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SLOVO STAROSTY
Ohlédnutí se za volebním obdobím

Vážení spoluobčané, 
je před koncem volebního období 2014 – 2018 a je asi vhodná doba k rekapitu-

laci toho, co se v tomto období odehrálo. Pokusím se sice o chronologické řazení, 
ale některé aktivity jsou rozloženy do celého období, a tak zmínka o nich bude jen 
na jednom místě.

Toto funkční období započalo dokončením autobusové zastávky u hřbitova 
a potom zjara i konečnou úpravou parkoviště u hřbitova, kdy byla odtěžena horní 
vrstva asfaltového recyklátu, vybudováno odkanalizování dešťových vod do vsako-
vacích jam pod komunikací u parkoviště a dokončena svrchní vrstva komunikace 
mezi parkovacími plochami asfaltobetonem. Vzhledem k tomu, že pro odlehlost 
tohoto parkoviště se lidé z pochopitelných důvodů trochu obávají odstavit zde svo-
je vozidla přes noc, bylo u tohoto parkoviště nově vybudováno veřejné osvětlení, 
které je nyní propojeno s osvětlením ulice Sokolnické. Postupně probíhá revitaliza-
ce zeleně v parku u hřbitova a postupná obměna v hrobové části. 

Na začátku volebního období bylo občanům rozdáno 350 kompostérů a dal-
ších 50 kusů těchto kompostérů bylo pro občany zajištěno v roce 2017. Celková 
hodnota těchto zařízení činí více než milion korun a jejich rozdáním do domác-
ností obec vytváří podmínky pro snížení tonáže odpadu v popelnicích. To se sku-
tečně podařilo, protože v roce 2015 a 2016 se projevil pokles tohoto odpadu asi  
o 30 %. Zároveň však obec umožňuje i nadále se zbavovat biologicky rozložitelných 
odpadů odkládáním na horním dvoře a předáním tohoto odpadu na kompostárnu 
trávníkové školky.

Obec v tomto období ještě splácela za splaškovou kanalizaci a to ročně 1,46 
mil. Kč, v roce 2016 to potom byla poslední splátka ve výši 1,82 mil. Kč. Tím již 
byla dokončena úhrada investičních nákladů celého díla. Obec na splátkách celkem 
zaplatila asi 18 mil. Kč a hodnota díla, které dnes obci slouží je včetně DPH ve výši 
přibližně 54,5 mil. Kč. Obec tedy uhradila asi třetinu nákladů a zbytek byl pokryt 
dotací, kterou pro svoje obce na tuto akci získal Svazek pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko.

V současné době Svazek pro vodovody a kanalizace svoji hlavní činnost orientu-
je na přípravu rozšíření skupinového vodovodu Říčky tak, aby mimo jiné byl vybu-
dován přivaděč vodovodu na Pratecký kopec pod Mohylu Míru, kde bude vybudo-
ván vodojem, který pak bude zajišťovat pro Kobylnice, Praci a Ponětovice stálý tlak 
v potrubí a dostatečnou kapacitu vody tak, aby místní rozvody skutečně splňovaly 
potřebné parametry požárního vodovodu a zároveň zabezpečily i možnost dalšího 
rozvoje obcí, protože dnes je již kapacita těchto vodovodů téměř vyčerpána. Naše 
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obec se samozřejmě velmi úzce účastní příprav této i dalších společných akcí. Je to 
také například připravovaná rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v Poně-
tovicích, aby se snížily provozní náklady této čerpačky a riziko ekologické havárie 
na ní a samozřejmě také proto, že po téměř 20 letech provozu (od vybudování sbě-
rače Líšeň – Šlapanice – Modřice) je zařízení fyzicky i morálně opotřebované. Na 
obě tyto akce je již vydáno vodoprávní povolení a pro obě se nám podařilo získat 
významnou dotaci.

V zimě 2015 jsem začal procházet trasu od zámku v Sokolnicích až do Ponětovic 
a vyhledával jsem možnosti, kudy vést cyklostezku a také kdo jsou vlastníci pozem-
ků, tedy s kým je potřeba jednat o souhlasu se stavbou stezky. K tomu částečně 
dopomohla i digitalizace katastru nemovitostí, která v té době probíhala, protože 
dříve dostupné údaje byly naprosto nedostačující. V průběhu let 2015 a 2016 se 
podařilo dojednat všechny smlouvy o smlouvách budoucích na dotčené pozemky 
a od roku 2016 již (obdobně jako tomu bylo před budováním splaškové kanalizace) 
dopředu splácíme Svazku obcí Šlapanicko příspěvek na vybudování cyklostezky. 
Zatím jsme zaplatili 1,8 mil. Kč. Stejně jako Kobylnice splácí i ostatní obce, které 
jsou nebo budou do projektu cyklostezek v našem regionu zapojeny. V současné 
době je na našem úseku Sokolnice – Ponětovice vydáno stavební povolení, projek-
tanti připravují dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby. V zimě 
by měla být v soutěži o veřejnou zakázku vybrána stavební firma a v příštím roce 
by již mělo dojít na samotnou realizaci díla. S tím velmi úzce souvisí i naše přípra-
va území, kdy obec v předstihu vybudovala nové hřiště na plážový volejbal vedle 
fotbalového hřiště tak, aby v místě toho původního venkovního volejbalu mohla 
cyklostezka proběhnout a napojit se na nový most, který bude vybudován na místě 
současné lávky u sokolovny. Nový most bude širší a nepovedou na něj schody jako 
dnes, ale rampa.

Obec celou dobu také podporuje spolky a zájmová sdružení v obci. TJ Sokol 
má každoročně v rozpočtu připraveny prostředky na dotaci, určenou zejména na 
opravy a udržování sokolovny, protože tato budova je pro chod obce, respekti-
ve pro zajišťování zájmů občanů v oblasti kultury a sportu, nenahraditelná. Přímá 
finanční dotace za toto období činila asi 550 tis. Kč a mimo to obec, samozřej-
mě, platí také nájem za využití sokolovny pro všechny akce i včetně výuky těles-
né výchovy v základní škole. Aby bylo možné tuto výuku v tělocvičně provádět, 
bylo z rozpočtu obce pro sokolovnu zakoupeno nové tělocvičné nářadí. V oblas-
ti sportu obec také pečuje o víceúčelové hřiště za sokolovnou, kde kromě běž-
né údržby proběhla také větší revitalizace povrchu hřiště. Písek z umělohmot-
ného travnatého koberce byl vysát do zařízení, které jej pročistilo a vrátilo spolu  
s doplněným novým pískem zpět do povrchu hřiště. Významně jednodušší, ale 
daleko pracnější pro naše zaměstnance je také vymetání nečistot a doplňová-
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ní písku ručně vždy na jaře a na podzim. Pro víceúčelové hřiště bylo zakoupeno  
mobilní WC. 

Významnou podporu z obce také pociťuje Sbor dobrovolných hasičů. Náklady 
obce na jejich činnost, respektive dotace, které byly poskytnuty, činí také víc než 
půl milionu korun. V uplynulém období se podařilo získat pro hasiče darem od sou-
kromé osoby (ještě jednou děkujeme!) pozemek vedle hřiště, kde se péčí samot-
ných hasičů postupně buduje zázemí pro hasičský sport. Toto zázemí je využíváno 
a již zde proběhly i dva ročníky hasičských soutěží, kterých se účastnilo mnoho 
družstev mládeže ve všech věkových kategoriích. Dík za to patří všem ochotným 
členům SDH i jejich pomocníkům. Jsem si jist, že díky této činnosti bude mít hasič-
ská tradice v Kobylnicích i důstojné pokračování!

Obec také podporuje kulturu, a to takovou tu běžnou, kterou všichni asi pova-
žujeme za naprosto standardní a samozřejmou jako jsou plesy, hody a další akce, 
různé aktivity například pro seniory a podobně, ale také finančně v tomto období 
podpořila konání čtyř ročníků Festivalu dechových hudeb a několik vystoupení di-
vadelních souborů. 

Aby se každý o těchto kulturních akcích ale i o všem ostatním mohl dovědět, 
byl ve dvou etapách také přebudován starý obecní rozhlas na nový bezdrátový. 
V současné době je navíc propojen i s počítačovou aplikací, která umožňuje, aby 
si každý zprávy obecního rozhlasu mohl také přečíst na počítači nebo chytrém  
telefonu.

Obec prostřednictvím firmy KORDIS přispívá na zajištění dopravní obslužnosti 
území, a proto je doprava kromě povinného standardu zajišťována na přání a na 
náklady obce také nadstandardně. Byly doplněny spoje v pozdních nočních hodi-
nách, po jednáních v minulém roce byly spoje, které dříve při jízdě z Brna končily 
už na Dvorskách, prodlouženy až do Prace a na svém posledním zastupitelstvu 
obec rozhodla, že také připlatí na doplnění spojů ze Šlapanic v odpoledních ho-
dinách tak, aby školáci měli možnost odjet ze školy co nejdříve. Toto opatření by 
mělo přispět ke snížení rizika tzv. patologických jevů. Na nadstandardní dopravní 
obslužnost tak od letošního podzimu bude obec přispívat částkou asi 130 tis. Kč 
ročně.

Pro další rozvoj obce byla vypracována zastavovací studie prostoru Za Humny. 
Z této studie, ale i z praktických důvodů, vyplynula potřeba znát stav dešťové 
kanalizace, proto byl objednán její pasport. Kanalizace byla vybudována v roce 
1968 a v roce 1971 a nebyla dochována žádná její dokumentace. Při pořizování 
pasportu jsme zjistili špatný až havarijní stav kanalizace zejména v úseku od ulice 
Za Humny k zaústění do potoka u sokolovny. Proto byl vypracován projekt na 
opravu tohoto úseku dešťové kanalizace tak, že jeho horní polovina byla revi-
talizována tzv. bezvýkopovou metodou, abychom nemuseli podélně rozkopávat 



4

krajskou silnici od obecního úřadu přes autobusovou zastávku až k číslu popis-
nému 6 (RD Chlupových). Nově se vyřešilo propojení větví kanalizace u hasičské 
zbrojnice a zvětšil se profil, a tedy i kapacita potrubí od hasičky do potoka. Do-
končení této opravy proběhne letos na podzim, kdy bude potřeba v otevřeném 
výkopu vyměnit potrubí od RD Chlupových po parkoviště před hasičkou a oba již 
opravené úseky tímto způsobem propojit. Celkové náklady na opravu této vo-
dohospodářské stavby jsou ve výši asi 5,4 mil. Kč. Pasport kanalizace ale také 
ukázal, že například na ulici Ponětovské existuje potrubí i na jižní straně silnice, 
ale na celé této ulici nemělo ani jednu silniční vpusť a ani jeden čistící poklop. 
Proto byly prováděny úpravy i na tomto potrubí a byly vytvořeny nové šachty 
a vpusti tak, aby sbíraly dešťovou vodu nejen z okapů přilehlých domů, ale také 
ze silnice a aby tato voda nepřetékala silnici v ulici U Mlýna a neohrožovala tak 
tamní zástavbu.

