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SLOVO STAROSTY
Onehdy jsem byl osloven sekretariátem Fondu malých projektů přeshraniční 

spolupráce s žádostí o popis, jak se nám v Kobylnicích daří oživovat centrum 
obce ve snaze zkvalitnit život občanů a zabránit odlivu mladých lidí do měst či 
podpořit cestovní ruch. Moje první reakce byla, že pro tyto aktivity asi nejsme 
úplně typická obec, protože mladí do města neodcházejí – spíše je to naopak, 
cestovní ruch naší obci žádný měřitelný hospodářský efekt neposkytuje a zatím 
se ani nezdá, že by se cestovním ruchem chtěl v Kobylnicích někdo živit. Ředitel 
sekretariátu mě však přesvědčoval, že se určitě máme čím pochlubit a třeba být 
i příkladem pro jiné. Popis těch činností spolu s nějakými fotografiemi by měl 
být zařazen do sborníku příkladů dobré praxe. 

Mělo jít pouze o aktivity, které probíhají ve venkovním prostoru, tedy nikoli 
v uzavřených prostorách, a vůbec nezáleží na organizátoru těchto akcí, může to 
být obec ale klidně i nějaké spolky, neorganizované skupinky lidí nebo i podni-
katelé. Zprvu se mi zdálo, že při tom požadavku na venkovní akce nám z našeho 
bohatého kulturně sportovního prostoru zbude jen pár aktivit v létě, ale když 
jsem to začal sepisovat a trochu jsem si pomohl obecním kalendářem, zjistil 
jsem, že v Kobylnicích probíhají akce od samého počátku roku až do silvestra 
a že v tom veřejném prostoru je jich ročně tak asi 25 a že těch aktivních účast-
níků v součtu je během roku skoro tři a půl tisíce. Začíná se obvykle Tříkrálovým 
zpíváním u školy a Tříkrálovou sbírkou, během roku se potom odehrávají akce, 
které se vážou na tradiční termíny – např. ostatkový průvod masek, velikonoční 
hrkání, Dětská olympiáda u příležitosti dne dětí 1. června, tradiční hody v sr-
pnu, podzimní dýňodrakiáda, rozsvícení vánočního stromu i zpívání u betléma 
na Štědrý den. Kromě toho se během roku odehrávají i aktivity, které jsou za-
jímavé pro určité skupiny obyvatel jako třeba červnové odpoledne s dechov-
kou, sportovní události Kuňava Cup a Kuňava Beach a nebo tenisové turnaje. No 
a potom se ještě konají akce, které jsou atraktivní snad pro každého – typickým 
příkladem byly Vepřové hody. Abychom si jen neužívali, tak také docela hojně 
přijdeme na jarní úklidový den.

Vedle zde zmíněných aktivit na veřejných prostranstvích v době příznivého 
počasí se v obci odehrává celá řada dalších společných aktivit v uzavřených pro-
storách. Jejich konání však je také důležité, protože u nás nepřetržitě vyvolá-
vají a udržují pocit sounáležitosti k obci a jednoho k druhému. Jsou to samo-
zřejmě společenské akce například v plesové sezóně, ale třeba i takové aktivity 
jako košt vína, Štrúdlování s písničkou, setkávání Klubu aktivních seniorů KLAS  
(15x do roka) a jejich společné akce – například výlety, lyžařský zájezd nebo 
vícedenní cyklozájezd, výjezd se seniory k jejich svátku 1. 10. do blízkého okolí 
(zámky Slavkov, Bučovice, Židlochovice, apod.) se společným obědem, vzpomí-
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nání nad kronikou. Určitě se sem řadí i turnaje ve stolním tenise pro mládež 
a pro dospělé, Mikulášské odpoledne pro děti… Výčet stále není kompletní a čas 
od času přijde někdo zase s novou aktivitou.

Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří se jakoukoli mírou, a nebo třeba i jen 
radou, o konání těchto akcí zasloužili, a chci vyjádřit naději, že studnice nápadů 
na podobné aktivity nikdy nevyschne a že se vždycky najde dost lidí ochotných 
přiložit ruku k dílu při přípravě akcí, jako letos i v předchozích letech. 

Také bych rád využil místa na této stránce, abych všem obyvatelům a příz-
nivcům Kobylnic popřál hodně štěstí a zdraví, úspěchů v osobním i pracovním 
životě, dobré a pokojné soužití se všemi sousedy blízkými i vzdálenými v celé 
naší obci, a to nejen v roce 2020.

Lubomír Šmíd, starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
V době, kdy píši tento článek, počasí vůbec nenasvědčuje tomu, že se blí-

ží konec roku. Kalendář je ale neúprosný. Nastává tedy čas poohlédnout se za 
uplynulým rokem. Mně přísluší provozní starost o obec. Co se tedy v naší obci  
v této oblasti událo? 

Začátek roku se nesl v duchu arboristickém. Odborná firma nám provedla 
ořez vzrostlých stromů a také pokácení jehličnanů napadených kůrovcem na 
hřbitově. Na našich zaměstnancích ležela tíže úklidu po této „kalamitě“. Letošní 
rok byl, co se týče dešťových srážek, příznivější. Jehličnany tak kůrovci lépe odo-
lávají. I tak během roku uschly další jehličnany ve školní zahradě a na Výletišti. 
Mírný déšť svědčil travnatým plochám, a tak jsme pořád dokola sekli a sekli… 
Pravidelně kosíme pochozí trávníky, ostatní podle současných trendů až po vy-
kvetení. Na tomto místě se patří poděkovat všem občanům, kteří se starají o ve-
řejnou zeleň před svými domy. Pokud by tak nečinili, musela by obec přijmout 
několik dalších zaměstnanců, nebo zadat údržbu zahradnické firmě. Pravidelně 
během celého roku věnují naši zaměstnanci spoustu času úklidu obce, ke kte-
rému v podzimních měsících patří hrabání listí a možná nás čeká i nějaký sníh. 
Kromě této hlavní náplně provádí zaměstnanci i drobné údržbářské práce obec-
ního majetku.

Provozu obce se dotýká i jedna z investičních akcí, která probíhá na našem 
území, a to výstavba cyklostezky. Byla mně svěřena účast na kontrolních dnech 
stavby, přijměte tedy několik postřehů. Na úvod je třeba připomenout, že cyklo-
stezku nestaví přímo naše obec, ale Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, jehož je 
obec členem a na projektu se finančně podílí. Projekt s názvem „Síť bezpečných 
cyklistických stezek na Šlapanicku“ je rozdělen na několik etap. Na první etapu 
byly získány dotace z dotačních titulů IROP Evropského fondu pro regionální 
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rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jsou do ní zařazeny úseky označené 
jako D2 Brno-Slatina – Šlapanice, D41 Ponětovice – Kobylnice, R2 01 Kobylnice – 
Sokolnice, R2 02 Sokolnice – Telnice. Celková délka tras první etapy je 7 km, šířka 
cyklostezky je 3 metry a její součástí jsou i tři lávky přes potok v ponětovickém, 
kobylnickém a sokolnickém území. Jedná se tedy o celkem rozsáhlou stavbu. 
Situační výkresy si můžete prohlédnout v informačním zpravodaji na webových 
stránkách DSO Šlapanicko, nebo na webových stránkách obce v sekci program 
rozvoje venkova. Ti z vás, kteří chodí na procházky do okolí obce, už ví, jak se rý-
suje tvar cyklostezky o celkové délce 2,3 km na našem území. Na úseku D41 byly 
na základě arboristického posudku pokáceny dřeviny, jejichž zdravotní stav nebo 
umístění bylo neslučitelné se stavbou. V zimním období bude docházet k likvida-
ci kmenů a ke stavbě samotné cyklostezky dojde až v jarních měsících. Na úseku  
R2 01 je v části od trávníkové školky po budoucí lávku u fotbalového hřiště po-
ložena vrstva podkladového asfaltového betonu. Do konce letošního roku nebo 
začátkem roku nového by měla být hotová lávka. Byli jsme zvyklí nazývat starou, 
metr širokou lávku mostem, avšak správný název pro přemostění pro pěší a cyk-
listy je lávka. Možná si časem tento název osvojíme . Tak tedy lávka má již ho-
tovou pilotáž a po zhotovení betonových základů bude osazena dřevěnou kon-
strukcí z lepených hranolů a fošen, která bude mít průchozí šířku 2,50 metrů.  
V úseku vedle fotbalového hřiště mezi budoucí lávkou a mostem by mělo v zim-
ních měsících dojít k pokládce konstrukčních vrstev stezky (kámen a štěrky). Vrs-
tva podkladového asfaltového betonu je už také položena od hospodářského 
mostu podél potoka směrem ke splavu. V dalším úseku je vytěžena ornice a dle 
počasí bude v zimních měsících položena konstrukční vrstva. Stavba probíhá 
vesměs dle plánu a je předpoklad, že úsek R2 01 Kobylnice – Sokolnice bude 
hotový v červnu roku 2020. U úseku D41 Ponětovice – Kobylnice si zhotovitel, 
firma Swietelsky, zažádal o prodloužení termínu do srpna příštího roku. Jak už 
jsem uvedla, jde o rozsáhlou stavbu, která ze strany občanů vyžaduje i jistou 
míru trpělivosti. Bez toho, že jsou některé úseky trasy stěží průchodné a v obci 
se ve zvýšené míře pohybuje stavební technika, stavbu nejde zrealizovat. Také 
je třeba z bezpečnostních důvodů respektovat zákaz vstupu na místa stavby 
ohraničená páskou nebo mobilní zábranou. Z rozhovorů s občany vím, že se 
na stezku, která bude sloužit pro cyklisty i pěší, těší. Těšit se můžeme také na 
nové stromy podél stezky. Naše obec získala od Jihomoravského kraje dotaci na 
výsadbu ve výši 400 000 Kč, přičemž celkový náklad na realizaci výsadby bude 
dvojnásobný. Výsadba proběhne na podzim příštího roku.

Výsadba stromů probíhá v naší obci pravidelně. V loňském roce byla provede-
na výsadba keřů a stromů ve spolupráci se včelaři ze Sokolnic. V letošním roce 
proběhla dosadba třešní podél silnice k Ponětovicím a dosadba dubů a keřů 
v remízku podél polní cesty na Mohylu míru a také náhradní výsadba za pokáce-
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né stromy v parcích na hřbitově a u sokolovny. Obě výsadby byly částečně kryty  
z dotace. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakkoliv přispívají ke snaze o to, 
aby v naší obci fungovalo vše, jak má. Přeji všem pohodové prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do roku 2020.

Alena Ulbrichová

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

6. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 19.9.2019. 
Zastupitelstvo obce:

•  Schválilo rozšíření nadstandardu dopravní obslužnosti na lince č. N89 o  
1 párový spoj s odjezdem v 1:30 hod z Brna jedoucí v noci přede dnem pra-
covního volna nebo pracovního klidu. 

