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Slovo	starosty	
Byli  jsme s manželkou v půli  listopadu v Praze připomenout si události staré 

čtvrt  století, navštívit hrob Václava Havla a účastnit  se děkovné bohoslužby  za 
svatořečení Anežky Přemyslovny,  zvané  České. Zejména právě  tato bohoslužba 
měla pro mě  velký emocionální náboj, protože  jsem měl  spolu  s několika  tisíci 
dalších  lidí příležitost  znovu v mysli prožívat nadšení a euforii z listopadu 1989, 
kdy jsem také byl v katedrále účasten obdobné děkovné bohoslužby.  

Když jsme pak přijeli domů, uvědomil jsem si, že od té doby už vyrostla celá 
generace  lidí, kteří si na dobu konce osmdesátých  let vůbec nepamatují. A taky 
to,  že všechny  sdělovací prostředky, které  letos  tyto události připomínaly,  jsou 
velmi  neosobní.  Všechny  pořady  jakoby  se  týkaly  ne  nás,  ale  někoho  cizího, 
někoho, kdo byl tehdy kdesi v té Praze. Pak už jsem se ani moc nedivil, když jsem 
se ve zprávách dověděl, že většina národa využila volného svátečního dne hlavně 
k nakupování  a  případně  k nějakým  svým  osobním  zálibám.  Proto  jsem  se 
rozhodl v tomto čísle Kobylnických listů zavzpomínat na to, jak vlastně doba před 
třemi desetiletími vypadala u nás. 

V období druhé poloviny 80.  let minulého století se uvolňovalo mezinárodní 
napětí a pomalu ustávala studená válka mezi Východem a Západem. V Rusku – 
pardon, v Sovětském svazu – zahájil Gorbačov perestrojku a v Polsku sílilo hnutí 
Solidarita.  U  nás  ale  docházelo  k trochu  jiným  situacím.  Ještě  stále  byli  lidé 
zavíráni  za  svoje politické názory, pro přijetí na  školu bylo potřeba mít  kladný 
posudek  od  místních  stranických  orgánů  (tedy  místních  funkcionářů 
Komunistické  strany  Československa), na banány  a pomeranče  se  stála  fronta, 
protože na opozdilce už skutečně toto zboží nezbylo. A bohužel to nebylo jenom 
toto zboží „exotické“, ale taky třeba toaletní papír, dámské vložky, jízdní kola, šicí 
stroje, kráječe chleba, ledničky, mrazničky, televizory, kakao, kuřecí řízky, šunka, 
vepřová kotleta … a další zboží, jehož byl nedostatek 

Asi 1 km vzdušnou čarou od ulice Táborské byla  jedna z nejvýznamnějších a 
asi  taky  nejhlučnějších  složek  protivzdušné  obrany  táboru míru  a  socialismu  – 
nadzvukové letectvo. To muselo být vždy v plné bojové pohotovosti a tak cvičilo 
v týdnu  pětkrát  ve  dne  a  dvakrát  nebo  i  třikrát  v noci.  Hlavním  cvičebním 
manévrem byl start ve  formaci a s maximálním výkonem. Rachot to byl takový, 
že ani v uzavřené místnosti nebylo možné se bavit normální silou hlasu, protože 
kromě burácivého hučení letadel se ozývalo taky třeba drnčení veškerého nádobí 
v kredenci, vytí psů a pláč malých dětí. 

Pamětníci  si  taky  třeba  vzpomenou,  že  když  se  vpodvečer  vrátili  lidé  ze 
zaměstnání a  zatopili  si, okamžitě  se dědina  zahalila do oparu dusivého kouře. 
Druhý den se z kotle nebo kamen vytáhlo snad víc popela, než se  tam předtím 
naložilo uhlí. A když potom přijeli popeláři, zůstalo po nich před každým domem 
několik  kilo  popela  a  nepořádku,  který  jim  z oranžového  kukavozu  průběžně 
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vypadával. V létě  to  samozřejmě bylo  trochu  lepší, protože  se netopilo, ale na 
druhou  stranu  zase  obec  (nebo  její  část  –  to  podle  okamžitého  směru  větru) 
obtěžoval  intenzívní  zápach  z živočišné  výroby.  Zejména  vepřín  na  „spodním 
dvoře“, tedy umístěný přímo uvnitř bytové zástavby, byl zaručeným zdrojem této 
ničím nepřekonatelné vůně. 

Převážná  většina mladých  lidí  tehdy  nestudovala,  jen  se  něčím  vyučili.  A 
například  výuka  jazyků  byla  na  tak mizerné  úrovni,  že  dokonce  i  tu  povinnou 
ruštinu málokdo  zvládal  alespoň  na  běžné  komunikační  úrovni.  Taky  k čemu, 
když o cestování někam  jinam než do NDR nebo Bulharska si většina  lidí mohla 
jenom  nechat  zdát…  A  když  už  se  tedy  tito mladí  lidé  vyučili  nebo  dokonce 
odmaturovali  a  nastoupili  do  zaměstnání,  měli  nárok  pouze  na  dva  týdny 
dovolené za  rok. Dnešní mladé by možná ani nenapadlo, že  tehdy nejenom, že 
nebyly osobní počítače, tablety, iPody nebo mobilní telefony, ale že na přidělení 
pevného telefonu do domácnosti se čekalo roky a  jeho získání se skoro rovnalo 
výhře v loterii. 

Když  škodovka  v Mladé  Boleslavi  začala  vyrábět  o  trochu  modernější 
konstrukci osobního vozu, tehdy pod názvem Favorit, stálo se několik dnů a nocí 
ve  frontě  na  zapsání  do  pořadníku  na  právo  automobil  někdy  během 
následujícího  roku zakoupit. V takových  frontách se střídaly celé  rodiny a na  to 
denní  čekání  bylo  samozřejmě  potřeba  čerpat  dovolenou.  Tím  ovšem  radosti 
spojené  s motorizací  šťastné  domácnosti  neskončily.  Nové  auto  bylo  potřeba 
taky zapsat na dopravním  inspektorátu! To  teprve byla  lahůdka. V Brně na ulici 
Bartošově  byla  jeho  služebna  a  tam  se  už  po  páté  hodině  ranní  začala  tvořit 
fronta  těch,  kteří  si  potřebovali  něco  vyřídit.  Třeba  nahlásit  ztracený  řidičský 
průkaz, zařídit technickou prohlídku namontovaného závěsného zařízení na autě 
nebo tedy také získat SPZ pro svoje nové vozidlo. Do chodbičky, ve které si dva 
lidé obtížně vyhýbali, se  jich v 8 hodin nahrnulo asi  tak dvacet a ostatní zůstali 
stát na schodech ve vstupu. V této chodbičce se odehrávaly až srdcervoucí scény, 
když tam lidé z únavy a z nedostatku čerstvého vzduchu omdlévali (nepřeháním, 
sám  jsem tuto situaci zažil), nebo když se po několika hodinách čekání konečně 
před žadatelem otevřelo podací okénko v příslušných dveřích a nevrlá úřednice 
mu oznámila, že formulář má špatně vyplněný a že má přijít jindy. 

Tato doba se dotkla osobně nejenom každého našeho občana, ale také obce 
jako  celku,  protože  ta  v roce  1985  přišla  i  o  tu  pochybnou  socialistickou 
samostatnost.  Byl  zrušen  MNV  a  všichni  jsme  se  automaticky  „přestěhovali“ 
(samozřejmě  jen  v občanském  průkazu)  do  Šlapanic.  Následující  pětiletá 
zkušenost  s existencí  pod  střediskovým městem  byla  velmi  nedobrá.  V tomto 
období  se  v Kobylnicích  nevybudovalo  vůbec  nic  a  málem  jediná  činnost  ve 
prospěch  komunálních  služeb  byla  občasná  výměna  žárovek  ve  veřejném 
osvětlení. Taky tehdy počet obyvatel poklesl o víc než 100 lidí. 
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Tak  taková  to  tehdy byla doba. Tento stav  trval až do  ledna 1990, kdy byla 
obci  dána možnost  se  od  střediskového města  dezintegrovat.  Právo  obce  na 
samosprávu byl už jen přirozený důsledek událostí z listopadu předchozího roku, 
tedy nejprve svatořečení Anežky Přemyslovny spojené s uvědoměním si vlastních 
kořenů a snad i národní hrdosti a hned potom sametové revoluce, kterou zahájili 
studenti v Praze na Klárově. 