V rámci povinnosti pořídit a udržovat dokumentaci od objektů obce byl také 
pořízen pasport budov školy, školky a obecního úřadu. Obec již v minulém obdo-
bí pořídila pro rozšíření kapacity I. stupně naší školy nástavbu, kterou postupně 
splácí. V současné době je zaplacena již polovina úvěru a zbývá tak uhradit asi 
3 miliony korun. Tento úvěr splácíme s minimálními úroky, protože na pokrytí jejich 
nemalé části se každoročně daří získat dotaci od Jihomoravského kraje. Škola byla 
v poslední době z dotací také ještě dovybavena výpočetní a audiovizuální techni-
kou. Budovy školy ještě musí prodělat nějaké další stavební úpravy. Je to zateplení 
obvodového pláště tak, abychom splnili povinnost snížení energetické náročnosti 
budovy a hlavně abychom ušetřili za vytápění, a bude také provedena bezbariéro-
vá úprava vstupu do budovy školy a bezbariérové propojení staré a nové budovy. 
Na tuto akci jsme již vytvořili projektovou dokumentaci a získali stavební povolení. 
Při rozrůstání obce se ukazuje potřeba zvětšení kapacity mateřské školky. Když se 
naskytla možnost zakoupení sousední nemovitosti, domu č.p. 37, obec tento dům 
koupila a tím umožnila případné její další rozšíření.

Obec se snaží umožnit svým občanům zbavovat se co možná největšího množ-
ství všech možných druhů odpadů z domácnosti. V podmínkách sběrného místa na 
horním dvoře však není možné řešit vše, a tak jsme nechali vypracovat projekt na 
výstavbu sběrného dvora u čerpací stanice splaškové kanalizace, na který máme 
v současné době již vydáno i stavební povolení. Pro vytvoření prostoru v tomto 
místě byla odstraněna část chlévů. Na stavbu sběrného dvora obec žádala o dotaci 
a letos 1. srpna byla na Ministerstvu životního prostředí zveřejněna informace, že 
náš projekt bude podpořen dotací ve výši asi 70 % nákladů stavby, tedy asi 5,6 mil. 
Kč. O případném přijetí této dotace však bude rozhodnuto až tehdy, kdy bude obci 
předložena ze strany Státního fondu životního prostředí smlouva, která stanoví 
přesně podmínky čerpání dotace.
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Obec má za povinnost mimo jiné také vypracovat a udržovat Povodňový plán 
obce a Pasport dopravního značení a místních komunikací. Tyto dokumenty byly 
dokončeny na přelomu minulého a tohoto roku. 

Pasport veřejného osvětlení bude vypracován až po realizaci nového veřejného 
osvětlení. Na tuto akci již máme územní rozhodnutí, které je zároveň stavebním 
povolením. Akce se bude realizovat v souběhu s pracemi E.ONu při jejich přeložce 
distribuční sítě do země. Bude to druhá a závěrečná etapa přeložky, když ta první 
proběhla v roce 2011.

V loňském roce a v minulém školním roce byli rodiče žáků naší základní ško-
ly znepokojeni situací, kdy Základní škola Šlapanice již nechtěla přijímat žáky  
z Kobylnic ani z ostatních spádových obcí s tím, že v jejich škole již není dostatečná 
kapacita. Pro minulý školní rok se podařilo tlakem na vedení města Šlapanice do-
sáhnout nápravy tím, že z jejich strany bylo urychleně projednáno navýšení kapa-
city školy. Pro současný školní rok však již kapacita opět nedostačovala, a tak jsme 
vyjednali umístění části našich žáků do Tuřan. Zároveň ale probíhala jednání, která 
měla celou tuto nepříznivou situaci řešit systémově. Jednak jsme s kolegy starosty 
z Prace, Ponětovic, Jiříkovic a Blažovic zkoumali možnost výstavby tzv. svazkové 
školy, kterou by naše obce vybudovaly společně. Toto řešení však mělo tolik nega-
tiv a omezení, že jsme tuto myšlenku museli opustit a jednali jsme se Šlapanicemi 
o možnostech posílení kapacity jejich ZŠ tak, aby děti z našich obcí, respektive 
jejich rodiče měli jistotu umístění do spádové školy. Z těchto jednání nakonec vy-
plynula Dohoda o vytvoření společného školského obvodu pro našich 5 obcí se 
Šlapanicemi a Dohoda o spolufinancování investičních a neinvestičních nákladů 
na zajištění dostatečné kapacity školy ve Šlapanicích. Šlapanice poskytly pozemek 
v současném areálu školy, na kterém se vybuduje nový pavilon školy, tělovýchovná 
hala a zároveň se přebuduje celý stravovací úsek školy tak, aby odpovídal budou-
cím kapacitám. Náklady na rozšíření kapacity školy budou přepočítávány docela 
složitým, ale spravedlivým způsobem podle počtu žáků z jednotlivých obcí a podle 
počtu obyvatel těchto obcí. Jejich úhrada pak našim obcím zaručí nevypověditelné 
trvání dohody o společném školském obvodu na 25 roků. Obce budou na výstavbu 
školy přispívat v pěti ročních splátkách. I na tuto akci se již podařilo (nejvíce asi 
snahou pana starosty z Jiříkovic) dosáhnout na dotaci. Celé dílo má stát asi 128 
mil. Kč a zhruba polovina těchto prostředků bude dotací pokryta. Na zbytek se 
musí složit všechny zúčastněné obce, pro Kobylnice tak vychází příspěvek asi ve 
výši 4,9 mil. Kč, tedy necelý jeden milion ročně. Obce mají ze zákona povinnost 
zabezpečit podmínky pro vzdělávání v základní škole a toto řešení se ukazuje jako 
nejvhodnější. Každé jiné by bylo významně dražší (Šlapanice například nezahrnuly 
do výpočtu cenu pozemku, která by také dosahovala částky v řádu milionů korun) 
a také organizačně složitější, protože by to znamenalo naprosto změnit systém do-
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pravní obslužnosti a podobně. Myslím, že za 5 milionů mít jistotu na 25 roků je 
skutečně velmi dobré řešení. 

Aby bylo vidět, že se obec nezabývá jen opravdu velkými akcemi za miliony 
a desítky milionů korun, uvedu ještě na závěr jednu aktivitu. Obec pro údržbu ve-
řejné zeleně dlouhodobě využívala mimo jiné také frézu s dvoukolovým vozíkem. 
Toto zařízení však už dosluhuje a bylo potřeba je nahradit něčím novým. Na radě 
jsme vybrali vozidlo s úplně jiným pohonem. Jedná se o kapotovanou elektrotří-
kolku s valníkem. Někteří už jste ji možná viděli i v provozu. Pro potřeby našich 
pracovníků je toto zařízení naprosto dostačující a je zajímavé i z hlediska ochrany 
životního prostředí. Jeho akumulátory bezpečně vydrží celodenní provoz a přes 
noc se dobijí z obyčejné jednofázové zásuvky. Elektrotříkolka stála 97 tis. Kč a ještě 
na ni obdržíme dotaci ve výši 20 tisíc. Navíc – na rozdíl od doposavad využívané 
frézy – jede tato tříkolka opravdu potichu, takže ani neruší okolí. Pevně věřím, že 
i toto zařízení poslouží obci velmi dobře po dlouhá léta!

Lubomír Šmíd, starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané, přátelé, mladí i pokročilí…

Čas není možné zpomalit, tak čtyři roky uběhly jako voda. Chtěl bych Vám všem 
poděkovat za podporu a pomoc v naší práci, kterou se snažíme s partou pracantů 
pro obec dělat. Někdy se to daří lépe, jindy to sem tam skřípe. Myslím, že se poda-
řilo mnoho věcí udělat, i prosadit Vaše připomínky a zájmy. Patří za to dík spolupra-
covníkům, zastupitelům a v mnoha případech i Vám občanům. Upozorňujete na 
občasné vandalství i věci, které jsou přínosem pro naši práci. Nerozlišujete „moje 
a obecní“, berete to jako „naše“. Je to moje myšlenka, kterou se snažím razit celých 
pět volebních období. Ano, je to opravdu už dvacet let.

Blíží se volby do Obecního zastupitelstva. Přeji si, abyste šli Všichni k volbám. 
Teď je ten správný čas se vyjádřit.

Čeká nás ještě hodně práce. Elektrika do země na větší části obce, stavba 
sběrného dvoru, rozšíření Mateřské školy, aj. Do konce roku úprava po dešťové 
kanalizaci v parku a před hasičskou zbrojnicí a propojení pod komunikaci až ke  
Chlupovému.

Těší mě, že mnoho lidí se věnuje třídění odpadů a odkládání nepotřebných věcí 
na sběrné místo v Horním dvoře. Pomohlo to životnímu prostředí a nám, kteří jsme 
to z těch příkop uklízeli. Věřím, že společnými silami vše zvládneme a bude se nám 
tu žít ještě lépe. Právě teď i ten déšť konečně přichází. Pěkně se rozpršelo. Mohlo 
by to vydržet alespoň celou noc!!

Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a pěkný zbytek roku.
 místostarosta Stanislav Dolanský
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STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE
Zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 7. 6. 2018 a dne 6. 9. 2018.
Zastupitelstvo obce na těchto zasedáních:

•	 	Schválilo roční účetní závěrku a závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2017 a to 
bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledcích přezkoumání – 
audit, ve které auditor, konstatuje, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

	 Plnění	příjmů	a	výdajů	v	roce	2017
 Výkaz FIN 2-12 M po konsolidaci: 
 Příjmy     15,750.271,17 Kč 
 Výdaje     11,949.838,12 Kč 
 Financování      3,800.433,05 Kč (úspora)
 Výkaz zisku a ztráty: 
 Výnosy   15,154.223,16 Kč
 Náklady    10,263.020,48 Kč
 Výsledek hospodaření   4,968.032,68 Kč
 Výsledek po zdanění    4,891.202,68 Kč

•	 	Schválilo nové znění stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.

•	 	Schválilo kupní smlouvy na rodinný dům č.p. 37 a zahrady.

•	 	Schválilo Obecně závazné vyhlášky obce Kobylnice č. 1/2018 a č. 2/2018 o noč-
ním klidu.

•	 	Schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 3/2018 o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Jedná se o snížení 
koeficientu ze 4 na 3.

•	 	Schválilo neinvestiční dotaci ve výši 5.000 Kč na pořádání turnaje KuňavaCup 
a investiční dotaci ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci střechy nad šatnami pro 
fotbalisty pro TJ Sokol Kobylnice.

•	 	Schválilo Dohodu o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Zá-
kladní školy Šlapanice na rozšíření kapacity školy ve Šlapanicích výstavbou 
nového pavilonu a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 
město Šlapanice, obec Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Ponětovice a Prace na 
dobu určitou a to na 25 let a poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
2 roky.

•	 	Schválilo navýšení příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. o 16.000 Kč 
na koupi profesionálního tyčového ponorného mixéru.
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•	 	Schválilo rozšíření nadstandard dopravní obslužnosti na lince č. 151 o odpo-
lední spoje, pokud se k tomuto nadstandardu připojí i obec Prace a podělí se 
o náklady s tím spojené.

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

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

Rada obce:

•	 	Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distri-
buce, a.s. na zřízení odběrného bodu pro budoucí sběrný dvůr.

•	 	Schválila smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve 
vlastnictví ÚZSVM pro výstavbu cyklostezky.

•	 	Schválila smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR.

•	 	Schválila věcný dar žákům páté třídy a první třídy, finanční dar rodičům prvňáků 
a dar ZŠ a MŠ Kobylnice na nákup drobného vybavení.

•	 	Schválila smlouvy o pronájmu hrobového místa.

•	 	Schválila prodloužení lhůty pro opravu dešťové kanalizace v místní části  
U Sokolovny.

•	 	Schválila finanční dar stárkům na zapůjčení krojů a do tomboly. 

•	 	Schválila opravu ochranné konstrukce po havárii na ulici U Mlýna.

•	 	Schválila pořízení studie úpravy chodníků.

•	 	Schválila opravu poklony a opravu kanalizace v ulici Za Dvorem.
•	 	Projednala a zakoupila elektrotříkolku a s tím spojenou žádost o dotaci.
•	 	Projednala řešení nadstandardní dopravní obslužnosti, žádost o dotaci pro TJ 

Sokol a Dohodu o spolufinancování školy ve Šlapanicích a Dohodu o zřízení spo-
lečného školského obvodu.

Jaroslava Urbánková, obecní úřad

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2014–2018
KOMISE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Komise pro děti a mládež fungovala v tomto volebním období ve složení Marie 
Buchtová, Eva Dvořáčková, Zdeněk Procházka a Petra Štefková. Pro děti, ale i jejich 
rodiče či prarodiče, jsme připravili Dýňodrakiádu, zimu i jaro jsme vítali oblíbený-
mi Světluškovými průvody, na kterých bývá i přes sto dětí :) Děkujeme všem, kteří 
nám při akcích pomáhají. Bez nich bychom nemohli zajistit „minipodzimní“ úkoly, či 
uvařit čaj na světluškový průvod – MOC DĚKUJEME a těšíme se na další spolupráci.

Petra Štefková, předsedkyně Komise pro děti a mládež
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SPORTOVNÍ KOMISE
 V průběhu minulého volebního období sportovní komise pořádala mnoho 

tradičních, ale i nových a netradičních sportovních akcí jak pro děti a mládež, 
tak pro dospělé. Tyto akce většinou doprovází hojná účast a sportovní klání jsou 
v duchu Fair Play. Každá z akcí vyžaduje pečlivou přípravu od mnoha dobrovolní-
ků, kteří ve svém volném čase vše potřebné připravují a podílejí se na samotné 
organizaci. Velice nás vždy těší např. radost mladých soutěžících při překonávání 
sportovních výzev, ale také nemálo připomínek a kritiky z řad rodičů a nezávis-
lých pozorovatelů. 

 Dalšími sportovními aktivitami byly kroužky pro děti různých zaměření. Ne-
mohu nezmínit např. cvičení s dětmi, kde si zábavnou formou zasportují již ti 
nejmenší. Míčové či tenisové hry budou doufám v případě dostatečného zájmu 
pokračovat. Není lehké pro vedoucí kroužků skloubit svůj volný čas s rodinou 
a zaměstnáním, ale jak se říká: „když se chce, všechno jde“. Je pak radostí vidět 
mladé sportovce, jak např. při hrách na ulici zvládají základy různých individuál-
ních i kolektivních sportů. S přibýváním nových zájmů, vyšších nároků, nebo také 
s častějším brouzdáním v chytrých telefonech, zájem dětí a rodičů o tyto kroužky 
ubývá. Naopak přibývá poslední dobou počet dětí bez zájmu, které rodiče do 
kroužku pouze odloží pro svůj klid, aby se prostě o ně jen někdo po určitou dobu 
postaral. 

 Dále bych rád ještě zmínil, že se občas vyskytnou zajímavé návrhy projektů 
související se sportem. Ať už se jednalo o mini cyklo trať pro Bikery, kde na tom-
to místě vedle hřiště nyní již úspěšně provozují své cvičiště hasiči, nebo o mon-
tovanou či nafukovací halu nad víceúčelové hřiště, aby na něm bylo možno 
sportovat i v zimě. Jeden z posledních zajímavých návrhů je zřídit workout hřiš-
tě. Nemilou událostí bylo v souvislosti s demolicí části Spodního dvora zbourání 
tenisové zdi. Naopak se snad již začne v příštím roce stavět nová cyklostezka vč. 
spojnice mezi parkem a sportovními plochami v podobě nového bezbariérové-
ho mostu.

 Doufám, že v budoucnu nezůstane pouze u pár tradičních sportovních akcí, 
ale že i nadále budou přicházet další a další impulsy nových aktivit. A v neposlední 
řadě bych rád opět oslovil Vás rodiče, kteří byste měli chuť rozšířit sportovní aktivi-
ty se svými dětmi např. na úroveň kroužku pro širší okruh zájemců.

 Sportu Zdar: Petr Peško, předseda sportovní komise

KULTURNÍ KOMISE
Máme tu před námi volby a z toho plyne že bych měla rekapitulovat minulé 

volební období coby předseda kulturní komise. V tomto období byla komise opět 
ve složení: předseda – Jana Poláčková, členové Dana Šmídová a Petra Fojtíková.
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Jako vždy jsme se snažily pobavit nejen děti, ale i dospělé. Když nás počasí ne-
zlobilo, přišlo hodně návštěvníků a akce se vydařila, většinou téměř bez chybičky. 
Počasí ale neporučíme, a tak to bylo někdy napínavé, zda se daná akce vůbec bude 
konat, nebo byla menší účast. Nevím, zda je nutné vypisovat všechny akce, které 
jsme uspořádaly, protože o těch jsme psaly v minulých číslech Listů. Myslím si, že 
akcí bylo hodně a kdo se zúčastnil byl většinou spokojen. Tak snad jen krátce: obec-
ní plesy, kuličkiády, babské hody, Zpívání až do rána, Mikulášské besídky, Vánoční 
koncerty Zlaťanky…. 

Co nám přinese další období, se teprve dozvíme, ale jsou naplánované nějaké 
akce do konce roku, které ve starém složení ještě zorganizujeme, nebo kulturní 
komisi vzniklé po volbách pomůžeme zajistit. Od nového roku už bude vše pod 
taktovkou nové komise, která v některých případech asi půjde v naších stopách 
a určitě zorganizuje i nové a jiné zajímavé akce, na kterých se rádi potkáme.  
V případě potřeby budeme určitě ochotni podat pomocnou ruku nebo  
poradit. 

 Na jaké akce se můžete těšit do konce roku:
Zpíváme do rána, Mikulášskou besídku s pohádkou o čertech, Babské hody 

a koncert Zlaťanky.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen členům komise, ale i také všem, kteří 

během roku pomohli, něco zasponzorovali a hlavně nás přišli podpořit. Bez dobré 
podpory a zázemí by nebylo vše, o co jsme se snažily.

Sama za sebe bych chtěla všem poděkovat, protože v dalším období už  
v kulturní komisi nebudu. Bylo mně s vámi dobře a určitě jsme toho spolu prožili 
víc než dost.

To ale neznamená, že bych nepomohla, když o to komise budou stát. Jsem tu 
a budu tu stále pro ty, kteří budou potřebovat pomoct.

 Za kulturní komisi Jana Poláčková, předsedkyně

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY OBCE KOBYLNICE
Tato komise vznikla před třinácti lety. Ze zakládajících členů dodnes působí Ale-

na Ulbrichová, Ing. Karel Klaška a Lubomír Trhlík. O rok později se přidal Ladislav 
Votápek a před čtyřmi lety Hana Smetanová a Mgr. Hana Kubátová-Hiršová. 

Členové komise se podílí na organizaci Jarního úklidového dne, tedy úklidu od-
padků v okolí naší obce. Další akce – procházka pro děti do okolí Kobylnic – je spíše 
v režii ženské části komise. K blížícímu se konci volebního období bych chtěla všem 
členům komise za její činnost poděkovat.

Alena Ulbrichová, předsedkyně komise
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KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor je podle zákona o obcích jedním z povinně zřizovaných  

výborů.
Kontrolní výbor se scházel před zastupitelstvem obce a zabýval se kontrolou 

plnění úkolů rady obce a zastupitelstva obce, dále kontrolou obecně závazných 
vyhlášek a nařízení obce a kontrolou směrnic OÚ Kobylnice.

