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SLOVO STAROSTY
Poděkování

Vždy na konci roku se člověk snaží připomenout si, co se během tohoto po-
sledního období odehrálo a událo. Je potřeba vzpomínat spíše na to dobré, co 
člověka naplňuje optimismem a radostí než se utápět v hořkosti nad tím, co se 
nepodařilo. Věřím tomu, že každý z nás si teď o Vánocích nebo na konci občan-
ského roku vzpomene na řadu věcí, které ho potěšily a třeba i pohladily po duši, 
ať už to bylo v rovině osobní, rodinné nebo i pracovní. 

Mě osobně v mé roli starosty potěšili všichni, kdo se jakoukoli měrou sna-
žili pomoci obci i mně a naplňuje mě vděkem, jak často se takovou vstřícností 
a ochotou setkávám. Nemohu všechny vyjmenovávat, protože bych určitě na 
někoho zapomněl a to bych nerad. 

Chtěl bych ale touto formou poděkovat za to všechno, co si mohu já ve vzta-
hu k vám, Kobylnickým občanům, s radostí připomínat a za co můžu být vděčný. 
Obzvláště pak bych chtěl letos poděkovat všem, kteří mě podpořili v komunál-
ních volbách. Věřte mi, že tato podpora mě samozřejmě potěšila, ale že ji také 
zároveň považuji za svůj závazek pro celé funkční období. 

Lubomír Šmíd, starosta

Předvánoční zamyšlení
Opakovaně se potkávám s tím, že někteří známí lidé (kteří, ať už chceme 

nebo ne, vytvářejí veřejné mínění) prohlašují, že oni Vánoce neslaví. Dnes 
jsem zaznamenal vyjádření režiséra Zdeňka Trošky: „Vánoce nemám rád, ale 
jako dítě jsem je samozřejmě miloval. Nemám totiž rád zimu a ten blázinec 
okolo. Vadí mi, že obchodní řetězce už na konci září nebo v říjnu dávají vánoční 
výzdoby a kolekce do obchodů a od patnáctého ledna jsou tam zase velikonoč-
ní vajíčka“. 

Pokud skutečně připustím, že Vánoce se slaví nakupováním dárků v obchod-
ních domech a hektickým vysrknutím vánočního punče na trzích, pak panu Troš-
kovi dám za pravdu. Ale není náhodou věcí každého z nás, prožít Vánoce tak, 
abychom je mohli milovat jako dítě? Tento čas by přece měl být hlavně věcí 
srdce, tedy dobou naplněnou vnitřní radostí ze společného prožívání sváteční 
pohody. Věřící mají (mít) taky radost z věčně se opakujícího odpuštění našich 
vin, které je o Vánocích symbolizováno narozením Ježíška.

Příprava Vánoc je samozřejmě někdy také věcí nervů, to nikomu neupírám. 
Ale to je jen doprovodný jev každé, i té nejbanálnější události, na kterou se 
chystáme. Nebo už se vám někdy stalo, že jste před dovolenou nebyli ve stresu? 
A po dovolené je to kolikrát ještě horší, protože se vám v práci nahrnuly resty 
a vy se z nich potom můžete zbláznit!
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Adventní období čtyř neděl před vánočními svátky, prakticky tedy tří až čtyř 
týdnů, spíše než shonem má být dobou radostného očekávání příchodu Spasi-
tele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla 
doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodo-
vání. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu 
stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době 
od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a od-
počinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, 
předení, tkaní, apod. 

Dnes už dávno neplatí přísné zákazy zábavy nebo povinnost drát peří, každý si 
organizuje svůj život podle vlastního uvážení. A právě uvážení nebo uvažování by 
nás mělo přivést k tomu, že se můžeme zastavit nebo aspoň přibrzdit. Tato doba 
sychravého počasí a krátkých dnů nám dává prostor věnovat se trochu více sami 
sobě, našim dětem nebo vnoučatům a prožívat s nimi neopakovatelné a neza-
chytitelné chvíle pokoje a radosti. Doba Vánoc byla vždycky – a nejenom kvůli 
schovaným dárkům – dobou tajemného očekávání. Podobné prožití příštích dnů 
nám tak může pomoci k tomu, aby se toto období stalo nejen svátečním ale pří-
mo posvátným. Potom se podaří i to, že Vánoce budeme zase milovat jako dítě. 

Sdílená radost je daleko víc než veselost a společný prožitek je víc než záži-
tek. Přeji Vám všem i Vašim blízkým krásné a radostné prožití Vánoc!

Lubomír Šmíd, starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Pravidelní čtenáři Kobylnických listů byli v minulých letech zvyklí číst moje 

příspěvky týkající se komise životního prostředí. V poslední době jsem se s Vámi 
také dělila o poznatky získané při pátrání po předcích. Nyní je pro mě novinkou, 
a pro mnohé z Vás asi i překvapením, oslovovat Vás z pozice místostarostky. 
Předně bych chtěla poděkovat voličům za získané hlasy ve volbách do zastupi-
telstva obce, velice si jich vážím. Ve své nové funkci chci navázat na mnohole-
tou práci dosavadního místostarosty, pana Stanislava Dolanského, který se do 
dění a vzhledu Kobylnic nesmazatelně zapsal. Kromě zastupování pana starosty 
v jeho nepřítomnosti a dalších s touto funkcí spojených úkolů budu společně 
s ostatními zaměstnanci obce i nadále pečovat o údržbu veřejné zeleně a další-
ho majetku obce. Při rozhodování se snažím řídit selským rozumem, který jsem 
snad po svých dávných předcích podědila.  

Možná bych se měla krátce představit těm, kteří mě neznají. V Kobylnicích 
žiji od narození, vystudovala jsem střední zahradnickou školu a pak krátce praco-
vala ve školním zahradnictví. Potom jsem se delší dobu věnovala rodině a prošla 
několika různými zaměstnáními. Před čtyřmi lety jsem se vrátila zpět k zahrad-
nické profesi. Celý život se snažím vzdělávat, momentálně jsem se začala více 
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zajímat o krajinotvorbu, tedy jak pečovat o zeleň v okolí obce. Jsem nekonfliktní 
typ, přesvědčený o tom, že hysterie a nevraživost k ničemu dobrému nevede. 

Ve své funkci budu prosazovat myšlenku, že obec není jen starosta, místosta-
rostka, obecní úřad, … Ale jsme to my všichni, kteří zde žijeme a prožíváme ka-
ždodenní radosti i starosti. Záleží na každém z nás, jak bude obec vypadat, jaké 
budou sousedské vztahy a jaká bude atmosféra na společenských akcích.

Přeji Vám všem krásný a pohodový vánoční čas a do nového roku co nejvíce 
příjemných zážitků, hodně zdraví a úspěchů v rodinném i pracovním životě.

Alena Ulbrichová

POVOLEBNÍ PODĚKOVÁNÍ
Jménem volební strany KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ upřímně děkuji všem voli-

čům, kteří nám dali v komunálních volbách v říjnu letošního roku hlas. Vaší 
důvěry si velice vážíme. 

O tom, že to nejen s kandidaturou, ale také s následnou prací pro obec 
myslíme vážně, svědčí zastoupení jak zvolených, tak i nezvolených kandidátů 
v komisích a výborech. Svoje zástupce máme v radě obce (místostarostka Ale-
na Ulbrichová, členové Stanislav Dolanský, Karel Klaška), ve finančním výboru 
(František Kvasnička, Dana Šmídová), v komisi pro děti a mládež (Petra Štefko-
vá, Magdalena Martinásková, Zdeněk Procházka), ve sportovní komisi dokon-
ce čtyři (Marie Spáčilová, Jiří Urbánek, Milan Ulbrich, Lukáš Žáček), v komisi 
životního prostředí (Alena Ulbrichová, Karel Klaška), v kulturní komisi (Dana 
Šmídová), v letopisecké komisi (Stanislav Dolanský) i v komisi pro Kobylnické 
listy (Dana Šmídová, Magdalena Martinásková). Budeme rádi, když se na nás 
obrátíte, pokud budete mít nápady nebo rady, co by se v Kobylnicích mohlo 
změnit k lepšímu, nebo nebudete rozumět některým rozhodnutím rady nebo 
zastupitelstva.

Přestože tady píši jménem jedné volební strany, v kobylnickém zastupitel-
stvu i radě obce to nebude hra na koalici nebo opozici. U nás to bude, stejně 
jako v minulosti, o práci pro obec.

 Dana Šmídová
 

Komunální volby 2018 a moje dilema
Když jednoho dne v podvečer přišla za mnou Dana Šmídová s žádostí či do-

tazem, jestli bych se stal součástí kandidátky KDU-ČSL jako nezávislý do komu-
nálních voleb 2018, neváhal jsem ani chvíli a chtěl jsem tuto kandidátku podpo-
řit. Z toho vyplývalo i moje „zadní“ místo na seznamu. Nikdy jsem neměl a ani 
nemám problém s pomocí či organizací tzv. věcí veřejných, přesto jsem však 
v prvopočátku neměl žádné volební ambice. 
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Přesto, že neprobíhala žádná volení agitace, zastavovalo mě před volbami 
a v den voleb mnoho z vás a vyjadřovalo mně podporu, což mě samozřejmě 
velmi potěšilo a utvrdilo mě v tom, že kandidatura byla dobré rozhodnutí. Co 
se však odehrálo po sečtení volebních hlasů, mně celkem vyrazilo dech. Tolik 
hlasů jsem skutečně nečekal.