Ona euforická revoluční nálada se velmi rychle přenesla do celé republiky, a 
jak dnes už vidíme, přinesla často až nereálná očekávání, směřující k hmotnému 
blahobytu a k morální obrodě společnosti. Také u nás se  tehdy veřejnost velmi 
aktivizovala.  Ještě v zimních měsících v sále tehdejší hospody U Lesků probíhaly 
diskuse  o  tom,  co  lidé  v Kobylnicích  považují  za  největší  problém.  Na  naší 
vesnické  úrovni  tehdy  nezaznívala  ani  tak  témata  filosofická  nebo morální.  To 
jsme tehdy skromně přenechali „těm nahoře“. 

Nejpalčivějším problémem byla voda v místních studních, kterou pili všichni. 
Norma  na  obsah  dusičnanů  v pitné  vodě  byla  překročena  katastrofálně. Místo 
povolených 50 mg/l běžně dosahovala 830 – 850 mg/l. Kojenci ale potřebují, aby 
obsah byl menší než 5 mg/l, protože jinak je závažným způsobem ohroženo jejich 
zdraví  a dokonce  i  život.  Pro  vodu pro ně  se  jezdilo nějakou dobu do Újezdu, 
později potom do Milešovic nebo k Balbínovu pramenu do Ivanovic. Hned vedle 
toho byl za další problém označen kouř z topidel, respektive obsah oxidů síry a 
dusíku  v tomto  kouři.  A  o  pár  týdnů  později  vznikla  ve  Šlapanicích  občanská 
iniciativa ke zrušení přítomnosti armádního letectva na letišti v Tuřanech… 

Nerad  bych  se  dostal  do  pozice,  kdy  člověk  té mladší  generaci  říká  „to  za 
našich  mladých  let  nebývalo“,  už  třeba  proto,  že  bych  si  pak  nutně  musel 
připadat  starý.  Přesto  jsem  považoval  za  důležité  se  o  tyto  svoje  vzpomínky 
podělit a to třeba i s těmi, kteří jsou starší než já. Myslím si, že toto období může 
být pro nás všechny příležitostí si uvědomit, jak výrazně se život za to čtvrtstoletí 
změnil  a  že  máme  být  i  za  co  vděční.  A  že  zcela  jistě  žijí  lidé  u  nás  nebo 
v zahraničí  v daleko  obtížnějších  podmínkách,  způsobených  skutečnou 
chudobou,  živelními  pohromami  nebo  třeba  válečnými  konflikty.  Tuto  svoji 
vděčnost pak můžeme  vyjádřit  třeba při  tříkrálové  sbírce a nebo  jinou  formou 
charity.  

Kniha Moudrosti Starého zákona říká: „Pouštěj svůj chléb po vodě, nevíš, kdy 
se  s ním potkáš!“.  Je potřeba  si uvědomit, že  tím „chlebem“ nemusí být nutně 
jen peníze do  sbírky.  I  ten,  kdo  se domnívá,  že nic nemá, může  rozdat  radost 
z návštěvy nemocného nebo osamělého  člověka,  radost z dobrých mezilidských 
vztahů. A právě k těmto věcem bych Vás chtěl nyní o Vánocích povzbudit.  

Přeji Vám všem pokojné a radostné prožití svátků. 
Váš starosta 
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Vážení	občané,	
je až neuvěřitelné,  jak čas kolem nás běží závratnou rychlostí. Ještě  jsme se 

ani pořádně neohřáli v létě a už je zima za dveřmi. V mezičase proběhly volby do 
zastupitelstva  obce  a  další  čtyři  roky  práce  jsou  před  námi.  Chtěl  bych  touto 
cestou  poděkovat  Vám  všem  za  důvěru,  kterou  jste  mi  dali  prostřednictvím 
Vašich  hlasů  při  volbách.  Věřím,  že  Vás  nezklamu,  a  jsem  tu  pro  Vás,  radou  i 
pomocí. V zastupitelstvu i v radě obce jsou nové tváře. Věřím, že budou pro naši 
obec přínosem, a těším se na spolupráci ku prospěchu nás všech.  

Jak jistě už víte, odešel do důchodu pan Janíček, zaměstnanec obce, a jak to 
zatím  vypadá,  tak  druhý  zaměstnanec  z úřadu  práce,  pan  Pochop,  bude  delší 
dobu v pracovní neschopnosti. Byl bych moc rád, kdyby se našel jeden i dva noví 
pracovníci. Nejlépe  vedeni  v evidenci úřadu práce. Pokud máte  zájem, nebo o 
někom šikovném víte, dejte prosím vědět na Obecní úřad, nebo přímo zavolejte 
na mobil 724 231 210. Předem děkuji. Práce je pořád dost a dost. Ve dvou se to 
bude těžko stíhat, tak jak jsme zvyklí my a nakonec i celá obec. 

Děkuji všem, kteří nám v uplynulém  roce pomáhali a neváhali přiložit  ruku 
k dílu  tak,  aby  se  nám  tu  dobře  žilo  a  abychom  se  do  našich  Kobylnice  rádi 
vraceli. 

Přeji  Vám  všem  krásné  prožití  vánočních  svátků.  Hodně  zdraví,  štěstí  a 
rodinné pohody. Do Nového roku 2015 hodně optimismu a ať se nám všem daří, 
jak v osobním tak rodinném životě. 

                                                                   Stanislav Dolanský, místostarosta 
 

Poznámka  redakce:  Fotografií  na  obálce  si  připomínáme  obecní  zaměstnance 
tak,  jak  jsme byli zvyklí v posledních  letech  je vídat na mnoha místech Kobylnic. 
Přejeme  jim hlavně  zdraví, panu  Janíčkovi mnoho  let  zaslouženého důchodu  a 
panu Pochopovi brzký návrat mezi nás. 

 
 

OHLÉDNUTÍ	ZA	VOLBAMI	
 

Ve dnech 10. – 11.10.2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí. K volbám  se 
dostavilo 61,2 % našich občanů, což je o 11,1% méně než v roce 2010. V naší obci 
kandidovaly 3 volební strany:  
TOP 09      získala 35,47 %,  
KDU‐ČSL a nezávislí   získala 39,33 %  
„Pro Kobylnice“   získala 25,18 %.  
Nejvíce hlasů měl Stanislav Dolanský, který od občanů získal celkem 316 hlasů. 
 
 



5 

Zvolení	členové	zastupitelstva	
za volební stranu KDU‐ČSL a nezávislí 

1. Stanislav Dolanský  316 hlasů 
2. Ing., Bc. Dana Šmídová  252 hlasů 
3. RNDr. Jiří Pecl, PhD.  239 hlasů 
4. Alena Ulbrichová  227 hlasů 
5. Radek Kryštof  204 hlasů 
6. Bc. Petra Štefková  189 hlasů 

   
za volební stranu TOP 09   

1. Ing. Lubomír Šmíd  313 hlasů 
2. Ladislav Votápek  228 hlasů 
3. Petr Florian  204 hlasů 
4. Michael Ulbrich  200 hlasů 
5. Petr Peško  197hlasů 

 
za volební stranu „Pro Kobylnice“ 

1. Zdeňka Matulová  157 hlasů 
2. Lenka Šimlová  131 hlasů 
3. Tomáš Šulc  126 hlasů 
4. Daniela Zlatkovská  125 hlasů 

 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 
 

Poděkování		
Dovolte mi, prosím, abych  i touto cestou poděkoval všem, kteří věnovali ve 

volbách důvěru kandidátce TOP09 i mně osobně.  
Po  proběhlých  volbách  každý  zastupitel  skládá  slib  tohoto  znění:  „Slibuji 

věrnost  České  republice.  Slibuji  na  svou  čest  a  svědomí,  že  svoji  funkci  budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a  jejích občanů a  řídit se Ústavou a zákony 
České  republiky.“  Čím déle  jsem  činný ve veřejné  správě,  tím více a hlouběji  si 
uvědomuji  závažnost  tohoto  slibu.  Pevně  věřím,  že  se  mi  ve  spolupráci 
s ostatními  zastupiteli, ale  i  s Vámi, občany Kobylnic, bude  i nadále dařit  tento 
slib plnit. 

Za občasnou podporu radou některých z Vás děkuji a zároveň o ni prosím i do 
budoucna. 

Lubomír Šmíd za volební stranu č. 1 (TOP 09) 
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PODĚKOVÁNÍ	
Rádi bychom vyslovili upřímné díky vám všem, kteří jste podpořili kandidátku 

KDU‐ČSL  a  nezávislých  svými  hlasy  v právě  proběhlých  komunálních  volbách. 
Jako  volební  strana  jsme  díky  vám  získali  6 mandátů  a  vážíme  si  vaší  důvěry 
v naše  schopnosti.  Je  to  pro  nás  také  velkým  povzbuzením  a  jsme  rozhodnuti 
pracovat v zastupitelstvu Kobylnic k rozvoji obce i jejího kulturního a sportovního 
života. Těšíme se na spolupráci v zastupitelstvu  i v komisích a rádi vyslechneme 
od vás ode všech nápady na další oživení a zpestření života u nás v obci.  

