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SLOVO 	STAROSTY 	
Už  je  tu zase konec roku a s ním spojené okamžiky, kdy si snad každý z nás 

tak  trochu  rekapituluje,  co  se  za  uplynulé  období  v jeho  životě  odehrálo,  
a dává  si  různá předsevzetí do  toho  roku příštího.  I obec  se musí  zabývat  tím,  
co  pro  ni  bude  v budoucnu  vedle  běžných  starostí  jakousi  prioritou.  Na  
nejbližší  rok  si  to  stanoví ve  svém  rozpočtu, ale musí  se  zabývat  i budoucností  
vzdálenější.  

Rozpočet obce má vlastně  stejnou  logiku,  jako  rozpočet každé domácnosti. 
Můžeme utratit  jen  tolik prostředků, kolik  jich během  roku obdržíme, případně 
k tomu můžeme přidat to, co jsme si v předchozím období našetřili. A je jasné, že 
tyto  zdroje  rozhodně  nemohou  pokrýt  všechny  aktivity,  které  bychom  
během roku udělat chtěli. Proto  je nutné věci řešit postupně, tedy každý rok se 
snažit něco konkrétního realizovat a na další roky se připravovat. Někdy  je také 
potřeba  vzít  si  půjčku,  když  cítíme,  že  je  potřeba  pořídit  něco  opravdu 
důležitého. 

V návrhu rozpočtu na příští rok se nám jako hlavní výdaj projevuje očekávaný 
náklad na vybudování nového veřejného osvětlení v místech, kde by E.ON měl 
provést  přeložku  distribuční  sítě  nízkého  napětí  do  kabelu.  Na  tuto  akci  už 
čekáme několik roků (první etapa byla realizována v roce 2011) a já věřím, že se 
konečně  uskuteční.  Původně  jsme  předpokládali,  že  doplnění  bezdrá‐ 
tového  rozhlasu  po  celé  obci  uděláme  až  po  vybudování  nového  veřejného 
osvětlení, ale  stará  soustava už byla natolik poruchová,  že  jsme k tomu museli  
přistoupit  už  letos.  Nicméně,  až  budou  po  obci  rozmístěna  nová  svítidla,  
tak  se  bezdrátová  hnízda  amplionů  jenom  na  tyto  nové  sloupy  převěsí.  
Pokud  se  tedy  tato  akce  uskuteční,  budeme  během  roku  muset  strpět  zase  
rozkopané  ulice,  ale  potom  už  by  staré  vedení  drátů  ani  kabelových  přípojek 
nenarušovalo  vzhled  obce.  Spolu  s tím  snad  soukromá  firma  také  realizuje 
optokabel,  kterým  bude  možno  šířit  jak  televizní  signál,  tak  i  např.  rychlý  
internet. 

Další velkou akcí by měla být realizace stavebních úprav na komplexu budov 
školy  a  obecního  úřadu.  Půjde  o  zateplení  zbývajících  obvodových  stěn  
a  vytvoření  bezbariérového  přístupu  do  budovy  ZŠ.  Kontrolní  rozpočet,  který 
vypracoval  projektant,  počítá  s částkou  2,8  milionu  korun.  V současné  době 
intenzívně  jednáme  o  koupi  domu  v sousedství  školy  a  úřadu  tak,  aby 
v budoucnu  byl  umožněn  další  rozvoj  školy.  Aktuálně  totiž  platí  zákon,  který 
počítá s tím, že obec zabezpečí kapacitu mateřské školky i pro děti ve věku dvou 
let.  Osobně  si myslím,  že  by  takto malým  dětem  bylo  lépe  s maminkou,  ale 
pokud zákon nebude změněn, tak se mu budeme muset podřídit. Kapacit školy 
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se v příštích  letech bude týkat  i povinnost obce sdružit  investiční prostředky na 
výstavbu  nového  pavilonu  ZŠ  Šlapanice  spolu  s ostatními  obcemi  tak,  aby 
všechny děti  ze  spádové oblasti mohly  jezdit na druhý  stupeň do  jedné  školy. 
Jinak  by  hrozilo,  že  pro  ně  ani  jinde  nebude  místo,  protože  v oblasti  blízko  
Brna  všude  přibylo  mnoho  mladých  rodin  s malými  nebo  školou  povinnými  
dětmi. 

Postupně  taky připravujeme  realizaci  cyklostezky  ze Sokolnic do Ponětovic, 
na  kterou  už  bylo  vydáno  územní  rozhodnutí.  V současné  době  se  chystá 
projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby. Konkrétně 
u  nás  jsme  letos  jako  vynucenou  investici  přesunuli  pro  TJ  Sokol  beach‐ 
volejbalové hřiště a v příštím roce ještě provedeme na hřišti další úpravy tak, aby 
elektrický rozvaděč, udírna ani stoly a lavice nezavazely zamýšlené cyklostezce a 
aby i v době výstavby byl celý areál hřiště plně funkční. Finančně se na výstavbu 
cyklostezky chystáme  tím,  že  ročně přispíváme do  společného  fondu obdobně, 
jako se to kdysi dělalo pro výstavbu splaškové kanalizace. Za příznivých okolností 
by už v roce 2018 bylo možno začít se stavebními pracemi a v dalším roce už by 
mohl náš úsek být hotov.  

Jedním  z opravdu velkých výdajů  je náklad na  to, co vlastně ani není vidět, 
ale  pro  normální  chod  obce  je  velmi  důležité.  Letos  jsme  zjistili  velmi  špatný  
a místy až havarijní stav dešťové kanalizace, a to v úseku od ulice Za Humny až 
k výtoku  do  potoka.  Část  prací  už  byla  provedena  letos  a  možná  jste  je  ani 
nezaznamenali.  Oprava  jedné  části  tohoto  úseku  byla  prováděna  tzv. 
bezvýkopovou  technologií,  kdy  se  do  stávajícího  potrubí  kanalizace  zatáhne 
sklolaminátový  rukáv,  který  se přímo v kanalizaci  vytvrdí ultrafialovým  zářením  
a následně v něm robot, dálkově ovládaný pod dohledem pracovníka u kamery, 
provede napojení všech přípojek. Ve druhé části úseku ale bude muset být staré 
kanalizační  potrubí  úplně  vykopáno  a  nahrazeno  novým.  Je  totiž  už  tak 
popraskané,  že  ztrácí  stabilitu  a mohlo  by  se  probořit.  Při  této  opravě  bude 
překopána i vozovka mezi domy č.p. 5 a 30 Na Návsi. V té době budou Kobylnice 
průjezdné pouze pro autobusy linkové přepravy IDS. 

