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Údržba chodník ů letos v zim ě podruhé  ☺☺☺☺ 
V minulých Listech jsem se na Vás všechny obyvatele obrátila s žádostí o spolupráci 
při zimní údržbě chodníků před rodinnými domy. V té době to vypadalo, že zima letos 
ani sníh nepřinese. Ale zima vystrčila drápky, přímo drápy hned po Novém roce a 
nasypala na nás pěknou kalamitu. A do poloviny března, kdy píšu tyto řádky, se své 
vlády stále nevzdává. A je moc dobře, že jsme se nevzdali ani my a se sněhem jsme 
si poradili. Samozřejmě, že nebylo vždycky všechno uklizeno hned, ale nakonec se 
nám společnými silami vždycky podařilo uklidit to, co bylo potřeba. 
Touto cestou bych velice ráda poděkovala Vám všem, kteří jste s obcí spolupracovali 
a před svými domy jste uklízeli. Byla Vás naprostá většina a svědčí to o velké 
podpoře, kterou má obec u Vás - obyvatel. Jsem velice ráda, že nebudeme nuceni 
utrácet za zimní údržbu horentní sumy a vyzkoušeli jsme si, že spolupráce opravdu 
funguje a může být ku prospěchu nás všech. 
Ráda bych také poděkovala za spolupráci všem našim brigádníkům, kteří nastupovali 
při sněžení vždy v pět hodin ráno a snažili se ze všech sil, abychom při cestě do práce 
měli chodníky na zastávkách i na ostatních veřejných prostranstvích umetené. A 
většinou se jim to dařilo. Velké úsilí museli vynaložit zvláště při první kalamitě 9. ledna, 
kdy úklid komplikovalo také náledí a vítr. Ale ve spolupráci s technikou se nám 
nakonec vždy podařilo uvést naše silnice a chodníky do provozuschopného stavu. 
Samostatnou kapitolou je silnice v nově vybudované lokalitě. Tato silnice nepatří obci 
a protože obec nemůže vkládat finanční prostředky do údržby něčeho, co jí nepatří a 
k čemu nemá žádné (ani vlastnické ani uživatelské) právo, silnice bývala 
v nevyhovujícím stavu. Navíc silnice doposud není zkolaudovaná a není v ideálním 
technickém stavu. Pokud by se obec přesto odhodlala zaplatit údržbu něčeho, co není 
její a došlo by při této zimní údržbě ke škodě na majetku (techniky na zimní údržbu, 
silnice, jakéhokoliv majetku v okolí silnice nebo například auta zaparkovaného na 
silnici) nebo na zdraví, veškeré náklady na odčinění škody by musela nést obec. Za 
těchto podmínek rozhodla rada obce, že není odpovědné vstupovat do takového 
rizika. Přitom s majitelem silnice má obec uzavřenou smlouvu, podle které v okamžiku, 
kdy bude silnice předána obci, obec je připravena zajistit veškerou údržbu - zimní i 
letní - tak, jako na ostatních místních komunikacích. Pevně věřím, že v průběhu 
letošního roku se nevyhovující stav podaří změnit a údržba v příštím roce bude 
probíhat i v nových ulicích Kobylnic již standardním způsobem. 
 
 
Táborská  
Po několika letech příprav a vyjasňování  možností a variant, co by bylo na pozemku 
„předzahrádek“ na ulici Táborské nejvhodnější, nejpraktičtější, nejpotřebnější, 
nejpříjemnější, nejbezpečnější.... jsme koncem loňského roku nechali vypracovat 
projekt, který zohledňoval jak představy obce tak potřeby obyvatel ulice Táborské a 
navíc by zajistil, aby při vjezdu do Kobylnic nebyli návštěvníci i jen projíždějící 
motoristé pohoršováni vzhledem tohoto prostranství. Naopak, aby se plocha bývalých 
zahrádek stala pohodovým a praktickým prostranstvím, které bude lahodit nejen oku, 
ale bude splňovat i bezpečnostní předpisy a bude pro všechny příjemným místem 
k životu.  
Po několika peripetiích bylo rozhodnuto, že na tomto místě vznikne parkoviště, menší 
dětské hřiště a parčík pro příjemné posezení. Bohužel jen rozpočet tolik potřebného 
parkoviště v současné době překračuje finanční možnosti obce, a proto prozatím 
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hledáme možné finanční zdroje, které by pomohly realizovat úpravu „předzahrádek“ a 
to případně i po etapách. 
 
 
Mikulášské odpoledne v roce 2009 
 

se nám nakonec proměnilo na rozloučení se s Mikulášem, čertem a andělem se 
slavnostním rozsvěcením Vánočního stromu. Setkání proběhlo po rozsvícení 
vánočního stromu u Ježíškovy pošty, kde odvážné děti řekly Mikulášovi básničku a 
všechny děti odcházely s malým dárkem. Mikuláš se s dětmi rozloučil a slíbil, že se 
za rok opět setkají:-). 
 
 
Tříkrálová sbírka 2010 
 

Charita srdečně děkuje všem, kteří přispěli ve tříkrálové sbírce. 
V Kobylnicích se letos vybralo 29.068,- K č. Je to o 3128,- Kč více než 
v loňském roce. Všem dárcům patří upřímné poděkování. 
Starostka děkuje koledníkům, kteří se vydali do ulic a obětovali svůj volný čas 
a pohodlí pro dobrou věc. Velké díky patří Magdě Šmídové, Klaudii Bílé, 
Jiřímu Zichovi  a Vaškovi Šmídovi, kteří vedli kolednické skupinky. 
Poděkování patří i koledníkům, kteří chodili nevlídném počasí. Přesto jim to 
neubralo dobré nálady. Byli to Žanetka Štefková, Nikol a Timon Královi, Bára 
Pešková, Šimon a Adam Kvasničkovi, Anetka Zichová, Kačka Boháčková, 
Sabinka Pastyříková, Deniska Vejmolová, Martinka Trhlíková  a Honza 
Žbánek. Za jejich dobrý skutek jim patří velký dík. 

 

