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SLOVO 	STAROSTY 	
V prvním  letošním  čísle  Listů bych  se  chtěl ohlédnout  za  rokem minulým a 

také sdělit, co by se na obci mělo dít letos. 
V roce 2016  se obec díky  svým  smluvním  i dobrovolným  spolupracovníkům 

postarala  o  více  než  580  hodin  pravidelných  aktivit  sportovních  nebo  činností 
s dětmi, případně  klubu maminek  a  Klubu  aktivních  seniorů. Odehrála  se  řada 
akcí  kulturních  i  společenských  –  tříkrálová  sbírka,  obecní  a  farní  ples, 
vzpomínání  nad  kronikou,  jarní  a  podzimní  světluškový  průvod,  zpívání 
v sokolovně  i  koledování  u  betléma,  vánoční  koncert.  Sportovní  aktivity  – 
lyžařský  zájezd  a  cyklozájezd,  cykloodpoledne  pro  děti,  kuličkiáda,  dětská 
olympiáda,  vycházka  pro  děti,  turnaj  v tenisu  a  stolním  tenisu  pro  děti  a  řada 
dalších  byly  organizovány  jak  pro  děti  tak  i  pro  dospělé.    Za  důležitou  akci 
považuji  také úklidovou sobotu, kdy se pokaždé podaří vyčistit katastr obce od 
drobného nepořádku. 

Obec  se  nadále  snaží  zlepšovat  svoji  technickou  základnu.  Vytvořili  jsme 
pasport  dešťové  kanalizace  i  pasport  budovy  ZŠ  a  MŠ,  byla  vypracována 
zástavbová  studie  pro  lokalitu  Za  Humny.  V průběhu  léta  byla  opravena 
propadající se vozovka na ulici Uzavřené, kde navíc – podle některých pamětníků 
–  hrozil  nález  nevybuchlé  munice  ze  II.  světové  války.  Proto  v rámci  příprav 
opravy provedla odborná  firma průzkum a po celou dobu stavby byla přítomna 
na případný pyrotechnický  zásah. Nakonec, naštěstí, nebyl  zásah pyrotechniků 
potřeba.  V průběhu  roku  jsem  také  postupně  dojednával  s vlastníky  pozemků 
právo postavit cyklostezku.  

Pro loňský rok hlavní očekávanou investiční akci – veřejné osvětlení II. etapa 
–  bylo  nutné  odložit,  protože  je  nezbytné  realizovat  ji  v souběhu  s přeložkou 
distribuční sítě E.ONu. Tato akce má vliv i na načasování dokončení zateplovacích 
prací na budovách  ZŠ  a MŠ, protože  zateplení bychom  spolu  s novou úpravou 
vstupu  do  budovy  potřebovali  realizovat  až  po  elektropřípojkách  a  hlavní  část 
prací by měla být provedena o letních prázdninách.  

Tím už se také dostávám k tomu, co by se mělo odehrávat v tomto roce:  
Bude‐li E.ON mít připravenu přeložku, tak určitě budeme zároveň budovat i nové 
veřejné  osvětlení  a  následně  na  nových  sloupech  veřejného  osvětlení  také 
bezdrátový rozhlas.  
V současné době probíhá příprava projektu pro odstranění obecní části chlévů ve 
spodním  dvoře  tak,  aby  ve  vzniklém  prostoru  bylo  možné  vyprojektovat  
a vybudovat sběrný dvůr.   
Zároveň  také  probíhají  průzkumné  a  přípravné  práce  pro  opravu  závady  na 
kanalizaci u hasičské zbrojnice, kde při větších přívalech vody dochází ke vzdutí 
uvnitř  kanalizace a  k ohrožení  zátopou. Dešťové  kanalizace  se  týkají  ještě další 
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dvě věci. Ta první už je realizována.  Po rozmrznutí terénu se projevila závada na 
krytu šachty na křižovatce ulice Sokolnické a Uzavřené, když konstrukce, na které 
byl  poklop  uložen,  se  rozpadla  a  poklop  se  propadal.  Další  úprava  dešťové 
kanalizace  souvisí  s tím,  že  obec  v obou  svých  územních  plánech  počítala  se 
zástavbou Za Humny a zástavbová studie nám ukázala, že je zde potřeba vyměnit 
potrubí,  které  má  dnes  nedostatečný  průměr.  Věřím,  že  tyto  opravy  budou 
dokončeny ještě letos.  

Letos budou  také pokračovat práce na přípravě  cyklostezky  z Ponětovic do 
Sokolnic.  Obec  by  měla  ještě  v tomto  roce  provést  některé  úpravy  okolo 
fotbalového  hřiště  tak,  aby mohla  následně  cyklostezka  být  realizována  okolo 
potoka  a  nenarušila  přitom  funkčnost  všech  součástí  hřiště.  Je  potřeba 
vybudovat nový beach volejbalový kurt, přeložit osvětlení hřiště, posunout brány 
a  oplocení  a  připravit  situaci  na  okamžik,  kdy  bude  vybudován  nový  most  
u sokolovny, aby se na jeho konstrukci mohla připevnit i přípojka vody a elektřiny 
ze sokolovny na hřiště.  

Obec  se  vedle  toho všeho  samozřejmě bude  snažit maximálně podporovat  
i všechny obvyklé kulturní a společenské akce tak, aby  je každý náš občan mohl 
využít  pro  svoje  vyžití.  Letos  přála  zima  bruslařům  a  tak  bych  rád  využil  této 
příležitosti  k tomu,  abych  poděkoval  zejména  panu  Vičarovi  za  jeho  péči  
o  ledovou  plochu  na  závlahovém  rybníčku  firmy  Vrbas.  Poděkování  patří 
samozřejmě i panu Vrbasovi, že nám toto umožňuje, a také všem ostatním, kteří 
ve svém volném čase nebo i jako smluvní pracovníci obce pečují nejen o ledovou 
plochu, ale o vše, co potom slouží širší veřejnosti. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
	
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZASTUPITELSTVO OBCE KOBYLNICE 
13. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 8.12.2016. 
Zastupitelstvo obce: 
 Zvolilo nového člena rady obce pana Ladislava Votápka. Paní Petra Štefková 

na funkci rezignovala. 
 Schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku  Obce  Kobylnice  č.  2/2016  o místním 

poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 

 Schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku  Obce  Kobylnice  č.  3/2016  o  nočním 
klidu. 