 Celý zápis ze zastupitelstva obce je zveřejněn na webových stránkách obce.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce: 

•  Schválila poskytnutí daru spolku Kobylnické Impérium z.s. prostřednictvím 
portálu darujme.cz na projekt Oživení Hloušku ve výši 5.000 Kč. Kobylnické 
impérium, z. s. provedl realizaci úprav ohniště v Hloušku, které byly z větší 
části kryty z nadačního příspěvku poskytnutého Nadací VIA. 

•  Schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací na úklid obce a údržby veřejné zeleně s Úřadem práce.

•  Jmenovala nové členky komise kulturní, a to paní Alenu Prus Sedlákovou 
a paní Janu Peclovou.

•  Schválila realizaci svislého a vodorovného značení na ulici Uzavřené pro-
střednictvím firmy SIGNEX spol. s r.o. Brno. Jedná se o jednu svislou dopravní 
značku omezující podmínky provozu v ulici Uzavřené a vodorovné dopravní 
značení – vyznačení podélných parkovacích míst na vozovce.

•  Schválila Darovací smlouvu s Ing. Vladimírem Novotným na darování dešťové 
kanalizace na pozemku p.č. 94/80 s připojením do stávající kanalizace na 
pozemku p.č. 94/45 v hodnotě 250.000 Kč + DPH.

•  Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 
výši 400.000 Kč na výsadbu zeleně okolo cyklostezky v katastru obce.

•  Schválila dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 20.000 Kč za sběr 
železného šrotu.

•  Schválila uzavření nájemních smluv na hrobová místa na období 2020 – 2029.
 Jaroslava Urbánková, obecní úřad
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 12. října 2019 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání 

nově narozených dětí. Starosta obce Ing. Lubomír Šmíd přivítal 6 dětí, 4 holčičky 
a 2 chlapce. Byly to: Veronika Rákociová, Gabriela Blaženiaková, David Vybí-
hal, Filip Černatovič, Sára Vysloužilová a Eliška Otiepková.

Při této příležitosti vystoupily děti z naší základní školy pod vedením paní 
učitelky Lenky Hálové a v doprovodu hry na kytaru paní Jany Peclové, kterým 
tímto moc děkujeme. Také děkujeme Amálce Špondrové, Adélce Pospíšilové, 
Kristýnce Hálové, Lindě Vašíčkové a Veronice Schmausové.

Dětem bylo popřáno především hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům 
spousta radostí. Pro nové občánky byly připraveny pamětní listy, kniha a pa-
mětní medaile obce, pro rodiče finanční hotovost a pro maminku květina. Na 
závěr proběhlo tradiční fotografování u kolébky. 

Jaroslava Urbánková, obecní úřad

CO JE NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Každý rok se snažíme obohatit náš preventivní program o něco nového. Loni 

jsme do programu zapracovali budování ctností. Program realizovali jednotliví 
vyučující ve svých třídách, a protože se ukázalo, že děti na něj dobře reagovaly, 
rozhodli jsme se letos pokračovat. Ctnosti vnímáme jako vnitřní kvality osob-
nosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás. Jsou takovým 
vnitřním motorem změny sebe i okolí. A proč jsou ctnosti rytířské? Protože celý 
tento školní rok se nese v duchu středověku, rytířů a urozených dam. 

A které ctnosti nás čekají?
SPOLEHLIVOST – vnitřní síla držet slovo a udělat vše, k čemu jsem se zavázal; 
ČESTNOST – vnitřní síla stát čelem tomu, co přichází, a odolat pokušení hledat 

výhodné nefér cesty;
ODVAHA – vnitřní síla zvládnout věci, které jsou velké, kterých se bojím; 
SILNÁ VŮLE – vnitřní síla odolat lákavému pokušení.

Věříme, že rozvíjení ctností umožní dětem projít životem odvážně, aktivně, 
zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a povede děti k větší 
samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do kampaně „Celé Česko čte 
dětem“, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosob-
něný svět počítačů, internetu a televize. Hlasité předčítání v přátelské atmosfé-
ře je spolehlivý a účinný způsob, jak se čtení může pro dítě stát stejně přitažlivé, 
či dokonce přitažlivější než televize a počítačové hry. Pravidelným čtením u dí-
těte rozvíjíme znalosti, představivost i slovní zásobu, dáváme mu pocit bezpečí 
při těsném kontaktu s předčítajícím. A nestojí to mnoho, jen 20 minut denně 
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společného čtení a listování knihou. Do naší školní aktivity jsme zapojili i Šlapa-
nickou knihovnu, uskutečnilo se Listování knihou s brněnskými herci, uspořádali 
jsme výstavku dětských knih a snažíme se vybudovat „ knihovničku na chodbě“. 
A co nás ještě letos čeká? Bude společné čtení se spisovatelem, předčítání star-
ších žáků žáčkům z nižších tříd a z MŠ, máme přislíbené čtení od maminek žáků 
ZŠ a paní Urbánkové z obecního úřadu.

Naše škola se připojila k oslavám Světového dne laskavosti, který se letos 
konal 13. listopadu. Děti, které se do happeningu zapojily, proto zažily konání 
dobrých skutků na vlastní kůži. Ve třídách vybrané děti celý den „páchaly“ dob-
ré skutky a na konci vyučování byly odtajněny. Někde to bylo velké překvapení, 
jinde děti ihned odhalily třídní laskavce. Chtěli jsme ukázat, že laskavost není 
jen záležitostí školní třídy, a tak si děti při odchodu ze školy vybraly tip na dobré 
skutky na doma. A tak někteří umyli nádobí, aniž by jim to rodiče řekli, jiní při-
pravili stůl k večeři, pustili někoho sednout v autobuse a mnoho dalšího. Sami 
popřemýšlejte, zda jste si u dětí něčeho všimli.

Doufáme, že si děti připomněly, že v laskavosti je pozitivní síla, která nás 
všechny spojuje. Jsme přesvědčení, že ti, kteří konají laskavé skutky, jsou šťast-
nější, jsou lépe vnímáni svými vrstevníky a vykazují lepší studijní výsledky. Las-
kavé děti mají lepší vztahy s okolím, v interakcích lidi více propojují a mnohem 
méně ubližují slabším jedincům. A hlavně pozor – laskavost je nakažlivá!

Protože bezpečnost dětí je největším přáním rodičů a dopravní výchova se 
stává nejen součástí běžného života, ale i výuky, pozvali jsme do školy pana 
Horvátha s jeho výukovým programem. Děti měly možnost učit se správnému 
chování v dopravě inscenačními způsoby nebo řešit modelové situace a hledat 
správná rozhodnutí. Původ dopravních nehod totiž spočívá v selhání některého 
z prvků dopravního systému, proto se snažíme těmto nehodám předcházet po-
mocí prevence. 

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci a přeji jim 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v příštím roce. Přeji i všem ostatním oby-
vatelům Kobylnic klidné vánoční svátky a zvu vás na vánoční zpívání a vánoční 
dílničky dne 13. 12. 

M. Bubíková 

OKÉNKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ani se nám tomu nechce věřit, ale krásné prázdniny skončily a my jsme se  

v pondělí 2. září přivítali se všemi dětmi v novém školním roce. Začátek je 
vždy náročnější jak pro děti, tak pro rodiče. Mladší děti si zvykají na kolek-
tiv a odloučení od rodičů a starší se soustředí na cílenou práci předškoláků. 
Hravé činnosti podle volby dětí jsou střídány s didakticky cílenými činnostmi 
prováděnými individuálně, skupinově, či s celým kolektivem. U nových dětí 
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usilujeme o to, aby si zvykly na nový režim, na kamarády a aby se ve školce 
cítily bezpečně. Nástup do mateřské školy je pro ně velký životní krok, a proto 
přejeme všem našim dětem a rodičům, aby tento školní rok byl plný pohody, 
radosti a hezkých zážitků.

Na začátku školního roku děti kreslily křídami na školní zahradě své zážitky  
z prázdnin, kterých měly hodně. Uskutečnili jsme výlet do přírody – pozorovali 
práce na poli, učili se rozpoznat zvířata, rostliny a vše, co umí bystrá očka dětí 
v přírodě objevit. 

Děti se mohou po celý školní rok těšit na návštěvu maňáskových divadel. Kon-
cem září shlédly představení divadla Barborka s pohádkou „Do pohádky za zví-
řátky“. Představení bylo zaměřeno na ekologickou výchovu, poznání a ochranu 
přírody.

V říjnu nás navštívilo maňáskové divadlo Šikulka. Představení obsahovalo 
tři pohádky: O líném zajíčkovi, O poctivém Pepíkovi a Jůlinčin nový kamarád. 
Všechny příběhy v sobě nesou morální ponaučení a podílí se na kulturním vývoji 
dětí. Malí diváci jsou zapojeni do hry a jejich reakce jsou součástí představení. 
Zážitek z divadla je tak pro děti jedinečný a nezaměnitelný s jiným médiem.

 V letošním roce jsme se zapojili do celostátního projektu „Celé Česko čte dě-
tem“. Posláním této obecně prospěšné činnosti je podpora čtenářské gramot-
nosti dětí. Je dokázáno, že pravidelné předčítání dětem má obrovský význam 
pro emocionální rozvoj, ale i pro rozvoj paměti, představivosti a myšlení. 

Další celoroční aktivitou je již třetím rokem projekt „Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu je podpořit u dětí zájem o aktivní sporto-
vání a vést je k týmové spolupráci. Děti budou během celého školního roku 
zkoušet svoje pohybové dovednosti se zvířátky. Součástí aktivit je i pracovní se-
šit, kam budou své pokroky v pohybových dovednostech formou hodnotících 
samolepek zaznamenávat. Jelikož jsou pohybové aktivity každodenní součástí 
života předškolních dětí a tento projekt je podporuje v odvaze zkoušet, co zvlád-
nou, a motivovat je ke zdokonalování se v koordinaci pohybů, jistotě a nadšení 
z her a cvičení, těšíme se, že budou samy vyhledávat další výzvy a sportovní 
příležitosti.

Kromě běžné nabídky standardních aktivit našim dětem nabízíme i nadstan-
dardní aktivity: edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti, keramický 
kroužek, taneční kroužek a plavecký výcvik v Aquaparku Kohoutovice. 

Na konci října jsme se vydali na výlet do blízkého zahradnictví a do Sokolnické 
obory. Starší děti po cestě pomáhaly mladším, počasí nám přálo, a tak jsme si 
mohli naplno vychutnat atmosféru podzimní barvící se přírody. Zahradnictví nás 
uvítalo rozmanitými vazbami květin, měli jsme možnost ochutnat mandarinky 
čerstvě utržené přímo z keře a děti si domů odnesly i porci vitamínů v právě 
utržených citrónech.