Stanislav Dolanský a Dana Šmídová  
jménem volební strany č. 2 ( KDU‐ČSL a nezávislí) 

  
 

PODĚKOVÁNÍ	
Jménem  sdružení  nezávislých  kandidátů  „Pro  Kobylnice“  bych  tímto  ráda 

poděkovala  všem,  kteří  nám  projevili  důvěru  a  přispěli  svými  hlasy  pro  naše 
zvolení do zastupitelstva obce. V tomto volebním období jsme získali díky vašim 
hlasům  celkem  4  mandáty  v našem  zastupitelstvu.  Doufáme,  že  i  přes  naše 
opoziční postavení dokážeme alespoň část našeho volebního programu prosadit 
a  přispět  tak  ke  zvelebení  obce.  Těšíme  se  na  spolupráci  s novými  členy 
zastupitelstva a doufáme, že naše účast zde bude pro nás všechny přínosem.                                              

Jménem sdružení nezávislých kandidátů „Pro Kobylnice“ Petra Fojtíková  
(volební strana č. 3) 

 
 

USTAVUJÍCÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	OBCE	KOBYLNICE	
 

Ve čtvrtek 6.11.2014  se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo 1. zasedání 
zastupitelstva obce. Hlavními body byly volby starosty, místostarosty, členů rady 
a členů finančního a kontrolního výboru, které dopadly takto: 
Ing. Lubomír Šmíd ‐ starosta 
Stanislav Dolanský – místostarosta 
Petr Florian – člen rady 
Bc. Petra Štefková – členka rady 
Alena Ulbrichová – členka rady 
 

Ing., Bc. Dana Šmídová – předsedkyně finančního výboru 
Daniela Zlatkovská – členka finančního výboru 
Ing. František Kvasnička – člen finančního výboru 
 

Zdeňka Matulová – předsedkyně kontrolního výboru 
Lenka Šimlová – členka kontrolního výboru 
Michael Ulbrich – člen kontrolního výboru 
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Jedním  z bodů bylo  také projednávání o  zařazení dalšího nočního  spoje do 
Kobylnic,  o  který  je  ze  strany  občanů  zájem.  Zastupitelstvo  schválilo  zařazení 
nočního spoje linky č. N89 s odjezdem ve 23:30 z Brna, hlavního nádraží a to vždy 
v noci před nepracovním dnem a následně spoj zpět. Tato změna bude zařazena 
v  jízdním řádu s platností od 14.12.2014. 

 
 
RADA	OBCE	

Rada obce zřídila tyto komise: kulturní, sportovní, životního prostředí, pro děti a 
mládež,  stavební,  pro  Kobylnické  listy  a  letopiseckou.  Do  těchto  komisí 
jmenovala tyto předsedy a členy: 
 
Komise kulturní  
předsedkyně: Jana Poláčková 
členové: Dana Šmídová, Petra Fojtíková, Petr Florian, Radek Kryštof 
 
Komise sportovní  
předseda: Petr Peško  
členové:  Milan  Ulbrich,  Lukáš  Žáček,  Jiří  Urbánek,  Marie  Spáčilová,  Eva 
Dvořáčková 
 
Komise životního prostředí  
předsedkyně: Alena Ulbrichová  
členové: Karel Klaška st., Lubomír Trhlík ml., Ladislav Votápek st., Hana Kubátová 
Hiršová, Hana Smetanová 
 
Komise pro děti a mládež  
předsedkyně: Petra Štefková 
členové: Marie Buchtová, Zdeněk Procházka, Petra Fojtíková, Eva Dvořáčková 
 
Komise stavební  
předseda: Vladimír Zlatník 
členové: David Kubát, Lubomír Šmíd 
 
Komise pro Kobylnické listy  
předsedkyně: Dana Šmídová 
členové:  Zdenka  Karmazínová,  Magdalena  Šmídová,  Jaroslava  Urbánková, 
Miloslav Vymazal 
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Komise letopisecká  
předsedkyně: Zdenka Karmazínová 
členové: Lubomír Šmoldas, Lubomír Šmíd, Stanislav Dolanský 
 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 

                                                                
Platby	místních	poplatků	v	roce	2015		
Poplatek za komunální odpad 
Poplatek platí: 
a) fyzická osoba 

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

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

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

nebo  dočasná  ochrana  podle  zákona  upravujícího  dočasnou  ochranu 
cizinců, 

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

 
Pro  stanovení  výše  poplatku  je  rozhodný  počet  osob  přihlášených  v rodinném 
domě  nebo  1  bytové  jednotce  bytového  domu  k trvalému  pobytu  v obci 
Kobylnice k 1.1.2015. Od poplatku jsou osvobozeni:  
a) děti narozené v roce 2015, 
b) třetí a další dítě do 15‐ti  let věku, přičemž  rozhodným datem pro zařazení 

do věkové kategorie je 1.1.2015, 
c) poplatníci  s trvalým  pobytem  v obci  Kobylnice,  kteří  se  prokazatelně 

dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržují mimo území obce, 
d) poplatníci s nezjištěným pobytem. 
Poplatník  je  povinen  oznámit  vznik  nebo  zánik  nároku  na  osvobození  správci 
poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl. 
Přehled  výše  poplatku  za  všechny  přihlášené  osoby,  pokud  k 1.1.2015  je 
v nemovitosti přihlášeno: 

1 osoba    500,‐ Kč 
2 osoby     930,‐ Kč 
3 osoby     1.305,‐ Kč 
4 osoby     1.640,‐ Kč 
5 osob      1.950,‐ Kč 
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6 osob      2.220,‐ Kč 
7 osob      2.590,‐ Kč 
8 osob      2.960,‐ Kč 
9 osob      3.330,‐ Kč 
10 osob    3.700,‐ Kč 

 
Poplatek ze psů 
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 

Sazba poplatku činí ročně: 
a) za prvního psa    80,‐ Kč 
b) za každého dalšího psa  120,‐ Kč 

Osamělému  důchodci,  který  žije  v rodinném  domku  sám  (bez  ostatních 
příbuzných), se poskytuje poplatková úleva ve výši 40,‐ Kč za prvního psa. 
 
Placení poplatků 
Poplatky je možno zaplatit na obecním úřadu nebo bezhotovostním převodem. V 
případě bezhotovostního převodu  je nutno poukázat přesnou částku poplatku a 
to  za  každý  druh  poplatku  zvlášť.  V případě,  že  si  nebudete  jisti,  kolik  přesně 
máte  zaplatit, můžete  zavolat  na  obecní  úřad,  tel.  544244810,  kde  Vám  výši 
poplatku sdělíme. Bankovní spojení pro platby: Sberbank, č.ú. 4200307857/6800, 
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu 
(trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek odvádíte (např. číslo popisné je  
25, počet osob 6, VS = 0256), pro ostatní poplatky VS = číslo domu. Pokud je to 
možné, napište do textu Vaše příjmení a o jaký poplatek se jedná. 
V roce 2015 se veškeré místní poplatky začnou vybírat od 16. února a musí být 
zaplaceny do 31. března 2015. 
         
 

KONTEJNERY	NA	TEXTIL	
 

Na jaře byly v naší obci umístěny 2 kontejnery na sběr použitého textilu a obuvi a 
to  na  sběrné místo  na  ulici  Za  Humny  a  u  horního  dvora  na  ulici  Sokolnické. 
Kontejnery zabezpečuje firma DIMATEX, spol. s r.o.  
Do  kontejnerů  lze  odevzdávat  textil,  párovanou  nositelnou  obuv  a  funkční 
hračky. Vytříděné  textilie  jsou buď poskytnuty  charitativním organizacím, nebo 
jsou  určeny  k  druhotnému  využití  jako  čisticí  tkaniny  pro  automobilový, 
strojírenský a stavební průmysl. 
Přesto se obec rozhodla, že se na  jaře zapojí do charitativní sbírky pro Diakonii 
Broumov.  

