 
k 31. 12. 2013 

Příjmy  10 017 500 11 097 600 11 966 894 
Výdaje  12 236 100 12 991 200 10 707 380 
Výsledek  ‐ 2 218 600 ‐ 1 893 600 + 1 159 514 

Schválený  rozpočet  s uvedením  skutečného  plnění  je  znázorněn 
v následujících dvou tabulkách. 

Příjmy (v Kč)  Schválený 
rozpočet 

Skutečnost  
k 31. 12. 2013 

daňové  9 333 000  10 186 468 
daň z příjmů FO a PO  3 912 000 4 280 754 
daň z přidané hodnoty  3 850 000 4 253 668 
místní a správní poplatky  471 000 498 972 
daň z nemovitostí  1 100 000 1 153 074 
nedaňové  503 200 538 609 
sběr druhotných surovin, příjmy 
z dobývání prostor  82 700 88 949 

kultura, sdělovací prostředky  74 200 90 392 
tělovýchova a zájmová činnost  82 000 80 645 
komunální služby a územní rozvoj   162 000 173 354 
ochrana životního prostředí  58 200 60 239 
požární ochrana  100 1 
státní správa, územní samospráva  14 000 15 643 
finanční operace  30 000 29 386 
kapitálové  0 60 450 
příjem z prodeje pozemků  0 60 450 
přijaté transfery  181 300 1 181 367 
neinvestiční ze státního rozpočtu  0 250 067 
neinvestiční ostatní (od JMK)  181 300 181 300 
investiční (od JMK)  0 750 000 
příjmy celkem  10 017 500 11 966 894 
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Výdaje (v Kč)  Schválený 
rozpočet 

Skutečnost 
k 31. 12. 2013 

běžné  6 505 900  6 406 305 
obchod a služby  6 800 7 646 
doprava, chodníky,  
místní komunikace  110 600 113 652 

vodní hospodářství  167 000 90 990 
vzdělávání (ZŠ a MŠ)  1 029 300 1 268 114 
kultura, sdělovací prostředky  368 500 403 091 
tělovýchova a zájmová činnost  267 500 162 388 
komunální služby a územní rozvoj  459 500 371 597 
ochrana životního prostředí  1 011 000 1 035 146 
ostatní činnosti  
– služby pro obyvatelstvo  8 000 4 350 

ochrana obyvatelstva  100 000 0 
bezpečnost a veřejný pořádek  128 500  113 692 
požární ochrana  94 000 119 948 
státní správa, územní samospráva   2 592 300 2 559 857 
finanční operace  110 600 106 077 
ostatní činnosti  52 300 49 757 
kapitálové  5 730 200 4 301 075 
doprava, chodníky,  
místní komunikace  2 720 000 1 749 690 

vodní hospodářství  1 440 200 1 402 161 
vzdělávání (ZŠ a MŠ)  850 000 512 552 
kultura, sdělovací prostředky  320 000 0 
komunální služby a územní rozvoj  340 000 2 100 
ochrana životního prostředí  0  495 748 
státní správa, územní samospráva  60 000 138 824 
výdaje celkem  12 236 100 10 707 380  

PŘIJATÉ 	A 	POSKYTNUTÉ 	TRANSFERY 	V 	ROCE 	2013 	
V průběhu  roku obdržela obec účelové dotace od  Jihomoravského kraje, ze 

státního rozpočtu, od Ministerstva kultury a od Úřadu práce. Přijaté dotace činily 
celkem přibližně 1,2 mil. Kč a tvořily zhruba 10 % z celkových příjmů 

Obec sama je nejenom příjemcem, ale i poskytovatelem transferů. Subjekty, 
které  v minulém  roce  podpořila,  spolu  s poskytnutou  částkou,  jsou  zobrazeny 
v další tabulce. 
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PŘIJATÉ TRANSFERY 
Poskytovatel  Účel  Částka 
Státní rozpočet  výkon státní správy  181 300 Kč 
Státní rozpočet  volba prezidenta  20 280 Kč 
Ministerstvo kultury  automatizace knihovny  26 000 Kč 
Státní rozpočet  volby do PS   26 000 Kč 
Jihomoravský kraj  autobusová zastávka  750 000 Kč 

Úřad práce  pracovní místa – veřejně 
prospěšné práce  177 787 Kč 

CELKEM 1 181 367 Kč 

POSKYTNUTÉ TRANSFERY 
Příjemce  Účel  Částka 
FLASH  na činnost  15 000 Kč 
TJ Sokol  Kuňava cup  3 000 Kč 
Zlaťanka  na činnost  20 000 Kč 
Stárci – hody  kroje – kobylnické hody  5 000 Kč 
Stárci – ženáči  kroje – ženáčské hody  2 000 Kč 
TJ Zora Praha  na činnost  400 Kč 
Svaz tělesně  
postižených Šlapanice  na činnost  1 000 Kč 

Český svaz včelařů  
Sokolnice  na činnost  1 000 Kč 

Sbor dobrovolných  
hasičů Kobylnice  kroje – ostatky  5 000 Kč 

Rodiče prvňáčků  příspěvek na pomůcky  15 x 1 000 Kč 
Rodiče dětí  příspěvek na Vítání dětí  9 x 1 000 Kč 
  CELKEM 76 400 Kč 

PŘIJATÉ 	A 	POSKYTNUTÉ 	PŘÍSPĚVKY 	V 	ROCE 	2013 	
PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ 

Poskytovatel  Účel  Částka 
EKO‐KOM  tříděný odpad  40 122 Kč
Asekol  tříděný odpad  5 677 Kč
Alektrowin  tříděný odpad  1 000 Kč
Ekolamp  tříděný odpad  3 000 Kč
  CELKEM 49 799 Kč
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PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ 
Příjemce  Účel  Poskytnuto 
Město Židlochovice  na městskou policii  113 692 Kč 
Svazek obcí Mohyla míru  členský příspěvek  15 165 Kč 
Sdružení obcí a měst  
jižní Moravy  členský příspěvek  1 011 Kč 

Svaz měst a obcí  
České republiky  členský příspěvek  4 020 Kč 

DSO Region Cezava  členský příspěvek  12 132 Kč 
DSO Region Cezava  přísp.na pojištění  12 753 Kč 
Svazek obcí pro vodovody 
a kanalizace Šlapanicko  členský příspěvek  90 990 Kč 

Svazek obcí pro vodovody 
a kanalizace Šlapanicko  příspěvek na kanalizaci  1 388 161 Kč 