 
VII. Obecní ples  

Letošní VII. ročník Obecního plesu se konal 16. ledna 2010. Většinou sedmička je 
magické a šťastné číslo. Nevím, čím to je, ale pro nás, co se týče návštěvnosti, moc 
šťastné nebylo. Přišlo jen 107 platících návštěvníků.  Můžu říci, že na kvalitě plesu to 
nic neubralo, ale přeci jenom, když je v sále tak 180 lidí,  je atmosféra mnohem lepší. 
K tanci a poslechu nám hrála skupina IMPULS z Blučiny. Mladí tanečníci z Tanečního 
klubu v Telnici nám předvedli různé tance jak latinskoamerické, tak i klasické. Po 
zahájení paní starostky se zábava rozjela v plném proudu. V letošním roce hrála 
kapela velice dobře. Neměla žádné velké přestávky i atmosféra byla příjemná. Na 
další rok již máme zajištěnu jinou kapelu. Jde o to, abychom změnili repertoár. I 
přesto, že přišlo méně lidí, tak ti co přišli, se dobře bavili. Velkým plusem bylo to, že se 
v málo obsazeném sále dobře tancovalo. Druhé vystoupení nám předvedly tanečnice 
z Brna a mělo též své kouzlo.  
Losování vstupenek i tomboly proběhlo velice rychle, takže jsme nebyli moc unavení 
z dlouhého sezení než skončí losování. Výher bylo jako vždy hodně a poměrně 
hodnotné ceny, takže se bylo na co těšit. Chtěla bych jen vzkázat všem, kteří na ples 
nechodí, že v naší obci opravdu nejde o žádnou přehlídku plesových šatů. Není nutné 
kupovat velké plesové róby. Společenské oblečení má každý doma a může přijít 
v tom, v čem se cítí příjemně. Snad Vás na příští rok přesvědčím, abyste se přišli 
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pobavit, nejedná se o módní přehlídku. Obecní ples by měl být setkáním lidí, kteří se 
chtějí pobavit a podpořit akci.  
Nesmím zapomenout na ty, kteří nám přispěli velkou části do tomboly.  
Byli to: Manželé Kučerovi - restaurace Za Kovárnou, František Beneš - plyn, topení, 
VAFR s. r. o. František Vašíček, BONAPART s. r. o. Kobylnice - Petr Beneš, 
BONAGRO Blažovice p. Klaška, ČMSS pí Šmídová Drahomíra, Lukáš Dolanský, 
Luboš Šmíd, manželé Ulbrichovi, Michal Konečný, Renata Vávrová, paní Chmelová, 
manželé Dolákovi, Marek Zlatkovský s manželkou, kadeřnictví Marcela Šťastná, místní 
hasiči, zastupitelé obce, členové kulturní komise i ostatních komisí.  
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří byli ochotni pomoci při organizování plesu: pí. 
Ustohalová, Zdenka Karmazínová, Alena Ulbrichová a členové zastupitelstva.   V 
pokladně při prodeji vstupenek a losů se úkolů velice dobře ujali pánové Beneš Alois, 
Beneš František, Karmazín Václav, Tůma Aleš st. Velký dík patří též Radce Houbové, 
která nám napekla vynikající dorty do tomboly.  
 
Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se moc omlouvám, je to nedopatřením, ale dík 
patří všem, kteří se i jen malou části podíleli na přípravě a průběhu plesu. Bez pomoci 
všech těch dobrovolníků a ochotných lidí, by se nemohlo nic uskutečnit.  
Ještě jednou všem mnoho díků 
                                    Za kulturní komisi Jana Poláčková 
 
 

KLAS - Klub aktivních seniorek aneb DÁMSKÝ KLUB V K OBYLNICÍCH 
V loňském roce obdržela obec prostřednictvím pí. Petry Štefkové pozvání Centra pro 
rodinu a sociální péči v Brně na semináře týkající se aktivního života i v seniorském 
věku. Semináře se účastnila paní Ing. Zdenka Karmazínová a načerpala v něm 
inspiraci.  
Koncem loňského roku se uskutečnily první schůzky žen a já si tady trochu troufale 
dovolím říct holek v nejlepších letech  a doufám, že mi to dámy prominou - protože 
dámy, které v pondělí dopoledne klubovnu navštěvují, jsou opravdu duchem mladé, 
mnohdy si proti nim připadám trochu stará a to jsem ve věku jejich dětí. Na těchto 
schůzkách je vždycky veselo. Pro dokreslení toho, co například se v pondělí 
dopoledne v klubovně děje přikládám část dopisu, který mi napsala koordinátorka 
seniorských programů Centra pro rodinu a sociální péči paní Dana Žižkovská: 
 

Vážená paní starostko, 
v pondělí, 18. 1. 2010 jsem s radostí přijala pozvání paní Karmazínové k návštěvě 
KLASu. 
Chtěla bych Vám poděkovat, za vstřícný postoj obce k tomuto aktivizačnímu 
programu pro seniory. KLAS se u Vás velmi dobře rozvíjí a obsahuje prvky a jejich 
posloupnost tak, aby přinášel opravdu užitek pro jejich účastníky.  
Paní Karmazínová, absolventka našeho kurzu A KLAS (animátor klubů aktivních 
seniorů),  byla velmi dobře připravena, celé dopoledne se neslo v otevřeném, 
srdečném prostředí. Jednotlivé prvky (trénink paměti, psychomotorická cvičení, 
nácvik kompetencí i hlavní téma setkání) na sebe příjemně a dle rozpisu navazovaly, 
aniž by bránily svobodnému a otevřenému vyjadřování účastnic. Jejich náměty a 
připomínky byly přijímány pozorně a vedly k obohacení všech. 
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Také je vidět, že  v  prostorách, včetně sociálního zázemí a kuchyňky, jsou už dobře 
zabydleny. 
Na závěr bych uvedla jednu krásnou lidskou skutečnost – jedna účastnice přinesla dvě 
velké termosky a paní Karmazínová to komentovala s tím, že si raději vše připraví 
dopředu, aby pak nemusely odbíhat do kuchyňky. Jaké bylo moje překvapení, když 
místo kávy nebo čaje jsem mohla s ostatními ochutnávat pravý starodávný recept na 
svařené víno s badyánem. Věřte, že to zmrzlé ráno, kdy mnohé už dávno měly za 
sebou odklízení sněhu před svými domy, se dostatečně prohřálo a pečlivě nachystané 
plátky pomeranče a citronu byly moc milé. 
Věřím, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat.  
                              S přáním pěkného dne,  
   Dana Žižkovská, koordinároka programů pro seniory 
                                           Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Josefská 1 

                                                                                                                                                      
A nezůstává jen u schůzek, dámy navštěvují solnou jeskyni, na jejich pozvání jsem se 
s nim účastnila exkurze do nového Moravského zemského archivu v Kampusu v Brně-
Bohunicích, které se účastnili i zájemci o historii z pátečního „Čtení z kronik“. Dobrou 
duší Dámského klubu je právě paní Zdenka Karmazínová. Doufejme, že jí ještě dlouho 
nevyschnou nápady pro další činnost. A kdyby se náhodou někdy octla v úzkých, 
věřím, že její klubové kolegyně jí přispěchají na pomoc s inspirací. Jediné, co dámy 
trápí, jak vyplynulo z „bleskového průzkumu agentury JPP“ (narozdíl od běžné 
zvyklosti není název agentury Jedna paní povídala, ale správně zní: Jedna paní psala 
a já za tyto připomínky děkuji) je nedostatek židlí v klubovně a to už je zase úkol pro 
obec, aby zasáhla a nedostatek doplnila. 
Poskytly nám také jednu z hádanek, kterou luští. Zkusme si tedy procvičit paměť: 
Z písmen, která jsou obsažena ve slově KOBYLNICE se pokuste vytvořit co nejvíc 
dalších slov a zapište je. Nemusí být použita všechna písmena ale žádné písmeno 
nesmí být použito 2x. Příklady: Lybie, len, celník,.... Průměrný počet slov je cca 100, 
rekordmanka vytvořila 146 slov. A co Vy? Hledáme další rekordmany!!!! 
 

Protože klubovna za knihovnou je v pěkném stavu a je možno ji využívat celodenně i 
celotýdenně, je otevřena i dalším podobným aktivitám. 
 
 
 
Kobylnické hody d říve a dnes (podruhé) 
Období před okupací až rok 1945  
V této zprávě je mnoho chybného, tak to chci upřesnit, jak to mám ve své paměti: 
V neděli po 5. srpnu bývaly hody. Ve 2 hodiny se shromáždili „u křížka“, to jest na 
rozcestí u mlýna (křížek stojí před domem č. 118 dospělí, děti, mládež, hudba a 4 
orelští stárci a stárky. Starší bratr, p. Matula, začal modlitbou a pak nadříkával 
některou mariánskou píseň a všichni zpívali doprovázeni hudbou. Při tom se seřadili 
do průvodu, napřed děti, pak mládež, stárci, hudba, muži, ženy. Průvodem šli ke 
zvonici. Tam byla zastávka, modlitba k Panně Marii a pak zase s písní a hudbou 
k pomníku padlých v první světové válce. Tento pomník stál na návsi před domem č. 
23 (Chlupová). Tam jsme se pomodlili za padlé vojíny, hudba zahrála píseň padlým 
„Hoši od Zborova, vy už klidně spíte, vy se nikdy více domů nevrátíte...“. 