8

Další naše kroky vedly do obory Sokolnice. Hned na začátku jsme si pověděli 
o pravidlech, která zde návštěvníci musí dodržovat, o významu a hodnotě toho-
to prostoru, kde příroda prokazuje své služby lidem, vyznívá naplno její krása 
a lidé zde na oplátku o ni pečují. Měli jsme štěstí a zahlédli několik kusů dančí 
zvěře a mohli je i pozorovat při pastvě.

Završili jsme zde i několikadenní činnost a téma „uspávání broučků“. Do do-
mečku z přírodnin jsme uložili broučky z kaštanů. Děti se už ve školce dozvěděly, 
jak se celá příroda během podzimu chystá k zimnímu odpočinku, jak zimu tráví 
hmyz, ptáci a všechna zvířátka a jak jim my lidé můžeme pomoci. Ve školce pak 
děti rozlišovaly paroží daňka, jelena i srnce, které si mohly prohlédnout i „osa-
hat“.

Na začátku listopadu proběhla ve školce logopedická depistáž. Jedná se o ori-
entační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu, cel-
ková obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvlášt-
nosti vzhledem k věku, patlavost, koktavost, aj. Vyšetření provádí logopedka 
a rodiče následně obdrželi písemný záznam o provedené depistáži.

Teď je před námi období adventu, které je ve školce spojeno s mnoha tradice-
mi: zpívání koled, těšení na Ježíška a vůně cukroví okořeněná sladkým dětským 
očekáváním, špetkou obav z čertovského dovádění a veselým vítáním prvních 
sněhových vloček.       kolektiv učitelek MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letošní školní rok navštěvuje ŠD 55 dětí: 18 prvňáčků, 12 druháků, 13 třeťáků,  

8 čtvrťáků a 4 páťáci.
Pro letošní rok byla zvolena celoroční hra „Rytíři“. Hrát si na rytíře není jen 

středověká zbraň a brnění, ale také rytířské ctnosti a sice: spolehlivost, čest-
nost, odvaha a silná vůle.

V září si děti zahrály orientační hru s názvem Škola jako hrad. Cílem bylo se-
známení se s budovou školy, aby se v ní děti uměly dobře orientovat. Úkoly 
plnily ve dvojicích, starší děti s mladšími kamarády.

Na konci září se uskutečnila podzimní procházka do Hloušku. Hry byly zamě-
řené na dopravní výchovu a proměny přírody v podzimních měsících. Na sta-
novištích nám s úkoly pomáhaly děti ze starších ročníků. Na závěr čekala na 
všechny zúčastněné drobná odměna a sladkosti.

Během podzimních dnů jste mohli před školou obdivovat strašáky z dýní. 
Děti pracovaly samostatně nebo ve skupinkách. A protože fantazii se meze 
nekladou, byli bubáci vskutku originální. Tvoření z přírodnin pokračovalo  
i v říjnu. Obtiskovali jsme listy, tvořili svícen z listů nebo obrázky do oken.

Před podzimními prázdninami se uskutečnilo Rytířské klání. Nebojte se, 
zbraně nebyly použity, bojovalo se totiž na papíře. Rytíři museli prokázat svo-
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je rozumové schopnosti, zvolit nejlepší strategii, předvídat jednání soupeře 
a perfektně se soustředit. Ještě nevíte? Byl to turnaj v piškvorkách. Děti byly 
rozděleny do dvou kategorií na mladší a starší. Když hráč dvakrát porazil svého 
spoluhráče, postupoval do dalšího kola. A kdo byli piškvorkoví vítězové? Mladší 
kategorii ovládli druháci. Zvítězila Nela Dvořáčková, druhý byl Štěpán Kokeš a na 
třetím místě se umístil Ondřej Sobotka. Ve kategorii starších ovládl první místo 
Vláďa Zlatník, krásné druhé místo měla Antonie Škodová a třetí místo si vybo-
joval Honza Jadrný.

Týden před státním svátkem – 28. říjen – jsme se věnovali připomenutí vzniku 
Československé republiky. Dnešní děti mnohdy neví, proč máme státní svátek, 
a co se ten den událo za významnou událost. To se snažíme změnit prostřednic-
tvím četby a nabízených aktivit: pexeso se státními symboly, státní vlajka, pečeť, 
malý a velký stání znak, hymna a její autoři, dále prezidentská vlajka, národní 
strom, první prezident a jeho život.

Na dušičky, 1. listopadu, se uskutečnila procházka na místní hřbitov. Děti dosta-
ly kalíšek, aby mohly na rodinném hrobě svým předkům rozsvítit světlo. Ten, kdo  
v Kobylnicích hrob nemá, rozsvěcoval kalíšek u hlavního kříže.

V listopadu se uskutečnila drakiáda. Místo klasických draků se v parku pro-
háněli draci z balónků napuštění heliem. Jak si to děti užily a jak draci lítali, je 
k vidění na webu školy.

Druhá polovina listopadu byla věnována Mary´s Meals. To je mezinárodní 
charitativní organizace, která se zabývá školními projekty v nejchudších zemích 
světa. Existuje více způsobů, jak se do tohoto projektu zapojit. My jsme se roz-
hodli pro „Batůžkový projekt.“ Úkolem je přinést funkční školní batoh, vzděláva-
cí pomůcky např. penál, pastelky, gumu, pravítko, tužky či sešity. Dále oblečení 
a obuv, lžíci na oběd a hygienické potřeby. Aktovky naplňovaly děti buď indivi-
duálně nebo se na skladbě věcí podílelo více dětí. Naplněný batoh je připraven 
k odeslání konkrétnímu dítěti, kterému se splní touha po vzdělání. Když dítě 
navštěvuje školu, má nárok i na oběd, který je často jediným jídlem za celý den. 
Cílem tohoto charitativního projektu je: dát dětem jídlo a vzdělání, které jim 
pomůže vymanit se z chudoby. V době, kdy píšeme tento článek, ještě nevíme, 
kolik batůžků bude přesně odesláno. Jisté je, že málo jich určitě nebude. Proto 
bychom už teď velmi chtěli poděkovat dětem a jejich rodičům, protože bez nich 
by se tato akce nemohla zrealizovat. Dobrých skutků není nikdy málo, zvlášť 
když jsou za dveřmi Vánoce. 

A co dodat závěrem? Děkujeme všem, kteří nás podporujete nejenom slo-
vem. Díky za nejrůznější materiály a funkční hračky. Velmi si toho vážíme.

Klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a v novém roce 
2020 vše nejlepší Vám přejí 

vychovatelky Magdaléna Klašková a Petra Štefková
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O KROUŽKU ŠIKULKA
Když jsem chystala program na další ročník kroužku Šikulka, zjistila jsem, že 

už s dětmi pracuji dvacet let a vstupujeme tedy do dvacátého prvního ročníku. 
Začalo to na podzim roku 1999, kdy děvčata kolem mé dcery založila několik 
kroužků a mě požádala, zda bych je nenaučila šít, plést a háčkovat. A tak vznikl 
Tvůrčí kroužek. Později jsem převzala ve škole kroužek Šikulka a oba sloučila 
v jeden. Ruční práce zažívaly tehdy všeobecný boom a my jsme pilně háčkovali 
a drhali, korálkovali a batikovali, drátkovali a učili se dekupáž nebo plést košíky 
a spoustu jiných technik. Anebo jsme jen malovali, stříhali a lepili. Mnohé jsem 
se s dětmi musela naučit i já. Kolik dětí prošlo kroužkem za ta léta a co všechno 
jsme si vyrobili, to už dnes nespočítám. A tak si jen přeji, aby nám ta radost 
z tvoření vydržela ještě hodně dlouho. Anna Šmídová

KLAS
Čas běží a náš KLAS letos oslavil již 10 roků svého trvání:
Klub aktivních seniorů, který známe pod zkráceným názvem KLAS, funguje 

v Kobylnicích již deset let. Rozhodně si zaslouží, aby se o něm něco napsalo i do 
Kobylnických listů. Projekt pod tímto názvem KLAS spustilo Centrum pro rodinu 
v Brně, Josefská ulice v roce 2008. To jen pro vysvětlení, když každé druhé pon-
dělí ráno potkáváte seniorky, které jdou do zasedací místnosti našeho obecního  
úřadu.

Uvědomujeme si, kolik informací v průběhu života každý z nás nasbírá a co 
všechno si jsme schopni zapamatovat a po jakou dobu tyto vědomosti udržíme? 
Naše paměť pozvolna část informací ztrácí. Proto je třeba vědomostí oživit. Bylo 
by škoda s vědomostmi nepracovat a na ně zapomenout. 

Nyní trochu z historie našeho KLASu:
O vznik našeho Klubu aktivních seniorů se zasloužila naše bývalá paní sta-

rostka Ing. Dana Šmídová, která mě přesvědčila o tom, že nemůžeme sedět jen 
doma a rychle stárnout, ale máme se snažit žít aktivněji. V tomto měla kus prav-
dy a patří jí za to velké poděkování. Proto se v každém našem sezení zabýváme 
především tréninkem paměti.

Před deseti léty nás začínalo osm a postupně přicházely další zájemkyně. Ně-
které seniorky náš program neoslovil, a tak nepokračovaly. Naše skupina má 
v současné době kolem 20 seniorek. Za těch 10 let nás tři seniorky opustily 
navždy. Nejdříve paní Věra Krejčí, loni paní Hedvika Klašková a nyní náhle paní 
Anna Benešová. Na všechny tři jmenované s láskou vzpomínám a velmi jsem si 
vážila jejich práce. Jsme vlastně takový dámský klub. Scházíme se každé druhé 
pondělí. Po 3 roky jsme se scházely v klubovně za knihovnou a potom v za-
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sedací místnosti OÚ. Muži se k nám nehrnou, ale musím vyslovit velikou po-
chvalu a poděkování za pomoc, kterou mi poskytují manželé od našich seniorek 
a věnují se po dobu našeho sezení mému nemocnému manželovi. Jinak s námi 
téměř pravidelně bývá pan starosta Ing. Lubomír Šmíd. Pokud je to možné, tak 
za námi alespoň na chvíli zajde. Náš KLAS má velkou podporu od obce. Je to 
jedna ze stěžejních věcí, proč může klub fungovat. Ať už jde o místnost, kde 
se scházíme, nebo o kopie materiálů na trénink paměti, taktéž i při občasném 
využívání didaktické techniky. Této pomoci si velmi vážíme a upřímně za ni dě-
kujeme. Seniorky z KLASu zase se snaží pomoci s roznášením Kobylnických listů, 
apod. Na posledním sezení KLASu jsem požádala naše seniorky o odpověď na 
některé otázky z oblasti, co Vám KLAS dal a vzal? Když odmyslíme čas, který 
ale nepočítáme, tak nám většinou KLAS jen dává. Už se pro nás stal úplnou 
samozřejmostí. Zároveň vidíme, že se změnily vztahy mezi námi a je zde i větší 
soudržnost. Některé říkají, že je fajn každé setkání. Nesedíme doma, ale přijde-
me mezi příjemné tváře a na chvíli tak zapomeneme na každodenní bolístky  
a trápení.