Z každé schůze kontrolního úřadu byl sepsán zápis, ten byl pravidelně před-
kládán zastupitelstvu obce a po projednání jej zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Tímto děkuji za výbornou spolupráci členům kontrolního výboru: Lence 
Šimlové, Michaelu Ulbrichovi a Jiřímu Peclovi.

   Zdeňka Matulová, předsedkyně kontrolního výboru

FINANČNÍ VÝBOR
Finanční výbor pracoval v končícím volebním období v tomto složení: Dana Šmí-

dová, Daniela Zlatkovská a František Kvasnička.
Scházeli jsme se většinou 3-4x ročně a na svých schůzích jsme se zabývali 

agendou, která v obci souvisí s financemi. Připravovali jsme pro zastupitelstvo 
obce stanovisko k návrhu rozpočtu obce na příští rok, které bylo podkladem pro 
schválení rozpočtu na prosincovém zasedání. Dále jsme sledovali, jestli plnění 
rozpočtu odpovídá průběhu kalendářního roku a zda nedochází k anomáliím, kte-
ré by mohly být příčinou rozpočtových problémů. Zabývali jsme se také zprávami 
auditorů, kteří podrobně zkoumají hospodaření obce jak v průběhu kalendářní-
ho roku, tak i následně po skončení fiskálního roku, a dále závěrečným účtem 
obce, který podrobně shrnuje hospodaření obce za uplynulý rok. Jeho součástí je 
jak zpráva z auditu, tak i zápis z inventur. Finanční výbor vypracoval každoročně 
podklad pro zastupitelstvo pro projednání a schválení závěrečného účtu, které 
probíhá zpravidla na červnovém zasedání. Namátkově jsme prováděli kontroly 
pokladní hotovosti. Podle podnětů vzešlých za zasedání zastupitelstva jsme plnili 
i další úkoly.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat členům finančního výboru za jejich práci 
a pro mě příjemnou spolupráci v průběhu celého právě končícího volebního obdo-
bí. 

Dana Šmídová, předsedkyně finančního výboru

KOMISE PRO KOBYLNICKÉ LISTY
Komise pro Kobylnické listy pracovala v uplynulém volebním období ve slože-

ní: Dana Šmídová, Jaroslava Urbánková, Magdalena Martinásková (před svatbou 
Šmídová), Miloslav Vymazal. Už z názvu vyplývá, že náplní práce této komise bylo 
zajištění Kobylnických listů. 
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S výsledky naší práce jste se seznamovali při čtení každého čísla Listů: seřadit, 
opravit překlepy, vybrat fotografie, dát Listům konečný tvar, provést korekturu, eli-
minovat práci tiskařského šotka. Zdánlivě jednoduché. Děkujeme všem přispěva-
telům, bez nich bychom byli „namalovaní“.

Děkujeme Vám všem čtenářům za přízeň a někdy i za trpělivost, pokud zaúřado-
val tiskařský šotek, na omluvu za chyby jste si museli počkat celý čtvrtrok do příští-
ho čísla. Rádi Vám čtyřikrát do roka předkládáme aktuality z naší obce a vůbec nám 
nevadí, že nám někteří důvěrně říkají „Kobylnická drbna“. 

Upřímně děkuji všem členům komise za jejich práci pro Listy a za akční spolu-
práci po celé končící volební období.

Dana Šmídová, předsedkyně komise pro Kobylnické listy

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE
Volby se budou konat: 

v	pátek	5.	října	2018	od	14:00	do	22:00	hodin	a
v	sobotu	6.	října	2018	od	8:00	do	14:00	hodin.

Místem konání voleb je:
   zasedací	místnost	Obecního	úřadu	Kobylnice,	 

Na	Budínku	240.
Voličem pro volby do zastupitelstva obce je státní občan České republiky, kte-

rý alespoň druhý den volby, tj. 6. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Volič 
prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 

Hlasovací lístky budou občanům doručeny do schránek nejpozději 2. října 2018, 
budou také k dispozici přímo ve volební místnosti. 

Do Zastupitelstva obce Kobylnice se bude volit 15	zastupitelů.

A	jak	hlasovat?
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední 

obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku volič 
vloží do úřední obálky hlasovací lístek. 

Volič může na hlasovacím lístku:
•	 	Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kte-

rého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran – max. 15 křížků.

•	 	Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu – hlas dostanou všichni kandidáti této strany.
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•	 	Označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. Takto volí přednostně jednotlivé označené kandidáty, dále tolik kan-
didátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, 
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlaso-
vací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li na hlasovacím lístku označeno křížkem více než 
jedna volební strana nebo více než 15 kandidátů.

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

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 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 vo-
lební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou.

Jaroslava Urbánková, obecní úřad

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE – MĚSTSKÁ POLICIE
služebna Sokolnice
tel.: 604 290 318, e-mail: mp.sokolnice@seznam.cz
    V Sokolnicích dne 6. září 

UPOZORNĚNÍ	–	STÁNÍ	VOZIDLA	NA	CHODNÍKU	JE	PŘESTUPEK
Městská	policie	Židlochovice	upozorňuje,	že	v	poslední	době	se	v	Kobylni-
cích	rozmohlo	parkování	na	chodnících.

Toto chování ohrožuje chodce, kteří musí při míjení vozidla vstupovat do vo-
zovky. Jedná se hlavně o maminky s kočárky, invalidní občany – vozíčkáře, ale hlav-
ně, a především i o děti, které jdou do školy. Řidič parkující na chodníku se podle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (zákon o silničním 
provozu) dopouští přestupku. 

Citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

§ 25 Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen

 a)  vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace  
a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
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b)  v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-
li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci 
řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát 
kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit 
v druhé řadě.

(2)  Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však 
povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích.

(3)  Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

(4)  Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady 
stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Ozna-
čení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí po-
nechat boční odstup nejméně 1,2 m.

(5)  Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komuni-
kace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

(6)  Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozem-
ní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru 
jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komuni-
kacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí 
v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze za-
stávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením 
vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména 
řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

 Konec citace ze zákona.

 Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chod-
níku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. 
Nerespektování ustanovení řeší strážník městské policie blokovou pokutou. 

        strážník Jaroslav Vrána

OSMIČKOVÉ ROKY V NAŠEM NÁRODNÍM ŽIVOTĚ
Takzvané osmičkové roky byly pro náš stát i náš národ velmi osudové. Ať už 

se týká roku 1918, který je v naší historii významným pozitivním milníkem, tak 
let 1938, 1948 nebo 1968, které jsou pro naši zemi historickým mementem. Ve 
všech těchto případech hrála významnou a nenahraditelnou roli naše národ-
ní pospolitost, cit pro správně hrdé vlastenectví. Nejedná se pouze o uplynulé  
20. století. Když zalistujeme v historických pramenech, tak zjistíme, že tady jsou 
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i další významnější osmičkové roky v českých dějinách. A to pěkně z celé historie 
našeho státu:
658

 Smrt Sáma, jednoho z prvních známých vládců na území České kotliny. Je však 
také možné, že zemřel o rok později.

848 
 Válečné střetnutí Čechů s franckým vojskem Ludvíka Němce. Trvalo do dalšího 
roku a vítězně z něj vyšly české oddíly.

898 
 Na Moravě vznikly rozpory mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem. 
Toho využili Frankové, avšak byli poraženi. 

908 
 Rozvrat velkomoravského státu, způsobený opakovanými maďarskými útoky.

1048 
 V Rajhradě na Moravě bylo u kostela sv. Petra a Pavla založeno benediktinské 
proboštství benediktinského kláštera.

1077/78 
 Olomoucký kníže Ota a jeho manželka Eufemie založili na Hradisku u Olomouce 
benediktinský klášter.

1108	
Přemyslovci nechali v říjnu svými ozbrojenci vyvraždit konkurenční rod Vršovců.

1158 
 Český kníže Vladislav II. získal od Římského císaře Fridricha Barbarossy královský 
titul.

1248 
 V listopadu se konala bitva u Mostu, ve které Václav I. porazil odbojnou šlechtu,  
v jejímž čele stál jeho syn Přemysl.

1278 
 26. srpna – Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským.  
V bitvě zahynul český král Přemysl Otakar II. V Čechách se dostal k vládě Ota 
Braniborský jako poručník následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat ne-
pořádek a zvůle.

1348 
 Král Karel IV. nechal založit Nové Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu, 
Karlštejn. K Českému státu byla připojena Dolní Lužice.

1378 
Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV.

1438 
29. června Albrecht Rakouský korunován českým králem.
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1448 
 3. září obsadily Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal významné postave-
ní a začal užívat titul správce Království českého. 

1458 
 Zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen 2. března českým králem a 7. května 
korunován.

1468 
 Proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil uherský král Matyáš Korvín a v průběhu roku 
obsadilo jeho vojsko značnou část Moravy. V Plzni byla vytištěna Kronika Troján-
ská, první česká tištěná kniha.

1478	
 Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v Olomouci smlou-
vu, podle níž směli oba používat titul českého krále. Vladislav Jagellonský v Če-
chách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku a v Lužici.

1508 
 Zemský sněm přijal nařízení proti Jednotě bratrské, jež měla být zcela zničena.

1608 
 Do země vstoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace vedené arcivévodou 
Matyášem (bratrem Rudolfa II.) a moravský zemský sněm ho přijal za pána 
země. 25. června císař Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a rakouské 
země a sám si ponechal Čechy a císařskou korunu. Morava se tak stala nezávis-
lou na Čechách. 

1618	
 23. května byly při sjezdu českých stavů vyhozeni z okna Pražského hradu cí-
sařovi místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata a písař Fabricius. 
Čeští stavové zvolili vlastních třicet direktorů na organizování boje proti císaři. 
Neúspěšné útoky císařských vojsk proti vzbouřenému Českému království. 
Začátek třicetileté války (letos slavíme 400. výročí) 

1648 
 Vpád švédských vojsk do Prahy. Obsazena byla Malá Strana a Hradčany. 24. 10. 
byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka.