 Schválilo Rozpočet obce na rok 2017. 
 Schválilo závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2017 takto:  
Věcné ukazatele: 
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Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1 716 100 Kč 
a odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 117 220 Kč. 
Časové ukazatele: 
Příspěvek v lednu              121.720 Kč 
únor – listopad vždy      50.000 Kč 
 Schválilo Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice.  
 Schválilo  plánovací  smlouvu mezi Obcí  Kobylnice  a  firmou MENSTAV  s.r.o. 

jako  investorem  stavby 3 RD na pozemcích p.č. 111/5  a p.č. 111/25  v k.ú. 
Kobylnice u Brna.  

 Schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kobylnice 
ve výši 184.740 Kč na rekonstrukci budovy sokolovny, tj. na renovaci podlahy 
pódia, na nové závěsy na pódiu a kovové žaluziové rolety na okna u potoka. 

 Schválilo  pořízení  územního  plánu  obce  Kobylnice  z vlastního  podnětu  
a zároveň schválilo jako určeného zastupitele starostu. 

 

14. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 23.2.2017. 
Zastupitelstvo obce: 
 Schválilo  plánovací  smlouvu  mezi  Obcí  Kobylnice  a  panem  Františkem 

Benešem  jako  investorem  výstavby  lokality  RD  na  pozemcích  p.č.  652/10  
a p.č. 652/11 v k.ú. Kobylnice u Brna.  

 Schválilo  smlouvu mezi  obcí  Kobylnice  a  TJ  Sokol  Kobylnice,  z.s.  na 
uspořádání některých práv k pozemku p.č. 69/1 a p.č. 765 v k.ú. Kobylnice  
u Brna z důvodu výstavby cyklostezky. 

 Schválilo  smlouvu o  právu  stavby  mezi  obcí  Kobylnice  a  panem  Pavlem 
Svobodou  a  paní  Janou  Zítkovou na pozemku p.č.  811/16  a p.č.  812  v k.ú. 
Kobylnice u Brna z důvodu výstavby cyklostezky. 
 

Zápisy  ze  zasedání  zastupitelstva  včetně  příloh  jsou  zveřejněny  na  webových 
stránkách obce Kobylnice. 
 

RADA OBCE 
Rada obce schválila: 

 dar do Tříkrálové sbírky ve výši 3.000 Kč, 
 záměr pachtu pozemků p.č. 218 a p.č. 221, oba v k.ú. Kobylnice u Brna, 
 dary do tomboly na obecní ples, ostatkovou zábavu a farní ples, 
 hostování lunaparku Antonína Kočky při tradičních hodech, 
 finanční dar pro hudební skupinu FLASH, 
 rozpočtový výhled na období 2018 – 2019, 
 zastavovací  studii Obec  Kobylnice  –  Za Humny,  vypracovanou  projektovou 

kanceláří Ateliér Zlámal, 
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 do výprosy pozemky p.č. 764/1 a 764/2 ve prospěch SDH Kobylnice, 
 firmu  JANEPA,  a.s.,  jako  nejvhodnějšího  uchazeče  o  veřejnou  zakázku  na 

projektovou dokumentaci na odstranění stavby na pozemku p.č. 73/24 v k.ú. 
Kobylnice u Brna a vyřízení povolení odstranění stavby, 

 smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  právu  služebnosti  inženýrských  sítí  na 
pozemku p.č. 112/12 mezi obcí Kobylnice a manželi Fričovými, 

 směrnici  –  Postup  pro  zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  obcí 
Kobylnice, 

 dar ve prospěch místní organizace Šlapanice Svazu tělesně postižených, 
 dotaci  ve  prospěch  Dechové  hudby  Zlaťanka,  z.s.  na  pořádání  4.  ročníku 

Mezinárodního festivalu dechových hudeb, 
 dar,  jako  náhradu  za  použitou  elektrickou  energii  pro  osvětlení  obecního 

betlému vlastníkům RD č.p. 1,  
 věcný dar panu Josefu Vičarovi za údržbu ledové plochy na rybníku, 
 jako vhodného uchazeče na doplnění projektové dokumentace pro územní 

řízení na veřejné osvětlení pana Zdeňka Mžourka. 
 

Rozpočet obce Kobylnice na rok 2017 
Příjmy   

Třída 1  Daňové příjmy  13 304 000  
Třída 2  Nedaňové příjmy  538 600  
Třída 3  Kapitálové příjmy  0  
Třída 4  Přijaté transfery  284 700  

Příjmy celkem  14 127 300  
Výdaje   

paragraf  Neinvestiční Investiční 
2144 propagace Kometa  6 800  
2212 silnice, místní komunikace  102 000 250 000 
2219 chodníky  354 000 532 700 
2221 dopravní obslužnost  76 300  
2229 dopravní značení  50 000  
2321 kanalizace  179 300  
3113 základní a mateřská škola  1 078 400 3 150 000 
3314 knihovna  47 000  
3319 kultura ostatní  128 700  
3322 zvonice, poklona  10 000 680 000 
3341 obecní rozhlas  250 000 
3349 místní časopis  50 000  
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3399 kultura, společenské akce  178 800  
3412 sport. zař. v maj. obce  80 400 60 000 
3419 ostatní tělových. činnost  200 000  
3421 využití volného času dětí  205 200  
3429 zájmová činnost  113 800  
3631 veřejné osvětlení  230 000 4 900 000 
3632 pohřebnictví  76 000  
3635 územní plán  800 000 
3636 územní rozvoj   24 800  
3639 územní rozvoj ost.  635 400 2 000 000 
3721 nebezpečný odpad  35 000  
3722 komunální odpad  660 000 1 500 000 
3723 ostatní odpady  12 000  
3745 veřejná zeleň  774 300  
3799 ekologické záležitosti  3 000  
3900 ostatní neškolské vzdělávání 29 000  
5212 ochrana obyvatel  100 000  
5311 bezpečnost a veř. pořádek  162 000  
5512 požární ochrana  160 600  
6112 zastupitelstvo obce  1 551 800  
6171 činnost místní správy  1 819 200  
6310 bankovní poplatky  2 000  
6320 pojištění majetku  37 000  
6330 sociální fond  80 000  
6399 daň práv. osoby ‐ obec  100 000  
6402 finanční vypoř. min. roku  3 600  
6409 ost. čin. j. n. (transfery)  38 700  

Výdaje celkem  9 395 100 14 122 700 
Rekapitulace   

Příjmy v roce 2017  14 127 300  
Výdaje v roce 2017  23 517 800  
Saldo   ‐9 390 500  

Financování   
8115 použití prostř. z min. období 10 057 200  
8124 splátka úvěru ZŠ  ‐666 700  

Financování celkem  9 390 500  
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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ZÁKLADNÍ 	ŠKOLA 	
Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Kobylnice pro školní rok 2017/2018 

Dnem  1.  9.  2016  nabývá  účinnosti  novela  školského  zákona,  která  přináší 
důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a pro vyřizování žádostí o odklad 
školní docházky. Zákonný  zástupce  je povinen přihlásit dítě k  zápisu k povinné 
školní  docházce,  a  to  v  době  od  1.  dubna  do  30.  dubna  kalendářního  roku,  
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

Zápis probíhá tradičně tak, že se děti představí a hravou formou si škola ověří 
zralost a dovednosti předškoláka. 