Kromě našich pravidelných sezení také podnikáme výlety po historických pa-
mátkách nebo turistické výlety, několikrát jsme navštívily Planetárium v Brně, 
různé výstavy, apod. Na výlety jezdíme hromadnými dopravními prostředky. Vy-
pisuji zde všechny tyto aktivity, kterých za deset roků opravdu není málo.

Naše výlety, které se uskutečnily:
Adamov – Světelský oltář, Svatý Kopeček, zámek Žďár nad Sázavou a kostel 

Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Jurkovičova vila, vila Tugendhat, kostel 
v Doubravníku a hrobka hrabat Mittrowských, zámek Židlochovice, Předklášteří 
u Tišnova, zámek Rájec – Jestřebí a rozkvetlé kamélie, zámek Lednice na Mo-
ravě, hrad Veveří, historické jádro Olomouce, zámek Valtice a výstava koruno-
vačních klenotů, Velehrad a skanzen Modrá, Mikulov, Pavlovské vrchy, Znojmo, 
Hranice na Moravě a Zbrašovské jeskyně, brněnské podzemí a kostnice, Brno – 
prvorepublikové vily, 2x návštěva Prahy a 5x zámek Slavkov – spojený se Dnem 
seniorů, který uspořádala naše obec.

V Brně jsme se 5x zúčastnily akce „Zpívání pro zdraví“, 5x jsme navštívily sol-
nou jeskyni v Brně, 4x jsme byly na různých programech v Planetáriu, 3x jsme 
se zúčastnily předvánočního posezení v Brně na Petrově 2, navštívily jsme Ty-
flocentrum v Brně, byly jsme na návštěvě brněnského pivovaru, navštívily jsme 
Moravský zemský archiv, zúčastnily jsme se natáčení televizního pořadu s naší 
Zlaťankou v Šakvicích, 3x jsme byly ve Střední zahradnické škole Rajhrad na vá-
nočních výstavách.

Také jsme podnikly turistiku na Mohylu míru, 2x jsme putovaly Mariánským 
údolím v Líšni, také krajem Pohádky máje, vyšli jsme si na rozhlednu nad Žid-
lochovicemi, na výlet kolem řeky Svratky, výlet do Bílovic nad Svitavou.
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Uspořádaly jsme odbornou přednášku na téma bylinky. Pro zájemkyně byly 
pořádány výtvarné dílny pod vedením paní Bc. Petry Štefkové. Proběhla ubrous-
ková technika, drátkování a malování na hedvábí. Měly jsme také kurz aranžo-
vání a kurz zdravotnický.

Po dvě zimní období jsme chodily do školní družiny číst dětem pohádky a uči-
ly jsme je „Tance v sedě“. Také vedeme kroniku KLASu. Vše pozorně zazname-
nává a přidává fotodokumentaci paní Zdena Šmoldasová. Za to jí patří velké 
poděkování.

Toto je stručný výčet aktivit Klubu aktivních seniorů v Kobylnicích. Pokud Vás 
naše činnost oslovila, rády Vás přivítáme v našem kolektivu. 

 Za seniorky KLASu Kobylnice – Zdenka Karmazínová

Nyní ještě dva malé příspěvky, které hodnotí naši činnost.

Já a KLAS v Kobylnicích. Tento příspěvek napsala paní Eliška Urbánková:
Před několika lety jsem byla oslovena, zda se nechci připojit a zúčastňovat 

se společně s ostatními ženami akcí spojených s činností KLASu. Dlouho jsem 
přemýšlela. Jednalo se o dojíždění do obce, kde jsem prožila své dětství a mládí. 
Zvažovala jsem všechny možnosti. Vzhledem k tomu, že mám v Kobylnicích ro-
dinu, bylo mé rozhodnutí snadné. Myslím, že jsem se rozhodla dobře. Na každé 
pondělí, kde se setkávám s lidmi, které znám, se velice těším. Lituji jen toho, že 
to setkávání není častější a že do toho zasahují prázdniny. Vždy se dozvím něco 
nového, a to jak z oblasti historie, současnosti nebo různých jiných oborů. Pod 
vedením výborné paní Zdeny Karmazínové procvičujeme svou paměť, postřeh 
a zopakujeme si to, co se nám už téměř z naší paměti vytratilo. Společně se 
rády zúčastňujeme různých kulturních akcí v obci. Vydáváme se na výlety v okolí 
obce i v našem krajském městě Brně. Pouštíme se i do vzdálenějších míst, která 
přesahují hranice našeho kraje. Každé pondělní setkání ve mně zanechá mnoho 
pozitivního. Opakuji, že nelituji svého rozhodnutí. Mám příjemnou povinnost 
vždy v pondělí vylézt ze své ulity a účastnit se příjemného setkání s lidmi, se 
kterými je mi dobře.  Eliška Urbánková.

Další příspěvek napsala paní Anna Benešová, která si jej už v Kobylnických 
listech nepřečte, neboť ještě před jejich vydáním náhle zemřela dne 12. lis-
topadu 2019. Napsala tyto řádky: KLAS je pro mě příjemné posezení s ka-
marádkami. Těším se na to, že si popovídáme, a přitom si zopakuji, co jsem 
zapomněla ze školy. Vždy se něco nového dozvím a jindy ještě navíc získám 
třeba recept nebo radu pro vaření. Nechybí nám ani legrace včetně nějaké-
ho vtipu na závěr. Kdo nemá problémy s pohybem, účastní se různých výletů  
do neznáma.   

Anna Benešová
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VÁNOČNÍ PREVENTIVNÍ RADY OD HASIČŮ
Příjemně strávené vánoční svátky v kruhu svých nejbližších – to je přání větši-

ny 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 ne-
hořlavou 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 2020.
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REKONSTRUKCE OBECNÍ KNIHOVNY
V letošním roce byl Jihomoravským krajem vypsán dotační titul pro obecní 

knihovny na obměnu mobiliářů. Původní knihovna nebyla více než 10 let upra-
vována, a tak obec Kobylnice této možnosti využila a s žádostí o poskytnutí do-
tace uspěla. Získala dotaci ve výši 50.000 Kč, což je 39,51% uznatelných nákla-
dů. V rámci celé akce byla nejen provedena výměna regálů, ale bylo potřeba 
i dalších úprav – vystěrkování nerovnosti podlahy, zbourání starého nevyuží-
vaného komína, opravy omítek a následná výmalba. Dále byla položena nová 
podlahová krytina. Do takto nově vyhlížející knihovny jsme zřídili koutek pro 
nejmenší návštěvníky, který tu chyběl. Malí čtenáři tak mají k dispozici stoleček 
se židličkami, koberec a sedací polštáře. Dále jsme zakoupili pro paní knihovnici 
nový pracovní stůl a pro návštěvníky židle, aby si mohli chvíli posedět a knihy si 
v klidu prohlédnout. Tak neváhejte a přijďte se do naší knihovny podívat, vypůj-
čit si knížku nebo časopis, a to každé úterý od 16.00 do 19.00 hodin.
Z nově nakoupených knih představujeme:

Detektivky: Právo první noci – Vlastimil Vondruška
  Mstitel z Jenštejna – Vlastimil Vondruška
  Dokonalá smrt – Helen Fieldsová
   Stříbrná cesta – Stina Jackson
   Slzy mrtvé jeptišky – Roxana Hill
   Copak jsem Bůh? – Roman Cílek
Romány: V pravý čas – Danielle Steel
   Trilogie Eclipse Bay – Amanda Quick 
   Cosi o tobě – Julie James
   Chirurg – Petra Dvořáková 
Pro děti:  Mláďátka na poli      

  Ezopovy bajky        
  Staré řecké báje a pověsti     
  Pohádka lesa       
  První encyklopedie zvířat 
Malá ukázka:

V kopcích nad Edinburghem se objeví zmrzlé tělo nahé 
dívky. Téhož dne na druhém konci města zemře bývalý šéfin-
spektor místní kriminálky, který podle všeho spáchal sebe-
vraždu. Tomu se ale zdráhá uvěřit Ava Turnerová, která před-
nedávnem nastoupila na jeho místo poté, co po letech ná-
ročné služby odešel do důchodu. Jaký by mohl mít důvod? 
Detektivy čeká složité vyšetřování, při němž se ocitnou na 
hranici zákona. A opět hrají o čas, protože vrah s nevinnou 
tváří si už vyhlédl další oběti.
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MUDr. Hynek Grábl, chirurg v příhraniční nemocnici, který 
už ani nedoufá, že by se jeho život ještě někdy mohl vyvíjet 
příznivěji. Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice 
předčasně skončila kvůli jednomu karambolu s alkoholem 
a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně nespo-
kojená žena a dospívající děti. Životní ani finanční účetnictví 
nevykazují příznivou bilanci a na horizontu se objevují všechny 
symptomy krize středního věku. Pomůže mu profese, milenka 
nebo nová šance vrátit se k zajímavé operativě a kariérně růst? 

KOBYLNICKÉ IMPÉRIUM
Úpravy ohniště v Hloušku

Když jsme měli první zasedání Senátu Kobylnického impéria (naše člen-
ská schůze), zaznívaly z řad našich členů podněty, aby Kobylnické impérium 
kladlo, mimo jiné, také důraz na životní prostředí a okolí, ve kterém žijeme. 
Na základě těchto podnětů jsme se rozhodli podat žádost o grant u Nadace 
Via na úpravy okolí ohniště v Hloušku. 

Žádost byla podána v programu Živá komunita pod názvem Oživení Hlouš-
ku! V rámci tohoto programu jsme mohli realizovat nejen úpravu veřejného 
prostranství v Hloušku, ale také se zaměřit na další naši prioritu, a to je pro-
hlubování vzájemné spolupráce. Jedním z cílů programu je totiž zlepšit život 
ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zá-
žitků upevnit mezilidské vztahy. 

Již v rámci sepisování přihlášky jsme také současně seznamovali s naším 
projektem ostatní skupiny, spolky a organizace v Kobylnicích a předběžně 
s nimi debatovali o našich záměrech a plánech a o jejich případných námě-
tech na náš připravovaný projekt. 

S projektem jsme tedy nakonec uspěli a od Nadace Via na realizaci získali 
25.000 Kč. Projekt měl 2 cíle. Jedním je samotná úprava veřejného prostran-
ství. Získané prostředky byly použity na nové lavičky a stoly, na nový barový 
odkládací stůl a na stromy a keře v okolí. Cílem bylo upravit místo tak, aby 
splňovalo současné potřeby a požadavky jednotlivých skupin, aby bylo atrak-
tivní, útulné a vhodné pro nejrůznější aktivity. Druhý a důležitější cíl vychází 
z principu programu Živá komunita, v rámci kterého jsme byli podpořeni, a to 
je právě komunita, komunita obce. Touto naší aktivitou jsme se pokusili co 
nejvíce lidí a co nejvíce skupin spojit v rámci jednoho projektu a společnou 
spoluprací tak utužovat a vytvářet vzájemné vztahy. 