Jihomoravský kraj IDS  dopravní obslužnost  50 550 Kč 
  CELKEM 1 688 474 Kč 

	
VÝVOJ 	ROZPOČTU 	V 	MINULÝCH 	LETECH 	

Rok  Příjmy  Výdaje  Výsledek 
2000   5 056 140 Kč   6 559 690 Kč  ‐ 1 503 550 Kč  
2001   5 235 330 Kč   4 718 190 Kč  + 517 140 Kč  
2002   5 523 880 Kč   5 408 500 Kč  + 115 380 Kč  
2003   8 879 380 Kč   8 118 450 Kč  + 760 930 Kč  
2004   12 406 400 Kč   11 533 330 Kč  + 873 070 Kč  
2005   9 697 842 Kč   10 174 660 Kč  ‐ 476 818 Kč  
2006   13 163 104 Kč   12 141 930 Kč  + 1 021 174 Kč  
2007   8 174 803 Kč   10 024 483 Kč  ‐ 1 849 680 Kč  
2008   9 722 890 Kč   9 944 739 Kč  ‐ 221 849 Kč  
2009   8 806 052 Kč   10 227 728 Kč  ‐ 1 421 676 Kč  
2010   8 272 651 Kč   8 350 226 Kč  ‐ 77 575 Kč  
2011   9 849 945 Kč   7 741 139 Kč  + 2 108 806 Kč  
2012   9 371 727 Kč   15 057 526 Kč  ‐ 5 685 799 Kč  
2013   11 966 894 Kč   10 707 380 Kč  + 1 259 514 Kč 
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PŘEHLED 	NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 	INVESTIČNÍCH 	AKCÍ 	VE 	
VZTAHU 	K 	ROZPOČTU 	
2000  investice 810 tis. Kč na hasičku a 726 tis. Kč na chodníky 
2001  investice 258 tis. Kč na územní plánování 
2002  investice 957 tis. Kč na chodníky 
2003  investice 250 tis. Kč na požární ochranu 
2004  investice 2,865 mil. Kč na rekonstrukci MŠ 
2005  investice 3,396 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ 
2006  investice 2,754 mil. Kč na místní komunikace 
2007  investice 2,386 mil. Kč na víceúčelové hřiště 
2008  investice 1,201 mil. Kč na Výletiště a místní komunikace 
2009  investice 664 tis. Kč na místní komunikace a 710 tis. Kč na školu 
2010  investice 572 tis. Kč na místní komunikace 
2011  investice 149 tis. Kč na bezdrátový rozhlas 
2012  investice 6,700 mil. Kč  na  nástavbu  školy  a  1,069 mil. Kč  na  veřejné  
  osvětlení 
2013  investice 1,731 mil. Kč na autobusovou zastávku, 512 tis. Kč na vybavení  
  ZŠ, 138 tis. Kč na zateplení obecního úřadu a zřízení spisovny 
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DAŇ	Z 	NEMOVITOSTÍ 	
 

Zastupitelstvo  obce  Kobylnice  na  svém 
zasedání  dne  21. 6. 2011  schválilo  s účinností  od 
1. 1. 2012  Obecně  závaznou  vyhlášku  č. 1/2011, 
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí. 

Touto  vyhláškou  se  zvýšil  místní  koeficient, 
kterým se násobí daň poplatníka za některé druhy 
pozemků,  staveb,  samostatných  nebytových 
prostorů a za byty, z číslovky 1 na číslovku 4. 

Touto změnou se zvýšily dosavadní roční příjmy 
obce  z daně  z nemovitostí  ve  výši  812 tis. Kč  na 
přibližně  1 165 tis. Kč.  Kobylnice  tímto  získávají 
každý  rok  o  přibližně  347 tis. Kč  více,  než  by 
dostávaly před touto změnou. 
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Vývoj daně z nemovitostí

Rok  Příjmy 
2000  454 470 Kč 
2001  464 700 Kč 
2002  468 800 Kč 
2003  487 030 Kč 
2004  482 130 Kč 
2005  664 120 Kč 
2006  353 400 Kč 
2007  470 006 Kč 
2008  629 392 Kč 
2009  544 750 Kč 
2010  463 360 Kč 
2011  812 569 Kč 
2012  1 176 991 Kč 
2013  1 153 074 Kč 
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Počet hlasů, které jednotlivé strany získaly v Kobylnicích: 

Pořadí  Strana  Počet 
hlasů  % 

1.  Koalice TOP 09 a STAN   45  23,19  
2.  KDU‐ČSL   34  17,52  
3.  ANO 2011   32  16,49  
4.  Občanská demokratická strana   16  8,24  
5.  Česká pirátská strana   15  7,73  
6.  Strana svobodných občanů   14  7,21  

7. – 8.  KSČM   10  5,15  
7. – 8.  ČSSD   10  5,15  
9.  Moravané   6  3,09  
10.  Úsvit přímé demokracie T. Okamury   4  2,06  
11.  Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO   3  1,54  
12.  Strana zelených   2  1,03  

13. – 15.  Volte Pravý Blok www.cibulka.net   1  0,51  
13. – 15.  Koalice DSSS a SPE   1  0,51  
13. – 15.  Věci veřejné   1  0,51  

Zbývajících 23 kandidujících stran nedostalo v Kobylnicích žádný hlas. 
 

Historie voleb do Evropského parlamentu: 

  Volební účast 
 v ČR 

Volební účast
v Kobylnicích 

Počet voličů
 v Kobylnicích

Nejúspěšnější strany  
v Kobylnicích 

2004  28,32 %  36,97 %  251 

1. KDU‐ČSL (71 hlasů) 
2. ODS (69 hlasů) 
3. KSČM (37 hlasů) 
4. SNK‐ED (21 hlasů) 

2009  28,22 %  39,76 %  293 

1. ODS (101 hlasů) 
2. KDU‐ČSL (88 hlasů) 
3. ČSSD (42 hlasů) 
4. KSČM (23 hlasů) 

 
Z důvodu  nízké  volební  účasti  a malého  počtu  příchozích  voličů měla  volební 
komise trošku zlehčenou práci, protože měla na sčítání o hodně méně hlasů, než 
bývá zvykem, a také proto měla všechny hlasy sečtené již za 20 minut. 
Také celkem netradičně u nás volilo v sobotu více  lidí než v pátek,  zpravidla  to 
bývá  obráceně.  Vývoj  počtu  voličů  v jednotlivých  hodinách  je  zobrazen 
v následujícím grafu. 
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23.  dubna  v 18:30  promluvil  do  rozhlasu  ředitel místní  školy  s.  Ign.  Lelík, 
načež kronikář Alois Klaška přečetl z kroniky záznam  týkající se osvobozovacího 
boje, který před 19 roky (24. 4.) probíhal v naší obci. 

Na  závěr  žáci místní  školy  čtením  výjevů  z oné  doby,  recitacemi  a  písněmi 
vzpomínku ukončili. 

1. MÁJ 
Již po devatenácté po našem osvobození oslavili jsme jednotně 1. máj, svátek 

pracujícího lidu. 
Krátce po osmé hodině dalo  se  čelo pestrého průvodu do pohybu od Polní 

ulice směrem k Šlapanicím, kde se konala vlastní oslava. 
V čele  průvodu  šla  školní mládež,  za  těmito  pak  členové  ČSM,  z nichž  dva 

nesli státní a sovětskou vlajku, následoval pak 12členný soubor hudebníků a pak 
řady místních občanů. 

Na všech tvářích lze zříti radost a veselí, což ovlivňuje jak hudba, tak i pěkné 
počasí. 

Konec  průvodu,  čítající  kol  250  občanů,  uzavíraly  2  opendlené  traktory 
s vlečkami. 

Všechna okna domů, kudy průvod procházel, byla vyzdobena. 

ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLENÍ 
3. května 1964 ukončen v místní  škole  zdravotnický kurz, který absolvovalo 

12  žáků  zdejší devítiletky. Kurz měl  celkem 5  lekcí  a  vedly ho  zdravotní  sestry 
ČsČK Mácová M. a Jiříčková. 