V případě,  že dítě není  tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a  zákonní 
zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 školského 
zákona  písemně  žádost  o  odklad  školní  docházky.  Žádost musí  být  doložena 
doporučením příslušného  školského poradenského zařízení a odborného  lékaře 
nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou  rodiče 
odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2017 do kanceláře školy. 
Proto  je nutné  se  včas objednat  zejména  ve  školském poradenském  zařízení – 
PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti  rozhodne  ředitelka  školy o odkladu 
začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Předškolní  vzdělávání  je  určeno  dětem  ve  věku  zpravidla  od  3  do  6  let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona). 
Zápis do MŠ probíhá mezi 2. –16. květnem 2017. 

 O přesném  termínu  pro  ZŠ  a  MŠ  Kobylnice  se  v dostatečném  předstihu 
dozvíte  obvyklým  způsobem.  Formuláře  potřebné  k oběma  zápisům  budou 
k vyzvednutí v mateřské i v základní škole. 
Jak můžete pomoci svým dětem – předškolákům: 
 

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte 
jinou  činností,  dejte  mu  najevo  zájem,  trpělivě  je  vyslechněte,  projevujte 
vstřícnost a přívětivé chování.  
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní 
kontakt.  
•  Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujete  tak  jeho 
samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.  
•  Rozvíjejte  poznání  z  oblasti  života  lidí,  zvířat  i  rostlin  –  vedle  obecné 
informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.  
•  Vybírejte  vhodné  hry  a  činnosti,  sami  se  do  nich  zapojte  –  stavebnice, 
skládanky,  dějové  obrázky  i  práce  s  drobným  výtvarným materiálem  rozvíjejí 
poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.  
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• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, 
za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.  
• Dbejte na  vhodné pohybové aktivity a  zdravé  stravování – příroda  je  velká 
tělocvična, prospěje i vám.  
•  Trénujte  změny  denního  režimu  související  se  školní  docházkou  –  ranní 
vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu 
spánku  zmírní  každodenní  stres  pro  děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy; 
připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.  
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí  jednat s  jinými  lidmi – uplatňovat 
základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát 
se komunikace ve známém prostředí, apod.  
Těšíme se na všechny děti. 

                       Mgr. Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice 
 

MATEŘSKÁ 	ŠKOLA 	
Jak už bývá každý rok zvykem, koncem listopadu se vypravujeme na návštěvu 

k místním dobrovolným hasičům.  Každý  se může posadit  za  volant hasičského 
vozu,  vyzkoušet  si  přilbu,  prohlédnout  si  různé  přístroje  např.  k  vyproštění 
člověka z havarovaného auta aj. Samozřejmě nechybí spuštění sirén a houkaček. 
Exkurze  je pro děti opravdovým  zážitkem a všichni odchází  s přesvědčením,  že 
být hasičem je úžasná věc.  

Adventní  čas v naší mateřské  škole zahajuje mikulášská nadílka, kterou pro 
nás připravují děti ze základní školy. Mikuláš čte z knihy hříchů a dobrých skutků, 
andělíčci  rozdávají  dárky  a  čertíci  řinčí  řetězy.  Děti  zpívají  pěkné  písničky, 
přednášejí básničky a každý dostane balíček  se  sladkostmi a ovocem. Společně 
vyrábíme  čertíky,  anděly,  Mikuláše,  zdobíme  perníkové  stromečky,  tvoříme 
vánoční  dekorace,  povídáme  si  o  adventu,  vánočních  tradicích,  posloucháme  
a  zpíváme  vánoční  koledy.  Děti  se  do  všech  činností  rády  zapojují  a  velmi  je 
prožívají. Velkou  radost  jim přinesly krásné dárečky, které ve školce dostaly od 
Ježíška.  

Vánoční  besídky  se  dětem  vydařily  a  setkání  s  rodiči  se  neslo  v  duchu 
vánočního klidu a pohody.  

V pátek 16. prosince  jsme připravili pro  veřejnost  „Den otevřených dveří“. 
Návštěvníci  si  prohlédli  vyzdobené  prostory  a  většina  z  nich  se  zapojila  do 
vánočního tvoření. Všem se líbila útulná a moderně zařízená mateřská škola.  

Poslední akcí v  roce 2016 bylo vystoupení pro seniory, které se uskutečnilo 
v zasedací síni OÚ. Třída starších dětí připravila vánoční příběh o Josefovi s Marií 
a společně jsme si všichni zazpívali vánoční koledy.  
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Nový  rok  zahajujeme Tříkrálovým  zpíváním  spolu  s dětmi  ze  základní  školy. 
Atmosféru podtrhují papírové královské koruny, které si děti samy vyrobily. 

12.  ledna nás navštívilo  loutkové divadlo  s pohádkou „O bábě Chřipce“. Ta 
vypráví  příběh  dvou  sourozenců,  Zdravušky  a  Jakuba,  kteří  potkají  stařenku 
„bábu Chřipku“. Bába Chřipka se snaží každoročně nakazit bacily co nejvíce  lidí 
na světě. Naše děti brzy odhalily její zlé úmysly a „neskočily“ jí na žádná lákadla,  
i když je zahrála vskutku věrohodně. Příběh je založen na poučení a prevenci, jak 
se chránit před nemocemi.  

Dětské čtenářství a zvídavost podporujeme návštěvou místní knihovny. Děti 
zde  prožívají  příjemné  chvíle  při  prohlížení  barevných  knih  plných  dětských 
kreseb a obrázků. Ty je vedou k nespočetným otázkám, při jejichž odpovídání se 
jim otvírají nové a neznámé obzory.  Děti si zde vybírají pohádkové příběhy, které 
předčítáme při odpoledním odpočinku.  

Únor  vítáme  v tradičním  karnevalovém  duchu.  V naší  školce  se  v jeden 
očekávaný den sešlo mnoho pohádkových  i zvířecích postav. Do karnevalového 
reje, plného soutěží a taneční zábavy, nás vtáhly naše oblíbené „Tetiny“.  