Po plánování pak přišla první brigáda, v rámci které jsme demontovali stá-
vající a betonovali nové konstrukce laviček a stolů. Pak následovala ještě jedna 
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brigáda, při které jsme upevňovali dřevoplastové desky a dokončovali poslední 
nedostatky.

V pátek 13. září od 18 hodin se v Hloušku, již v novém, pak konal táborák. Proč 
zrovna v pátek třináctého? Toto datum nebylo zvoleno jen tak náhodně. Proto-
že Kobylnické impérium bylo založeno právě v pátek třináctého, je každý takový 
pátek zároveň i státním svátkem Kobylnického impéria, což má v sobě tu výho-
du, že ve státní svátek se samozřejmě nechodí do práce. V 19 hodin následovalo 
slavnostní přestřižení pásky. Po úvodním slově prezidenta Kobylnického impéria 
(se slavnostní červenou šerpou a s typickou bílou parukou, která mimochodem 
příšerně kouše), se zástupci Kobylnického impéria, TJ Sokol Kobylnice a obce 
Kobylnice chopili nůžek, společně přestřihli pásku a oficiálně tak uvedli ohniště  
v Hloušku do provozu. Když jsme počítali, kolik lidí se na táborák celkem dostavilo, do-
počítali jsme se k číslu 55. Za rok se doufáme sejdeme ve stejně velkém počtu znovu!

Poslední část projektu připadla na pátek 18. října, kdy jsme společně s žáky 
základní školy v Kobylnicích a se zástupci obce sázeli v okolí ohniště v Hloušku 
nové stromy a keře. Celkem 35 dětí v několika skupinkách zasadilo 20 stromů 
a keřů. Před zahájením sázení dostaly odborné poučení a poté se všichni s ver-
vou pustili do práce. Skupinka dětí vždy vykopala díru, zasadila keř a díru zpátky 
zasypala a zalila. Následně děti zatloukly kůly a připevnily ochranu proti okusu 
zvěří. Když byla všechna práce hotová, vydaly se děti ještě na menší procházku 
po okolí s poznáváním stromů a keřů a povídáním o místní lokalitě.

V dnešní době již máme náš projekt dokončený. Podařilo se nám upravit okolí 
ohniště, podařilo se nám do projektu zapojit několik subjektů a podařilo se nám 
zorganizovat závěrečný táborák, který bychom rádi v dalších letech nadále po-
řádali. Doufáme, že Hloušek bude hojně využíván a bude sloužit k tomu, k čemu 
je určen, tedy ke vzájemnému setkávání. A my již nyní začínáme přemýšlet, jak 
budeme pokračovat v příštím roce. 

Celý průběh projektu je pak podrobně popsán spolu s fotografiemi na www.
kobylnickeimperium.cz/hlousek/.

Michael Ulbrich, prezident Kobylnického impéria
72 hodin

V letošním roce se Kobylnické impérium poprvé zapojilo do celorepubliko-
vé brigádnické akce 72 hodin. Společně s komisí životního prostředí a několika 
dobrovolníky jsme v lokalitě pod Borkama prořezávali drobné náletové dřeviny, 
které mimo jiné začaly utlačovat nedávno vysázené stromy. Výsledkem naší prá-
ce bylo uvolnění prostoru pro růst původním druhům dřevin a příprava prostoru 
pro výsadbu dalších stromů a keřů.

Více informací o akci již teď naleznete na našich stránkách:
 www.kobylnickeimperium.cz/akce72hodin.

Michael Ulbrich, prezident Kobylnického impéria
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Muzikál Kleopatra aneb Když doprava jde proti nám
Vyhlídky na možná jeden z posledních letošních slunečných dnů s teplota-

mi kolem 25 °C nás přivedly k myšlence spojit návštěvu muzikálu Kleopatra 
i s menší návštěvou centra Prahy.

V neděli ráno jsme proto vyrazili v 6:48 autobusem do Brna a už tady jsme 
se dočkali prvních náznaků, že to dneska nemusí být až zas tak jednoduché. 
Řidič zapomněl v Tuřanech odbočit na Holásky a musel se složitě otáčet zpět. 
Sice to chvílemi vypadalo, že nabouráme všechna auta v okolí, ale nakonec 
jsme úspěšně a bez škod pokračovali dál.

Vlak do Prahy nám měl odjíždět v 8:07 z Dolního nádraží. Měli jsme tedy do-
cela velkou časovou rezervu, takže nebylo kam spěchat. Sedli jsme si ve Vaň-
kovce do pohodlných křesel a čekali na opozdilce. Čekání bylo trochu delší, tak 
jsme chvílemi už začali být nervóznější, jestli vlak stihneme, ale všichni nako-
nec dorazili a my se vydali směrem k nádraží. Dorazili jsme sice tak akorát, ale 
naštěstí na tabuli svítí 5minutové zpoždění. Tak máme alespoň ještě chvilku  
na ranní kávu.

Po chvíli jsme zjistili, že uvedený čas neznamená čas předpokládaného pří-
jezdu vlaku, ale předpokládaný čas, kdy dojde k dalšímu posunutí odjezdu. 
90 minut zpoždění už bylo dost na to, abychom se rozhodli využít všech-
ny konexe, které Kobylnické impérium má, a zjistit, co se děje, což se nám 
zatím nepodařilo. Tak jsme se dozvěděli, že na trati spadly troleje a pod-
le informací přímo z místa budou ještě minimálně hodinu probíhat opra-
vy. A to už čekání opravdu vzdáváme. Jízdenky rušíme a zajišťujeme si ces-
tu autobusem. A nakonec úspěšně v 11 hodin odjíždíme z Brna. Sice naše 
nadšení trochu mírní autobus bez obsluhy, ale alespoň už jsme konečně  
na cestě.

Do Prahy jsme dorazili překvapivě podle jízdního řádu. Ale čas na pů-
vodně plánovaný oběd a menší procházku už jsme neměli. Tak jsme si kou-
pili jízdenky na metro a vydali se rovnou k divadlu na muzikál, kde v hlav-
ních rolích měli hrát jako Kleopatra Kamila Nývltová a jako Caesar Daniel  
Hůlka.

Pomalu se blížící odjezd zpátečního vlaku do Brna nám celou cestu na 
hlavní nádraží dělal starosti, jestli alespoň nyní bude všechno v pořádku. 
Vlak na nádraží čekal už kupodivu 15 minut předem, což vypadalo pozitiv-
ně. Před odjezdem jsme si ještě se stevardkou postěžovali na ranní problé-
my na trati (evidentně jedeme stejným vlakem, jakým jsme měli jet ráno) 
a přesně na minutu odjíždíme. Sláva! To, že jsme po cestě nabrali přibližně 
30minutové zpoždění a nestihli autobus do Kobylnic, už snad ani nemusím  
psát.

Michael Ulbrich, prezident Kobylnického impéria
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Imperiální Kulobraní – turnaj dvojic v pétanque
V sobotu 21. září 2019 se v areálu víceúčelového hřiště uskutečnil první ruč-

ník turnaje dvojic v pétanque Imperiální Kulobraní.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin. Ve 

skupinách se hrálo systémem každý s každým a 2 nejlepší týmy z každé skupiny 
postoupily do semifinále. V průběhu dne nebyl na obloze jediný mráček, takže 
i přes začínající podzim bylo jako v létě a hra šla o to lépe. K dispozici bylo také 
točené pivo a limonáda, párek v rohlíku, grilovaná klobása či hermelín. Odpole-
dne nás pak skvěle doprovázela brněnská country skupina STANDABAND.

Výsledky turnaje a fotografie jsou případně na našich stránkách www.kobyl-
nickeimperium.cz/kulobrani.

Michael Ulbrich, prezident Kobylnického impéria

ŠTRÚDLOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
V sobotu 19. října se v sokolovně uskutečnilo Štrúdlování s písničkou, v rám-

ci kterého se konala soutěž o nejlepší štrúdl. Přestože to byl první ročník, do 
soutěže bylo přihlášeno celkem 32 štrúdlů, z toho 20 sladkých a 12 slaných. Tak 
velký zájem kulturní komise nečekala. Každý, kdo se přišel podívat nebo se zú-
častnit soutěže dostal pořadové číslo, které bylo zařazeno do slosování o člena 
poroty. Poroty jsme měli dvě, jednu pro sladkou kategorii a druhou pro slanou 
a každá měla sedm členů. Porota hodnotila především chuť a jednotlivé štrúdly 
ohodnotila body na stupnici od 1 do 10. Nejprve se hodnotily štrúdly sladké. 
Porotě, která je hodnotila, jsem vůbec nezáviděla, nejen proto, že jich bylo 20, 
ale protože všechny štrúdly krásně voněly a vypadaly úžasně. Rozhodování mu-
selo být těžké…

V soutěži se objevily různé variace sladkých náplní, nejen klasické jablečné, 
které byly ještě některé obohaceny rozinkami, ořechy nebo mandlemi, ale také 
makové nebo s nutelou a banánem, s tvarohem a višněmi, s jablky a třešněmi 
naloženými v rumu, s jablky a broskvemi. I těsta na štrúdl byla různá: lístkové, 
tažené, kynuté, tvarohové, kefírové, pivní, bramborové. 

Poté se porota vyměnila a hodnotily se štrúdly slané. Slané štrúdly měly také 
pestré náplně. Byly naplněny různými uzeninami jako slaninou, šunkou, uzeným 
bůčkem, párkem, také byly použity různé druhy sýrů: mozzarella, parmazán, če-
dar, niva, balkánský sýr, tvarůžky a jiné ingredience jako špenát, cibule, zelí, olivy. 
Tady jsem už porotě i trochu záviděla, protože mám raději slané pochoutky. Po 
vyhodnocení byly štrúdly volně k ochutnání všem návštěvníkům akce. A zájem 
o ně byl tak velký, že na mě už nezbylo, abych mohla vítězné štrúdly ochutnat. 
Zato jsem ochutnala štrúdl, který upekla Nikolka Peclová a který se umístil na  
4. místě. Byl na italský způsob z listového těsta plněný sušenými rajčaty, olivami, 
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sýrem, slaninou, kečupem, italskými bylinkami, lněným a sezamovým semínkem 
a byl výborný! Ukázalo se, že pečení není jen doménou žen, ale i mužů a dětí. 

Každý soutěžící dostal jako poděkování v soutěži malou pozornost a to utěr-
ku. První cenou byl multifunkční kuchyňský robot, druhá cena byla mísa s přísa-
dami na pečení a třetí cenou byl proutěný košík s jablky. A jak to celé dopadlo? 