OSLAVA DNE VÍTĚZSTVÍ 
8. května 1964 uspořádali MNV, KSČ a NF  lampionový průvod  (bez hudby), 

který  vyšel  v 8 hodin  večer  od  hřbitova,  když  předtím  položili  pionýři  kytici 
k pomníku padlých a směřovali k pomníku padlých rudoarmějců na Budínku. Zde 
shromáždění  občané  vyslechli  hymny  vysílané  místním  rozhlasem,  načež  po 
projevu  s.  Staň.  Zouhara,  recitacemi  školní  mládeže  a  vyslechnutím  hymny 
Internacionály oslava ukončena. 

ESTRÁDNÍ VEČER 
Dohlížecí  výbor  Jednoty  Kobylnice  uspořádal  9.  5.  1964  v sále  sokolovny 

Estrádní večer: Humor a písničky, z babiččiny krabičky. 
Účinkovalo  zde 15  zpěváků OB Šlapanice a devítičlenná hudba Ant. Hamra, 

OB Šlapanice. 
V doprovodu  hudby  bylo  zpíváno  22  písní  od  různých  skladatelů,  které  se 

u nás zpívaly již před 40 roky. 



18 

Tento ohlášený program přilákal do naší sokolovny kol 550 lidí z místa i okolí, 
kteří hudebníky i zpěváky odměňovali po každém výstupu bouřlivým potleskem. 

Při  této  estrádě  přišli  na  své  hlavně  starší  lidé,  kteří  si  s účinkujícími  také 
zpívali a tímto si vzpomněli na dobu svého mládí, a mládež, která zde byla také 
početně  zastoupena,  byla  poté  odměněna  následující  taneční  zábavou,  při  níž 
byly hrány skladby moderní, a která trvala do třetí hodiny ranní. 

Byl  to  velmi  pěkný  večer,  na  který  zdejší  lidé  ještě  v příštích měsících  rádi 
vzpomínali. 

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY 
Činnosti  kulturní  napomáhaly  v r. 1964  také  autobusové  zájezdy,  které 

umožňovaly  občanům  seznámit  se  s mnoha  památnými místy  a  krásami  naší 
vlasti. Tyto zájezdy, jichž bylo 10, pořádaly v tomto roce místní spolky, jmenovitě 
ČsČK,  Sokol,  JZD, DVŽ. Mimo  těchto  zájezdů navštívili naši občané  (soukromě) 
také některé lidově demokratické státy. 

připravil Michael Ulbrich 

VZPOMÍNKY 	Z 	PAMĚTNÍ 	KNIHY 	OBCE 	KOBYLNICE 	
Celá Evropa si v  letošním  roce připomíná sté výročí vzniku  tzv. Velké války. 

Jde  samozřejmě  o  první  světovou  válku,  která  vypukla  v  červenci  roku  1914. 
Záminkou  k  ní  byl  atentát  na  následníka  habsburského  trůnu  Františka 
Ferdinanda d´Este v Sarajevu. Dne 28. června 1914 byl se svou manželkou Žofií 
Chotkovou  zastřelen  během  inspekční  cesty  v  Bosně.  Atentát  spáchal  Gavrilo 
Princip,  člen  srbské  nacionalistické  organizace  Černá  ruka.  Rakousko‐Uhersko 
smrt  svého  budoucího  panovníka  využilo  jako  záminku  k  boji.  Srbsku  dalo 
měsíční  a  nesplnitelné  ultimátum  a  přesně  po měsíci,  28.  července  1914, mu 
vyhlásilo válku. 

Dnešní historikové ale říkají, že střelba v Sarajevu byla už jen jakousi poslední 
kapkou. Válečný  konflikt,  který měl  za  čtyři  roky  až deset milionů obětí,  se  ve 
skutečnosti připravoval dlouho předem.  

Skupina  našich  seniorů,  „pamětníků“,  která  pravidelně  jedenkrát  za měsíc 
vzpomíná  nad  kronikami  naší  obce,  se  rozhodla  připomenout  pomocí  výpisků 
z obecní kroniky toto neblahé výročí v Kobylnických listech.  

 
V  naší  obecní  kronice  je  celý  tento  válečný  konflikt  podrobně  popisován. 

Cituji:  „Někteří  vojíni  záložní  povoláváni  lístky  a  31.  července  ohlašoval  v  noci 
obecní sluha, že má nastoupiti 1. výzva, záložníci do 37 let. 

Dne  20.  srpna  svolána  2.  výzva,  muži  38–42letí.  Pevně  se  věřilo,  že  za 
nynějších moderních  válečných  prostředků  nebude  válka  dlouho  trvati  a  že  do 
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Vánoc  budou  všichni  doma.  Nechci  popisovati  loučení  otců  s  rodinami,  synů 
s rodiči a sourozenci, napíši jen, že zaslzel i ten nejotrlejší muž. 

Do války zasáhly téměř všechny státy, a proto nazvána světovou. Z počátku 
války  bylo  všeho  hojnost.  Záhy  však  byly  zásoby  vypotřebovány  a  již  1.  dubna 
1915 objevují se „chlebenky“, lístky to na mouku. Nejprve byly spravovány zásoby 
a později přišly „rekvizice“. Při rekvizicích bývali i vojáci. Rekvizice byly i několikrát 
za  rok. Upisovány  válečné  půjčky.  Pěkný  zjev  byl  v  naší  vesnici. Na  obce  činěn 
nátlak, aby upsaly válečné půjčky. Úřadující radní Antonín Klaška koupil pro obec 
půjčky,  které  však  ihned  prodal.  Půjčky  tyto  však  byly  po  válce  znehodnoceny 
a tak  pozbyly mnohé  obce  velké  obnosy  a my,  zásluhou  pana Antonína  Klašky 
č. 3, od tohoto uchráněni. 

V roce 1917 došlo i na rekvizice domácích potřeb kovových. Četníci prohlíželi 
v domech, zda někdo nezatajil a neodevzdal mosazné, měděné, cínové a zinkové 
věci.  Drahota  stoupala.  Mnozí  lidé  s  penězi  v  rukou  chodili  dům  od  domu 
a sháněli živobytí. Nastalo předražování, lichva a tzv. „keťasení“. Keťasem nazvali 
každého, kdo draho prodával a kdo prodati nechtěl. 

Byly  vydávány  „chlebenky“,  „cukřenky“,  „moučenky“,  „tabačenky“, 
„mydlenky“  a  Bůh  ví,  jaké  „enky“,  za  něž  se  kupovalo  a  draze  platilo 
nejvýznamnější  zboží. Na osobu  se dostávalo 140 gramů mouky  za  týden. Není 
divu,  že  lidé  a  hlavně  děti  trpěly  podvýživou.  Zavedeny  bezmasé  dny  a  četníci 
chodili kontrolovat kuchyně, zdali se vaří dle předpisů. Dnes k smíchu, ale tehdy 
mráz šel hospodyni po zádech, když objevil se četník ve dveřích, neboť nebyla si 
jista,  zda  vyhověla  tisícům  nařízení.  Zakázány  barvy  národní  i  při  líčení  domů. 
U nás byla zeď bílá, podrovnávka modrá a pícka červená. 

