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SLOVO 	STAROSTY 	
Původně  jsem si myslel, že tentokrát bych napsal spíše něco až na poslední 

stranu  a  tím  symbolicky  uzavřel  volební  období.  Chtěl  bych  totiž  na  konci 
funkčního období  všem poděkovat. V  knížkách  se  ale  člověk potkává  s  tím,  že 
poděkování  autora  je  ještě před první  kapitolou. A  tak  se  snad  tento  článeček 
hodí i sem… 

Už  jsem se v některých dřívějších Listech zmínil, že mám radost, když mohu 
poděkovat  za  konkrétní  nezištnou  pomoc.  To  se  za  tyto  čtyři  roky  skutečně 
opakovaně  stávalo  a  jsem  rád,  že  v  obci  jsou  lidé,  kteří mají  ruce  připraveny 
k takové pomoci. Když jsem ale teď uplynulé období bilancoval, uvědomil jsem si, 
že  je  často  za  co děkovat  i  když  člověk neumí  tak úplně pojmenovat,  za  co  je 
vlastně vděčný. A mnohdy to ani není pomoc fyzická, ale třeba dobré slovo nebo 
rada  a  někdy  taky  napomenutí.  Nemůžu  a  ani  nechci  konkrétně  jmenovat 
všechny, protože moje poděkování patří vlastně všem.  

V  roce  1994  byl  natočen  film Díky  za  každé  dobré  ráno. Dobrý  film  podle 
dobré knihy. Není  to sice stále veselé, ale úsměv  člověku vydrží na  tváři  takřka 
celý  film. A myslím  si,  že  v  tomto duchu by  se měl prožívat  vlastně  celý  život. 
Sourozenci Ulrychovi zpívají  jednu písničku se stejným názvem, ve které se  jako 
refrén vyskytuje text: 

Dík  za všechno  to dobré,  co nás potkalo, dík  za všechno  to  zlé,  co  se nám 
nestalo. 

Na tato slova jsem nenarazil náhodou. Kdo mě zná, ví, že zpívám rád a mám 
rád dobře napsané písničky. K těm patří i další z hitů této sourozenecké dvojice, 
která  je zhudebněním básně Jana Skácela na motivy modlitby Františka z Assisi. 
Jistě  jste  ji  mnozí  už  někdy  slyšeli,  ale  pro  připomenutí  verše  Jana  Skácela 
přikládám: 

 
Pane, ať jsi stéblo trávy 
nebo obyčejný list, 

prosím, dej, ať aspoň trochu umím 
ve tvých vzkazech číst. 

Prosím, dej, ať řeči stromů 
aspoň trochu rozumím, 
ať vědí, že se učím 
a že nic neumím. 

 
Dej ať zlomím svoji pýchu, 
dej mi hledat pokoru, 

když se trápím zbytečnostmi, 
ať pohlédnu nahoru. 
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Ať mi stačí dohlédnout na obzor, 
který jsi mi dal, 

ať se smířím se vším, 
co jsi mi kdy vzal. 

 
A dej mi sílu snášet pokorně, 

co změnit nemám sil, 
odvahu, abych to, nač stačím, 
na tomhle světě pozměnil, 

a také prostý rozum, 
který vždycky správně rozezná, 

co se změnit nedá 
a co se změnit dá. 

 
Přál bych nám všem, abychom se snažili podle těchto veršů se chovat a aby 

se nám to dařilo. A pro tuto chvíli ještě jednou děkuji za všechno to dobré, co mě 
potkalo a děkuji i za to zlé, co se mi nestalo! 

Děkuji Vám všem za každou i minimální pomoc, za dobré slovo, za podporu, 
a třeba i za napomenutí. Často člověk „pro oči nevidí“ a někdy stačí opravdu jen 
malé připomenutí a všechno se jeví úplně jinak. 

Děkuji  za  spolupráci  v  právě  končícím  volebním  období  a  přeji  Vám  všem 
především zdraví, dobrou mysl a optimismus. 

Lubomír Šmíd, starosta 

SLOVO 	MÍSTOSTAROSTY 	
Opět se ukázalo, že čtyři roky v  lidském životě utečou  jako voda. Chtěl bych 

poděkovat  Vám  všem,  kteří  jste  nás  podpořili  v  posledních  volbách  do 
Zastupitelstva obce Kobylnice. Dali nám důvěru pracovat pro naši obec. Někdo 
přispěl více někdo méně prací,  radou,  či kritikou k  tomu, aby  se nám  tu dobře 
žilo. Podařilo se vybudovat a dokončit mnoho věcí, které jsme si dali jako závazek 
pro  toto  čtyřleté období  (podrobněji  se píše na  jiném místě). Věřte, nebylo  to 
někdy  vůbec  jednoduché bojovat  s úředníky  ze  šlapanického  „úřadu“. Ač  jsme 
taky „úřad“, byl to  i pro tak zkušeného starostu,  jakým bezesporu  Ing. Lubomír 
Šmíd  je, tvrdý oříšek. Nakonec ho vždy rozlouskl!!! Tímto mu chci poděkovat za 
sebe a jistě i za Vás všechny, kteří chtějí vidět, co vše pro naši obec za čtyři roky, 
taky  s  přispěním  nás  všech,  vybudoval.  Velkou  pozornost  je  však  potřeba 
následně věnovat obnově a údržbě všeho, co  jsme za poslední roky vybudovali. 
Dřevěné  prvky  zub  času  nejvíce  nahlodává  a  tak  údržba  Výletiště,  laviček 
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a prolézaček zabere hodně času a stojí nemalé prostředky z obecní kasy! Nemalé 
prostředky obec také vynakládá na údržbu zeleně v obci a jejím okolí. 

Jsem rád, že se daří s Vaší pomocí bojovat s vandalizmem, který nám čas od 
času  ztrpčuje  život.  Pomáhá  nám  v  tom  úspěšně  i  obecní  policie.  Je  třeba  si 
uvědomit, že majetek je vlastně nás všech! Snažíme se udržovat obec upravenou 
a čistou. Pomáháme  s  likvidací  trávy,  větví,  starého nábytku,  sutě, polystyrenu 
a papíru. Mimochodem, toho se jen za minulý rok vybralo osm kontejnerů. To je 
kus  lesa!!!  Tyto  věci  dříve  končily  většinou  v  popelnicích  nebo  se  spalovaly 
a otravovaly ovzduší nám všem. 

Do dalšího období budu usilovat o Vaši podporu pro mě a občany, kteří  se 
rozhodli  kandidovat  jako  nezávislí  na  kandidátce  KDU.  Myslím,  že  máme  co 
nabídnout,  ale hlavně  za námi  je  vidět práce po  celé  čtyři  roky.  Jisté  je,  že  se 
nepodařilo  uspokojit  všechny  Vaše  požadavky  a  nápady.  Vždy  jsme  se  snažili 
pracovat  ve  prospěch  většiny.  K  čemu  je  osmdesát  kandidátů,  když  jen  jedna 
pětina chce opravdu pomoct a něco dělat pro obec. Ne  jenom bořit, ale hlavně 
tvořit. Kontrola musí být, ale smysluplná! 

Věřím,  že  budete  mít  šťastnou  ruku  při  kroužkování  kandidátů,  ať  jsou 
z jakékoli  kandidátky. Hlavně,  ať  jsou odhodláni pracovat pro  rozvoj naší obce 
a udrží nastavené hodnoty. Aby Kobylnice byly obcí, kam se budou občané rádi 
vracet za zábavou nebo za prací. 

Přeji  Vám  všem,  ať  už  se mnou  souhlasíte  nebo  ne:  Hodně  zdraví,  štěstí 
a tolerance. Ať už jako sousedé nebo kamarádi.  

místostarosta Stanislav Dolanský 

Poděkování 
Děkuji  všem  pracovníkům,  kteří  v  naší  obci  pracují  přes  Úřad  práce  jako 

veřejně prospěšní pracovníci: pan Jiří Pochop, pan Antonín Gertner a paní Alena 
Ulbrichová.  Někteří  opakovaně,  jiní  poprvé.  Vážím  si  jejich  práce,  kterou 
vykonávají  pro  naši  obec.  Ne  každý  by  takovou  práci  byl  ochoten  vykonávat. 
Uklízet po celé obci, co naši miláčkové dovedou nadělit, není vždy jednoduché. 

Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Františku Janíčkovi, který byl zaměstnanec 
obce  a  od  desátého  srpna  si  užívá  důchodu!! Hodně  lidí  se  na  Tebe  ptá,  což 
svědčí o oblibě a spokojenosti mezi občany, se kterými jsi přicházel do styku. Ať 
už na Horním dvoře nebo na dědině. Přeji Ti hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
„Díky Franto“ a užívej důchodu! 

místostarosta a bývalí spolupracovníci 
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STŘÍPKY 	Z 	RADY 	OBCE 	
•  Rada  obce  schválila  objednání  plynového  sporáku Mareno  s  plynovou 

troubou od firmy SEVEZA, spol. s r.o. do kuchyně ZŠ. Původní sporák je ze 70. let 
minulého století. 

•  Rada obce schválila dar SDH Kobylnice ve výši 3.785 Kč za sběr železného 
odpadu. 

•  TJ Sokol provedla jménem obce jarní sběr železného šrotu. Jeho výtěžek 
činí 15.100 Kč. Obec pravidelně řeší tuto záležitost formou daru pro TJ Sokol. 

•  RO schválila mezi obcí Kobylnice a T‐Mobile Czech Republic, a.s. novou 
nájemní smlouvu, podle které poskytuje nebytové prostory ve sklepě a na střeše 
budovy OÚ  společnosti  T‐Mobile  k  umístění  a  provozování  telekomunikačního 
zařízení pro pokrytí signálu mobilních  telefonů na území obce. V nové smlouvě 
bylo dojednáno navýšení nájmu z 50 na 65 tis. Kč/rok. 

•  RO  schválila  poskytnutí  daru  TJ  Sokol  Kobylnice  ve  výši  5.000  Kč  na 
pořádání Kuňava Cup dne 21. 6. 2014. 

•  K pozemku p. č. 376/17 byl schválen záměr prodeje a žádný další uchazeč 
se  k případné  koupi nepřihlásil. Rada proto doporučuje  zastupitelstvu  stanovit 
vzhledem k situaci pozemku a způsobu jeho zastavění cenu v místě obvyklou a to 
250 Kč/m2. 

•  RO neschválila uspořádání sbírky použitého textilu ve prospěch Diakonie 
Broumov. 

•  RO  schválila  dar  fyzické  osobě Vlastimilu  Knotkovi  ve  výši  5.000  Kč  na 
financování  výpůjčky  krojů  na  tradiční  hody  s  poskytnutím  3  nákupních 
poukázek, každá v hodnotě 300 Kč do tomboly. 

•  RO  schválila  zakoupení  fotoobrazu  obce  –  šikmého  leteckého  snímku 
včetně jeho digitální podoby a práv k němu. 

podle podkladů z rady obce zpracovala Ivana Kvasničková 

JAK 	SE 	VYVÍJEL 	MAJETEK 	OBCE 	ZA 	POSLEDNÍ 	
VOLEBNÍ 	OBDOBÍ 	(2010‐2014) 	

Každý dobrý hospodář se snaží svůj majetek udržovat, obnovovat a případně 
rozšiřovat. Jen tak mu majetek může sloužit po dlouhá léta a může mu ulehčovat 
i  zpříjemňovat  život.  I  obec  by měla  být  takový  „dobrý  hospodář“  jen  s  tím 
rozdílem, že  tento majetek musí sloužit všem a  také musí zajišťovat všestranný 
rozvoj obce. Jak se to tedy v tomto volebním období dařilo? 