 7 

Pak se pokračovalo průvodem s písní a hudbou ke „kapličce“, to je místo, kde se dnes 
říká u pomníku padlých rudoarmějců (Na Budínku). Pomník tam tehdy ještě nebyl. 
Tam byla pobožnost zakončena, muzikanti zahráli pochod a lidé se rozešli „na plac“. 
Stárci s hudbou pak šli přes dědinu, orelští k Benešovým, sokolští „Za kovárnu“. 
Nevzpomínám si, že by se sokolští stárci zúčastnili hodové pobožnosti. Mše svatá, jak 
je v Kobylnických listech 4/2009 psáno, vůbec se tehdy nesloužila. 
Za okupace nesměly být zábavy a ani průvody nebyly povoleny, tak bývalo ve 2 
hodiny u zvonice jen modlení. Kromě modliteb a písní mariánských jsme se modlili za 
vlast, za náš národ. Písně „ Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš“ a „Svatý 
Václave“ byly zpívány s úpěnlivou prosbou a dojetím. 
Myslím, že to bylo v roce 1942, když jsme my, mladí, po pobožnosti u zvonice šli 
k Vičarům č. 9 na dvůr a tam jsme tancovali. Nevím, jakou jsme měli hudbu, jestli 
z gramofonu nebo někdo na harmoniku. 
Mše svatá u zvonice byla sloužena poprvé roku 1968 (nebo 69), pak byla zakázána, 
sloužena bývala dále až od roku 1991. 
Fotografii se stárky v selských krojích má paní Věra Floriánová . 
Všechny poutě a pobožnosti vedl a řídil, to znamená že se modlil a nadříkával písně p. 
Jonáš Matula. Někdy mu pomáhal p. Silvestr Klaška a pan Pivoda z ul. Táborské 114. 
 
V Kobylnicích, 20. prosince 2009                               zapsala Ludmila Bílková  

 
 

A douška na záv ěr:  Jménem redakce Kobylnických listů moc děkuji za oba příspěvky 
ke kobylnickým hodům (jak v posledním loňském čísle tak i v tomto). Mladé stárky, 
které popisovaly hody hodně zeširoka věnovaly popsání tradice hodně času a sil a 
čerpaly z více zdrojů - z kronik i z vyprávění pamětníků. Informace, které získaly byly 
rozmanité a ony je zpracovaly podle svých zkušeností, to znamená, že mnohé, co 
nebylo řečeno nebo popsáno do posledního detailu, domyslely podle své současné 
zkušenosti. Tak například vznikla chyba, kdy bylo řečeno, že u zvonice se konala 
pobožnost = současná mše svatá nebo bylo řečeno, že u kapličky a ono to nebylo u 
zvonice, jak by předpokládal současný teenager, ale u pomníku rudoarmějců, který 
v popisované době ještě vůbec nestál …atd. 
Jsme velice rádi, že vznikl první článek a ještě větší radost máme z toho, že podnítil 
vzpomínky pamětníků. Ohlas svědčí o tom, jaké pozornosti se Kobylnické listy těší. A 
velice děkujeme i za dnešní příspěvek, který osvětlil některé nejasnosti. 
Já bych si dovolila polemizovat s tvrzením, že po roce 1969 byla poprvé sloužena mše 
až v roce 1991. Ale tady mě zrazuje paměť a proto bych ráda vyzvala všechny 
pamětníky, aby zkusili probudit své vzpomínky, protože já si myslím, že mše svatá u 
Zvonice se sloužila už v 80. letech. V Kobylnicích bydlím do roku 1985 a pamatuji si, 
jak jsme v roce 1986 šli po obědě na hodovou mši ke Zvonici. Nevím však, jestli to 
byla první po mnoha letech nebo kdy se sloužila první po roce 1969. Pokud to někdo 
pamatujete, ozvěte se, třeba dáme historii hodů dohromady společně.  

za redakční radu Dana Šmídová 
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Bilance roku 2009 
 

      Rok s rokem se sešel a my, členové MS ODS Kobylnice, bychom měli provést 
bilanci a analýzu aktivit loňského roku. 
         Loňský rok byl pro nás pro všechny rokem plných změn a očekávání. A právě 
proto bylo důležité, se při tom veškerém napětí a nervozitě umět uvolnit a 
příjemně odreagovat. Doufáme, že i my jsme svými akcemi přispěli k rozšíření 
kulturního a společenského života v naší obci. Nesmíme ovšem zapomínat na ty z 
vás, bez kterých by bylo velmi obtížné tyto aktivity uskutečnit. První akcí 
loňského roku, která se uskutečnila ve spolupráci s MS ODS Kobylnice, byla  oslava 
Mezinárodního dne dětí v květnu. Tato akce, nejen dle našeho názoru, ale i na 
základě ohlasu našich spoluobčanů, se velmi zdařila. Počasí zprvu sice moc nepřálo, 
ale nakonec sluníčko přece jen vykouklo a část programu tak mohla probíhat i 
venku. Je třeba znovu poděkovat těm, kteří mají obrovskou zásluhu na zrealizování 
tohoto zábavného dne. A to zejména kobylnickým ženám a maminkám a našim 
známým kapelám Šlak a Flash. Také musíme ocenit velkou pomoc oblastního 
sdružení ODS Brno-venkov. Důležité je, že jsme se všichni  příjemně pobavili a 
udělali obrovskou radost těm, kterým toto odpoledne patřilo především, a to našim 
nejmenším, kteří si z tohoto odpoledně odnesli nejen dobrou náladu ze soutěžních 
úspěchů, ale také spoustu sladkostí a jiných cen. Další akcí, na které jsme se 
spolupodíleli, bylo 2. kobylnické vinobraní uskutečněné jednoho krásného 
zářijového sobotního odpoledne. V průběhu tohoto  slunečného dne jsme ochutnali 
různé druhy moravských vín  i burčáku. Ke zpestření programu nám hrála příjemná 
taneční hudba, vystoupili zde kobylničtí stárci, břišní tanečnice a o pěkný kulturní 
zážitek se postarali i naši spoluobčané zajímavým tanečním country-vystoupením. 
Třetí akcí, na které se naše místní sdružení podílelo, byla vánoční rocková zábava 
opět s místní hudební skupinou Flash. Nemalou zásluhu mělo MS ODS Kobylnice i 
při pořádání dalších společenských akcí v naší obci, jako byl např. Pyžamový ples, 
Čarodějnický rej či jiné druhy zábav pořádané v naší obci. 
         Místní sdružení ODS Kobylnice bylo založeno na jaře roku 2007 a v současné 
době má celkem 13 členů. Jsou jimi: Marie Vašíčková, František Vašíček st., Aleš 
Tůma st., Aleš Tůma ml., Lucie Tůmová,  Mgr. Jan Hrazdira, Jana Zítková , Lucie 
Zítková , Mgr. Jarmila Kučerová st., Bc.  Jarmila Kučerová  ml., Petra Fojtíková, 
Blanka Švédová. Ve výkonném výboru pracuje  předsedkyně Petra Fojtíková, 
místopředseda Aleš Tůma ml. a  Bc. Jarmila Kučerová ml. 
      Dovolte nám ještě na závěr malé zamyšlení. Každý z nás zajisté prošel během 
svého života nějakou změnou, osobní či profesní, úspěšnou či méně úspěšnou, 
nevšední nebo jen třeba tou, kterou přináší  život sám. Mnohé se událo také na poli 
kulturním, veřejném i politickém. Není podstatné, kdo a zda vůbec případné změny 
způsobil, ale jak s těmito změnami naložíme dále, jak se s nimi vyrovnáme a co je 
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podstatné, jaké kroky učiníme pro to, aby se naše budoucnost odvíjela pozitivním a 
tvořivým směrem. Je jednoduché kritizovat některá pochybení nebo omyly 
jednotlivců či skupin. Nutné ale je, vzít si z těchto chyb ponaučení a především 
zamyslet se nad programem a podstatou té či oné politické strany či skupiny jako 
celku, nikoli ji hodnotit jen na základě činů několika málo jednotlivců, či jejich 
osobních selhání. Je pravdou, že některé tyto omyly  mohou mít dopad i na nás, 
obyčejné lidi, ale právě proto je třeba se nad vším důsledně zamyslet a slova 
přeměnit v činy.  Přejme proto nám všem, obzvláště v tomto roce, kdy náš čekají 
důležité volby, abychom vše zdravě uvážili, zamysleli se nad budoucností naší 
společnosti a svoje názory a rozhodnutí vyjádřili tam, kde budou nejúčinnější. 
        S přáním úspěšného roku 2010  za všechny členy MS ODS Kobylnice 
 