Byly  prováděny  i  rekvizice  hovězího  dobytka.  Ba  i  psi  a malé  vozíky  ruční 
museli majitelé odvésti. Odvod stíhal odvod. Každý kdo měl  jen poněkud zdravé 
ruce a nohy, byl vojákem! Muži 17letí a muži až 50letí – otcové se syny! 

Lidé  se  vzájemně  udávali  a  nikdo  nebyl  jist  před  druhým  něco  promluviti, 
postěžovati si. 

A  což  teprve  zakusili  naši  vojíni?!  Do  1.  světové  války  bylo  z  Kobylnic 
odvedeno  171  chlapců  a mužů. Mnohým  ještě  ani  nebylo  18  roků.  23  jich  na 
bojištích padlo, 68 bylo raněno a 14 jich vstoupilo do legií“. (konec citace) 

 
Podařilo  se  nám  díky  laskavosti  některých  našich  spoluobčanů,  zapůjčit 

z rodinného archivu 2 vzpomínky na padlé vojáky v 1. světové válce. 
1.) Přikládáme pohlednici, na níž pisatel píše  z války  svému bratrovi. Tento 

voják, pan Michal Klaška, narozen 30. 9. 1882, se vyučil stolařem, za ženu si vzal 
Alžbětu Cedivodovou z Kobylnic. Padl 4. 9. 1915 ve 33  letech na  italské  frontě. 
Po něm zůstaly 3 děti. (Pohlednici nám zapůjčila paní Marie Benešová, Pratecká 
152.)  
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OKÉNKO 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	
,,Jaro,  jaro,  jaro už  je  tu!“ Tuto písničku  zpívají děti  z mateřské  školy velmi 

rády.  Proměna  spící  zimní  přírody,  kdy  najednou  všechno  roste,  kvete,  zpívá 
a bzučí  je pro všechny pokaždé velkým zážitkem. V naší mateřské škole slavíme 
příchod  jara  každý  rok  několika  akcemi:  jarními motivy  jsme  i  letos  vyzdobili 
celou  budovu.  Společnou  tvořivou  činností  všech  dětí  a  učitelek  vznikly  jarní 
velikonoční  dekorace,  např.  zápichy  do  květináčů  s  osením,  barevné  kraslice 
a přáníčka.  Písničky  o  jaru  a  koledy,  které  se  děti  naučily,  potěšily  občany 
Kobylnic u Velikonočního věnce dne 15. dubna. 

Zajímavou  akcí  bylo  pro  děti  hledání  čokoládových  vajíček  na  zahradě 
mateřské školy. 

Průběžně po celý rok se věnujeme vnímání a pozorování přírody. Učíme se, 
jak  žít,  abychom  byli  spokojeni  nejen  my  lidé,  ale  i  zvířata,  ptáci,  květiny 
a stromy. A  tak  jsme ani  letos nezapomněli, že na  jaře  slaví  svátek naše Země. 
V rámci  projektu  Dne  Země  jsme  se  s  dětmi  vydali  na  procházku  do  přírody. 
Cílem  naší  výpravy  bylo  objevovat  a  poznávat  změny  v  přírodě,  seznámit  se 
s názvy rostlin a životem zvířat. S mladšími dětmi jsme vili věnečky z pampelišek, 
pozorovali, co všechno se kolem nás probouzí po zimním spánku. Starší děti se 
vydaly se svými učitelkami na cestu k oboře a pozorovaly početné stádo daňků. 

Ještě  v  dubnu  se  konala  exkurze  starších  dětí  do  kravína  ve  Šlapanicích. 
Zhlédli  jsme dojení a uchovávání mléka a malá  telátka, na která se děti nejvíce 
těšily. V kravíně je ustájeno 700 dojnic a kvalitní mléko je dodáváno do mlékárny 
Olma v Olomouci. 

K bohaté nabídce nadstandartních aktivit v mateřské  škole patří  i plavecká 
výuka.  Letos  spolupracujeme  s  Plaveckou  školou  Kometa  a  výuka  probíhá 
v aquaparku  v  Brně  –  Kohoutovicích.  Děti  se  za  účasti  vyškolených  trenérů 
seznamují  s  vodou  a  učí  se  prvotním  pohybovým  dovednostem  v  tomto 
prostředí.  Jsou  rozdělené  do  skupinek  podle  plavecké  pokročilosti  a  mají 
k dispozici speciální pomůcky a hračky do vody. Všechny děti jsou nadšené a vždy 
se  těší na další plavání. Vedeme  je  ke  správnému  životnímu  stylu a péči o  své 
zdraví a životosprávu.  

Maminkám k  svátku  svou  lásku vyjádřily děti prostřednictvím písní,  říkadel, 
básní,  tanečků  a  vlastnoručně  vyrobených  přání  a  dárečků  dne  11.  května 
v prostorách  sokolovny.  Pozvané  byly  nejen  maminky,  ale  i  široká  veřejnost 
a všichni mohli být upřímností a dovedností dětí potěšeni. 

Také slavnostní obřad Vítání dětí zpestřily svým vystoupením děti z mateřské 
školy. 

V polovině května se ve školce konala Sportovní olympiáda, která si získala 
mezi  dětmi  velkou  oblibu.  Malí  „závodníci“  mohli  ukázat  své  dovednosti, 
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sportovní nadání i radost z pohybu. Cílem bylo podpořit chuť ke sportu, a tak se 
vítězi stali všichni účastníci, kteří také získali malou sladkou odměnu. 

Všichni  se  již  těšíme na výlet. Letos navštívíme  společně se  základní  školou 
zámek  Milotice,  kde  je  pro  děti  připravena  prohlídka  zámku  v  dobových 
kostýmech. 

Na  závěr  školního  roku  nás  čeká  Rozloučení  s  předškoláky  a  pasování  na 
školáky. Pak už se všichni můžeme těšit na prázdniny.  

kolektiv učitelek MŠ 

ŠKOLNÍ 	DRUŽINA 	
Není  to  tak dlouho,  co  jsme  si mezi  sebou přáli  vše nejlepší  v novém  roce 

2014  a  už máme  polovinu  kalendářního  roku  za  sebou.  Jak  ten  čas  letí!  Ve 
vzpomínkách  se vraťme do zimních měsíců. Letos nám, a hlavně našim dětem, 
nic  moc  nepřinesly.  Trocha  sněhu  děti  akorát  rozdivočila,  ale  na  pořádnou 
koulovačku nebo bobování to nebylo. 

V lednu nám chvíli přál mráz, a tak jsme toho využili a vyráběli ledové ozdoby 
či drahokamy. Výrobky si děti umístily podél budovy školy. S dětmi  jsme  tvořili 
výrobky se zimní tématikou – sněhuláci z PET‐láhví, Paní Zima, ptáčci u krmítka. 
Pro  zpestření  nezimního  počasí  nám  děti  ze  4.  a  5.  tř.  ŠD  uspořádaly  soutěž 
v piškvorkách.  Přestože  byla  soutěž  dobrovolná,  měly  děti  soutěžního  ducha 
a nenechaly  se  zastrašit  prohrou.  Někteří  objevili  novou,  úžasnou  hru  a  hráli 
pořád – v ranní i odpolední ŠD, o přestávkách, možná by hráli i u oběda, kdyby to 
šlo. 

