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SLOVO 	STAROSTY 	
Ohlédnutí i pohled vpřed 
Doba okolo poloviny  listopadu  je  vždy obdobím,  kdy  je potřeba dopočítat, 

kolik prostředků  ještě obec v daném roce obdrží a kolik  jich bude muset vydat. 
Cílem  je  vždy  snaha ušetřit něco pro další období, protože  je  zároveň potřeba 
vytvořit návrh rozpočtu na další rok a aktualizovat rozpočtový výhled.  

V letošním roce se oproti původnímu záměru nepodařilo realizovat  II. etapu 
rekonstrukce  veřejného  osvětlení,  protože  to  musíme  provádět  v souběhu 
s pracemi E.ONu při pokládce distribuční sítě nízkého napětí do zemního kabelu. 
E.ON se zatím na tuto velkou akci stále chystá, v letošní zimě však již má dokončit 
projekční práce a vyřizování správních povolení a tak se i náš rozpočet připravuje 
na  velkou  investici  skoro  za  5 mil.  Kč.  Zároveň  s tím  by  se  pak  provedla  také 
náhrada  zastaralého  obecního  rozhlasu  za  nový,  bezdrátový  a  dle  přání 
veřejnosti snad také osazení zpomalovacích radarů na dalších vstupech do obce. 

V tomto  roce  jsme ukončili  splácení úvěru Svazku  šlapanicko na  splaškovou 
kanalizaci a  to nám umožňuje  finančně  zahájit přípravu  sítě cyklostezek v okolí 
naší  obce  v rámci  regionu  Šlapanicko.  Každoročně,  po  dobu  5  roků,  budeme 
přispívat  téměř  900  tis.  Kč  a  tím  bychom měli mít  s rezervou  uhrazen  vlastní 
příspěvek na  tuto  investici. Větší  část nákladů by pak byla hrazena  z dotačního 
programu  EU.  V  okolí Kobylnic  se  bude  stavět  jedna  trasa  od  Sokolnic 
k Ponětovicím  a  druhá  směrem  na  Praci.  Předpokládám,  že  stavební  práce  na 
cyklostezkách by mohly být zahájeny už v roce 2018 a o rok později bychom snad 
po nich mohli chodit nebo jezdit. 

V roce 2016 obec plánovala zakoupit pozemky, které by v budoucnu využila 
pro  výstavbu  nového  pavilonu MŠ  nebo  pro  další  veřejně  prospěšné  záměry. 
Dokonce už se podařilo  i dospět k dohodě s jedním z vlastníků o odprodeji části 
jeho pozemku, bohužel ale není možné, podle platných zákonů, tento pozemek 
administrativně rozdělit, dokud k němu nebude zajištěn přístup. K tomu ale bude 
potřeba dosáhnout shody na odprodeji  ještě nejméně se třemi dalšími vlastníky 
sousedících pozemků. Dokonce bude nezbytné pozemky kupovat postupně, vždy 
jednotlivě  je  zapisovat  do  katastru  a  pak  teprve  přistoupit  ke  koupi  dalšího 
navazujícího pozemku. Toto  je velká komplikace, protože  jsme chtěli požádat o 
dotaci  asi  1,7  mil.  Kč  na  stavební  úpravy  ve  škole  a  bez  získání  příslušných 
pozemků  to nebude možné. Přesto věřím, že  je šance na dohodu, na které dle 
mého názoru  vydělá  jak obec,  tak  i  ti  současní  vlastníci. Hlavně, aby  se  to  vše 
stihlo pokud možno rychle.  

V příštím roce bychom chtěli zahájit přípravu pro vybudování sběrného dvora 
v prostoru okolo  čerpací  stanice  splaškové kanalizace  za víceúčelovým hřištěm. 
Znamená to odstranit část chlévů spodního dvora, které jsou vlastnictvím obce a 
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pořídit  potřebnou  dokumentaci  pro  vydání  stavebního  povolení  a  pro  výběr 
dodavatele. V posledním čtvrtletí příštího roku bychom pak chtěli podat žádost o 
dotaci na tento sběrný dvůr. Celkové náklady budou vyšší než 8 mil. Kč a dotace 
by mohla být až 6,5 mil. Kč.  

V naší obci je vzhledem k blízkosti města Brna velká poptávka po stavebních 
místech.  Stavební  zákon  nám  ukládá  vyhotovit  nový  územní  plán  tak,  aby  se 
v zastavitelných  lokalitách  vyřešily  inženýrské  sítě  i  navazující  hustota  a  typ 
zástavby  alespoň  tzv.  zapsanou  zastavovací  studií,  nebo  –  pro  potenciální 
stavebníky lépe – regulačním plánem. Územní plán se většinou podaří vyhotovit 
a projednat během dvou roků. I náš rozpočet počítá s tím, že v letech 2017 – 18 
nový územní plán vytvoříme. Zároveň  také  i na  tento výdaj bychom  rádi získali 
dotace.  

Opakovaně se zmiňuji o snaze získat dotace. Na dotace ale není právní nárok 
a  nikdy  není možné  předem  stoprocentně  odhadnout,  která  žádost  uspěje  a 
která ne.   

Rozpočet pro příští rok, o kterém píšu v úvodu tohoto článku, jsme se snažili 
sestavit tak, aby na sebe  investiční akce  logicky navazovaly, aby svým rozsahem 
odpovídaly současným, ale i budoucím potřebám obce (která se ve výhledu může 
rozrůst  ještě o dalších až 130 domů) a  také aby v dalších nadcházejících  letech 
bylo možné  všechny  akce  úspěšně  dotáhnout  do  konce.  Samozřejmě,  že  jako 
optimista  počítám  s tím,  že  dotace  získáme.  Pokud  se  to  nepodaří,  budou  se 
muset naše plány asi rozvolnit do více let. Tak nám, ale i sobě, držte pěsti, ať to 
všechno vyjde! 