Stalo  se  již  hezkým  zvykem,  že  předškoláci  navštěvují  děti  z 1.  třídy  ZŠ. 
Budoucí školáci si prohlédli prostory školy a starší kamarádi z 1. třídy jim ukázali 
nejenom své jazykové, čtenářské a matematické dovednosti, ale také je vtáhli do 
školního života, ve kterém nechybí radost, přátelství a touha objevovat. 

            Kolektiv učitelek MŠ Kobylnice 
BRUSLENÍ

Bruslení na rybníčku pana Vrbase 
Po dvou  letech bez bruslení nám  letos  konečně  zamrzl  rybník  a bruslařská 

sezóna mohla začít. Bohužel po pár dnech vydatně nasněžilo a sám bych kluziště 
neodhrnul. Naštěstí přišli pomocníci z řad  rodičů dětí a za  jedno odpoledne byl 
led  čistý.  Neznám  všechny  jménem,  ale  rád  bych  poděkoval  všem,  kteří  se 
brigády zúčastnili. Děkuji také místním hasičům,  jmenovitě panu Karlu Klaškovi, 
že nám  ledovou plochu dvakrát postříkal, aby byl povrch dokonalý. Doufám, že 
příští rok opět udeří mrazy a bude se moci znovu bruslit. 

Josef Vičar 
POČASÍ 	V 	ROCE 	2016 	
Podle meteorologů byl rok 2016 teplotně průměrným rokem s průměrnou roční 
teplotou 10,6 °C. V loňském roce byla průměrná roční teplota 11,39°C. 
Celkový úhrn srážek za rok 2016 v Kobylnicích je 496 mm. Je to o 98,7 mm více, 
než  v roce  2015.  Podíváme‐li  se  zpět  do  předcházejících  let,  pak  úhrny  srážek 
jsou následující: Rok 2014 ‐  spadlo celkem 606,4 mm srážek, což je o 110,4 mm 
více než letos. Roku 2013 spadlo dokonce 644 mm srážek, což je o 148 mm více, 
než letos. 
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MĚSÍC  Srážky v mm  Průměrná teplota 
LEDEN  24,7  ‐1,9°C 
ÚNOR  71,5  4,1°C 
BŘEZEN  23,5  5,3°C 
DUBEN  43,2  10,2°C 
KVĚTEN  29,‐  16,3°C 
ČERVEN  49,5  19,7°C 
ČERVENEC  117,4  21,8°C 
SRPEN  46,9  19,8C 
ZÁŘÍ  10,5  18,1°C 
ŘÍJEN  36,3  9,4°C 
LISTOPAD  31,3  4,1°C 
PROSINEC  12,2  ‐1, 1°C 

Průměrná roční teplota: 10,6°C, teplotně průměrný rok.  
 
Teplotní zajímavosti 

31. 3. 2016 ‐   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C. 
4. 4. 2016 ‐   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25 °C. 
28. 5. 2016 ‐   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30 °C. 
23. 1. 2016 ‐   poslední den zimy 2016 s celodenním mrazem. 
26. 4. 2016 ‐   poslední den zimy 2016, kdy teplota poklesla pod bod mrazu. 
25. 6. 2016 ‐   teplota ve 14 hodin dosáhla hodnoty 38,‐°C. 

Další zajímavosti: 
 Počet  letních  dní  (dní  kdy maximální  teplota  vystoupila  nad  25  °C)  ‐ 

celkem 90 dní. 
 Počet  tropických dní  (dní kdy maximální  teplota vystoupila nad 30 °C)  ‐ 

celkem 26 dní. 
 Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) ‐ 

celkem 2 noci. 
 Počet  jarních  dní  (dní  kdy  maximální  teplota  vystoupila  nad  20°C)  – 

celkem 148 dní. 
 Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad – 10°C) 

– 1 den (22.1.) 
Uvedené  údaje  jsem  čerpala  ze  svých  záznamů  při  pravidelném  měření  a 
sledování povětrnosti pro podrobný zápis do obecní kroniky. 

                                                Kronikářka Zdenka Karmazínová 
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28. 5. 2016 ‐   první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30 °C. 
23. 1. 2016 ‐   poslední den zimy 2016 s celodenním mrazem. 
26. 4. 2016 ‐   poslední den zimy 2016, kdy teplota poklesla pod bod mrazu. 
25. 6. 2016 ‐   teplota ve 14 hodin dosáhla hodnoty 38,‐°C. 
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 Počet  letních  dní  (dní  kdy maximální  teplota  vystoupila  nad  25  °C)  ‐ 

celkem 90 dní. 
 Počet  tropických dní  (dní kdy maximální  teplota vystoupila nad 30 °C)  ‐ 
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 Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad – 10°C) 

– 1 den (22.1.) 
Uvedené  údaje  jsem  čerpala  ze  svých  záznamů  při  pravidelném  měření  a 
sledování povětrnosti pro podrobný zápis do obecní kroniky. 

                                                Kronikářka Zdenka Karmazínová 
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XIII. 	OBECNÍ 	PLES 	
A co  letos napsat o Obecním plese, který se konal 14.  ledna? Že se vlastně nic 
nezměnilo.  Opět  přišlo  kolem  80  návštěvníků,  takže  standart  jsme  zachovali  
a k tanci a poslechu nám opět hrála skupina Magnum. 
Nechci se opakovat a už vůbec ne přesvědčovat naše spoluobčany, aby nás přišli 
podpořit. Kdo chtěl přijít, tak přišel a určitě se dobře pobavil… 
Jako vždy byla bohatá tombola. A to  je  jeden z hlavních důvodů, proč píši tento 
článek. Abych mohla poděkovat těm, co nám velkou částí přispěli do tomboly. 
Byli  to:  František  Kučera  a  Petra  Kučerová  –  restaurace  Za  Kovárnou,  Pavla 
Šestáková,  František  Vašíček  –  VAFR  s.r.o.,    Firma  Comimpex,  s.r.o,  paní 
Chmelová,    Jan  Hrazdira  –  Restaurace  Velorex,  Klas,  Autodoprava  Vincenc 
Lhotský,  Flash,  Karel  Klaška  –  Bonagro,  Rudolf  Prus  –  TONDACH,  manželé 
Smetanovi,  manželé  Samkovi,  místní  hasiči,  členové  zastupitelstva,  členové 
kulturní komise i ostatních komisí a výborů. 
Dále  bych  chtěla  poděkovat  i  těm,  kteří  byli  ochotni  pomoci  při  organizování 
plesu:   

‐ paní Karmazínové a paní Hotové, které nám vypomohly v šatně, 
‐ panu  Vymazalovi  a  panu  Hotovému,  kteří  v pokladně  prodávali 

vstupenky a losy. 
Vždy se snažím na nikoho nezapomenout, ale  i tak se to může stát. Jestli někdo 
byl tak hodný a přispěl do tomboly a já na něho zapomněla, tak ať se klidně ozve 
a poděkuji příště. 