Tak tady jsou výsledky:

Sladká kategorie:
1. místo: Lenka Benešová (kynutý štrúdl s mákem, mrkví a rozinkami)
2. místo: Eva Daňková (štrúdl z kefírového těsta plněný jablky a ořechy)
3. místo: Marie Benešová (jablečný štrúdl z lístkového těsta)

Slaná kategorie:
1. místo:  Rudolf Prus (štrúdl z lístkového těsta plněný papričkami habanero, 

slaninou, uzeným, čedarem, nivou, rajčaty a česnekem)
2. místo:  Lenka Benešová (štrúdl z bramborového těsta plněný sýrem, uze-

ným bůčkem a špenátem)
3. místo:  Eva Dvořáčková (štrúdl z kefírového těsta plněný slaninou, restova-

nou cibulkou, černými olivami a gyros-balkánským sýrem)

Kulturní komise udělila ještě jednu cenu – za kreativitu paní Světlaně Vašíčko-
vé za její makový kynutý štrúdl, který vypadal nádherně.

Všem bych chtěla pogratulovat a poděkovat za jejich odvahu a nasazení. Také 
bych chtěla poděkovat všem svým kolegyňkám z kulturní komise a pomocni-
ci Hance Smetanové, protože rozkrájet v relativně krátkém čase 64 nohavic 
štrúdlů nebylo vůbec snadné a pěkně jsme si „mákly“. Jako spoluorganizátorka 
akce musím říct, že jsem si akci užila, moc mě bavila a těším se na další ročník.

A na závěr jsem poprosila vítěze o malý rozhovor a o jejich recept.
1. Recept, který jsi vybral(a) byl už osvědčený nebo nový?

Lenka: „Těší mě, že štrúdl všem chutnal. Je to recept mojí maminky, která nám 
tento štrúdl dělávala, když jsme byly děti, a moc nám chutnal.“

Rudolf: „Recept jsem si vymyslel v týdnu před soutěží. Měl jsem v podstatě 
takou ideu, kterou jsem jen doplňoval o ingredience. Nejdůležitější ingrediencí 
je domácí pálenka - jedno jaká, hlavně aby kuchařům chutnala. Je totiž na pravi-
delné podlévání zpracovatele pro dobrou náladu, a navíc se tím i rozvijí fantazie 
(tedy do určité míry).“
2. Jak dlouho Ti trvala příprava štrúdlu?

Lenka: „Příprava není dlouhá, když to vezmu s kynutím a pečením, tak celkem 
asi 2,5 hodiny.“
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Rudolf: „Část ingrediencí jsem si připravoval den předem. Byla to pasta  
z domácích rajčat, doma vypěstovaných papriček Habanero, česneku z Vysočiny 
a oregana ze sáčku. Druhý den dopoledne už jen cca 1,5 hodiny včetně pečení.“
3. Jaké byly Tvoje celkové dojmy ze soutěže?

Lenka: „Celkové dojmy ze štrúdlování byly dobré, měli jste to dobře zorganizo-
vané, akorát škoda, že chodí pořád ti stejní lidé.“

Rudolf: „Velmi jsem byl překvapen počtem zúčastněných, samozřejmě mile. 
Nejen tedy soutěžících, ale i „fanoušků“. Myslím si, že se tato akce může směle 
zopakovat. Doporučoval bych už třeba i v jiné gastrodisciplíně - bramborový 
salát, utopenci...“ 

Makový štrúdl s mrkví
1/4 l teplého mléka, 10 lžiček pískového cukru, 50 g kvasnic (lepší jsou vá-

žené) -udělat kvásek. Do mísy nasypat polovinu hladké mouky (25 dkg), přidat 
malou lžičku soli, 3 žloutky, 1 dcl rozpuštěného másla,1 dcl oleje, trochu rumu. 
Přidáme kvásek a po troškách přisypeme zbytek mouky (25 dkg). Vařečkou vy-
pracujeme hladké těsto. Pokud se těsto lepí, přidáme ještě mouku (ale zase to 
nepřežeňte, těsto musí být tak akorát, třeba jako na koláče, kdo peče, tak ví…). 
Těsto necháme kynout asi 30 - 45 minut. Potom rozdělíme na tři stejné díly. Z ka-
ždého dílu vyválíme placku asi o rozměru 35 x 25 cm (je to orientační). Potřeme 
nádivkou po celé ploše, přidala jsem ještě rozinky namočené v rumu, smotáme 
a konce závinu ohneme dospod. Položíme na plech vyložený pečícím papírem, 
potřeme rozpuštěným máslem a necháme ještě tak 30 minut kynout. Vložíme 
do vyhřáté trouby na 200–220 °C a upečeme.

Nádivka: asi 200 g mletého máku, 100 g cukru, 1–2 vanilkové cukry, trochu 
skořice, citrónová kůra asi z 1 citronu, trochu rumu, 2 větší najemno nastrou-
hané mrkve, 1 nastrouhané jablko, trochu mléka na spaření. Všechny přísady 
dáme do kastrůlku, mléko přidáváme po troškách a asi 20 minut všechno pro-
paříme. Když je nádivka řídká, tak ji zahustíme mletými ořechy nebo nastrouha-
ným perníkem. Podle chuti dosladíme. Ještě malou radu: „Je lepší ho upéct den 
dopředu, je pak vláčnější. Z těsta jsou výborné i koláče s tvarohem.“

Kdo to bude zkoušet, tak přeji hodně úspěchů a dobrou chuť.
Lenka Benešová

Štrúdl od Rudy
Pasta: z cca 2 kg loupaných rajčat, 1 pálky česneku a 1,5 papričky habanero  

s oreganem jsem si delším vařením vytvořil hustší pastu, kterou jsem nechal do 
druhého dne vychladnout a odležet. Druhý den jsem si nadrobno nakrájel mo-
ravské uzené, připravil plátky anglické slaniny, farmářského boku a nastrouhal 
cca 200 g čedaru a 100 g nivy. Na rozválené listové těsto rozetřeme pastu. Na ni 
souvisle položíme plátky anglické a farmářský bok. Poté posypeme kousky mo-
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ravského uzeného a směsí nastrouhaných sýrů. Zamotáme, potřeme žloutkem 
a vložíme do trouby na prvních cca 10 minut na 210 °C, poté cca na 20 minut na 
180 °C. A je hotovo. Rudolf Prus

„Děkujeme za rozhovor, děkujeme za recepty.“
 Za kulturní komisi Jarka Urbánková

PROCHÁZKA PRO DĚTI
V letošním roce, v sobotu 14. září, se členky komise životního prostředí vydaly 

spolu s dětmi na procházku do okolí Kobylnic, do území zvaného Borky a Bezdě-
kov. Procházka započala tradičně na Výletišti, kde jsme školní děti rozdělili do dvou 
skupin, třetí skupinu tvořili předškoláci. Skupiny měly za úkol získat během pro-
cházky co nejvíce bodů. Mohly je získat za nalezení dopisu s úkolem a samozřejmě 
za jeho splnění. Úkoly jsou vždy zaměřeny na přírodu a mezi nejzajímavější úkol 
tradičně patří sbírání hmyzu a následné poznávání jeho druhu. Děti během pro-
cházky mohly přímo v praxi poznat, kde kteří živočichové žijí. Hmyzu nejvíce našly 
na louce, na poli a polní cestě viděli pobíhat zajíce a v listí pod keři na Bezděkově 
našly podupujícího ježka. Možná si i někteří zapamatovali názvy stromů a keřů, 
které zde rostou.  Na konci procházky na děti opět čekal poklad v podobě sladké 
odměny a závěrečný táborák v nově zrekonstruovaném ohništi v Hloušku. 

Alena Ulbrichová

BABSKÉ HODY 2019
Kobylnické stárky za podpory Rady obce a kulturní komise přichystaly i v le-

tošním roce tradiční babské hody, které letos připadly na sobotu 16. 11. 2019. 
V rámci dopoledního „zvaní“ na večerní zábavu nám sice ze začátku nepříjem-
ně foukalo, ale o to více nás potěšilo, že mnozí z vás s námi při dopoledním 
chození po vesnici poklábosili, popili, zazpívali si a přispěli do kasičky na tuto 
pěknou kulturní akci. Díky patří vám všem, kterým není kulturní život v obci 
lhostejný. Večerní zábava byla zahájena nástupem stárek a vystoupením. Jako 
půlnoční překvapení jsme si pro vás připravily taneční vystoupení na doktorské 
téma, které provázely písničky z „Básníků“ a seriálu Sanitka, a věříme, že jsme 
vás přítomné pobavily a rozveselily. Děkujeme Vlastovi Knotkovi ml. za pomoc 
s vystoupením. 

Také pánové, Josef Smetana, Marek Schmaus, Marek Kokeš a Bob Šiml opět 
nezklamali a svou interpretací skladby „Vodopády“ od skupiny Chaos nás všech-
ny rozesmáli a rozezpívali. K dobré náladě v průběhu celého večera přispěla  
a k tanci a poslechu opět zahrála kapela Tom Sawyer band. Chtěly bychom podě-
kovat všem, kteří se o tento večer zasloužili, ať to jsou ti, co nám přispěli do tombo-
ly, nebo svou pomocí při přípravách. Jsou to především paní Marcela Hudečková, 
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Jan Hrazdira, Gustav Urbánek – 4Comfort, AVIMA Brno s.r.o., Vašíčkovi, VAFR spol.  
s r.o., František Kučera, Šmídovi, Urbánkovi, Michael Ulbrich, Jarmila Novotná, 
Josef Smetana, Richard Bílý, Aleš Tůma ml., Lukáš Žáček, SDH Kobylnice a obec 
Kobylnice. Upřímně bychom chtěli poděkovat i paní Aleně Ulbrichové, kte-
rá, jako každoročně, pomáhala při květinové výzdobě sálu. O prodej tomboly 
a vstupenek se postarali pánové Vičar Jaroslav, Špondr Zdeněk a Tůma Aleš st., 
kterým patří velký dík. Závěrem mi dovolte popřát vám všem jménem kobylnic-
kých stárek veselé Vánoce a spoustu radostných okamžiků v roce 2020. Těšíme 
se na vás opět za rok.

            za kobylnické stárky  
Věru Šlapánskou, Renatu Vávrovou, Janu Knotkovou, Danielu Zlatkovskou, Petru 
Rudoleckou, Terezu Schmausovou, Lenku Kokešovou, Marcelu Valovou, Šárku 
Zhřívalovou, Hanu Smetanovou, Kateřinu Boháčkovou, Lenku Suchánkovou, 
Moniku Karasovou, Lucii a Vlastu Nevařilovy napsala Petra Kučerová

ROK 1919 V PAMĚTNÍ KNIZE KOBYLNIC
Škola

Na počátku školního roku bylo v Kobylnicích školou povinných 95 chlapců 
a 92 děvčat, celkem 187 dětí. V 1. třídě vyučovala uč. Dostalová Anna, ve 2. třídě 
Hunkes Josef, ve 3. třídě Vašíček Josef. Učitel Vašíček Josef ustanoven byl 1. 3. 
1919, poněvadž řídící učitel Adolf Svoboda onemocněl a více se nevrátil vyučo-
vati. Řídící učitel Adolf Svoboda propuštěn byl na odpočinek dne 31. 8. 1919. Ve 
školním roce 1918/19 vyučováno ve 2 třídách. Teprve příchodem učitele Josefa 
Hunkese 1. 5. začalo se vyučovati ve 3 třídách. Správkyní školy byla učitelka 
Anna Dostalová od 1. 3. do 30. 6., od toho dne pak učitel Josef Hunkes.