Lubomír Šmíd, starosta obce 

SLOVO 	MÍSTOSTAROSTY 	
   Trochu  jsme  se  ohřáli  a  už  je  na  krku  zase  zima.  Blíží  se  konec  roku  a 

budeme zase o rok starší. Letí to s přibývajícím věkem čím dál rychleji. Je potřeba 
se trochu zastavit a vzpomenout na všechny, kteří nás opustili …  

Změny  nastaly  i  u  zaměstnanců,  kteří  se  starají  o  vzhled  naší  obce  a 
poskytování  služeb  Vám  občanům  na  horním  dvoře.  K panu  Pochopovi  přibyl 
Lukáš Žáček, kobylnický občan. Věřím, že se mu podaří vypracovat si kladný vztah 
k obci a převezme  jednou činnost, kterou  já provádím pro obec bezmála dvacet 
let.  Pracujeme  na  projektu  nového  sběrného  dvora  (v místech  čerpací  stanice 
kanalizace a budovy  starého vepřína). Věřím,  že  se  vybuduje prospěšný objekt 
pro  lepší  životní  prostředí  a  potřeby  Vás  všech.  Chci  poděkovat  všem,  kteří 
pomáhají,  jak při úklidu,  sečení, hrabání  listí.   Nebudu  tady vypisovat,  co  jsme 
udělali nebo neudělali dobře či špatně. Myslím si, že práce nás tří je po celé obci 
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dostatečně  vidět. Děkujeme  za  podněty  občanů,  které  se  snažíme  řešit  jak  je 
v našich schopnostech. 

 Přeji  Vám  všem  krásné  Vánoce,  šťastný  Nový  rok,  hodně  zdraví,  štěstí, 
porozumění v rodinném životě.  Ať se daří. 

                místostarosta 
Stanislav Dolanský 

Omluva: 
Jménem Komise pro Kobylnické  listy  se místostarostovi  Stanislavu Dolanskému 
omlouvám  za  to,  že  nám  z minulého  čísla  Listů  „vypadly“fotografie  řáděním 
vandalů poničeného mobiliáře. Fotografie otiskujeme na poslední stránce tohoto 
čísla. 

Dana Šmídová 
 
 

STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
12. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 22.9.2016. 
Zastupitelstvo obce: 
 Schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku  Obce  Kobylnice  č.  1/2016  o  nočním 

klidu. 
 Schválilo Smlouvu o vybudování místní komunikace a Smlouvu o spolupráci a 

financování projektu „Stavba  integrovaného systému sítě bezpečných úseků 
cyklostezek na území Šlapanicka“. 

 Schválilo  plánovací  smlouvu  s panem  Pavlem  Horáčkem  o  výstavbě 
komunikace  na pozemku  p.č.  209/3  a 210/2  a Dodatek plánovací  smlouvy 
s firmou DTL.STAV, s.r.o., který mění lhůtu pro dokončení stavby komunikace 
na pozemcích p.č. 210/2 a 211/5. 

 Schválilo nadstandardní služby dopravní obslužnosti pro rok 2017 v rozsahu 
dle roku 2016. 
Zápis  ze  zasedání  zastupitelstva  včetně  příloh  je  zveřejněn  na  webových 

stránkách obce Kobylnice. 
 
RADA OBCE 
Rada obce: 

 Schválila dar ve výši 2.000 Kč ve prospěch SDH Kobylnice na náklady soutěže 
mladších a starších žáků. 
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 Schválila  zakoupení  nábytku  a  doplňkového  vybavení  pro  klubovnu, 
určeného pro činnost školního psychologa. 

 Schválila  zakoupení  herní  sestavy  pro  umístění  na  veřejné  zeleni  na  ulici 
Táborské. 

 Schválila Smlouvu o odběru bioodpadu s firmou Ing. Jiří Vrbas, Blažovice. 
 Schválila pořízení pasportu budov ZŠ, MŠ a OÚ. 
 Schválila pořízení  a montáž  zařízení  eVodník od  firmy Unisavers,  s.r.o. pro 

budovu ZŠ, MŠ a OÚ Kobylnice. 
 Schválila výměnu dveří včetně zárubně na vstupu do MŠ za nové protipožární 

a bezpečnostní dveře s elektrickým vrátným.  
 Schválila dar ve výši 5.000 Kč Brněnskému městskému střeleckému sboru na 

financování výstavby pomníku Vlastimila Schildbergera. 
 Schválila dotaci pro SANUS Brno o.s. na rok 2017 ve výši 9.660 Kč a současně 

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2016. 
 Schválila Smlouvu o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP, a.s. a obcí 

Kobylnice.  
 Schválila  Regionální  rozvojovou  agenturu  Jihomoravského  kraje  jako 

vhodného uchazeče o veřejnou zakázku Projekt „Sběrný dvůr Kobylnice“ 
 Schválila dar pro TJ Sokol Kobylnice ve výši 6.216 Kč za sběr železného šrotu. 
 Souhlasila s předloženou studií bytového domu Kobylnice na pozemcích p.č. 

518 a 519 v k.ú. Kobylnice u Brna. 
 Schválila odpisový plán ZŠ Kobylnice na rok 2017. 
 Vzala  na  vědomí  ukončení  provozu  veřejné  telefonní  stanice  O2  v obci 

Kobylnice.  
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 
 

VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 	
Podzimní  vítání  občánků  naší  obce  se  uskutečnilo  v   sobotu  22.  října  2016 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan  starosta  Ing.  Lubomír Šmíd  tentokrát 
přivítal osm dětí, 4 chlapce a 4 holčičky. Byli  to: Vít Rákoci,  Johanna Škodová, 
Eliška Novotná, Zuzana Staňková, Tobiáš Špondr, Adéla Březnová,  Jonáš Pecl, 
Oliver Pavliš. 
O slavnostní atmosféru se postaraly svým vystoupením dívky z naší základní školy 
pod vedením paní učitelky Ivany Kvasničkové.  
Příští vítání občánků je naplánované na sobotu 22. 4. 2017.  