Byl jsem pevně rozhodnut vstoupit do komunální „Kobylnické“ politiky. 
Bohužel člověk míní a v tomto případě osud mění. V týdnu po volebním ví-
kendu jsem byl v rámci firmy zapojen do projektu, který pro mě bude zna-
menat mnoho úsilí, spousty času a velmi časté výjezdy do zahraničí. Spousta 
z vás mě zná a ví, že pracuji již 25 let pro firmu vyrábějící pálenou střešní 
krytinu. Možná však nevíte, že tato společnost se postupně stává součástí 
jednoho z největších koncernů na výrobu stavebního materiálu na světě. Nej-
zásadnější změna nastane v roce 2019, kdy „moje“ firma TONDACH zanik-
ne a bude nadále figurovat pouze značka. Tato změna zásadně může ovlivnit 
i počet pracovních míst. Odmítnutí účasti v tomto projektu by tedy pro mě 
mohlo mít neblahé následky. Navíc díky němu vidím další výzvu a pracovní  
postup. 

Během týdne jsem se musel rozhodnout. Rozmýšlel jsem se velmi peč-
livě a do poslední chvíle. Moje rozhodnutí nakonec převážila práce, kterou 
mám nejen rád, ale také mně přináší peníze na život a odpočinek. Rozhodl 
jsem se tedy svůj mandát zastupitele odmítnout. Nepřipadalo by mi fér vůči 
ostatním členům zastupitelstva sice „na oko“ být, ale jen teoretickým čle-
nem zastupitelstva. I nadále však budu rád působit v Sokole, který je mou 
srdcovou záležitostí. Moc si vážím vaší důvěry. Víte, že Kobylnice pro mne 
nejsou jen bydliště ale i domov, kam se vždy těším a není mi jedno co se  
u NÁS děje. 

Chtěl jsem všem VÁM tohle všechno sdělit a osvětlit. Zaslechl jsem již ně-
jaké jiné konspirační teorie, které mně celkem vyrazily dech. 

Pokud jsem někoho zklamal svým rozhodnutím, moc se omlouvám. Velmi 
si vážím důvěry, kterou od vás všech cítím, a věřte, že i nadále se budu snažit 
pomáhat Kobylnicím a lidem, kteří to s nimi myslí dobře jako já. 

Děkuji, že jste dočetli můj příspěvek až sem.
Rudolf Prus ml.

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE

V úterý 30. října 2018 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo 1. zase-
dání zastupitelstva obce. Hlavními body byly volby starosty, místostarosty, členů 
rady obce a členů finančního a kontrolního výboru, které dopadly takto:
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Starosta:   Ing. Lubomír Šmíd
Místostarostka: Alena Ulbrichová
Rada:    Stanislav Dolanský
    Ing. Karel Klaška
    MUDr. František Pospíšil
Finanční výbor: Ing. Dana Šmídová – předsedkyně
    Ing. František Kvasnička
    Daniela Zlatkovská
Kontrolní výbor:  Martina Zichová – předsedkyně
    Petr Florian
    Zdeňka Matulová

 V dalších bodech jednání:
•   Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vzta-

hu dohodou o provedení práce mezi zastupitelem obce panem Stanisla-
vem Dolanským a obcí Kobylnice. Stanislav Dolanský bude od 1. 11. 2018 
vykonávat činnost technického pracovníka při úklidu obce, údržbě budov  
a údržbě veřejné zeleně.

•   Schválilo navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Kobylnice o 240.000 Kč.
•   Vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 4/2018, kterou se sta-

noví část společného školského obvodu základní školy.
•   Vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 5/2018 o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů.

•   Vyslovilo souhlas s přijetím dotace na Sběrný dvůr Kobylnice.
•   Schválilo odkoupení pozemku p.č. 237/2 o výměře 68 m2 a části pozemku  

p. č. 237/6 o výměře 1849 m2 v trati U váhy za celkovou cenu do 1.533.600 Kč. 

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

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

 Rada obce:
•   Schválila smlouvy o pronájmu hrobových míst.
•   Schválila Smlouvu o vzájemné propagaci mezi Obcí Kobylnice a KOMETA 

GROUP, a.s.
•   Schválila veřejnou zakázku na Workoutové hřiště Kobylnice od firmy Clea-

n4you, s.r.o.
•   Schválilo veřejnou zakázku na Chodník v parku u sokolovny od firmy Zdeněk 

Pavlíček, Prace.
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•   Po vzdání mandátu zastupitele od pana Rudolfa Pruse vydala osvědčení o tom, 
že se Bc. Petra Štefková stala dne 23. 10. 2018 členkou zastupitelstva obce 
Kobylnice.

•   Stanovila ředitelce ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o., osobní příplatek ve výši 5.000 Kč.
•   Schválila finanční dar ve výši 4.000 Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základ-

ní organizaci Sokolnice, za účelem výsadby medonosných rostlin v katastru 
obce Kobylnice.

•   Schválila finanční dar ve výši 20.000 Kč pro SDH Kobylnice na částečné po-
krytí nákladů na zapůjčení krojů při tradičních ostatcích a nákladů spojených 
s oslavami 120. výročí založení sboru v Kobylnicích a zejména na pokrytí 
nákladů spojených s činností mladých hasičů.

•   Schválila opravu propadlé vozovky na ulici Za Humny. Opravu provedla firma 
BARABA Brno, s.r.o.

•   Schválila vzorovou smlouvu na krátkodobý pronájem klubovny v domě č.p. 
42 a svěřila pravomoc uzavírat smlouvy o tomto krátkodobém pronájmu 
obecnímu úřadu.

•   Schválila Příkazní smlouvu mezi obcí Kobylnice a Ing. Jiřím Knappem, jehož 
prostřednictvím obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí 
dotaci ve výši 20 tis. Kč na elektrotříkolku.

•   Zřídila komise.

V následujícím období budou pracovat tyto komise: 
Komise kulturní 
předsedkyně: Dana Šmídová
členové: Petra Kučerová, Ivana Kvasničková, Jaroslava Urbánková, Šárka  
Zhřívalová
Komise pro děti a mládež
předsedkyně: Petra Štefková
členové: Zdeněk Procházka, Marie Buchtová, Šárka Zhřívalová, Magdalena  
Martinásková
Komise sportovní
předseda: Jiří Urbánek
členové: Petr Peško, Milan Ulbrich, Lukáš Žáček, Marie Spáčilová, Jana Sigmun-
dová, Anna Chybová
Komise životního prostředí
předsedkyně: Alena Ulbrichová
členové: Hana Kubátová-Hiršová, Lubomír Trhlík ml., Ladislav Votápek st., Hana 
Smetanová, Karel Klaška st., Michael Konečný
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Komise letopisecká
předsedkyně: Zdenka Karmazínová
členové: Lubomír Šmíd, Lubomír Šmoldas, Stanislav Dolanský
Komise pro Kobylnické listy
předsedkyně: Dana Šmídová
členové: Jaroslava Urbánková, Magdalena Martinásková, Miloslav Vymazal

Jaroslava Urbánková, obecní úřad

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 22. září 2018 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu uvítali do 

společenství naší obce děti, které se narodily v dubnu a v květnu letošního roku. 
Byly to 3 děti, 2 holčičky a 1 chlapec: Sofie Zelinková, Ester Brtníková a Jan 
Martinásek. Pan starosta Ing. Lubomír Šmíd pronesl slavnostní projev k rodi-
čům a dětem popřál šťastné první krůčky do života. 

O milou atmosféru se postarali svým vystoupením žáci 2. třídy z naší základ-
ní školy. Poděkování patří Klárce Brtníkové, Elišce Šlapanské, Markovi Šmídovi, 
Vlaďulovi Zlatníkovi a paní učitelce Věře Lunerové. 

Příští vítání občánků je naplánované na sobotu 13. 4. 2019. 
 Jaroslava Urbánková, obecní úřad

STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOBYLNICÍCH
Slovo nové ředitelky školy

 Od 1. srpna jsem ředitelkou místní základní a mateřské školy. Po zvládnutí 
počátečních potíží (zejména doplnění učitelského sboru o 4 chybějící paní uči-
telky) se nám všem podařilo úspěšně zahájit letošní školní rok. V 1. třídě je letos 
16 žáčků, které si paní učitelka velice chválí. 

V průběhu celého školního roku se budeme věnovat projektu „Objevujeme 
svět, objevujeme sami sebe“. A co je podstatou tohoto projektu? Děti plují na 
svých lodích po světových mořích a navštěvují různé ostrovy. Na každém obje-
vují a učí se jiné dovednosti. Na ostrově Slušnost si uvědomí pozitivní důsledky 
používání „kouzelných slov“ a jejich vliv na mezilidské vztahy. Seznámí se se zá-
klady slušného chování. Na ostrov Respekt si připlují pro pochopení výhod od-
lišností mezi lidmi a trénink hledání vhodných řešení problematických situací, 
které z odlišnosti plynou. Na ostrově Přátelství budou procvičovat dovednosti 
vedoucí k dobrému kamarádství: aktivně naslouchat, problémy řešit přímo, ne-
pomlouvat, mluvit pravdu, být asertivní nebo přijímat kritiku. Na ostrově Spo-
lupráce dětem zprostředkujeme nutnost spolupráce pro přežití ve společnosti 
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a důležitost každého člena týmu. Na ostrově Zodpovědnost si děti uvědomí, za 
co všechno jsou zodpovědné doma, za co ve škole. Seznámí se s pravidly a nor-
mami ve vztazích. Naučí se pojem fair play. 