V prvé  řadě bych se zmínil o  investicích a s nimi spojených nákladech. Není 
tak úplně  samozřejmé,  že máme  splaškovou kanalizaci.  Ještě  stále  je v  ČR více 
než polovina obcí, které ji zatím nemají, a mnohé z nich jsou  i výrazně větší než 
Kobylnice. Nám  se  kanalizaci podařilo dobudovat před 8  roky  a  teď – do  roku 
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2016 – ještě splácíme roční úvěr ve výši 1,388 mil. Kč. Za poslední 4 roky jsme tak 
uhradili 5,553 mil. Kč.  

V  roce  2011  jsme  kromě  toho,  v  souvislosti  s  pokládkou  kabelů  E.ONu  do 
země,  vybudovali  na  návsi  nové  veřejné  osvětlení  v  hodnotě  1,377 mil. Kč 
a bezdrátový rozhlas za 149 tis. Kč. V tomtéž roce se nám  ještě podařilo pořídit 
tzv. Oranžové  hřiště  na  školní  zahradě  za  300  tis.  Kč  a  další  drobné  investiční 
aktivity, takže jsme investovali 3,431 mil. Kč. 

V  následujícím  roce  2012  byla  hlavní  investiční  akcí  nástavba  ZŠ  a MŠ,  při 
které  byly  vybudovány  3  nové  učebny  včetně  šaten,  hygienického  zázemí, 
kabinetu a  spojovacího krčku  se  starou budovou  školy a zároveň byla  částečně 
zateplena  škola,  školka  i  obecní  úřad.  V  rámci  této  akce  byl  pro  zajištění 
bezbariérového přístupu do nástavby i do horního patra OÚ pořízen také výtah. 
Tato  akce  stála  6,696 mil.  Kč  a  celkem na  investice obec  vydala  v  tomto  roce 
8,234 mil. Kč.  

V roce 2013 se po několika letech podařilo dohodnout podmínky s Policií ČR 
a mohli  jsme  zřídit  autobusovou  zastávku u hřbitova  v hodnotě 1,731 mil. Kč. 
Kromě  toho  byla  škola  vybavena  novým  nábytkem  a  hlavně  moderní 
elektronickou didaktickou technikou, kterou si mohli všichni zájemci prohlédnout 
i vyzkoušet při dni otevřených dveří. Za vybavení školy jsme v tomto roce zaplatili 
513  tis.  Kč. Další  investicí,  kterou  jsme  si  otestovali  hned  na  hody,  byla  nová 
úprava parketu v parku před sokolovnou za více než 300 tis. Kč. V loňském roce 
byl ještě zateplen strop nad kancelářemi a zřízen archiv na půdě obecního úřadu. 
Celkem obec v roce 2013 proinvestovala 4,226 mil. Kč. 

Letos je hlavní aktivitou vybudování parkoviště na ulici Táborské, které spolu 
s prodloužením chodníku k ulici U Mlýna a novou  lávkou přes bývalý náhon na 
druhém konci ulice ke garážím v Hloušku stálo 2,316 mil. Kč. Stejně  jako každý 
jiný rok  jsme  i  letos  investovali např. do veřejné zeleně a péče o ni, do herních 
prvků v parku a ve  škole, do  školní kuchyně. Celkové  investiční náklady  i  letos 
přesáhnou 4 mil. Kč.  

Celkem  obec  za  volební  období  pořídila  majetek  za  více  než  20  mil.  Kč. 
K realizaci všech  investičních akcí nám také napomohly různé dotace. Za minulé 
volební  období  se  podařilo  zajistit  dotace  v  celkové  výši  4,546 mil.  Kč,  z  toho 
investiční z Jihomoravského kraje byly ve výši 1,776 mil. Kč. Největší z nich byla 
na  výstavbu  autobusové  zastávky  ve  výši  750  tis.  Kč,  další  byla  500  tis.  Kč  na 
nástavbu  školy, 150  tis. Kč na  veřejné osvětlení. Od Nadace  ČEZ  jsme obdrželi 
dotaci  ve  výši  300  tis.  Kč  na  vybudování  dětského  hřiště,  prostřednictvím 
Sdružení  obcí Mohyla míru  byl  pořízen měřič  rychlosti  na  Pratecké  ulici  apod. 
V tomto  roce  usilujeme  ještě  o  dotaci  na  pořízení  štěpkovače  a  kompostérů 
v hodnotě cca 600 tis. Kč. Jsem rád, že všechny nové věci slouží veřejnosti, i když 
to často už ani nevnímáme.  
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Majetek je však také třeba udržovat a proto se obec každoročně věnuje také 
opravám.  Ty  nejdražší  jsme  prováděli  letos.  Po  40  letech  existence  dešťové 
kanalizace  jsme  nechali  zpracovat  její  pasport  a  vyhledat  všechny  závady. 
Náklady na opravy  kanalizace  tak  činily přes 300  tis. Kč. Muselo  se  vybudovat 
několik nových kanalizačních šachet (např. na ulici Ponětovické), řada dalších se 
musela důkladně opravit, v jedné jsme dokonce museli vysekat asfalt, který tam 
silničářům  někdy  v  minulosti  natekl  a  částečně  ucpal  profil  kanálu.  Po 
kamerových  zkouškách  tak můžeme  říci,  že dešťová kanalizace  je  snad  zase na 
dlouhou dobu v pořádku.  

Další  významnou  položkou  v  údržbě  byly  opravy  chodníků,  které mnohdy 
právě  s  opravami  dešťové  kanalizace  souvisely.  Byl  tak  například  znovu 
vybudován chodník u spodního dvora a zrekonstruován nájezd do dvora horního. 
Také byl  znovu upraven nájezd ke garážím v Hloušku a urovnán prašný povrch 
této zpevněné komunikace. Celkem se za opravy chodníků a místních komunikací 
za čtyři roky vydalo zhruba 235 tis. Kč.  

Každoroční opravy  se vyskytují na veřejném osvětlení,  technice pro údržbu 
zeleně, na sportovištích, v parcích. Také OÚ, knihovna nebo hřbitov potřebují čas 
od  času údržbu. Celkem obec za poslední 4  roky vydala na údržbu a opravy ze 
svého rozpočtu skoro 850 tis. Kč. 

Chtěl  bych  na  tomto místě  poděkovat  zejména místostarostovi  Stanislavu 
Dolanskému,  který  pečlivým  dohledem  zjišťuje  závady  na  majetku  obce  už 
v jejich počátcích a tak se daří je odstranit s minimálními náklady.  

Děkuji také Vám všem, kteří nejste lhostejní, kteří se k majetku obce chováte, 
jako k vlastnímu, protože tento majetek  je opravdu nás všech.  I díky Vám všem 
netrpíme v Kobylnicích vandalismem a nově pořízený majetek nám může sloužit, 
ulehčovat i zpříjemňovat náš život jako každému dobrému hospodáři. 

Lubomír Šmíd, starosta  

SBĚRNÉ 	MÍSTO 	
Před  prázdninami  se  podařilo  uvést  do  provozu  další  „sběrné  místo“ 

u vchodu do horního dvora. Postupně se vybavilo kontejnery. V dnešní době  je 
možno tady uložit bílé sklo, barevné sklo, plasty, PET  lahve, papír a textil. Papír 
sem mohou odkládat hlavně občané, kteří  z  časových důvodů nemohou využít 
otvírací  dobu  sběrného  místa  na  horním  dvoře,  kam  ho  budou  obecní 
zaměstnanci následně přenášet. 

Toto sběrné místo vybudovali obecní zaměstnanci. Byl použit materiál, který 
nám  zbyl  z  různých akcí budovaných obcí. Železo dodal a montáž provedl pan 
Ulbrich.  
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Další možnost odkládání  tříděného odpadu  jistě všichni přivítali. Díky všem, 
kteří se na této akci podíleli. 

místostarosta 

ZASTUPITELSTVO 	OBCE 	2010 	– 	2014 	
Stávající zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách ve dnech 15. 10. 

a 16. 10. 2010. Volby tehdy dopadly následovně: 

Číslo strany  Název strany  Počet hlasů  Počet mandátů 
1  KDU‐ČSL  1 738  22,80 %  3 
2  ODS  882  11,57 %  2 
3  Sdružení Za Kobylnice  479  6,28 %  1 
4  TOP 09  2 543  33,36 %  5 
5  Nezávislí pro Kobylnice  1 980  25,98 %  4 

Členy zastupitelstva obce byli zvoleni tito zastupitelé: 
KDU‐ČSL  Šmídová Dana 
  Pecl Jiří 
  Poláčková Jana 
ODS  Trhlík Lubomír 
  Kučerová Jarmila 
Sdružení Za Kobylnice   Beneš Petr 
TOP 09  Šmíd Lubomír 
  Votápek Ladislav 
  Rudolecký Kamil 
  Matula Ctibor 
  Peško Petr 
Nezávislí pro Kobylnice  Dolanský Stanislav 
  Karmazínová Zdenka 
  Ulbrichová Alena 
  Ulbrich Milan 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolilo radu obce v tomto složení: 
starosta Lubomír Šmíd, 
1. místostarosta Stanislav Dolanský, 
místostarosta Jiří Pecl, 
člen rady obce Ladislav Votápek, 
členka rady obce Zdenka Karmazínová. 

V následujících  tabulkách  je  zobrazena  účast  zastupitelů  na  jednotlivých 
zasedáních zastupitelstva obce. 
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číslo zasedání  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Beneš Petr  I  I  I  I  I  I  I  I  –  I  I  I  I 
Dolanský Stanislav  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Karmazínová Zdenka   I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Kučerová Jarmila   I  I  I  I  I  I  –  I  –  –  I  –  I 
Matula Ctibor  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Pecl Jiří  I  I  I  I  I  I  I  I  I  –  I  I  – 
Peško Petr  I  I  –  I  I  I  I  I  I  I  –  I  I 
Poláčková Jana  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  –  I 
Rudolecký Kamil  I  –  I  I  I  –  I  –  I  –  –  I  I 
Šmíd Lubomír  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Šmídová Dana  I  I  I  I  I  I  –  I  I  I  I  I  I 
Trhlík Lubomír  I  I  I  I  –  I  I  I  I  I  I  I  I 
Ulbrich Milan  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Ulbrichová Alena  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Votápek Ladislav  I  I  I  I  –  I  I  I  I  –  I  I  I 

  
číslo zasedání  14  15  16  17  18  19  účast  neúčast  % účast 

Beneš Petr  I  I  I  I  I  I  18  1  95 % 
Dolanský Stanislav  I  I  I  –  I  I  18  1  95 % 
Karmazínová Zdenka   I  I  I  I  I  I  19  0  100 % 
Kučerová Jarmila   –  –  I  I  I  –  12  7  63 % 
Matula Ctibor  I  I  I  I  –  –  17  2  89 % 
Pecl Jiří  I  I  I  I  I  I  17  2  89 % 
Peško Petr  I  –  I  I  I  I  16  3  84 % 
Poláčková Jana  I  I  I  I  I  I  18  1  95 % 
Rudolecký Kamil  I  –  I  –  –  –  10  9  53 % 
Šmíd Lubomír  I  I  I  I  I  I  19  0  100 % 
Šmídová Dana  I  I  I  I  I  I  18  1  95 % 
Trhlík Lubomír  –  I  I  I  I  I  17  2  89 % 
Ulbrich Milan  I  I  I  –  I  I  18  1  95 % 
Ulbrichová Alena  I  I  I  I  I  I  19  0  100 % 
Votápek Ladislav  –  I  I  –  I  I  15  4  79 % 

zpracoval Michael Ulbrich 
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FINANČNÍ 	VÝBOR 	
Podle zákona o obcích je finanční výbor jedním z povinně zřizovaných výborů 

a náplní jeho práce je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
obce a případně další úkoly,  jimiž  jej pověřilo zastupitelstvo obce. O provedené 
kontrole  výbor  pořídí  zápis,  který  obsahuje,  co  bylo  kontrolováno,  jaké 
nedostatky  byly  zjištěny  a  návrhy  opatření  směřující  k  odstranění  nedostatků. 
Zápis  podepisuje  člen  výboru,  který  provedl  kontrolu,  a  zaměstnanec,  jehož 
činnosti  se  kontrola  týkala.  Výbor  předloží  zápis  zastupitelstvu  obce;  k  zápisu 
připojí  vyjádření  orgánu,  popřípadě  zaměstnanců,  jejichž  činnosti  se  kontrola 
týkala. Tolik litera zákona. 