                                                                           Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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VÍTÁNÍ	DĚTÍ		
V  sobotu  25.  října  2014  jsme  v  zasedací místnosti  obecního  úřadu  uvítali  do 
společenství  naší  obce  děti,  které  se  narodily  od  dubna  2014:  Sylva  a  Lea 
Pospíšilovy,  Tereza  Janíková,  Pavel  Dobrovolný,  Václav  Špondr,  Natálie 
Dvořáčková, Nela Tesařová a Adrian Jelínek.  
Starosta  Ing. Lubomír Šmíd pronesl slavnostní projev k rodičům a dětem popřál 
šťastné  první  krůčky  do  života.  O  milou  atmosféru  se  zasloužily  děti  z  naší 
mateřské školy. Tentokrát to byly tyto děti: Marek Novotný, Patrik Pavlík, Linda 
Vašíčková,  Aneta  Pospíšilová,  Veronika  Schmausová,  Lucie  Fechová  a  Ellen 
Králová.  

Jaroslava Urbánková, obecní úřad  
 
 
Okénko	do	života	mateřské	školy	
„Vlaštovičko, leť, už je na tě čas...“ touto písničkou otvíráme v září v mateřské 

škole vrátka do podzimu.  Již v prvních dnech po návratu z prázdnin se snažíme 
dětem nabízet co nejbohatší program, aby se v naší školičce všem líbilo. Ani těm 
nejmladším,  nově  příchozím  dětem  se  potom  odloučení  od  rodiny  nezdá  tak 
těžké.  

Formou  výtvarné  činnosti  „Prázdninové  cestování“  jsme  zavzpomínali  na 
prázdniny.  

Svoje  tělíčka děti  rozhýbaly na  sportovní olympiádě na víceúčelovém hřišti. 
Za svoje výkony v pěti různých disciplínách byly po zásluze odměněny.  

Naše  děti  neustále  něco  zkoumají  a  objevují  jak  v mateřské  škole,  tak  i  v 
okolí. Náš první  společný výlet byl  za  zvířátky. Nemuseli  jsme daleko, navštívili 
jsme místní hospodářství u Chlupů. Děti  se  zde  seznámily  s  chovem domácích, 
užitkových i exotických zvířat. Některé chlapce zaujala i zemědělská technika. 

Všechny děti z MŠ zazpívaly a zatančily místním seniorům k příležitosti jejich 
svátku „Dne seniorů“ 

V měsíci říjnu jsme zahájili činnost nadstandartních aktivit. Rodiče mohli své 
děti  přihlásit  do  kroužku  angličtiny,  flétny,  keramiky,  tanečků,  edukativně  – 
stimulačních  skupin  a nově  také do hasičského  kroužku. V  „edukativkách“  je  s 
dítětem vždy přítomen  jeden z rodičů – náplň  lekce  je pro něj motivací, radou, 
inspirací.  Rodiči  tak  umožníme  vidět  dítě  jak  reaguje,  zapojuje  se,  a  jak 
spolupracuje  s  ostatními  dětmi.  Praktické  činnosti,  které  do  skupinek 
zařazujeme,  jsou  obměnou  těch  činností,  které  se  prolínají  posledním  rokem 
předškolní docházky dítěte. 

Hasičský  kroužek  v naší  školce probíhá  v prostorách MŠ,  kde děti  získávají 
znalosti o hasicích přístrojích,  topografických značkách, základech zdravovědy a 
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uzlování. Také jsme se začali připravovat na soutěž v uzlovací lize, která se konala 
v  Drnovicích  a  naši  nejmladší  hasiči  a  hasičky  se  jí  plni  očekávání  zúčastnili. 
Umístili se na 10. místě ze 13 startovních družstev. Blahopřejeme. 

Během  podzimu  v  rukách  divadelních  herců  ožily  loutkové  postavičky  ze 
známých  českých  pohádek.  I  ten  největší  neposeda  sledoval  očima  dokořán 
osudy hrdinů z „Kolotoče pohádek“.  

Na  další  výlet  už  jsme  jeli  autobusem  do  Soběšic.  Ekologické  pracoviště 
Jezírko  si pro nás připravilo program  s názvem  „Večerníček na  výletě“.  Známá 
postavička z televize provázela tentokrát děti celé dopoledne klidným prostředím 
jak  v  interiéru,  tak  i  v  přírodě.  Děti měly  například možnost  stát  se  na  chvíli 
„mravencem“ a prozkoumávat celé mraveniště. V lese si zase vyzkoušely, jaké je 
to  být  stopařem  apod.    Získaly  zde  cenné  zkušenosti  potřebné  k  utváření 
citového vztahu k přírodě. 

I  letos  jsme  využili materiály,  které  nám  nabízí  podzimní  barevná  příroda. 
Výsledkem fantazie dětí byli nejrůznější „skřítci podzimníčci“, dekorace na stůl  i 
obrázky na stěnu.  

Z  nápadu  na  domácí  tvoření  vznikla  pěkná  výstava  podzimníčků  před 
budovou MŠ. Zúčastněné děti nám představily svá díla a z „tajemného sáčku“ si 
mohly vytáhnout malé překvapení. Věříme, že společně strávený čas při sběru a 
zpracování přírodnin byl příjemný pro děti i rodiče. 

Dne  25.  října  naše  děti  přivítaly  na  Obecním  úřadě  nově  narozené  malé 
občánky recitací básní a zpěvem ukolébavek.  

Ve spolupráci se starostou Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice Ladislavem 
Votápkem měly děti možnost  se blíže  seznámit a prozkoumat místní hasičskou 
zbrojnici. Za výklad, předvedení hasičské techniky a umožnění exkurze děkujeme. 

O tom, že v naší školce máme výborné zpěváky a zpěvačky, svědčí účast dětí  
v  soutěži  „Zazpívej  slavíčku“.  Všechny  děti měly  odvahu  vystoupit  v  sólovém 
zpěvu  před  publikem,  tvořeném  z  kamarádů.  Každý  si  odnesl  domů  malou 
pozornost. 

Nyní už  se všichni  těšíme na Vánoce. Příjemnou atmosféru navodilo dětem 
divadélko ÚSMĚV s pohádkou „Dopis pro Ježíška“. 

 
 

Školní	družina	
Co je nového ve školní družině? Na tuto otázku Vám odpoví následující řádky: 
 

Ani  letos  nás  neminuly  změny,  týkající  se  organizace  a  chodu  školní  družiny.  
V první řadě jsme řešili kapacitu ŠD, která je 55 dětí. Z toho důvodu jsme museli 
odmítnout velkou část páťáků. Takže v letošním školním roce navštěvují ŠD děti z 
1.  ‐  4.  třídy  a  čtyři  páťáci.  Dále  se  přesouvalo  jedno  oddělení  ŠD  z  nového 
pavilonu  do  staré  části  budovy  školy.  Nyní máme  obě  oddělení  v  jedné  části 
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známých  českých  pohádek.  I  ten  největší  neposeda  sledoval  očima  dokořán 
osudy hrdinů z „Kolotoče pohádek“.  

Na  další  výlet  už  jsme  jeli  autobusem  do  Soběšic.  Ekologické  pracoviště 
Jezírko  si pro nás připravilo program  s názvem  „Večerníček na  výletě“.  Známá 
postavička z televize provázela tentokrát děti celé dopoledne klidným prostředím 
jak  v  interiéru,  tak  i  v  přírodě.  Děti měly  například možnost  stát  se  na  chvíli 
„mravencem“ a prozkoumávat celé mraveniště. V lese si zase vyzkoušely, jaké je 
to  být  stopařem  apod.    Získaly  zde  cenné  zkušenosti  potřebné  k  utváření 
citového vztahu k přírodě. 

I  letos  jsme  využili materiály,  které  nám  nabízí  podzimní  barevná  příroda. 
Výsledkem fantazie dětí byli nejrůznější „skřítci podzimníčci“, dekorace na stůl  i 
obrázky na stěnu.  

Z  nápadu  na  domácí  tvoření  vznikla  pěkná  výstava  podzimníčků  před 
budovou MŠ. Zúčastněné děti nám představily svá díla a z „tajemného sáčku“ si 
mohly vytáhnout malé překvapení. Věříme, že společně strávený čas při sběru a 
zpracování přírodnin byl příjemný pro děti i rodiče. 

Dne  25.  října  naše  děti  přivítaly  na  Obecním  úřadě  nově  narozené  malé 
občánky recitací básní a zpěvem ukolébavek.  

Ve spolupráci se starostou Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice Ladislavem 
Votápkem měly děti možnost  se blíže  seznámit a prozkoumat místní hasičskou 
zbrojnici. Za výklad, předvedení hasičské techniky a umožnění exkurze děkujeme. 

O tom, že v naší školce máme výborné zpěváky a zpěvačky, svědčí účast dětí  
v  soutěži  „Zazpívej  slavíčku“.  Všechny  děti měly  odvahu  vystoupit  v  sólovém 
zpěvu  před  publikem,  tvořeném  z  kamarádů.  Každý  si  odnesl  domů  malou 
pozornost. 

