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SLOVO 	STAROSTY 	
Oprava dešťové kanalizace 

Rada  již dříve projednala záměr opravit dešťovou kanalizaci v úseku od ulice Za 
Humny  až  po  vyústění  do  potoka  u  sokolovny.  Bylo  to  jednak  v souvislosti 
s upozorněním,  že  kanalizační  šachta  před  rodinným  domem  č.p.  5,  v zatáčce 
před hasičskou zbrojnicí, se při přívalových deštích zahlcuje a zaplavují se dvory a 
vjezdy do garáží v domech směrem k autobusové zastávce, a také proto, aby bylo 
možné v budoucnu připojit na kanalizaci předpokládanou výstavbu v lokalitě Za 
Humny.  
Letos zjara byla prověřována funkčnost a kapacita dešťové kanalizace v úseku od 
ulice Za Humny až k výtoku do potoka. Ukázalo  se,  že na kanalizaci, která byla 
postavena v roce 1971,  je  řada  závad, které hrozí do budoucna velkou havárií, 
když se např. vedle popraskaného potrubí vyplavuje podloží chodníku  i přilehlé 
vozovky.  V jiných  místech  zase  je  kanalizace  prasklá  na  dně,  na  bocích  i  na 
horním  okraji  a  hrozí  její  propadení.  Také  kapacita  kanalizace  neodpovídá 
potřebám  území,  když  vinou  nesprávného  spádu  a  špatně  volených  průměrů 
potrubí její průtočnost z počátečních skoro 800 l/s klesá až na 270 l/s a následně 
se zase zvyšuje až na 1.900 l/s při vyústění do potoka. To způsobuje trvale i další 
obtíže, např. s usazováním nečistot v potrubí. Místy už se skutečně jedná přímo o 
havarijní stav a je třeba jej urychleně řešit. 
V současné době je zpracována nabídka specializované firmy na realizaci opravy 
části úseku bezvýkopovou  technologií  (propočet  cca 2,6 mil. Kč) a  to od domu 
č.p. 220 (Peclovi Za Humny) po novou šachtu před RD č.p. 31 (Chlupovi Na Návsi) 
a bude  zpracován projekt pro  výkopovou  část  – od RD  č.p.  31  až  k výtoku  do 
potoka. Zde je zatím odhad ve výši cca 2,2 mil. Kč. V rámci výkopové technologie 
bude zahlouben výtok do potoka a upraven spád potrubí až k šachtě před RD č.p. 
31 tak, aby byl co možná nejvíce  jednotný (křížení s vodovodem, plynovodem a 
splaškovou kanalizací v prostoru před hasičkou by  to mělo umožnit). Dále bude 
použita polypropylenová  trouba DN 800 od  šachty před RD  č.p. 5  (Šmídovi Na 
Návsi)  do  šachty  u  budovy  Telecomu  a  také  bude  zvětšen  profil  ŽB  trouby  až 
k vyústění  do  potoka  na  DN  1000.  Vzhledem  k minimálnímu  krytí  a  velkému 
zatížení dopravou na vozovce bude potřeba  ještě zpevnit prostor nad kanalizací 
železobetonovou deskou.  
Realizace bezvýkopové opravy  je pravděpodobně možná  ještě  v letošním  roce, 
termín opravy zbývající  části bude odvozen od požadavků správního orgánu na 
způsob  povolení  opravy  resp.  zásahu  do  komunikace,  v ideálním  případě  také 
v letošním  roce.  Bylo  by  to  žádoucí  vzhledem  k potřebě  vzrostlé  trávy  v parku 
před  sokolovnou  v průběhu  příští  sezóny,  případně  je možné  letos  realizovat 
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úsek  přes  park  před  sokolovnou  a  v příštím  roce  úsek  přes  komunikaci.  Toto 
bude zřejmě požadovat přerušení provozu na 1 – 2 dny a realizaci pokládky přes 
komunikaci ve dvou technologických krocích. 
Z kamerových záběrů při prověřování stavu kanalizace je zřejmé, že nic – tedy ani 
betonové kanalizační trouby – nevydrží věčně. V budoucnu bude určitě potřeba 
pustit se do kontroly dalších úseků a do jejich případných oprav tak, abychom si 
do budoucna nezadělávali na nějaký větší problém. Těch skoro 5 milionů korun, 
které  má  oprava  stát,  jsou  sice  velké  peníze,  ale  tak  jako  si  nedovedeme 
představit život bez tekoucí pitné vody, nedokážeme si jej asi představit ani bez 
odtékající  dešťové  vody,  protože  pokud  nefunguje  dešťová  kanalizace,  je 
ohroženo dešťovými přívaly mnoho obytných domů. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
	

 
STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE 
Rada obce: 

 Schválila příspěvek pro ZŠ a MŠ Kobylnice ve výši 8.470 Kč na autobusovou 
dopravu pro školní výlety. 

 Stanovila  jako  nejvhodnějšího  uchazeče  o  veřejnou  zakázku  na  dodávku 
elektrické energie firmu CENTROPOL ENERGY, a.s. a na dodávku plynu firmu 
Pražská plynárenská a.s. 

 Schválila  Smlouvy o poskytnutí dotace  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje na 
vybavení zásahové  jednotky hasičů  (vozidlová radiostanice s příslušenstvím) 
ve výši 30.000 Kč a na pokrytí části nákladů na úrok z úvěru na akci Nástavba 
ZŠ a MŠ Kobylnice ve výši 45.000 Kč. 

 Obec  ve  snaze  vybudovat  sběrný  dvůr  odpadů  postupně  realizovala 
odstranění  původního  objektu  chlévů  spodního  dvora  a  nyní  potřebuje 
vyhotovit  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  povolení.  Rada  stanovila 
jako  nejvhodnějšího  uchazeče  o  veřejnou  zakázku  na  dodávku  Projektové 
dokumentace Sběrný dvůr Kobylnice firmu JANSPORT PROJEKT, s.r.o. 

 Schválila pořízení povodňového plánu obce Kobylnice, který musí mít obec 
ze  zákona  vypracovaný.  Jako  vhodného  uchazeče  o  veřejnou  zakázku 
Pořízení  digitálního  povodňového  plánu  obce  Kobylnice  stanovila  firmu 
Envipartner, s.r.o. 

 Schválila  finanční  příspěvek  ve  výši  5.000  Kč  na  zapůjčení  krojů  a  dar  do 
tomboly v hodnotě 3.000 Kč pro konání tradičních hodů. 
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 Po dokončení kamerových zkoušek na kanalizaci se ukázala nutnost doplnit 
ještě dvě kanalizační šachty (napojení nové kanalizace Za Humny do původní 
a  dále  šachta  v zatáčce  Na  Návsi  u  RD  č.p.  77).  Rada  schválila  objednání 
realizace 2 ks kanalizačních šachet u  firmy BARABA a objednání projektové 
dokumentace na opravu kanalizační stoky od Ing. Hlaváče. 

 K příležitosti  zahájení  nového  školního  roku  schválila  rada  finanční  dar 
rodičům  žáků  1.  třídy  ZŠ  Kobylnice  ve  výši  1.000  Kč  a  nákup  drobného 
vybavení  do  školní  družiny  v hodnotě  do  1.500  Kč  a  do MŠ  v hodnotě  do 
2.500 Kč. 