Budu  velmi  rád,  když  se  během  roku  podaří  pokračování  všech  tzv. 
„měkkých“ aktivit, tedy všech tělovýchovných činností od těch nejmenších až po 
cvičenky  už  odrostlé  dětským  střevíčkům,  dále  že  budou  úspěšně  opakovány  
a rozvíjeny všechny kulturní aktivity pro mladé i pro ty starší a zároveň bych byl 
rád, kdyby  se nám podařilo zavést nějakou  typicky chlapskou  činnost.  Jak  jsem 
psal  výše,  obec  chce  koupit  dům  č.p.  37.  Nějakou  dobu  určitě  zůstane  stát 
v dnešní podobě a možná by  tam pánové mohli začít hrát kulečník, nebo –  jak 
jsem  se  onehdy  v jiné  obci  dověděl  –  začít  hrát  třeba  taroky  a  časem  
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uspořádat tarokový turnaj. Pokud, pánové, máte nějaký další nápad, nebojte se  
s ním svěřit. 

Jak  je  vidět  z  tohoto  výčtu,  vedle  běžných  provozních  starostí  se  pořád 
odehrávají  i  ty  aktivity,  jejichž  význam možná  oceníme  až  časem  a  třeba  i  po 
několika  desetiletích.  Držte  nám  proto  pěsti,  ať  všechna  rozhodnutí  rady  
i  zastupitelstva  jsou  ta  správná,  aby  i  nadále  byla  co  nejlépe  zajištěna  kvalita  
života v naší obci. 

Lubomír Šmíd, starosta 
 

Poděkování a přání na závěr roku 

Na konci roku se jistě sluší i poděkovat a já bych chtěl tuto příležitost využít. 
Samozřejmě  chci  touto  cestou  vyjádřit  vděk  za  práci  v tomto  roce  všem 
spolupracovníkům na úřadu  i ve volených orgánech.  Jejich práce  je důležitá  jak 
pro správný chod obce, tak i pro každého z Vás – občanů.  

Moje poděkování platí i všem, kteří se jakýmkoli způsobem a jakoukoli měrou 
podíleli na všech  činnostech, které  jsou  jménem obce u nás organizovány.  Jsou 
to kupříkladu všechny aktivity  tělocvičné a  sportovní při nichž  se  řada cvičitelů 
místních  i přespolních  věnuje  všem,  kteří mají  zájem o  zdravý pohyb.  Činnosti 
s dětmi, ať už se  jedná o Družinky nebo vycházky do přírody, výchova mladých 
hasičů jako velmi důležitá součást života obce, ale i samotná hasičská činnost při 
různých  zásazích.  Vzhledem  ke  stárnutí  populace  je  důležitá,  a  ještě  bude 
narůstat důležitost činnosti se seniory, ale zároveň i činnost právě těch aktivních 
seniorů. 

Na tomto místě bych chtěl jmenovitě poděkovat za dlouholetou činnost dnes 
už  bývalé  knihovnici  paní  Zdeňce  Smetanové,  která  při  své  činnosti  pomáhala 
zabezpečovat  jednu  ze  složek  kultury  v Kobylnicích  a  svým  přístupem  určitě 
přivedla  nejednoho  svého  žáčka  z mateřské  školy  ke  čtení.  Zároveň  bych  také 
chtěl poděkovat panu Josefu Florianovi, který vždy zabezpečoval ozvučení nebo 
reprodukovanou hudbu třeba při vítání občánků. Dnes už  tuto službu vykonává 
jeho syn Petr, ale pan Florian ještě stále při těchto příležitostech na obecní úřad 
chodí. 

Přál  bych  nám  všem,  aby  mezilidské  vztahy  v obci  byly  dále  rozvíjeny  
a  kultivovány  právě  příkladem  těch  starších  a  zkušených,  kteří  svoji  nabytou 
životní moudrost umí přenést do svého každodenního života.  

 
Přeji všem krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2018! 
 

Lubomír Šmíd, starosta 
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STŘÍPKY 	ZE 	ZASTUPITELSTVA 	A 	Z 	RADY 	OBCE 	
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 
17. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 14. 9. 2017. 
Zastupitelstvo obce: 
 Schválilo  nadstandardní  služby  dopravní  obslužnosti  pro  rok  2018 

stejného rozsahu jako v roce 2017, tj. rozšíření nočního autobusového spoje 
linky 48. 

 Schválilo  opravu  dešťové  kanalizace  v úseku  od  ulice  Za  Humny  až  po 
vyústění do potoka u sokolovny. 

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

 
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE 

Rada obce: 
 Schválila  Smlouvu  o  zajištění  služeb  spojených  s realizací  tříděného  sběru 

využitelných odpadů včetně obalové  složky  s firmou Šrot Gebeshuber  s.r.o. 
Sokolnice.  

 Nechala  vybudovat  nový  rozvaděč  elektrické  energie  na  pódiu  výletiště  
u sokolovny. 

 Schválila  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  s firmou  E.ON, která  má 
souvislost  s I.  etapou  rekonstrukce  distribuční  sítě  nn  do  zemního  kabelu, 
realizovanou  v roce  2011.  Současný  návrh  smlouvy  reflektuje  situaci,  kdy 
obec v mezidobí získala od Jihomoravského kraje řadu pozemků, které dříve 
byly součástí silničního pozemku a dnes je na nich většinou veřejná zeleň. 

 Schválila  Smlouvu  o  připojení  k distribuční  soustavě  z napěťové  hladiny 
nízkého napětí pro budoucí odběrné místo sběrného dvora s firmou E.ON. 

 Schválila realizaci nového bezdrátového obecního rozhlasu a jako vhodného 
uchazeče o tuto veřejnou zakázku vybrala firmu EMPEMONT, s.r.o. 

 Schválila Smlouvu o dílo na přípravu žádosti o dotaci projektu „Sběrný dvůr 
Kobylnice“ s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. 