Po pololetních prázdninách  jsme fandili. Ano, našim sportovcům na Zimních 
olympijských hrách v Sochi. I naše ŠD se proměnila v malé Sochi. Sice nám chyběl 
sníh, ale to nám nevadilo. S kapkou důvtipu a fantazie se nám podařilo uspořádat 
čtyři disciplíny i bez sněhu – curling, běh na lyžích, hokej a biatlon. Tímto bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat p. Štefkovi za výrobu originálních lyží určených na 
suchý  povrch.  Bez  jeho  pomoci  bychom  nemohli  uspořádat  dvě  disciplíny. 
Děkujeme!  Olympiádu  jsme  zahájili  v  pondělí  zapálením  olympijského  ohně 
a fanfárou,  která  pak  zněla  každý  den  při  slavnostním  předávání medailí.  Po 
zbytek  týdne  se  konala  každý  den  jedna  soutěžní  disciplína.  Za  pomoci 
p. vychovatelky  si děti připravily  stupně  vítězů  a olympijskou  vlajku. Největším 
tajemstvím  byly  medaile.  Jaké  asi  budou?  Tak  zněla  nejčastější  otázka  dětí. 
Z Fidorky! Mňam, o tu budu bojovat. 

A co by to bylo za zimní čas, kdyby v něm chyběl karneval? Jako tradičně jsme 
pro děti připravili přehlídku masek, plesový  tanec – mazurku,  soutěže,  spoustu 
dobré  hudby  a  pokrmů.  Nechyběl  ani  průvod  do  MŠ  a  na  OÚ.  Jak  se  tančí 
mazurka  jsme  ukázali  mladším  kamarádům  ve  školce.  Spojili  jsme  se  také 
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s „Klasem". Seniorky naučily děti tanec v sedě a zároveň jsme rozšířili spolupráci 
ŠD  a  Klasu  o  společnou  četbu  seniorů  a  dětí.  Spustili  jsme  tak mezigenerační 
projekt „Klas čte dětem“. 

Postní dobu  jsme odstartovali  zapojením  se do projektu  „Skutečný dárek". 
Na  interaktivní tabuli  jsme dětem pustili několik příběhů ze života  lidí daleko za 
hranicemi naší země. Děti mohly srovnávat, co je u nás běžné, cenově dostupné. 
A  někomu  chybí  pitná  voda,  léky,  nemůže  chodit  do  školy?  Potom měly  děti 
cca týden na to, aby dle svého uvážení přispěly na potřebné věci lidem do Afriky 
a Asie. Vybrala se částka, kterou  jsme nečekali – 2 900 Kč. Pěkné! Děti rozhodly 
o zakoupení těchto dárků – kudrnatá ovečka, 100% koza, včelí úl, 4 kanystry na 
vodu,  školní  pomůcky  pro  7  dětí.  Certifikáty  o  koupi  jsou  k  nahlédnutí  ve 
vestibulu školy. 

Na jaře vyrostla na školním dvoře pirátská loď. Tímto děkujeme p. Klaškovi za 
palety, které nám věnoval, a p. Štefkovi za pomoc při montáži lodi. 

V postní době  jsme si připomněli dva postní zvyky. Říká se, že: na 1. postní 
neděli upekly maminky  dětem  preclíky  a pověsily  je na  zahradě. Dětem  řekly: 
„Běžela tudy  liška a nechala tu preclíky“. Každé dítě má povinnost sníst preclík, 
aby ho celý rok nebolely zuby. Nám preclíky napekla p. Klašková. Také děkujeme! 

Druhý zvyk jsme uskutečnili v pondělí po Smrtné neděli. Naši předci si tradici 
„Vynášení Moreny“  připomínali  jako  symbol  konce  zimy  a  příchodu  jara.  I my 
jsme  nazdobenou  Smrtku  vynesli  po  trase  kolem  potoka,  a  poté  na  zahradě 
zapálili za přítomnosti člena hasičů p. Klašky. Děkujeme za pomoc! 

Před  Velikonocemi  jsme  vyráběli  kraslice  a  uspořádali  jsme  soutěž 
„Nejkrásnější  zdobené  perníkové  vajíčko“.  Zdobená  vajíčka  hodnotili 
zaměstnanci školy. 

V měsíci dubnu  jsme si připomněli „Den ptactva" – pro děti byly připravené 
úkoly o ptácích, kteří se k nám vrací na jaře ze svého zimoviště. 

Poslední  dubnový  den  jsme  čarovali.  Kouzlili  jsme  s  práškem  do  pečiva 
a octem nebo třeba s vodou, Jarem a molitanem. 

Zanedlouho nás čekala oslava „Dne matek“ a s ní spojený jarmark. Prodávané 
výrobky vytvářely děti ve ŠD  za pomocí p. vychovatelek. Děkujeme všem, kteří 
nás podpořili  (třeba  i drobnou  finanční  částkou). Výtěžek  jarmarku bude použit 
na odměny a materiál pro děti do ŠD. 

Ještě  než  Vám  popřejeme  hezké,  slunečné  prázdniny,  chceme  poděkovat 
všem,  kteří  na  nás  v  průběhu  roku mysleli.  Děkujeme  za  odpadový materiál 
a sponzorské dary. Děkujeme všem, kteří nás podporují dobrým slovem. 

Nyní  nám  už  nezbývá  nic  jiného  než  popřát  rodičům  i  dětem  spokojené 
prožití letních prázdnin – hodně sluníčka a málo úrazů. A budeme se s Vámi těšit 
nasledanou v novém školním roce 2014/2015. 

za ŠD Magda Klašková a Petra Štefková 
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ČTENÍ 	POHÁDEK 	DĚTEM 	VE 	ŠKOLNÍ 	DRUŽINĚ	
V posledních letech se stále častěji objevují v médiích snahy a výzvy dětských 

psychologů o  to, abychom více  četli našim dětem. Propagují názor,  že  čtení  se 
může pro dítě stát také  i pravidelným oblíbeným večerním rituálem, při kterém 
pak  často  dochází  k  dlouhým  rozhovorům,  které  pozitivně  působí  nejen  na 
inteligenční,  ale  i  na  jazykový  vývoj  dítěte.  Zároveň  se  prohlubuje  vztah mezi 
rodičem a dítětem. Dalším pozitivním jevem je i to, že dítě má na chvíli rodiče jen 
pro  sebe  a  patří mu  veškerá  jeho  pozornost.  Právě  proto  rodiče  i  prarodiče 
mohou  výrazně  ovlivnit,  jaký  vztah  ke  čtení  a  ke  knížkám  všeobecně  budou 
jednou mít jejich děti či vnoučata. 