Nyní už  se všichni  těšíme na Vánoce. Příjemnou atmosféru navodilo dětem 
divadélko ÚSMĚV s pohádkou „Dopis pro Ježíška“. 

 
 

Školní	družina	
Co je nového ve školní družině? Na tuto otázku Vám odpoví následující řádky: 
 

Ani  letos  nás  neminuly  změny,  týkající  se  organizace  a  chodu  školní  družiny.  
V první řadě jsme řešili kapacitu ŠD, která je 55 dětí. Z toho důvodu jsme museli 
odmítnout velkou část páťáků. Takže v letošním školním roce navštěvují ŠD děti z 
1.  ‐  4.  třídy  a  čtyři  páťáci.  Dále  se  přesouvalo  jedno  oddělení  ŠD  z  nového 
pavilonu  do  staré  části  budovy  školy.  Nyní máme  obě  oddělení  v  jedné  části 
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budovy.  Jedno  oddělení  je  umístěno  ve  třídě  druháků,  druhé  oddělení  má 
samostatnou  místnost.  Velkou  změnou  jak  pro  rodiče,  tak  i  pro  nás, 
vychovatelky,  byl  zrod  webových  stránek  školní  družiny: 
http://druzina.kobylnice.cz.  Na  stránkách  najdete  nejen  důležité  dokumenty 
týkající se ŠD, ale také informace o aktuálním dění ve ŠD.  
 
Každým rokem probíhají ve škole celoroční projekty. Letos byl vyhlášen projekt 
„Cesta  kolem  světa“. Měsíc  září  byl  věnovaný  Evropě,  světadílu,  který  je  nám 
domovem. Děti si k tomuto tématu vyráběly různé evropské vlajky, kterými jsme 
ozdobili  schodiště.  Vytvářeli  jsme  a  barevně  zpracovávali  mapu  Evropy,  kdo 
chtěl, mohl přinést fotku, pohlednici či nějakou upomínku související s Evropou.  
Díky  teplému  podzimu  jsme mohli  uskutečnit  již  dlouho  plánovanou  návštěvu 
Mohyly míru. Šli  jsme pěšky tam  i zpět. Do programu byly zařazeny  interaktivní 
ukázky  bojů  a  prohlídka  kaple  spojená  s  kratičkým  výkladem  průvodce.  V 
prodejně se suvenýry si děti mohly zakoupit drobné upomínkové předměty. 
V září nás čekala velmi oblíbená a od dětí žádaná orientační hra po škole. Cílem 
hry je umět se ve škole vyznat, znát dospělé, kteří tam pracují, zkrátka vědět kam 
jít  nebo  koho  poprosit,  když  něco  potřebuji.  Děti  pracovaly  ve  skupinkách, 
prvnáčci soutěžili se staršími kamarády.  
 
V říjnu jsme se v naší celoroční hře přesunuli do teplé Afriky. Opět jsme vytvořili 
mapu, dále také pyramidu z koberce, africké masky, korále či náhrdelníky.  
Byla  to  také  doba,  kdy  v  přírodě  dozrávají  nejrůznější  plody.  Tak  jsme  toho 
využili.  Z  dýní  jsme  vytvářeli  strašáky  zdobené  přírodninami.  Jak  se  dětem 
povedli, jste mohli vidět před školou.  
Ke Dni seniorů jsme připravili drobné dárečky.  
Starší  děti  zorganizovaly  pro  mladší  kamarády  soutěž  v  koloběžkování.  Na 
stanovištích  na  ně  čekala  např.  rychlostní  zkouška,  osmisměrka  dopravních 
prostředků, poznávání dopravních značek aj.  
Podzim patřil i drakům. Ty si děti vyrobily ve ŠD, a poté následovala drakiáda na 
fotbalovém  hřišti.  Vítr  nám  přál,  draci  lítali,  někteří  se  v  tom  větru  stihli  i 
zasukovat. Před podzimními prázdninami se uskutečnila procházka do okolí obce, 
tentokrát byl cíl trasy Bezděkov. Během cesty plnily děti úkoly – ovocná křížovka, 
paměťovka, poznávání zeleniny po hmatu, určování stromů, jejich plodů a využití 
v běžném životě. 
 
V  listopadu  jsme objevili  kouzlo  známé  televizní  soutěže Kufr. Hra děti natolik 
pohltila, že  jsme se rozhodli uspořádat celodružinovou soutěž. Děti, které se do 
soutěže přihlásily, určitě nelitovaly. Na všechny čekala malá odměna za účast. Ti 
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nejlepší  byli  odměněni  sladkou  medailí.  Při  soutěži  děti  rozvíjely  jazykové  a 
komunikační schopnosti, slovní zásobu, spolupráci ve dvojicích.  
Dále jsme se zapojili do projektu s názvem Větrníkový den – den pro slané děti  
neboli nemoc  zvaná  cystická  fibróza. O nemoci  jsme  si  s dětmi vyprávěli,  četli, 
kdo měl zájem, mohl si vzít letáček nebo se zapojit do vyrábění větrníků.  
Ke  konci  listopadu  jsme  se  začali  připravovat  na  Vánoce  a  hlavně  na  Den 
otevřených  dveří.  Tvořili  jsme  výrobky  s  vánoční  a  zimní  tématikou,  vyzdobili 
školu pracemi dětí. A na co se ještě těšíme? Na tradiční pečení perníčků, vánoční 
dílničky, budeme mít adventní snažení. A možná přijde i Ježíšek? 
 
Děkujeme  všem,  kteří  nám  jakýmkoliv  způsobem  pomáhají. Ať  je Vaše  pomoc 
materiální  či  finanční,  vždycky  nás  to  potěší.  Tato  radost  se  posílá  dál  Vašim 
dětem prostřednictvím nových her a hraček, výtvarných či sportovních potřeb. 
 

Klidné prožití vánočních svátků a 
sem, prosím, obrázek zvonečku v novém roce 2015 vše nejlepší přejí 

vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková 
 
 

Klub	maminek	a	cvičení	Žabičky		
Již v minulém školním roce došlo k převzetí cvičení maminek s dětmi „Žabičky“. 
Bravurně  se  tohoto  úkolu  zhostila  Eva  Peclová,  která  to  převzala  po  Evě 
Dvořáčkové.  Ke  změně  vedení  došlo  i  v  Klubu maminek.  Do  konce  loňského 
školního  roku  jej  vedla  Lenka Kokešová  a  letos ho  vede Petra Bětíková.  Tímto 
bychom  chtěly poděkovat Evě a  Lence a  zároveň podpořit Evu a Petru v  jejich 
snaze a ochotě při vedení zájmových kroužků zaměřených zejména na děti.  
I když se oficiálně přes prázdniny nescházíme, podnikli jsme i v tomto období pár 
vydařených výletů. Jeli jsme na „Koně v Brně“, na farmu Pod Mohylou, dále jsme 
podnikli cestu za pokladem ke Třem Doubkům, k Balatonu, několikrát  jsme  i se 
suchým  chlebem a  trávou navštívili ovečky pod Borkama. Za náš nejodvážnější 
výlet považuji vycházku do Šlapanic, kam  jsme šli pěšky přes Ponětovice, kolem 
kurtů až do šlapanického parku. Ptáte se, proč nejodvážnější? Nuže, počasí se na 
nás  netvářilo od  samého  začátku. Už  v  Ponětovicích  jsme  se museli  asi  na  15 
minut  schovat na  zastávce před deštěm. A  s dětmi od kočárků až po náctileté 
není také jednoduché všechny zaujmout. I přes všechny nesnáze jsme v pořádku 
dorazili do již zmíněného parku. Tam jsme se chtěli za odměnu nějakou tu dobu 
zdržet, ovšem počasí bylo opět proti nám. Ať bylo, jak bylo, my se držíme hesla: 
„Spolu je nám vždycky prima, ať je teplo nebo zima.“  
Po uvážené domluvě jsme změnily zaběhnuté pořádky. Usnesly jsme se na tom, 
že  ty aktivity,  které byly doposud  v  jeden den,  rozptýlíme na  větší  část  týdne, 
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aneb ZIMA  JE DLOUHÁ… Pondělí 9:15 cvičení maminek s dětmi Žabičky, středa 
16:00 klub maminek. Co se týká „Klubu“… Většinou dvůr za knihovnou připomíná 
dobře vybavený vozový park. Když  se nás  také  schází kolem deseti maminek a 
dvaceti  dětí,  nějaký  ten  prostor  zabereme.  Zatím  každou  schůzku  se  nám 
zadařilo, že některá ze zúčastněných přinesla občerstvení (ve finále i s receptem).  
Co vyrobíme v klubu, Petra volí podle aktuálního období a nadcházejících akcí, 
které  jsou  naplánované.  Zatím  jsme  se  i  s  dětmi  realizovali  v  podzimních 
věnečcích,  vyráběli  jsme  draky,  zápichy,  na  halloween  strašidla  a  lampičky.  V 
Žabičkách  si  pro  nás  Eva  také  připravuje  na  každou  schůzku  nějakou  novou 
básničku,  pozdrav  či  hru.  Také  přichází  stále  s  novými  pomůckami  jako  je 
například krabice s různými otvory, kam děti vkládají CDčka a vršky od PET lahví 
čímž  si  zdokonalují  jemnou motoriku. Nebo  plastové  talířky,  které  pomalovala 
zvířecími obrázky, s nimiž si také prcci užijí spoustu legrace.  
Závěrem bychom chtěly požádat všechny hodné  lidičky, kteří mají doma hračky, 
se kterými si jejich ratolesti již nehrají, zda by nám tyto vyřazené hračky věnovali 
do Klubu. Pokud  je v Kobylnicích  ještě nějaká maminka případně  tatínek, který 
naše aktivity doposud nesdílí, může nás navštívit každé pondělí v 9:15 v místní 
sokolovně na cvičení Žabičky, nebo ve středu v 16:00 v klubovně za knihovnou v 
Klubu maminek.  Za  všechny  Vás  zvou  vedoucí  těchto  skupinek  Eva  Peclová  a 
Petra Bětíková. 