                                                                           Petra Fojtíková 
                                                             předsedkyně MS ODS Kobylnice 
 
 

PLES VEČERNÍČKOVÝCH A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ 
 

      Poslední lednovou sobotu v letošním roce se konal 2. ples restaurace Za 
Kovárnou pod názvem Ples večerníčkových a pohádkových bytostí. Sešli jsme se 
opravdu v hojném počtu s téměř 90ti procentní účastí v různých karnevalových 
maskách a kostýmech. Důkazem velké pestrobarevnosti a nápaditosti jednotlivých 
masek bylo i velmi složité rozhodování odborné poroty, která vyhodnocovala 
kostýmy nejlepší. Jak uvedla předsedkyně této odborné poroty, paní Karmazínová, 
vybrat nejlepší masku byl úkol opravdu těžký. Proto se naše milá porota složená z 
paní  Karmazínové, Vičarové Jarmily a Vlasty, paní Rybnikářové, Floriánové, 
Chudáčkové, Krejčí, Paláskové, Benešové Marie a Anny a paní Chmelové rozhodla, 
že vybere celkem 6 nejzajímavějších masek. Úmyslně neuvádíme masek nejlepších, 
jelikož vynikajících masek a kostýmů zde bylo opravdu nepočítaně, o čemž se 
můžete přesvědčit sami u přiložených fotografií. Dovolte nám tímto poděkovat 
uvedené porotě za jejich nelehký úkol, kterého se zhostila  opravdu statečně.  

Velký dík patří také našim účinkujícím - skupině No feet a dětské taneční 
skupině ze ZŠ Šlapanice . Pěkné vystoupení, s odprezentováním svých masek, 
předvedli i králíci z klobouku s kouzelníkem Pokustónem, které představovala paní 
Poláčková, Lukáš Žáček a pan Šmíd. Poděkování zaslouží i sponzoři tohoto plesu, 
kterými jsou manželé Poláčkovi, Boháčkovi, Zlatkovští, Renata Vávrová a Kamil 
Míček, manželé Tůmovi, Lenka a Petr Benešovi, Eva a František Benešovi, Vašíčkovi, 
Bednářovi, Karafiátovi, Fojtíkovi, pan Hrazdira, pan Hudeček, Jarmila Kučerová 
ml., přítomné porotkyně, obec Kobylnice a pánové Beneš Alois a František, pan 
Karmazín a pan Vičar Josef, kteří měli na starosti organizační povinnosti při 
vstupu do sálu a prodej tomboly.  
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Celým večerem nás provázela hudební skupina Tom Sawyer band, při které 
jsme se skvěle pobavili. Těšíme se na vás opět poslední sobotu v lednu     v roce 
2011. Přijďte se znovu příjemně pobavit a předvést další skvělé masky  a kostýmy 
na téma ...., nechejte se překvapit, včas vám všem oznámíme.  
 

                                      S přáním pěkných dnů restaurace Za Kovárnou                                                  
 
 

POČASÍ V PRŮBĚHU ROKU 2009 
Počasí roku 2009 lze charakterizovat jako proměnlivé. Bylo provázeno srážkami a 
častými bouřkami v letním období. Začátek ledna nás přivítal nízkými teplotami mínus 
5 °C a v no čních hodinách až mínus 10°C. P říroda postrádala sněhovou pokrývku a 
teprve 5. ledna přicházejí první sněhové vločky, ale jen v malém množství. Nižší 
teploty přetrvávají asi do 16.ledna. Potom jsou teploty kolem nuly a následují srážky 
dešťové. Další ochlazení a sněžení se objevuje až 10. února, kdy poprvé tuto zimu 
začalo pořádně sněžit a spadlo asi 10 cm sněhu. Teploty v průběhu dne byly ovšem 
kolem nuly a to způsobilo značné problémy na silnicích. Další sněžení následovalo 16. 
února. Teploty se držely v noci mírně pod bodem mrazu, ve dne nad nulou. Sníh se 
udržel pouze týden a potom se velmi rychle rozpustil. Potom  následují dešťové 
srážky. V březnu jsou teploty kolem nuly a  zvolna stoupají hladiny našich řek. Takže 
zima se dá charakterizovat jako mírná. 
V průběhu roku byly časté nárazy větru, v letních měsících pak zase bouřky a s nimi 
přicházely i větší dešťové srážky. Za celý rok 2009 spadlo celkem 607,8 mm srážek a 
za vegetační období 340,8 mm. Po několika letech se dostáváme nad srážkový 
průměr této oblasti. Oproti roku 2008 spadlo o 166,8 mm více srážek. Nejbohatším 
měsícem na srážky byl červenec s celkovým množstvím 133,2 mm.   V noci z 15. na 
16. července spadlo nejvíce srážek a to 62,1 mm. Podobně tomu bylo i v červnu, kdy 
spadlo celkem 111,6 mm. Extrémně málo srážek spadlo v měsíci dubnu a to pouze 
1,8 mm. Nejnižší teplota mínus 16°C byla v noci z 9 . na 10. ledna. Nejvyšší teplotu 
35°C jsme nam ěřili dne 23. července. Navečer toho dne byla opět silná bouře a byla 
provázená srážkami ve výši 28 mm.  
Průběh podzimu byl mírný. Listopad přinesl 50,7 mm srážek. Prosinec měl             z 
počátku teploty slabě nad nulou. V polovině měsíce následovalo ochlazení s teplotami 
mínus 5°C až mínus 9°C. 18. prosince sn ěžilo a tak jsme měli radost, že budou bílé 
Vánoce. Bohužel 22. prosince už teplota vyskočila na plus 3°C a další den následoval 
déšť. Svátky byly beze sněhu s teplotami mírně nad nulou. 29. prosince opět slabě 
sněží, ale teploty nad nulou způsobily rychlé tání malé sněhové vrstvičky. Na Silvestra 
v noci jsme vítali Nový rok s deštníkem, neboť silně lilo.  