V měsíci říjnu jsme v naší škole přivítali divadlo s představením, které bylo 
celé v anglickém jazyce. Jednalo se o představení o zlé čarodějnici, ale jak už to 
v pohádkách bývá, nakonec zvítězilo dobro nad zlem. Díky úžasnému ztvárnění 
děti vše pochopily a dobře se pobavily. Koncem října jsme se připojili k oslavám 
100 let naší republiky vystoupením žáků v parku před sokolovnou. Myslím si, že 
zejména hymna v podání našich žáků byla důstojným příspěvkem školy k tomu-
to významnému výročí.

Od 27. listopadu začne do naší školy dojíždět na hodiny angličtiny ve 3.,  
4. a 5. ročníku rodilý mluvčí. Všichni (žáci i učitelé) se na tyto hodiny už moc 
těšíme.

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci a pře-
ji jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v příštím roce. Přeji i všem ostatním 
obyvatelům Kobylnic klidné vánoční svátky a zvu vás na Den otevřených dveří  
14. 12. 2018 (opět s vánočními dílničkami) a na Tříkrálové zpívání 7. 1. 2019 
před naší školou.

 RNDr. Michaela Bubíková, ředitelka

OKÉNKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli po prázdninách v naší školičce. V le-

tošním školním roce je přihlášeno 47 dětí, na vstup do první třídy se připravuje 
18 budoucích školáků. 16 dětí přišlo v září poprvé. 

První dny provázely děti nové zkušenosti – seznamování se s prostředím ma-
teřské školy, s kamarády a zároveň i osvojování pravidel soužití. 

Hned v prvních dnech se děti zúčastnily výtvarné soutěže „Ahoj léto, ahoj 
prázdniny“, kde ztvárnily své letní zážitky a různá dobrodružství. Všechny obráz-
ky byly velmi zdařilé. 

S odcházejícím létem jsme se loučili pomalu. Letošní babí léto přineslo mno-
ho teplých dnů, které jsme s radostí využili k pobytu v přírodě. 

18. září jsme se vypravili na výlet do Obory. Provázela nás dobrá nálada a bě-
hem celé vycházky jsme si užili spoustu zábavy. Hráli jsme si s barevným listím, 
poznávali jsme stromy, sbírali přírodniny a učili se správnému chování v lese. 
Zahlédli jsme stádo daňků, bažanty a v nedalekém potoce i ryby. 

Radostným zážitkem pro děti bylo divadelní představení v mateřské škole 
s názvem „Raneček veselých pohádek“, kde vystupovali herci současně s loutka-
mi. Děti nadšeně opakovaly říkanky a písničky z představení. Na podobné akce 
se mohou děti těšit každý měsíc.
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Atmosféru babího léta doprovází tvoření z přírodnin. Dětmi nasbírané barev-
né listy, různé plody a větvičky nabízejí mnohostranné využití. S příchodem pod-
zimu tak začaly zdobit interiér naší školky různé dekorace z přírodních materiálů 
a objevili se i kamarádi „Podzimníčci“. 

Navštívili jsme i místní zahradnictví, kde si měly děti možnost prohlédnout 
pestrobarevné chryzantémy a květinové vazby připravované k blížícímu se svát-
ku Dušiček. 

Divadélko plné zábavy a poučení dne 16. října pobavilo a potěšilo nejen děti 
z mateřské školy, ale i prvňáčky ze ZŠ. U pohádky „Umíněná sestřička“ se děti 
dozvěděly, jak je důležitá vzájemná pomoc. „Ztracené koťátko“ dětem připo-
mnělo, že nemají nikdy nikam odcházet s lidmi, které neznají. Pohádka „Zvířátka 
a odpadky“ nám zdůraznila, jak máme chránit přírodu. Děti se naučily také jed-
nu z mnoha písniček, které divadelní představení doprovázely. 

Začátek listopadu byl ve znamení draků. Ti se nejdříve objevili na obrázcích, 
v písničkách a říkankách, potom si je děti zhotovily z papíru a přírodnin. Zážit-
kem pro všechny bylo i pouštění draků za vesnicí. Radost umocnily také barevné 
větrníky, které se dětem pěkně točily cestou domů. 

Podzimní hrátky brzy vystřídá období adventu, na které se již všichni těšíme. 
      Kolektiv učitelek mateřské školy

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Školní družina má v dnešní době nezastupitelnou úlohu jak v životě dětí, 

tak jejich rodičů. Jen těžko si dnes dovedeme představit, že by děti po skon-
čení vyučování odcházely domů. Družina vyplňuje čas, kdy jsou rodiče ještě  
v zaměstnání a nemohou být se svými potomky. Dává dětem možnost být  
v kontaktu se svými vrstevníky i v odpoledních hodinách. Nabízí celou škálu zá-
jmových, rekreačních a odpočinkových činností, her, soutěží a výletů. Družina 
při ZŠ v Kobylnicích je i letos naplněna. Navštěvuje ji 55 dětí od 1. až do 5. třídy.

A jaké byly naše podzimní aktivity?
V září jsme hráli s dětmi orientační hru po škole. Děti se prostřednictvím 

hry seznamovaly se školními prostory, zjišťovaly jména paní učitelek a dalších 
zaměstnanců ve škole. Za splněné úkoly byly děti odměněny sladkostí a samo-
lepkou. Dýňové tvoření patří k velmi žádaným a oblíbeným aktivitám. I když 
jsme měli zpočátku obavy z nedostatku dýní, nakonec jich bylo dost. Děti mohly 
pracovat samostatně, ve dvojicích nebo i v menších skupinkách. Některé dýně 
byly navíc ještě dlabané, jiné jen dekorované přírodninami – kaštany, kukuřice, 
listy, šípky, kytky, klacíky, šišky atd. Během podzimních dnů jste mohli nazdobe-
né dýně zhlédnout před školou.

V říjnu před podzimními prázdninami se uskutečnil výlet na Mohylu míru. 
Z Kobylnic jsme šli pěšky a po hodině chůze jsme dorazili do cíle. Jelikož jsme 
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měli ještě čas, mohly se děti před prohlídkou nasvačit a splnit krátké úkoly spo-
jené s Mohylou míru. V doprovodu průvodce jsme navštívili kapli a poté ná-
sledovala samotná interaktivní prohlídka. Průvodce seznámil děti s historií pa-
mátníku, a tak si mnohé děti uvědomily, že se v okolí jejich domova před 200 
lety válčilo. Největším zážitkem pro děti byly beze sporu kouty kaple. Nejedno 
dítě slyšelo mluvit svého kamaráda v protějším rohu. Interaktivní expozice byla 
pro některé děti trochu strašidelná, neboť prohlídka začíná potmě. Jsou sly-
šet hlasy vojáků, výstřely, bubnování. Jediné, co ve tmě svítí, je táborový oheň. 
Další etapy prohlídky už probíhaly při osvětlení. Zhlédli jsme dobové obleče-
ní vojáků, zbraně z počátku 19. století, různé mapy, pohlednice a dopisy vo-
jáků. Závěr prohlídky patřil uzavření míru na zámku ve Slavkově. Děti si moh-
ly zakoupit suvenýry v obchůdku u památníku a pak už nás čekala znovu pěší  
zpáteční cesta.

V listopadu jsme uspořádali na fotbalovém hřišti drakiádu. Draky si děti vy-
ráběly v družině. Základ draka byl bílý papír, na dozdobení jsme použili barevné 
lepicí pásky, čtverečky a jiné ozdoby.

Další aktivitou v listopadu byla vycházka do okolí Kobylnic. Šli jsme okolo 
potoka až k rybníku, u zastávky Na Rybníku jsme rychle přeběhli silnici a pokra-
čovali po polní cestě – Bezděkovem – až k chatkám. Cestou jsme hráli hry. Na 
fotbalovém hřišti luštily děti spojovačku. U rybníku jsme si s dětmi zahráli hru 
Na zvířata. Na cestě pod Bezděkovem hledaly děti, co do skupiny obrázků ne-
patří. Na zpáteční cestě se děti seznamovaly nebo si opakovaly stromy a jejich 
plody, listy a využití stromu pro člověka. Za splněné úkoly nechyběly odměny 
a sladkosti.

V prosinci budeme tvořit vánoční dekorace, péct cukroví, proběhnou vánoč-
ní dílny a jiné aktivity spojené s vánočními svátky.

Hezké prožití Vánoc, dětem bohatého Ježíška a v novém roce 2019  
vše nejlepší Vám přejí 

vychovatelky Petra Štefková a Magda Klašková

MLADÍ HASIČI
Během letních prázdnin se konal letošní ročník Apaluchy, opět v kempu Re-

laxa ve Sloupu od čtvrtka 19. 7. 2018 do neděle 22. 7. 2018. Pro mladé hasiče 
byl nachystán program s hasičskou tématikou. První den jsme se zaměřili na pří-
pravu požárnické všestrannosti tedy na branný závod v lese. Odpoledne bylo vy-
plněno netradiční silovou soutěží TFA, kterou pro všechny zúčastněné připravil 
bratr Vít Hanáček ml. z SDH Bedřichovic. U plnění úkolů si soutěžící změřili svoje 
síly a výborně se pobavili. Večer se konala stezka odvahy plná nočních překva-
pení. Oblast okolo městyse Sloup je známá rozsáhlými jeskynními systémy a do 
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jednoho z nich jsme se podívali i my. Návštěva Sloupsko-šošůvských jeskyní byla 
zpestřením nejen pro naši mládež, ale i pro dospělé účastníky letního tábora.  
Po návratu do kempu jsme se věnovali královské disciplíně – požárnímu útoku. 
Po poctivém tréninku jsme navštívili místní bazén a procvičili svoje svaly při vod-
ním fotbálku. Večer byl pro děti připraven hasičský víceboj – čtyři disciplíny pro-
věřily hasičské dovednosti mládeže. Během probíhajícího tábora se děti učily 
vzájemné spolupráci (i přes výraznější věkové rozdíly) a navazovaly kamarádské 
vztahy při společných hrách. Abychom všechno zvládli v plné síle, doplňovali 
jsme svoji energii výbornými obědy, které pro nás připravili bratři Lukáš Žáček 
a Leoš Hrdlička, za což jim děkujeme. Poděkování patří i všem členům a členkám 
z SDH Bedřichovic, bez jejichž pomoci bychom se letního tábora nezúčastnili, 
a paní Janě Poláčkové, která nám pro všechny děti napekla výborné perníkové  
medaile.