Stromkový den
4. května 1919 uspořádalo obecní představenstvo, škola, Sokol a Hasiči 

stromkový den. Průvod utvořen z velkolepých krojů. Za hudbou nesena ozdo-
bená lípa. Domy ozdobeny byly prapory. Slavnostním řečníkem byl B. Dohnal, 
řídící učitel z Prace, který objasnil význam našeho osvobození. Školní dítky lípu 
zasadily a byly p. řídícím učitelem Dohnalem poučeny, jak se mají k ní chovati. 
Lípa nazvána „Lípa Svobody“.

Volby
Dne 15. června 1919 vykonány první volby do obecního zastupitelstva dle 

poměrného zastoupení. Zvoleno bylo 7 členů ze strany československých soci-
alistů, 5 členů ze strany lidové, 3 členové ze strany sociálních demokratů. Dne 
14. července vykonána byla volba starosty a obecní rady. Zvoleni byli: staros-
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tou Tomáš Sedlák, mlékař (čs. social.), náměstkem Antonín Klaška, cestář (čs. 
lidová), radními František Jochman, úředník (čs. social.), Josef Vičar, rolník (čs. 
lidová), František Hoda, kovář (soc. demokr.). Za působení prvního kobylnického 
starosty v Československé republice Tomáše Sedláka bylo vysázeno obcí mnoho 
ovocných i okrasných stromů.

Akce Péče o dítě
Ve prospěch podvýživou strádajících dětí v Československu byla Amerikou 

podniknuta rozsáhlá akce Péče o dítě. V Kobylnicích po vyzvání okresního hejt-
manství utvořeno místní komité, jehož členy byli Klaška Antonín, rolník č. 3, 
Kuda Vojtěch, Sedlák Tomáš, Jochman František, Král Karel, Bartoň Antonín, Do-
stalová Anna, Neveselý František. Lékařskou prohlídkou zjištěno 117 dětí, kteří 
trpěli podvýživou a 26 žen – matek. Vyvářeti pro 143 osob uvolila se pí Marie 
Sedláková. Začalo se vařiti 1. července. Zajímavo bylo, že i děti zámožných lidí 
chodili rády jísti k Sedlákům. 
Vyměřování pozemků

Od počátku června prováděli inženýři oddělení pro nová vyměřování v Brně 
na žádost obce katastrální vyměřování a ohraničování pozemků, poněvadž zob-
razení parcel na mapě neodpovídalo skutečnému stavu. Zřízeny mapy v měřítku 
1:1000. Celkový náklad činil asi 6.000 Kč.
Orgány obce

Novým obecním zastupitelstvem usneseno, aby výborové schůze byly konány 
v hostincích. Jednou u Svobodů, podruhé u Benešů. Při schůzi nesmí se v míst-
nosti, kde se schůze obecního zastupitelstva koná, podávati alkoholické nápoje. 
Schůze obecní rady byly v obecní kanceláři. Zvoleny tyto komise: pro chudinství, 
zdravotní, hospodářská (finanční), stavební.
Různé zprávy

Postaven pomník padlým na návsi se železnou zahrádkou. Od 15. 10. 1919 
přijat za nočního hlídače Šimon Tomanec, který jsa invalidou nemohl zastati 
práci v továrně, kterou dříve vykonával. Na podzim prodány a vykáceny vrby 
v Hloušku (od silnice napravo z Kobylnic).
Hospodaření obce

Skutečný příjem za r. 1919 činil 19.537,47 korun, skutečné vydání 28.541,35 
korun, jeví se schodek 9.003,88 Kč. Obecní jmění obnáší 9.031,21 korun.
Činnost spolků

Sbor dobrovolných hasičů účastnil se 2 požárů (Frodl Dvorska, Šamšula Šlapa-
nice). Pořádal veřejné cvičení požárové.

Orel provedl reorganizaci jednoty.
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Sokol sehrál 4 divadla, uspořádal 2 přednášky, veřejné cvičení. Při vpádu 
Maďarů na Slovensko přihlásilo se 10 členů Sokola dobrovolně k obraně vlasti 
a pobyli na Slovensku u 2. Sokolského praporu 2½ měsíce. Byli to tito členové: 
Tomanec Cyril, Klaška Antonín, Mrkvica Vilém, Daněk František, Rotrekl Tomáš, 
Svoboda Šebestián ml., Matula Jan, Hanák Josef, Hájek František, Rybnikář Karel.

16. 3. 1919 založena u Svobodů Odbočka organisace mládeže česko- 
sloven-ských národních socialistů a čítala 43 členů. Pořádáno 5 přednášek  
a 2 veřejné projevy. 

20. 3. 1919 založena Lidová otčina domkářů a chalupníků (zájmová organiza-
ce čsl. strany lidové). Čítala 18 členů. Činnost spolku jeví se hlavně po stránce 
hospodářské (opatřování umělých hnojiv, osiva, sadby stromků apod.).

20. 4. 1919 založena Jednota československé strany lidové a čítala 72 členů. 
Jest politickou organizací, pořádá přednášky, udržuje pobožnosti dle místního 
zvyku.

5. 10. 1919 znovu založena strana soc. demokratická.
zpracoval Michael Ulbrich

VZPOMÍNKA NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU
Psal se rok 1914, letos si v mě-

síci listopadu připomínáme 105. 
výročí, kdy začala 1. světová válka. 
Můj dědeček, pan Vilém Špondr, 
musel narukovat na italskou fron-
tu, stejně jako velké množství mužů 
z Kobylnic. Těžko se mu odcházelo 
z domova. V tom roce mu bylo 40 
roků, doma zanechal samotnou 
manželku Josefku a pět malých 
dětí. Měli v té době malé hospo-
dářství, pole a dobytek. Jejich nej-
mladší dítě – Josefka Špondrová 
– Chlupová (moje maminka), se 
narodila právě v tom roce a bylo jí 
5 měsíců, když můj dědeček musel 
odejít do války. Samotná babička 
žila v každodenní dřině a starosti 
o své malé děti. Každý večer proží-
vala při dlouhých modlitbách, aby 
se její manžel vrátil v pořádku zpět 
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k rodině, kde byl velice potřeba. Při jedné z modliteb uslyšela hlas, který jí řekl:  
„Neplač, on se ti vrátí.“

Jednoho dne se tak opravdu stalo. Manžel a otec dětí se vrátil. Svým stavem 
a zjevem naháněl hrůzu, celý byl k nepoznání. Nejvíce se ho bála nejmenší z dětí 
– Josefka, která svého tatínka viděla poprvé. 

Ze zbídačeného stavu po těle i na duši, ho moje babička s velkou láskou 
uzdravovala a opatrovala hodně roků. On sám se o strastech, které ve válce 
zažil, nikdy nechtěl bavit. Když mu někdo položil otázku na válku, jen sklopil zrak 
a po tvářích mu tekly slzy. Raději nám dětem povídal o svém dětství a my ho se 
zaujetím poslouchaly. 

Dožil se vysokého věku, kdy si s babičkou užívali radostné chvíle s patnácti 
vnoučaty, která velice milovali a věnovali se jim.

  Na prarodiče zavzpomínala Marie Trhlíková

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020
S účinností od 1.1.2020 nabývá platnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o ve-

terinární péči a o změně souvisejících předpisů (veterinární zákon). 
Všech majitelů psů se týká nové ustanovení § 4, odst. 4 veterinárního záko-

na, které říká: „Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze 
pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené 
v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neob-
chodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen či-
telným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová 
psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokla-
du o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí číselný kód zobrazený 
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“

Co to znamená v praxi? Od 1. 1. 2020 by již veterinární lékař neměl naočko-
vat psa proti vzteklině, pokud tento nebude mít mikročip nebo čitelné tetová-
ní. Potvrzení o vakcinaci vystaví do očkovacího průkazu, ve kterém je uveden 
identifikační číselný kód psa. Totožnost konkrétního psa se zjistí naskenováním 
čipu (transpondéru) čtečkou, na jejímž displeji se zobrazí identifikační číselný 
kód. Očkovací průkaz se takto stává „občanským průkazem psa“. Nadále platí, 
že očkování psů proti vzteklině je povinná a majiteli neočkovaného psa hrozí 
pokuta až 20 000 Kč. Zákon po 1. 1. 2020 stanovuje, že očkování psa bez čipu 
nebo tetování je neplatné, protože potvrzení v očkovacím průkazu bez identi-
fikačního číselného kódu nezaručuje očkování konkrétního psa.

Aplikaci mikročipu provádí veterinární lékař, jedná se o asi milimetr široké 
a centimetr dlouhé miniaturní zařízení, které je naprogramováno číselným kó-
dem. Cena čipu včetně aplikace se pohybuje od 450 do 800 Kč. Čip je možné apli-
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kovat zvířeti v jakémkoliv věku. Životnost čipu se udává 25 let. Někteří veterináři 
provádějí po zavedení čipu sami registraci do databáze, do které mají přístup.

V případě, že veterinář, který aplikaci čipu provedl a nezaregistroval psa do 
databáze, je doporučeno majitelům psů, aby jej zaregistrovali v Národním re-
gistru majitelů zvířat na http://www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Do formuláře 
uvedete číselný kód, který vám předá veterinář po aplikaci čipu. Registrace je 
v národním registru u některých typů čipů zdarma, u jiných zpoplatněná, více se 
dozvíte na jeho stránkách. 

Prozatím nebyl zákonodárci stanoven žádný centrální registr, do kterého by 
museli být zaevidováni všichni psi. Proto obec Kobylnice bude prozatím pokra-
čovat v dosud zavedené evidenci psů pomocí psích známek. Žádáme majitele 
psů, aby si však číselný kód čipu dobře uschovali, protože po zavedení cent-
rálního registru přejde obec na novou registraci psů a majitelé budou vyzváni 
k zaregistrování čipu na obecním úřadě. Alena Ulbrichová

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020 
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 přihlášená v obci,
b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba; 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. 2020.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a)  děti narozené v roce 2020 
b)  třetí a další dítě do 15 let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení do 

této věkové kategorie je datum 1. 1. 2020,
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 poplat-
ník zdržuje mimo území obce; 

d)  poplatníci s nezjištěným pobytem.
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 Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) zákona o míst-
ních poplatcích, která je
a)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seni-
ory, domově se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením.