 Schválila provedení odvětrání  ze  školní kuchyně od  firmy VYTOZ‐EKO,  spol. 
s r.o., Kobylnice. 

 Schválila dar do tomboly na Babské hody v hodnotě 1.500 Kč. 
 Schválila volební řád Rady školy pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. a jmenuje členy 

rady školy za zřizovatele paní Alenu Ulbrichovou a RNDr. Jiřího Pecla. 
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 Vybrala  jako  vhodného  uchazeče  o  veřejnou  zakázku  „Oprava  havarijního 
stavu dešťové kanalizace v místní části u sokolovny“ firmu MOBIKO Plus, a.s. 
a  o  veřejnou  zakázku  „Kobylnice,  ulice  Na  Návsi  a  Za  Humny  –  oprava 
kanalizace DN 400, 500, 600 bezvýkopovou metodou“ firmu TRASKO, a.s. 

 Schválila  nákup  aplikace  Mobilní  rozhlas  od  firmy  Neogenia,  s.r.o.  jako 
doplněk  k obecnímu  rozhlasu,  což  dává možnost  rozesílat  zprávy  i  formou 
sms, e‐mailů a hlasových zpráv do telefonu. 

 Schválila finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice za sběr železného 
šrotu ve výši 4.240 Kč.  

 Schválila  finanční  dar  Tělovýchovné  jednotě  Sokol  Kobylnice  za  sběr 
železného šrotu v roce 2016 ve výši 6.216 Kč. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad 
 

VÍTÁNÍ 	DĚTÍ 
V  sobotu  11.  listopadu  2017  proběhlo  v zasedací místnosti  obecního  úřadu 

uvítání dětí, které se narodily od května do října 2017, do naší obce. Pan starosta 
Ing. Lubomír Šmíd tentokrát přivítal 11 dětí, 6 holčiček a 5 chlapců. Byli to: Viktor 
Vymazal, Tadeáš Vlach, Amálie Šenková, Julie Krejčiříková, Jakub Růžička, Lucie 
Tesařová, Vítek Topolenko, Klára Dobrovolná, Anna  Janíková,  Julie Burdová a 
Filip Jecha. 

O  slavnostní  atmosféru  se  postarali  svým  vystoupením  žáci  1.  třídy  z naší 
základní  školy.  Poděkování  patří  Klárce  Brtníkové,  Elišce  Šlapanské,  Markovi 
Šmídovi, Vlaďulovi Zlatníkovi a paní učitelce Ivaně Kvasničkové. 
Příští vítání občánků je naplánované na sobotu 21. 4. 2018.  
                                                                                    Jaroslava Urbánková, obecní úřad 

 
VOLBY 	
Informace k volbě prezidenta České republiky 

Ve dnech 12. a 13.  ledna 2018, případné 2.  kolo  ve dnech 26. a 27.  ledna 
2018  se  koná  volba  prezidenta  ČR. Místem  konání  voleb  je  zasedací místnost 
Obecního  úřadu  Kobylnice,  Na  Budínku  240,  Kobylnice,  v pátek  od  14:00  do 
22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 

Voličem  pro  volbu  prezidenta  České  republiky  je  státní  občan  České 
republiky,  který  alespoň  druhý  den  volby,  tj.  13.  ledna  2018,  dosáhl  věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27.  ledna 2018, dosáhl věku 18 
let. Volič prokáže svou  totožnost platným občanským průkazem, nebo platným 
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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 5. ledna 2018 nebo požádat osobně 
do 10. ledna 2018. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat u toho 
obecního úřadu, u kterého je občan zapsán v seznamu voličů.  

Hlasovací  lístky  budou  občanům  doručeny  do  schránek  do  9.  ledna  2018, 
budou také k dispozici přímo ve volební místnosti. 

 
A jak hlasovat? 

Po  obdržení  úřední  obálky,  případně  hlasovacích  lístků,  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 
výběr  hlasovacího  lístku  volič  vloží  do  úřední  obálky  jeden  hlasovací  lístek 
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 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. 

 
Druhé kolo volby prezidenta

V případě,  že  žádný  z kandidátů  nezíská  počet  hlasů  potřebný  ke  zvolení, 
tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, koná se druhé 
kolo. Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole 
nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.  

Hlasovací  lístky  pro  druhé  kolo  volby  prezidenta  volič  obdrží  ve  volební 
místnosti. 
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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 
 

OKÉNKEM 	DO 	MATEŘSKÉ 	ŠKOLY 	
Prázdniny utekly  jako voda a my  jsme  se vítali  s novými kamarády, kteří  si 

rychle  zvykli  pobýt  nějakou  dobu  bez maminky,  hrát  si  a  přitom  se  něčemu 
novému  naučit.  Na  volné  letní  dny  zavzpomínali  naši malí malíři  při  výtvarné 
soutěži „Prázdninové putování po naší planetě“. 

Podzim nás  letos překvapil poněkud brzy, ale ať jsou podzimní dny prohřáté 
sluníčkem, nebo uplakané, nám  to nevadí. Nezahálíme  ani  chvíli  a podzimních 
hrátek, tvoření, zpívání a tancování užíváme plnými doušky. Ještě v září jsme ve 
školce přivítali „Skřítka pořádníčka“, kterého nám pomohly děti přičarovat. Totiž 
proto, že maňásci Anička a Vašík si v pohádce divadla Meluzína nechtěli uklízet 
svůj pokojíček. V rámci výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, které se 
pravidelně každým  rokem  zúčastňujeme,  jsme  se vydali na exkurzi do hasičské 
zbrojnice. Požární zbrojnici s veškerou technikou, výzbrojí a výstrojí nám ukázal 
pan  Lukáš  Žáček,  za  což mu  jménem  dětí  děkujeme.  V  klubovně  jsme  si  pak 
povídali o pohárech, které děti získaly na soutěžích, a ve školce  jsme podle naší 
fantazie kreslili hasiče, a co se nám na nich líbí. 

Radostným zážitkem pro děti bylo divadelní představení s názvem „Podzimní 
pohádka  o  drakovi“.  „Jednoho  podzimního  rána  se  kočička  s  pejskem  podívali 
z okna a na obloze létali papíroví draci s barevnými ocásky. Kočičce se tolik líbili, 
že pejska přesvědčila, aby si také  jednoho vyrobili.“ Dětem se dráček tak zalíbil, 
že  jsme  se  společně  pustili  do  tvoření  a  každý  si  vyrobil  krásného  barevného 
draka.  Říjen  jsme  prožili  v  duchu  podzimního  tvoření. Malovali  jsme  barevné 
stromy, otiskovali listy a tvořili z různých přírodních materiálů.  