Po letních prázdninách proběhly organizační změny ve vedení kroužku mla-
dých hasičů. Na začátku školního roku byla svolána schůze s rodiči mladých ha-
sičů a dohodnuta doba schůzek dětí navštěvujících kroužek. Pravidelné schůzky 
přípravek (děti od 3 do 6 let) se konají každou středu od 17:00 do 18:00 hod. 
pod vedením sester Dany Cecálkové a Adély Zlatníkové a bratrů Jana Závišky 
a Lukáše Žáčka. Mladší a starší žáci mají pravidelné schůzky každý čtvrtek od 
17:00 do 18:00 hod. pod vedením sestry Martiny Garlíkové a bratrů Ing. Marti-
na Horáka a Luboše Slaniny. 

15. 9. 2018 se ve Šlapanicích uskutečnil Branný závod MHJ (Moravská hasič-
ská jednota), kde naše děti nesoutěžily, protože nespadáme pod MHJ, ale svou 
pomocí u disciplín přispěli z SDH Kobylnice: sestra Dana Cecálková, bratři Lukáš 
Žáček a Leoš Hrdlička. Bylo to náročné, protože se zúčastnilo přes 70 družstev 
v devíti disciplínách. Ale hasiči ze Šlapanic to měli výborně zorganizované a bylo 
nám ctí, že jsme jim mohli pomáhat.

První přípravná soutěž branného závodu proběhla v rámci našeho okrsku 
v Ponětovicích dne 22. 9. 2018. Tato soutěž je zaměřena na přípravu závodu 
v rámci podzimního kola hry Plamen – požární všestrannosti. Závodu se letos 
poprvé zúčastnilo i družstvo z přípravky (Ervín Cecálek a Sofie Bětíková). Vzhle-
dem k tomu, že bratři z SDH Ponětovic nemají žádné děti v této kategorii ani 
zkušenosti se soutěžemi v této kategorii, děkujeme jim za uskutečnění závodu 
pro naše nejmenší děti. Za mladší žáky se zúčastnili Eliška Šlapanská a Ludvík 
Cecálek 7. místo, Julie Šlapanská a Vanesa Bětíková 2. místo, Leopold Hrdlička 
ve spolupráci s SDH Bedřichovice 3. místo a starší žáci Markéta Němcová a Ema 
Zlatníková 7. místo. Bratrům z SDH Ponětovice pomohli i naši bratři Ing. Martin 
Horák a Jan Záviška, kteří dělali rozhodčí u stanoviště zdravovědy.

Na začátku října proběhla soutěž v požární všestrannosti v rámci hry Pla-
men, která se konala v Hostěnicích. Závod je složen z jednotlivých stanovišť, na 
kterých se plní úkoly zaměřené na hasičské dovednosti a znalosti. Za náš sbor 



12

se letos poprvé nezúčastnily děti z přípravky z důvodu nemoci. Na soutěži nás 
reprezentovala dvě družstva mladších žáků, družstvo starších žáků a dorosten-
kyně jednotlivkyně Adéla Zlatníková.

Ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2018 proběhlo dvoudenní školení vedoucích mlá-
deže v Těšanech. Z našeho sboru se školení zúčastnilo sedm členů. Školení se 
zaměřuje na práci s dětmi v oblasti pedagogiky, psychologie, základy zdravo-
vědy, pravidla soutěží hry Plamen, legislativy a administrativy Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Vedoucím III. stupně (instruktor/ka – pomocný vedou-
cí) se proškolili a stali bratři Ing. Martin Horák, Luboš Slanina, Jan Záviška, Lukáš 
Žáček a sestra Adéla Zlatníková. Navýšením kvalifikace na vedoucího mládeže 
II. stupně se staly sestry Dana Cecálková a Zdeňka Klementová.

Abychom si zpestřili schůzky s dětmi, navštívili jsme brněnskou galerii Ze-
tor Gallery (31. 10. 2018). V části prezentující historické modely jsou umístěny 
kompletně renovované traktory mapující vývoj značky Zetor. Během prohlíd-
ky jsme si mohli ve vystavených modelech traktorů posedět, prohlídnout si 
vnitřek interiéru, apod. Mladší děti si mohly vyrobit strašidla k Halloweenu. 
Děkujeme rodičům, kteří nám s průběhem této akce pomáhali. 

17. listopadu jsme se zúčastnili uzlovací ligy mládeže, která každoročně 
začíná soutěží v Drnovicích. Závodí se ve čtyřčlenném družstvu, které má za 
úkol uvázat jednotlivý uzel v co nejkratším čase. Letos se závody v Drnovi-
cích nekonaly v kulturním domě z důvodů požáru vzniklého při rekonstrukci 
rozvodu elektřiny, ale v prostorách místní školní tělocvičny, která ale měla 
omezenou kapacitu. Soutěže jsme se zúčastnili s dvěma družstvy příprav-
ky a třemi družstvy mladších žáků. Naši nejmladší členové Kateřina Farka-
sová a Tomáš Lněnička byli na závodech poprvé a bylo super, že se nebá-
li a uzel uvázali. Konkurence byla veliká. Bylo 22 družstev přípravky a přes  
50 družstev mladších žáků. Teď se připravujeme na „uzlovačku“ do Hrušovan  
u Brna.

Pro děti chystáme mikulášskou a vánoční besídku 

Přijmeme nové členy – a děti (kluky i holky) od 3 do 18 let.

 Hasičský kroužek je zdarma, kromě členského příspěvku 100,- na kalendář-
ní rok (odvádí se na OSH). S dětmi pracují proškolení vedoucí.

V případě zájmu kontaktujte Danu Cecálkovou na tel.: 731 575 703.
V hasičském kroužku se nenudíme : Na podzim se připravujeme na branné 

závody (topografické značky, orientace na mapě, střelba ze vzduchovky, zdravo-
věda…), v zimě se učíme uzlovat (lodní uzel, tesařský uzel, plochou spojku, úvaz 
na proudnici…), na jaře trénujeme požární útoky, štafety… Po celý rok jezdíme 
s dětmi na soutěže (které se konají o víkendech).

Za SDH Kobylnice vedoucí mládeže Zdenka Klementová a Dana Cecálková
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VÁNOČNÍ PREVENTIVNÍ RADY OD HASIČŮ
Příjemně strávené vánoční svátky v kruhu svých nejbližších – to je přání vět-

šiny z nás. Hasiči přinášejí několik rad, na co si dát během předvánočního shonu 
i veselých vánočních oslav pozor, aby Vánoce zůstaly klidné.

Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou 
bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě by-
chom je neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevně-
ný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí.

Hořící svíčky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy 
neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně 
uhasit. Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí 
stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a po-
tahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým 
faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Také 
svíčky, které použijeme na rozsvícení vánočního stromku, musí být opatřeny 
nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk a brání přímému styku svíce 
s jehličím. Svíčky by měly být na stromku umístěny stabilně, aby se nepřekotily 
a aby se svými plamínky příliš neblížily jehličí. Zhasněte je vždy, když opouštíte 
domov nebo jdete spát.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme 
stranou od těla. Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. 
Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením 
do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace umisťujeme do takového prostředí, do jakého 
je výrobek určen. Vždy dodržujeme návod k použití. 

Pečení a vaření – otevřený plamen plynového sporáku nesmíme nechat bez 
dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzní-
cení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! 
Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem 
a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy 
nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu. Popel ukládáme 
na bezpečné místo. Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komí-
ně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

Zábavní pyrotechniku doma uložíme na suchém místě. Manipulujeme s ní 
tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na vol-
ném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

SDH Kobylnice Vám přeje příjemné prožití
nastávajících vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.
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OBECNÍ KNIHOVNA V KOBYLNICÍCH
Touto cestou bychom vás chtěli pozvat do naší obecní knihovny. Knihovna 

v Kobylnicích má k dispozici více než 3 400 knih k zapůjčení. Můžete si vypůjčit 
jak beletrii pro dospělé, tak knížky pro děti a mládež, pohádky, naučnou lite-
raturu. Během roku se fond doplňuje o nové knihy, bestsellery. Několikrát do 
roka se provádí tzv. výměnný knižní fond, kdy se zapůjčují knihy na několik mě-
síců, které knihovna nemá k dispozici. Výpůjční doba je každé úterý od 16:00 
do 19:00 hodin a knihovnicí je paní Ludmila Urbánková. Noví čtenáři se mohou 
zaregistrovat kdykoliv během roku.