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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VÍTE, 	CO 	JE 	TO 	TRIATLON? 	
Jedná se o sportovní odvětví, které se skládá ze tří disciplín: 

 plavání (kraul) 
 jízda na kole 
 běh  

Závod  probíhá  v uvedeném  pořadí  a  bez  jakékoli  přestávky.  Nejdelší  a 
nejnáročnější forma triatlonu je IRONMAN (3,8km plavání,180km jízda na kole a 
42,2km běh) u nás známý  jako „Železný muž“. Píši o tom proto, že této soutěže 
se zúčastnila naše občanka Michala Klašková.  
Míša Klašková se po absolvování Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala 
sportovní fakultu, v roce 2010 vydala na Nový Zéland,  jak sama  říká, především 
za poznáním.  
V době  studií  se  doma  věnovala  především  jezdectví,  závodila  v parkuru.  Za 
pobytu  na  Novém  Zélandu  zpočátku  navštěvovala  posilovny.  Usadila  se 
v městečku Wanaka,  kde  se  každoročně  konají mezinárodní  závody  v triatlonu. 
Městečko se nachází v Novozélandských Alpách. 
Ve druhém roce pobytu se zaujetím sledovala tyto závody a byla to pro ni velká 
motivace.  Říká,  že městečko  je  pozoruhodné  tím,  jak  tamní  lidé mají  zdravý 
životní  styl,  žijí  sportem  a  hromadně  se  zúčastňují  těchto  závodů.  Dá  se  zde 
závodit i v polovičních hodnotách těchto disciplín.  
Michala poprvé  závodila v roce 2013. Potřebovala  si ověřit,  zda  je  schopna  tak 
náročný závod zvládnout. Dosáhla docela dobrého výsledku a chtěla  se zlepšit. 
V roce  2014  opět  absolvovala  tento poloviční  závod  a umístila  se na  3. místě. 
Motivace byla jasná. Sport se jí stal nezbytnou součástí života a prioritou. Proto 
se  koncem  roku  2014  rozhodla,  že  se  pokusí  o  plného  IRONMANA.  Začala  se 
připravovat s trenérkou a plně se sportu věnovala. V rámci přípravy na každého 
Ironmana absolvuje polovičního Ironmana a další kratší závody. Na začátku roku 
2015  absolvovala  první  Ironman  a  umístila  se  na  2. místě.  V roce  2016  opět 
závodila  ve  Wanace  a  vyhrála  ve  své  věkové  kategorii.  Tím  získala  možnost 
závodit  v Challenge  Roth,  což  je  největší  a  nejslavnější  mezinárodní  závod 
v Evropě. Závody se uskutečnily v Německu, ve městě Roth v červenci 2016. Na 
tomto  závodě  startovalo  4  tisíce  jednotlivců  a  1  tisíc  týmů  závodníků.  34 
závodníků bylo z České republiky. Michala se umístila na 3. místě ve své věkové 
kategorii a to s celkovým časem 10 h 05 min (plavání 1 h 02 min, kolo 5 h 14 min, 
běh 3 h 45 min). Za tento výkon patří obdiv a uznání. Přejeme hodně sil a elánu, 
aby i nadále zvládala tento náročný závod. 

Podle rozhovoru s Michalou Klaškovou zapsala Zdena Karmazínová. 
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MATEŘSKÁ 	ŠKOLA 	
V  novém  školním  roce  jsme  přivítali  celkem  47  dětí,  z  toho  10  dětí  přišlo  do 
mateřské školy poprvé. Pro děti a rodiče  je to velká změna v  jejich dosavadním 
životě. Naší prioritou je, aby se všechny děti cítily dobře a spokojeně. Od začátku 
je  důležité  nastavit  si  pravidla,  která  všichni  dodržujeme.  Dítě  v  pravidlech 
spatřuje jakýsi řád, který v něm vyvolává pocit bezpečí a pohody. 
Mateřská škola má svůj vzdělávací plán. Děti ve školce zpívají, kreslí, tvoří, cvičí a 
učí  se  novým  věcem.  Veškeré  činnosti  a  aktivity  organizujeme  tak,  aby  děti 
podněcovaly  k  vlastní  aktivitě,  experimentování,  samostatnosti,  komunikaci  a 
spolupráci.   Jako každý rok nabízíme pro děti  i nadstandartní aktivity,  letos  jsou 
to  edukativně  stimulační  skupiny  pro  předškolní  děti,  hasičský,  keramický, 
taneční kroužek, angličtina v pohybu a hra na flétnu.  
V průběhu měsíce září se starší děti vypravily na památník Mohyla míru. Cestou 
jsme potkali  srnky,  zajíce, bažanty a nad hlavami nám  kroužilo několik dravců. 
Pozorovali a poznávali jsme rostliny, keře a stromy. Po příchodu na Mohylu míru 
byla pro děti připravena prohlídka  interaktivního muzea. V  samotné Mohyle  si 
děti  „zašeptaly“  a  vyzkoušely  akustiku  této  stavby.  Dozvěděly  se  o  historii 
památníku  a  o  událostech,  které  jsou  s ním  spojeny.  V  muzeu  si  prohlédly 
dobové  zbraně, ukázky uniforem  vojáků  a mnoho dalších  zajímavostí. Výlet  se 
všem moc líbil, počasí nám přálo, bylo krásné a slunečné. 
Přišel podzim a všude kolem nás to ožívá barevným  listím. Toho  jsme využili při 
práci  s našimi dětmi. Na procházkách podzimní přírodou  jsme  si nasbírali  listy, 
kaštany, bukvice a další přírodniny, které jsme použili k tvoření. Celá školka byla 
vyzdobena krásnými výrobky a výtvarnými pracemi dětí. 
Ještě v září nás ve školce zavedl „Kouzelný kolotoč pohádek“ do dobrodružného 
světa kamarádů z kouzelné zahrady. Vtáhnout děti do těchto příběhů se podařilo 
hercům z maňáskového divadla. 
Zážitkovou  výstavu  s názvem  „Hurá do  školy“  ve  šlapanickém muzeu navštívily 
obě  třídy.  Expozice  byla  připravená  nejen  pro  prvňáčky.  Naše  děti  se  skvěle 
zapojily do všech nabízených her a  činností. Vyzkoušely  si námětovou hru  „Na 
školu“  s psaním  na  velkou  školní  tabuli,  zapisováním  do  třídní  knihy  a 
známkováním do žákovských knížek. Otestovaly sezení ve školních  lavicích, a to 
od těch nejstarších až po novodobé. Hlásily se, odpovídaly paní učitelce a mohly 
se cítit jako „opravdoví školáci“.  
20. října nás ve školce navštívili herci z divadla „Šikulka“. Připravili si pro nás tři 
zajímavé  a poučné maňáskové pohádky.  „Adélka  a  zoubek“  – příběh o  zdravé 
výživě, „Jak se Honzík uzdravil“ – o bacilech a co je vyléčí.  V posledním příběhu 
„O loupežníkovi a pyšné princezně“ jsme objevili nepěknou lidskou vlastnost. 
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Zahradnictví  v  Kobylnicích  jsme  tentokrát navštívili  koncem  října. Opravdovým 
prožitkem  je  pro  všechny  vždy  pobyt  ve  skleníku  plném  voňavých  citrusových 
plodů,  kde  jsme  zváni  na  ochutnávku  mandarinek  a  pomerančů.  Laskavý  a 
srdečný pan Šustr děti podělil také limetkami a sušenými exotickými květy. Toto 
období  je  spojené  s přípravou  „dušičkové  vazby“,  a  tak  jsme  měli  možnost 
obdivovat nejrůznější kytice, věnečky a další podzimní dekorace. 