     Ještě jednou všem mnoho díků 
                                                                  Za kulturní komisi Jana Poláčková 

 
ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	

OKÉNKEM U MLADÝCH HASIČU: 
Po dlouhých přípravách  jsme se zúčastnili soutěže v uzlování v Hrušovanech  

u  Brna,  odkud  si  děti  z přípravky  odnesli  2.místo  (Ludvík  Cecálek,  Eliška 
Šlapanská, Jan Staněk a Tereza Kopřivová). Dobře náš sbor reprezentovali starší 
žáci,  kteří  se  probojovali mezi  nejlepších  16  družstev  a  celkově  se  umístili  na  
14. místě. Mladší žáci si vybojovali 17. místo.  

Se  staršími  žáky  jsme  se  poprvé  zúčastnili  netradiční  mikulášské  soutěže 
v Těšanech.  Závod  byl  pojat  ve  stylu  rodinné  akce  –  děti  si  chodily  po 
jednotlivých stanovištích a plnily různé úkoly s hasičskou tématikou. Mezi  jeden 
z nejdůležitějších  úkolů  patřil  i  šplh  po  laně,  kde  se  vzájemně  potvrdila  nejen 
partnerská a kamarádská podpora jednotlivých soutěžících, ale i vytrvalostní síla 
našich mladých bojovníků. Musím uznat, že mě naši starší žáci velmi překvapili, 
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neboť  potvrdili,  že  umí  táhnout  za  jeden  provaz  a  společně  překonat  nejeden 
nesnadný úkol. 

Na  závěr  roku  2016  jsme pro naši mládež  nachystali mikulášské  a  vánoční 
besídky  za  velké  podpory  nejen  hasičů,  ale  i  rodičů  našich  dětí.  Chtěla  bych 
poděkovat  všem  rodičům,  kteří  jakoukoliv mírou  přispěli  dětem  na  závěrečné 
besídky.  

V novém  roce 2017 navštěvuje naši hasičskou  zbrojnici 51 dětí. Po  svátcích 
jsme se s mládeží zaměřili převážně na soutěže v uzlování. Další kolo v uzlovací 
open  lize  se  konalo  v Brně  –  Komárově  21.  1.  2017.  Za  SDH  Kobylnice  nás 
reprezentovalo 24 dětí ve všech kategoriích (přípravek, mladších a starších žáků).  
Na  této  soutěži  se  nejlépe  umístila  přípravka,  která  obsadila  4. místo.  Všem 
dětem  děkujeme  za  příkladnou  reprezentaci  naší  obce.  O  den  později  ve 
spolupráci s SDH Bedřichovice se zúčastnil náš dorostenec Jan Záviška závodu ve 
štafetě 4x60m ve sportovní hale v Brně. Umístil se na 8. místě. Po soutěži v Brně 
jsme  i  nadále  pokračovali  v přípravě  na  další  závody,  které  se  konaly 
v Hostěrádkách  –  Rešově  11.  2.  2017.  I  zde  nás  reprezentovaly  děti  ve  všech 
kategoriích. Na  soutěži  se  tentokrát  nejlépe  umístili mladší  žáci,  kteří  obsadili  
14. místo  a  zároveň  získali  7 postupových  bodů  v celkové  tabulce OPEN  LIGY. 
Získat  nové  zkušenosti  v uzlování  na  čas  si  vyzkoušel  dorostenec  Jan  Záviška, 
který se umístil na 23. místě ze 43 soutěžících dorostenců.  

Děti  ze  školky, které navštěvují hasičský kroužek,  si pro kamarády a  rodiče 
připravují  taneční vystoupení na maškarní karneval, které pro děti připravil náš 
SDH z Kobylnic.  

Za SDH Eva Dvořáčková 
 

HASIČSKÉ OSTATKY 2017 
Letošní  ostatky  proběhly  ve  dnech  24. ‐ 26. 2. 2017,  ale  samotnému 

ostatkovému  víkendu  předcházelo mnoho  dní  příprav  a  zařizování. Na  páteční 
krojovanou  zábavu  se  musela  připravit  výzdoba  do  sálu  a  na  věnec,  zařídit 
zapůjčení  krojů  pro  ženy  v Praci  a  pro muže  v Nížkovicích,  květiny  pro  stárky, 
vybrat na základě koštu to nejchutnější víno (výběr vyhrálo Vinařství Pavel Husák 
– Nesvačilka), potrénovat jak tanec, tak i zpěv a namyslet nástup. Chystal se sál, 
aby  bylo  připraveno  dostatek  stolů  a  židlí,  a  to  jak  na  páteční,  tak  i  nedělní 
zábavu,  oslovit  sponzory  a  připravit  výhry  do  tomboly,  orazítkovat  bločky 
s tombolovými  lístky a  tak dále…  je  to  časově náročná práce a nesmí se na nic 
zapomenout, aby vše klapalo jak má…   

 

Páteční zábavou nás hudebně provedla skupina Atlantic, která hrála  jak 
„dechovku“  tak  i  „modernu“,  takže  na  své  si  přišli  snad  všichni  návštěvníci 
zábavy. Krojovaných párů bylo letos 6 a dva sklepníci. Hlavním párem byli zvoleni 
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Eva  Dvořáčková  a  Ladislav  Votápek  st.,  dalšími  páry  byli  Zdeňka  Pospíšilová  
a Lukáš Žáček, Dana Cecálková a Jiří Pecl, Lenka Kokešová a Leoš Hrdlička, Adéla 
Zlatníková a  Jan Záviška a posledním párem byla Anna Chybová a Milan Zima. 
Jako sklepníci se úspěšně zhostili své  funkce Pavel Štěpánek a Ladislav Votápek 
ml.  Při  oblékání  žen  do  krojů  nám  pomohly  Eva  Daňková,  Marie  Spáčilová, 
Monika  Staňová  a  Zdenka Matulová.  U  vstupu  do  sálu  na  pokladně  pomohli 
bratři Petr Kinc  a Karel Klaška  a  s prodejem  lístků do  tomboly pomohla  sestra 
Marie Spáčilová. V šatně, troufám si tvrdit již tradičně, výborně fungovali Zdeňka 
Ščudlová a Cyril Krček. Průběh celého večera byl zdařený, příjemný a myslím že 
jsme  si  jej pěkně užili a domů  si odnesli pěkné výhry  z  toboly. Chci poděkovat 
všem, kteří  se na páteční  zábavě  jakkoliv podíleli.  Sponzoři, kteří nás podpořili 
v tombole dary jsou: Obec Kobylnice, Tondach, Avima, Oříšek Zdeněk Starý, MD 
TEC  Brno,  Flash,  HR  WOOD,  Bobovka  Brno,  Nehtové  studio  Bára  Bečvová, 
Kosmetika  Šárka  Valášková,  Kadeřnictví  Marcela,  Comimpex,  Vinařství  Pavel 
Husák Nesvačilka, Keramika Konečný, bratři z SDH Bedřichovice, Městská policie 
Břeclav,  Krematorium  Brno  Petra  Bětíková,  4  Comfort,  Bonagro,  Autobaterie 
Dalibor  Jurčák,  Stavby  Tinka  s. r. o.,  Zlaťanka,  Potraviny  Marie  Chmelová, 
restaurace ZA KOVÁRNOU, Autojeřáby Martin Beneš, Rexroth Pavla Šestáková, 
VYTOZ‐EKO, Zlatnictví Aleš Tůma, Farma Zelenka,  Jana Poláčková, Eva Daňková, 
Jan Hrazdíra, Petr Barták, Petr Peško, Petr Florian, Trojanovi, Bednářovi, sestry a 
bratři z našeho sboru a stárci.  