 Schválila  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene, 
spočívajícího v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění 
kabelového  vedení  veřejného  osvětlení.  Obec  připravuje  investiční  akci 
Veřejné osvětlení – II. etapa. V rámci této akce je třeba na několika místech 
položit napájecí kabel do pozemku pod krajskými komunikacemi. Jedná se o 
pozemky  p.č.  643/1,  232/1,  399/2  a  596/1,  které  jsou  ve  vlastnictví 
Jihomoravského kraje. 

 Schválila dar ve výši 15.180 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice za sběr 
železného šrotu.  

 Schválila  výprosu  pro  18e  régiment  d´infanterie,  z.s.  na  část  pozemku  p.č. 
483/1  v k.ú.  Kobylnice,  při  zachování  účelu  původní  smlouvy  o  nájmu 
(nájemné 1 Kč/rok). Tato  část pozemku  je využita pro umístění Památného 
kamene, informačních tabulí, laviček, obrubníků a nášlapných kamenů a dále 
pořádání vzpomínkových akcí v termínech dohodnutých s obcí. 

 Letos  došlo  opakovaně  k poruchám  na  staré  části  rozvodů  a  na  ústředně 
obecního  rozhlasu.  Z toho  důvodu  je  žádoucí  přistoupit  k realizaci  nového 
systému po celé obci a ke zrušení zastaralých součástí systému. Pro realizaci 
je možné využít dosavadní sloupy distribuční soustavy elektřiny a v okamžiku 
jejich demontáže instalovat reproduktory obecního rozhlasu na nové stožáry 
veřejného  osvětlení.  Rada  schválila  jako  vhodného  uchazeče  o  veřejnou 
zakázku Bezdrátový rozhlas firmu EMPEMONT, s.r.o.  

 Obec byla požádána o úpravu v učebnách nástavby ZŠ. Místnosti není možné 
provětrat,  v letním  období  se  přehřívají.  Obdobné  problémy  jsou  i 
v prostorách  obecního  úřadu.  Rada  schválila  jako  vhodného  uchazeče  o 
veřejnou zakázku na dodávku a montáž klimatizačního zařízení  firmu VAFR, 
spol. s r.o., Kobylnice.  

 Schválila  objednávku  oplocení  beachvolejbalového  kurtu  u  pana  Petra 
Bartáka, Kobylnice. 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
16. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 20. 6. 2017. 
Zastupitelstvo obce: 

 Schválilo bezúplatné nabytí pozemků p.č. 68/5, 69/11, 69/13 a 69/17 v k.ú. 
Kobylnice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o 
pozemky  v těsném  sousedství  se  sokolovnou,  částečně  pod  víceúčelovým 
hřištěm a částečně pod veřejnou komunikací. 

 Schválilo dotaci ve výši 55.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice na 
příspěvek  na  zapůjčení  krojů  na  tradiční  ostatkovou  zábavu,  na  pořízení 
pracovních  stejnokrojů,  na  úhradu  nákladů  soutěže  mladých  hasičů,  na 
sportovní  vybavení  (požární  sport)  a  na  úhradu  audiovizuální  techniky  do 
klubovny hasičské zbrojnice. 

 Schválilo roční účetní závěrku a závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2016 a 
to  bez  výhrad.  Součástí  závěrečného  účtu  je  i  zpráva  o  výsledcích 
přezkoumání  –  audit,  ve  které  auditor,  podle  zák.  č.  420/2004  Sb.,  o 
přezkoumávání hospodaření územně  samosprávných  celků  a dobrovolných 
svazků obcí, konstatuje, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
 
Plnění příjmů a výdajů v roce 2016: 
 
Výkaz FIN 2‐ 12 
po konsolidaci 

Příjmy  14,353.679,54 Kč   

  Výdaje  10,581.747,34 Kč   
  Financování  ‐ 3,771.932,20 Kč 

(úspora) 
     
Výkaz  zisku  a 
ztráty 

Výnosy  14,537.924,98 Kč 

  Náklady  10,692.757,86 Kč 
  Výsledek 

hospodaření 
3,845.167,12 Kč 

 
   Celý  závěrečný  účet  je  zveřejněn  na  webových  stránkách  obce  Kobylnice 

v sekci Zastupitelstvo obce. 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva včetně příloh jsou zveřejněny na webových 

stránkách obce Kobylnice. 
Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
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SLOVO 	ČLENA 	RADY 	OBCE 	
Parkování na chodnících 

Často, když  jdu naší obcí, obcházím auta  zaparkovaná 
přes  celou  šířku  chodníku.  Vždycky  mě  to  přinutí 
přemýšlet.  Myslím  na  staré  lidi,  mámy  s kočárky  a  děti 
jdoucí do školy, co musí obcházet auťáky po silnici. Myslím 
na  lhostejnost všech, kteří by s tím mohli něco dělat. Vím, 
že nechci být jedním z nich. A nevím, jestli si mám připadat 
jako práskač, když zvažuji, že zavolám policii. 

Na chodníku smíte stát jen pokud to výslovně dovoluje 
tato dopravní značka: 

Dodržujte  prosím  pravidlo,  že  na  chodnících  se  neparkují  žádná motorová 
vozidla.  V  jiném  případě může  z  důvodu  zachování  bezpečnosti  hrozit  odtah 
vozidla. Proto je nutné pro parkování aut maximálně využívat parkovacích míst. 

Žádám všechny spoluobčany o maximální součinnost a ohleduplnost.  
Za  ohleduplnost,  shovívavost  a  opatrnost  všem  spoluobčanům  předem 

děkuji. 
 
Takto ANO        Takto NE!!!!!!! 
 

 
 

Petr Florian, člen rady obce 
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vozidla. Proto je nutné pro parkování aut maximálně využívat parkovacích míst. 

Žádám všechny spoluobčany o maximální součinnost a ohleduplnost.  
Za  ohleduplnost,  shovívavost  a  opatrnost  všem  spoluobčanům  předem 

děkuji. 
 
Takto ANO        Takto NE!!!!!!! 
 

 
 

Petr Florian, člen rady obce 
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VOLBY 	
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Ve  dnech  20.  a  21.  října  2017  se  konají  volby  do  Poslanecké  sněmovny 

Parlamentu  ČR.  Místem  konání  voleb  je  zasedací  místnost  Obecního  úřadu 
Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice, a  to v pátek 20.  října 2017 od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Voličem  je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 18  let 
věku. Volič prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním,  diplomatickým  nebo  služebním  pasem  České  republiky  anebo 
cestovním průkazem.  

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů  je  zapsán,  může  doručit  žádost  o  vydání  voličského  průkazu  v listinné 
podobě  opatřené  úředně  ověřeným  podpisem  nebo  v elektronické  podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky do 13. října 2017 nebo požádat osobně 
do 18. října 2017. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat u toho 
obecního  úřadu,  u  kterého  je  občan  zapsán  v seznamu  voličů,  to  znamená 
v místě, kde má zapsán trvalý pobyt dle občanského průkazu.  

Hlasovací  lístky budou  občanům  doručeny  do  schránek do  17. října  2017  a 
budou k dispozici také přímo ve volební místnosti.  