Začátkem listopadu jsme se vypravili na návštěvu do místní knihovny. S paní 
knihovnicí  si  děti  povídaly  o  oblíbených  knihách,  kde  si  je mohou  koupit,  kde 
půjčit, jaké znají pohádky a zda mají vlastní knihovničku. Měla pro ně připravené 
oblíbené  dětské  knihy,  které  si  děti  samy  prohlédly.  Nyní  už  se  pomalu  blíží 
Vánoce a u nás ve školce se vše připravuje na nejkrásnější svátky. Do té doby se 
ještě naučíme spoustu nových písniček, básniček a tanečků, namalujeme hodně 
obrázků a naši předškoláčci  se zase o kousek přiblíží  škole. Ve  školce  se máme 
rádi, je nám spolu dobře a totéž přejeme Vám všem. 
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STŘÍPKY 	ZA 	ZÁKLADNÍ 	ŠKOLY 	V 	KOBYLNICÍCH 	
Česká televize 

Ve  středu  15.  11.  jela  celá  pátá  třída  na  exkurzi  do  České  televize  v  Brně. Na 
recepci  na  nás  čekala  průvodkyně  ČT, moderátorka  pořadu  Dobré  ráno,  paní 
Petra Eliášová, která nás přivítala a seznámila s programem exkurze. 
Hned  na  začátku  prohlídky  jsme  viděli  model  kamery,  která  se  používala  
k  natáčení  v  letech  1996  –  2009  a  záznamový  stroj  z  druhé  poloviny  70.  let. 
Postupně  jsme  procházeli  kostymérnou  a  maskérnou,  kde  se  nám  děvčatům 
nejvíce  líbilo.  Paní  maskérka  nám  povídala,  jak  líčí  a  upravuje  všechny  
účastníky,  kteří  vystupují  v televizi.  Začíná  pracovat  již  ve  tři  hodiny  ráno,  
tak  aby  vždy  stihli  začátek  vysílání.  Postupně  jsme  procházeli  skladem  rekvizit. 
Bylo  tam mnoho  různých kulis, nejvíce mě  zaujaly kulisy  z pořadu AZ kvíz a AZ 
kvíz  junior.  Prohlédli  jsme  si  studio,  ve  kterém  se  natáčí  pořad  Dobré  
ráno  a  pořad  Sama  doma.  Klukům  se  nejvíce  líbilo  ve  studiu  technické  
kontroly. 
Dověděli  jsme  se,  jak  se  pouští  například  doprovodný  obraz  pro  zprávy.  Velmi 
zajímavé  bylo  také  povídání  o  pořadu  s  předpovědí  počasí  Rosnička.  Prohlédli 
jsme  si  i  studio  pro  zpravodajství,  odkud  se  každý  den  vysílají  zprávy  po  Jižní 
Moravě. 
V České televizi se mně moc líbilo a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. 

                                                                                              Ema Šnáblová, 5.třída 
 
 
Návštěva v České televizi 

Ve středu 15. 11. jsme s celou pátou třídou jeli na exkurzi do České televize. Ujala 
se nás moderátorka Petra Eliášová, která v České televizi moderuje pořad Dobré 
ráno. 

První zastávkou, kterou nám Petra ukázala byla maskérna a nahlédli jsme i do 
kostymérny. Potom  jsme byli ve  skladu  rekvizit. Podívali  jsme  se do  studií, kde 
pracují  režiséři. Navštívili  jsme  i  další  zajímavá místa,  jako  například  zvukárnu  
a střižnu. 
Čas rychle ubíhal a my jsme se museli rozloučit a odejít na autobus, kterým jsme 
se vraceli nazpátek do školy. Celou exkurzi  jsme si moc užili. Doufám, že se tam 
ještě někdy podíváme. 

                                                                                      Sofie Šestáková, 5. třída 
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Ve  3.  třídě  se  žáci  zabývali  tématem  šikany.  Co  si  pod  tímto  pojmem 
představují, měli za domácí úkol napsat. Zde jsou jejich příběhy: 

 
Ráno  jsem  přišel  do  školy.  To  bylo  ještě  v pohodě.  Ale  jak  byla  svačinová 

přestávka,  tak  se na mě domluvili  Jirka  s Petrem.  Petr mi  vzal boxík  a  začal  si 
s ním s Jirkou házet. Tak jsem musel běhat tam a zpátky. Až jsem vykřikl: „Dejte 
mi ho zpátky!“ Ale oni se smáli a nikdo se mě nezastal. Po dlouhé době mi ho 
hodili na lavici a nechali mě být. 

              Filip Matula, 3. ročník 
 
Terezka byla patnáctiletá dívka, která chodila  již na střední školu. Vždy byla 

pilná, pracovitá a ráda se věnovala škole. A proto se možná stala terčem šikany  
a posměchu. Jednoho dne si  ji vyhlédli chlapci ze třídy, chytili  ji a do vlasů a na 
kůži  jí  nalili  vteřinové  lepidlo. Musela  být  okamžitě  převezena  do  nemocnice, 
protože měla na hlavě popáleniny. Její rodiče řešili celou situaci s vedením školy. 
Pan ředitel vyřešil tento problém tak, že skupinku chlapců vyhodil ze školy.  

              Zuzana Jadrná, 3. ročník  
 
Umět  upéct  něco  chutného  se  podaří  málokomu.  A  přece  nabízíme  skvělý 
recept: 

Hromdulíky 
Budeme potřebovat: 
1 hrnek ovesných vloček 
1 hrnek moučkového cukru 
1 hrnek hladké mouky 
1 hrnek strouhaného kokosu 
špetka soli 
lžička mleté skořice  
½ šálku rozpuštěného másla 
½ šálku rozinek   
1 sáček prášku do pečiva 
1 lžíce medu  
3 lžíce horké vody  
 
 Všechny  přísady  smícháme  v míse.  Je‐li  těsto  moc  husté,  naředíme  ho 

troškou  vody.  Lžící  z těsta  vykrajujeme  úhledné  bochánky  a  pokládáme  je  na 
plech  s papírem  na  pečení.  Troubu  předehřejeme  na  180°C  a  pečeme  asi  
20 minut do zlatova.  