Z NOVĚ NAKOUPENÝCH KNIH PŘEDSTAVUJEME:
Loutkář, Daniel Cole – jedná se detektivní thriller. Detek-
tiv Wolf a seržantka Barterová musí vyřešit sérii nezvyklých 
vražd. Děj je veden ve dvou souběžných dějových liniích do-
kreslených předvánoční atmosférou, z nichž jedna se odehrá-
vá v Londýně a druhá v New Yorku. Na Brooklynském mostě 
byla nalezena připoutaná mrtvola muže, na jehož hrudi bylo 
vyřezáno slovo Návnada a nedaleko od nálezu prvního těla, 
byl z vody vyloven další muž, také s hrudí popsanou nožem, 
nápis však tentokrát zní Loutka…

Nezavírej oči, Holly Seddon – napínavá kniha o rodin-
ných vztazích dvojčat Robin a Sáry, která byla odlou-
čena kvůli krutým poměrům v rodině, a jejich nevlast-
ního bratra Kala. Kniha vyprávěná z dvou pohledů, 
vracející se do minulosti a končící v překvapivé přítomnos-
ti. Jaký osud každou ze sester čekal poté, co se jejich cesty  
rozešly?… 

Údolí mrtvých, Tim Weaver – britská detektivka plná akce. 
Soukromý vyšetřovatel David Raker se specializuje na pá-
trání po pohřešovaných osobách. Sedmnáctiletá Megan 
Carverová je vzorná dívka ze šťastné rodiny, která uteče 
z domova a je už přes půl roku nezvěstná. Raker rozplétá 
nitky celé záhady. Meganini blízcí jsou mrtví. Ostatní se 
bojí promluvit. Nakonec ho to zavede až k místu s děsivou  
minulostí…
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Zakázané ovoce, Jojo Moyesová – kniha od oblíbené autorky 
romantických příběhů. Děj se odehrává v přímořském měs-
tečku Methan, který se vzpamatovává z následků druhé svě-
tové války. Příchod bohémské skupinky, která se nastěhuje 
do moderního, na tu dobu architektonicky výstředního domu 
na pobřeží pobouří konzervativní obyvatelé Methanu. A do 
pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky přetr-
vávají i po padesáti letech… 

Hotýlek v údolí Loiry, Helen Pollardová – romantický román, 
Emmy Jamiesonová přijíždí se svým přítelem Nathanem do 
La Cour des Roses, půvabného hotýlku na francouzském 
venkově, aby zde strávili dva týdny dovolené, od níž si slibu-
je, že vnese oživení a novou energii do jejich ochabujícího 
vztahu. Ale dřív než se stačí pořádně rozkoukat, ji Nathan  
opouští…

Tak neváhejte a přijďte do naší knihovny!
Obecní úřad Kobylnice 

 

PROCHÁZKA PRO DĚTI
Komise životního prostředí pořádá již několik let procházky pro děti do 

okolí naší obce. V letošním jsme procházku naplánovali na sobotu 15. 9. Ve 
stejném termínu se konala v Sokolnicích u zámku akce: „Mezigenerační den 
– byla vojna byla“, na kterou naši komisi upozornil její pořadatel. Rozhodli 
jsme se tedy, že se s dětmi zúčastníme této akce. V 13 hodin se v parku sešlo  
15 dětí, což je průměrný počet, který na procházky chodí. Společně s člen-
kami komise, Hanou Kubátovou – Hiršovou a Hanou Smetanovou jsme se 
s dětmi vydali přes Bažantnici do zámeckého parku v Sokolnicích. Tam jsme 
dorazili před 14. hodinou a akce zde již za hojné účasti probíhala v plném 
proudu. U pořadatele si děti vyzvedly hrací karty, kde bylo vyznačeno 13 dis-
ciplín. Stanoviště byla rozmístěna po celém zámeckém parku a jednotlivé dis-
ciplíny byly buď dovednostní, nebo vědomostní. Po splnění každého úkolu 
děti dostaly razítko a po odevzdání hrací karty odměnu. Pro nás pořadatele to 
mělo jednu výhodu, že jsme nemuseli vymýšlet program procházky. Nevýho-
dou bylo, že bylo velice náročné „naše kobylnické děti“ v množství ostatních 
dětí uhlídat. Vše ale dobře dopadlo, dětem se tato akce velmi líbila a domů se 
jim vůbec nechtělo.

Alena Ulbrichová
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BLÍŽÍ SE VÁNOCE
Vánoční betlémy

Zvyk stavět v našich chrámech či domácnostech betlém souvisí s úctou k mís-
tu Ježíšova narození. Její kořeny sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 
385 odebral z Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své 
smrti roku 420. Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel světa, měli podle  
sv. Jeronýma ve veliké úctě už první křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena je 
pak nechala umístit do stříbrné schrány a v roce 642 byly přeneseny do Říma. 
Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky Santa Maria Maggiore. Každoročně 
je pak věřící uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem 
Ježíška na slámě.

Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí se, že 
na Vánoce roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých 
položil na slámu sošku milostného Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého 
vola a osla. U jesliček pak spolu se svými řeholními spolubratry i lidmi z široké-
ho okolí slavili v noci narození Spasitele mši svatou. Velice brzy se tato vánoční 
pobožnost rozšířila i do dalšího křesťanského světa. 

Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí v chrámech i domácnostech vel-
mi jednoduché v duchu obyčeje sv. Františka. Později začali středověcí umělci 
vyobrazovat místo narození Páně jako budovu, aby tak naznačili, že chlév v Bet-
lémě byl vlastně prvním křesťanským chrámem. Kromě znázornění Jezulátka, 
Panny Marie a sv. Josefa se začínají u jesliček objevovat také pastýři, jak mladí, 
tak i staří, anděl s nápisem „Sláva na výsostech Bohu”, někdy i postavy proro-
ků ze Starého zákona. Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) pak jesličky doplnily 
postavy tří mudrců vedených hvězdou k Betlému. Lidová zbožnost také často 
umísťovala jesličky do panoramatu národní krajiny či města a připojila i postavy 
v národních krojích, aby se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět pro lidi celého 
světa a všech národů.

Vybráno z článku Martina Weise z Katolického týdeníku

Vánoční zvyky a pověry
K Vánocům a adventu se váže mnoho zvyků. U nás jsou snad nejrozšířeněj-

ší barborky. Mnoho z nás si 4. prosince na svátek sv. Barbory uřízne třešňové 
nebo višňové větvičky. Ty se dají do vody a čeká se, zda rozkvetou, což se vět-
šinou povede. Pak máme o kvetoucí vánoční dekoraci postaráno. Symbolizu-
jí nejen příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale připomínají i právě 
proběhnutý zimní slunovrat. Pokud větvička nerozkvete a jste svobodná dív-
ka, pak vězte, že se vdavek příští rok nedočkáte. Nejvíce zvyků a pověr patří  
ke Štědrému dni. 
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U štědrovečerní večeře nesmí být lichý počet osob, pokud tak je, prostírá 
se pro jednoho navíc, i když tam není. Lichý prý by do roka zemřel. U večeře 
se od stolu nevstává a neodchází, pokud všichni s jídlem neskončí. Pod talí-
ře se dávají rybí šupiny, abyste měli dostatek peněz. Zbytky večeře se mají 
zakopat ke stromům v zahradě, aby měly příští rok bohatou úrodu ovoce. 
Kdo se celý den postí, večer uvidí zlaté prasátko (i když ho ještě nikdy nikdo  
neviděl). 

K nejtypičtějším zvykům patří rozkrajování jablíčka. Komu se na rozkrojené 
ploše ukáže hvězdička, bude celý rok zdravý. Lití olova bývalo hodně rozšíře-
né, dnes ustupuje do pozadí. Z tajemných tvarů ztuhlého olova se lidé pokou-
šeli vyčíst věštbu, která řekne, co vás čeká. 

Svobodné dívky házely střevícem přes hlavu. Ukazoval-li špičkou ke dve-
řím, měly se do roka provdat. 

Také se pouštěly ořechové lodičky. Do půlky skořápky se voskem přilepila 
svíčka, zapálila a lodička se pustila v lavoru po vodě. Podle toho, kam dopluje 
či zhasne svíčka, se určuje budoucnost.

Jak to chodí u vás? Na pověry snad dnes už nikdo nedá, ale je hezké v dneš-
ní přetechnizované době vánoční zvyky dodržovat.

Vánoční vůně
K vánoční pohodě patří vůně, které navozují sváteční atmosféru svátků. 

Okouzlující vůně stimulují lidského ducha a rozšiřují vědomí. Dá se říci, že jsou 
přínosem pro lidské zdraví, hlavně po stránce psychické. V dnešní době je na 
trhu velké množství různých vonných tyčinek, kuliček, svíček až po olejové 
lampičky, které produkují nejen vůni, ale také nedokonalým spalováním oleje 
karcinogenní látky. Žádné tyto technické výrobky však nedostihnou vůně kla-
sických vykuřovadel, jako je vůně kadidla, myrhy, františka či purpury. 

Kadidlo – je to pryskyřice ze stromu kadidlovníku (Boswellia). Je vysoký  
2 až 8 m, někdy s více kmeny. Vzácná vonná klejopryskyřice se získává na-
řezáváním kůry kmenů. Těchto stromů je kolem 20 druhů s různou kvalitou 
pryskyřice. Vyskytují se volně v teplých horských oblastech od Etiopie až po 
Indii. Cena pryskyřice byla odpradávna vysoká a vyvažovala se zlatem. To platí 
i pro dnešní dobu, kdy se používá nejen při náboženských obřadech, ale také 
ve farmacii, medicíně a kosmetickém průmyslu. 