              Kolektiv učitelek MŠ 
 
 

NAŠE 	KOBYLNICKÁ 	ŠKOLA 	
Prázdniny už  jsou dávno pryč a  třídy  jsou zase plné dětí. Letos máme  rekordní 
počet  dětí  v  základní  škole,  celkem  80.  Některé  se  těšily  na  své  kamarády  a 
známé paní učitelky, jiné šly do mateřské nebo základní školy poprvé a trošku se 
bály.  Po  nějaké  době  strávené  v  naší  škole  je  obavy  opustily  a  věřím,  že  nyní 
chodí rády mezi své kamarády. V prvním ročníku máme letos 14 prvňáčků a jejich 
paní učitelka je velice chválí. I v dalších ročnících jsou šikovné děti, které pracují 
se zápalem a snaží se spolu s paními učitelkami naučit se co nejvíce. Naše škola 
se dále účastní dalších projektů pod záštitou MŠMT a EU. I nadále pokračujeme 
v projektu  Recyklohraní,  což  je  školní  projekt,  který  v  sobě  spojuje  vzdělávací 
program a  soutěže  se  zaměřením na  třídění a  recyklaci odpadů. Sbíráme  staré 
baterky, různé elektrospotřebiče, staré počítače… Tento projekt rozvíjí vztah dětí 
k  životnímu  prostředí  formou  her,  praktických  činností  a  kvízů.  Děkujeme 
rodičům, kteří se zúčastnili naší podzimní sběrové akce. Za získané body si pak 
můžeme  koupit  hračky nebo materiál do  výuky. Dalším  projektem,  kterého  se 
účastní  naše  škola,  je  Mléko  do  škol  a  Ovoce  do  škol.  První  přináší  dětem 
distribuci  dotovaného mléka.  Podporuje  konzumaci mléčných  výrobků.  Druhý 
projekt  s  finanční  podporou  Evropského  společenství  také  podporuje  zdravé 
stravování.  Děti  dostávají  jednou  za  čtrnáct  dní  zdarma  ovoce,  zeleninu  nebo 
ovocné  šťávy.  V  současné  době  máme  podaný  projekt  (tzv.  Šablony)  na 
Ministerstvu  školství,  který  se  týká  osobnostně  profesního  rozvoje  pedagogů, 
společného vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 
základní  školy,  spolupráce  s  rodiči  dětí  a  žáků.  Pokud  s  projektem  uspějeme, 
bude  použit  pro  základní  i mateřskou  školu.  Na  závěr  bych  poděkovala  všem 
zaměstnancům školy za jejich náročnou práci a popřála jim hodně lásky, štěstí a 
zdraví  do  příštího  roku.  Přeji  všem  klidné  Vánoce  a  zvu  všechny  na  Den 
otevřených  dveří  16.  12.  2016  a  Tříkrálové  zpívání  dne  5.  1.  2017  před  naší 
školou.  

Mgr. Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice 
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ŠKOLNÍ 	DRUŽINA  
I  letos je družina v Kobylnicích naplněna do posledního místečka. Školní družinu 
navštěvují především děti z 1. až 3. třídy. Kapacitu doplňují školáci ze 4. a 5. třídy. 
Děti jsou rozděleny do 2 oddělení. 
Každý  rok  probíhá  na  naší  škole  celoroční  projekt.  Letos  bylo  zvoleno  téma 
„Pravěk“. Tomuto tématu se průběžně věnujeme i ve školní družině. S dětmi si o 
životě  v  pravěku  čteme,  prohlížíme  obrázky,  diskutujeme,  hrajeme  stolní  a 
pohybové  hry,  vytváříme  výrobky,  kterými  zdobíme  školu.  Touto  cestou 
děkujeme  paní  Renatě  Čopjakové  a  panu  Radku  Škodovi,  kteří  nám  ochotně 
zapůjčili  fosílie  a  obrázkové  podklady  k  výše  uvedenému  projektu.  A máme  i 
novinku. Družinový deníček na  informace pro paní vychovatelky si děti ozdobily 
motivem dinosaura.  
V  září  jsme  se  věnovali  tvoření  z  dýní.  Jak  se  nám  strašáci  povedli,  jste mohli 
posoudit  sami.  Jako  obvykle  byli  vystaveni  před  školou  a  někteří  tam  vydrželi 
strašit  až  do  pozdního  listopadu. Dýně  jsme  zdobili  především  přírodninami  a 
každá vynikala svou originalitou a nápady dětí. 
V  závěru  září  jsme  se  vydali na  komentovanou prohlídku do  Sokolnické obory. 
Děti  byly  rozděleny  na  skupiny  a  spolu  s  paní  vychovatelkou  a  průvodcem 
procházely bažantnicí. Seznamovaly se s historií a současností v oblasti lesnictví a 
obornictví.  Zopakovaly  si  rostliny,  stromy,  listy  a  jejich  plody.  Když  se  chovaly 
tiše, mohly spatřit zvířata žijící v oboře, především stádo daňků. Kdo měl štěstí, 
viděl i vzácného daňka albína.  
V  říjnu  jsme  si  s  dětmi  vyrobili  draky  a  na  travnatém  hřišti  se  uskutečnila 
družinová  drakiáda.  Děti  své  papírové  dráčky  pěkně  prohnaly  a  za  to  byly 
odměněny drobnou sladkostí a samolepkou. 
Na podzim  se  také  konalo dětmi oblíbené  koloběžkování. Na  stanovištích nám 
ochotně  pomáhali  nejstarší  žáci  školní  družiny.  Děti musely  obstát  v  jízdě  na 
koloběžce  slalomem  a  přes  překážky,  správně  přiřadit  značky,  zopakovaly  si 
stromy a  jejich květ,  list a plod. Během  cesty plnily křížovku. Za  splněné úkoly 
dostávaly  razítka. Na  závěr  byli  všichni  odměněni  sladkostí  a magnetkou. Děti 
pracovaly ve skupinkách, starší měli na starosti mladší.  
Když  se  začalo  barvit  listí,  byl  ten  pravý  čas  na  výrobu  podzimního  svícínku 
zdobeného  listím. Doufáme, že Vás tato dekorace od dětí potěšila a zpříjemnila 
Vám pochmurné podzimní dny.  
Na poslední říjnový den jsme vytvářeli bubáky, upíry a jiná strašidla. 
Na  druhý  den  jsme  se  vydali  na  místní  hřbitov.  Prohlédli  jsme  si  krásně 
nazdobené  hroby.  Kdo  z  dětí  chtěl,  ukázal  nám  hrob  jeho  rodiny,  případně 
popsal, v jakém příbuzenské vztahu je se zemřelým člověkem. 
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Průběžně celý  listopad pomáhaly děti s úklidem  listí na školní zahradě. A že ho 
nebylo málo. Zájem dětí o tuto veřejně‐prospěšnou činnost byl velký. Někdy nám 
pro všechny nevyšly hrábě a děti se musely střídat.  
Před Vánocemi nám vyšla ještě chvilka na téma „Prales, kde jsem doma“. Děti si 
za pomoci paní vychovatelky vytvářely průvodce. Seznamovaly se s historií obce, 
s památkami, kulturou a s trávením volného času v obci.  
A  co nás  čeká  v době  adventní? Budeme mít  adventní  kalendáře,  vyrobíme  si 
svícen, budeme si číst vánoční příběhy, ale také tradice a zvyky. Budeme vytvářet 
zimní  a  vánoční  dekorace,  péct  a  pak.......?  Možná  přijde  i  Ježíšek  nebo  Tři 
králové? Kdo ví. My se necháme překvapit! 
 