Seniorky našeho Klasu reagovaly na návrh pana starosty Ing. Lubomíra Šmída 
a pokusily se v letošním období zimních měsíců číst dětem ve školní družině. Po 
předběžné domluvě s vychovatelkami, paní Petrou Štefkovou a paní Magdalenou 
Klaškovou, jsme si to vyzkoušely v měsíci  lednu a únoru. Četly jsme těm dětem, 
které  dobrovolně  projevily  zájem  o  poslech  pohádky.  Čtení  se  účastnilo  15  až 
18 dětí, které si v klidu zasedly a zaposlouchaly se do děje. Po 15 – 20 minutách 
jsme  čtení  přerušily  a  chvíli  si  povídaly  na  dané  téma.  Potom  se  ve  čtení 
pokračovalo. Přestávka byla nutná,  aby  se udržela  jejich pozornost. Po dalších 
15 minutách čtení následovala opět kratičká přestávka a pak už nastala poslední 
fáze  čtení.  Celkově  jsme  s  těmito  dětmi  trávily  maximálně  60  minut. 
O přestávkách jsme se ptaly nejen na průběh děje, ale i na to, zda se na čtení těší 
nebo co by si sami chtěly přečíst. Také  jsme se ptaly, zda čtou sami anebo kdo 
jim nejvíce čte doma. Většina dětí říkala, že nejvíc jim čte maminka, na 2. místě 
byla jmenována babička a asi v jednom případě byl jmenován tatínek. A víte, na 
koho  se  děti  nejvíce  těšily?  No  samozřejmě  na  tu  svoji  babičku!  Když  se 
dozvěděly,  že  jim  přijde  příště  číst  ta  jejich  babička,  tak  o  to  více  se  radovaly 
a očka  se  jim  rozzářila.  Na  čtení  jsme  vybraly  klasické  české  pohádky  Boženy 
Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Vycházely jsme z toho, že v těchto pohádkách 
se  vždy  rozlišuje  dobro  a  zlo  a  v  závěru  vítězí  dobro  nad  zlem.  Na  rozdíl  od 
některých  současných  moderních  pohádek,  které  mají  jen  prázdný  děj  bez 
ponaučení.  

seniorky kobylnického Klasu 

LOUČENÍ 	SE 	ŠKOLOU 	
1.  9.  2009  jsme  na  naší  škole  otevřeli  všechny  ročníky  1.  stupně  základní 

školy. Podle počtu přihlášených děti  jsme některé  ročníky  spojovali. Naši první 
prvňáčci  –  tehdy byli  jenom  čtyři  –  letos odchází  z naší  školy na 2.  stupeň do 
okolních škol. Jejich vzpomínání na školu uvádím na závěr. Děti je psaly v hodině 
slohu a informatiky. 
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Škola se během dalších let rozrostla tak, že v příštím školním roce 2014/2015 
otevíráme  všech  pět  samostatných  ročníků.  V  prvním  ročníku  bude  15  dětí, 
všechny  byly  u  zápisu  šikovné. Už  se  na  ně moc  těšíme. Oznámení  o  začátku 
školního  roku  2014/2015  bude  na  webových  stránkách  školy  a  vyvěšeno  ve 
vitríně na budově školy. 

Martišková Ilona, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice  

Loučení se školou 
Můj první školní den začal 1. 9. 2009. Toho dne bylo úterý. Bylo to poprvé, co 

byla první třída v Kobylnicích. Přišla nás přivítat paní starostka Šmídová. Potom 
jsme se všichni rozešli do svých tříd. Prvňáci  jsme byli  jen čtyři. Já, Linda, Adéla 
a Vendula. Ve třídě na nás čekala paní učitelka, jmenovala se Zuzana Šmerdová. 

Učili  jsme se  číst, psát a počítat. První  třída uběhla  rychle a byly prázdniny. 
Potom začala druhá třída. Ve druhé třídě k nám přibyl další žák Honza. Bylo nás 
málo, tak nás spojili s páťáky. Měli  jsme  jinou paní učitelku – Věru Zápotockou. 
Učili  jsme  se  český  jazyk,  angličtinu, matematiku,  prvouku,  pracovní  činnosti, 
výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, čtení. Matematika začala být těžší, začali 
jsme se učit násobilku. Mě nejvíc bavilo čtení. 

Následovala  třetí  třída. Paní učitelku  jsme měli  stejnou  jako  v druhé  třídě. 
Byli  jsme  spojeni  s druháky. První dvě  třídy  jsme byli v přízemí a od  třetí  třídy 
jsme v prvním patře. Začali jsme se učit vyjmenovaná slova. Učení začalo být víc 
těžší. 

Nastala čtvrtá třída. Ve třídě nás přivítala jiná paní učitelka Ilona Martišková, 
která u nás zůstala až do páté třídy. Byli jsme spojeni s páťáky. Přibyly nám nové 
předměty  vlastivěda  a přírodověda.  Po  čtvrté  třídě nastala pátá  a poslední na 
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Sandra Valová 

Loučení se školou 
V první třídě jsme byly jen čtyři holky. Celé přestávky jsme si hrály a povídaly. 
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dobré  vztahy  s páťačkami. Celou družinu  si  s námi hrály na  rodinku  a  já  jsem 
vybarvovala obrázky do vlastivědy. 
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Ve druhé třídě jsme měli ve třídě páťáky. Byli jenom tři a nás pět. Přibyl nám 
totiž nový  žák Honza. Učila nás paní učitelka  Zápotocká. Při učení byla  zábava 
a mě nejvíce ze všeho zajímala prvouka. 

Stejná paní učitelka nás měla i ve třetí třídě. Bylo už méně her, ale při učení 
vyjmenovaných  slov  jsme  zase hodně  kreslili. Ve  čtvrté  třídě  jsme byli  spojeni 
dohromady s páťáky. Naší třídní učitelkou se stala paní ředitelka. 

V druhém pololetí s námi paní učitelky nacvičovaly divadlo, básničky a písně 
na Den matek. Naše představení o Červené Karkulce sklidilo úspěch. Teď v páté 
třídě  je nás pět holek a  jeden kluk Honza. Ve třídě  jsme dohromady se třeťáky. 
Jako minulý rok máme paní ředitelku. Celý rok s námi procvičovala učivo českého 
jazyka  a  matematiky,  pomáhala  nám  s  přípravou  na  přijímací  zkoušky  na 
gymnázia. Škola mě od první do páté třídy bavila, mám ráda všechny předměty. 

Vendula Šilhánová 

Naše škola 
Kobylnická škola je jen do pátého ročníku a to je velká škoda, protože se mi 

tu  líbí a mám tu spoustu kamarádů. V první třídě jsme byli jen čtyři, čtyři holky. 
Učila nás Zuzana Šmerdová. Když  jsme se  jí šly na něco zeptat do kabinetu, tak 
jsme se vždycky ptaly, jestli je tam paní učitelka Zuzanka. 

Ve druhé třídě k nám přibyl nový spolužák. Byli jsme malá třída, a proto nás 
spojili s pátou třídou, kde byli jen tři žáci. Naše oblíbená učitelka Věra Zápotocká 
nás  učila  ve  druhé  a  třetí  třídě. Měli  jsme  ji  hrozně  rádi,  a  proto  ji  jezdíme 
navštěvovat do Vyškova. Budu také vzpomínat na pátou a čtvrtou třídu, kdy nás 
učila paní  ředitelka Mgr.  Ilona Martišková. Ve  čtvrté  jsme byli  spojeni  s pátou 
třídou.  