Za maminky Marie Spáčilová 
 
 

Komise	pro	děti	a	mládež	
	
Dýňodrakiáda  v roce  2014  byla  poslední  akcí  Komise  pro  děti  a  mládež 

v uplynulém  volebním  období  a mohu  říci,  že  to  byla  pěkná  tečka  na  závěr. 
Soutěžní dýně byly opět fantastické a větrné počasí nám umožnilo vzlet krásných 
draků. Děkuji  všem,  kteří  nám  s ochotou  pomohli  na  podzimních  stanovištích, 
jenž  jsme nově přidali do programu.  Jsme  rádi, že při organizaci minisoutěží se 
zapojila i mládež. Tímto děkujeme Barboře a Anně Benešovým, Adéle Zlatníkové, 
Evě  Pospíšilové,  Žanetě  Štefkové  a  Kláře  Šmídové,  ale  také  sponzorům  Janu 
Hrazdirovi,  Šárce  Kryštofové,  Martině  Garlíkové,  Petru  Florianovi,  manželům 
Vašíčkovým, Janě Poláčkové a členům komise.    

Další  akci,  Světluškový  průvod  na  vítání Martina,  jsme  uspořádali,  i  když 
komise ještě nebyla jmenovaná. I tady je vidět, že když chtějí lidé něco dělat pro 
druhé,  ať  už  jsou  to  děti  nebo  dospělí,  tak  k tomu  nepotřebují mít  papír  se 
jmenováním, ale stačí k tomu dobrá vůle. O oblíbenosti svědčí i vysoká účast. Na 
tom letošním Martinském průvodu bylo přes sto dětí. 
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V tomto roce se ještě můžeme setkat na Adventních nedělích, které pořádá 
Školní družina a Klub maminek s podporou naší komise.  

Vyzýváme mládež, aby nás seznámili s nápadem akce, která by  je zajímala a 
bavila.  A  pokud  to  bude  jen  trochu  v našich  silách,  tak  se  ji  budeme  snažit 
realizovat.   

Do  nového  roku  Vám  přejeme  hodně  zdraví  a  pohody  a  doufáme,  že  se 
setkáme  na  nejbližších  akcích  a  to  Světluškovém  průvodu  na  vítání  jara  a 
Kobylnickém hrkání.  

Za komisi pro děti a mládež Petra Štefková 
 
 

Kobylnický	KLAS	letos	oslavil	5	roků	svého	trvání:	
Klub  aktivních  seniorů,  který  známe  pod  zkráceným  názvem  KLAS,  funguje 

v Kobylnicích  již pět  let. Rozhodně  si  zaslouží, aby  se o něm něco napsalo  i do 
Kobylnických  listů.  Když  se  ohlédneme  zpět,  tak  tento  projekt  KLAS  spustilo 
Centrum pro rodinu v Brně, které sídlí na Josefské ulici. 

Původní impuls na založení KLASu v Kobylnicích vyslala bývalá starostka Dana 
Šmídová.  Asi  dvakrát mě  oslovila,  zda  bych  nechtěla  vést  u  nás  klub  seniorů. 
Nabídku jsem odmítala, přišlo mi to jako krok do neznáma a těžko se mi utvářela 
představa o takové činnosti. Už jsem sice byla v důchodu, ale na zkrácený úvazek 
jsem  stále pracovala. Až  jednou  v roce 2008 mi paní  starostka  zavolala a  zvala 
mne na zajímavou přednášku do Brna. A ze zajímavé přednášky se stal půlroční 
kurz  animátorů  Klubu  aktivních  seniorů  a  odtud  chyběl  jen  krůček  k založení 
kobylnického KLASu.  

Z kurzu mne  nejvíce  zaujal  trénink  paměti.  Také  jsem  si  uvědomila,  kolik 
informací v průběhu života každý z nás nasbírá, co všechno  si pamatujeme, ale 
pozvolna  se  část  informací  z paměti  vytrácí.  Proto  je  třeba  vědomosti  oživit, 
protože je škoda s nimi nepracovat a zapomenout. Trvalo to téměř půl roku, než 
se  mi  podařilo  shromáždit  a  namotivovat  několik  mých  kamarádek  a  začal 
pravidelně  náš  KLAS  fungovat.  Nevyužívala  jsem  žádné  formy  propagace. 
Všechno  šlo osobním kontaktem. Začínalo nás osm a postupně přicházely další 
zájemkyně. Některé  seniorky náš program neoslovil a  tak nepokračovaly. Naše 
skupina má  v současné  době  kolem  25  seniorek.  Jsme  vlastně  takový  dámský 
klub. Scházíme se každé druhé pondělí. Po 3 roky jsme se scházely v klubovně za 
knihovnou a další 2  roky  se  scházíme  v zasedací místnosti OÚ.   Muži  se k nám 
nehrnou, s výjimkou pana starosty  Ing. Lubomíra Šmída. Ten když může,  tak za 
námi alespoň na chvíli zajde. Náš KLAS má velkou podporu od obce. Je to jedna 
ze stěžejních věcí, jak může klub fungovat. Ať už jde o místnost, kde se scházíme, 
nebo o namnožení materiálů na  trénink paměti. Seniorky z KLASu se zase snaží 
pomoci s roznášením Kobylnických  listů apod. Na posledním sezení KLASu  jsem 
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požádala naše seniorky o odpověď na některé otázky z oblasti, co Vám KLAS dal a 
vzal? Když odmyslíme čas, který ale nepočítáme, tak nám většinou KLAS jen dává. 
Už se pro nás stal úplnou samozřejmostí. Zároveň vidíme, že se změnily vztahy 
mezi námi  a  je  zde  i  větší  soudržnost. Některé  říkají,  že  je  fajn  každé  setkání. 
Nesedíme doma, ale přijdeme mezi příjemné tváře a na chvíli tak zapomeneme 
na každodenní bolístky a trápení. 

Zmínila jsem se o brněnském Centru pro rodinu, které pro animátorky KLASu 
organizuje semináře a školení, na něž jsem zatím pravidelně jezdila. A úžasná je 
metodická pomoc a podpora od paní Dany Žižkovské, která si vždy ví rady, a já s 
ní některé věci konzultuji. Na každé setkání si vyberu téma a připravím materiály 
na  trénink  paměti.  Po  pěti  letech  této  činnosti  se  inspirace  poměrně  rychle 
vyčerpává a tak když někde něco slyším nebo vidím, hned mne napadají způsoby, 
jak bych to mohla využít pro KLAS. Některé seniorky mi též nosí různé náměty a 
já je ráda používám. Je to pro mne pomoc a inspirace pro další práci a jsem jim za 
to vděčná. Kromě  toho mi hodně pomáhá spolupráce s paní Marií Valachovou. 
Také vymýšlí různé kvízy pro chytré seniorky.  

Kromě  toho  složila  text  hymny  KLASu  a  ta  se  tak  zalíbila,  že  ji  převzaly 
všechny  KLASy  nejen  v našem  kraji,  ale  v celé  ČR.  Hymnou  zahajujeme  každé 
naše setkání. Náš KLAS je v rámci kraje hodnocen velmi dobře.  