Hezké prožití Vánoc, bohatého Ježíška a v novém roce 2017 
hodně štěstí, zdraví a pohody Vám i Vašim dětem 

                                                 přejí vychovatelky Petra Štefková a Magda Klašková 
 
 
DÝŇODRAKIÁDA 	
Na  již  tradiční  Dýňodrakiádě  se  letos  sešel  rekordní  počet  soutěžních  dýní.  
Z jejich celkového počtu 33 bylo velmi těžké vybrat tři nejlepší. Po sečtení všech 
hlasů bylo však o vítězi  rozhodnuto. Nejúspěšnější byla na  třetím místě  rodina 
Kryštofova s dýní ztvárňující pohádkovou  rybu Nemo.  Jako druhá se umístila se 
svou  dýní  rodina  Šilhánova,  která  nám  představila  nový  ptačí  druh,  Dýňáka 
obecného.  První  příčku  obsadila  Amálie  Kubátová  se  svým  do  detailu 
propracovaným dýňovým domečkem.  
Během  hlasování  se děti  zabavily na  pěti  stanovištích,  kde  si mohly  vyzkoušet 
slalom  s kolečky,  skákání  v pytli,  hod  na  cíl,  chůzi  na  chůdách  a  vytáhnout  si 
sladkost ze strašidelných sklenic. Tímto bych chtěla poděkovat Adéle Zlatníkové, 
Lindě  Benešové,  Adrianě Krausové,  Žanetě  Štefkové,  Lucii  Peclové,  Anežce 
Šilhánové, Amálii Kubátové, Emě Zlatníkové a Nikole Peclové, bez nichž bychom 
organizaci těchto disciplín těžko zvládali. 
Bez povšimnutí nemohla zůstat ani obloha, kterou zkrášlili barevní papíroví draci. 
Jménem  komise  pro  děti  a  mládež  děkuji  všem  zúčastněným,  že  jste  toto 
odpoledne strávili s námi, a těšíme se na další společně prožité chvíle. 

Marie Buchtová 
 
 
O 	KROUŽKU 	ŠIKULKA 	– 	JAK 	VAŘÍME 	
Protože klubovna na  to není vybavena, omezovalo se v minulosti naše „vaření“ 
pouze  na  pečení  perníků  před  Vánocemi.  Doma  jsem  připravila  těsto,  aby  se 
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odleželo, pak  jsme  je společně s dětmi vyválely a vykrájely perníčky, doma nám 
to maminky upekly a my jsme příště perníčky zdobily. Někdy jsme místo perníků 
dělaly nepečené tučňáčky, ti se také osvědčili. 
Loni  před  Vánocemi  jsem,  ve  snaze  dělat  něco  jiného,  přinesla  recept  na  jiné 
nepečené cukroví. Těsto se nám ale příliš nepovedlo, asi chtělo  také odležet, a 
kdyby  nám  z  něj mráz  nenadělal  ledové  bonbóny,  asi  by  to  skončilo  úplným 
fiaskem. To však děti neodradilo, spíše naopak – stále žadonily, abychom si zase 
něco uvařily. A tak jsme k velikonocům pekly jidáše. Těsto nám krásně nakynulo, 
děti  to pěkně uplácaly a umotaly, maminky dobře upekly, byly výborné. A když 
v červnu uzrály jahody, rozhodla jsem se ještě na závěr uvařit jahodové knedlíky. 
Přinesla  jsem  plynový  vařič  a  tentokrát  si  to  děti  celé  udělaly  v klubovně. Od 
přípravy těsta, přes tvoření knedlíků, uvaření, posypání tvarohem na talíři, až po 
mňam, mňam – závěrečnou hostinu. 
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a první otázka, když jsem se znovu s dětmi 
sešla, byla, zda budeme letos zase vařit. Dostala jsem o prázdninách starší pečící 
troubu, zrovna mě v jednom  časopise zaujal  recept na koláčky z listového  těsta 
s jablky, tak jsme to hned vyzkoušely. A musím děti pochválit, nemělo to chybu. 
Teď se chystáme na Vánoce. Děti chtějí dělat zase tučňáčky. A co bude potom, to 
je zatím tajemství. 

Přejeme i Vám dobrou chuť a spokojené Vánoce. 
Anna Šmídová a její Šikulky 

 
 

KLAS 	
Výlet na zámek VALTICE – seniorky našeho Klasu: 
Hlavním  cílem  naší  návštěvy  zámku  Valtice,  byla  výstava  korunovačních 

klenotů, která měla název: „ZLATO CÍSAŘŮ A KRÁLŮ“. Také jsme zvládli prohlídku 
zámku, který od roku 1395 až do roku 1945 spolu s městem držel ve vlastnictví 
šlechtický  rod  Lichtenštejnů. Dozvěděli  jsme  se mimo  jiné,  že  Valtice  do  roku 
1920  patřily  do  oblasti  Dolních  Rakous.  Byli  jsme  nadšeni  z obou  prohlídek. 
Krásné  zářijové  počasí  umocňovalo  zážitek  z tohoto  malebného  městečka, 
dýchajícího historickou atmosférou. Do Valtic  jsme cestovali vlakem. Tuto cestu 
lze též označit za velmi příjemnou. Pokud  jste delší dobu neseděli ve vlaku, tak 
vidíte, jak se u nás zlepšila kultura cestování. 