Finanční  výbor  se  scházel  zpravidla  před  zasedáním  zastupitelstva  obce 
a zabýval  se  jak  plněním  rozpočtu  v  průběhu  kalendářního  roku,  tak 
i rozpočtovými  opatřeními,  která  rada  obce  v  době  od  posledního  zasedání 
provedla.  Několikrát  ročně  prováděl  finanční  výbor  kontrolu  pokladny,  před 
schvalováním  návrhu  rozpočtu  jsme  podrobně  probírali  návrh,  který 
zastupitelstvu předkládala rada obce. Před schvalováním závěrečného účtu jsme 
se  zabývali  závěrečným účtem  i všemi  jeho  součástmi,  jako  je  zpráva auditora, 
zprávy  o  vyúčtování  finančních  dotací,  zpráva  inventarizační  komise.  Z  každé 
schůze  finančního  výboru  byla  sepsána  zpráva  o  stavu  hospodaření  případně 
s doporučeními,  návrhy  nebo  připomínkami.  Tuto  zprávu  jsme  pravidelně 
předkládali zastupitelstvu a po projednání ji zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 

Tímto děkuji  za příjemnou  a  funkční  spolupráci  členům  finančního  výboru: 
Petře Fojtíkové, Ing. Františku Kvasničkovi, Petru Benešovi, Karlu Žbánkovi. 

Dana Šmídová, předsedkyně finančního výboru 

KONTROLNÍ 	VÝBOR 	
Kontrolní  výbor  pracoval  v  tomto  složení:  předsedkyně  Mgr.  Jarmila 

Kučerová, Petr Florian, Ing. Ctibor Matula. 

KULTURNÍ 	KOMISE 	
V  tomto  volebním  období  byla  kulturní  komise  zastoupena  těmito  členy: 

předsedkyně – Jana Poláčková, členové Dana Šmídová a Petra Fojtíková. 
O všech akcích  jsme průběžně  informovali v Listech, na plakátcích, v hlášení 

i v kalendáři. Tak pro připomenutí: v lednu začínáme Obecním plesem, pokračuje 
Obecní  zabíjačka  v  březnu,  Kuličkiáda  pro  děti  i  dospělé  v květnu,  v  listopadu 
Babské  hody,  následuje  Kobylnické  zpívání  až  do  rána  a Mikulášská  besídka 
s rozsvěcením  vánočního  stromu.  Zkrátka  každý  si mohl  vybrat  akci,  která  ho 
bude bavit. Některé  jsou více navštěvované,  jiné  jsou  jen pro „fajnšmekry“, ale 
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každá, za ty roky, co je pořádáme, má svůj okruh návštěvníků, kteří se na ni těší 
a potom si ji dovedou i náležitě užít. Je samozřejmé, že vždycky všechno nevyjde 
na 100 %. Co určitě neumíme ovlivnit  je počasí, ale na to už  jsme si taky zvykli 
a naučili se s tím počítat: někdy akci přeložíme, pokud nejde přeložit  jako třeba 
zabíjačka,  tak  se návštěvníci  víc oblečou  a mají důvod  si dát něco dobrého na 
zahřátí, výjimečně  jsme museli akci  i zrušit. Tato práce nás baví a užíváme si  ji, 
když vidíme, jak se bavíte Vy, návštěvníci. 

Co nám přinese další období, se teprve dozvíme, ale už teď víme, že bychom 
rádi  pokračovali  v  podobném  duchu.  A  budeme  rádi  za  každý  dobrý  nápad 
i pomoc. 

Do konce roku se ještě můžete těšit na: 
28. listopadu Kobylnické zpívání až do rána,  
29. listopadu Předmikulášskou besídku s rozsvěcením vánočního stromu. 
Na  závěr  bych  chtěla  poděkovat  nejen  členům  komise,  ale  i  všem,  kteří 

během roku pomohli a hlavně nás přišli podpořit. Bez dobré podpory a zázemí, 
by nebylo vše, o co jsme se snažili. 

za kulturní komisi Jana Poláčková 

KOMISE 	PRO 	DĚTI 	A 	MLÁDEŽ 	
Komise pro děti a mládež připravovala akce v tomto složení: Petra Štefková, 

Šárka Valášková, Majka Buchtová  (roz. Samková), Zdeněk Procházka za velkého 
přispění  všech  ostatních  dobrých  duší,  které  nám  při  samotné  akci  pomohly 
s organizací.  V  průběhu  každého  roku  jsme  se  mohli  potkat  na  dvou 
Světluškových  průvodech,  Dýňodrakiádě,  Zdobení  adventního  věnce 
a Adventních nedělích pořádaných společně se školní družinou. Děkujeme všem, 
kteří nám jakoukoliv mírou pomohli. Věříme, že akce pro děti budou pokračovat 
a že třeba mladí přijdou s nápadem na akci pro mládež. 

za komisi pro děti a mládež Petra Štefková, předsedkyně 

SPORTOVNÍ 	KOMISE 	
Sportovní  komise  uspořádala  v minulých  letech  jak  tradiční  akce  pro  děti 

i mládež,  turnaje  pro  dospělé,  tak  i  několik  nových  akcí.  Rádi  bychom  Vám 
některé akce připomenuli s krátkým komentářem. 

Již  tradičně mezi nejúspěšnější dětské akce patří KOBYLNICKÁ OLYMPIÁDA. 
Soutěže byly a měly by být i do budoucna v klasických disciplínách. Pro doplnění 
jsme ale vždy přidali jednu zajímavější disciplínu. Je těžké najít novou disciplínu, 
aby byla všem kategoriím dostupná a bezpečná. Vyzkoušeli jsme štafetu, střelbu, 
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lano  aj.  Pokud  podmínky  a  organizace  dovolí,  napříště  vyzkoušíme  např. 
veslování. 

TURNAJ  VE  STOLNÍM  TENISE  se  již  tradičně  pořádá  společně  se  Sokolem 
Kobylnice.  Sobotní  termín  patří  dospělým  a  nedělní  termín  pak  dětem.  Turnaj 
bývá  slušně  obsazený  i  přesto,  že  se mezi  amatérskými  hráči  tu  a  tam  objeví 
registrovaný hráč. 

CYKLOZÁJEZD  se  koná  vždy  v  druhé  polovině  srpna.  Zpravidla  se  jedná 
o prodloužený víkend, kdy  se účastníci  vydají autobusem  s přívěsem, který  jim 
převáží kola na nějakou zajímavou cyklostezku za našimi hranicemi. V minulých 
letech navštívili Bodamské jezero, jezera Solné komory, Neziderské jezero a letos 
jeli kolem řeky Drávy. 

Zimní SILVESTROVSKÝ BĚH se pro malou účast již posledním rokem nekonal, 
avšak v případě dobrých sněhových podmínek  je připravena obdoba závodů na 
silvestrovské dopoledne v běhu na lyžích. 

TENISOVÝ TURNAJ o putovní pohár se tradičně koná po prázdninách a  letos 
je  rozdělen  na  všechny  kategorie  zvlášť  (muži,  ženy,  děti).  Účastní  se  pouze 
neregistrovaní  hráči  a  hraje  se  na  víceúčelovém  hřišti  od  rána  až  do  večera. 
Občerstvení a ceny, tak jako u všech obecních sportovních klání, jsou zajištěny.  

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD se konal až do minulého roku, kdy velmi malá obsazenost 
autobusu nás donutila akci pozastavit. V případě zvýšeného zájmu, je však velmi 
mnoho zajímavých lyžařských středisek v Alpách, která můžeme navštívit a nejen 
na jeden den, ale také např. na prodloužený víkend. 

VÝLETNÍ  RALLYE  je  vlastně  nedělním  putováním  autem  po  našem  kraji 
s plněním úkolů a poznávání okolí.  

Ať už Vás  zaujala  či nově  zaujme  jakákoliv  sportovní akce,  jste vítáni nejen 
jako sportovci, ale  také  jako pořadatelé. Těší nás, že akce mají mnoho zájemců 
a že můžeme  doplnit  kulturní  program  obce  o  soutěže  a  turnaje  aktivnějšího 
typu.  Děkujeme  členům  sportovní  komise,  že  obětují  nejen  svůj  volný  čas, 
vstřícnému  panu  starostovi,  svědomitým  organizátorům,  ochotnému 
hospodskému a pomocníkům. 

za sportovní komisi P. Peško 

STAVEBNÍ 	KOMISE 	
Stavební komise se v tomto volebním období často nesetkávala. Není to však 

dáno dnešní uspěchanou dobou, kdy čas strávený v kruhu rodiny by si měl každý 
užít v maximální možné míře, ale  tím, že předmět a  činnost stavební komise  je 
v přímém  spojení  s  činností obecního úřadu a  to nejen po  stránce  stavební ale 
i ve  vazbě na  investice. Proto  se  členové  komise  stýkali hlavně přímo  se  členy 
obecního  úřadu  při  činnosti  na  investičních  akcích.  Činnost  spočívala  v  přímé 
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účasti  na  výběrových  řízeních,  dozorové  činnosti  v  rámci  investičních  akcí, 
připomínkování  a  konzultacích  ve  fázi  přípravy  akcí  a  přípravy  studií  nebo 
projektů akcí. 

Investiční akce:  
Největší  stavbou  byla  určitě  nástavba  základní  školy.  Původní  projekt  byl 

zpracován  jako nástavba na stávající hlavní budovu školy. Při kontrole projektu 
byly  objeveny  zásadní  nedostatky  této  varianty,  díky  kterým  jsme  dospěli 
k rozhodnutí tuto variantu neprovádět. Na tomto základě jsme se členy obecního 
úřadu  zpracovali  variantu  nástavby  nad  části  školky  s  jídelnou,  kterou  dále 
autorizovaná osoba zpracovala do dalších stupňů projektu nutných ke schválení 
a další realizaci. Tato varianta nakonec vedla k daleko lepšímu řešení, které navíc 
ve  finále  přineslo  i  finanční  úsporu  pro  obec.  Pro  rodiče  to  znamená,  že  při 
nárůstu dětí  v obci můžou  v  co největší míře  chodit  nejen  do  školky,  ale  i  do 
školy.  Bohužel  ani  navýšení  kapacit  školy  při  velkém  počtu  dětí  neumožňuje 
druhý stupeň základního vzdělání. 

Další 2 větší  investiční akce,  jako  je Autobusová zastávka na ulici Sokolnické 
a Parkovací  plocha  na  ulici  Táborská  ukazují  na  někdy  nesmyslné  zákonné 
požadavky a jejich požadování úředníky nutné ke schválení a realizaci projektů.  