  Zpracováno podle podkladů Ing. Václava Karmazína 
 
 

Turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 6.2.2010 se uskutečnil v sále sokolovny tradiční Turnaj ve stolním tenise. 
Při rekordním počtu 28 účastníků všech věkových kategorií, kteří byli rozděleni do 
4 skupin, se odehrálo celkem 98 zápasů. Z nich po 5 a půl hodinách vzešlo toto 
pořadí: 
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1. místo Tomáš Přerovský,  
2. místo Martin Hudeček,  
3. místo Jan Pastyřík. 
Díky sponzorům turnaje, kterými byli TONDACH, AVIMA, restaurace Za 
Kovárnou, keramika Konečný, Martin Hudeček, Nešvilský Krúžek, obec Kobylnice, 
TJ Sokol Kobylnice, si všichni účastníci turnaje odnesli kromě sportovních zážitků 
i hodnotné ceny. Ještě jednou jim touto cestou děkuji. 

Milan Ulbrich 
 

Příspěvek od seniorek z Kobylnic 
Jistě se všichni shodnete na tom, že jedinou cestou ke spokojenému životu v 
důchodovém věku je kromě zdraví, také životní optimismus. Proto je důležité, 
abychom vždy zvážili své šance a následně rozvíjeli to, co nám život dává k 
dispozici. 
Právě tuto zásadu se snažíme naplňovat. Pokud budeme jen sedět u televizní 
obrazovky a vše kolem nás hodnotit jako špatné a zlé, pak se z nás na stáří jenom 
těžko stanou optimisté. Snažíme se účastnit a podílet se na různorodých akcích. 
Ve čtvrtek 4. března jsme přijaly pozvání na úžasnou akci, která se uskutečnila v 
Brně, v kulturním domu Rubín a měla název "Zpívání pro zdraví". Akci pořádal Klub 
seniorů Brno a pozvání nám zprostředkovala paní Mgr. Jarmila Kučerová. Bylo to 
posezení s cimbálovou muzikou Petra Mikulky. Pro nás to byl opravdový kulturní 
zážitek. Dokonce i ty seniorky, které o sobě tvrdí, že neumí zpívat, tak zpívaly. 
Pořad moderovala paní Dr. Marcela Vandrová, která celý týden měla v Českém 
rozhlasu Brno vstupy s pozvánkou na tuto akci. Zpívali pan Václav Kovařík a pan Jiří 
Helán a s nimi jsme se na závěr nechaly vyfotografovat. Fotku přikládáme.    

                                                             Kobylnické seniorky 
 
 
Vzpomínání nad kronikou naší obce 
Pravidelně jedenkrát v měsíci se schází skupinka našich spoluobčanů v klubovně za 
knihovnou. Schází se zde ti, které zajímá minulost naší obce. Společně pozorně 
naslouchají čtenému textu z kroniky obce. Pokud se dostaneme k nějaké události, 
kterou si třeba pamatují z vyprávění svých rodičů nebo prarodičů, pak sama žasnu nad 
detaily, které dovedou barvitě vylíčit a tím čtený text doplnit a oživit. Účastníci těchto 
„vzpomínek“ vycházejí z toho, že je nutno si čas od času zopakovat události, které 
jsou třeba jenom matně zaznamenány v jejich osobních vzpomínkách. 
Skupina seniorů je věkově nad 50 roků. Obdivuji jejich fantastickou paměť i způsob 
jejich vyprávění. 
Faktem je, že nás postupně opouštějí naši nejstarší spoluobčané, naši skuteční 
pamětníci. Mladší generace by měla znát alespoň stručnou historii své obce. Měla by 
vědět o významných osobnostech nebo důležitých událostech, které ovlivnily vývoj 
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obce. V lidském životě jsou hodnoty, které stojí za to, aby neupadly v zapomenutí. A 
právě toho jsou si naši senioři vědomi. Aby naše setkání bylo oživeno něčím novým, 
podnikli jsme exkurzi do Moravského zemského archivu v Brně. Průvodkyní nám 
byla sama paní ředitelka tohoto zařízení. Z prohlídky prostor archivu jsme byli velmi 
nadšeni a  viděli jsme způsob, jakým se archivárie skladují a udržují v dobrém stavu 
při správné teplotě a vlhkosti vzduchu. Také jsme měli možnost seznámit se s tím, jak 
poškozeným dokumentům lze navrátit svůj původní vzhled a jak zajistit, aby vše bylo 
uchováno pro časy budoucí. 
Tak je to i s našimi kronikami. Ty také musí být uchovány pro další generace. Díky 
zodpovědné práci všech našich dosavadních kronikářů máme cenné informaci o 
minulosti obce, které jsou v těchto knihách uloženy.  
Ve Státním okresním archivu Brno-venkov v Rajhradě máme uloženy dvě kroniky. Je 
to jednak „Pamětní kniha obce Kobelnic“, kterou začal psát v roce 1928 kronikář pan 
Josef Vašíček, učitel. Zde popsal nejstarší léta naší obce. Od roku 1919 je vedena 
kronika po jednotlivých letech, tak jak kronikám náleží. Pan učitel Vašíček byl 
obecním kronikářem až do roku 1938, kdy odchází do Prštic, kde se stává ředitelem 
školy. V psaní kroniky pokračuje pan Jan Havliš také učitel a vedl ji až do dubna 
1947. Tato kronika je doplněna mnoha obrázky a fotografiemi. Je v ní mnoho 
zajímavých záznamů z nejstarší historie naší obce i z jednotlivých let za období 1919 
– 1947. 
Druhou kronikou, která je také uložena v rajhradském archivu je „Kronika obce 
Kobylnic II“. Tuto kroniku celou napsal kronikář pan Alois Klaška. Zde jsou 
podrobně zaznamenány události roku 1945 a pak postupně po letech až do roku 1966. 
Je psána tiskacím písmem a doplněna neuvěřitelným množstvím kreslených obrázků. 
Její kopii momentálně pročítáme na našich setkáních. 
Na obci je zatím uložena „Kronika obce Kobylnic III“. Tu začal psát kronikář pan 
Adolf Palásek a po něm se chopila pera paní Zdena Smetanová. Záznamy zachycují 
léta 1967 – 2005. 
V současné době se píše již čtvrtý díl Kroniky obce. Jeho první zápis začíná rokem 
2006 a to oslavou 700.výročí od první písemné zmínky o Kobylnicích. 
Většina občanů se ptá, proč máme originály našich kronik v archivu? To vše je v 
souladu se zákonem o archivnictví č.499/2004 Sb. o spisové službě a vyhlášek s nimi 
spojených. Na základě tohoto  zákona  je třeba ukončený svazek kroniky po deseti 
letech uložit v příslušném okresním archivu. 
Na závěr uvádím citát z publikace „Jak vést pamětní knihu obecní“ od historika 
Františka Beneše z roku 1948: „Dobrá v ěc jest paměti spisovati, ale neméně 
důležité napsané paměti nekaziti, neničiti, ale dobře uschovávati a opatrovati, 
aby příštím potomkům zachovány byly“. 
 

Zároveň chci pozvat všechny občany a to nejen ty dříve narozené, které zajímá 
historie naší obce, aby si přišli poslechnout tyto čtené záznamy. Scházíme se 
pravidelně poslední pátek v měsíci v 15 hodin v klubovně za knihovnou. 
                                                                                                  Zdenka Karmazínová 
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Zápis do 1.ročníku  naší základní školy 
 

Již druhým rokem připravujeme na škole zápis  dětí do 1. ročníku základní školy. 
Od loňského roku máme na naší škole 1. ročník a jsme malotřídní škola. 
Pro všechny budoucí prvňáčky je zápis do 1. ročníku velký den.  Tímto dnem byl 
11.2. 2010. Zápis proběhl netradičním způsobem pod názvem: 
 

„Křížem krážem pohádkovým světem“ 
 

Připravovaly se nejenom paní učitelky, ale i naši ,,páťáci“. Každý byl převlečen za 
pohádkovou bytost a měl za úkol svého předškoláka i s rodiči zavést do prvního 
patra, kde bylo připraveno malé pohoštění pro všechny čekající. Dále tyto 
pohádkové bytosti prováděly předškoláky ve druhé místnosti různými úkoly a 
hádankami a pomáhali paním učitelkám. Předškoláci za každý splněný pohádkový 
úkol dostali razítko do svého listu. 
 