Myrha – je to rovněž pryskyřice, kterou vylučuje keř (Myrhovník pravý) 
3 m vysoký s hustou korunou a velmi tlustým kmenem. Je to příbuzný kadi-
dlovníku a roste od Afriky po Indii na suchých savanách. Tato pryskyřice silně 
až hořce voní. Byla pálena při římských pohřbech, kdy měla zamaskovat zá-
pach mrtvých těl při jejich spalování. I dnes má velké rozšíření v lékárenském 
a kosmetickém průmyslu.
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František – vonný kužel zapalovaný v Česku o Vánocích. Je to směs o růz-
ném složení stlačená ve formě. Základ je rozdrcené dřevěné uhlí nejčastě-
ji z lípy, ke kterému se přidá kadidlo a ledek z důvodu hoření. Tradice pálení 
vonných františků pochází z česko-německého pohraničí, především z Kruš-
nohoří, a je stará 300 let. Jméno františek získaly tyto kužílky nejspíše od za-
kladatele novodobého pojetí Vánoc, Františka z Assisi. Návodů na výrobu 
františka je spousta, ale až vyvětráte a vykašlete se, určitě upustíte od dalších  
experimentů. 

Purpura – aromatická směs koření, dřevěných smolných pilin a vonných by-
lin, se pokládá na nahřátou podložku tak, aby jenom doutnala, ale nehořela. 
Na tuto rozžhavenou plotnu pohazujete, co máte po ruce, jakou máte náladu 
a kolik vám toho strpí rodina. Nejvhodnější ingredience jsou: hřebíček, skořice, 
muškátový oříšek, máta, levandule, meduňka, mateřídouška, tymián, bazalka, 
rozmarýn, šalvěj, majoránka, fenykl, anýz, chrpa, heřmánek, jehličí a jiné zdravé 
věci.

Pro vánoční vydání Kobylnických listů vybral z internetu starosta

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019 
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – jedná se o poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

Poplatek platí: 
a) fyzická osoba
   1.    která má v obci trvalý pobyt,
 2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povo-

len trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá 

na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující-

ho azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba; poplatek se hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.

Pro stanovení výše poplatku je rozhodný počet osob přihlášených v rodin-
ném domě nebo 1 bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci 
Kobylnice k 1. 1. 2019.
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Od poplatku jsou osvobozeni:
a)  děti narozené v roce 2019 
b)  třetí a další dítě do 15 let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení 

do této věkové kategorie je datum 1. 1. 2019,
c)  poplatníci s trvalým pobytem v obci Kobylnice, kteří se prokazatelně 

dlouhodobě, a to po dobu minimálně 6 měsíců, zdržují mimo území obce 
(toto doloží vlastnoručně podepsaným místopřísežným prohlášením na 
Obecním úřadu Kobylnice); osvobození se týká pouze období, kdy se po-
platník zdržuje mimo území obce; 

d)  poplatníci s nezjištěným pobytem.
Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci 

poplatku, tedy Obecnímu úřadu Kobylnice, do 15 dnů ode dne, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděl, tj. kdy nastala rozhodná událost.
Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud je k 1. 1. 2019:
počet přihlášených / celkový poplatek / poplatek za 1 osobu 
v nemovitosti
1 osoba  500,- Kč 500,- Kč
2 osoby  930,- Kč  465,- Kč
3 osoby  1.305,- Kč  435,- Kč 
4 osoby  1.640,- Kč  410,- Kč
5 osob  1.950,- Kč  390,- Kč
6 osob  2.220,- Kč  370,- Kč 
7 osob  2.590,- Kč  370,- Kč
8 osob  2.960,- Kč  370,- Kč 
9 osob  3.330, -Kč  370,- Kč 
10 osob  3.700,- Kč  370,- Kč
POPLATEK ZE PSŮ

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 
Povinností majitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na za-

čátku držení) a poplatek každoročně uhradit.
Sazba poplatku činí ročně:

 za prvního psa       80,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa  120,- Kč
Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě sám (bez ostatních pří-

buzných), se poskytuje poplatková úleva 40,-Kč za prvního psa.
Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo 

bezhotovostním převodem. V případě bezhotovostního převodu je nutno pou-
kázat přesnou částku poplatku, a to za každý druh poplatku zvlášť (tedy samo-
statně jednou platbou poplatky za komunální odpad a druhou platbou poplatek 
za psa/psy).
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V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zate-
lefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 244 810, na kterém Vám přesnou 
výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby poplatků:   Sberbank CZ, 

číslo účtu:      4200307857/6800 

–  variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Va-
šeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte 
(např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256)

–  variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu, VS = číslo 
domu. 

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. 
Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce jména platících osob, pro 
snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků 
jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2019.
V roce 2019 se veškeré místní poplatky začnou vybírat na Obecním úřadu 

v Kobylnicích od 18. února 2019 a musí být zaplaceny do 31. března 2019. 

 Dovolte mi, abych upozornila na méně standardní situace při platbách po-
platků na bankovní účet obce, ve kterých dochází nejčastěji k omylům:

Například v domě (bytě) je přihlášeno 5 osob, z toho 3 děti a třetí dítě do  
15 let je od poplatku osvobozeno. V takovém případě bude uhrazen poplatek za 
4 osoby v částce odpovídající za každou osobu ve výši sazby 1 z 5 osob. 

Názorný příklad: 
částka za 5 osob je 1.950 Kč – jednotliví členové domácnosti platí 390,- Kč 

za osobu, v případě osvobození 3. dítěte uhradíte částku 1.560,- Kč (390,- x 4) 
– sazba zůstává stejná, v domácnosti stále bydlí 5 osob, z nichž jedna je osvo- 
bozena. 

Stává se, že se někdo mylně domnívá, že bude platit výši poplatku odpoví-
dající 1 osobě ze 4 pokud jedna z pěti osob je osvobozena – takto nikoli, stále 
je v domě (bytě) přihlášeno 5 osob, a tudíž se platí částka za 5 osob mínus  
1 osoba.

Pokud dojde ke změně v držení psa, například úhyn psa nebo pes změní ma-
jitele, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Obecním úřadu v Kobylnicích. Pokud 
tuto informaci Obecní úřad neobdrží, je povinen poplatek za psa vymáhat. Ne-
zapomeňte také svého pejska přihlásit, pokud si pořídíte nového. 

Ivana Floriánová, účetní obce Kobylnice
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POZVÁNKY  

Betlémské světlo

Již tradičně zajistí  
místní organizace KDU-ČSL  

na Štědrý den Betlémské světlo. 

Od 10 hodin dopoledne bude možné zapálit si  
světlo v zádveří u Klašků (Na Návsi č.p. 3), 

nebo při zpívání koled u Kobylnického betléma.

Veselé vánoční hody 

Obec Kobylnice všechny srdečně zve na 
setkání u Kobylnického betléma 

na Štědrý den ve 13 hodin.
Zazpíváme si koledy a popřejeme si šťastné svátky. 

Můžete si odtud odnést do svých domovů také Betlémské světlo.
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Tříkrálová sbírka 2019 u nás v Kobylnicích

se bude konat 
v sobotu 12. ledna 2019 od 9 hodin.
Naše domácnosti navštíví tříkráloví  
koledníci a budou koledovat o finanční  
příspěvek pro chudé a potřebné.

     Hledáme koledníky i vedoucí skupinek, kteří chtějí koledováním pomoci 
dobré věci. Dobrovolníci se mohou přihlásit co nejdříve u Šmídů, Na Návsi 190
nebo na telefonu 724 231 211 nebo na mailu: smidova.d@gmail.com.

Dana Šmídová

Kulturní komise při radě obce Kobylnice Vás srdečně zve na

Kobylnický obecní ples,
který se bude konat

v sobotu 26. ledna 2019 od 20 hodin 
na Sokolovně.

K tanci a poslechu bude hrát skupina Free band.
Pro všechny bude připravena bohatá tombola.

Zábava bude taková, jakou si ji uděláme.

Lyžařský zájezd
V pátek 25. ledna 2019 bude pořádat Sportovní komise při Radě obce Kobyl-
nice jednodenní lyžařský zájezd do rakouského střediska Stuhleck. Cena za 
dopravu je 400 Kč za dospělou osobu a 350 Kč pro děti a studenty z Kobylnic. 
Celodenní skipas pro skupinu nad 20 osob stojí pro dospělého 41,40 €, pro 

mládež (rok nar. 2000 – 2003) 36,30 €, pro děti (rok 
nar. 2004 a mladší) 20,50 €. Záloha na kartu je 2 €. Pe-
níze na skipas se budou vybírat autobuse. Více infor-
mací o středisku na www.stuhleck.com. Odjezd auto-
busu bude ještě upřesněn. Přihlášky včetně zaplacení 
cestovného je možné podávat od 3. prosince 2018 na 
obecním úřadě.
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  Sportovní komise obce Kobylnice 
 pořádá

 pro děti do 15 let

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE.

 Turnaj se uskuteční 

v neděli 24. 2. 2019 ve 13,00 hod.
 v sokolovně.