Autobusová  zastávka,  kdy  umístění  zastávky  bylo  vzhledem  k  požadavkům 
dopravního odboru otázkou  téměř 2  let  a  to  jen  za  cenu  středového ostrůvku 
a rozšíření  komunikace,  který  byl  nejen  dražší  ale  navíc  do  obce  naší  velikosti 
i vzhledem k umístění podle mého nepatří.   

Parkovací  plocha  na  ulici  Táborská  je  bohužel  pro  spoustu  občanů  trnem 
v oku  proto,  že  jako  jedna  z  mála  parkovacích  ploch  obce  byla  financována 
z obecního  rozpočtu.  Zde  je  nutno  uvést,  že  místo  na  Táborské  ulici  bylo 
specifické  nemožností  parkovat  ve  většině  ulice  přímo  před  domy  a  není 
podobné místo v obci, kde byl provoz vzhledem k automobilům zasahujícím do 
vozovky na obou stranách ulice  tak nebezpečný nejen pro provoz  tak  i pro  lidi. 
Opět, na základě dopravního odboru, nebylo možno provézt hloubku stání jen na 
jedno auto, ale bylo nutno pro schválení projektu dát před auta ještě navíc další 
bezpečný prostor pro výjezd automobilů, díky kterému jsme měli všichni dojem, 
že se zde rozšiřuje Tuřanské letiště. Tento dojem se provozem, ozeleněním ploch 
za parkovištěm, osazením vybavení pro odpočinek a vysazením stromů změní. Při 
stavbě  parkoviště  byla  ještě  provedena  chodníková  lávka  přes  most  mimo 
komunikaci  na  začátku  Kobylnic  tak,  aby  byl  zajištěn  bezpečný  přechod  přes 
most. Součástí stavby bylo i vybudování nového veřejného osvětlení. 

Toto  jsou  jen  3  největší  projekty  ze  všech  akcí,  které  proběhly  během 
končícího volebního období. 

Chtěl  bych  touto  cestou  ještě  poděkovat  členům  komise  panu  Bc.  Davidu 
Kubátovi  a  panu  Ing.  Ctiboru  Matulovi,  místostarostovi  panu  Stanislavu 
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Dolanskému  a  „jeho  týmu  lidí“  denně  provádějícím  potřebné  činnosti  v  obci 
a dále  starostovi panu  ing.  Lubomíru Šmídovi  za podporu projektů a neúnavné 
shánění finančních prostředků, bez kterých by nemohla žádná akce proběhnout.  

Nakonec bych Vás chtěl vyzvat, abyste  se nebáli  zeptat v případě,  že podle 
Vás  nebude  nějaký  záměr  odpovídat  schválenému  obecnímu  územnímu  plánu 
tak,  aby  ještě  před  případnými  kroky  k realizaci  odlišného  projektu mohly  být 
vzneseny dále správné připomínky. Děkuji, 

Vladimír Zlatník, předseda stavební komise 

KOMISE 	ŽIVOTNÍHO 	PROSTŘEDÍ 	RADY 	OBCE 	
KOBYLNICE 	

Činnost  komise  se  v  posledních  letech  ustálila  na  několika  pravidelných 
aktivitách. 

V  zimních měsících  a  předjaří  se  věnujeme  údržbě  a  ochraně  stromořadí 
lemujícího  polní  cestu  k Mohyle míru.  Členové  komise  zde  v minulých  letech 
prováděli výchovný  řez stromků. Letos už byl proveden  řez udržovací. V  těchto 
místech  se  také  zdržuje hodně  zvěře, a proto  je  třeba  stromořadí  chránit před 
okusem.  V  letošním  roce  jsme  opravovali  spoje  chrániček.  Se  sdružením 
Rezekvítek  bylo  dohodnuto  provedení  zimních  i  letních  repelentních  nástřiků, 
odpuzujících zvěř.  

Další  tradiční akcí  je  Jarní úklidový den, který se koná každoročně některou 
dubnovou  sobotu.  Členové  komise mají  vždy  na  starosti  skupinku  brigádníků, 
která se vydá uklízet odpadky do okolí naší obce. Na tuto akci pravidelně přichází 
50 až 60  lidí a vždy se podaří vyčistit od odpadků polní cesty, remízky a příkopy 
podél silnic v našem katastru.   

V měsíci květnu nebo červnu připravujeme procházku pro děti. Vydáváme se 
do blízkého okolí, kde děti hrají hry, zábavnou formou poznávají rostliny a zvěř. 
V posledních  letech  děti  na  konci  procházky  hledali  i  poklad.  S  dětmi  jsme 
postupně  prošli  část  Obory  Sokolnice,  šli  jsme  po  stopách  bývalého  náhonu 
v Hloušku, pod Borky, ke Třem doubkům, k Mohyle míru a k Bězděkovu. 

za komisi Alena Ulbrichová 

ČINNOST 	LETOPISECKÉ 	KOMISE 	V 	OBDOBÍ 	LET 	
2010 	– 	2014 	

Těžiště  naší  práce  spočívá  v  pořizování  zápisů  a  ve  stručném  vylíčení 
současného  života  obce.  V  Kobylnicích  se  navázalo  na  tradici  předchozích 
kronikářů a  zápisy  jsou psané  ručně,  i  když  značná  část obcí preferuje  kroniku 
v elektronické podobě. Koncept kronikářského zápisu za příslušný kalendářní rok 
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musí  být  předložen  podle  daných  směrnic  do  31. 3.  následujícího  roku 
k projednání a schválení. Zde bývá někdy problém získat včas podklady k zápisu 
od některých organizací. 

Pokud  bylo  třeba  zpracovat  některé  zajímavosti  z  minulosti,  pak  nám 
pomohly ústní prameny  jako např. vzpomínky našich pamětníků. Tento  způsob 
se nám velmi osvědčil při shromažďování historických fotografií, ze kterých jsme 
společně  s  některými  pamětníky  a  seniorkami  našeho  Klasu  sestavili  výstavku 
a doplnili  ji  písemnými  úryvky  z  „První  pamětní  knihy  obce  Kobelnice“.  Tato 
výstavka se konala v sokolovně ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2012 a byl o ni poměrně 
velký zájem. Navštívilo ji 200 účastníků. 

Letopisecká  komise  připravila  pro  rok  2013  stolní  historický  kalendář,  kde 
u každé  fotografie  byl  opsán  text  z  kroniky,  který  se  k  té  fotografii  hodil.  Při 
sbírání  fotografií  z  doby  dávno  minulé  nám  napomohlo  mnoho  našich 
spoluobčanů, kteří byli ochotni fotky zapůjčit. 

Stolní kalendář pro rok 2014 je sestaven také ze starších snímků, které opět 
zapůjčili  někteří  občané  Kobylnic.  Snímky  současné  doby  k  tomu  pořídil  pan 
Lubomír Šmoldas. Kopie všech zapůjčených fotografií jsou uchovány elektronické 
podobě na OÚ a mohou tak sloužit i našim nástupcům. 

Na  8. 11. 2013  jsme  pozvali  historika  pana  Dr.  Jiřího  Šmída,  který  nás 
seznámil s historií a osudy posledního šlechtického rodu na zámku v Sokolnicích, 
rodu  hrabat  Mittrowských.  Toto  poutavé  vyprávění,  během  kterého  se 
návštěvníci dozvěděli spoustu zajímavých  informací, bylo doplněno promítáním 
historických  fotografií  a  dokumentů  souvisejících  s  tímto  rodem.  Návštěvnost 
této  přednášky  byla  velká  a  přilákala  i  některé  občany  sousedních  obcí.  Tato 
přednáška se velmi líbila a následně se uskutečnila i v Sokolnicích a v Praci. 

Závěrem chci poděkovat členům letopisecké komise, která pracovala v tomto 
složení:  kronikářka  Zdenka  Karmazínová,  starosta  Lubomír  Šmíd  a  Lubomír 
Šmoldas.  Moje  poděkování  patří  všem  předsedům  politických  stran,  komisí, 
organizací  a  spolků,  kteří  spolupracují  a  svými  podklady  napomáhají  tvorbě 
konceptu kroniky. Děkuji i všem pamětníkům za poskytování důležitých informací 
z  minulosti,  všem  účastníkům  pravidelného  čtení  z  našich  kronik  a  všem 
spoluobčanům, kteří zapůjčili ze svých soukromých sbírek fotografie a přispěli tak 
k vytvoření archivu historických snímků naší obce. 

Ing. Zdenka Karmazínová, předsedkyně letopisecké komise 

KOMISE 	PRO 	KOBYLNICKÉ 	LISTY 	
Naše komise  je nejmladší ze všech komisí rady obce Kobylnice. Od  loňského 

podzimu  pracujeme  ve  složení:  Ivana  Kvasničková,  Michael  Ulbrich 
a předsedkyně Dana Šmídová.  
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Pravidelní  čtenáři obecního  časopisu  jistě poznali,  kdy  komise  vznikla,  a  to 
hlavně podle graficky změněného vzhledu Listů, podle nového  řazení příspěvků 
a možná i podle dalších ne tak výrazných změn. 

S výsledky naší práce se setkáváte pravidelně 1x za 3 měsíce v Kobylnických 
listech.  Letos  poprvé  se  objevilo  také  mimořádné  tématické  číslo  věnované 
Kobylnickým hodům „v proměnách času“.  

Příspěvky  do  časopisu  nejen  opravujeme  a  skládáme  do  konečné  podoby 
časopisu,  ale  v  mnoha  případech  také  připravujeme,  píšeme,  vypisujeme, 
sháníme podklady. Hektické období nastává vždycky po uzávěrce, kdy je potřeba 
co nejrychleji příspěvky  zpracovat,  vybrat  fotografie  v dostatečné  kvalitě a  vše 
připravit tak, aby mohlo číslo vyjít co nejdříve.  

Za příjemnou ale hlavně akční spolupráci tímto děkuji nejen členům komise 
Ivě  a  Michalovi,  ale  také  dceři  Magdě,  která  sice  není  členkou  komise,  ale 
spolupracuje při konečné kontrole Listů.  

Pokud budou Kobylnické listy i nadále naším obecním časopisem, bylo by mi 
potěšením se na nich podílet i v budoucnu. 

Dana Šmídová, předsedkyně komise pro Kobylnické listy 

VOLBY 	DO 	ZASTUPITELSTVA 	OBCE 	KOBYLNICE 	
A 	VOLBY 	DO 	SENÁTU 	PARLAMENTU 	ČR 	

Volby  se  budou  konat  v  pátek  10.  října  2014  od  14:00  do  22:00  hodin 
a v sobotu 11.  října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. U voleb do Senátu  se může 
konat  II.  kolo a  to  v pátek 17.  října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a  v  sobotu 
18. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Každý  volič musí  okrskové  volební  komisi  prokázat  svou  totožnost  a  státní 

občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. 
V  souvislosti  s  výkonem  volebního  práva  je  možnost  při  ztrátě,  odcizení, 
poškození nebo neplatnosti OP zažádat o nový OP bez strojově čitelných údajů 
s dobou platnosti na 1 měsíc. S vyplněnou žádostí je nutno předložit 2 fotografie 
o rozměru 35x45 mm. OP je vydán bez správního poplatku do 3 pracovních dnů, 
ve dnech voleb na počkání. Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 a 17. ‐ 18. 10. 2014 bude 
pro vydávání občanských průkazů na počkání zajištěna služba na pracovišti MěÚ 
Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno a  to v pátek do 22:00 hod. a v sobotu do 14:00 
hod. 

Způsob hlasování do obecního zastupitelstva 
Počet členů Zastupitelstva obce Kobylnice je stanoven na 15. 
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Hlasovací lístek lze upravit několika způsoby: 
1.  Označit  křížkem  ve  čtverečku  v  záhlaví  sloupce  před  názvem  volební 

strany  pouze  jednu  volební  stranu.  Tím  je  dán  hlas  všem  15  kandidátům  této 
volební strany. 