      Dobrou chuť přeje Lukáš Kokeš, 3. ročník  
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ŠKOLNÍ 	DRUŽINA  

Opět  je  tu prosinec. Dvanáctý měsíc, poslední v kalendářním  roce.  Je  to měsíc 
splněných přání,  tajemství a  rozzářených dětských očí. Ale  také  lidových  tradic  
a  zvyků,  které  se  ještě  tu  a  tam  dodržují.  To  jsou  svátky  vánoční,  které  se 
ukvapeným krokem blíží a nedají se zadržet. 
Pojďme se ale vrátit o tři měsíce zpět, do měsíce září. I v letošním školním roce je 
kobylnická  družina  téměř  plná.  Letos  si  nejen  školní  družina,  ale  i  celá  škola 
hrajeme na Indiány. Proto družinové výzdobě vévodí typický indiánský stan – týpí 
a okolo něj  jsou nazdobené  indiánské  čelenky  s pírky. Děti  získávají peříčka  za 
určité  soutěže,  hry  a  aktivity.  Výzdobu  dotváří  luky  s  šípy  na  schodišti  
a totemy z plastových lahví od tekutých prášků. Proto děkujeme všem, kteří nám 
přinesli  omyté  a  již  nepotřebné  láhve  na  totemy  a  staré  dřevěné  věšáky  na 
výrobu luků. 
Umět se orientovat ve své škole, vědět, kde se  třeba nachází sklep nebo půda, 
jak  se  jmenují  lidé,  kteří  ve  škole pracují, nebo  kde najdu  jídelní  lístek. To  vše  
a ještě mnohem víc se děti naučily hned v září při orientační hře po škole. 
Konec září patřil dýňovému  tvoření.  I když byl  letos nedostatek dýní, přesto  se 
nám podařilo nějaké dýně sehnat. Taktéž děkujeme. A tak si mohly děti vytvořit 
nejrůznější bubáky a  strašáky. Však  fantazii  se meze nekladou. A  jak  se dětem 
povedli? To  jste mohli posoudit  sami. Bubáci byli  k  vidění před  školou po  celý 
podzimní čas. 
Za  pěkného  počasí  jsme  v  polovině  října  uspořádali  pro  děti  podzimní  hrátky. 
Pomocníky nám byly děti ze 4. třídy, které nám pomáhaly na stanovištích. Úkoly 
byly zaměřené na dopravní výchovu a podzim. A tak si děti znovu oživily dopravní 
značky,  hledaly  rozdíly  v  obrázcích,  luštily  křížovku  na  téma  ovoce  a  zelenina. 
Svoje  jízdní  schopnosti  si  děti  ověřily  na  koloběžkové  dráze,  kterou měli  kluci 
pěkně připravenou. Na závěr čekaly na děti odměny. 
1.  listopadu  jsme  s  dětmi  navštívili místní  hřbitov. Děti,  které  věděly,  kde má 
jejich  rodina  hrob, mohly  svým  předkům  rozsvítit  svíčku.  Někdo  z  dětí  si  tak 
vzpomněl,  že  na  fotce  jsou  prababička  či  pradědeček  nebo  jiný  vzdálený 
příbuzný.    
V  listopadu probíhala drakiáda. Draky  jsme nejdříve  vyráběli  v družině.  Zdobili 
jsme  je  indiánskými  motivy.  A  na  konci  týdne  –  v  pátek  –  jsme  je  vypustili  
a nechali  je pořádně prolétnout. Počasí nám celkem vyšlo. Sice  foukal  studený 
vítr, někoho možná studil do  rukou, ale draci se na víceúčelovém hřišti prolétli 
nádherně. Za vynaložené úsilí při výrobě a pouštění draků byly děti odměněny 
sladkostmi a samolepkami. 
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Než Vám popřejeme veselé Vánoce, děkujeme všem, kteří se zajímáte o dění ve 
školní družině. Děkujeme  za poskytnuté  výtvarné materiály, použité odpadové 
věci a hračky. 
Radostné  Vánoce  prožité  v  kruhu  Vašich  blízkých,  dětem  bohatého  Ježíška  
a v novém roce 2018 hodně štěstí a zdraví 

                              Vám přejí vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková 
 
 

ZPRÁVY 	ZE 	SBORU 	DOBROVOLNÝCH 	HASIČŮ	

Hasičské závody v Ponětovicích 

Jako  posledního  závodu  v tomto  roce  jsme  se my  ženy  zúčastnily  dne  2.9. 
2017  soutěže v požárním  sportu v Ponětovicích. Tohoto  závodu  jsme  se mohly 
zúčastnit díky hasičům  z Bedřichovic,  kteří nám  zapůjčili na  soutěž  stroj. Tímto 
jim  patří  velké  poděkování.  I  když  jsme  byly  pouze  jedno  ženské  družstvo  
a  v nestandardní  sestavě  šesti  žen,  vyhrály  jsme  krásný  zlatý  pohár.  Naše  
ženské  družstvo  tentokrát  v sestavě  strojník  – Marie  Spáčilová,  savice  – Dana 
Cecálková, koš – Zdeňka Pospíšilová,  rozdělovač – Martina Garlíková, proudy – 
Marcela  Valová,  a  Kristýna  Fujsová,  která  měla  za  úkol  ještě  zapojit  
i hadice „B“ do požárního  stroje. Vše  jsme nakonec  zvládly na výbornou  i přes 
všechny  nástrahy  se  strojem  a  menším  počtem  závodnic.  Za  výsledný  
čas  v útoku  se  nemusíme  vůbec  stydět,  protože  byl  srovnatelný  s časem  
mužů. 

Někteří naši hasiči se také letos zúčastnili závodu v Ponětovicích, bratr Lukáš 
Žáček a bratr Leoš Hrdlička, kteří závodili s bratry z Bedřichovic a po napínavém 
boji po druhém pokusu obsadili 1. místo.  

 
 

Mladí hasiči 

Od  začátku  školního  roku  se  mladí  hasiči  připravovali  na  trénincích  na 
důležitý všestranný  závod v požárních dovednostech. S dětmi  jsme  se věnovaly 
především  střelbě  ze  vzduchovky,  uzlování,  zdravovědě,  práci  s buzolou  
a orientaci na mapě.  