Na závěr cesty paní učitelka z 1. ročníku s dětmi určovala geometrické tvary, 
číslice, písmenka, barvy. Za splnění všech úkolů si děti vybraly dárečky na cestu 
domů. 
Dětí přišlo hodně, celkem 19, což nás mile překvapilo. 
 

Chtěla bych všem paním učitelkám poděkovat za přípravu. Poděkování patří i dětem 
z pátého ročníku, které se ukázaly jako opravdoví kamarádi a pomocníci. Bylo 
vidět, že mají velmi pěkný vztah ke svým mladší kamarádům a spolužákům. A 
nejenom u zápisu. Již od prvních dní letošního školního roku jsme si všimli, že žáci 
z 5. ročníku se velmi dobře chovají k našim prvňáčkům. Obě třídy jsou spolu 
v přízemí, páťáci je od prvních dní chodili navštěvovat a když jsme odjížděli do 
divadla nebo na bruslení, vždy byli páťáci první hotoví a šli pomáhat prvňáčkům.                                           
To je asi to, co bych chtěla na závěr vyzdvihnout – páťák klidně pomůže prvňákovi. 
Něco takového na velkých školách chybí, tyto školy jsou příliš anonymní, uspěchané. 
Atmosféra u nás na malotřídce je jiná. Děti mají k sobě blíž, lépe se znají, vědí o 
svých problémech, které může mít i ta malá dušička. Pracujeme takřka v rodinném 
prostředí.                                                                                                                                                                                   
 

Proto ještě jednou a nyní jmenovitě děkuji těm, o kterých se tu mluví, letošní pátý 
ročník: Barbora Benešová, Martina Trhlíková, Aneta Tolarová, Sabina Rakušanová, 
Šimon Kvasnička, Jan Žbánek.   
 

Fotografie ze zápisu najdete na www.zskobylnice.euweb.cz. Dvě jsou také na 
obálce dnešních Listů. 

                           Mgr. Ilona Martišková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice      
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Velikonoce: 
Velikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života. Jsou 

největšími svátky křesťanů, spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista.  

K Velikonocům se vážou naděje věřících všech konfesí na duchovní obnovu 
života. Pro mnohého člověka zůstává smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím 
skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu roku. Snad je to 
tím, že se část lidské společnosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních 
hodnot a směřují jinými cestami. Sekularizace více zasáhla Vánoce než Velikonoce, 
které slaví většinou věřící. 

Velikonoční symboly 

 
 

Velikonoční beránek 

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede 
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 
neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen  k 
smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který 
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak 
zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení 
života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní 
vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž 
je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a 
při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též 
rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý, stejně jako Kristus, 
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prošel branou smrti a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem. 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, 
symbol nového života, neboť samo zárodek 
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce 
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V 
souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato 
vejce malovat; důvodem pojídání vajec o 
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce 
se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se 
vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z 

něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 

Velikonoční zvyklosti v zahraničí: 

Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským 
svátkem, takže mnoho amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí okolo 
zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle 
dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a 
poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč 
by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka. 

V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. 

V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. 
Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je 
například Poirot Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou 
čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. 
Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. 

Velikonoční beránek z tvarohového těsta 

 Suroviny: 

250 g margarínu, 250 g cukru krupice, 250 g netučného 
tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce, 1/2 prášku do 
pečiva, strouhaná kůra z citronu, 50 g jader vlašských 
ořechů 

Postup: 
Margarín a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. 
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Přidáme prosátou mouku, prášek do pečiva, usekaná ořechová jádra a citrónovou 
kůru. Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme moukou, potom ji naplníme 
připraveným těstem. Přiklopíme a pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut. Ihned 
po vyjmutí z trouby vyklopíme a bohatě pocukrujeme.   

Datum Velikonoc: 
Velikonoce jsou na rozdíl např. od Vánoc, které se slaví každý rok ve stejnou dobu, 
svátkem pohyblivým. O data Velikonoc se často rozpoutávaly vášnivé diskuze. 
Koncil nicejský (r. 325) určil po delším sporu datum konání Velikonoc na první 
neděli po prvním jarním úplňku. Dodnes se ale vážně diskutuje o stanovení pevného 
data Velikonoc. 

 
Jak spočítat datum velikonoc ? 

Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme takto: V kalendáři 
vyhledáme, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (vždy 21. březen). 
Velikonoční neděle je potom ten rok první neděli po takto vypočteném prvním 
jarním úplňku. Tato neděle tedy může být nejdříve 22. března. Nejpozději mohou 
být Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich datum vyšlo později, posunou se o týden 
dopředu. Pokud by v letech 1997 až 2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, 
pak se ty druhé posunou také o týden dopředu. Totéž se bude opakovat v letech 
2017-2036 atd. 
 
 

Lásky čas: 
 

Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, 
jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská Venuše, řecká 
Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla Hynka 
Máchy, když psal proslulé verše: 

Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, - kde borový zaváněl háj. 
 
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v 
Praze hezký zvyk nosit v prvomájový podvečer k 
soše tohoto romantického básníka kytičku květů. 
Při té příležitosti se milenci zastaví pod 
rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví 
lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená 
do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen 
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záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční jarní 
studentské slavnosti - majálesy. 
                         Eva Daňková ml. 
 
 

Kobylnická videa 
 

Podobně jako minulý rok i letos vznikla kolekce 2 DVD s názvem Kobylnice 
2009. Obsahuje výběr akcí, které se v minulém roce konaly v Kobylnicích. Prodej 
začne v sobotu 27. března na Obecní zabijačce a dále budou DVD ke koupi na 
obecním úřadě. 

Od letošního roku jsou videa z obecních akcí nově 
pouštěna na kobylnickém infokanále. Poběží vždy v 11, 14, 
17 a 21 hodin a budou zde umístěna po dobu 2 až 3 týdnů. 
Videa si můžete také prohlédnout na obecních 
internetových stránkách v sekci Videogalerie. 

Všichni, kdo v Kobylnicích budou pořádat nějakou akci 
mají možnost na infokanál umístit videa z kulturních nebo 
sportovních akcí. Platí, že jejich délka by neměla přesahovat 5 minut. Videa 
můžete nosit na obecní úřad. 

V měsíci červenci dále bude k prodeji DVD, které bude obsahovat videa 
pouštěná za prvních 6 měsíců na infokanále. Celkem tedy za rok 2010 vzniknou 2 
DVD. 