2.  Označit křížkem ve čtverečku před jmény kandidátů, pro které hlasujete, 
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů. 

3.  Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem 
jednu  volební  stranu  a  dále  ve  čtverečku  před  jménem  kandidáta  z  kterékoli 
volební  strany,  pro  kterého  hlasujete.  Hlasy  dostanou  nejdříve  označení 
jednotliví kandidáti a poté do 15 se přičtou hlasy kandidátům ze zvolené volební 
strany podle jejich pořadí na hlasovacím lístku. 

Způsob hlasování do Senátu Parlamentu ČR 
Do úřední volební obálky se vloží pouze jeden hlasovací lístek kandidáta, pro 

kterého hlasujete. 
Přenosná volební schránka 
Ze  závažných,  zejména  zdravotních  důvodů,  si  lze  domluvit  přenosnou 

volební schránku domů, a to na obecním úřadě předem na tel. čísle 544 228 383 
nebo v době konání voleb na tel. čísle 544 244 810. 

Jaroslava Urbánková, administrativní pracovnice OÚ 

VOLBY 	V 	ROCE 	1964 	
Nejen  nyní  v roce  2014  zažíváme  rok  volební,  ale  volební  rok  Kobylnice 

zažívaly  i před 50  lety,  v roce 1964. Následující  text  je opisem  z II. dílu  kroniky 
obce. 

PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZE 
V úterý  2.  června  1964  uspořádala  Místní  volební  komise  spolu 

s Komunistickou stranou Československa a Místním národním výborem veřejnou 
předvolební schůzi s následujícím: 

1. Kulturní vložka ČSM 
2. Zpráva o provedení registrace a seznámení voličů s kandidáty NF  (přečetl 

s. František Florián, předseda místní volební komise) 
3.  Referát  o mezinárodní  situaci,  současných  hospodářských  a  politických 

úkolech  četli:  s.  Ladislav  Gala  ze  Dvorsk,  Ing.  Josef  Jiráček  ze  Sokolnic, 
JUDr. Vlasta Jančová z Brna. 

4. Přednesení návrhu  akčního programového plánu přečetl  člen  rady MNV 
s. Jaroslav Neveselý. 

Poté  předseda  místní  volební  komise  s.  František  Florián  přečetl  jména 
zaregistrovaných kandidátů do MNV, jichž je 28. 
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ROK 1964. ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTI DO MNV, JMENOVITĚ: 
1. Vojtěch  Ustohal  č. 164  r. 1926  zámečník 
2. Jaroslav  Neveselý  č. 206  r. 1919  technický úředník 
3. Bohuslav  Šmíd  č. 155  r. 1929  Ing., školský pracovník 
4. Marie  Ondráčková  č. 30  r. 1929  člen JZD 
5. Vladimír  Beneš  č. 7  r. 1910  člen JZD 
6. Antonín  Špondr  č. 21  r. 1926  člen JZD 
7. Jaroslav  Matula  č. 17  r. 1911  zaměstnanec ONV 
8. Ladislav  Procházka  č. 183  r. 1911  stolař 
9. Miroslav  Vlach  č. 162  r. 1926  stolař 
10. Antonín  Klaška  č. 203  r. 1904  techn. úředník 
11. Jan  Kroupa  č. 51  r. 1925  dělník 
12. Bohumil  Čandrla  č. 134  r. 1938  elektromechanik 
13. Josef  Florián  č. 122  r. 1909  skladník 
14. Richard  Mrkvica  č. 53  r. 1898  důchodce 
15. Ignác  Lelík  č. 80  r. 1915  ředitel místní školy 
16. Miroslav  Fabiánek  č. 142  r. 1930  elektromechanik 
17. Stanislav  Krejčí  č. 50  r. 1908  dělník 
18. Vladimír  Ondráček  č. 217  r. 1908  tovární mistr 
19. Julie  Daňková  č. 104  r. 1908  účetní JZD 
20. Miloš  Flaskal  č. 168  r. 1936  zámečník 
21. Miroslav  Harašta  č. 167  r. 1916  zaměstnanec ONV 
22. Slavomír  Pecl  č. 220  r. 1909  zámečník 
23. Miroslav  Hloušek  č. 229  r. 1925  tovární mistr 
24. Otakar  Bednář  č. 57  r. 1933  dělník 
25. Jan  Král  č. 216  r. 1908  dělník 
26. Jan  Vovesný  č. 37  r. 1929  úředník 
27. Drahomíra  Trněná  č. 137  r. 1926  zaměstnanec MNV 
28. Drahomíra  Mrkvicová  č. 74  r. 1926  prodavačka 

V dalším  byl  představen  kandidát  volebního  obvodu  č.  41  s.  Ladislav Gala, 
bytem Dvorska č. 15, který kandiduje do ONV. Soudruh Gala je narozen v r. 1919, 
je ženatý, člen KSČ, zemědělský dělník a pracuje v JZD. 

DALŠÍ ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTI V ROCE 1964 
Ing.  Josef  Jiráček, kandidát do  Jihomoravského kraje, KNV za volební obvod 

č. 40.  Ing.  Josef  Jiráček se narodil v r. 1910, bydlí v Sokolnicích č. 333,  je ženatý 
a zaměstnán je u ČSD jako podnikový inženýr. Je členem KSČ. 

Poté byla představena kandidátka pro volební obvod  č. 3 pro volbu soudců 
z povolání při okresním soudu Brno‐venkov s. JUDr. Vlasta Jančurová z Brna. 
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Pro  volbu  soudců  z lidu  (mimo  povolání)  byli  navrženi  volebním  obvodem 
č. 41 Kuda Miroslav, dělník, nar. 1922, bytem v Kobylnicích č. 182 a Dobrovolný 
Stanislav, nar. 1920, dělník, bytem v Kobylnicích č. 89. 

Kandidát  do  Národního  shromáždění  za  volební  obvod  č.  141  Jedlička 
Věroslav,  nar.  v r.  1923,  bytem  v Moravských  Knínicích,  člen  Čs.  strany 
socialistické  (pro  účast  na  jiné  schůzi  se  k nám  nedostavil).  Po  přečtení 
a představení jmenovaných kandidátů následovala diskuze. 

VOLBY DO MNV, ONV, KNV A NS 
V neděli 14.  června 1964 konaly  se v sokolovně volby do národních výborů 

všech stupňů a do Národního shromáždění. 
Volby  začaly  již  v 6:30  hodin,  ve  vyzdobeném  přísálí  sokolovny,  kde  do 

16 hodin  odvolilo  614  voličů,  kteří  byli  zapsáni  ve  voličských  seznamech, 
a 7 dalších voličů volilo na voličské průkazy. 

Odevzdáno bylo 621 platných hlasů. 
Pro kandidáty chyběly 3 hlasy. Jeden  Ing. Boh. Šmíd, 1 Jar. Neveselý, 1 Mir. 

Harašta. Soudci okresních soudů mimo povolání byli zvoleni většinou hlasů. Pro 
St. Dobrovolného  chyběly 2 hlasy. Pro NS, KNV, ONV  a  soudce  z povolání byly 
odevzdány všechny, tj. 621 hlasů. 

Místní volební komise, která byla 9členná, a jejímž předsedou byl s. František 
Florián č. 118, zhostila se dobře svého úkolu jak v předvolebním období, tak i při 
volbách samých. 

Příprava  voleb,  volební  výsledky  a  radostný  průběh  volebního  dne 
dokumentují  politickou  a  morální  jednotu  našich  občanů,  jejich  souhlas 
s politikou KSČ, i důvěru ke kandidátům Národní fronty. 

SCHŮZE PLÉNA MNV NA UKONČENÍ VOLEBNÍHO AKTU 
V úterý 14. července 1964 konána schůze pléna MNV v pohostinství za účasti 

22 nově zvolených poslanců  (6 omluveno) a poslance do KNV  s.  Ing.  Jiráčka  ze 
Sokolnic, a 30 ostatních občanů. 

Schůzi  zahájil nejstarší poslanec  s. Mrkvica, načež  přečten program  schůze 
a pak následovala volba orgánů do MNV, která dle návrhu dosavadního předsedy 
MNV vyzněla takto: 

1. předsedou MNV  s. Harašta Miroslav 
2. tajemníkem MNV  s. Mrkvica Richard 
3. předsedou finanční komise  s. Ing. Šmíd Bohuslav 
4. předsedou zemědělské komise  s. Neveselý Jaroslav 
5. předsedou stavební komise  s. Klaška Antonín 
6. předsedou sociálně zdravotní komise  s. Florián Josef 
7. předsedou školské a kulturní  s. Fabiánek Miroslav 
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8. předsedou bezpečnostní komise  s. Pecl Slavomír 
9. předsedou místního hospodářství  s. Procházka Ladislav 

Ostatních 19 poslanců je začleněno do těchto komisí. 

Poté  tajemník  MNV  přečetl  slib,  který  zněl  takto:  Slibuji  na  svou  čest 
a svědomí,  že  budu  věren  Československé  socialistické  republice  a  věci 
socialismu, že budu dbát vůle a zájmů  lidu,  řídit se ústavou a ostatními zákony 
republiky  a  pracovat  k tomu,  abych  je  uváděl  v život.  Při  tomto  čtení  všichni 
přítomní povstali, načež zaznělo: slibuji.  

Po projevu s. Ing. Jiráčka tento povolební akt ukončen. 
připravil Michael Ulbrich 

PODZIMNÍ 	PRÁCE 	NA 	ZAHRADĚ	
Podzim se nezadržitelně blíží, všichni se pouštíme do úklidu svých zahrádek, 

a proto  připomínám:  spalování  suchých  zbytků  ze  zahrady  upravuje  obecně 
závazná vyhláška naší obce a platí přitom tato pravidla: 

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

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

3. Při  podzimním  úklidu  zahrádek  je možné  spalovat  rostlinné  zbytky  také 
první a poslední  sobotu v měsíci  říjnu, v  letošním  roce  tedy 4. a 25.  října a  to 
v době od 11:00 do 20:00 hodin. 

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

paliv určených k tomu výrobcem při zahradním grilování. 
Prosím  všechny  obyvatele,  buďme  k  sobě  ohleduplní  a  neobtěžujme  se 

navzájem více, než je to nezbytně nutné.  
Dana Šmídová 

DEN 	DĚTÍ 	
Již  sedmý  ročník oslav Mezinárodního dne dětí připadl  letos na 7. 6. 2014 

a připravila  ho  pro  děti,  jako  každý  rok,  restaurace  Za  Kovárnou  ve  spolupráci 
s některými  rodiči.  Počasí  oproti  loňskému  roku  vyšlo  a děti  si  tak  svůj  svátek 
mohly užít bez deště a naplno si vychutnat vše, co pro ně bylo připraveno. Kromě 
sladkostí,  ovoce  a  dalších  dárečků,  které  všechny  přítomné  děti  obdržely,  si 
zasoutěžily  v  různých  sportovních  disciplínách,  zatancovaly  si  a  zaskákaly  na 
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trampolíně.  Během  odpoledního  programu  jsme  mohli  shlédnout  skvělé 
vystoupení  šlapanických mažoretek  SISI. Za ozvučení  celé akce děkujeme panu 
Petru Florianovi a Františku Kučerovi. O hudební doprovod se postarala country 
kapela Záskok Brno. Poděkování patří  i  slečně  Jarmile Kučerové, která pro děti 
zajistila malování  na  obličej.  Doufám,  že  nezapomenu  na  nikoho  dalšího,  kdo 
nemalou  měrou  přispěl  k  uskutečnění  tohoto  svátečního  odpoledne  a  komu 
chceme  touto  cestou  poděkovat.  Je  to  především  paní  Boháčková, Mazalová, 
Poláčková, Šťastná, Vávrová, Zlatkovská, manželé Smetanovi, Pastyříkovi, Tůmovi 
ml., sl. Romana Šťastná, sl. Sabina Zlatkovská, pan Špondr Zdeněk a Aleš Tůma 
st., Richard Bílý, Gustav Urbánek – 4Comfort,  Jan Hrazdira, Lukáš Žáček, Tomáš 
a Jan  Fojtíkovi  a  obec  Kobylnice.  Jsme  rádi,  že  jste  se  dostavili  v  tak  hojném 
počtu, podpořili děti při soutěžních disciplínách a oslavili tak s nimi jejich svátek. 
Těšíme se na váš všechny opět za rok. 