V obci  Hlíně  u  Ivančic  7.  10.  2017  jsme  pak  ukázali  naučené  hasičské 
dovednosti.  Naše  nejmenší  děti  –  přípravka  ve  složení  Ervín  Cecálek,  Patrik 
Spáčil,  Martin  Horák,  Sofie  Bětíková,  Antonín  Špondr  a  vedoucí  družstva  
Věra  Šlapanská  se  umístili  na  1.  místě  a  obhájili  i  loňské  prvenství  za  
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naši  obec  Kobylnice.  V hasičské  zbrojnici  na  tréninku  jsme  pak  naše  umístění 
oslavili.  Mladší  žáci  Kobylnice  I.  ve  složení  Ema  Zlatníková,  Jan  Fojtík,  Jakub 
Florian,  Ludvík  Cecálek  a  Julie  Šlapanská  se  umístili  na  19.  místě.  
Mladší  žáci  Kobylnice  II.  ve  složení  Jakub  Spáčil,  Vanesa  Bětíková,  Eliška 
Šlapanská, Denis Pospíšil, Tereza Kopřivová se umístili na 21. místě z 31 družstev. 
Starší žáci ve složení Patrik Florian, Fabián Hastík, Petr Polák, Markéta Němcová 
a  Nela  Parmová  se  umístili  na  19.  místě  z 26  soutěžních  družstev.  
Poučení  z chyb  ze  závodů  nyní  víme,  co  musíme  ještě  do  jarní  přípravy  
zlepšit. 

Od  branného  závodu  jsme  se  každou  další  schůzi  věnovali  přípravám  na 
soutěže  v uzlování.  První  soutěž  v uzlování  proběhla  v Drnovicích  a  konala  se  
11.  listopadu  v kulturním  domě.  Přípravka  se  probojovala  do  finále  
o první 4   nejlepší místa, kde nakonec po náročném boji obsadila 2. místo, další 
přípravka obsadila 9. a 18. místo. Mladší žáci se umístili na 34. místě a starší žáci 
na 23. místě. 

I  nadále  pokračujeme  v přípravách  na  uzlovací  soutěže,  které máme  ještě 
před sebou. Poučeni z chyb a nezdarů věříme, že se nám vše nakonec podaří tak, 
jak má. Vždyť v letošním roce jsme se naučili spoustu nových a zajímavých věcí o 
hasičině a zažili nejedno dobrodružství. 

Dětem chystáme překvapení v podobě mikulášských závodů v Těšanech pro 
starší  žáky  a  také  nemůže  chybět  pro  všechny  hodné  a  pilné  hasiče  vánoční 
besídka s dárky od Ježíška                       

                                   
Uzlovací soutěže  mládeže 2017‐ 2018 

Hrušovany u Brna  25. 11. 2017 
Brno‐ Starý Lískovec  27. 1. 2018 
Hostěrádky‐Rešov  10. 2. 2018 
Brno‐ Bosonohy  24. 2. 2018 

 
Štafeta 4x60m      Brno, hala Vodova       28. 1. 2018 

 
 

KAM 	S 	NÍM? 	
Nezadržitelně  se  blíží  Vánoce  a  ty  s sebou,  kromě  radosti  z dárků,  nesou 

leckdy  i  starost,  jak  se  zbavit  obalového materiálu.  S relativně malým  úsilím  a 
třeba  i se zapojením dětí, které by  tato  činnost mohla na chvíli  i zabavit, byste 
„jedním vrzem“ mohli tento problém vyřešit a zároveň udělat i něco pro ochranu 
životního  prostředí.  Pro  někoho  je  to  samozřejmost,  pro  někoho  to  znamená 
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„být  in“,  jiným slovem být moderní. O co  jde? Obec mimo  jiné  také sbírá starý 
papír  a  každoročně  pamatuje  na  mateřskou  školku  i  na  družinu  ve  škole 
zakoupením  nějakého  vybavení  nebo  materiálu  pro  výtvarnou  činnost  navíc, 
mimo  rozpočet  školy.  Právě  vstřícnost  občanů  ve  sběru  starého  papíru  nám 
takový  krok  umožňuje,  protože  škole  přispíváme  výtěžkem  za  sběr  starého 
papíru.  Proto  by  bylo  velmi  vhodné  nevyhodit  papírové  obaly  od  dárků  do 
popelnice,  ale  poskládat  je  na  rozumný  rozměr  –  právě  u  toho  by  se mohly 
zapojit  i  děti  –  a  po  svázání  takový  balíček  papíru  odložit  ve  středu  ráno  po 
Vánocích,  tedy  27.  prosince,  před  dům,  odkud  to  naši  zaměstnanci  seberou  
a shromáždí. Pokud by zrovna pršelo nebo bylo opravdu hodně mokro, nechejte 
papír ve vchodu nebo ve vjezdu do domu. A tím pádem nejenom „budete in“, ale 
zároveň  i přispějete  dětem na  vyšší  standard  prostředí  nebo  činností  ve  škole  
a školce. 

Už teď bych vám za to chtěl poděkovat! 
Lubomír Šmíd, starosta obce 

 
 
 

DÁREK 	PRO 	LEPŠÍ 	OCHRANU 	PŘÍRODY 	
Obec  před  třemi  roky  získala  dotaci  na  nákup  kompostérů  a  následně  je 

rozdávala veřejnosti. I poté, co byly rozdány všechny kompostéry, jsme evidovali 
další zájemce o tuto užitečnou věc. Proto jsme spolu s dalšími obcemi ve svazku 
obcí  Mohyla  Míru  znovu  požádali  o  dotaci  a  teď  na  konci  roku  se  podařilo 
kompostéry získat. Každý kompostér má hodnotu zhruba 2.600 Kč, obec na něj 
přispívá částkou asi 400 Kč a zbytek je z dotace.  

Zkušenost  z předchozích  tří  roků  ukazuje,  že  je  vhodné  mít  na  zahradě 
kompostéry dva. Proto nabízíme všem domácnostem možnost vybavit se  tímto 
pomocníkem do zahrady. Kdo má doma  jeden, může si vyzvednout  ještě  jeden 
další,  kdo  zatím  s kompostováním  nezačal  a  chce  svůj  zahradní  a  kuchyňský 
odpad likvidovat ekologicky, může dostat i dva kusy.  