Michael Ulbrich 
 

Nejbližší akce po řádané Kulturní komisí 

Kuli čkiáda  
    V sobotu 15. 5. 2010 se uskuteční  6. ročník KULIČKIÁDY. Bude nejen pro malé, 
ale i větší děti, dospěláky a seniory. Děti budou rozděleny do více skupin podle stáří, 
nejvíce však čtyři skupiny. Jedna  ze skupin budou děti do tří let a budou hrát 
kuželky. I na ně se pamatuje s výhrou. Přihlášky nejlépe do čtvrtka 13. 5. 2010 a nebo 
přímo na místě. Kuličky budou zapůjčené na jednotlivé zápasy, tudíž není nutné 
dětem kuličky kupovat. Startovné pro děti bude 10 Kč a pro dospělé 30 Kč - platba 
před zahájením. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit a zahrát si kuličky. 
Pevně věřím, že letos se děti nenechají zahanbit a bude jich víc než dospělých. Vždyť 
loni se kuličkiády zúčastnilo 42 dětí a 51 dospělých. 
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Den dětí 
  Jakož i v předešlých letech zveme děti na OLYMPIÁDU, která se koná 12. 6. 2010. 
Bližší informace budou na plakátcích a upozornění v místním rozhlase. Startovné 
bude činit 30 Kč. Ze startovného bude pro děti zajištěno malé občerstvení. Přihlásit se 
bude možné přímo na místě a to půl hodiny před zahájením olympiády. 

                                             Za kulturní komisi Jana Poláčková 
 

Velikonoční zajíček pro děti 
Milé děti, vymalujte zajíčka a domalujte mu osení a další vajíčka. 
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Vajíčko                                             
Zobáčkem ťuká, 
skořápka praskne, 
chvíli se načeká, 
než chmýří zaschne. 

Máma ho zahřívá, 
aby měl sílu, 
pod křídlem hlavičkou, 
vyhledá škvíru. 

Krásný to tvoreček, 
žlutý jak poupátko, 
z vejce se vylíhlo, 
mamince kuřátko.  

Namaluj sem maminku kuřátka nebo jeho kamarády: 

 

 

 

 

 

Jarní úklidový den 
 

Pokud nám to počasí dovolí, měl by se letošní úklidový den konat v sobotu 
10.4. 2010.  Sraz brigádníků bude v 8,30 hod. u hasičské zbrojnice, kde se 
rozdělíme do skupinek, abychom mohli uklízet odpadky v příkopech, remízcích a na 
polních cestách. Po práci - asi v 11,00 hod - si můžeme chvíli posedět na Výletišti 
před sokolovnou, kde každý dostane občerstvení.  

Zveme tímto všechny občany, kteří jsou ochotni udělat si čas na 
procházku, během které uklidí odpadky v okolí naší obce. Potvrzení termínu akce se 
dozvíte asi týden předem z hlášení obecního rozhlasu a na nástěnkách.   

 

Za Komisi životního prostředí a zemědělství Alena Ulbrichová 
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NAŠI JUBILANTI 
Významná životní jubilea v první  polovině roku 2010 ( leden - červen) oslavili a  
oslaví tito občané: 
 

50 let  
Zdeněk Kocáb 
Eva Tesařová 
Marie Dobrovolná 
Miroslav Chovanec 
Drahoslav Svoboda 
Petr Jelen 
Božena Bětíková 
Hana Valachová 
 

60let 
Danuše Kopřivová 
Zdenek Špondr 
Jaroslav Beneš 
Jana Prusová 
Miroslav Pavlík 
 

70 let 
Oldřich Konečný 
Jan Novotný 
 

75 let   
Růžena Jindrová 
 

80 let 
Zdeňka Štěpánková 
Marie Jadrná 
Jan Svoboda 
Jiřina Kučerová 
František Bednář 

 
81 let 
Jiří Jadrný 
Zdeněk Špondr 
Marie Vovesná 
 
83 let 
Marie Vymazalová 
Růžena Vlachová 
Marie Jiříčková 
Rudolf Štěpánek 
 

84 let 
Květoslava Šafránková 
Drahomíra Mrkvicová 
 

85 let 
František Vašíček 
 

86 let 
Božena Florianová 
 

87 let 
Basil Horňák 
 

89let 
Jiřina Handlová 
Ludmila Bílková 
 

90 let 
Antonín Jiříček 

Jubilantům blahopřejeme! 
 

Volby 2010 
 

V letošním roce nás čekají dvoje volby: do Poslanecké sněmovny a do obecního 
zastupitelstva. Volby do obecního zastupitelstva jsou zatím ještě daleko, ale volby do 
Poslanecké sněmovny se uskuteční už 28. a 29. května, následující příspěvek bude 
tedy o tom jak a kde volit. 
Volební místnost bude jako vždy v zasedací místnosti obecního úřadu a bude otevřena 
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v pátek 28. května od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 29. května od 8,00 do 14,00 hod.  
Každý volič musí předložit volební komisi platný občanský průkaz (případně pas) a 
obdrží obálku, do které v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou), vloží 
hlasovací lístek. Voliči, který se neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, 
nesmí volební komise dle zákona umožnit hlasování! 
 

Voličský průkaz 
Pokud nebudete v době voleb v místě svého trvalého pobytu a chcete se voleb 
zúčastnit, je možné požádat na obecním úřadě o vydání voličského průkazu  

- osobně (do 26. května do 16 hodin)  nebo 
- písemně s ověřeným podpisem (žádost musí být doručena obecnímu úřadu 

nejpozději 21. května). 
Obecní úřad může voličské průkazy začít vydávat nejdříve 15 dní před volbami, je 
možné si je vyzvednout osobně, může je vyzvednout zástupce vybavený plnou moci, 
případně je může obecní úřad zaslat na žadatelem uvedenou adresu (i do zahraničí). 
Na voličský průkaz je následně možné volit v kterémkoli volebním okrsku v ČR i 
v zahraničí. 
 

Přenosná volební schránka 
Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, je možné požádat o hlasování mimo 
volební místnost. V takovém případě donesou v době konání voleb dva členové 
volební komise přenosnou volební schránku k Vám domů. Nestyďte se o tuto službu 
požádat buď na obecním úřadě předem (telefon 544 228 383), nebo v době konání 
voleb okrskovou volební komisi na telefonním čísle 544 244 810. 
 

Hlasování 
Hlasovací lístky dostane každý domů do schránky nejpozději tři dny před volbami, 
kromě toho budou k dispozici i ve volební místnosti. Hlasovací lístek vybrané 
politické strany je nutné za plentou vložit do obálky, kterou volič dostane ve volební 
místnosti. Lístky, které budou do urny vhozeny bez obálky, budou počítány jako 
neplatné hlasy. Hlasovací lístek nebude platný také tehdy, pokud bude přetržený, 
nebo pokud bude v obálce vloženo více hlasovacích lístků. 
Na hlasovacím lístku může volič označit až čtyři kandidáty, kterým chce udělit 
přednostní hlas. Označení provede zakroužkováním pořadového čísla zvoleného 
kandidáta. Za preferenční hlas se nepovažuje zatržení či zakřížkování čísla kandidáta, 
podržení jména apod. Pokud bude zakroužkovány více než 4 preferenční hlasy, 
nepřičte se preference žádnému kandidátovi. 

 

Příklad preferenčního hlasování 
 

Správné označení 

 
- při takovémto označení dostane preferenční hlas kandidát č. 5 Otakar 

Svoboda 
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Špatné označení 
 

Strana XY 

 
- při takovémto označení nezíská preferenční hlas žádný z označených 

kandidátů. Hlas získá pouze strana XY 
 

Věnujte, prosím, pozornost tomuto příkladu. Při každých volbách v Kobylnicích 
propadne několik desítek preferenčních hlasů právě kvůli špatnému označení 
kandidátů. 
 