 

Sobotní  den  byl  od  rána  ve  znamení  masek  chodících  po  obci 
v ostatkovém průvodu. V hasičce se sešlo zhruba 20 masek – polovina dospělých 
a polovina dětí v převleku. Průvod probíhal od 9,30 do 15,30 hodin. Děkujeme za 
spolupráci všem zúčastněným a občanům Kobylnic, kteří obdarovali děti něčím 
dobrým na zub, nebo dospělé něčím na zahřátí… například kávou …  

 

Neděle byla velkým dnem hlavně pro děti a to pro školkové hasiče, kteří 
si  připravili  taneční  vystoupení  pod  vedením  paní  učitelky  Zdeňky  Pospíšilové  
a  Evy  Dvořáčkové  na  téma  HŘÍŠNÝ  TANEC.  Tomuto  vystoupení  předcházelo 
taktéž  spoustu hodin příprav,  kdy  jsme  s dětmi denně  trénovali po dobu  asi 3 
týdnů před vystoupením. Představení bylo, řekla bych, velice povedené – děti se 
snažily a předvedly, co umí,  i když situace oproti  tréninku byla zcela  jiná – děti 
pokukovaly po rodičích a kamarádech a občas se zapomněly v sestavě, ale to  je 
pochopitelné  –  na  velké  obecenstvo  nejsou  ještě  zvyklé  .  Za  toto  snažení 
dostali mladí  hasiči  dáreček  ve  formě  sladkosti  a  hračky.  Během maškarního 
odpoledne pro děti byly připraveny  také  soutěže, kde děti při  splnění obdržely 
drobné sladkosti a dárečky a čekal na ně také již tradiční tunel na prolézání. Tyto 
aktivity si děti naplno užily a nastalo velké překvapení v podobě dárku pro každé 
dítě a  to ve  formě poukazu buď do Bruno  family parku, nebo do Vida centra – 
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z těchto  dárků  byly  děti  dle  reakcí  nadšené.  Po  obdarování  dětí  těmito  dárky, 
jsme  se vrhli  rovnou na  losování  tomboly,  jelikož  cen bylo  letos opravdu velká 
spousta. Každé dítě si odneslo několik výher a v pár případech, kdy se stalo, že 
dítě  nevyhrálo  žádnou  výhru  z losované  tomboly,  jsme měli  připravené malé 
plyšáčky jako cenu útěchy, aby si každý odnesl nějakou tu hračku. Po tombole se 
začali  návštěvníci  maškarního  bálu  odebírat  k odchodu,  jelikož  se  blížil  večer  
a  nás  stárky  a  hasiče  +  rodiče,  co  podali  pomocnou  ruku,  čekal  velký  úklid 
sokolovny a přilehlých prostor. Všude byly papírové konfety a  losy z tomboly a 
další nepořádek. Zároveň bylo nutné uvést sokolovnu do původního stavu, takže 
 stěhování  stolů a  židlí  zabralo docela dlouhou „chvíli“, a proto děkujeme  těm, 
kteří se zapojili a pomohli. Sponzoři na nedělní tombolu byli: Bruno family park, 
Vida  centrum,  Bobovka  Brno,  Flash,  Bongo  zábavní  park,  Cukrárna  U  kostela 
Šlapanice,  Kulturní  komise  Kobylnice,  Trojanovi,  Jana  Poláčková,  Lízalovi,  Petr 
Florian, Staňkovi, bratři z SDH Bedřichovice, sestry a bratři ze sboru Kobylnice.  

 

Všem  sponzorům moc  děkujeme  za  podporu  a  vytvoření  opravdu  bohaté 
tomboly, a to jak v pátek, tak i v neděli.  

 

Závěrem bych letošní ostatky jako hlavní stárka shrnula jako velice vydařené, 
zároveň  hodně  náročné  a  jsem  ráda,  že mezi  krojované  se  zapojila  omladina, 
která může tuto tradici udržovat i nadále. Děkuji všem, co se jakkoli podíleli, snad 
jsem na nikoho nezapomněla .  

          Za SDH Kobylnice Eva Dvořáčková 
 

ARCHEOLOGICKÝ 	VÝZKUM 	U 	KOBYLNIC 	
V závěrečné  etapě  roku  2016  proběhl  v souvislosti  s budováním  závlahové 

nádrže  v trati  „Rybník“  jihozápadně  Kobylnic  záchranný  archeologický  výzkum. 
Odkryta byla plocha o rozloze cca 1,6 ha exponovaná v rovinatém nivním terénu 
na  pravém  břehu  Zlatého  potoka.  Zemní  práce  probíhaly  ve  dvou  etapách. 
V první  byl  celý  prostor  budoucího  rybníka  zbaven  vrstvy  úrodné  černozemě 
v mocnosti cca 80 – 100 cm, stopy po orbě byly patrny do hloubky cca 60 cm, kde 
byly  již  narušovány  jednotlivé  pravěké  archeologické  objekty.  Nejvýše  se 
nacházela dna chat a sklad železných předmětů z doby římské (2. ‐ 3. století n. l.), 
další objekty bylo možné v černé nivní hlíně předvídat pouze podle koncentrací 
mazanice a zlomků keramiky. První etapa probíhala ve spojení s velkým bagrem, 
který vrstvu souvisle na celé stavební ploše odtěžil. Následně byl prostor srovnán 
a  snížen buldozérem. Ve druhé etapě byl  téměř celý prostor  rybníka  snížen na 
niveletu,  v níž  bylo  možné  rozpoznat  další  archeologické  objekty,  čímž  bylo 
dosaženo podložních jílovitých hlín. 