1738 
 V Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích.

1758 
 V květnu vpadli na Moravu Prusové. Jejich odpor byl zastaven u Olomouce. 30. 
června bylo pruské vojsko poraženo v bitvě u Domašova rakouským vojskem 
vedeným generálem Laudonem. 

1778 
 Další vpád pruských vojsk do severních Čech. Marie Terezie pak nechala založit 
pevnosti Terezín a Josefov.
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1818 
 V Praze bylo založeno 15. dubna Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším 
názvem Národní muzeum (letos slavíme 200. výročí). 

1848 
 Revoluční rok. Schválena petice císaři, kde bylo požadováno zrovnoprávnění 
češtiny a němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku zemí koru-
ny České, svoboda tisku, náboženství a shromažďování. 

  Zrušení roboty, Slovanský sjezd, Windischgrätzova vojska potlačila shromáždění 
studentů. 
 Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého synovce Františka 
Josefa I. 

1868	
Začátek tzv. „táborového hnutí“. Nový název říše: Říše rakousko-uherská. 
16. května slavnostně položen základní kámen Národního divadla.

1878 
 7. dubna se konal ustavující sjezd Českoslovanské sociálně demokratické strany 
dělnické. 

1918 
 Vznik československé republiky, prezidentem zvolen T. G. Masaryk. Konec 1. svě-
tové války (letos slavíme 100. výročí). 

1938 
 Všeobecná mobilizace. 29. září – Mnichovská dohoda, jejímž následkem se od 
Československa oddělily příhraniční oblasti, které se postoupily Německu. 

1948 
 25. února Začátek komunistické totality v Československu.

1968 
 Tzv. pražské jaro, prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, 21. 8. obsadila naši zemi 
vojska Sovětského svazu a dalších čtyř „spřátelených“ armád, které učinilo ko-
nec snahám o demokratizaci Československa.

1978 
 První Čech ve vesmíru 2.–10. března byl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz 
Vladimír Remek.

1998 
V únoru naši hokejisti vítězí na olympijském turnaji století v japonském Naganu. 
 K vládě se za pomoci tzv. opoziční smlouvy s ODS dostává Česká strana sociálně 
demokratická. Předsedou vlády se stává Miloš Zeman. 

2008 
Vstup ČR do Schengenského prostoru. 

Z dostupných historických pramenů zpracovala Zdenka Karmazínová, kronikářka.
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 
KOBYLNICE 2018

V sobotu 9. června letošního roku se konal v kobylnickém parku před Soko-
lovnou již 5. ročník festivalu dechovek. I ten letošní ročník z administrativního 
hlediska probíhal coby akce v rámci udržitelnosti projektu přeshraničí spoluprá-
ce mezi dechovou hudbou Zlaťanka a slovenskou Drietomankou. Jelikož se jedná 
o akci finančně náročnou, tak i pro letošní rok byla finančně podpořena dotace-
mi od Jihomoravského kraje a vlastní spoluúčastí dechové hudby Zlaťanka. Na 
propagaci jsme vynaložili skutečně spoustu úsilí, když jsme nejen svépomocí, 
ale i za přispění profesionální propagační agentury rozvozili stovky plakátů a ne-
chali akci vyhlásit v rámci několika rozhlasových stanic, TV Šlágr a v obecních 
rozhlasech spousty okolních obcí. Pravidelně byla aktualizována i reklama na 
internetu.

Naší samozřejmostí je důstojně nachystané prostředí areálu parku, na čemž 
pracoval celý tým dechové hudby Zlaťanka od brzkého rána. Opět nám vyšlo 
nádherné počasí, a tak jsme netrpělivě čekali na příchod návštěvníků i postupné 
přijíždění účinkujících souborů. Oficiální program začal v 15 hodin vystoupením 
mládežnické dechové hudby z Velkých Bílovic pod vedením našeho kamaráda 
a kolegy muzikanta pana učitele Luboše Řehánka, jemuž s vedením a vychová-
váním mladých zpěvaček a zpěváků pomáhá paní učitelka Dagmar Osičková. 
K těmto dvěma osobám, jako i k celému tomuto dětskému orchestru má Zla-
ťanka celkem blízko, jelikož jím prošli i někteří naši současní členové (Zdeněk 
Oslzlý – klarinet a Ondřej Skoupil – křídlovka). Jako druhá v pořadí vystoupila 
domácí pořadatelská dechová hudba Zlaťanka, se kterou zazpívala omlazená 
pěvecká sekce: Eliška Rusňáková a Ondřej Matějka z Kobylí a Barbora Holešín-
ská z Mutěnic – ta si odskočila zazpívat na náš festival od svých mateřských 
povinností. Abychom naplnili smysl přeshraniční spolupráce, jako třetí přijala 
pozvání a vystoupila slovenská dechová hudba Skaličané ze slovenské Skalice. 
Vrcholem festivalu pak bylo vystoupení legendární dechové hudby Mistříňanka 
Antonína Pavluše. Dechovkové odpoledne jistě zpestřilo i vystoupení mladého 
folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic a prezentace vinařství Pod Kumstátem 
známého rodinného vinařského klanu Valihrachů z Krumvíře. Celé odpoledne 
moderovala Markéta Luskačová.

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat všem účastníkům za návště-
vu tohoto festivalu, celému týmu DH Zlaťanka za zdařilou organizaci celé akce 
a panu starostovi ing. Lubomíru Šmídovi za administrativní pomoc při realizaci 
akce. 

Za DH Zlaťanka Ladislav Hrdlička – kapelník
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KOBYLNICKÉ IMPÉRIUM
V pátek třináctého července léta Páně 2018 byl založen na území obce Kobylni-

ce nový stát, jehož název zní Kobylnické impérium a který neprodleně začal s pře-
bíráním veškeré činnosti, kterou doposud zajišťovala Česká republika. Žádáme 
všechny o zajištění bezproblémového předání moci na Kobylnické impérium a jeho 
jednotlivá ministerstva. V případě nepokojů jsme k zachování bezpečnosti a pořád-
ku připraveni neprodleně povolat ozbrojené síly impéria.

Impérium má samozřejmě i své vrcholné orgány. V čele impéria stojí prezident, 
císař a imperátor, Jeho nejvznešenější excelence, vládce náš, slunce naše jasné, 
dvojctihodný bakalář Michael Ulbrich. Výkonnými orgány impéria jsou státní rada 
a vláda. Členy státní rady jsou Vít Barták, Vlastimil Knotek ml., Šimon Kvasnička 
a Pavel Šťastný. Nejvyšším orgánem je pak senát impéria. 

Formování státu s sebou nese řadu povinností – utváření vlády a jednotlivých 
ministerstev, stanovování státních symbolů, měnová reforma, tvorba zákonů, udr-
žování zahraničních a diplomatických vztahů, zřizování velvyslanectví, atd. Státní 
rada a vláda Kobylnického impéria je připravena o všech těchto činnostech své 
občany informovat a zajišťovat bezpodmínečné dodržování imperiálního práva na 
svém území. 

A teď trochu vážněji :)
Již pár let jsme si pohrávali s myšlenkou na založení nového spolku v Kobylni-

cích. Koncepce případného spolku se postupem času měnila a konečným výsled-
kem je založení spolku jako fiktivního státu na území Kobylnic. Předpokládám, že 
důvodem, proč jsme nakonec skončili u této varianty, jsou nepochybně prakticky 
neomezené možnosti pro nejrůznější recesi a humor. A právě recese bude jednou 
z činností spolku, kterou se chceme zabývat.

Není tajemstvím, že se aktuálně spolek formuje na úrovni bývalých nebo sou-
časných stárků a hody budou jistě mezi našimi aktivitami. Chtěli bychom se za-
měřit na pomoc stárkům v jejich činnosti a společně se snažit o zvyšování kvality 
našich hodů.

Se stárky jsme společně začali spolupracovat na organizaci akce Kácení máje, 
která se letos konala druhým rokem. Počasí nám úplně nepřálo, a proto mu-
sela být zábava v sokolovně. To pravděpodobně mnoho lidí odradilo od účas-
ti, nicméně vzhledem k nainstalovaným žaluziím v oknech nebylo v sokolovně 
vůbec teplo. Takže příště už se nemusí nikdo obávat vedra nebo vydýchaného  
vzduchu. :)

To, že spolek vzniká kolem stárků, je nepochybně dáno i cílovou věkovou 
skupinou, na kterou se chce spolek primárně zaměřovat, a to je věková skupina  
15 až 35 let. Vždy, když skončily hody a tím i hodové nácviky, reakce byla stejná: co 
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teď budeme dělat? Vytváření všemožného spektra aktivit pro členy (a samozřejmě 
i nečleny) bude velmi podstatnou činností spolku. Jakkoliv tato činnost spolku prav-
děpodobně nebude navenek příliš vidět, bude tou činností prakticky nejdůležitější.

A v neposlední řadě bude spolek vyvíjet i činnost v rámci organizace sportovních, 
kulturních či společenských akcí. Postupně tak chceme do kalendáře přidávat další 
a další akce a přispět tak k dalšímu oživování obce a rozšiřování nabízených aktivit.

Pevně věřím, že si spolek v Kobylnicích najde své místo a že jeho aktivita bude 
atraktivní a přínosná. Plánů máme spoustu. Teď už zbývá jen podpora a trochu 
toho štěstíčka.

Michael Ulbrich

KOBYLNICKÉ HODY 2018
Letošní hody se začaly domlouvat začátkem června, kdy byla první schůze a za-

čala se hledat nová krev do Kobylnické chasy. Letos jsme mezi nás přivítali 5 nových 
stárků z Kobylnic a dva přespolní jako výpomoc. I přes veškerou snahu se nám 
bohužel nepodařilo sehnat 8 párů na dvě kolony. 

Schůze se konaly dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli od 17.00 v sále Soko-
lovny. Na schůzích se vyráběly ozdoby z krepáků, trénovala se polka, valčík a hlav-
ně beseda. A samozřejmě také verbuňk, který jsme letos zařadili jako odpolední 
překvapení. 

Týden před hody byl ve znamení posledních hektických příprav a dodělávek. 
Ve čtvrtek se tradičně dělaly věnce na máju a do sálu, a byla generálka besedy.  
V pátek v 6.30 jsme se sešli před hasičkou a jelo se pro máju. 