S páťáky jsme už byli větší třída. V páté třídě k nám přibyla nová spolužačka. 
Každý  rok  jezdíme na nějaké  výlety. Byli  jsme  třeba  v nově  zrekonstruovaném 
planetáriu. Vypadalo  to  jako  v příběhu, nebo  jako  kdybychom  leželi pod  širým 
nebem. Ráda vzpomínám  i na výlet  lodí, kde  jsme byli ve druhé  třídě.  Jeli  jsme 
Baťovým kanálem a na konci  jsme opékali špekáčky. Se školní družinou  jezdíme 
do muzea  ve  Šlapanicích.  Tento  rok  jsme  jezdili plavat do Blučiny.  Jezdili  jsme 
tam i minulý rok.  

Adéla Zlatníková 

Škola Kobylnice 
Letošním  rokem  ukončím  prvních  pět  let  školní  docházky  v  Kobylnicích. 

V první třídě jsem měla jen tři spolužačky. Byli jsme vlastně první prvňáci ve škole 
v Kobylnicích. Naše třídní učitelka byla Zuzana Šmerdová. Byla fajn. Měla kroužek 
flétny. Ve druhé  třídě k nám přistoupil nový žák. Protože nás bylo málo, spojili 
nás  s  pátou  třídou,  která měla  jen  tři  žáky. Naše  nejoblíbenější  učitelka  Věra 
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Zápotocká nás učila druhý a třetí ročník. Protože jsme ji měli rádi, jezdíme k ní na 
návštěvu do Vyškova. Také budu ráda vzpomínat na čtvrtý a pátý ročník, kdy nás 
učila  paní  ředitelka Mgr.  Ilona Martišková. Momentálně  jsme  spojeni  s  třetím 
ročníkem, přistoupila k nám nová žačka. 

Každým  rokem  jezdíme  na  výlety  a  ve  škole máme  různé  soutěže. Máme 
školní zahradu. Škola se velice vylepšila, dostavělo se další patro.  Jsem ráda, že 
jsem mohla strávit prvních pět let ve škole v Kobylnicích. 

Linda Benešová 

8. 	KOBYLNICKÁ 	OBECNÍ 	ZABIJAČKA 	
29. března  letošního  roku  pro‐

běhla  na  Výletišti  už  poosmé 
Kobylnická obecní zabijačka a vůbec 
jí  neubralo  na  zajímavosti,  že 
i tentokrát byla bez porážky pašíka. 
Letos nám počasí opravdu přálo, už 
od ranních hodin byla krásně modrá 
obloha  a  sluníčko  svítilo.  Celý  den 
bylo co  jíst a pít,  takže všichni, kdo 
přišli,  si  mohli  pochutnat  na  zabijačkových  pochoutkách  našeho  mistra 
místostarosty  Stanislava  Dolanského.  Ani  tentokrát  nezklamal  naše  očekávání 
a jako každý rok jsme se olizovali až za ušima.  

Teplé počasí vylákalo do krásné soboty mnoho návštěvníků. Na zabijačce se 
vystřídalo asi 400 návštěvníků a pro nás, kteří to organizujeme,  je takový zájem 
přímo pohlazením po duši. Všechen ten čas a práce, kterou zabijačce věnujeme, 
se tak zúročí a nejsou zbytečné. 

Jeden náš  spoluobčan mi  jednou  řekl,  že  když dostane do  ruky  Kobylnické 
listy,  tak  se  tam  hlavně  všichni  chválíme.  Nevím,  jestli  to  tak  vidí  i  jiní 
spoluobčané  a  tak  abych  nepokazila  naši  tradici,  opět  musím  poděkovat 
a pochválit všechny, co nám pomáhají, aby se vše podařilo. 

Nejprve  je  potřeba  poděkovat  všem,  co  jsou  v  první  linii:  Staňa Dolanský, 
Vlasta a Zdeněk Staňovi, Milan Ulbrich, Lubomír Šmíd,  Jiří Pochop, Vašek Šmíd 
a Verča Vilímová. 

To jsou ti, kdo pro Vás zhotovují výborné produkty.  
Bez zázemí v „garáži“, kde se vydává vše od jídla a pití, by to však také nešlo 

a zde  jsou  zástupci  té  druhé  důležité  skupiny. Velký  dík  patří: Dáši Dolečkové, 
Jarce Urbánkové, Martině Zichové, Zdeně Karmazínové, Věře Floriánové, Aleně 
Ulbrichové, Majce Ustohalové, Evě Mazalové, Růži Rudolecké a Daně Šmídové. 
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Nesmím ale zapomenout na ty, kteří nejsou přímo při zabijačce vidět. Touto 
cestou  bych  jim  chtěla  poděkovat:  Petře  Štefkové, Magdě  Klaškové  a Magdě 
Šmídové, které se věnovaly dětem. 

No  a na  konec nesmím  zapomenout na naše  zástupce,  kteří nám  celý den 
pouštěli  hudbu.  Díky  Josefovi  a  Petrovi  Floriánovým  byla  po  celou  sobotu 
příjemná atmosféra, a kdo chtěl, mohl si i zatancovat. 

Dík patří i restauraci Za Kovárnou, neboť byli ochotní otevřít restauraci dříve 
a umožnili všem návštěvníkům vepřových hodů používat jejich sociální zařízení. 

Poděkování patří i těm, kteří jakkoli podpořili naše úsilí. 
V příštím roce opět na shledanou. 

za kulturní komisi Jana Poláčková 

A velké díky patří i Janě Poláčkové, která, přestože prožívala nelehké období, 
přípravě  zabijačky  věnovala  hodně  času  a  sil.  Zase  všechno  běželo  jako  po 
drátkách,  zase  jsme  všichni  věděli,  co máme  dělat,  jaké  jsou  naše  úkoly.  I  to 
počasí jí přálo… Díky za to, že si všichni návštěvníci mohli užít příjemnou sobotu. 

Jani díky , všichni „zaměstnanci“ obecní zabijačky 

JARNÍ 	ÚKLIDOVÝ 	DEN 	
V  letošním  roce proběhl  tradiční úklid odpadků  v okolí naší obce  v  sobotu 

12. 4. Ráno se u hasičky sešlo asi 50 brigádníků. V posledních letech se této akce 
zúčastňuje  hodně  rodičů  s  malými  dětmi.  Ti  se  vydávají  sbírat  odpadky  do 
klidnějších lokalit, do Hloušku a pod Borky. Zbytek dospělých jde sbírat odpadky 
do příkopů podél příjezdových silnic. Jsou to většinou zkušení „sběrači“, kteří se 
účastnili  i  minulých  úklidů.  Letos  jsme,  vzhledem  k  brzkému  nástupu  jara, 
odpadky  hledali  obtížněji  ve  vyšší  trávě,  ale  i  tak  jsme  jimi  zaplnili  polovinu 
kontejneru.  Všichni  brigádníci  se  ze  svých  tras  vrátili  po  asi  dvouhodinovém 
sbírání  a  u  udírny  na  hřišti  je  zase  jiní  brigádníci  odměnili  douzovanou 
debrecínkou.  Počasí  letos  bylo  přívětivé  a  tak  jsme  si  mohli  na  hřišti  chvíli 
posedět, popovídat a děti si zde mohly pohrát. 