Krásné  prožití  podzimních  dnů  přeje  Petra  Fojtíková  a  kolektiv  restaurace 
Za Kovárnou. 

MEZINÁRODNÍ 	FESTIVAL 	DECHOVÝCH 	HUDEB 	
V 	KOBYLNICÍCH 	

Jistě jste všichni zaregistrovali, že se letos 8. června v parku před Sokolovnou 
konala celkem netypická akce pro Kobylnice, a to mezinárodní festival dechovek. 
Jelikož  v  tu  dobu  již  bylo  po  uzávěrce  2.  letošního  čísla  Kobylnických  listů, 
přinášíme tento článek až nyní. Pořadatelem festivalu byla místní dechová hudba 
Zlaťanka, a protože se podobná akce konala v Kobylnicích vůbec poprvé, hodilo 
by  se  na  začátek  tohoto  článku  napsat,  co  tomuto  nápadu  uspořádat  něco 
takového předcházelo. 

Dechová  hudba  Zlaťanka  od  roku  1995  každý  rok  pravidelně  vystupovala 
v   Kobylnicích  při  oslavách  Dne matek.  V  některých  letech  se  jednalo  o  naše 
samostatné vystoupení k poslechu, příp. k tanci, nazývali  jsme  jej Jarní koncert. 
Většinou  ale  byla  tato  akce,  trvající  téměř  celé  nedělní  odpoledne,  doplněna 
vystoupením dětí z místní MŠ a ZŠ. Návštěvníky v publiku bychom pak mohli dle 
zájmu  každého  z  nich  rozdělit  do  dvou  skupin:  Jedna  skupina  lidí  chodila  na 
vystoupení Zlaťanky – do této skupiny kromě místních zájemců o žánr dechovky 
můžeme zařadit zejména nekobylnické občany, a do druhé skupiny patří rodinní 
příslušníci vystupujících dětí. Každá z těchto skupin lidí chodila na tuto akci pouze 
za  svým  zájmem  a poslední  roky  to bylo  velmi  znát. Proto  jsme už několik  let 
přemýšleli, jak toto odpoledne pozměnit, aby lidé, kterým vadí dechovka a chodí 
se dívat na  své děti,  si  toto užili  dle  svého  a naopak  ti,  kteří  chodí  a  jezdí  do 
Kobylnic  za dechovkou, nemuseli  čekat, než  skončí vystoupení dětí. Výsledkem 
bylo  tedy po dohodě s  radou obce oddělení obou vystoupení do samostatných 
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akcí. Oslavy Dne matek  jsme  logicky přenechali dětem a vrhli se do vlastní akce 
v našem  oboru.  V  okolí  Kobylnic  se  několik  přehlídek  dechových  hudeb 
každoročně koná  (Podolí, Tvarožná, Sivice…), naším úmyslem ale bylo udělat tu 
kobylnickou na vyšší úrovni co do připravenosti, propagace, upravenosti místa, 
organizace a kvality vystoupení pozvaných kapel – proto jsme ji nazvali „festival“ 
(snad už to značí větší formát akce než slovo přehlídka…). 

V  dnešní  době  se  točí  téměř  všechno  kolem  peněz  a  i  při  uspořádání 
takového  velkolepého  festivalu  se  jako  první  nabízí  otázka,  jak  takový  festival 
finančně  zabezpečit… Zlaťanka  za dobu  svého působení projezdila  téměř  celou 
republiku  po  různých  koncertech  a  festivalech,  kde  jsme  poznali  různé  lidi 
a kapely,  kteří  podobné  akce  pořádají.  Samozřejmě  nás  zajímá,  jak  bývají  tyto 
akce zabezpečeny. Většinou to celé mívají v režii místní obecní úřady, někomu se 
občas podaří sehnat příspěvek z vyššího celku – kraje, a nebo  tuto akci pořádá 
nějaká agentura či soukromý subjekt za přispění spousty sponzorů. Jsou ale i tací, 
kteří pro uspořádání podobného festivalu dokázali napsat natolik kvalitní projekt, 
který obstál při žádosti o dotace z Evropské unie, a toto byla právě i naše cesta. 
Žádost o prostředky z EU jsme podali v rámci programu přeshraniční spolupráce 
ČR‐SR, na které  jsme  se dohodli  se  slovenskou dechovou hudbou Drietomanka 
z Drietomy u Trenčína. Složitý proces obhajování  sepsané žádosti nakonec vedl 
k úspěšnému  schválení,  a  tak mohly  začít  přípravy  historicky  prvního  ročníku 
Mezinárodního festivalu dechových hudeb, který se konal v neděli 8. června 2014 
v Kobylnicích. 

Pro  propagaci  jsme  se  snažili  využít  všechny možné  dostupné  prostředky 
dnešní doby  –  reklamu na webových  stránkách  zúčastněných  kapel,  facebook, 
různá  hudební  rádia,  TV  Šlágr  a  samozřejmě  jsme  nechali  tisknout  plakáty 
a letáky, které pak rozváželi všichni členové Zlaťanky křížem krážem téměř celou 
Jižní Moravou.  Na  slovenské  straně  v  okolí místa  působení  partnerské  kapely 
Drietomanky (okolí Trenčína) toto zase zabezpečovali její členové. Pro propagaci 
festivalu jsme vynaložili skutečně velkou spoustu času a najezdili tisíce kilometrů. 

V den festivalu jsme od brzkého rána pracovali na celkové úpravě parku, aby 
byl pro  takovouto akci důstojně připraven. Živými květinami a  i  suchou vazbou 
bylo vyzdobeno pódium a jeho okolí. Téměř celý park byl zastanován pro případ 
nepříznivého počasí, z obou vstupních stran  jsme zavěsili bannery s označením 
akce  a  s  povinnými  logy  správce  dotačních  prostředků  EU  a  obce  Kobylnice. 
Pronajatými  pivními  sety  byla  navýšena  kapacita  míst  k  sezení  se  stoly.  Pro 
pohoštění  vystupujících  kapel  a  všech  návštěvníků  jsme  najali  občerstvovací 
firmu,  která  nabízela  pestrou  nabídku  jídel  a  pití  a  působila  ke  všem  velmi 
příjemným  a  vstřícným  dojmem.  Jako  šatny  pro  účinkující  soubory  a  sociální 
zázemí  pro  všechny  jsme  využili  pronájmu  Sokolovny  i  s  kabinami  a  toalety 
v místní  restauraci  Za  kovárnou.  Technické  zabezpečení  a  ozvučení  bylo 
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provedeno  aparaturou  dechové  hudby  Zlaťanka  a  týmem  zvukařů  ze  studia 
Profon známého zpěváka Václava Štěrby. Po celý festivalový den se o organizaci, 
průběžný  úklid  a  o  bezpečné  parkování  zodpovědně  starali  střídavě  současní 
a někteří bývalí členové Zlaťanky.  

Dramaturgie  vystoupení  byla  určena  následovně:  Jako  první  vystoupila 
Mládežnická dechová hudba Mutěňané‐Čejkovjané pod vedením učitele hudby 
Jaroslava Nováka z Čejkovic. Tito mladí muzikanti  jistě předvedli, že mají velkou 
chuť muzicírovat. Druhou  kapelou  na  pódiu  byla  Zlaťanka,  která  si  v  podstatě 
„jen  odběhla“  zahrát  od  svých  pořadatelských  úkolů.  Třetí  v  pořadí  vystoupili 
Muzikanti z Jižních Čech, jejichž sídlo je v Chýnově u Tábora. Ti prezentovali svým 
vystoupením  jihočeské pojetí dechovky. V pořadí  jako  čtvrtou a na  závěr,  tedy 
jako  pátou  kapelu  jsme  zařadili  špičkové  dechovky  ze  Slovenska  –  dechovou 
hudbu  Skaličané  a  Drietomanku.  Obě  tyto  dechovky  předvedly  posluchačům 
naprosto profesionální výkon. Svá vystoupení měly složena  jak z  lidových polek 
a valčíků,  tak  z  virtuózně  podaných  přednesových  skladeb,  za  což  si  vysloužily 
obrovské uznání od publika, ve kterém byla i spousta muzikantů, ať už aktivních 
a nebo  ve  výslužbě.  Celým  odpolednem  provázel  velmi  známý  a  uznávaný 
moderátor  Karel Hegner,  kterého  doplňoval  při  střídání  kapel  na  pódiu místní 
starosta Ing. Lubomír Šmíd. 

Závěrem bych  chtěl poděkovat všem  těm, kteří nás podporovali, a kteří  se 
jakýmkoliv  způsobem  zasloužili o uspořádání  a průběh  tohoto prvního  ročníku 
festivalu  dechovek  v Kobylnicích,  a  samozřejmě  také  všem  návštěvníkům  za 
účast. Spousta  lidí nám osobně vznášela uznání  za dobrou přípravu, organizaci 
a vůbec  za  celé  festivalové  odpoledne.  Také  nám  přála  velkou  podporu  do 
dalších  let.  I za  tato slova moc děkujeme a věřte, že v našem úmyslu  je, z  této 
akce udělat  každoročně  se opakující  tradici. Už nyní připravujeme další  ročník, 
pracujeme na stanovení přesného data konání, opět budeme dbát na perfektní 
organizaci,  připravenost  prostředí,  máme  v  úmyslu  akci  rozšířit  o  nějaký 
doprovodný  program  v  podobě  stánků  lidových  řemesel  a  hudebních  nástrojů 
a samozřejmě pozvat do  Kobylnic  další  zajímavé  a  kvalitní  kapely.  Příští  ročník 
festivalu  bude  jen  specifický  v  tom,  že  Zlaťanka  při  něm  oslaví  20  let  svého 
působení.  Byli  bychom  rádi,  kdyby  se  i  návštěvnost  zvýšila  a  tento  kobylnický 
festival dechovek pařil mezi nejvyhledávanější akci našeho žánru v širokém okolí.  

za dechovou hudbu Zlaťanka Ladislav Hrdlička 

OHLÉDNUTÍ 	ZA 	MEZINÁRODNÍM 	FESTIVALEM 	
DECHOVÝCH 	HUDEB 	

Kapelník  Zlaťanky  pan  Ladislav  Hrdlička  přišel  s  návrhem  za  naším  panem 
starostou  Ing.  Lubomírem  Šmídem,  že  by  se  Svátek matek mohl  slavit  daleko 
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slavnostněji  a  to  tak,  že  by  se  pozvaly  dechové  hudby  a  uskutečnil  se 
Mezinárodní  festival  dechových  hudeb.  Prostě  něco,  co  v  Kobylnicích  ještě 
nebylo. A tak se také stalo. Vyžadovalo to spoustu starostí a zařizování, ale vše 
vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Byly pozvány samé výborné dechové hudby. Den 
„D“ byl zvolen na 8. června – i když bylo Medarda, byl nádherný den už od rána. 
Slunce  svítilo  a  na  nebi  ani mráček.  Návštěvníci  a  hosté  se  sjížděli  a  scházeli 
z blízka i z dáli již kolem poledne. 