Plošný archeologický výzkum, během něhož bylo prozkoumáno bezmála 900 
objektů,  prokázal,  že  niva  Zlatého  potoka  byla  osídlována  zemědělským 
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obyvatelstvem  již  od  starého  neolitu  a  kontinuálně  obhospodařována  až  do 
současnosti.  Lokalita  představuje  pro  mikroregion  potoků  Říčky  a  Rokytnice 
významný prvek odzrcadlující model pravěké až  raně historické agrární krajiny, 
která  ležela  na  trase  významné  dálkové  komunikace  –  tzv.  „jantarové  stezky“, 
později zemské měnínské cesty. 

Za nejstarší  lze označit pozůstatky neolitického osídlení kulturami  s lineární  
a  moravskou  malovanou  keramikou  (5,5  –  4,8  tis.  let  př.  n.  l.).  To  bylo 
zastoupeno  nevýraznými  fragmenty  základů  rozměrných  sloupových  domů  
a kulturních jam. Pak následovala v osídlení delší časová pomlka, kterou přerušilo 
až  výrazné  osídlení  z počátku  velatické  fáze  kultury  středodunajských 
popelnicových  polí  (1250  ‐  1000  př.  n.  l.).  V této  době  došlo  nejspíše 
k částečnému  vysušení  nivy,  kterou  hustě  pokryly  zásobní  sklípky  na  obilí 
seskupené  kolem  pozůstatků  půdorysu  velkého  nadzemního  domu  se  základy 
tkalcovského stavu. Z areálu usedlosti lze zmínit překvapivý nález velkého skladu 
(depotu) keramických nádob uložených v zásobní jámě (obr. 1). 

Další významnou epochu představovalo osídlení ze starší doby železné – tzv. 
halštatské  (8.  –  6.  stol.  př.  n.  l.)  příslušející  jihomoravské  horákovské  kultuře, 
nazvané  podle  knížecí  mohyly  Hlásnice  prozkoumané  v 90.  letech  19.  století  
u Horákova. Původní zátopová niva byla osídlena ještě intenzivněji. Nové osídlení 
přesáhlo rozsah původní osady z doby bronzové a plochu zaplnilo třemi sídelními 
areály hrazenými palisádovými a  sloupovými ploty.  Jednalo  se ve  své podstatě 
opět  o  hospodářské  usedlosti,  které  označujeme  také  jako  dvorce  (obr.  2). 
V jejich  areálech  stály  velké  reprezentativní  nadzemní  domy,  sklípkovitě 
zahloubené  zemnice,  špýchary  a  odpadní  jámy;  dna  zemnic  ležela  v době 
výzkumu  pod  hladinou  spodní  vody.  Také  v těchto  objektech  bylo  zjištěno 
tkalcovství a zásobení se obilninami. 

Osídlení bylo ve 3. – 2. století př. n. l. vystřídáno Kelty, kteří si zde zbudovali 
několik  typických  zahloubených  chat. Z jejich výplní pochází keramika vytáčená 
na  kruhu,  nálezy  spon  a  zlomek  skleněného  náramku.  Pak  byla  niva  nejspíše 
z velké části zanesena náplavovými hlínami, které původní hrúd vystupující z nivy 
zarovnala.  Přesto  tu  zhruba  po  dobu  jednoho  století  existovala  osada  starých 
Germánů  s několika menšími usedlostmi  a  kovárnou.  Z jejího  kontextu pochází 
zlomky  římsko‐provincionální  keramiky,  mince  a  spony,  které  svědčí  
o  zintenzivnění  kontaktů mezi Moravou  a  římským  Podunajím,  jež  nastaly  po 
markomanských válkách. Nejasného stáří je cca 4 m hluboká studna s dřevěným 
pažením v podobě zahrocených štíp, která čeká na dendrologickou analýzu. 

K nejmladším  aktivitám  lze  řadit  odvodňovací  žlab,  který  měl  zamezit 
dlouhodobému  zatápění  polí  ve  vrcholném  až  pozdním  středověku  (13.  ‐  15. 
stol.)  a  zaniklý  náhon  nedalekého  sokolnického  mlýna  z raného  novověku. 
Dokladem  válečných  události  z 2.  světové  války  jsou  nálezy  nevybuchlé  
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Obr. 1 Výzkum keramického depotu z mladší doby bronzové.

Obr. 2 Pohled na částečně odkryté základy palisádou hrazeného hospodářského dvorce z doby halštatské.
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KOMISE 	ŽIVOTNÍHO 	PROSTŘEDÍ 	NAPLÁNOVALA: 	
Jarní úklidový den 
Úklid  odpadků  v okolí  naší  obce  se  bude  konat  v sobotu  8.  4.  2017.  Sraz 

účastníků bude před hasičkou v 8,30 hodin. Poté se brigádníci rozdělí do skupin, 
které  se  vydají  sbírat  odpadky  do  remízků,  podél  polních  cest  a  silnic  v okolí 
obce.  Po  skončení  sběru  odpadků,  asi  v 11  hodin,  dostane  každý  účastník 
douzovanou debrecínku. Vezměte si s sebou pracovní rukavice, reflexní vestu a 
chuť do práce. 

 
Procházka pro děti 
Procházku  jsme  v letošním  roce přesunuli  z jarního období,  kdy  je pro děti 

v Kobylnicích organizováno hned několik aktivit, na podzimní termín 9. 9. 2017. 
Alena Ulbrichová 

 

POZVÁNKY 	NA 	AKCE 	
Kulturní komise při Radě obce Kobylnice 

 

Vás zve na    
 

KULIČKIÁDU 
pro děti, mládež, ale i rodiče a seniory  

 

kdy?     13. 5. 2017 od 15,30 hod. 
 

kde?    víceúčelové hřiště  
 

Přihlašování a platba startovného bude probíhat na místě 
od 15,30 hod., zápasy budou zahájeny v 16 hod. 

Pravidla hry budou k nahlédnutí při hře u rozhodčích. Hráči 
budou rozděleni dle věku 
do skupin a pak do dvojic 
v pavouku, děti do tří let 

budou hrát kuželky. 
Startovné 10 Kč/dítě, 30 
Kč/dospělí - platba před 
startem. Na každého čeká 

malá odměna.  
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	Badmintonový turnaj 
V sobotu 25. 3. 2017 se uskuteční 3. ročník badmintonového 

turnaje smíšených dvojic.  Začátek v 8,00 hodin. 
Startovné 120,- Kč za pár. 