 
A jak hlasovat? 
       Po  obdržení  úřední  obálky,  případně  hlasovacích  lístků,  přímo  ve  volební 
místnosti  vstoupí  volič do  prostoru  určeného  k  úpravě  hlasovacích  lístků.  
V  případě,  že  se  volič  neodebere  do  tohoto  prostoru,  nebude mu  hlasování 
umožněno.  V  prostoru  určeném  pro  úpravu  hlasovacích  lístků  volič  vloží  do 
úřední  obálky jeden  hlasovací  lístek té  politické  strany,  politického  hnutí  či 
koalice,  pro  niž  se  rozhodl  hlasovat.  Tím  volič  dává  hlas  ve  prospěch  vybrané 
politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice.  Zároveň může  volič  na 
hlasovacím  lístku  vybrané  politické  strany,  politického  hnutí  nebo 
koalice zakroužkováním pořadového  čísla  nejvýše u  4  kandidátů uvedených  na 
témže  hlasovacím  lístku vyznačit,  kterému  z kandidátů  dává  přednost.  Jiné 
písemné  úpravy  hlasovacího  lístku  nemají na  posuzování  hlasovacího  lístku  
vliv. 
      Ve  prospěch  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice  se  počítají  
i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo 
dopsána. 
      K  takovým  úpravám  se  nepřihlíží.  Pokud  volič  dal  na  hlasovacím  lístku 
přednostní  hlas  více  než  4  kandidátům,  počítá  se  takový  hlasovací  lístek  ve 
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prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům 
se však nepřihlíží.  Neplatné  jsou hlasovací  lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací  lístky,  které  jsou přetržené, a hlasovací  lístky,  které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv 
na  jeho  platnost,  pokud  jsou  z  něho  patrny  potřebné  údaje.  Hlas  voliče  je 
neplatný, je‐li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 

Po  opuštění  prostoru  určeného  pro  úpravu  hlasovacích  lístků  vloží 
volič úřední obálku  s  hlasovacím  lístkem  před  okrskovou  volební  komisí  do 
volební schránky. 

Každý  volič  hlasuje  osobně,  zastoupení  není  přípustné. S  voličem,  který 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích  lístků přítomen  jiný 
volič,  nikoliv  však  člen  okrskové  volební  komise,  a  hlasovací  lístek  za  něho 
upravit,  vložit  do  úřední  obálky,  popřípadě  i  úřední  obálku  vložit  do  volební 
schránky. 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad 
na tel. 544 228 383 a v den voleb okrskovou volební komisi na tel. 544 244 810 o 
to, aby  mohl  hlasovat  mimo volební  místnost.  V  takovém  případě  okrsková 
volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
	
KOBYLNICKÉ 	HODY 	2017  

Hody  se  zpravidla  začínají  řešit  už  v březnu  s tím,  že  samotné  stárkovské 
schůze bývají asi od půlky dubna. Tak  to bylo vždy v předchozích  letech. Tento 
rok byl však výjimkou a první stárkovská schůzka byla až měsíc před hodama. Ne 
snad proto, že bychom už všechno uměli a nepotřebovali se scházet, ale proto, 
že  to dlouhou dobu vypadalo, že žádné hody nebudou, protože se k organizaci 
nikdo neměl.  

No, po pár dnech přemlouvání, někdy na konci  června,  jsem nakonec couvl 
z toho,  že  už mám  stárkování  za  sebou,  a  kývnul  na  to,  že  za  hlavního  stárka 
půjdu já. Dali jsme do kupy stárky s výraznou pomocí z okolních vesnic a hned se 
dali  na  poslední  chvíli  do  trénování  a  chystání  věcí,  které  jsou  na  hody 
 potřeba. 

Páteční hodové ráno, jako samotný začátek hodů, se nesl v klasickém duchu, 
kdy  jsme  jeli do  lesa pro máju. Přestože mělo být krásně bez mraků, hned,  jak 
jsme se chtěli pustit do kácení máje, začalo poměrně  intenzivně pršet. A pršelo 
nám téměř celou cestu až do Kobylnic. Ale pak už se počasí opět umoudřilo a po 
zbytek dne bylo již opět slunečno. 
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Oproti tomu sobotní tropické počasí prakticky bez mraků bylo přímo úmorné. 
Jedna  z věcí,  která  nás  při  zvaní  držela  na  nohách,  byl  slíbený  bazén  po 
samotném konci zvaní. A ten před tou večerní zábavou opravdu bodl. � 

Neděle  se  již od  rána nesla v deštivém duchu. V poledne  jsme proto  seděli 
s členy výboru Sokola a bavili jsme se, jak zbytek hodů zorganizujeme. Dívali jsme 
se na meteorologický radar srážek a vypadalo to, že ještě minimálně do 3 hodin 
bude  pršet.  Proto  jsme  se  snažili  se  všemi  do  hodů  zapojenými  osobami  
domluvit  změny  v programu,  které  jsme  následně  ihned  nechali  vyhlásit 
v rozhlase. A  tak  se mše  svatá  přesunula  od  zvonice  do  sokolovny,  byl  zrušen 
průvod  obcí  a  nahrazen  dřívějším  začátkem  odpolední  zábavy,  protože  to 
vypadalo,  že  se  přižene  nejen  nějaká  malá  přeháňka,  ale  velmi  intenzivní  
déšť.  

Po  skončení mše  svaté  jsme  jako  stárci měli  ještě přibližně půl hodiny  čas, 
než se kapela v sokolovně nachystá. Šli  jsme se proto na hřiště vyfotit, protože 
aktuálně nepršelo. Nicméně radar opět vypadal tak, že pršet za chvíli opět začne. 
Po  focení  jsme  pořád měli  ještě  chvíli  čas,  a  protože  vysvitlo  slunce  a v parku 
sedělo několik  lidí,  řekli  jsme  si, že  si na chvíli zazpíváme kolem máje a pak  se 
přesuneme do  sokolovny. Kapela  se mezitím nečekaně přesunula bez ozvučení 
na podium v parku a začala hrát. Zůstali jsme tedy nakonec ještě přibližně hodinu 
se  zábavou  v parku,  než  začalo  pršet.  Zatancovali  jsme  si  českou  besedu  a 
zanedlouho  i  odpolední  zábavu  ukončili.  Večerní  zábava  byla  již  od  počátku 
z důvodu špatného počasí v sokolovně. 

Přestože hody byly prakticky za pět minut dvanáct, myslím si, že se s menšími 
zádrhely docela vydařily. Díky za to patří hlavně všem stárkům jak z Kobylnic, tak 
letos i velmi potřebné výpomoci stárků z okolí. Bez nich by se letošní hody určitě 
neuskutečnily. A poděkování patří  také  sponzorům a všem, kteří  se na hodech 
jakkoliv podíleli. Velké díky! 

Michael Ulbrich, hlavní stárek 
	
KÁCENÍ 	MÁJE  

Je  po  hodech  a my  přemýšlíme,  co  budeme  dělat  dále.  Napadlo  nás,  že 
bychom mohli v souvislosti s kácením máje zorganizovat takovou menší zábavu. 
Psal se tehdy rok 2012…   

Plán se však stal skutečností až o  letošních hodech. A jak bylo  letos zvykem, 
opět to bylo rozhodnutí víceméně spontánní a na poslední chvíli. Rozhodli  jsme 
se jen několik málo dnů před samotnou akcí. 

Zábavu  jsme  pojali  jako  takové  ceremoniální  rozloučení  s májou  s tím,  že 
samotné  „kácení“ máje  s jeřábem pak proběhne  v následujícím  týdnu.  Začátek 
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zábavy  jsme  naplánovali  již  na  odpoledne.  Mimo  jiné  také  proto,  že  kvůli 
nočnímu klidu musela skončit již ve 22 hodin. Možná z důvodu narychlo ohlášené 
akce,  možná  z důvodu  velkého  vedra,  kdy  mnozí  raději  trávili  odpoledne  
u  bazénu  než  v parku,  nebo možná  z  jiných  důvodů,  začátek  zábavy  byl  spíše  
ve  znamení  cimrmanovského  „příchodem  nás  dvou  se  počet  účastníků 
zdvojnásobil“.  Ale  postupně  se  počet  zvýšil  z počátečních  25  na  přibližně  
65 účastníků.  