Poskytovali  jsme  rozhovor  pro  rádio  Proglas  v měsíci  lednu  2014.  Letos 
v únoru  nás  natáčela  televize  ČT  1.  Spolupracujeme  s KLASem  v Telnici,  který 
jsme  pomohly  zakládat  a  jsme  s nimi  stále  v kontaktu,  setkáváme  se  na 
společných akcích jednou u nich, podruhé u nás.  

Máme dobrou spolupráci se školní družinou při ZŠ Kobylnice. Každým rokem 
máme s dětmi z družiny společné setkání s programem. V letošním roce  jsme  je 
učily tance v sedě. V měsíci  lednu a únoru  jsme chodily do družiny číst pohádky 
těm dětem, které měly o pohádky zájem.  

Nyní provedu malé bilancování: Za 5 let jsme se setkaly na KLASu celkem 86x. 
Kromě  toho  jsme  uspořádaly  2  přednášky,  navštívily  5x  solnou  jeskyni  v Brně, 
měly jsme 5 výtvarných dílen. V průběhu pěti let jsme podnikly tyto výlety:  

 Žďár nad Sázavou a kostel Zelená Hora 
 Mohyla míru (společně s KLASem Telnice) 
 Vánoční výstava na SZŠ Rajhrad 
 Moravský zemský archiv Brno ‐ exkurze s podrobným odborným 

výkladem 
 Světelský oltář v kostele sv. Barbory Adamov 
 5x účast na akci Zpívání pro zdraví v Brně Žabovřesky 
 Jurkovičova vila v Brně 
 Výlet na Vranov u Brna 
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 Výlet na Svatý Kopeček u Olomouce 
 Tyflocentrum Brno – Královo Pole 
 Návštěva vily Tugendhat Brno 
 Návštěva Mariánského údolí v Líšni 
 Výlet vlakem do Doubravníku – hrobka hrabat Mittrowských 
 Výlet na zámek Židlochovice 
 Výlet do Prahy na natáčení pořadu Nejchytřejší Čech 
 2x návštěva představení v Janáčkově divadle v Brně  
 Výlet vlakem a autobusem do Předklášteří u Tišnova 
 Výlet do Rakvic na natáčení televizního pořadu Putování s muzikou s naší 

Zlaťankou 
 Výlet do Brna na výstavu „Hvězdy stříbrného plátna“ 
 4x předvánoční setkání seniorů v Brně na Petrově 
Tak  to  je  stručný  výčet aktivit Klubu aktivních  seniorů  v Kobylnicích. Pokud 

Vás  naše  činnost  oslovila,  rády  Vás  přivítáme  v našem  kolektivu.  Přikládám  2 
fotografie (pozn. redakce: na zadní straně obálky). 

                                             Za seniorky Klasu Kobylnice ‐  Zdena Karmazínová 
 
 
HALOWEEN	A	ZVĚŘINOVÉ	HODY	
V sobotu  1.11.2014  jako  každoročně  pořádala  restaurace  Za  Kovárnou 

v Kobylnicích  Halloween  a  zvěřinové  hody  v prostorách  restaurace  a  v sále 
sokolovny,  kde  byly  pro  děti  připraveny  různé  atrakce  a  diskotéka. O  tom,  že 
občané tuto akci rok od roku vítají čím dál více, svědčí fakt, že účast dospělých i 
dětí na tomto kulturním odpoledni byla daleko vyšší než v minulých letech. Nejen 
děti, ale  i někteří dospělí přišli v halloweenských maskách, a  tudíž  jim náležela 
patřičná  odměna  –  dětem  v podobě  sladkostí  a  dospělí  přivítali  odměnu 
„tekutou“. Všechny  zúčastněné děti  si pak odnesly domů několik pamlsků a  za 
bujarého  tance  a  dovádění  tak  všichni  oslavili  tento  svátek.  K dobré  náladě 
dozajista přispělo  i výtečné zvěřinové menu, které  se  i v letošním  roce našemu 
kuchaři, panu Michalu Horynovi, opět podařilo. Poděkování patří všem, kteří se 
těchto  aktivit  restaurace  Za  Kovárnou  účastníte  a  přispíváte  tak  ke  zpestření 
kulturního dění v naší obci a také paní Renatě Vávrové za sladkosti pro děti. Díky 
vaší hojné účasti  tyto aktivity připravujeme  rádi a  těšíme  se na vás všechny  za 
rok opět na shledanou. 

                                                                        Kolektiv restaurace Za Kovárnou 
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BABSKÉ	HODY	2014	
Kobylnické  stárky  ve  spolupráci  s  Radou  obce  Kobylnice  přichystaly  i 

v letošním roce tradiční babské hody, které  letos připadly na sobotu 8.11.2014. 
V rámci dopoledního „zvaní“ na večerní zábavu nám  sice poprchávalo, ale o  to 
více  nás  potěšilo,  že  mnozí  z vás  s námi  při  dopoledním  chození  po  vesnici 
poklábosili, popili, zazpívali si a přispěli do kasičky na tuto pěknou kulturní akci. 
Díky patří vám všem, kterým není kulturní život v obci lhostejný. Večerní zábava 
byla  zahájena nástupem  stárek a  slovním úvodem hlavní  stárky, která všechny 
přivítala  a  poděkovala  všem,  kteří  se  o  tento  večer  zasloužili.  Jsou  jimi  paní 
Šťastná, pan Hrazdira, pan Urbánek – 4Comfort, pan Vašíček – VAFR, pan Kučera 
– restaurace Za Kovárnou, obec Kobylnice a především stárky: Zdeňka Matulová, 
Jarmila  Kučerová,  Lenka  Šimlová,  Petra  Rudolecká,  Marcela  Valová,  Monika 
Černá, Renata Vávrová, Jana Knotková, Romana Kameníková, Sabina Zlatkovská, 
Petra  Fojtíková,  Věra  Šlapanská, Hana  Smetanová, Daniela  Zlatkovská,  Klaudie 
Bílá  a  Šárka  Valášková.  Upřímně  bychom  chtěli  poděkovat  i  paní  Aleně 
Ulbrichové, která jako každoročně pomáhala při výzdobě sálu. O prodej tomboly 
a vstupenek se zasloužili pánové Vičar Jaroslav, Špondr Zdeněk a Tůma Aleš st., 
kterým patří také dík. K dobré náladě v průběhu celého večera přispěla a k tanci 
a poslechu opět zahrála kapela Sabrin band. Jako půlnoční překvapení jsme si pro 
vás připravily taneční vystoupení na téma „cikánské tance“ a věříme, že jsme vás 
přítomné pobavily a rozveselily. Závěrem mně dovolte popřát vám všem jménem 
kobylnických stárek veselé Vánoce a spoustu radostných okamžiků v roce 2015. 
Těšíme se na vás opět v příštím roce. 

za kobylnické stárky Petra Fojtíková 
 
 
Vážení	spoluobčané,		
dovolte  mi  vám  touto  cestou  poděkovat  za  vaši  přízeň,  kterou  věnujete 

restauraci Za Kovárnou, a za účast na všech akcích, které naše restaurace pořádá.  
Rád  bych  vás  jako  každým  rokem  pozval  na  následující  akce,  které  nás  nejen 
v letošním roce čekají: 
24.12.2014  13.00 hodin  Vánoční punč 
31.12.2014  19.00 hodin  Silvestr  2014  –  pouze  v prostorách  restaurace, 
hudba  zajištěna, jídlo je možné si přinést vlastní, bez vstupného  
30.01.2015  20.00 hodin  maškarní bál na téma „Setkání národů“ 
30.04.2015  16.00 hodin  čarodějnický rej 
30.05.2015  16.00 hodin  MDD 
19.09.2015  16.00 hodin  kobylnické krojované vinobraní   
12/2015  20.00 hodin  vánoční rocková zábava 
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Závěrem  letošního  roku  vám  všem,  jménem  zaměstnanců  restaurace  Za 
Kovárnou, přeji šťastné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce spoustu 
zdraví, radosti a pohody. V příštím roce se na vás těší 

                                                                                František Kučera, váš hospodský  
 
 