Program zahájil náš pan starosta, který všechny přítomné přivítal a popřál jim 
hezký hudební zážitek. Jako první vystoupila žákovská DH Mutěňané‐Čejkovjané 
a pak se  již další DH střídaly: Zlaťanka, DH Muzikanti z  Jižních Čech, pak DH ze 
Slovenska  –  Skaličané  a  jako  poslední  hrála  DH  Drietomanka  ze  Slovenska. 
Všechny  tyto  dechové  hudby  hrály  známé  i  neznámé  skladby  na  profesionální 
úrovni  včetně  zpěváků.  Vtipným  slovem  celý  program  doprovázel  známý  to 
moderátor pan Karel Hegner. Přítomní se bavili, zpívali, tleskali  i tančili. Nejprve 
nesměle  jeden  pár  a  pak  se  přidávaly  další,  až  byl  plný  parket.  Občerstvení 
a parkování bylo  zajištěno ke  spokojenosti všech.  Lidé  se bavili až do pozdního 
večera. 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh této nevšední 
akce, patří velký dík a uznání. DĚKUJEME!!! 

za seniorky KLASu – Marie Valachová 

PROCHÁZKA 	PRO 	DĚTI 	DO 	OBORY 	
V letošním  roce  jsme  se  s dětmi  vydali na místo,  kde naše procházky před 

6 lety  začínaly. V sobotu 21. 6.  ve 14 hodin  se  sešlo na Výletišti 20 dětí,  které 
jsme  rozdělili  na  dvě  družstva  školáků  a  jedno  družstvo  předškoláků.  Všichni 
společně se vydali k parkovišti u hřbitova, kde na ně čekal první úkol. Úkolů bylo 
celkem  5 a pracovalo na nich  celé družstvo. Byly  zaměřené  na  obrazotvornost 
a na  poznávání  rostlin  a  zvířat.  Za  splnění  úkolů  i  za  nalezený  hmyz  dostávala 
družstva  body.  Tato  soutěž  děti  velice  bavila. Hmyz  odchytávaly  do  zkumavek 
a Hanka  Kubátová  jim  pověděla,  jaký  druh  našly,  potom  jej  zase  vypustily. Na 
družstva čekal ještě jeden závěrečný úkol, vyplnit tajenku podle obrázků hmyzu. 
Před vchodem do obory měly děti schovaný poklad, byly šikovné a po chvíli  jej 
našly. Pak už  jsme se všichni vraceli zpátky na Výletiště, kde děti s chutí snědly 
párek z udírny. Po sečtení bodů splněných úkolů  jsme zjistili, že v každé soutěži 
zvítězilo jedno družstvo, takže každý si odnesl nějakou odměnu. 

Alena Ulbrichová 
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KOBYLNICKÉ 	HODY 	2014 	
Tak  letošní  rok připadlo na nás,  jako na hlavní pár, napsat malý příspěvek 

o hodech do Kobylnických  listů. Hned po hodech v  roce 2013 bylo  jasné,  že  za 
hlavní  pár  půjdeme my  a moc  jsme  se  na  to  celý  rok  těšili.  Tento  rok  jsme 
započali  první  hodovou  schůzi  stárků  v  neděli  27.  dubna.  Schůze  se  konaly 
pravidelně  každou neděli. Cvičili  jsme besedu, učili  se  tancovat  a  zpívat, dělali 
jsme růžičky, fáborky, mašličky a další věci, které musejí být na hody připravené. 

Nejvíc  práce  nám  začalo  v  posledním  týdnu  před  hody.  Zajišťujeme máju, 
víno, kterého bylo v letošním roce velké množství z důvodu prodeje v restauraci 
Za Kovárnou, dělají se generálky, atd. 

Pátek  pro  nás  stárky  začíná  v  6  hodin  ráno,  kdy  máme  sraz  v  parku. 
Nasedáme do  aut  a odjíždíme do obce Mokré,  kde  si  vybíráme máji. Po  chvíli 
vybírání  toho  nejkrásnějšího  smrku máme  konečně  vybráno  a pouštíme  se  do 
kácení. Máji jsme úspěšně pokáceli a byli rádi, že špička vydržela a nemusela se 
letos nastavovat. Přeprava máje do Kobylnic proběhla velmi hladce a  tak  jsme 
kolem desáté hodiny měli máji v parku. Velkým oříškem bylo dostat ji na plac, ale 
naštěstí  se  zdařilo a mohli  jsme pokračovat v práci. Bylo potřeba  ji  zbavit kůry 
a očistit. Potom se připevňoval věnec a zdobila mája. Při zdobení jsme nečekaně 
zjistili, že nám chybí fáborky a že bude potřeba jet ještě dokoupit. Nakonec se ale 
ukázalo,  že  velká  kupa  krepáků  byla  zavalená  cenami  do  tomboly.  Krize  byla 
zažehnána a my si oddechli, že nemusíme vázat další fáborky. V 17 hodin přijel 
jeřáb a pustili jsme se do stavění máje. Máje byla postavena bez problémů a pro 
většinu  stárků  tím  celodenní  práce  skončila.  V  programu  už  byla  jen  večerní 
zábava se skupinou Flash, kterou jsme si jako stárci velice užili. 

V sobotu po hlídání máje a vydatné snídani od stárek následovalo zvaní na 
hody  po  obci.  Chtěli  bychom  poděkovat  všem  obyvatelům  Kobylnic  za  jejich 
příspěvky a za pohoštění. Večer v 8 hodin začala předhodová zábava s kapelou 
Sabrin Band, která podle nás hrála velmi dobře. Po vyhlášení tomboly jsme měli 
půlnoční  překvapení  na  téma western.  Tímto  bychom  chtěli  poděkovat  stárce 
Denise Horákové za vymyšlení a naučení taneční sestavy a všem, co se k nám na 
zábavě přidali a vytvořili báječnou atmosféru. 

Nedělní program začal mší svatou, která začala v 13:30. Po mši v 14:30 pak 
začal průvod stárků obcí. Průvod jsme zvládli i přes velké teplo a kolem půl čtvrté 
dorazili do parku. Na řadě byl nástup stárků a česká beseda. Myslíme, že všichni 
stárci  si  zaslouží  velikou  pochvalu  za  to,  jak  bravurně  besedu  zvládli.  Poté,  co 
jsme se všichni protancovali a prozpívali až ke konci odpolední zábavy,  jsme se 
odešli  fotit a pak ke svým stárkám na večeři. S večerní zábavou se pomalu, ale 
jistě, blížil konec našeho hodového maratonu. Nástup, česká beseda, tancování, 
zpívání, mašličková, tombola, vynášení… Tím pro nás letošní hody skončily. 



25 

Věříme, že se nám letos povedlo plno věcí, ale víme, že nám i některé nevyšly 
podle našich představ. Není to žádná procházka růžovou zahradou a tak prosíme, 
abyste při některých nepodařených věcech přivřeli oko. Ať tak či onak, vždy jsme 
se  snažili o  to, aby byli  lidé  co nejvíce  spokojení. O mnoha  věcech  jsme  velmi 
dlouho diskutovali a vždy jsme volili, podle nás, tu nejlepší cestu. Nebylo to vždy 
snadné  se  shodnout,  ale  vždy  jsme  dospěli,  po  pár  výměnách  názorů,  ke 
konečnému rozhodnutí. 

Na  závěr  bychom  chtěli  poděkovat  všem  stárkům  za  jejich  ochotu  jít 
stárkovat a jejich rodinám za podporu, dále také děkujeme Sokolům, obci a všem 
sponzorům.  Děkujeme  i  naší  fotografce  Martině  Hlaváčkové  za  ochotu 
fotografovat  průběh  celých  hodů,  protože  to  s  námi  občas  neměla  vůbec 
jednoduché. Děkujeme restauraci Za Kovárnou za výbornou spolupráci ohledně 
prodeje  stárkovského  vína.  A  na  závěr  děkujeme  vám  všem,  kteří  jste  nás 
podpořili, jak už svojí účastí či pomocí, tak i finančním příspěvkem. 

Tímto bychom  zakončili naše povídání o hodech a  snad  se  i  v příštím  roce 
můžeme  těšit na kobylnické hody 2015. A  jak se s námi  loučil celou neděli náš 
hlavní sklepník hláškou „DI DOMU, ty!“, tak se loučíme i my.  

Vlastimil Knotek a Klára Malinková, hlavní pár 

CYKLOVÝLET 	KOLEM 	ŘEKY 	DRÁVY 	
Po roce jsme se opět brzy ráno sešli před hasičkou, aby začalo nakládání kol, 

spousty  zavazadel  a nakonec  i nás  cyklistů. Vyrazili  jsme opět obdivovat  krásy 
Rakouska, tentokrát jeho jižní části. 

Cesta autobusem probíhala hladce, rozhodli jsme tedy pro krátkou návštěvu 
města Graz. Po příjezdu do města  to chvíli vypadalo, že si město prohlédneme 
jen  z  autobusu,  protože  najít  parkoviště,  kde  by  se  vešel  autobus  s  přívěsem, 
nebylo  jednoduché. Nakonec  se  to díky  šikovnému panu  řidiči podařilo. Počasí 
během  cesty bylo  velmi proměnlivé. Do  kempu u městečka  Sachsenburg  jsme 
dorazili  večer  a  „za  sucha“  jsme  postavili  stany.  Mnozí  se  ještě  vydali  na 
prohlídku městečka  i kapličky na konci kalvárie, odkud byl krásný výhled. V noci 
několikrát zapršelo, ale ráno bylo počasí jako vyměněné. Zpoza bílých beránků na 
nás  vykukovalo  sluníčko.  Na  mužskou  část  zájezdu  ještě  čekala  „rozcvička“ 
s přesouváním přívěsu s naloženými koly (zase problém s parkováním) a už jsme 
mohli  vyrazit  na  začátek  našeho  cykloputování  kolem  Drávy  u  vesnice 
Abfaltersbach. Na předem vyhlídnuté parkoviště začal před námi couvat kamion, 
ale nakonec jsme se zde vešli i s autobusem a mohli začít vykládat kola.  

Po  rozmýšlení  co na  sebe  (sluníčko  svítí,  stezka ale  vede  lesem),  vyrážíme. 
Dráva  v  těchto místech protéká divoce přes  kameny, u  jejího  koryta není přes 
hukot slyšet vlastního slova. Cyklostezka však neklesá tak prudce, jak jsme podle 
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mapy očekávali.  Čeká nás  i nějaký  ten kopeček. Téměř celou cestu nás provází 
zajímavá scenérie, zprava vrcholky Dolomit, občas ukryté v mracích, zleva stráně 
s  lesy  a  pastvinami  s mnoha  rozesetými  domky.  Po  cestě  ještě  navštěvujeme 
město Lienz a krátce se zastavujeme u vykopávek starého města Aguntum. Pak 
se vracíme k  řece a  zpátky do  stejného kempu. Několik kilometrů před ním už 
musíme nasazovat pláštěnky,  tachometr ukazuje 92 km. Měli  jsme ujet 80 km, 
ale věřte mapám a internetu . 