Tu jsme, stejně jako minulé roky, brali z Líšně. S dopravou nám pomáhali bý-
valí stárci a chasa ze Dvorsk. Dostat ji na plac a následně do díry, bylo letos ob-
zvláště obtížné, kvůli jejímu průměru. Děkujeme panu jeřábníkovi i lidem za  
trpělivost :) 

V sobotu bylo již jako každý rok zvaní. Tentokrát jsme začali z druhé strany, 
aby lidi na tomto konci Kobylnic také jednou viděli stárky v lepším stavu. Letos 
jsme díky dobré morálce a připravenosti zvládli projít celé Kobylnice za rekordních 
6 hodin a měli jsme tak dost času si odpočinout a nabrat sílu na večerní zábavu.  
K té můžu říct jen to, že ti nejstatečnější (včetně kapely) opouštěli park kolem šesté 
hodiny ranní. 

V neděli nás čekala mše svatá a průvod obcí. Ráno ještě nastala menší pa-
nika kolem chybějících knoflíků na kalhotách, ale vše se nakonec vyřešilo a mši 
i průvod jsme zvládli. Následovala odpolední zábava s besedou a překvapením 
v podobě verbuňku. To už jsme se všichni těšili na večeře ke stárkám. Když jsme 
se občerstvili, byli jsme připraveni na večerní zábavu, která proběhla bez větších 
komplikací. 
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I přesto, že to byla pro nás jako hlavní pár premiéra, se myslím hody vydařily. 
Díky za to patří především stárkům, staré chase, ale i všem ostatním, kteří se na 
hodech jakkoliv podíleli. 

Velké díky všem! Šimon Kvasnička, hlavní stárek

STŘÍPKY Z CYKLOZÁJEZDU 2018 – 
TAURSKÁ CYKLOSTEZKA

Je pět hodin ráno, 15. srpen 2018. Budík zvoní. Tentokrát nevstáváme do práce. 
HURÁ!!! Natěšeně vyskakujeme z postele. Dočkali jsme se, opět vyrážíme za zážit-
ky na kole, tentokrát po Taurské cyklostezce údolím řeky Salzach.

Po ranním rozkoukání kolem šesté ráno tlačíme kola na sraz. Nakládáme věci 
i kola a v sedm hodin už autobus vyráží směr Rakous. Tento den byl určený přede-
vším na dopravu. Díky ochutnávkám různých druhů ovoce a péči palubního stevar-
da byla cesta příjemná a rychle ubíhala. Po příjezdu do kempu Panorama v Zell am 
See a postavení tábora byl před námi o něco chladnější podvečer, než jsme byli 
doposud zvyklí. I přesto jsme někteří neodolali a vrhli se do osvěžující a čisté hor-
ské vody jezera Zeller See. Po dlouhé cestě a bohaté večeři jsme večer zalehli do 
stanu. Odpočinout na další den a také si vychutnat nádhernou chladnou horskou 
noc. Jen ticho, chlad, cvrčci a z dálky se ozývající dřevorubci, že by osobně předse-
da představenstva Husqvarny?

Čtvrteční den ráno nasedáme do autobusu, který nás vyvezl ke Krimmelským 
vodopádům. Většina z nás vystoupala téměř 400 výškových metrů na trase 1 km 
a po hodince plné potu se kochala pohledem na mohutné vodní kaskády. Poté 
jsme nasedli na kola a po proudu Salzachu sjeli zpět do kempu. Po cestě jsme se 
kochali místní architekturou i nádhernými výhledy na výběžky Vysokých Taur. Pří-
jemným odpočinkem byla zastávka v městečku Mittersill v místním vyhlášeném 
pivovaru a prohlídka města Kaprun, které se stalo v roce 1965 prvním rakouským 
ledovcovým lyžařským střediskem. Po necelých 70 km jsme dorazili zpět do kempu 
a zodpovědně jsme se připravovali na další den.

V pátek ráno po sbalení stanů opět sedáme do sedel našich kol a vyrážíme. Čekal 
nás přesun a tentokrát kratší trasa, ale o to výživnější. Zpestřením byla návštěva sou-
těsky Kitzlochklamm, kterou vyřezala do skalního podloží během dlouhých let řeka 
Rauris. V tomto nádherném kaňonu jsme viděli mnohé bizarní útvary, vodní mísy, 
schůdky, lávky, můstky, tunely a krásné vodopády. Sotva jsme nasedli na kola, osvěžil 
nás prudší déšť a po ujetí několika kilometrů nastalo očekávané stoupání k přečer-
pávací nádrži Speicher Brandstatt před městečkem Schwarzach im Pongau. Konečně 
jsme vymetli pavučiny z horských převodů našich kol a následný sjezd už jen okořenil 
krásu Alp. Po ušlapání několika dalších kilometrů jsme dorazili do kempu Wieshof ve 
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městě St. Johan. Nočním překvapením byla opět přítomnost dřevorubců v okolních 
lesích, ale vlivem únavy jen málokdo vnímal zvuky jejich značkových pil. 

V sobotu ráno se probouzíme do dalšího krásného slunečného dne a před se-
bou máme závěrečnou etapu s cílem v Mozartově městě v Salzburgu. První zastáv-
kou na trase bylo městečko Bischofshofen a po jeho exkurzi jsme vyrazili vstříc dal-
šímu poznávání. Čekalo nás náročné stoupání mezi nádhernými štíty hor, tentokrát 
i s nepříjemným protivětrem, ale síla skupiny zvítězila a všichni zanedlouho dorazili 
na vrchol. Radost z jízdy a ubíhajících kilometrů nám nenarušil ani defekt, po drob-
ném zpoždění doháníme skupinu a pokračujeme dále k cíli. V parném dni přišla 
vhod koupačka v nádrži Bürgerausee u městečka Kuchl. Po projetí dalších krásných 
míst jsme přijeli k autobusu na parkoviště v okrajové části Salzburgu. Převlékli jsme 
se, naložili kola a vyrazili trolejbusem na prohlídku čtvrtého největšího města Ra-
kouska, Salzburgu. Času nebylo mnoho, a tak po zhlédnutí alespoň několika pamá-
tek se vracíme zpět k autobusu a bohužel následuje už jen cesta zpět do Kobylnic.

Zpáteční cesta přes noc proběhla v poklidu. Po příjezdu do Kobylnic něco k půl 
čtvrté ráno jsme se rozutekli do postelí, natáhnout si nohy a dospat zbytek noci.

Co dodat. Počasí vyšlo, výborná parta lidí, mnoho krásných vzpomínek… snad 
jen: „Kampak nás, Milánku, vezmeš příště?“

      Za účastníky zájezdu Michal a Jarmila Garlíkovi

PODZIMNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ
Podzim se nezadržitelně blíží, všichni se pouštíme do úklidu svých zahrádek, 

a proto připomínám: spalování suchých zbytků ze zahrady upravuje obecně závaz-
ná vyhláška naší obce a platí přitom tato pravidla:

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

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

3.  Při podzimním úklidu zahrádek je možné spalovat rostlinné zbytky také prv-
ní a poslední sobotu v měsíci říjnu, v letošním roce tedy	6.	a	27.	října,	a	to	
v	době	od	11:00	do	20:00	hodin.

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

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

Prosím všechny obyvatele, buďme k sobě ohleduplní a neobtěžujme se navzá-
jem více, než je to nezbytně nutné.   Dana Šmídová
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STAROSTI S PÁLENÍM NA ZAHRADÁCH
V poslední době se v naší obci opět množí případy, kdy jsou spalovány rostlinné 

zbytky mimo dobu, kdy to umožňuje obecně závazná vyhláška. Obecní úřad důraz-
ně upozorňuje, že doba vymezená pro pálení je ve středu od 9 do 19 hodin a první 
a poslední sobotu v říjnu od 11 do 20 hodin. Pálení suchých rostlinných zbytků 
– a zdůrazňujeme, že opravdu jen suchých zbytků, mimo tyto dny, ale také mimo 
vyhrazené hodiny je závažným přestupkem, který může městský úřad Šlapanice 
potrestat pokutou až do výše 30 tis. Kč. 

Obecně závazná vyhláška byla vydána proto, aby veřejnost věděla, kdy může 
bez obav vyvětrat svoje domy nebo případně sušit prádlo a podobně. Zamořo-
vání okolí kouřem je tedy nejen přestupek, ale zároveň také hrubá necitlivost 
k potřebám sousedů. Apelujeme proto nejen na dodržování předpisů, ale také 
vzájemnou ohleduplnost. Kdysi platilo tzv. zlaté pravidlo: „Nečiňme jiným to, co 
nechceme, aby ostatní dělali nám!“ Prosíme, ve všem, co děláte, mějte vždy i toto 
pravidlo na paměti.

AKTIVITY POŘÁDANÉ OBCÍ KOBYLNICE 
školní	rok	2018/2019

KLUB MAMINEK
Zveme všechny maminky s dětmi, které by za námi chtěly přijít a něco hezkého si 
vyrobit, zazpívat, zacvičit a zažít hezké dopoledne s dalšími dětmi a maminkami.
Klub	maminek	Kobylnice	se	schází	každé	úterý	od	9:00	do	12:00	hod.	v	klubovně	
ve	dvoře	za	knihovnou.

CVIČENÍ	RODIČŮ	S	DĚTMI	DO	3	LET
probíhá od 5.9.2018	každou	středu	od	9:15	do	10:15	hod. v sokolovně.
Cvičení vede Mgr. Gabriela Brtníková.

Cena 200 Kč/ pol. nebo 400 Kč /rok. Přihlášky a platby se vybírají na obecním úřadě 
nejlépe do 30. 9. 2018.

CVIČENÍ	PRO	ŽENY 
bude od 1. října každou středu v době mezi 18:45 a 19:45 hod. Zveme všechny 
ženy. Vezměte si s sebou přezůvky, podložku na cvičení a pití. 
Cvičení povede Hela Dvořáčková. 