KOBYLNICKÉ	KROJOVANÉ	VINOBRANÍ	
20.9.2014  se  v naší  obci  uskutečnilo  další  kobylnické  krojované  vinobraní, 

které díky naším  spoluobčanům  –  stárkům  „ženáčům“  – má  rok od  roku  větší 
účast.  Letos nás  sice počasí  trošku pozlobilo, ale díky vám všem, kteří  jste nás 
přišli podpořit,  jsme  i náladovost počasí překonali  a přes několikeré  stěhování 
nás všech do sálu a zpět na parket do parku před sokolovnou se alespoň večerní 
zábava vydařila za příznivého počasí. Připravená trampolína pro děti byla ovšem 
obsazená s deštěm  i bez deště,  je vidět, že našim nejmenším radost nezkazí ani 
proměnlivost počasí. Věříme, že  i  letos  jsme vás potěšili zahajovacím  tanečním 
předvedením  moravské  besedy  a  přispěli  tak  ke  sváteční  atmosféře.  Pro 
potěšení,  tanec  i  zábavu nám hrála  jako každým  rokem  znojemská kapela Free 
band, díky které si přijdou na své jak příznivci dechové hudby, tak příznivci rocku. 
Kobylničtí  stárci  –  ženáči  při  dopoledním  zvaní  na  parket  vybrali  od  vás, 
spoluobčanů, nemalou částku  jako příspěvek na tuto krojovanou zábavu a za to 
vám  patří  velký  dík.  Bez  těchto  příspěvků  bychom  jen  stěží mohli  tento  druh 
zábavy  uskutečnit.  Poděkování  patří  i  obci,  která  nám  na  kroje  přispěla.  Také 
děkujeme  sponzorům,  mezi  které  patří  zejména  paní  Poláčková,  manželé 
Boháčkovi,  Mazalovi,  pan  Hrazdira,  pan  Urbánek  –  4Comfort,  sl.  Kučerová, 
manželé  Bednářovi,  Jarmila  a  Jaroslav  Vičarovi,  paní  Valášková,  restaurace  Za 
Kovárnou a další, a našim stárkům, kteří se starali o prodej burčáku, jsou jimi pan 
Špondr, Tůma a Knotek. Věříme, že příštím rokem se na kobylnickém krojovaném 
vinobraní  sejdeme  opět  v hojném  počtu  a  snad  už  i  za  slunečného  počasí. 
Děkujeme vám všem za příjemnou atmosféru a  těšíme  se na vás všechny opět 
v září 2015. Krásné  a pohodové Vánoce  a  šťastný  vstup do nového  roku  všem 
přejí  

kobylničtí ženáči 
   

 
Plánované	akce	sportovní	komise	pro	rok	2015	
	
 

Silvestrovské běžkování 31.12.2014 
Poběží se v případě dostatku sněhu v 10 hodin dopoledne od parkoviště za 

víceúčelovým hřištěm. 
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Lyže nebo termální lázně 
7.2.2015  je v plánu autobusový zájezd do termálních    lázní nebo na  lyže do 

rakouských Alp. V minulosti byl o tyto akce malý zájem, proto dáváme na výběr. 
Hlasovat  o  tom,  kam  se  pojede,  můžete  na  internetových  stránkách  obce 
www.kobylnice.cz, kdo nemá přístup k webu, může se vyjádřit k anketě na OÚ. 
Hlasovat je možné do 15.1.2015. 

 

Stolní tenis pro děti 
Turnaj se uskuteční v neděli 8.3.2015 od 14 hodin v sále sokolovny. Zúčastnit 

se ho mohou neregistrované děti do 15 let.  
 

Turnaj v badmintonu 
Novinka  ve  sportovním  kalendáři.  Turnaj  smíšených  i  nesmíšených 

neregistrovaných  dvojic  bez  rozdílu  věku  se  bude  konat  18.4.2015  v  sále 
sokolovny. 

 

Cyklistické odpoledne pro děti 
Sraz malých cyklistů bude 24.5.2015 na parkovišti u  tenisové zdi. Malé děti 

budou závodit na odrážedlech, větší na kolech. Podmínka pro všechny účastníky 
je cyklistická helma.  

 

Dětská olympiáda 
Zápolení dětí se uskuteční 13.6.2015 v areálu sportovišť u sokolovny. 
 

Cyklozájezd 
Pro rok 2015 jsme připravili trasu podél řeky Isar v termínu 20.8. – 23.8.2015. 

Bude nás čekat asi 150 kilometrů dlouhá trasa rozdělená do tří dnů. Vyjedeme ve 
čtvrtek ráno autobusem do Innsbrucku, kde bude delší zastávka na prohlídku. Po 
asi  10  hodinách  jízdy  autobusem  se  ubytujeme  v  kempu  (bude  upřesněno, 
probíhá korespondence). Další den, po asi 60 km  jízdy na kole, budeme  spát v 
kempu u městečka Arzbach. V  sobotu  se přesuneme do kempu Thalkirchen. V 
neděli  po  prohlídce  Mnichova  zakončíme  cestu  v  Ismaningu.  Pak  bude 
následovat  noční  přejezd  autobusem  do  Kobylnic.  Cyklotrasa  vede  po 
nefrekventovaných silnicích a cyklostezkách. Po cestě budou krásné výhledy na 
Alpy, navštívíme hrady, kostely a kláštery. Bližší  informace  se dozvíte v  jarních 
Kobylnických listech, poté se budete moci přihlašovat. 

 

Tenisový turnaj 
Tradiční turnaje se budou konat 12.9. – 13.9.2015 na víceúčelovém hřišti. 
Turnaj bude ve čtyřhře ‐ muži, ženy a děti. 
 

Turnaj v petanque 
Novinka  ‐  turnaj  v  párovém  petanque  se  uskuteční  3.10.2015  na 

víceúčelovém hřišti.  Turnaje  se mohou  zúčastnit dvojice  ‐ dospělí, děti, muži  i 
ženy i kombinace. 
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Nový	webový	projekt	informuje	o	aktuálním	dění	na	Šlapanicku	
 

Představujeme  nový  portál  www.Slapanicko.info,  ve  kterém  budeme 
informovat  o  všem,  co  se  v  tomto  regionu  děje.  Po  více  než  dvou  letech 
úspěšného  provozu  dvanácti  regionálních  portálů  na  Brněnsku  a  Vysočině 
rozšiřujeme naši  rodinu o  tři portály – Vyškovsko, Šlapanicko a  Slavkovsko. Na 
portálech  najdete  to  nejdůležitější  z  regionu  ‐  od  nejnovějších  zpráv,  přes 
kulturní události, až po sport a politiku. Naše zaběhnuté portály se během dvou 
let  vypracovaly  na  nejnavštěvovanější webové  stránky  regionu  a  stejného  cíle 
bychom rádi dosáhli také u tří nových portálů. 
 

Denně  aktualizujeme  databázi  zaměstnání  a  brigád  na  Šlapanicku.  Zdarma 
nabízíme  možnost  vložit  inzerát  a  firmy  se  mohou  bezplatně  zaregistrovat  v 
nejobsáhlejším  katalogu  v  regionu.  Pořadatelé  a  organizátoři  u  nás  mohou 
zveřejnit pozvánky na své akce.  
 

Všechny  portály  jsou  úzce  provázány  s  Facebookem.  Články  pravidelně 
publikujeme  na  našich  Facebookových  stránkách,  navíc  si  naši  čtenáři mohou 
sami  ‘lajknout’  vybrané  články.  Ty  se  potom  zobrazí  i  jejich  přátelům.  Čtenáři 
navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny.  
Rádi Vás uvítáme na našich portálech, ať už  jste naším čtenářem,  inzerentem či 
partnerem. S každým zájemcem o spolupráci komunikujeme  individuálně a rádi 
splníme vaše požadavky. 
 
Krmiva	a	krmné	směsi Šlapanice, Čechova 23 naproti parkovišti Albert 
Sortiment 
Drůbež‐směsi od11,80kč, granule,šroty, pšenice, vitamíny, krmítka... 
Králíci‐granule od 11,60kč, vločky, napáječky, jesle... 
Psi‐granule 10kg 179kč, mraž. maso, hračky od 25 kč, pamlsky... 
Kočky‐granule od 35 Kč/kg, steliva, kapsičky 10Kč... 
Exoti‐krmivo, tyčinky pro papoušky, andulky... 
Hlodavci‐seno, hobliny, směsi pro morčata, křečky... 
Vnadící směsi pro rybáře, řepka, kukuřice, hrách, proso, oves nahý... 
 

Otevírací doba 
Po‐Pá    8:30‐12:30   13:00‐16:30 
So‐Ne    Zavřeno 
Co nemáme objednáme, možnost rozvozu zdarma nad 500 Kč 
www.nakrmho.cz 
mobil:732 259525
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Vinobraní



Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, IČ 00488160, evidenční číslo:  
MK ČR E 17543, toto číslo vyšlo 18. prosince 2014, neprošlo jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde 20. března 2015 a uzávěrka je 20. února 2015, 
příspěvky můžete nosit na OÚ, nebo administrativa@kobylnice.cz a kobylnicke.listy@seznam.cz. 

Klub maminek

KLAS výročí