Jako stárci jsme si zábavu určitě užili, a podle reakcí si ji užili  i téměř všichni 
účastníci. Odpoledne  jsme  si  zatancovali na nějaké  ty  lidovky a naposledy  jako 
stárci  si  zazpívali  kolem máje. A  jsem  velmi  rád,  že  se  k nám přidalo  i  spoustu 
dalších lidí. V podvečer jsem pak vyhlásil tombolu, na kterou mnoho stárků, a prý 
nejenom  jich, bude  ještě dlouho vzpomínat. To už  jsme  se dostali do poslední 
části zábavy, kdy můžu říct, že i když účast nebyla velká, parket praskal ve švech. 
Zásluhu na  tom měla  jistě  i  skupina MAJA,  která nám  celý den hrála  a  kterou 
spoustu účastníků velmi chválilo. 

Jak jsme psali na pozvánkách, byl to nultý ročník, takový startovací. A věřím, 
že  si  pro  příští  rok  jako  stárci  připravíme  již  regulérní  ročník  Kácení  máje 
s pěkným programem a stejně dobrou zábavou jako letos.   

Michael Ulbrich, hlavní stárek 
 

LABSKÁ 	CYKLOSTEZKA 
Den první: Ahoj!  Zní  ze  všech  stran.  Je  šest hodin  ráno  a  kolem  se  srocují 

nadšení  lidé, kteří si s sebou vedou kola. Takže  jistě cyklisté. Neklamná známka 
toho, že jsme zase o rok blíže k důchodu a je zde opět tradiční zájezd na kolech. 
Letos si bereme za cíl prozkoumat břehy Labe kolem Drážďan. Takže naskládat 
kola na  vlek, batohy do  zavazadelníku, osoby na  sedadla a po D1  směr Praha. 
Většina autobusu ještě dospává ranní vstávání, a tak nevnímá čas. Proklínaná D1 
nám  však  připravila  milé  překvapení.  Nikde  žádná  katastrofa,  a  tak  téměř 
plynule projíždíme Prahou směrem na Ústí nad Labem. Díky tomu je čas si udělat 
delší  zastávku. Po  krátké poradě  je  rozhodnuto,  že uděláme něco pro  kulturní 
úroveň cyklistů, uděláme zastávku s výstupem na horu Říp. Sjíždíme z dálnice na 
okresní  silničky.  Během  malé  chvíle  tak  dostává  řidič,  pan  Nevěděl,  šanci  
ukázat  své umění  v  couvání  s  vlekem. Ale  již  je  zde hora  Říp  a my odhodlaně 
vyrážíme,  abychom  naplnili motto:  „CO MOHAMEDU MEKKA,  TO  ČECHU  ŘÍP“, 
které  je  na  štítu  vrcholové  občerstvovny.  Obkroužíme  rotundu,  dáme 
občerstvení  a  zpět do autobusu. Překračujeme  státní hranici, míjíme Drážďany  
a  poklidnou  jízdou  přijíždíme  do  kempu  Rehbocktal,  našeho  útočiště  na 
následující dvě noci. 
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Den  druhý:  Ráno  nasedáme  do  autobusu  s  blaženou  nevědomostí,  co  nás 
čeká.  Ještě  o  šedesát  kilometrů  severněji,  v městečku  Belgern,  všem  hraje  na 
tváři úsměv. I s počasím to vypadá slibně. Mezi druhou a třetí povinně na oběd, 
má pršet. Vyrážíme. Odpoutáváme se od pravostranných cyklistů a přejíždíme na 
druhý břeh. A Labská cyklostezka nám ukazuje svoji pravou tvář. Stezka vede po 
většinu cesty po silnici, což by nebylo tak zlé, provoz je minimální, téměř žádný, 
kdyby povrch silnice netvořily kostky. Ale ne kočičí hlavy, které známe od nás, ale 
„kvádry"  cca  20  x  15  cm,  které  pamatovaly  snad  ještě  dobu  před  Hitlerem. 
Výsledek?  Již  vím,  jak  se  cítí  tatarský  biftek.  Ale  odměnou  je  nám  návštěva 
cisterciáckého  kláštera  ve městečku Mühlberg.  Jeho moderní  rekonstrukce  ve 
spojení s duchovní silou minulosti vytváří velice působivé místo. Jsou dvě hodiny, 
a  tak  hledáme  „střechu  nad  hlavu".  A  opět  se  nám  Labská  stezka  předvádí. 
Hospoda  nikde.  A  déšť  přichází.  V  posledním  okamžiku  se  objeví  záchrana  
v  podobě  autobusové  zastávky. A  spouští  se  liják.  Jak  rychle  přišel,  tak  rychle 
odešel. Projíždíme kolem města Riesa. Ani zde nenacházíme hospodu.  Ještě, že 
existují rodinné penziony. Jeden se objevuje téměř uprostřed polí. Dáváme jedno 
„točené“,  kávu,  něco  k  snědku  a  hurá  zpět  do  sedel. Míšeň  nás  vítá  siluetou 
hradu  ve  výšce nad  řekou po  šedesáti  kilometrech  a po  šesté hodině  večerní. 
Představa cesty do kopce na hrad mne znervózňuje. Zachraňuje nás výtah. Ještě, 
že ten jezdí až do desáté. Rádi dáváme euro a necháváme se vynášet i s koly na 
hrad.  Prohlížíme  si  nádvoří,  pokocháme  se  výhledem  na  krajinou  protékající 
Labe.  Ještě  pohled  z  terasy  na  staré  město  a  sjíždíme  klikatou  cestou, 
samozřejmě  po  kostkách,  na  náměstí  k  radnici  a  ke  kostelu  s  porcelánovou 
zvonkohrou. Vzhledem k pokročilé době se však nezdržujeme zbytečně dlouho a 
vydáváme  se  k  Labi  najít  cyklostezku,  která  nás  dovede  k  našemu  kempu.  Po 
sedmdesáti kilometrech zasloužený odpočinek. 