Kompostéry  si  můžete  vyzvednout  vždy  v pondělí  odpoledne  na  vrchním 
dvoře  nebo  po  domluvě  s panem  Dolanským.  Při  vyzvednutí  stvrdíte  svým 
podpisem,  že  kompostér  budete  používat  na  kompostování  biologicky 
rozložitelného odpadu a zároveň, že bude nejméně 5 roků umístěn na katastru 
obce Kobylnice. 

Lubomír Šmíd, starosta obce 
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TŘÍKRÁLOVÁ 	SBÍRKA 	V 	OTÁZKÁCH 	A 	ODPOVĚDÍCH 	
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky? 
65  %  peněz  zůstává  v obcích,  kde  se  vykoledovaly.  Dalších  15  %  jde  na 

činnost  regionální  (diecézní)  charity.  Celkem  10  %  jde  na  pomoc  v zahraničí 
(např.  při  zemětřesení  nebo  povodních).  5 %  jde  na  celostátní  projekty  a  na 
samotnou organizaci sbírky jde zákonných 5 %. 

Nemáme patent na tříkrálové koledování 
Koledovat může každý. Tříkrálové koledování  je  lidový zvyk a Charita Česká 

republika se chopila této tradice ve prospěch potřebných. 
Jak poznat falešného koledníka 
Pravý  koledník  Charity  Česká  republika  se  může  prokázat  kolednickou 

průkazkou a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud někdo tvrdí, že koleduje 
ve  jménu  Charity  ČR  ve  prospěch  Tříkrálové  sbírky  a  nesplňuje  výše  uvedené, 
pokládáme  ho  za  falešného  koledníka.  V takovém  případě  mu  prosím 
nepřispívejte a kontaktujte místní charitu nebo tks@charita.cz. 

Kolik musí být vedoucímu skupinky? 
Alespoň  jeden  člen  kolednické  skupiny  musí  být  držitelem  občanského 

průkazu, tedy musím mít alespoň 15 let. 
Využíváme dětskou práci? 
Děti  se  do  koledování  zapojují  z vlastní  vůle,  ve  svém  volném  čase,  se 

souhlasem rodičů a bez nároku na mzdu. Celkových 60 tisíc dobrovolníků věnuje 
svůj  čas  a  energii,  aby pomohli potřebným,  lidem  v nouzi. Dobrovolnictví není 
otázka věku, ale hodnot. 

Co se děje s penězi v pokladničkách? 
Pokladničky  se v souladu  se  zákonem o  sbírkách  rozpečeťují na příslušných 

obecních  úřadech  pod  úředním  dohledem  je  obsah  spočítán,  vykázán  v zápisu  
o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na sbírkový účet. 

Sbírka  je celostátní.  Jejím pořadatelem  je Charita Česká republika se sídlem  
v  Praze,  dle  osvědčení  vydaného  Magistrátem  hlavního  města  Prahy  ze  dne  
15. 10. 2012 č. j. S‐MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně 
platnými právními předpisy. 

Souvisí financování Charity Česká republika s církevními restitucemi? 
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je 

zajišťované  z více  zdrojů  a  je  velmi  závislá  na  darech,  grantech  a  dotacích. 
Církevní restituce se jí nijak netýkají. 

Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům? 
Naprostá  většina  vybraných  peněz  putuje  na  zdravotní  a  sociální  služby. 

Charita  Česká  republika  dále  poskytuje  pomoc  cizincům,  kteří  mají  platné 
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povolení k pobytu, nebo kteří v České  republice požádali  či  již  získali azyl. Tedy 
státem  registrovaným  osobám.  Další  část  pomoci  směřuje  do  míst  konfliktů 
s cílem umožnit lidem zůstat v jejich domovech. Rozdělení peněz viz otázka 1. 

Veškeré  informace  o  sbírce  jsou  na  www.trikralovasbirka.cz,  včetně 
v minulosti podpořených projektů a záměrů na rok 2018. 

Kam směřovat média v případě témat přesahujících váš region: 
Jan  Oulík,  tiskový  mluvčí  Charity  Česká  republika  tel.:  296  243 341,  
mobil: 603 895 984, e‐mail: jan.oulik@charita.cz 
 
 
KDO 	JSME, 	ANEB 	CO 	NÁM 	POVÍ 	MATRIKY 	
Jak to vše začalo 

Pátrání po předcích začalo v naší rodině docela nedávno, v roce 2007. Tehdy 
se  nám  do  rukou  dostala  rodová  publikace,  a  v  ní  pro  nás  dosud  neznámá 
informace,  že  maminka  mého  manžela,  rozená  Škrdlíková,  pochází  z rodu 
svobodných  pánů  Škrdlíků  ze  Škrle  a  Škrdlovic.  Rodokmen  tohoto  rodu  je 
zpracován  do  12.  století.  Pro  nás  je  také  zajímavostí,  že  se  tento  rod  přátelil 
s hrabaty  Mittrowskými.  Jeden  z  prastrýců  dostal  jméno  Vladimír  po 
předposledním majiteli sokolnického zámku. To vše byl  impuls pro mého, tehdy 
patnáctiletého, syna k tomu, aby začal vytvářet  rodokmen ostatních  členů  jeho 
rodiny. Postupně začal sbírat informace od starších členů rodiny a také je získával 
v archivu  v Rajhradě.  Pak  však  bádání  po  nějaké  době,  z důvodu  studia  na 
školách,  přerušil.  Rodokmen  jsem  zase  k životu  probudila  až  já,  v  roce  
2013.  Měla  jsem  v té  době  více  času  a  také  mě  už  omrzely  nekonečné  
televizní  seriály.  Vyměnila  jsem  tedy  televizní  obrazovku  za  počítačovou  
a  začala  si  vytvářet  vlastní  detektivní  seriál,  o  který  bych  se  s vámi  chtěla  
podělit. 