 
Výlet na rozhlednu nad Židlochovicemi: 
Tentokrát  jsme  jely  autobusem  do  Blučiny  a  odtud  pěšky  na  rozhlednu. 

Potom jsme sestoupily do města a odjely domů zpět autobusem linky 151. 
Seniorky KLASu Kobylnice. 
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DEN SENIORŮ na zámku SLAVKOV: 
V letošním roce uspořádalo vedení naší obce pro seniory autobusový zájezd 

na  zámek  Slavkov.  Byla  pro  nás  připravena  zajímavá  a  podrobná  prohlídka 
zámeckých komnat. Provázela nás mladá, velice příjemná a milá průvodkyně. Na 
závěr jsme poseděli v zámecké restauraci u dobrého pozdního oběda. Děkujeme 
vedení obce za tento velmi pěkný zážitek. 

                                      Senioři z Kobylnic. 
 

 
MLADÍ 	HASIČI	

Začátek  školního  roku  u  hasičů  jsme  zahájili  nultým  ročníkem  soutěže  „O 
pohár  starosty  obce  Kobylnic“.  Závod  poprvé  organizoval  sbor  dobrovolných 
hasičů  z Kobylnic  ve  spolupráci  se  sborem  dobrovolných  hasičů  z Bedřichovic. 
Soutěž se konala 10. 9. 2016 na hasičském hřišti v Kobylnicích a byla složena ze 
dvou disciplín – požárního útoku a štafety 4 x 60m. V kategorii mladších žáků se 
družstva z Kobylnic umístila na 1., 2. a 3. místě. Starší žáci se umístili na 3. místě. 
Za pomoc při organizaci děkujeme panu Petrovi Florianovi, hasičům z Bedřichovic 
a  našemu  panu  starostovi  Lubomíru  Šmídovi,  bez  jejichž  pomoci  by  se  celá 
soutěž nemohla uskutečnit.   Plánujeme  tuto  soutěž opakovat  každoročně  jako 
součást prvního okresního kola pro děti. 

 Po vydařené soutěži u nás jsme se připravovali se všemi družstvy na branný 
závod  –  všestranný  závod  v požárnických  dovednostech.  Nejvíce  času  jsme 
věnovali  střelbě  ze  vzduchovky,  základům  uzlování,  zdravovědě,  určování 
azimutu  a  práci  s buzolou.  Během  schůzek  jsme  získávali  další  poznatky  a 
vědomosti o hasičině.   V Hostěnicích 2.  října 2016  jsme pak ukázali, že patříme 
mezi  vyšší  elitu.   Naši  obec  reprezentujeme  velmi  dobře.   Děti  z  přípravek  se 
umístili na 1., 3., 4. a 7. místě, mladší žáci na 17. a 20. místě, starší žáci na 10. a 
16. místě. Dorostenec –  jednotlivec – Jan Záviška získal 13. umístění. V hasičské 
zbrojnici jsme pak naše umístění oslavili.  

Pro  zkvalitnění  lepší  přípravy  našich  žáků  na  závodech  i  jinde  jsme  se 
zúčastnili  školení  vedoucích mládeže  v Těšanech 22.  a 23. 10. 2016. Kurzy nás 
provázeli  profesionální  odborníci  z řad  pedagogů,  účetních,  lékařů,  rozhodčích 
jednotlivých  disciplín,  apod.  Proškoleni  jsou  nově  4  členové  sboru  –  Eva 
Dvořáčková, Martina Garlíková, Dana Cecálková a Zdeňka Pospíšilová. I příští rok 
uvítáme do řad vedoucích mládeže nové členy.  

Dalším  naším  novým  cílem  bylo  získat  co  nejlepší  umístění  na uzlovacích 
soutěžích. Od  branného  závodu  jsme  se  každou  schůzi  věnovali  přípravám  na 
soutěž do Drnovic, která se konala 12. listopadu v kulturním domě. Na závod nás 
přijelo  reprezentovat  37  dětí  z kobylnické  hasičské  mládeže.  Přípravka  se 
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probojovala do  finále o první 4 nejlepší místa, bohužel  jsme byly  i  s družstvem 
z Kanic  diskvalifikováni  za  věkový  limit  jednoho  závodníka.  Podle  pravidel 
vyškovské ligy mládeže a hry Plamen děti narozené roku 2010 nesmí soutěžit za 
přípravku – děti od 3 do 6  let. Naše pravidla hry Plamen pro Brno  ‐ venkov, ale 
dovolují těmto dětem soutěžit za tuto kategorii. Jelikož jsme však nebyly na „naší 
půdě“  respektovali  jsme  jejich pravidla a požadavkům sice neradi, ale vyhověli. 
Přípravka tedy skončila na 7., 8., 9. a 10. místě. Mladší žáci se umístili na krásném 
17., 20. a 32. místě. Starší žáci se po prvním kole umístili na 8. a 20. místě. Do 
druhého kola o nejlepších osm míst se už neprobojovali. Celkově tedy skončili na 
10. místě.  

I  nadále  pokračujeme  v přípravách  na  uzlovací  soutěž  tentokrát 
v Hrušovanech u Brna. Poučeni z chyb a plni elánu, že tentokrát to vyjde tak jak 
má. Vždyť za  loňský  rok  jsme se naučili spoustu nových věcí a posbírali mnoho 
zkušeností.  Naši  vedoucí  si  pro  nás  chystají  další  překvapení  v podobě 
mikulášských závodů a vánočních besídek.  