Alena Ulbrichová 

VÝLETNÍ 	RALLYE 	
Dne 27. 4. 2014 proběhla po našem okrese RALLYE – neobvyklé putování po 

více  i  méně  známých  místech  regionu.  Každá  posádka  obdržela  mapu 
s vyznačenými místy, podle které si každý naplánoval vlastní trasu, a hrací kartu 
s úkoly.  Zúčastnily  se  nakonec  pouze  čtyři  rodinné  posádky,  které  plnily  úkoly 
např. v Hostěnickém propadání, na Mohyle Míru, na Santonu, ve Slavkovském 
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pivovaru,  na  Křenovické  vyhlídce  a  na  jiných  dalších  místech.  Nerozhodoval 
celkový  čas,  ale  co  nejméně  najetých  kilometrů  a  splněné  úkoly  na  soutěžní 
kartě. Všechny nástrahy nedělního odpoledne nejlépe  zvládla  rodina  Štefkova, 
které  gratulujeme  k  výborným  orientačním  i  vědomostním  znalostem.  Počasí 
přálo  a  hodnotné  auto‐ceny  si  zasloužily  všechny  zúčastněné  posádky, malí  i 
velcí,  srdečně  blahopřejeme!  Spoluorganizátorům  děkuji  za  precizní  přípravu, 
která  si  vyžádala  nemálo  času,  posádkám  děkujeme  za  účast  a  obci  za 
sponzoring. 

za sportovní komisi Petr Peško 

KOBYLNICKÁ 	RALLYE 	OČIMA 	ČLENŮ	VÍTĚZNÉ 	
POSÁDKY 	

Kobylnická rallye 
Trasa vedla od tenisové zdi, museli  jsme mít co nejméně km a splnit hodně 

úkolů. Moc mě to bavilo, byli  jsme na nejtěžším úkolu – počítání patníků.  Jsem 
nejraději, že jsme byli první. Jsem šťastný, že jsme získali zlatý věnec. Příště chci 
jet zase a těším se nashledanou. 

Kobylnická rallye 
Start  rallye  byl  u  tenisové  zdi.  Trasa  vedla  přes  Žuráň,  Santon, Hostěnické 

propadání, Křenovice, Mohylu míru, Slavkov, Holubice. Nejzajímavější byly úkoly 
např.: počítání soch v parku, hledání znaku, počítání betonových patníků, nejtěžší 
bylo najít dva stromy srostlé ve výšce. Trasu si týmy určovaly samy. Konečný sraz 
byl v 18:00 na Výletišti v Kobylnickém parku. Vyhrál ten tým, který měl nejméně 
najetých km a nejvíce bodů. Přihlásily se  jen 4  týmy. A doufám, že příště bude 
více účastníků . 

 

REJ 	ČARODĚJNIC 	2014 	
Poslední dubnový den  letošního  roku  jsme  se opět  setkali na oblíbené akci 

„Rej  čarodějnic“  pořádané  restaurací  Za  Kovárnou.  Díky  krásnému  a  teplému 
počasí se nás zde sešlo opravdu hodně. Jediný stůl v parku nezůstal neobsazený.  

Tato milá společenská akce byla i letos zahájena slavnostním zapálením ohně 
a symbolickým  upálením modelu  čarodějnice,  kterou  zejména  pro  děti  vyrobil 
pan  Richard  Bílý,  který  společně  s  panem  Karlem  Klaškou,  jako  zástupci 
kobylnických hasičů, strážili oheň a zajistili dostatečnou zásobu dřeva k opékání 
buřtů.  K  bujarému  dovádění,  tanci  i  poslechu  zahrála  tradičně  všem  známá 
kapela Nota Bene, se kterou jsme se všichni bavili do pozdních večerních hodin. 
Nechyběly ani soutěže pro děti, sladké odměny nejen pro přítomnou drobotinu, 
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buřtů.  K  bujarému  dovádění,  tanci  i  poslechu  zahrála  tradičně  všem  známá 
kapela Nota Bene, se kterou jsme se všichni bavili do pozdních večerních hodin. 
Nechyběly ani soutěže pro děti, sladké odměny nejen pro přítomnou drobotinu, 
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snaží ukázat, co v nich je. No a v poslední řadě tu máme ženy a muže, kteří si při 
nástupu na hru vzpomenou na dětská léta a plně se oddávají hře. Dokáží vydržet 
až do konce hry i když sami vypadli třeba již v prvním kole. Fandí a podporují až 
do poslední rozhodující kuličky. 

Jako  pokaždé  bych  chtěla  poděkovat  všem,  kdo  nám  přispěl  na  výhry 
především pro naše malé soutěžící. Byli to: Autodoprava Lhotský, restaurace Za 
Kovárnou, manželé Vašíčkovi, Honza Hrazdira a všem co přispěli i malou částkou 
pro děti. 

 
A jaké bylo pořadí? 

 
Děti  do 3 let  3‐5 let  6‐9 let  nad 10 let 

1. místo  Ludvík  
Cecálek 

Honzík  
Kubát 

Ondra  
Matula 

Tomáš  
Král 

2. místo  Lucie  
Procházková

Emma  
Zlatníková

Ája  
Pastyříková

Marcel  
Šimandl 

3. místo  Jakub  
Florian 

Marek  
Novotný 

Nikol  
Kryštofová 

Adam  
Kvasnička 

 
Dospělí  ženy  muži 
1. místo  Martina Garlíková  Ctibor Matula 
2. místo  Martina Zichová  Gustav Urbánek 
3. místo  Iveta Němcová  Lukáš Žáček 

 
Všem výhercům gratuluji, ale myslím si, že vyhráli všichni, kteří přišli, zahráli 

si a prožili bezva odpoledne. 
I letos jsme si vyzkoušeli, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

za kulturní komisi Jana Poláčková  

POZVÁNÍ 	RESTAURACE 	ZA 	KOVÁRNOU 	 	
Všechny  vás  srdečně  zveme  společně  s  KOBYLNICKÝMI  ŽENÁČI  na  další 

KOBYLNICKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ dne 20. 9. 2014 od 16:00 do parku před 
sokolovnou.  Těšit  se  můžete  opět  na  krojovaný  průvod,  skvělou  muziku, 
předvedení  „Moravské  besedy“,  ochutnáme  burčák  i  víno  z moravských  vinic, 
kobylnické trdelníky a různé dobroty z grilu.  

Na setkání s vámi se těší Váš hospodský Franta Kučera a kobylničtí ženáči. 
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www.elektrowin.cz

VYKLIĎTE 
PŮDY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE 
V RECYKLACI

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spotřebiče 
na sběrné dvory nebo 
na jiná určená místa 
zpětného odběru.  
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SUDOKU 	
Vyplňte  políčka  číslicemi  od  1  do  9  tak,  aby  se  v každém  sloupci,  každém 

řádku a každém vyznačeném čtverci 3 x 3 vyskytovala každá číslice právě jednou. 

8  6    5      7  4   

  1      8  2       

2      3  7         

      2        6  3 

3    1        5    7 

6  9        3       

        2  8      1 

      7  3      9   

  7  8      5    3  6 

KAKURO 	
Doplňte cifry od 1 do 9  tak, aby  jejich  součet v dané  části  řádku  či  sloupce 

odpovídal číslu na kraji. V této části může být každá cifra uvedena pouze jednou. 
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