Cyklozájezd kolem Bodamského jezera
Na příští rok 2019 jsme připravili cykloturistický zájezd okolo Bodamského 
jezera. Termín zájezdu je od středy 21. 8. 2019 do neděle 25. 8. 2019. Je-
zero se nachází na území tří států, Německa, Rakouska a Švýcarska. To pro 
nás znamená delší cestu autobusem a vyšší cenu za dopravu. Spát bychom 
měli 2 noci v Rakouském městečku Bregenz a 1 noc ve Švýcarském městečku  
Arbon. Podrobnější informace přineseme v jarním vydání Kobylnických listů, 
kde bude uveden termín, od kdy se budete moci přihlašovat podle zavede-
ných pravidel.

 Za sportovní komisi Milan Ulbrich

Po několikaleté odmlce uspořádá kulturní komise obce Kobylnice

VEPŘOVÉ HODY
Uskuteční se

v sobotu 30. března 2019

na Výletišti u sokolovny.

Bližší informace se dozvíte z hlášení obecního úřadu a z plakátků. 
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ZIMNÍ STRÁNKA PRO DĚTI

Sníh
Sníh se sype na zahrady,
sněhuláky máme tady.
Tú, tú, tú,
zima už je tu.

Sněhuláček
Sněhuláček panáček 
má na hlavě plecháček. 
Místo očí uhlíky 
a až dolů knoflíky. 
Chodí, chodí bos 
a má dlouhý nos.
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CO PLATÍME VE VODNÉM A STOČNÉM?
Současná legislativa nařizuje, aby cena vodného odpovídala nákladům na 

výrobu a distribuci pitné vody a cena stočného odpovídala nákladům na odvá-
dění a čištění odpadních vod, a to včetně nákladů na budoucí obnovu vodohos-
podářské infrastruktury.

Před rokem 1990 byla cena vodného a stočného pouhým poplatkem a ne-
reprezentovala výši nákladů. Ty byly masivně hrazeny státem. Cena proto zů-
stávala po desetiletí stále na stejné úrovni. Počátkem 90. let přestal stát cenu 
vody dotovat a od roku 1994 tak došlo ke znatelnému navyšování cen za vodné 
a stočné až na současnou cenu. Tyto platby představují v rámci celkových rodin-
ných výdajů jedno až dvě procenta, což je nejméně ze všech nákladů na bydlení 
a energie. Je navíc zřejmé, že na rozdíl od řady dalších výdajů, je voda pro náš 
život zcela nepostradatelná. Alternativu k vodě z kohoutku představuje pou-
ze balená voda. Při průměrné ceně do 50 haléřů za jeden litr vody z kohoutku 
je tak voda balená nejméně stonásobně dražší. Navíc vodu balenou z důvodu 
množství spotřebované vody denně nelze dlouhodobě využívat na veškerou 
osobní hygienu a spotřebu domácnosti. Stočné pak reprezentuje přibližně stej-
nou ekonomickou zátěž jako vodné.

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. Provozovatel si 
tedy nemůže cenu nastavit podle běžných principů tvorby tržní ceny, ale musí 
vycházet z obecně závazných cenových předpisů. Do ceny vodného a stočného 
lze započítat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Mezi tyto 
oprávněné položky patří náklady související s provozovanými vodovody a kana-
lizacemi, především jejich opravy a údržbu, energie, chemikálie, mzdy zaměst-
nanců či poplatky za vypouštění odpadních vod. Nemalá část nákladů připadá 
na samotný nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplatky za využití 
podzemních zdrojů. 

Významnou součástí ceny je nájemné, které připadá městům a obcím – vlast-
níkům vodovodů a kanalizací a slouží k jejich obnově. Ta je nařízena zákonem 
o vodovodech a kanalizacích, který stanovuje povinnost vypracovat a naplňovat 
tzv. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Opravy a nájemné, tedy to, 
co je věnováno zpět do infrastruktury, tvoří u provozovaných zařízení VAS při-
bližně 45% z celkové ceny. Ke konečným cenám také musíme přičíst 15 % DPH.

Zisk VAS z vodného a stočného činí průměrně 2% z celkových tržeb a slouží 
především k obnově vlastního provozního majetku, tedy provozních budov, vo-
zidel, mechanizace a speciální techniky. Firmu vlastní Svaz VKMO s.r.o., tvořený 
jednotlivými městy a obcemi, veškerý zisk tedy zůstává v majetku měst a obcí 
a nikomu se neodvádí. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je tak díky 
tomuto druhu vlastnictví unikátní vodárenskou společností v České republice, 
protože ji nevlastní žádná zahraniční společnost a zisk tak nekončí v zahraničí. 
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Svazky měst a obcí, kterým VAS provozuje vodovody a kanalizace, v uply-
nulých letech realizovaly řadu projektů, které byly spolufinancované z fon-
dů EU. Pro získání takových zdrojů je nutné prokázání finanční udržitelnosti 
předkládaného projektu. Ta se dokládá finanční analýzou, jejíž součástí je 
i povinný závazek vůči poskytovateli dotace (ČR, EU) meziročního růstu ceny 
vodného a stočného o 5% nad inflaci a dodržení tzv. cenového koridoru. 
Vlastníkům VAS se následně podařilo projednat se Státním fondem život-
ního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu na 2% nad inflaci. Pokud 
tedy nemá být ohroženo čerpání dotace, cena musí růst minimálně tímto  
tempem.

Výše vodného a stočného v podmínkách VAS reprezentuje zodpovědný pří-
stup vlastníka i provozovatele, který směřuje k zabezpečení trvalé obnovy vodo-
vodů a kanalizací při vysokém standardu poskytovaných služeb.

Bc. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

JAK VYZRÁT NA „ŠMEJDY“ V ENERGETICE
O tzv. energetických „šmejdech“ se v poslední době psalo častokrát. Po vy-

kutálených cesťácích s nepotřebnými hrnci, předraženými zájezdy a nekonečně 
přetáčenými investičními pojištěními přišly bohužel do módy triky a čachry se 
změnou dodavatele energie. Bez ohledu na nabízený produkt je scénář setkání 
se zákazníkem vždy stejný.

Scénář je založen na zneužívání důvěry, využívání neznalosti zákonů, balan-
cování po jejich hraně, využívání kombinace psychického nátlaku, hrozeb, nere-
álných slibů a manipulace. Je třeba si uvědomit, že na samotné změně smlouvy 
není nic špatného. Každý má nárok vybrat si takového dodavatele, který mu 
nejlépe vyhovuje. Stejně důležité je pohlídat si, aby změna dodavatele přinesla 
více výhod než starostí. Cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít 
pocitem vlastní potřeby dosáhnout levnější ceny. Desatero obrany před šmejdy 
v energetice vydal Energetický regulační úřad, jeho znění naleznete na strán-
kách http://www.eru.cz. Pojďme se proto podívat na nejrůznější triky a na obra-
nu proti nim.

Trik první: Tam, kde podomní prodej není ještě regulován, může zazvonit 
kdokoliv. Jestliže začne tím, že přichází od Energetického regulačního úřadu, 
Státní energetické inspekce, České obchodní inspekce či dokonce od Operátoru 
trhu s elektřinou, pak neříká pravdu. Zástupci těchto úřadů totiž domácnosti 
nenavštěvují, faktury nekontrolují, elektroměry nerevidují, apod. Dál se může 
vydávat za distributora, ale distributor není dodavatel! Distributor může zkon-
trolovat elektroměr, přichází kvůli odečtům a předem se hlásí a nebude ho za-
jímat faktura. Pokud návštěvník tvrdí, že jej vyslal váš dodavatel, ať se prokáže 



27

průkazem zaměstnavatele nebo osobním dokladem a jeho totožnost si ověřte 
na zákaznické lince.

Trik druhý: Někdo si také říká energetický poradce. Ten správný by měl 
předložit několik nabídek, porovnat je a doporučit, která sazba a dodavatel je 
při aktuální spotřebě energie domácnosti nejvhodnější. Problém je, pokud ne-
jde o poradce, ale o zprostředkovatele, který spolupracuje s tím, kdo mu dá 
nejvyšší provizi. Poznat to můžete například tak, když si sami dopředu uděláte 
srovnání, alespoň základní, v kalkulačce na www.eru.cz. Pozor také, pokud ta-
kový člověk slibuje, že se o cenu bude soutěžit ve formě aukce. Ve smluvních 
podmínkách bývá často ustanovení, že aukce je jednou z možností, ale doda-
vatele vám může vybrat i „jinak“. Jak, to se předem nedozvíte. Proto mu pře-
dem nepodepisujte, že takovou budoucí smlouvu s neznámým dodavatelem 
přijmete.

Trik třetí: Se stávajícím dodavatelem máte uzavřenou smlouvu na dobu ne-
určitou. Najdete si jiného dodavatele a uzavřete s ním smlouvu. Po čase obje-
víte ještě výhodnější nabídku a chcete měnit znovu. A pozor, bez sankcí novou 
smlouvu nevypovíte, smlouva může být i na šest let. Dobře si rozmyslete, jestli 
se vám smlouva na dobu určitou vyplatí a na jak dlouho.

Trik čtvrtý: Dárečkový. Koho by nepotěšil dárek zdarma… Na přesných pod-
mínkách přece nezáleží, zejména když ke smlouvě obdržíte sadu LED žárovek 
úplně zdarma. A pak se nestačíte divit, kolik si je někdo schopen za dárek zdar-
ma účtovat, snažíme-li se smlouvu vypovědět. Proto si pamatujte, že nic není 
zadarmo.