Za volební komisi Kristýna Šmídová, zapisovatelka 
 
 

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD 2010 
Obec Kobylnice pořádá ve dnech 20.8. – 22.8.2010 cykloturistický zájezd údolím 
Dunaje. 
Naše putování začne v romantické smyčce Dunaje u Schlögenu, kam nás z Kobylnic 
dopraví autobus s přívěsem na kola. Ten nás bude po celou dobu doprovázet a 
poveze všechna naše zavazadla. Postupně navštívíme Haibach, Aschach 
se středověkou tržnicí a zámkem Harrachů. Dále pojedeme kolem vodní elektrárny 
Ottensheim do kempu Hofmühle, kde přenocujeme. 
První den ujedeme na kole asi 52 km. 
Druhý den si prohlédneme město Linz, můžeme se 
vykoupat v jezeře Pleschinger See a navštívit bývalý 
koncentrační tábor Mauthausen. Den zakončíme       
v Au an der Donau, kde se ubytujeme v místním 
kempu. Budeme mít za sebou dalších 42 km. Třetí 
den se vydáme k jezerům v lužních lesích u 
Mettensdorfu a Mitterkirchenu, projedeme přes 
keltské městečko Keltendorf až do města Grein 
s hradem Greinburg. Přes Svatou Nikolu a zříceninu 
hradu Sarmingstein se nakonec dostaneme do města 
Ybbs. Tam svůj výlet po ujetí asi 65 km zakončíme a 
autobus nás dopraví zpět do Kobylnic. 
Spát budeme ve vlastních stanech. Stravování, nocleh a vstupné si hradí každý 
sám. 
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Ceny kempů se pohybují v rozmezí 4-7 € za dospělého, 2-4 € za dítě, 3-7 € za 
stan, 2,5 € za přívoz přes Dunaj. 
Cena dopravy za autobus je 900 Kč na osobu. Počet 33 účastníků je limitován 
přívěsem na kola. Přihlášky včetně zálohy 500 Kč se přijímají do konce dubna na 
OÚ. Doplatek za dopravu bude vybírán měsíc před odjezdem. Bližší informace podá 
Milan Ulbrich, Na Návsi 4 nebo na telefonním čísle 776 642 600. 
 
 
 
 

Třídění odpad ů v Kobylnicích v roce 2010 
Pro třídění některých odpadů máme v Kobylnicích 3 stanoviště: u obchodu, nově dále 
na křižovatce ulic Sokolnická a Uzavřená a na křižovatce ulic Táborská, Ponětovická a 
U Mlýna. 
Na těchto stanovištích je možné třídit: 
� Sklo bílé i barevné  do zelených kontejnerů tzv. zvonů 
� PET lahve  do vaků 
� Plasty  včetně tetrapakových obalů (ne PET lahve) - do vanových kontejnerů 

s popiskou „plasty“. 
Dvakrát ročně při mobilním sběru lze zlikvidovat: 
� Velkoobjemový odpad  
� Nebezpečný odpad   
� Elektroodpady   

V chodbě obecního úřadu jsou umístěny krabice pro odevzdání těchto odpadů: 
� Drobná elektroza řízení (mobily, rádia apod.) 
� Úsporné žárovky a zá řivky  
� Prázdné tonery 
� Baterie, mono články 

Starý papír  - 2x ročně vždy ve školním dvoře. 
Železný šrot  - 2x ročně při mobilním sběru, který provádí Sbor dobrovolných hasičů 
nebo TJ Sokol. 
Nově umožňuje obec odložit starý papír a železný šrot na Vrchním dvoře, pokud na ně 
nemáte doma prostory. Je možné sem odkládat i vymyté plechovky - konzervy od 
potravin. Musí však být vymyté, aby se zabránilo množení bakterií a hlodavců.  
Rostlinný odpad bez dřevnatých částí je možné odevzdávat na Vrchním dvoře. 

Veškeré odpady, které se odevzdávají na Vrchním dvoře je možné odevzdávat 
v pond ělí v dob ě od 15.00 do 17.00 hodin.  

Spalitelné suché rostlinné materiály  (dřevo, suché zbytky ze zahrádek) - vždy ve 
středu je může spálit každý na zahrádce. 
Stavební su ť musí likvidovat každý sám pomocí objednaného kontejneru. 
Komunální odpad  - tedy vše, co nespadá do výše uvedeného třídění - v popelnicích 
odvážených 1x za 2 týdny. 
Žádáme všechny, aby se v co největší míře zapojili do třídění. Nejdůležitějším 
výsledkem je ochrana životního prostředí, navíc za každou vytříděnou komoditu 
dostává obec nebo základní škola (záleží na tom, kdo třídí) odměnu podle množství 
vytříděného odpadu, místo abychom draze platili za nevytříděný. 
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MOBILNÍ SVOZ ODPADU 

proběhne 17. dubna 2010.  

V době od 9,00 do 12,00 hodin  
se bude sbírat odpad objemný, elektroodpad a nebezpečný odpad 

 
VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je 
možno odevzdat:   
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd. 
Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!! 
NEBEZPEČNÝ   ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno 
odevzdat:          
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně 
znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, 
čistící prostředky a léky  
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:  
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd. 
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd. 
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, 
rádia..atd.) 
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich 
příslušenství, telefony..atd. 
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd. 
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.  
 
 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU provedou členové Sokola také  

17. dubna 2010 v dopoledních hodinách. 
Kvůli nebezpečí zcizování doporučujeme vynášet šrot před dům až 
v sobotu ráno. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti.  
Více na www.diakoniebroumov.org  
 

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ  
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/  
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)  
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené  
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek  
� Obuv – veškerou nepoškozenou  

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z   

ekologických důvodů  
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí  
� znečištěný a vlhký textil  
Sbírka se uskuteční dne: 14.4.2010 od 8.00 do 17.00 hod. na 

obecním úřadu Kobylnice 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.  

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. : 224 316 800, 224 317 203  
Děkujeme za Vaši pomoc.  

 
Zveme všechny děti a mládež na 

„Velikonoční hrkání v Kobylnicích“, 
které proběhne v tyto dny:  

Zelený čtvrtek 1. dubna 2010 v 16,00 hod. 
Velký pátek 2. dubna 2010 v 7,00 a v 15,00 hod. 
Bílá sobota 3. dubna 2010 v 7,00 a v 12,00 hod.  
Sraz hrkačů je vždy na autobusové zastávce Kobylnice-obecní úřad. 
Zveme k účasti i maminky s malými dětmi. 
 

Koncert ke svátku matek 
se uskuteční v neděli 9. května odpoledne na Výletišti u sokolovny. Účinkovat 
budou děti z mateřské a základní školy a dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic. 
Srdečně zveme všechny maminky a babičky i všechny příznivce dětí a Zlaťanky. 
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Inzerce: 
BOHEMIA GUIDE 

Zveme Vás na jednodenní autobusové výlety! 
8.5. 2010 - Vídeň – jednodenní autobusový výlet s prohlídkou centra města 
s průvodcem. 
28.5. 2010 – Boskovice – jednodenní autobusový výlet do western parku. 
Celodenní program, vč. dvou představení koní, kovbojů a indiánů. Zažijete 
atmosféru divokého západu. 

 

Další informace, ceny a zájezdy naleznete na www.bohemia-guide.cz, dotazy 
pište na info@bohemia-guide.cz nebo volejte 777 197 768. Odjezdy pravidelně 
ze Šlapanic i okolních obcí.  
 

Jízdenky koupíte v prodejně chovatelských potřeb Halka (Albert Šlapanice). 
Organizátor: Lenka Malíková – cestovní agentura Bohemia Guide. 

Těšíme se na společné jarní zážitky při našich cestách!!! 
 
 
 

SUDOKU na mozkovou rozcvičku 
 

 
 
 
 
 
 
 
Snadná 
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