 
Něco na úvod 

Koho zajímá historie, může se v několika dalších vydáních listů dovědět něco 
o  rodech kobylnických  sedláků. A proč právě o nich? Na  to  jsem  se ptala  také, 
když  jsem  z německého  kurentu  u  svých  předků  „louskala“  povolání  jako 
Familiant,  což  je  dědičný  nájemce  panské  půdy,  nebo  Wiertler  –  čtvrtláník, 
majitel  polností  o  dnešní  výměře  asi  6  ha.  Také  Halbhufner  –  půlláník, 
hospodařící na výměře asi 9 ha, Bauer – rolník, apod. Poté, co jsem byla vtažena 
do děje  těchto starých dob,  jsem odpověď našla. Moji prarodiče nějakou dobu 
před kolektivizací hospodařili na zmiňovaném půllánu. To znamená, že pocházeli 
ze selských rodin, protože na selském mohl zůstat syn, jehož manželka byla také 
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ze  selského,  rozuměla hospodářství  a přinesla  věno,  které  se  často použilo na 
vyplacení sourozenců. A tak to šlo dál a dál do minulosti. Nebýval to jen nejstarší 
syn,  jak  jsem  se  mylně  domnívala,  ale  velkou  roli  zde  hrál  právě  výběr 
manželek, pravděpodobně dohodnutý někým z rodiny. Rozhodnutí o dědici bylo 
samozřejmě  vždy  na  hospodáři.  Pokud  v rodině  nezůstal  syn,  v hospodaření 
pokračovala  dcera  s manželem,  který  měl  zkušenosti  práce  v hospodářství. 
Takhle  to muselo být, aby  tzv. grunt byl zachován. A že  to nebylo  jednoduché, 
můžeme  také  vyčíst  z matrik.  V době,  kdy  nebylo  žádné  sociální  ani  zdravotní 
pojištění, mohla  ke  ztrátě  gruntu  vést  nemoc  nebo  živelná  pohroma,  důvodů 
bylo  mnoho.  Nejvíce  ke  ztrátě  docházelo  z důvodu  úmrtí  hospodáře.  Pokud 
neměl  dospělé  děti,  často  šel  grunt  do  dražby.  Také  jsem  se  setkala  s mnoha 
mladými snoubenci ve věku 17 nebo 18  let  (plnoletost byla dříve až od 24  let), 
kteří  se museli brát ne  z důvodu,  který bychom dnes očekávali   (děti  se  jim 
narodili  třeba  až  po  roce  nebo  dvou),  ale  proto,  že  rodiče  náhle  zemřeli  
a oni museli převzít hospodářství. Z nízkého věku nevěsty  lze  také vyčíst  to,  že 
bylo  známo,  že  dostane  velké  věno,  proto  se  ženiši  předháněli,  kdo  dřív  
si o ni řekne.  

Takové souvislosti se dají z matrik vyčíst, ovšem až po osvojení zmiňovaného 
kurentu. Někdy ani to nepomůže, pokud bylo psáno nekvalitním inkoustem nebo 
byl  zapisovatel ovlivněn množstvím  tekuté výslužky při křtu . Další  informace  
o předcích se dají  také získat ze sčítacích operátů, gruntovních knih, z pomníků 
na  hřbitovech,  apod.  Ještě  bych měla  zmínit,  že  informace  čerpám  převážně 
z matrik  narozených,  oddaných  a matrik  zemřelých,  jejichž  digitální  kopie  jsou 
zveřejněné  na  internetu. Moravský  zemský  archiv  je  na  www.actapublica.eu. 
Podle  toho,  jak  byly  zachovalé,  jsou  matriky  podle jednotlivých  farností 
zveřejněné od 18. století po matriční knihy, v nichž byl poslední záznam učiněn 
před  sto  lety.  Rodokmeny  se  dají  vytvářet  v souborech,  které  jsou  zdarma  ke 
stažení  na internetu.  Věda,  která  se  zabývá  bádáním  pro  předcích  se  nazývá 
Genealogie. Z genealogického hlediska by měl  rodokmen obsahovat  jen předky 
po mužské  linii  –  rodu.  Zápis,  ve  kterém  jsou  i  předkové manželek,  se  nazývá 
vývod,  pokud  je  vytvářen  od  nejmladších  členů.  Rozrod  je  zase  zápis  od 
nejstarších po jejich děti. Ve skutečnosti se tyto názvy moc nepoužívají, takže se 
budu držet známějšího – rodokmen.  

V příštích vydáních kobylnických  listů se můžete dočíst něco o dávné historii 
některých  kobylnických  selských  rodů.  První  díl  bude  o  rodu  Benešů,  jehož 
členové v roce 1853 koupili půllán na č. 4 v Kobylnicích. Troufám si říci, že s tímto 
rodem  je  spřízněna  čtvrtina  obyvatel  Kobylnic,  která  se  zde  v minulém  století 
narodila. 

Alena Ulbrichová 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma
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Otevření Anvete senioru: prosinec 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít 
aktivní stáří v  kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna 
v  obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39  nájemních bytech, o velikostech 
1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do 
dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých bytových jednotek 
také centrum aktivit a služeb (společenské místnosti, kavárnu, zimní zahra-
da, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, 
…). Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním al-
tánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je určen pro soběstačné seniory, 
kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby 
nabídnout externí pečovatelskou službou. 

Bližší informace:
Veronika Křížová  Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301  mob: 728 944 363
www.anvete-senior.cz info@anvete-senior.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Štěst, zdraví vinšujem Vám!

Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny

Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku

K+M+B 2018 již brzy u vás

Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou malí koledníčci chodit

ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěst a zdraví.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství

nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají

dobrovolné dary z jednotlivých domácnost. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.

Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktvity a činnost Nízkoprahového centra pro dět a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá

řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektvně rozvážet humanitární pomoc lidem

v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolest s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost,

kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými.

Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní

žaluzie, které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtm pro

nás péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné rady. Pro  tyto účely plánujeme vybudovat pietní

místo, které bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k  poskytování

lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou

službu, humanitární balíčky nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji

tak, aby nikdo nestrádal.

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz
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PŘIDEJTE SE 
NAŠEHO TÝMU

HLEDÁME KOLEGY 
NA RŮZNÉ OPERÁTORSKÉ 

KČ. PŘEDCHOZÍ 
ZKUŠENOST

NUTNÉ, VŠE VÁS NAUČÍME.

íce informací na 



Mateřská škola

Procházka pro děti

Filip Jecha

Viktor Vymazal

Štěpán Vlach
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