Přihlásit se můžete u pana Žáčka, Na Návsi 59  
nebo na tel.731003390. 

Rozlosování bude v pátek 24. 3. 2017 v 18,00 hodin v Restauraci 
za Kovárnou. 

Těšíme se na Vaši účast 
	
	
LABSKÁ 	CYKLOSTEZKA 	2017 	

V  letošním  roce,  v  termínu 17. 8.  –  20. 8. 2017 projedeme na  kolech  část 
labské  cyklostezky,  tentokrát  se  vydáme  směrem  proti  proudu  řeky,  a  to  
z důvodu převládajícího  směru větru. Snad budeme mít  štěstí a vítr nám bude 
foukat do zad. Trasa povede mírně zvlněným terénem a bude dlouhá asi 150 km. 

Sraz účastníků bude ve čtvrtek 17. 8. u hasičské zbrojnice, kde bude v 6 hodin 
přistaven autobus. Po naložení kol odjedeme asi v 7 hodin směrem do Německa. 
Po  7‐8  hodinách  cesty  dojedeme  do  kempu  Rehbocktal  u  Scharfenbergu  
www.camping‐rehbocktal.de , kde se ubytujeme a budeme zde dvě noci spát.  

V  pátek  ráno  nás  autobus  převeze  do městečka  Belgern,  kde  si můžeme 
prohlédnout náměstí. Odtud se vydáme už na kolech směrem proti proudu řeky 
Labe.  Projedeme  několika  vesničkami  až  do města  Riesa,  zde  je  hned  několik 
zajímavostí,  např.  velká  železná  plastika,  obilní  dopravníkový  systém,  labské 
akvárium, zámek a kostely. Potom budeme pokračovat opět přes několik vesnic 
do  Míšně.  Za  zhlédnutí  a  poslechnutí  stojí  porcelánová  zvonkohra  v  kostele 
Frauenkirche.  Poblíž  kostela  je  také  krásná  stavba  radnice,  hradní  vrch  se 
zámkem  a  porcelánová  manufaktura.  Pak  už  budeme  směřovat  do  kempu 
Rehbocktal. Zde po ujetí asi 60 km zakončíme dnešní den. 

V sobotu se po sbalení stanů vydáme směrem k Drážďanům, do Radebeulu, 
kde se narodil  i zemřel slavný spisovatel Karel May. Kdo má rád  indiánky určitě 
navštíví  expozici  „Indiáni  Severní  Ameriky“.  Koho  nezajímají  indiáni,  může 
navštívit některý  z mnoha  vinných  sklípků  nejsevernějších  vinic  Evropy. Dál  už 
následuje  největší město  našeho  zájezdu  Drážďany. Můžete  si  udělat  okružní 
cestu  městem,  která  začíná  u  kostela  Frauenkirche  a  pokračuje  přes  zámek 
Fürstenzug, zámek Zwinger, budovu Semperovy opery až po nábřežní kolonádu. 
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Po  prohlídce města  budeme  pokračovat  dále  proti  proudu  k městečku  Pirna. 
Historický  střed města  určitě  také  stojí  za  prohlídku.  Spát  budeme  v  kempu 
Pirna‐Copitz www.waldcamping‐pirna.de. Tento den ujedeme asi 50 km. 

V neděli opět  sbalíme  stany a budeme pokračovat  směrem k domovu přes 
Kurort Rathen, kde můžeme navštívit Kosí  jezero,  skalní útvar Bastei,  zříceninu 
hradu  nebo  miniaturní  železnici.  Přejedeme  přívozem  na  levou  stranu  řeky  
a  budeme  se  přibližovat  ke  Königsteinu.  Za  zhlédnutí  stojí  největší  pevnost  
v  Evropě  na  stolové  hoře.  Přívozem  přejedeme  zpátky  na  pravou  stranu  do 
lázeňského městečka Bad Schandau. Po prohlídce přejedeme po mostě na levou 
stranu Labe a budeme pokračovat po značených cyklostezkách skalnatou oblastí 
Saského Švýcarska. Cestou  je možnost podniknout výjezdy na vyhlídky po okolí. 
Po ujetí asi 40 km naložíme kola a ve večerních hodinách se vrátíme do Kobylnic. 

Spát budeme ve vlastních  stanech. Stravování a nocleh  si hradí každý  sám. 
Ceny v   kempech  jsou okolo 7 € za osobu a noc, děti 4 €, stan 5 €.   Přívoz 1 €.  
Cena dopravy  činí  900  Kč  na  osobu.  Počet  účastníků  zájezdu  je  40,  z  důvodu 
kapacity  přívěsu  na  kola.  Přihlášky  včetně  zálohy  500  Kč  na  osobu  se  budou 
přijímat  na  OÚ  od  27.  března  do  konce  dubna  podle  stejných  pravidel,  jako  
v minulých  letech. Doplatek  za dopravu  se bude vybírat měsíc před odjezdem. 
Měsíc před odjezdem bude také informativní schůzka. 

Milan Ulbrich 
 

Výběr z pravidel pro přihlášky na cyklozájezd pořádaný obcí Kobylnice 
 Zájemci o cyklozájezd se mohou přihlašovat od stanoveného dne každý úřední 

den, v úřední hodiny na Obecním úřadě Kobylnice. Pro rok 2017  je stanoven 
den začátku přihlašování na 27. 3. 2017. 

 Účastníci  zájezdu  budou  zapsáni  do  seznamu  v takovém  pořadí,  v jakém  se 
oni nebo jimi pověřená osoba (přihlašovatel) dostavili na obecní úřad.  

 Přihlašovatel může přihlásit  zároveň více osob. Platí však omezení,  že  spolu 
s jedním  přihlášeným  účastníkem  cyklozájezdu  s trvalým  pobytem  v obci 
Kobylnice může přihlašovatel přihlásit pouze jednoho dalšího účastníka, který 
nemá trvalý pobyt v obci Kobylnice. 

 Přihláška na  cyklozájezd  je platná,  pokud  přihlašovatel  zároveň  složí  částku 
stanovené  zálohy  na  zájezd  za  každou  přihlašovanou  osobu.  Přihlašovatel 
také uvede e‐mailovou adresu pro korespondenci organizačních záležitostí. 

 V případě,  že  odstoupený  účastník  cyklozájezdu  nebude  před  odjezdem  na 
cyklozájezd nahrazen náhradníkem, je povinen uhradit polovinu ceny zájezdu. 
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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proběhne 
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u čerpací stanice splaškové kanalizace. 

na  



Předškoláci na návštěvě v 1. třídě
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