 
Den  třetí:  Dnes  nás  čeká  „jen"  šedesát  kilometrů.  Se  smíšenými  pocity 

dosedáme  na  sedla. Vyrážíme.  Po  pár  kilometrech máme  přejíždět  na  druhou 
stranu Labe. Krátká porada a opouštíme vytýčenou  trasu. Obětujeme „indiány“  
v Radebeulu a  raději zůstáváme na  levém břehu. Po dalších deseti kilometrech 
na nás za to čeká odměna. Přijíždíme do Drážďan a vítají nás kolotoče a stánky 
jako o Matějské. A  i takové davy. Sesedáme tedy z kol. Neodoláme a testujeme 
palačinku s jablečným pyré, či poctivou klobásu na grilu. Prodíráme se dál kolem 
výstavy  policejní  techniky.  Super  motorka!    A  támhle  hlídkovací  dron  na 
startovací  rampě.  Ale  to  se  již  dostáváme  na  náměstí  před  Drážďanským 
Zwingerem.  Na  pódiu  hraje  právě  kvarteto  saxofonistů  doprovázených 
orchestrem  státního divadla. Vcházíme do Zwingeru. Procházíme nádvoří. Přes 
kavárnu kolem Koupajících  se nymf  stoupáme na  terasu. Všude  spousta  lidí. A 
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tak vycházíme z Zwingeru do města proplétat se uličkami. Mezi jinými objevíme 
i  stánek  prezentující  Českou  republiku.  Procházíme  průchodem  na  dvůr,  kde 
parní  stroj  pohání  hudební  skříň  a  na  vodní  nádrži  plují  modely  lodí.  Ještě 
stíháme prohlídku Frauenkirche, „kostela na patra“. A zpět k Labi. Na nábřeží nás 
vítají další exponáty z doby páry. Parní válec, v závěsu za ním  jeho malý bráška 
parní váleček. Za vypouštění hustého černého dýmu se již „řítí“ i Škoda Sentinel. 
Opouštíme Drážďany. Na další cestě se ještě zastavujeme na odpoledním pivečku 
v Birkwitzu. Opět  se  rozhodujeme  opustit  vytýčenou  trasu  a  využíváme  služeb 
přívozu  ke  zkrácení  cesty.  Příjemnou  cyklostezkou,  i  povrch  se  zlepšil,  kolem 
sportovního  letiště  se  dostáváme  do  kempu. V  kempu  je  vše  na  klíč,  za  který 
musíme složit zálohu 50 euro. 

Den  čtvrtý: Ráno nás budí hned  tři  startující horkovzdušné balóny. Už vím,  
k  čemu  slouží  to  sportovní  letiště.  Při  odjezdu  zmatek.  Přijede  autobus,  který 
musel zůstat před kempem, nebo budeme transportovat věci ručně? A u recepce 
fronta na vracení klíčů. Mám však štěstí. Na řadě jsou právě spolucestující, a tak 
předbíhám frontu a přidávám se k nim. Já vím, že se to nemá, ale  jinak tam asi 
stojím  ještě  teď. Ale  kauci mám  již  zpět  a  tak:  „Do  sedel!“  Projíždíme  Pirnou. 
Ještě,  že  jsme  si  to  včera  zkrátili. Nyní  jedeme  z  kopce,  takže  včera  to  jeli  do 
kopce.  Přijíždíme  na  břeh  Labe  a  stáčíme  kola  proti  proudu.  Krajina  je 
vzhlednější, městečka upravenější. Hostesky  z  Českého  stánku měly pravdu,  to 
nejhezčí nás teprve čeká. Proto rádi zastavujeme v cukrárně na „ranní kávičku“. 
Při objednávání  „Zweimal“  zní odpověď:  „Takže dvakrát“.  Servírka  je  z Děčína.  
Ještě  se dovídáme,  že  i  zde mají problémy  se  sháněním  lidí  a  již pokračujeme 
dále.  Přijíždíme  do  Kurort  Rathen.  Úžasně  malebné  městečko.  Zastavíme  u 
rozcestníku s mapou. Na malém kousku země spousta zajímavostí. Čtyřicet minut 
do kopce a ocitnete se uprostřed úžasných skalisek Bastei. Člověk by potřeboval 
celý  den,  aby  prozkoumal  a  vychutnal  toto městečko.  A  ten  nyní  nemáme,  a 
proto si dáváme závazek, že se sem brzy vrátíme. Přívozem na levou stranu Labe, 
zahlédneme  miniaturní  železnici  a  pokračujeme  dál  ke  Königsteinu.  Ten  nás 
přivítá svým mohutným hradem a rychle do Bad Schandau. Vzhledem k pokročilé 
době  jej pouze projíždíme a plynule pokračujeme do Hřenska. Bazén  s hudbou 
bude také příště. Tak a poslední přívoz a jsme u cíle. Tedy mysleli jsme si. Ale to 
by nebyl cyklozájezd, kdyby nás nečekalo překvapení ve formě „horské“ prémie. 
Autobus stojí na parkovišti Mezní louka. A jak nám sdělil ochotný prodavač, který 
přidal  i mapku,  je to 5 km do kopce. Tak tedy poslední opření do pedálů. Zbývá 
ještě naložit kola a dál už  je  to  jen na panu  řidiči. Cesta zpět  je klidná. D1 bez 
kolon.  Příjezd  do  Kobylnic  stíháme  hodinu  před  půlnocí.  Při  vykládání 
zavazadel zazní: „A kam vyrazíme příště?“  

Tradiční účastník cyklozájezdů Ruda Staněk 



1212 
 

ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

V sobotu 17.  června 2017  se uskutečnil  I.  ročník okrskové  soutěže mládeže 
v Kobylnicích.  V tento  den  startovalo  10  družstev:  3  družstva  přípravek,  3 
družstva mladších žáků a 4 družstva starších žáků. Kromě kobylnických družstev 
se závodu zúčastnilo družstvo dětí z Ponětovic, Blažovic,  Jiříkovic a Bedřichovic. 
Závodilo se ve třech disciplínách. V první části byla štafeta 4 x 60 m s překážkami 
a štafeta dvojic, v druhé části dva pokusy požárního útoku. Na závod se použily i 
nové  překážky.  Kladinu  nám  sestavili  bratři  Ladislav Votápek  st.  a ml.,  kterým 
tímto děkujeme za pomoc. I přestože se na trénovišti během závodů pohybovala 
spousta dětí, zvládli  jsme vše v dobrém a nikdo se nezranil. Za zdravotní dozor 
tímto  děkujeme  paní  Markétě  Hanáčkové  z Bedřichovic.  Soutěž  se  vydařila  
podle  našich  představ  a  všichni můžeme  být  spokojeni  za  krásné  výsledky  ze 
závodů.  

1.místo   2. místo  3.místo 
Přípravka  Kobylnice  Kobylnice  Kobylnice 
Mladší žáci  Kobylnice  Ponětovice  Blažovice 
Starší žáci  Bedřichovice  Ponětovice  Jiříkovice                        

Především  bychom  chtěli  poděkovat  našemu  starostovi  obce  nejen  za 
morální, ale  i  finanční podporu. Velké díky patří také hasičům ze Šlapanic, kteří 
nám  zajišťovali doplnění vody k disciplíně požárního útoku a  samozřejmě všem 
bratrům  a  sestrám,  kteří  pomáhali  uskutečnit  hasičské  závody  v Kobylnicích. 
Velkou  podporou  a  pomocnou  rukou  pro  nás  byli  hasiči  z Bedřichovic  (Vít 
Hanáček, Jan Jež a Michal Jež), kterým tímto také moc děkujeme. Na příští rok se 
již chystá II. ročník závodu. 

BRANNÝ ZÁVOD 
Na  konci  června  proběhlo  rozloučení  s mladými  hasiči,  formou  branného 

závodu,  spojené  jako  každý  rok  se  stanováním  na  hasičském  trénovišti. Druhý 
den ráno po výborné snídani od maminek dětí jsme se rozešli ke svým domovům.  
Poslední trénink v červnu před prázdninami pro mladší žáky byl výlet na kolech 
po  okolí.  Vydali  jsme  se  do  Sokolnic,  kde  jsme  se  občerstvili  a  pokračovali 
k rybníku Balaton a dále přes pole zpět domů. Se staršími žáky  jsme zamířili do 
Měnína  přes  Telnici,  kde  jsme  se  občerstvili  a  dále  pokračovali  směrem  do 
Měnína k fotbalovému hřišti přes měnínský Balaton. 