Trik pátý: Telefonický. Na společné tiskové konferenci s ČOI a MPO zazněl zá-
znam telefonního hovoru „šmejda“ s 90-ti letou seniorkou. Na sérii umně vede-
ných otázek odpověděla tato paní: „Ano, ano, ano“. Uzavřela tím – dle stávající 
právní úpravy – platnou smlouvu o změně dodavatele. Skutečně to lze a podpis 
není potřeba.

Trik šestý: Zneužívání plné moci. Lidé zprostředkovatelům podepisují neú-
měrně dlouhé plné moci, klidně na 10 let.

No a na konec… Co se stane, když se necháte obelhat a pustíte si do bytu 
„šmejda“? Jeho cílem bude uzavřít novou smlouvu. Může být nevýhodná, plná 
sankcí, další pokutu můžete platit i současnému dodavateli, protože mu napří-
klad ukončíte předčasně smlouvu na dobu určitou. Chcete-li mít jistotu, podo-
mním prodejcům nikdy nic nepodepisujte na místě a neukazujte jim vyúčtování 
elektřiny. Některým totiž stačí znát číslo vašeho odběrného místa a smlouvu 
zkusí doslova vytvořit z ničeho bez vašeho vědomí. Než podepíšete, důkladně 
a v klidu si všechno přečtěte. Při správném postupu vám změna dodavatele 
může ušetřit finanční prostředky. Šetřete ale s rozumem, ať si nepřiděláte kupu 
(zbytečných) starostí. Je to jen na vás.

Zdroj: INS č. 4/2018 (časopis Svazu měst a obcí ČR)
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CESTA PET LÁHVE
Vážení občané obce Kobylnice, dovolte mi, 

abych Vám touto cestou poděkoval za Vaše úsilí 
a pečlivost při sběru odpadních PET lahví. Jen za 
minulý rok jste sesbírali 8 470 kg a věřte, že Vaše 
počínání má smysl. Víte ale, co se s takovou PET 
lahví dál děje? Odložením do sběrné nádoby její 
cesta nekončí, ba naopak začíná. Sesbíraný PET odvezeme na vlastní třídící lin-
ku v Brně, kde probíhá ruční dotřídění dle druhů a barev (čiré, modré, zelené 
a ostatní barvy). Následně jsou PET láhve nasekány na malé kousky (vločky) 
a vyprány ve vodní lázni. Takto od PETu oddělíme dílčí nečistoty a na výstu-
pu dostaneme již čistou, jednodruhovou drť, která slouží jako vstupní surovina 
pro další výrobu. Obvyklým způsobem využití je zpracování na tzv. polyesterová 
vlákna a setkáváme se s nimi téměř každý den např. u dětských plen, reflexních 
vest, geotextilie nebo v automobilovém segmentu. Možná, že právě koberečky 
ve Vašich autech byly vyrobeny z PET lahví, které jste Vy sami vytřídili. Ještě 
jednou děkuji za Vaše snažení a těším se na další spolupráci.

Bc. Jiří Kantořík, Brnometal, s.r.o., obchodní manažer 

 INZERCE

Krmivo a krmné směsi, Šlapanice
Čechova 23 (naproti parkovišti Albert)
Tel.: 732 25 95 25
Pracovní doba
Po-Pá 8:30 - 12:30 13:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 11:00
 
Psi - granule, mraž. maso, pamlsky, konzervy, 
Kočky - steliva, granule, konzervy, kapsičky, 
Hlodavci - směsi, seno, pochoutky, hobliny,
Papoušci a andulky - směsi, vitamin. tyčinky,
kukuřice, proso, řepka, slunečnice -18 Kč/kg
Králíci - granule, ječmen, vločky, vojtěška,
Slepice - šroty, pšenice, vitamíny, krmítka.

Rozvoz zboží nad 500 Kč ZDARMA.
Větší výběr na našich stránkách:  www.nakrmho.cz
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SBĚR PAPÍRU PO VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Zaměstnanci obce, stejně jako v loňském roce, provedou  

po obci svoz papíru.
Svázaný papír do balíčku můžete odložit

ve čtvrtek 27. 12. 2018 do 9 hodin před Vaše domy.
Pokud by zrovna pršelo, nechejte papír ve vchodu  

nebo vjezdu do domu.
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Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?
Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koled-

níci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos 
tradičně probíhat v období 1. - 14. 1. 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krás-
né tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá 
pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši kole-
dníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých 
domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů  
pomoci.

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – 
horké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme po-
řídit klimatizaci. Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka 
ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše 
pomoc se dostane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi 
s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých 
aktivizačních činnostech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungují-
cí žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním 
pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační 
pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalit-
nější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, 
plnohodnotně a spokojeně.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a pod-
porují tak charitní dílo.

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



Více o  naší společnosti naleznete na: 
www.vodarenska.cz  

Informace pro zákazníky 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

e-Kapka 
Opravdu si myslíte, že je voda 
drahá? Aneb 88 litrů a 8 Kč denně 

Co platíme ve Co platíme ve Co platíme ve    
vodném a stočném? vodném a stočném? vodném a stočném?    

Zpracovala: Leona Paroulková 
© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Číslo 1/2018 

Jsme vítězi Národní ceny za společenskou odpovědnost 2016 

Často se u nás mluví o tom, že je voda 
drahá. Výdaje za vodné a stočné přitom 
v rámci rodinných rozpočtů představují 
jedno až dvě procenta, což je nejméně 
ze všech nákladů na 
bydlení a energie.  
Ráno si vyčistit 
zuby, použít toale-
tu, uvařit čaj. Omýt 
brambory k obědu, 
postavit na polév-
ku, umýt nádobí, 
zapnout pračku, 
zalít kytky, nesčet-
někrát za den si 
opláchnout ruce, 
večer si pustit sprchu.     
Vodovodním kohoutkem otočíme třeba 
padesátkrát za den a považujeme za 
samozřejmé, že z něj kdykoliv teče čistá 
a nezávadná pitná voda. Kolik každého 
z nás tato zdánlivá samozřejmost, o kte-
ré lidé v mnoha částech světa jen sní, 
stojí peněz? Současná průměrná cena 
ve svazcích měst a obcí, kam dodává 
vodu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-

LEČNOST, a.s., činí zhruba 93 korun za 
kubický metr včetně DPH a je v ní zahr-
nuto i čištění odpadních vod. To zname-
ná, že jeden člověk za vodné a stočné 

denně zaplatí asi 8 
korun při průměr-
né spotřebě 
zhruba 88 litrů 
na osobu a den.  
  Někdo namít-
ne, že voda je 
přece všude a je 
zdarma. Ale 
chodil by si snad 
pro ni někdo do 
rybníka nebo do 

řeky? Než se pitná 
voda dostane ke spotřebiteli, je to dlouhý 
a náročný proces. V  jeho průběhu je 
kvalita vody přísně kontrolována, nesmí 
obsahovat žádné mikroorganismy, che-
mikálie a jiné škodlivé látky, které by 
mohly ohrozit zdraví. Složitým a důklad-
ně sledovaným procesem je také čištění 
odpadních vod. Vodovody a kanalizace 
je nutné rovněž pravidelně obnovovat.  

 Cena vodného a stočného je cenou 
věcně usměrňovanou. To znamená, že 
není regulována trhem, ale vychází z obec-
ně závazných cenových předpisů. Provo-
zovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle 
svého uvážení. Lze do ní započítat pouze 
ekonomicky oprávněné náklady a přiměře-
ný zisk. 
 Do ceny vodného a stočného se vý-
razně promítá nájemné vlastníkům vodo-
hospodářské infrastruktury a náklady na 
její opravy. Tyto položky tvoří ve VODÁ-
RENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOST, a.s., 
zhruba 45 procent z celkové ceny. 
 Další významné položky z ceny vod-
ného a stočného činí náklady na energie, 
chemikálie, služby, mzdy či poplatky za 
vypouštění odpadních vod a také na nákup 
surové vody z povrchových zdrojů či na 
poplatky za užívání podzemních zdrojů. 
 Výsledná cena dále významně závisí 
na objemu fakturovaného vodného a stoč-
ného, neboť fakturační objemy jsou při 
výpočtu ceny jmenovatelem, kterým se dělí 
celkové náklady. Vzhledem k tomu, že 
přibližně 80 procent všech nákladů na do-
dávku a odkanalizování vody tvoří fixní 
náklady, mají fakturované objemy na vývoj 
ceny velký vliv.  

CO MOŽNÁ NEVÍTE:  

Počátkem 90. let přestal stát ploš-
ně dotovat cenu vody. Od roku 
1994 tak došlo ke znatelnému 
navýšení cen vodného a stočné-
ho. Současná cena odpovídá sku-
tečným nákladům na výrobu a 
čištění vody.  

„Poskytování dodávky pitné vody a odvá-
dění a čištění odpadních vod se u nás 
považuje za samozřejmost. Pokud má být 
tato jistota udržitelná, musí cena odpoví-
dat významu těchto služeb. Samozřejmě 
za předpokladu transparentnosti a kon-
troly nákladových položek.“ 

(pro VAS Ing. Radek Hospodka, ředitel od-
boru dozoru a regulace vodárenství Minister-
stva zemědělství) 

ZA 8 KORUN POŘÍDÍTE 

Sotva dvě deci plzeňského piva 

Dvě cigarety 

Dvě a půl deci benzinu 

Ani ne polovinu jednoho vydání některého z tištěných deníků 

Talíř nejlevnější polévky ze sáčku 

Čtvrtinu šálku kávy v restauraci 

88 litrů pitné vody, což je celodenní spotřeba na osobu a den 
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