 
 

SPORTOVNÍ 	KOMISE 	– 	ZÁJEZDY 	V 	ROCE 	2017 	
 
Lyžařský zájezd 
V sobotu  11.  února  2017  pořádá  Sportovní  komise  Rady  obce  Kobylnice 
jednodenní  lyžařský  zájezd  do  rakouskéhostřediska  Semmering‐Stuhleck,  které 
nabízí kolem 24 km  sjezdovek. Cena  za dopravu  je400 Kč  za dospělou osobu a 
300 Kč pro děti a studenty z Kobylnic. Za celodenní skipas zaplatíme pro skupinu 
nad 20 osob 38,6€  za dospělého, 34,3€ za mládež a studenty (1998‐2001), 19,5€ 
za děti  (2002 a mladší). Záloha na kartu 2 €. Peníze na skipas se budou vybírat 
v autobusu. Více  informací o středisku na www.stuhleck.com. Odjezd autobusu 
bude  v 5 hodin od hasičské  zbrojnice. Příjezd  ve  večerních hodinách. Přihlášky 
včetně  zaplacení  cestovného  je možné podávat do  3. února  2017 na obecním 
úřadě. 
 
Cykloturistický zájezd 
V roce  2017,  v termínu  od  17.  do  20.  8.,  projedeme  na  kole  část  Labské 
cyklostezky. Plánovaný úsek z Míšně (Meissen) do Hřenska je dlouhý asi 150 km. 
 

Předpokládaný plán trasy: 
1. den, ve čtvrtek, se přesuneme autobusem do Míšně a ubytujeme v kempu. 
2. den, v pátek, přejedeme autobusem z Míšně do Belgernu a odtud pojedeme 
na kolech zpět do Míšně (60 km). 
3. den, v sobotu, pojedeme z Míšně do Pirny (50 km). 
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4.  den,  v  neděli,  následuje  trasa  Pirna  –  Hřensko  (40  km).  Poté  již  přesun 
autobusem domů, návrat bude ve večerních hodinách. 
 

V současnosti  probíhá  komunikace mezi  kempy,  je  proto možná  ještě  změna 
délky  trasy. Další  informace  se  dozvíte  v příštích  Kobylnických  listech,  poté  se 
budete moci přihlašovat. 

Za sportovní komisi Milan Ulbrich 
 
 

TRADICE 	SLAVKOVSKÉHO 	BOJIŠTĚ	
VE 	VZPOMÍNKÁCH 	PAMĚTNÍKŮ	
Na  začátku  září  bylo  dokončeno DVD  č.  5  pod  názvem  „Tradice  Slavkovského 
bojiště  ve  vzpomínkách  pamětníků“.  V letech  2013‐2014  mu  předcházely 
dokumentární DVD  s názvy  „Kovalovický  nájemní  hostinec“,  „Významná  návrší 
Slavkovského  bojiště“,  „Návštěva manželů  Bystrických  na  Slavkovském  bojišti“ 
(připomínám, že se jedná o dceru architekta Vojtěcha Kerharta, autora projektu 
památníku na Žuráni)   a „Kníže  Jan  Josef  I. z Liechtensteina ve válečném  tažení 
roku 1805“.   
Na všech pěti DVD spolupracovali autor námětů a organizátor natáčení František 
Kopecký  z Tvarožné a kameraman RNDr. Alois Kleveta  z Vyškova. Ten dal všem 
DVD ze spousty  natočeného materiálu konečnou podobu. Na většinou už nežijící 
osobnosti Slavkovského bojiště v novém DVD č. 5 vzpomínají: 
Velmi  svěží,  stoletá paní Marie  Čehovská  ze Slavkova, vzpomíná na události ve 
Slavkově ve 30. letech minulého století i na francouzské přátele jejich rodiny.                    
Dlouholetá  kronikářka  Radmila  Tužínová  z Blažovic  obsáhle  a  až  dojemně 
připomíná  záliby  svého  otce  Antonína  Dvořáčka,  zemědělce,  významného 
sběratele,  výtvarníka  i  přítele  mnoha  osobností  z oblasti  umění,  historie  i 
archeologie.                                                                                                               
Svého  otce,  profesora  historie  Michaela  Vaňáčka  z  Horákova,  objevitele 
archívních  dokumentů  o  ruském  pokladu  na  slavkovském  bojišti  a  autora 
několika publikací, výstižně charakterizuje jeho dcera Jitka Galová z Tvarožné.                   
Na Karla Ochmana z Křenovic, iniciátora vzniku památkové zóny na Slavkovském 
bojišti  i  stavby sochy  ruského generála Kutuzova v Křenovicích,   vzpomíná  jeho 
manželka Marie a švagr Bohuslav Adámek z Holubic.                                                                
Jaroslav  Kupka  stručně  představuje  činnost  členů  Moravské  napoleonské 
společnosti, která v sedmdesátých letech minulého století vyvíjela činnost při UP 
závodech v Rousínově.                                                                                                                     
Jiří Deml z Kunovic výstižně uvádí podněty, které ho vedly k natočení  jeho filmu 
„Pole za Slavkovem“.  
Komentář k filmu namluvil jeho přítel a známý herec Josef Abrhám.                                     
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O dlouholetém kronikáři obce Jiříkovice Václavu Štěpánkovi, který byl jedním ze 
zakladatelů  Vlastivědného  kroužku  v Jiříkovicích  a  tradic  Jiříkovických  ohňů  na 
Žuráni, i o jeho kamarádech, vyprávějí syn Václav a snacha Jarmila.                                      
Profesor Dušan Uhlíř z Brna vzpomíná na svoje přátele a spolupracovníky v době 
svého působení ve funkci ředitele slavkovského zámku a připomíná jejich přínos 
při  získávání  informací  při  psaní  jeho  úspěšné  a  významné  knihy  „Slunce  nad 
Slavkovem“, poprvé vydané v roce 1984.                                                                                     
Ve filmu se, mimo jiné, objevují historické záběry z událostí ve třicátých letech ve 
Slavkově,  průběh  pietního  aktu  v roce  1987  na  Mohyle  míru  i  vzpomínky 
pamětníků na „Poutníka míru“ Norberta Brassinna.                                                                  
DVD  bylo  opět  natočeno  ve  spolupráci  Zájmového  sdružení  právnických  osob 
Slavkovské  bojiště‐Austerlitz  a  jeho  projektu  „Pamětihodnosti  Slavkovského 
bojiště“ a Regionální rozvojové agentury  jižní Moravy a  jejího projektu „Morava 
napoleonská“. Natočené materiály budou postupně uveřejněny na You Tube. 