DEN MUZIKY PRO ZDRAVÍ 
1.  července  se uskutečnila,  stejně  jako  loni, dobročinná hudební  akce DEN 

MUZIKY  PRO  ZDRAVÍ  pod  záštitou  SDH  Kobylnice.  Letos  nám  zahrály  kapely: 
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skupina Flash, Šlak, Mandala DUO, Mozaika pocitů ‐ Eva Černá a Jirka Kubovský, 
malým překvapením byla pro všechny posluchače muziky ukázka nového sportu 
Headis,  kterou  nám  předvedl  Luděk  Boháček,  kterému  tímto moc  děkujeme. 
Akce se velice vydařila, nejen díky počasí, ale také velkou účastí, za kterou jsme 
moc rádi. Letošní výtěžek  činil 10.000 Kč, který se předá během měsíce září do 
FN  Brno  –  oddělení  dětské  onkologie.  Iniciátorem  celé  akce  je  Petr  Florian, 
kterému tímto děkujeme za skvělou akci, za zajištění hudebních  interpretů a za 
ozvučení  celé  zábavy  v parku.  Dále  patří  poděkování  Daně  Cecálkové,  Zdeňce 
Pospíšilové, Martině Garlíkové, Marii Spáčilové, Marcele Valové, Petru Spáčilovi a 
Lukáši Žáčkovi, kteří se na akci také podíleli. 

APALUCHA 2017 
Poprvé  se  naši  hasiči  zapojili  do  hasičského  soustředění  pod  názvem 

„APALUCHA  2017“  (20.7.‐23.7.2017)  v kempu  Relaxa  ve  Sloupu  u  Macochy. 
Táboru  se  zúčastnilo  20  dětí  z Kobylnic  a  10  dospělých  (jak  vedoucích,  tak  i 
rodičů). Po příjezdu do kempu jsme si postavili stany a přístřešky, děti si vybalily 
svoje věci a poté nás čekalo seznámení s okolím kempu a blízkého  lesa. V pátek 
po snídani nás čekal branný závod v lese, kde děti plnily na 4 stanovištích různé 
úkoly. Po náročném závodu bylo odměnou koupání na koupališti vedle kempu. 
Druhý  den  v sobotu  nás  čekal  náročnější  den  dvou  tréninků.  Po  snídani  první 
trénink  4  x  60  m  s překážkami,  které  jsme  si  chystali  přímo  u  Sloupsko‐ 
šošůvských  jeskyní na hřišti. Odměnou pro děti byla návštěva samotné  jeskyně. 
Druhý trénink po obědě byl požární útok. Všem se trénink moc líbil a ve velkém 
horku  bylo  odměnou  opět  koupání.  Největší  zážitek  pro  děti  byla  noční  
stezka  odvahy,  které  se  zúčastnili  nakonec  i  dospělí.  Po  stopách  bludiček  
a hejkalů děti objevovaly noční svět čertů, duchů, prasátek apod. Je dobré vědět, 
že  máme  malé  hasiče  statečné  a  nebojácné  �.  Třetí  den  v neděli  bylo  
soustředění ukončeno nástupem s vyhlášením a předaly se všem dětem medaile 
a drobné předměty  s malou  sladkou odměnou. Celé  toto hasičské  soustředění 
proběhlo  ve  spolupráci  s SDH  Bedřichovice  –  především  Vít  Hanáček,  Jan  Jež, 
Michal  Jež  a  Radomír  Bednář,  tímto  moc  děkujeme  za  možnost  
účastnit  se  skvělého  soustředění.  Děti  si  odvážely  spoustu  zážitků  
a  dobrodružství,  na  které  budou  ještě  dlouho  vzpomínat. O  zdravotní  péči  se 
nám  starala  zkušená  zdravotní  sestřička  Markéta  Hanáčková,  která  nakonec 
ošetřila pouze pár klíšťat a bodnutí hmyzem. Na závěr bychom chtěli za celé SDH 
Kobylnice  poděkovat  bratrům  Lukáši  Žáčkovi  a  Leoši Hrdličkovi,  kteří  se  o  nás 
ochotně  starali  v kuchyni  a vařili  nám  s láskou  skvělá  jídla  po  celou  dobu  
hasičské apaluchy.  

8 
 

Oproti tomu sobotní tropické počasí prakticky bez mraků bylo přímo úmorné. 
Jedna  z věcí,  která  nás  při  zvaní  držela  na  nohách,  byl  slíbený  bazén  po 
samotném konci zvaní. A ten před tou večerní zábavou opravdu bodl. � 

Neděle  se  již od  rána nesla v deštivém duchu. V poledne  jsme proto  seděli 
s členy výboru Sokola a bavili jsme se, jak zbytek hodů zorganizujeme. Dívali jsme 
se na meteorologický radar srážek a vypadalo to, že ještě minimálně do 3 hodin 
bude  pršet.  Proto  jsme  se  snažili  se  všemi  do  hodů  zapojenými  osobami  
domluvit  změny  v programu,  které  jsme  následně  ihned  nechali  vyhlásit 
v rozhlase. A  tak  se mše  svatá  přesunula  od  zvonice  do  sokolovny,  byl  zrušen 
průvod  obcí  a  nahrazen  dřívějším  začátkem  odpolední  zábavy,  protože  to 
vypadalo,  že  se  přižene  nejen  nějaká  malá  přeháňka,  ale  velmi  intenzivní  
déšť.  

Po  skončení mše  svaté  jsme  jako  stárci měli  ještě přibližně půl hodiny  čas, 
než se kapela v sokolovně nachystá. Šli  jsme se proto na hřiště vyfotit, protože 
aktuálně nepršelo. Nicméně radar opět vypadal tak, že pršet za chvíli opět začne. 
Po  focení  jsme  pořád měli  ještě  chvíli  čas,  a  protože  vysvitlo  slunce  a v parku 
sedělo několik  lidí,  řekli  jsme  si, že  si na chvíli zazpíváme kolem máje a pak  se 
přesuneme do  sokolovny. Kapela  se mezitím nečekaně přesunula bez ozvučení 
na podium v parku a začala hrát. Zůstali jsme tedy nakonec ještě přibližně hodinu 
se  zábavou  v parku,  než  začalo  pršet.  Zatancovali  jsme  si  českou  besedu  a 
zanedlouho  i  odpolední  zábavu  ukončili.  Večerní  zábava  byla  již  od  počátku 
z důvodu špatného počasí v sokolovně. 

Přestože hody byly prakticky za pět minut dvanáct, myslím si, že se s menšími 
zádrhely docela vydařily. Díky za to patří hlavně všem stárkům jak z Kobylnic, tak 
letos i velmi potřebné výpomoci stárků z okolí. Bez nich by se letošní hody určitě 
neuskutečnily. A poděkování patří  také  sponzorům a všem, kteří  se na hodech 
jakkoliv podíleli. Velké díky! 

Michael Ulbrich, hlavní stárek 
	
KÁCENÍ 	MÁJE  

Je  po  hodech  a my  přemýšlíme,  co  budeme  dělat  dále.  Napadlo  nás,  že 
bychom mohli v souvislosti s kácením máje zorganizovat takovou menší zábavu. 
Psal se tehdy rok 2012…   

Plán se však stal skutečností až o  letošních hodech. A jak bylo  letos zvykem, 
opět to bylo rozhodnutí víceméně spontánní a na poslední chvíli. Rozhodli  jsme 
se jen několik málo dnů před samotnou akcí. 