Platba bude probíhat v úvodních hodinách a její výše bude záležet na počtu při-
hlášených.
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KDO JSME, ANEB CO NÁM POVÍ MATRIKY
Rod Králů

V 18. a 19. století zde žilo více rodin Králů. V různých letech těchto století hos-
podařili v usedlostech č. 1, 4, 9, 11, 12, 21 i 30. Jestli spolu byli příbuzní, mi není 
známo. Členové rodin se také stěhovali, i když ne tak daleko, jako rod Benešů. 
Zaznamenala jsem spíše stěhování v rámci Sokolnického panství. 

Rod, ze kterého pocházím, se po roce 1852 usadil na čtvrtláně č. 10 v Kobyl-
nicích. Nejstarší dohledaný předek Bartoloměj Král se narodil dle matriční kni-
hy v Jiříkovicích v roce 1727 a byl synem Tomáše Krále. Z dochovaných pozem-
kových knih lze vyčíst, že syn Bartoloměje, Dominik *1770, vlastnil roku 1797 
čtvrtlán č. 1 v Kobylnicích. V matričních knihách je zaznamenáno, že zde před 
tím hospodařil i jeho otec Bartoloměj Král a Polexina roz. Zingarová z Ponětovic. 
Narodili se jim zde čtyři synové a jedna dcera. Po smrti Polexiny, se Bartoloměj 
oženil s Kateřinou a měl ještě dceru. V hospodaření zde pokračuje zmiňovaný 
Dominik s Josefou rozenou Sekaninovou z Hostěrádek. Tento však zemřel brzy, 
ve věku 36 let. To mělo patrně za následek, že se na tomto gruntě měnili hospo-
dáři a rod Králů ho později opustil.

Dominiku a Josefě Královým se na čísle 1 v Kobylnicích narodilo 5 synů a čtyři 
dcery (uvádím jen ty, kteří se dožili dospělosti):

Dcera Terezie *1795 si vzala Antonína Kuklu, familianta z Prace, kde spolu po-
tom bydleli. Narodili se jim synové Jakub *1826, Jan *1828 a Josef *1834, dále 
dcery Marie *1830, Kateřina *1832 a Františka *1836.

Další dcera Marie *1797 se vdala za Martina Krále, který pocházel z Telni-
ce, ale hospodařil na tříčtvrtlánu číslo 9 v Kobylnicích. Dospělosti se dožily jen 
dcery, příjmení Král na tomto čísle zaniklo. Dcera Alžběta *1823 si vzala Bene-
dikta Spáčila z Jiříkovic. Druhá dcera Kateřina *1824 se vdává za Jana Chlupa ze 
tříčtvrtlánu číslo 31. Ten však brzy zemře a Kateřina se tedy vdává podruhé, a to 
za Petra Šmída ze Sokolnic. Dále spolu hospodaří na čísle 31, dokud nedospěje 
syn Jan Chlup z prvního manželství. Potom koupili tříčtvrtlán č. 5. Poslední dcera 
Marie a Martina Králových, Antonie *1831, si vzala Ignáce Vičara a tito manželé 
byli pokračovatelé v hospodaření na čísle 9.

Syn Bartoloměj *1801 se žení v Sokolnicích na čtvrtláně č. 49 s Kateřinou, dce-
rou Prokopa Konečného a Heleny roz. Chudáčkové a dále zde hospodaří. Opouští 
jako dědic čtvrtlán č. 1, na kterém hospodaří jeho matka s otčímem Horákov-
ským. V Sokolnicích se Bartoloměji a Kateřině narodily tři dcery, které však zemře-
ly v mladém věku. Dále měli čtyři syny, jejichž stručné rodokmeny dále uvádím:
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Nejstarší syn Petr *1834 později zdědil čtvrtlán č. 1 v Kobylnicích. Stejně jako 
jeho otec, zde ale nehospodaří a žení se na tříčtvtlán do Telnice. Měsíc po svatbě 
s Eleonorou, vdovou po Vincentu Hlučkovi, prodává kobylnický čtvrtlán Matouši 
Zvolskému, který ho po 13 letech prodal Františku Peclovi, jehož potomci zde 
donedávna žili. V Telnici se Petrovi narodilo 11 dětí, z nichž dospělosti se dožili 
jen dva synové a dvě dcery.

Druhý syn Florián *1839 se žení v Ponětovicích s Barborou, dcerou Jana Šla-
pánského, čtvrtníka, a Marie roz. Chlupové. Otec Bartoloměj pro něj již dříve 
koupil čtvrtlán č. 10 v Kobylnicích. Narodil se zde František, který si vzal Helenu 
Tůmovou a bydlel v bývalé škole na č. 49 v Kobylnicích, kterou koupil otec Flo-
rián. Zde se narodil František, který zde dále bydlel s Hedvikou roz. Benešovou 
a syn Jan, který zemřel na válečná zranění. Další syn Floriána, Vincent, se oženil 
na půlláně v Bedřichovicích s Marií Kepákovou a dále zde hospodařil. Měli tři syny 
a tři dcery, z nichž si jedna vzala Jindřicha Klašku z č. 3 v Kobylnicích. Nejmladší 
syn Floriána, Karel, se oženil s Marií Šmídovou z č. 5 a dále jeho rodina hospo-
dařila na čtvrtláně č. 10. Měli dceru Marii, která se vdala do Prace. Následovali 
synové: Jan, který zůstal svobodný, dále Josef, který se oženil s Marií Benešovou 
z č. 125 a pokračoval v hospodaření na č. 10. Nejmladší František se oženil s Marií 
Benešovou z půllánu č. 4 a dále zde hospodařil. Další dcera Floriána a Barbory, 
Josefka, si vzala Jaroslava Kudu z protějšího půllánu č. 19, měli pět dětí. Dcera 
Marie zůstala svobodná. 

Další syn Bartoloměje, Michael *1842, si bere Marii Macháčkovou z Jiříkovic 
a pokračuje v hospodaření na sokolnickém čtvrtláně č. 49. Po něm zde pokračuje 
generace tří Tomášů Králů. 

Nejmladší syn František *1843 byl kočím na dvoře v Sokolnicích a později v Tu-
řanech. Oženil se v Telnici s Terezií Povolnou, kde se narodil syn Jan, který se oženil 
ve Vídni. Druhý syn se narodil v Tuřanech a dostal jméno po svém kmotru, strýci 
Floriánovi. Děti dostávaly v té době jména po svých kmotrech velice často. Florián 
se oženil ve Šlapanicích s Adélou Šatnou a byl řezníkem. 

Dominik Král měl ještě dceru	Kateřinu *1806, která se narodila již po jeho smr-
ti. O ní se mi nepodařilo nic vybádat.

Stejně jako u rodu Benešů, půlláníků, tak i u rodu Králů, čtvrtláníků, je zřejmé, 
jak byly sňatky mezi jednotlivými grunty důležité. Jejich potomci na nich hospo-
dařili až do nástupu kolektivizace, které se, jak jsem slyšela z vyprávění, velmi 
bránili. 

Alena Ulbrichová
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POZVÁNKY  
!! POZOR NA ZMĚNY TERMÍNŮ OPROTI KALENDÁŘI!!

KDYSI	PŘED	LÉTY	SI	LIDI	RÁDI	ZAZPÍVALI	ANEB
KOBYLNICE	ZPÍVAJÍ	AŽ	DO	RÁNA

Rada	obce	Kobylnice	spolu	s	kulturní	komisí	pořádá
v	sobotu	1.	prosince	2018	v	18	hodin 

v	sále	sokolovny	večer	písniček
Zveme 
		všechny občany bez rozdílu věku, kteří si chtějí popovídat a hlavně si společně 

zazpívat,
		všechny, kteří si rádi připomenou písničky svého – i vzdáleného – mládí, 
		mladé, kteří mohou trénovat pěvecké výkony pro příští hody, anebo ty, kteří 

stárkovali v uplynulých letech. 
		Vaším prostřednictvím bychom chtěli pozvat i Vaše známé či rodinné přísluš-

níky, kteří v Kobylnicích dříve bydleli, ale osud je zavál někam jinam. 
		obzvlášť srdečně zveme i ty, které v poslední době zastihla nějaká choroba 

nebo jiná nepříjemná událost. Toto setkání je příležitostí na chvíli zapomenout 
na těžkosti a obtíže všedních dní.

Prosíme všechny, kteří mají nějaký hudební nástroj a umí na něj hrát, aby si jej s se-
bou přinesli a pomohli tak navodit příjemnou atmosféru. Kdo nemá hudební nástroj, 
ať si vezme dobrou a soutěživou náladu.

Vstupné je dobrovolné, vzhledem k očekávaným nákladům doporučujeme  
vstupné 50 Kč.

Obec Kobylnice zve všechny děti i s rodiči a prarodiči na
PŘEDMIKULÁŠSKÝ	REJ, 

který se bude konat 
v	neděli	2.	prosince	2018	od	14:00	hodin	v	sokolovně.	

 Těšíme se na Vás v maskách Mikulášů, andílků, 
 čertíků	i	dalších	nebeských	bytostí.	

Od 14,30 hodin divadlo	o	Nezbedných	čertech 
s malou mikulášskou nadílkou.

Bohatá tombola s drobnými výhrami! 

ROZSVĚCENÍ	OBECNÍHO	VÁNOČNÍHO	STROMU
se uskuteční o první adventní neděli 2.	prosince	2018. Hodina bude 

upřesněna na plakátcích a v hlášení obecního rozhlasu.
Srdečně	zveme	všechny	obyvatele.
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PODZIMNÍ STRÁNKA PRO DĚTI

Jak	se	pozná	podzim?

Když je země obuta
do hněda a do žluta,
listí zvolna opadává,
vlaštovka nám křídly mává,
vítr se opírá o vrátka,
k spánku se ukládá zahrádka.

Podzime, odkud přicházíš?
Za zchladlým sluncem je má skrýš,
z dešťových kapek lože mám,
někdy se mlhou přikrývám.

 
Podzime, jsi-li bohatý?
Zlata a mědi mám po paty.
A jestli chcete, celý klín
vsypu vám šperků z jeřabin.

Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry, je to tak.
A máš zuby dračí?
Mám dva a to mi stačí.
A co s těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž.
I ty lháři – každý to ví, 
že jsi jenom papírový!
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SVAZEK PRO VODOVODY A KANALIZACE  
ŠLAPANICKO
Připravované	projekty	

V úzké spolupráci s Vodárenskou akciovou společností připravuje Svazek obcí 
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko projekt: Rekonstrukce čerpací stanice od-
padních vod v Ponětovicích. Dotčené pozemky pod stávající ČS OV jsou vykoupeny, 
akce připravena k realizaci. Rekonstrukce čerpací stanice sleduje dva cíle: snížení 
energetické náročnosti a zamezení ekologickým haváriím. Předpokládané náklady 
činí cca 20 mil. Kč, stavba má být dokončena do prosince 2019. Svazek čeká na 
přidělení dotace. Nicméně i bez ní bude projekt zrealizován, a jeho úhrada bude 
provedena z financí Svazku.

Strategickým projektem je stavba: Šlapanicko	– posílení skupinového vodovo-
du, II. etapa. Po několikaleté projektové a investiční přípravě je vydáno vodoprávní 
povolení. Na první etapu, která byla dokončena v roce 2015 a zahrnuje přívodní 
řady od zdroje v Mokré až k armaturní komoře nad Jiříkovicemi a centrální vo-
dojem v Mokré, navazuje druhá etapa, která se týká území obcí Mokrá-Horákov, 
Pozořice, Sivice, Tvarožná, Jiříkovice, Prace, Blažovice, Ponětovice a Kobylnice. 

Toto propojení umožní i částečnou zastupitelnost zdrojů obou soustav sku-
pinových vodovodů: „Šlapanice“ a „Říčky“. Je plánováno maximální využití vody 
z vlastního zdroje Říčky na úkor nakupované brněnské vody. Bude vyřešena nedo-
statečná kapacita některých přívodných řadů a chybějící akumulace pro zajištění 
vyrovnávacího objemu pro pokrytí odběrových špiček. Náklady projektu překročí 
částku 200 mil. Kč. Svazek Šlapanicko podal žádost o dotaci na financování stavby 
z Operačního programu Životní prostředí a obdržel dotaci ve výši 126 mil. Kč. 

Splácení	úvěru	na	vybudování	splaškové	kanalizace
Úvěr za první etapu stavby splaškové kanalizace (Šlapanice, Podolí, Kobylnice, 

Jiříkovice, Prace, Ponětovice a Blažovice) je již splacen. Zůstatek úvěru druhé etapy 
– Čistá Říčka a Rakovec (Pozořice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, 
Velatice a Mokrá-Horákov) činí asi 2,5 mil. €, což je v přepočtu cca 71 mil. Kč. Obce 
druhé etapy ročně vkládají na spořící účet celkem 14 mil. Kč. Úplné splacení úvěru lze 
očekávat nejpozději v roce 2024. Všechny obce splácejí závazky v řádném termínu.

VODÁRENSKÁ	AKCIOVÁ	SPOLEČNOST,	a.s.	-	náš	provozovatel
Řadí se mezi 10 největších vodárenských společností v České republice a je 

výhradně českým provozovatelem vodovodů a kanalizací. Jediným akcionářem 
a výlučným vlastníkem Vodárenské akciové společnosti je Svaz pro vodovody a ka-
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nalizace měst a obcí, jehož členem je také Svazek Šlapanicko sdružující 16 obcí 
včetně naší. Vodovody a kanalizace jsou provozovány ve vlastnickém modelu, což 
s sebou přináší řadu výhod. 

Spolupráce	svazku	a	členských	obcí
Svazek Šlapanicko může ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností 

poskytnout členským obcím pomoc při budování vodohospodářské infrastruk-
tury. Obec, na jejímž území se plánovaná stavba nachází, si zajistí územní roz-
hodnutí a následně předá investorství Svazku Šlapanicko. Nový stavební zákon 
umožňuje sloučené územní a stavební řízení, v tomto případě je investorem sva-
zek již ve fázi sloučeného územního a stavebního řízení. Před samotnou realizací 
uzavře obec se svazkem smlouvu o investičním příspěvku, který pokryje náklady 
předmětné stavby jednorázově, nebo ve splátkách rozložených na období maxi-
málně 5 let.

   Marie Kousalová, předsedkyně Svazku Šlapanicko

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ…
–	ZA	PRVNÍ	POLOLETÍ	VYHLÁSILA	6	VÝZEV	

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště do poloviny roku 2018 vyhlásila 
a uzavřela 4 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzvy 
byly vyhlášeny z Operačního programu Zaměstnanost, na Prorodinná opatření, 
Rozvoj sociálních služeb a podporu zaměstnanosti. Celkem	bylo	doporučeno	k	fi-
nancování	7	projektů	dohromady	za	7	288	258	Kč	celkových	způsobilých	výdajů. 
Byly podpořeny projekty na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu 
nebo příměstských táborů po celém území MAS Slavkovské bojiště.

Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje venkova byly určeny pro zemědělské i ne-
zemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to cel-
kem 20, zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští podni-
katelé podali celkem 6 žádostí na rozvoj svých činností – např. na pořízení nářadí, 
nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé 
kravského a kozího mléka. Celkem	bylo	hodnoceno	v	rámci	těchto	výzev	38	pro-
jektů,	 v	 každé	výzvě	po	19	projektech	a	 celková	požadovaná	výše	dotace	 činí	
12	664	284	Kč.

Vyhlášení	další	výzvy	z	Programu	rozvoje	venkova	plánuje	MAS	Slavkovské	
bojiště	na	prosinec	tohoto	roku.
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Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště 
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operač-
ního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací 
přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele a pomoc s ad-
ministrativou ze strany kanceláře MAS. 

V současné době jsou vyhlášeny	 3	 výzvy	 z	 Integrovaného	 regionálního	
operačního	 programu	 na	 Infrastrukturu	 základních	 škol,	 Infrastrukturu	ma-
teřských	škol	a	Dopravní	bezpečnost	v	obcích. Předpokládanými žadateli jsou 
především obce. Do konce září budou vyhlášeny poslední výzvy z OP Zaměst-
nanost na Sociální služby mimo režim zákona o sociálních službách a podporu 
sociálního podnikání.

Seznamy podpořených projektů a celé znění vyhlášených výzev je dispozici na 
našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS	Slavkovské	bojiště,	z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

 

MOBILNÍ SVOZ 
velkoobjemového odpadu 
a nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 20. října 2018
�Kontejnery�budou�přistaveny�na�parkovišti� 
u�víceúčelového�hřiště�od�9.00�do�12.00�hodin. 
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INZERCE

Diakonie	Broumov, 
sociální	družstvo

  Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam	věcí,	které	můžete	dát	do	sbírek

	Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
	Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
	Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
	Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené 
	Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové 
	Záclony, závěsy – nepoškozené
	Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
	Knihy
	Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
	znečištěný a vlhký textil
	 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
	nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
	lyže, lyžáky
	nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka	se	uskuteční:
dne: 15.	října	2018

čas:  6.30	–	17.30	hodin
místo: Obecní	úřad	Kobylnice

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203, 603 287 387

kontaktovat mě můžete každý všední den od 8,00 – 16,30 
nebo e-mailem: keraghelova@diakoniebroumov.org

Děkuji Keraghelová, dispečerka dopravy 
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Proč	se	recyklují	 
nefunkční	úsporné	zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je 
jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochra-
na životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství 
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších 
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti 
dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří 
přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje 
i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdá-
vat na obecním úřadě nebo na horním dvoře a nebo v elektro obchodě při náku-
pu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou 
z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky 
jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové 
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se 
používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světel-
ných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se 
díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domác-
ností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete 
pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz. 



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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Společnost patřící k předním výrobcům protektorů a obchodníkům v oboru  
nákladních pneumatik v ČR a SR s 25letou tradicí na trhu, hledá vhodné kandidáty 
na pozici:

Mechanik	nákladního	pneuservisu	
pro	pobočky	Brno

Náplň	práce:
•	 	přezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za pomoci  

moderních strojních technologií
•	 	pracovní výjezdy do terénu s perfektně vybaveným mobilním pneuservisním 

vozidlem
•	 	dle potřeby velmi dobře hrazené pohotovostní služby mimo pracovní dobu 

a o víkendech
Jaké	znalosti	a	dovednosti	byste	měli	mít
•	 	dobrá fyzická kondice
•	 	časová flexibilita
•	 	připravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích
•	 	řemeslná zručnost
•	 	uživatelská znalost práce na PC
•	 	řidičský průkaz skupiny B
•	 		praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není nutná,  

ale je výhodou
Nabízíme:
•	 	mzda brutto až 40000 Kč/měsíc i více v přímé závislosti na odvedeném výkonu
•	 	příplatky k výkonové mzdě za pohotovostní služby mimo pracovní dobu  

a o víkendech
•	 	práci ve stabilním kolektivu
•	 	firemní benefity (stravenky, dárkové šeky)
•	 	pro	kandidáty	mimo	požadovanou	lokalitu	možnost	ubytování

Informace	o	pozici:
Místo pracoviště:  Hájecká 1068/14, Brno-Černovice
Typ pracovního poměru: na plný úvazek
Délka pracovního poměru:  Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Plat:  25 000 – 40 000 Kč/měsíc
Benefity:  Bonusy/prémie, slevy na firemní výrobky/služby, 

stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, 
školení, firemní akce.

Požadované vzdělání: není podstatné
Kontakt: lide@carling.cz 
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek� v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail�a�na uvedený kontakt mu�bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do  24  hodin lze� pouze 
u Ministerstva vnitra  - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u�Ministerstva�vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u�Ministerstva�vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva�vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u�Ministerstva�vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu�obce�s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva�vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde�podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud�požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500�              500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250�              250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250�              250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200�             100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti 
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce�s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u�Ministerstva�vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat� své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu�bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.� 
 

Převzetí cestovního pasu 
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin�pouze�u�Ministerstva�vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce�s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky 
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách 
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV����������MV�=�3.000 Kč 

ORP�������MV�=�4.000�+�2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP�������MV�=�2.000�+�1.000 Kč 
    2.000           1.000   =��3.000 Kč 

 ORP       ORP =�3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV�=�2.000 Kč MV����������MV�=�1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500�+�500 Kč 
     1.500�            500����=��2.000 Kč 

ORP       MV�=�500�+�500 Kč 
     500              500����=��1.000 Kč 

 ORP       ORP�=�1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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