František Kopecký,  
předseda Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště‐Austerlitz 

a kronikář ve Tvarožné  
 
 

NAŠI 	JUBILANTI 	– 	BLAHOPŘEJEME 	
Významná  životní  jubilea  v první  polovině  r.  2017  (leden  ‐  červen)  oslaví  tito 
občané: 

 
50 let       
Libor Šmehlík 
Romana Malinková 
Zdeňka Králová 
Věra Nohelová 
Luděk Boháček 
Petr Brázdil 
Iveta Němcová 
Leona Ščudlová 

 
60 let 
Eva Blažková 
 
65 let 
Ludmila Krčková 
Bedřich Piták 
Věra Pavlíková 

Luboš Dobrovolný 
Marie Kalousková 
Josef Daněk 
Emílie Vymazalová 
Karel Trněný 
 
70 let 
Milada Pjaterová 
Libuše Kovačíková 
Rudolf Kalousek 
Josef Christ 
Jaroslava Nohelová 
 
75 let 
Alexandra Šílová 
Václav Nohel 
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80 let
Růžen
Simeo
Věra P
 
81 let
Eliška 
 
82 let
Růžen
 
83 let
Jan Do
 
84 let
Leopo
Marie
Marie
Adolf 
 
85 let
Marie
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
na Doležalová
on Štefiš 
Pokorná 

 
Jelínková 

 
na Jindrová 

 
oležal  

 
old Vykoupil 
e Crhová 
e Fatková 
Šmoldas 

 
e Bednářová 

	

á 

115 

86 let 
Ladislav S
Božena St
Věra Brau
 
87 let 
Zdenka Št
Jiřina Kuč
 
88 let 
Jiří Jadrný
 
90 let 
Marie Jiří
 
92 let 
František 
 
93 let 
Božena Fl
 
96 let 
Ludmila B

Staňa 
taňová 
unerová 

těpánková 
čerová 

ý 

íčková 

Vašíček 

lorianová 

Bílková                 
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Mária Durkáčová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky  

za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319, 

e-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz 
www.rajhrad.charita.cz
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CHARITY ČR

HLAVNÍ PARTNER 
CHARITY ČR HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2017

Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, 
Lenny Filipová, Spirituál kvintet,  
SLZA, Boni Pueri

Moderují: Martina Kociánová, Jan Čenský

8. 1. 2017 od 18.00 přímý přenos na ČT1

Změna programu vyhrazena.
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Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul. 
Vídeňská, hledáme zaměstnance 
na pozice:

Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických 
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových 
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický 
výhodou), zodpovědnost, samostatnost

Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech 
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50), 
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost

Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů  
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,  
praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-
tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 
prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com 
Kontaktní centrum: 800 312 222
 
www.abb.cz/kariera
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Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,  
praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-
tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 
prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com 
Kontaktní centrum: 800 312 222
 
www.abb.cz/kariera
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Do výrobního provozu přijmeme na jednoduchou montážní práci: 
 důchodce na brigádu 
 zaměstnance na HPP, kteří pobírají  částečný  nebo plný INVALIDNÍ 

důchod. 
Práce je vhodná pro ženy, ranní směna, zkrácená pracovní doba dle dohody, 
úkolová mzda. 

Místo výkonu práce META‐PYRO, s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno ‐ Brněnské 
Ivanovice.   Nástup možný ihned. 
Kontaktní telefon: 775 330 120 nebo 775 330 122. 

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to	
Mnozí  z nás  považují  pojmy  jako  ekologie,  společenská  odpovědnost,  nebo 
ochrana životního prostředí za něco moderního a  líbivého, s čím přicházejí eko‐
nadšenci v posledních letech.  
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se  lidé začali zabývat už v průběhu 19. 
století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již 
tehdy  si uvědomovali,  že  se  krajina  v Česku  v průběhu  staletí hodně  změnila a 
v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.  
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo  zakázáno  hospodařit  a  obdělávat  půdu.  Nejstarším  chráněným  územím 
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který 
byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.  
V dnešní  době  si  už  nevystačíme  jen  s vyhlašováním  chráněných  území,  je 
potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí,  jak ušetřit energie, nejen 
z důvodu  ekonomických,  ale  také  proto,  aby  šetřily  ubývající  přírodní  zdroje. 
V kancelářích  svítí  úsporné  světelné  zdroje,  budovy  dostaly  zateplení,  řada 
firemních materiálů  zůstává  jen  v elektronické  podobě,  tiskneme  jen  to,  co  je 
opravdu důležité. 
Stejně odpovědně  se  chovají  i města  a obce. Rekultivují  zanedbané plochy,  ze 
svých  rozpočtů  přispívají  na  zachování  linkových  autobusů  a  vlaků,  nahradily 
veřejné  osvětlení  za  úspornější  světla,  podporují  místní  firmy,  motivují 
spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou  úsporu.  Zatímco  netříděný  odpad  musí  obec  předat  specializované 
firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení 
nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.  
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují  totiž opětovně využít materiály a  šetří přírodní  zdroje. 
Druhotné  suroviny  získané  z recyklace  jsou  levnější,  než  nová  těžba.  Navíc 
recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody. 



25

 
Zpětn
systém
přispív
recykl
prostř
Ročně
kolem
která 
Pomo
koše. 
 
Mapu

 
 

ý  odběr  zář
m  EKOLAMP
vána  provo
lační  firmy  i 
ředky, které 
ě  se  prostře
m 5 miliónů k
by  jinak mo

ozte i vy chrá

u sběrných m

řivek  pro  na
P,  který  v Če
oz  sběrného
samotnou r
bychom jina
ednictvím  ko
kusů zářivek 
ohla  znečistit
nit své zdrav

míst naleznete

2

aši  obec  Kob
eské  republ
o  místa,  zaj
recyklaci. Dík
ak museli utr
olektivního 
a výbojek. T
t vodu o ob
ví a přírodu n

e na www.ek

 

25 

bylnice  zajiš
ice  vytváří 
jišťuje  přep
ky  tomu uše
atit na likvid
systému  EK
To představu
bjemu  téměř
našeho měst

kolamp.cz. 

ťuje  již  řadu
hustou  síť 
ravu  sběrný
etří obec Kob
daci nebezpe
KOLAMP  pod
uje 25  ‐ 30 k
ř dvou  Lipen
ta a nevyhaz

u  let  kolekti
sběrných  m
ých  nádob 
bylnice  finan
čných odpad
daří  recyklo
kg toxické rt
nských přehr
ujte úsporky

ivní 
míst, 
do 

nční 
dů.  
ovat 
uti, 
rad. 
y do 

Křížovka - téma ekologie
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