Zábavu  jsme  pojali  jako  takové  ceremoniální  rozloučení  s májou  s tím,  že 
samotné  „kácení“ máje  s jeřábem pak proběhne  v následujícím  týdnu.  Začátek 
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BRIGÁDA 
Během  letních  prázdnin  se  uskutečnila  brigáda  na  natření  vstupních  vrat 

hasičské  zbrojnice,  tímto  děkujeme  bratrům  Karlu  Klaškovi  a  Petru  Kincovi  za 
odvedenou práci. 

TRÉNINKY 
Od září pokračují tréninky žen i dětí. První tréninky dětí začnou již v týdnu od 

4. září. Děti čeká důležitý branný závod okresního kola celoroční činnosti soutěže 
Hry Plamen 2017/2018 dne 7. 10. 2017 v obci Hlína u Ivančic. 

První  trénink  žen  začne  dříve,  jelikož  nás  čeká Okresní  závod mužů  a  žen 
v požárním sportu v Ponětovicích, který se koná v sobotu 2. 9. 2017 u rybníka na 
hřišti.  

Za kobylnické hasičky a mladé hasiče Zdeňka Pospíšilová a Martina Garlíková 
	

 
 

DOTAČNÍ 	PROGRAM 	„DEŠŤOVKA“ 	
Dotační program „Dešťovka“ se Kobylnic netýká 

Dotační  program  „Dešťovka“  pro  vlastníky  či  stavebníky  rodinných  a 
bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě se 
Kobylnic,  bohužel,  netýká.  K množícím  se  dotazům  ohledně  tohoto  dotačního 
programu  na  podporu  udržitelného  hospodaření  se  srážkovou  vodou 
v domácnostech je potřeba uvést tuto informaci: 

Obec  Kobylnice  nespadá  do  seznamu  tzv.  „suchých  obcí“,  jinými  slovy 
nesplňuje ani jedno z kritérií, stanovených Státním fondem životního prostředí: 

V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jedenkrát zajistit 
náhradní  zásobování  pitnou  vodou  přistavením mobilního  zdroje,  dovozem  či 
dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího vodovod nebo 
do  individuálních  zdrojů  pitné  vody,  a  to  z důvodu  nedostatku  vody  v obvykle 
používaných zdrojích. Taková situace nenastala. 

 V obci nebo  její části bylo od počátku roku 2014 opatřením obecné povahy 
vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem opakovaně 
omezeno  používání  pitné  vody  a  to  v minimálně  dvou  různých  letech.  Taková 
situace nenastala. 

V obci nebo  její  části bylo od počátku  roku 2014 opatřením obecné povahy 
vydaným  formou  veřejné  vyhlášky  či  jiným  prokazatelným  způsobem 
dlouhodobě omezeno používání pitné vody a  to minimálně na dobu  tří měsíců 
v jednom roce. Taková situace nenastala. 
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V horkém  létě 2015 došlo v několika místech obce k poklesu  tlaku v potrubí 
tak,  že  voda  i  přestala  téct.  Technickým  opatřením  na  vodovodní  síti 
v Ponětovicích  se  podařilo  tento  problém  dočasně  vyřešit.    Závažných  stavů, 
které jsou popsány ve výše uvedených kritériích pro přiznání dotace, nedošlo. A 
buďme rádi! Málokdo si dovede představit, jak obtížně se bez tekoucí pitné vody 
žije. 

V současné době se navíc chystá další etapa posílení skupinového vodovodu 
Říčky, z něhož pitnou vodu bereme. V současné době už probíhá územní řízení na 
rozsáhlou  stavbu od  Jiříkovic do Blažovic, Prace a Kobylnic.  Její  součástí bude  i 
nový vodojem nad Prací a to zhruba v místě křížení závlahového kanálu se silnicí 
z Prace  na  Mohylu  Míru.  Pak  už  bude  naopak  síť  v Ponětovicích  posilována 
z našeho  současného přívodu a  zároveň  se  tím dosáhne  zaokruhování  systému 
tak, že v případě nějaké poruchy by mohly být obce zásobovány vodou z druhého 
směru. 

Lubomír Šmíd, starosta 
 

	
PODZIMNÍ 	PRÁCE 	NA 	ZAHRADĚ	

Podzim se nezadržitelně blíží, všichni se pouštíme do úklidu svých zahrádek, 
a proto  připomínám:  spalování  suchých  zbytků  ze  zahrady  upravuje  obecně 
závazná vyhláška naší obce a platí přitom tato pravidla: 

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

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

3. Při  podzimním  úklidu  zahrádek  je možné  spalovat  rostlinné  zbytky  také 
první a poslední sobotu v měsíci  říjnu, v  letošním  roce  tedy 7. a 28.  října, a  to 
v době od 11:00 do 20:00 hodin. 

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

paliv  určených  k  tomu  výrobcem  při  zahradním  grilování.  Grilovat  je  možné 
samozřejmě bez omezení při dodržení pravidel ohleduplnosti. 

Prosím  všechny  obyvatele,  buďme  k  sobě  ohleduplní  a  neobtěžujme  se 
navzájem více, než je to nezbytně nutné.  

Dana Šmídová 
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AKTIVITY 	PRO 	DĚTI 	POŘÁDANÉ 	OBCÍ 	KOBYLNICE 	 	
školní rok 2017/2018 
 
KLUB MAMINEK 
Klub maminek  bývá každé  úterý  od  16:00  do  18:00  hod. v klubovně  za 
knihovnou již od 5.9.2017. 
Klub vede Eva Peclová. 
Zveme  všechny maminky  s dětmi,  které  si  chtějí  zazpívat,  zacvičit,  něco 
vyrobit, …. 
 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI do 3 let 
Cvičení rodičů s dětmi do 3 let probíhá od 6.9.2017 každou středu od 9:15 
do 10:15 hod. v sokolovně. 
Cvičení vede Mgr. Gabriela Brtníková. 
Cena  200  Kč/  pol.  nebo  400  Kč  /rok.  Přihlášky  a  platby  se  vybírají  na 
obecním úřadě do 30.9.2017. 

 
 
SPORTOVNÍ HRY 
Budou každou středu od 17:00 do 18:30 hod. pro děti od 1. do 5.  třídy. 
Začínají od 20.9.2017 na víceúčelovém hřišti. 
Kroužek povedou Petr Peško a Kamil Šesták. 
Cena  450  Kč/  pol.  nebo  900  Kč  /rok.  Přihlášky  a  platby  se  vybírají  na 
obecním úřadě do 30.9.2017. 
 
 
 
STRÁNKA 	PRO 	DĚTI 	
Milé děti, poslední dobou se pravidelně dozvídáme, co se děje mezi 
kobylnickými hasiči. Je radost vidět, jaké máme zastoupení a jaké 
šikovné mladé hasiče u nás v Kobylnicích máme. Snad vás tedy 
potěší následující básnička: 
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Milé děti, poslední dobou se pravidelně dozvídáme, co se děje mezi 
kobylnickými hasiči. Je radost vidět, jaké máme zastoupení a jaké ši-
kovné mladé hasiče u nás v Kobylnicích máme. Snad vás tedy potěší 
následující básnička:

Náš požární hlásič
slyší každý hasič.
Rozběhne se čiperně
do zbrojnice k cisterně.
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Zrádný požár tropí škody,
cisterna je plná vody.
Voda plamen uhasí,
popadnem ho za vlasy.