V  noci  opět  prší,  ale  ráno  zase  svítí  sluníčko.  Balíme  stany,  nakládáme  do 
autobusu, nasedáme na kola a vyrážíme dál kolem řeky. Tu opět lemují Dolomity 
a  stráně  s  domky.  Dráva  začíná  být  klidnější,  potkáváme  na  ní  i  vodáky. 
Projíždíme mnoha malebnými vesnicemi s krásnými upravenými zahradami. Také 
přes malé rodinné farmy, kde zaparkované dětské plastové traktůrky dávají tušit, 
že  hospodařením  zde  žije  celá  rodina.  Postupně  navštěvujeme  i  větší  města 
Spital a Villach. Za posledně  jmenovaným se domlouváme kudy k  jezeru Faaker 
See,  kde  máme  zamluvený  kemp.  Nakonec  se  každá  skupinka  vydává  jinou 
cestou.  Na místo  dorazili  všichni.  Každá  skupinka  po  jiném  kopci,  ale  „cílová 
prémie“,  jak  tyto kopce před kempem nazýváme, nikoho neminula. Tento den 
jsme ujeli zase více, kolem 70 km. Stavíme stany ve velkém kempu pod stromy. 
Někteří se vydávají na osvěžující koupel do jezera. Zjišťujeme, že druhý den ráno 
zde začíná triatlonový závod a silnice bude uzavřena. Domlouváme tedy dřívější 
ranní odjezd. 

V  noci  tentokrát  nepršelo,  zato  ráno  je  obloha  zataženější  než  v minulých 
dnech.  Balíme  stany  a  vyrážíme  kolem mumraje  připravujících  se  závodníků. 
Viděli  jsme  i  čísla  nad  jeden  tisíc.  Raději  ujíždíme  pryč,  aby  nám  také  nějaké 
nepřidělili .  Z  kopce  se  už  jede  lépe.  Vracíme  se  k  Drávě,  projíždíme  opět 
malebnými  vesnicemi,  přes  farmy,  kolem  záhonů  zeleniny  a  keříků  drobného 
ovoce. Začíná pršet, nasazujeme pláštěnky.  Ještě si stačíme všímat  toho,  jak se 
řeka v těchto místech proměňuje v klidný veletok. Z dálky si prohlížíme zříceniny 
hradů, ale  cesta už pro nás  začíná být hlavně o  tom, dojet  co nejdříve do  cíle 
a pokud  možno  co  nejmíň  mokří.  K  uschnutí  a  občerstvení  vyhledáváme 
restaurace u stezky. V cílové stanici u jezera ve vesnici Kirchentheuer se nakonec 
všichni setkáváme dříve, kolem 16. hodiny. Někteří zablácení až po uši. Ještě že 
máme v autobusu čisté oblečení. V dešti nakládáme kola do přívěsu a vyjíždíme. 
Tento den jsme ujeli kilometrů o něco méně, než bylo v plánu – 45. Celou cestu 
autobusem  prší,  obdivuji  pana  řidiče,  s  jakou  bravurností  zvládá  řízení.  Silnice 
místy vypadá, že by mohla být splavná na kánoích. Cesta nám ale ubíhá rychle, 
však se o nás ochotně starala „letuška“. Do Kobylnic dorážíme po půlnoci, někteří 
unavení, někteří ale hodně rozjaření . 

Alena Ulbrichová, účastnice zájezdu 
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K dobré náladě přispělo vystoupení folklórních souborů – Křenováčka z Křenovic, 
Orlíku z Pozořic a Salajky z Dambořic.  

Na podzim  se MAS  Za humnama  chystá  vydat  souborný přehledný  katalog 
o místních  výrobcích  a  jejich  produktech,  připravují  se  webové  stránky. 
O vybraných  řemeslech  –  košíkářství,  včelařství,  kovářství,  aj.  se  točí  výuková 
videa pro  základní  školy, pro uchování výrobních postupů a  jako možný návod 
dětem, které se rozhodují o svém budoucím povolání, neboť by mělo stále platit, 
že: „Řemeslo má zlaté dno“. 

Více na www.zahumnama.cz. 
Mgr. Hana Tomanová 

OZNÁMENÍ 	OBČANŮM 	A 	MAJITELŮM 	NEMOVITOSTÍ 	
E.ON  Česká  republika, s.r.o.,  jako  správce  distribuční  soustavy  elektrické 

energie  zahájila prostřednictvím projekčního partnera  –  firmy  PUTTNER,  s.r.o., 
práce na akci rekonstrukce elektrického vedení v obci Kobylnice.  

Firma Puttner,  s.r.o. byla pověřena  vypracováním projektové dokumentace 
pro  územní  řízení,  pro  realizaci  stavby  a  následné  zajištěním  dokladů 
umožňujících realizaci stavby obnovy sítě NN v obci Kobylnice. 

Jedná se o nahrazení venkovního elektrického vedení NN zemním kabelovým 
vedením.  Jednotlivá  odběrná  místa  budou  připojena  pomocí  nových 
přípojkových skříní osazených na hranici pozemku nebo ve fasádě objektů. Tímto 
řešením  se  docílí  zkvalitnění  dodávky  el.  energie  a  odstraněním  venkovního 
vedení dojde ke zlepšení vnějšího vzhledu obce i soukromých objektů. 

Projektová  dokumentace  bude  projednávána  zástupci  uvedené  projekční 
firmy v období 10/2014 ‐ 02/2015 s majiteli dotčených nemovitostí v obci. 

Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové 
skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného  břemene  dle  „energetického“  zákona  458/2000  Sb.  v  platném  znění 
a projednání provedení nových vývodů k elektroměrům – hlavní domovní vedení 
(HDV). 

Termín ukončení projekčních prací: 31. 3. 2015. 
Realizace se předpokládá do konce roku 2015. 
Podrobnější  informace  Vám  sdělí  zástupci  projekční  společnosti,  kteří  Vás 

budou kontaktovat za účelem projednání projektové dokumentace. 
David Kubát, kubat@puttner.cz 

Puttner, s.r.o. 
Šumavská 15Brno 
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KLUB MAMINEK začíná v úterý 9. 9. v 16:00 hod. v klubovně za knihovnou. 
Zveme všechny maminky s dětmi, které by za námi chtěli přijít a něco hezkého si 
vyrobit, zazpívat, zacvičit, zažít hezké odpoledne s dalšími dětmi a maminkami. 
Klub povede a těší se na vás Petra Bětíková. 

CVIČENÍ PRO ŽENY bude od 1.  října vždy každou středu v době mezi 18:45 
a 19:45  hod.  Zveme  všechny  ženy.  Vezměte  si  s  sebou  přezůvky,  podložku  na 
cvičení a pití. Cvičení povede Hela Dvořáčková. Platba bude probíhat v úvodních 
hodinách a její výše bude záležet na počtu přihlášených. 

ORIENTÁLNÍ  TANCE:  Obec  Kobylnice  hledá  lektorku  orientálních  tanců. 
Žádáme  zájemkyně,  aby  se  přihlásily  na  obecním  úřadu.  V  opačném  případě 
hrozí zrušení tohoto oblíbeného cvičení.  

SPORTOVNÍ 	AKTIVITY 	PRO 	DĚTI 	POŘÁDANÉ 	OBCÍ 	
KOBYLNICE 	VE 	ŠKOLNÍM 	ROCE 	2014/2015 	
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI DO 3 LET 
Cvičení  bude  probíhat  v  pondělí  v  9:15  –  10:15  hod.  v  sále  sokolovny 
v Kobylnicích. S sebou je nutné mít sportovní oblečení, přezůvky pro rodiče i děti, 
pití a podložku na cvičení. 
Cena je 200 Kč/pololetí nebo 400 Kč/do konce června. 
Cvičení povede Eva Peclová. 

MÍČOVÉ HRY 
Kroužek  bude  probíhat  v  pátek  v  16:00  –  17:00  hod.  v  sále  sokolovny 
v Kobylnicích, navazuje na  školní družinu.  S  sebou  je nutné mít míč,  sportovní 
oblečení, přezůvky a pití. Vhodné pro všechny děti od 6 do 13 let. 
Cena je 500 Kč. 
Kroužek povede Šárka Valášková od 5. září do konce června. 

TENISOVÉ SPORTOVNÍ HRY 
Kroužek  je pro děti od 9 do 15  let ve středu od 16:30 – 17:30 a 17:30 – 18:30 
hod. 
První  schůzka  je  3.  září  na  víceúčelovém  hřišti,  kde  bude  probíhat  tenisová 
přípravka v  letní  sezóně. Na zimní období  se pak přesune do  sokolovny, kde  si 
vyzkoušíme i jiné sporty. 
Cena je 500 Kč/pololetí. V měsíci září přípravka zdarma. 
Kroužek povede Petr Peško. 
 
Platby se vybírají do konce října v úředních hodinách na OÚ.
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přípravka v  letní  sezóně. Na zimní období  se pak přesune do  sokolovny, kde  si 
vyzkoušíme i jiné sporty. 
Cena je 500 Kč/pololetí. V měsíci září přípravka zdarma. 
Kroužek povede Petr Peško. 
 
Platby se vybírají do konce října v úředních hodinách na OÚ.
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KOBYLNICKÉ KROJOVANÉ  

VINOBRANÍ
dne  20.09.2014 v 16.00 v parku před 

sokolovnou.

V případě nepříznivého počasí se 
program přesouvá do sálu sokolovny.

Program:
09.00  stárci budou zvát kobylnické občany na 
         „Ženáčské hody“
15.30  krojovaný průvod / z ul.Pratecké po ul.  
          Sokolnické k bytovkám, dále zpět ulicí Na Návsi 
          do parku před sokolovnou./
16.15 slavnostní nástup stárků ženáčů 
          zahájení hodů
16.30 vystoupení stárků ženáčů - moravská beseda
17.00 volná zábava
22.00 slavnostní zakončení 

Během celého odpoledne a večera se bude vařit, pro děti bude 
připravena trampolína a drobné sladkosti. Víno a burčák 
je možno zakoupit i domů (nádoby můžete přinést i vlastní). 

          K tanci a poslechu hraje skupina 
                                Free band.

Kobylničtí ženáči vás 
zvou do restaurace Za 

Kovárnou na



 
 

Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím  

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
 

Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084 

Dne 29. 5. 2014 se konal KULATÝ STŮL v budově Městského úřadu Šlapanice na téma Spolupráce 
orgánů sociálně právní ochrany dětí se školskými subjekty. Kulatý stůl se uskutečnil první v pořadí 
a realizaci organizovaly pracovnice sociálního odboru, OSPOD, v rámci projektu Sociálně-právní 
ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností Šlapanice. Pozváni byli ředitelé a výchovní poradci 
všech základních škol a gymnázií v obcích správního obvodu Šlapanice, kteří se dostavili v hojném 
zastoupení. V poutavých prezentacích pracovnice sociálního odboru zmínily zákonné normy orgánů 
sociálně právní ochrany, podaly informace o spolupracujících institucích, přiblížily metodu případové 
konference a především předestřely příklady dobré praxe a poukázaly na možnosti úzké vzájemné 
spolupráce OSPOD (oddělení péče o děti a oddělení sociální prevence) se školami a školskými 
zařízeními.  

V říjnu 2014 je naplánované druhé setkání u Kulatého stolu, kde se bude OSPOD věnovat tématu 
Záškoláctví, týraných dětí a úvodu do drogové problematiky dětí. 
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stavební firma Šlapanice 
Nabízíme: 
- kompletní výstavby, rekonstrukce a modernizace domů a bytů 
- zednické a obkladačské práce   
- sádrokartonářské práce, minerální podhledy, izolace 
- bourací a vyklízecí práce včetně likvidace sutě a odpadů 
- koupelny „na klíč“ včetně zajištění všech stavebních řemesel 

kontakt: 
Ing. Karel Bartušek – PavingSpol 

tel: 603 310 408 
www.pavingspol.cz 

pavingspol@seznam.cz  
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