Oheň tiše zasyčí,
to jsou páni hasiči.
Hasí v domech, lesích, sadech,
na zámcích i hradech,
nakonec se poplácají po bolavých zádech.

A pokud vás matou telefonní čísla tísňového volání,  
třeba vám k zapamatování pomohou říkanky:

 150 hasiči, oheň jenom zasyčí
 155 lékař jede hned
 158 znám, policistu zavolám 

Kdybyste si všechna tři čísla přece jen zapamatovat nemohli, 
vždycky vás ještě zachrání
	 „stodvanáctka	čarovná	–	záchranáře	přivolá“¨

112 je mezinárodní číslo tísňového vo-
lání, které funguje po celé Evropské 
unii i v některých dalších evropských 
státech a někdy se dovoláte, i když to 
vypadá, že zrovna nemáte signál (stačí, 
abyste byli na dosah signálu třeba i ji-
ného operátora).
 Tuto linku obsluhují v ČR právě hasiči, ale 
pokud je potřeba mohou rychle přivolat 
na místo nehody také policii a lékaře.
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Komise pro děti a mládež  
při Radě obce Kobylnice
 

Vás srdečně zve na:

která se uskuteční 30. 9. 2017 od 15,00 hod. 
na Výletišti a poli u fotbalového hřiště

Soutěžní rodinné dýně je třeba donést do 15,30 hod.
V době hodnocení soutěžních dýní proběhne
společné pouštění draků a podzimní hrátky. 

V případě deště se akce ruší.
  
Program:
15.00 – 15.30 REGISTRACE SOUTĚŽNÍCH DÝNÍ
15.00 – 16.30 podzimní hrátky 
15.45 – 16.30  hodnocení soutěžních dýní komisí složenou  

z přítomných dospělých, společné pouštění draků           
17.00 – vyhlášení výsledků o „nej dýni“

DÝŇO-DRAKIÁDU,
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se uskuteční o první adventní neděli 3. prosince. 
Hodina bude upřesněna na plakátcích 

a v hlášení obecního rozhlasu.
Srdečně zveme všechny obyvatele

SVĚTLUŠKOVÝ 
PRŮVOD

se uskuteční v pátek 10. listopadu 2017
bližší informace na plakátku.

ROZSVĚCENÍ 
  OBECNÍHO 
    VÁNOČNÍHO 
      STROMU

DÝŇO-DRAKIÁDU,
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vstupné 50 Kč.
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Obec	Kobylnice	–	Podzimní	mobilní	svoz

21.	října	2017	

VELKOOBJEMOVÝ	
A	NEBEZPEČNÝ	

ODPAD
Parkoviště	u	čerpací	stanice	
od	9.00	do	12.00	hodin

Čistá budoucnost je společný cíl
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Kam dál v kariéře? 
 
Udělejte	první	krok	 
za	vysněným	cílem

Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu 
z vás se podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě ne-
chtě v našem životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? 
Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si 
vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový porad-
ce – odborník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč 
profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.

Volba	povolání
Uprostřed různých životních situací je to právě profese, do které investu-

jeme velké množství času. Cítíte se v ní tak, jak potřebujete? Jste spokojení, 
nebo hledáte změnu? Tápete při volbě vhodné školy? Možná hledáte radu, jak 
zlepšit pracovní podmínky ve stávající práci, nebo přemýšlíte o úplném restar-
tu své kariéry?

Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem 
poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v rámci individuál-
ních i skupinových aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletr-
hy pracovních příležitostí.

Buďte	připraveni	na	pohovor
Jak daleko jste na cestě k vysněné profesi? Kariérový poradce je tím, kdo 

může vaše kroky velmi usnadnit či usměrnit. Ať už jste z vesnice či z města, 
máte vysokoškolský titul nebo základní vzdělání. Situace na trhu práce se neu-
stále mění. A vy musíte pružně reagovat.
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„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, 
Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se chceme 
přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, 
například Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poraden-
ství chceme podpořit především na základních, středních a vyšších odborných 
školách,“ popsala současnou strategii vedoucí centra CVV Hana Rozprýmová. 
Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR 
zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.

„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce. 
Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme 
maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ 
upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má na starosti poboč-
ku v Brně a v Boskovicích.

Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich 
poradci CVV absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším 
sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to 
je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké 
školy. Služeb CVV využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění. Během ně-
kolika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě skutečně dělat. Zjistěte 
více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo 
se rovnou objednejte na konzultaci:

Martina Milotová  
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
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OBLASTNÍ	CHARITA	
HODONÍN

CHARITA	VE	SLAVKOVĚ	U	BRNA	A	V	BUČOVICÍCH
OZNAMUJE,	ŽE	JE	OD	1.	8.	2017	OPĚT	V	PROVOZU!

Žádáme naše klienty, aby se na schůzky předem objednávali. Jinak nemůžeme  
zaručit, že Vás v danou chvíli budeme moci přijmout.
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Kobylnice, okres Brno-venkov

Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

 

Vážení partneři,

dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o 
přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, vašeho města. 

Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, 
energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkce 
nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení 
v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát tedy 
vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL.

Součástí dopisu je také návrh textace článku pro místní média, pokud uznáte za vhodné 
využít konkrétní informace z Environmentálního vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru 
ve vaší obci, vašem městě. V elektronické podobě naleznete text a ilustrační schémata také na 
webových stránkách společnosti ASEKOL – www.asekol.cz v sekci tiskové centrum - Dokumenty ke 
stažení.

Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zodpovědný 
přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou

Mgr. Jan Vrba
předseda 

představenstva
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Kobylnice

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 182,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
11,82 MWh

Úspory vody *
59,18 m3

Úspory ropy **
476,69 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 12,24 t

Úsporu primárních
surovin
0,65 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 2,76 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
794 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
7 010 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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NAŠE	OBEC	RECYKLACÍ	ELEKTROSPOTŘEBIČŮ	VÝRAZNĚ	
ULEVILA	ŽIVOTNÍMU	PROSTŘEDÍ

Loni	občané	odevzdali	k	recyklaci	41	televizí,	14	monitorů	a	180,00	kg	
drobného	elektra

Snaha	obyvatel	obce	recyklovat	staré	a	nepoužívané	elektrospotřebiče	se	již	ně-
kolik	 let	 vyplácí.	Naše	obec	obdržela	 certifikát	 vypovídající	 nejen	o	přínosech	
třídění	televizí	a	počítačových	monitorů,	ale	také	o	velkém	významu	sběru	drob-
ných	spotřebičů,	jako	jsou	mobilní	telefony.	Díky	environmentálnímu	vyúčtování	
společnosti	ASEKOL	můžeme	nyní	přesně	vyčíslit,	o	kolik	elektrické	energie,	ropy,	
uhlí,	primárních	surovin	či	vody	jsme	díky	recyklaci	vysloužilého	elektra	ušetřili	
ekosystém	Země.	Víme	také,	o	jaké	množství	jsme	snížili	produkci	skleníkových	
plynů	CO	nebo	nebezpečného	odpadu.	Informace	vycházejí	ze	studií	neziskové	
společnosti	ASEKOL,	která	s	obcí	dlouhodobě	spolupracuje	na	recyklaci	vytřídě-
ných	elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že obča-
né naší obce v loňském roce vytřídili 41 televizí, 14 monitorů a 180,00 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,82 MWh elektřiny, 476,69 litrů ropy, 59,18 m3 vody 
a 0,65 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,76 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,24 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k 
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových moni-
torů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
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