 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. 2020:

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 držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit 
(na začátku 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 příbuz-
ných), se poskytuje poplatková úleva 40,- Kč za prvního psa.
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Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo be-
zhotovostním 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).

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete za-
telefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přes-
nou výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby poplatků: Sberbank CZ, 
číslo účtu: 4200307857/6800 

–   variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné 
Vašeho 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 příjem-
ce. Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce jména platících 
osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má ka-
ždý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby  
v domě.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března 2020.
 V roce 2020 se veškeré místní poplatky začnou vybírat na Obecním úřadu 
od 3. února 2020 a musí být zaplaceny do 31. března 2020. 

Příklad méně standardní situace při platbách poplatků 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 sazbě 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, stá-
le je v domě (bytě) přihlášeno 5 osob a tudíž se platí částka za 5 osob mínus  
1 osoba.
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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. 

Obecní úřad Kobylnice

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 2020 u nás v Kobylnicích

se bude konat 
v sobotu 11. ledna 2020 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 25. ledna 2020 od 20 hodin 
na Sokolovně.

Ples bude zahájen slavnostním  
předtančením, v průběhu večera vystoupí 

také děti z kobylnické základní školy.

K tanci a poslechu bude hrát skupina  
FREE BAND.

Pro všechny bude připravena bohatá tombola.

Zábava bude taková, jakou si ji uděláme.
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Lyžařský zájezd
V pátek 24. ledna 2020 bude pořádat Spor-
tovní komise při Radě obce Kobylnice jedno-
denní lyžařský zájezd do rakouského střediska  
Hochkar. Cena za dopravu je 650 Kč za do-
spělou osobu a 450 Kč pro děti do 15 let.  
Celodenní skipas pro skupinu stojí pro dospě-
lého 34 €, pro mládež (rok nar. 2001 – 2004) 
29,50 €, pro děti (rok nar. 2005 a mladší) 20,50 
€. Záloha na kartu je 2 €. Peníze na skipas se 
budou vybírat v autobuse. Odjezd autobusu bude ještě upřesněn. Přihlášky je 
možné podávat od 2. prosince 2019 na obecním úřadě. Platba za dopravu se 
bude vybírat až v lednu 2020. Více informací o středisku na www.hochkar.com.

Cyklozájezd
Pro rok 2020 jsme připravili cykloturistický zájezd kolem řeky Murau v Rakous-
ku. Termín zájezdu je od čtvrtka 20. 8. 2020 do neděle 23. 8. 2020. Trasa začne 
v městečku St. Michael. Spát budeme: ze čtvrtka na pátek v kempu Olachgut 
před městečkem Murau, z pátku na sobotu v kempu Murinsel za městem Zel-
tweg. V sobotu nás bude čekat noční přejezd z Niklasdorfu do Kobylnic. Bližší 
informace v příštím vydání Kobylnických listů, kde bude upřesněno, kdy se bu-
dete moci přihlašovat.  Za sportovní komisi Milan Ulbrich

Kulturní komise obce Kobylnice všechny srdečně zve na

VEPŘOVÉ HODY
Uskuteční se

v sobotu 28. března 2020
na Výletišti u sokolovny.

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

Vánoční stromeček 
zavoněl v pokoji, 
maminka u stolu 
jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, 
uvidím hvězdičku, 
co byla schovaná 
v červeném jablíčku.

Maminka Ti pomůže  
namalovat rozkrojené  
jablíčko s hvězdičkou. Ptáci v zimě

Kdo to ťuká na okénko? 
Malý vrabeček. 
Prosí chudák ať mu dáme 
aspoň drobeček.

Nejsme lakomí, 
každý z nás to ví, 
že když právě zima  
vládne, ptáci hladoví.

Po snídani doma máme 
plno drobečků. 
Na okno je nasypáme, 
počkej vrabečku!
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MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

 MAS Slavkovské bojiště 
 otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, 
 spolků a aktivních občanů

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být 
aktivní ve svém regionu různou formou. Jednou z nich je přerozdělování ev-
ropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy, školky, chodníky) nebo na 
podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadatelům podává při zpracování 
své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální kon-
zultace, radí s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání 
žádosti o platbu je žadatelům k dispozici v kanceláři MAS, v budově obecního 
úřadu v Hruškách u Brna.

Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude 
otevřen do dubna 2020. Finanční příspěvky jsou ve výši 45 % – 50 % a jsou  
určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské či nezeměděl-
ské výrobě.

Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev z Integrovaného regi-
onálního programu (IROP), 3 výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z programu IROP byla rozšířena 
ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá-Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí Sokolnice 
a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské tábory 
v Němčanech, Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace 12 mil. Kč pro 
OPZ vše ve vyhlášených výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace  
70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové alokace 25 mil. Kč  
vyčerpáno 15,5 mil. Kč.

Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty spo-
lupráce s ostatními MAS nebo například finanční podpora malých spolků v úze-
mí prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci jihomoravského kraje 
a vlastním finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila 10 kulturních 
a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj 
pro děti v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo 
seminář s odborníky pořádaný hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární 
prevenci a pravidlech první pomoci.

MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce.
Hana Tomanová
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INZERCE

Vážení občané obce Kobylnice
Již delší dobu se obce vzdálenější od velkých měst potýkají s problémy 

s nedostupností či pomalejším internetem. Ačkoliv se velké korporace ope-
rátorů nám snaží vnutit opak a píšou že na venkov nezapomínají a budují 
novou infrastrukturu, tak jak vidíte moc to po těch letech nevypadá, že by 
se něco zlepšilo. Tím jsme většinou odkázáni na menší poskytovatele inter-
netu, ale za to můžeme dostat kvalitnější a v případě internetu a televize  
rychlejší služby.

V Kobylnicích je dostupnost rychlého internetu nereálná, píši zde o rych-
lostech 50/50Mbps a výše. Nevýhodou u velkého operátora je také to že Vám 
neposkytne zadarmo veřejnou IP adresu, která je nutná v případě, že doma 
provozujete server nebo chcete vzdálený dohled nad vaší sítí. To u menšího 
poskytovatele máte zadarmo a většinou hned.

Další záležitostí je agregace, ta u velkých operátorů je například 1:25, tak-
že VAŠI rychlost, kterou si PLATÍTE např. 20/2Mbps sdílíte s dalšími 25 lidmi, 
takže pokud máte například od operátora i televizi, je dost možné, že na ve-
černí zprávy se nepodíváte, aniž byste měli roztrhaný zvuk a obraz. Pokud 
Vám tohle „okrádání“ za ty peníze co platíte vadí, našel jsem v Kobylnicích po 
dlouhém pátrání řešení – BOXNET.

Internetový provider z Tišnova, který dříve poskytoval internet pouze fir-
mám, ale s rostoucím zájmem spotřebitelů začal poskytovat internet i televizi 
pro fyzické osoby. Pokud by byl v Kobylnicích dostatečný zájem o jejich služby 
tak je v plánu i vybudování kabelového internetu v Kobylnicích, čímž bychom 
se zde dostali na rychlosti internetu 100–200 Mbps, což už je odpovídající 
kvalita internetu ve středu města.

Pokud by někoho nabídka zaujala a chtěl by kvalitní internet stejně jako já, 
prosím o referenci na moje jméno a adresu – Oldřich Střítecký, Táborská 111

Kontakt na poskytovatele:
Ing. Matěj Vaňátko
Ředitel společnosti
BoxNet s.r.o. a Netcom Solutions s.r.o.
Janáčkova 1962, 666 01 Tišnov
GSM: +420 773 551 991
E-mail: m.vanatko@boxnet.cz
WWW: www.boxnet.cz
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Televizní vysílání – otázky a odpovědi
Otázka: Mluví se o DVB-T2, co to je a jak se to týká kabelovky?

Odpověď: Jde o novou normu pozemně vysílané TV, která nahradí původní normu DVB-T 
z roku 2000. Vysílání v DVB-T2, spuštěné předloni, je výhradně proto, že část současného TV 
pásma bude po roce 2020 využívána k ne-televizním službám. Aby se tedy stávající TV pro-
gramy vešly do zbylého pásma, je nutné použít efektivnější způsob šíření signálů oproti DV-
B-T, což nabízí právě DVB-T2. Z toho také vyplývá, že se kvalita a počet takto nově šířených 
programů takřka nezmění, stávající TV programy budou pouze „napěchovány“ do menšího 
prostoru. Proklamace o vyšší kvalitě u DVB-T2 jsou pak jenom částečně pravdivé, v součas-
nosti jsou v DVB-T2 šířeny ve vysokém rozlišení (HD) pouze programy ČT – hlavní komerční 
stanice již jasně deklarovaly, že signál ve vysokém rozlišení (HD) nebudou v DVB-T2 nabízet. 
Diváci, kteří přijímají TV signál pozemní cestou a budou ho chtít přijímat i nadále, musí 
pořídit nové televizory nebo alespoň dokoupit set-top-boxy pro DVB-T2 (přičemž co jeden 
televizní přijímač, to jeden set-top-box) a pochopitelně také upravit svůj anténní systém 
pro příjem z nových frekvencí, které se budou v DVB-T2 používat. To vše za předpokladu, 
že u nich bude vůbec signál v DVB-T2 dostupný. Naproti tomu u kabelové TV ke změnám 
docházet nebude, výše uvedené zmenšení pásma se kabelové TV nijak netýká. Proto také 
účastníci připojeni na kabelovou TV mají zásadní výhodu, že se pro ně nic nemění, tj. vysta-
čí si se současnými televizory a nemusí pořizovat nové ani dokupovat set-top-boxy a řešit 
úpravu anténních systémů.
Otázka: Jak je to s programy ve vysokém rozlišení (HD) u kabelovky?

Odpověď: Zčásti to bylo již naznačeno v předchozí odpovědi, kabelová TV má a bude mít 
i v budoucnu dostatek prostoru pro šíření všech programů, včetně těch ve vysokém rozlišení 
(HD). Současný trend jsou moderní velké televizory s podporou vysokého rozlišení (HD) a ka-
belová TV tento trend následuje a svým účastníkům signál ve vysokém rozlišení (HD) nabízí.
Otázka: Jaké přednosti má kabelovka?

Odpověď: Výhodou kabelové TV je možnost připojení libovolného počtu televizorů v do-
mácnosti, přičemž měsíční cena za užívání je stále stejná. Není tedy nutné hradit částky za 
pronájem např. speciálních set-top-boxů, přístupových karet, apod., jako je tomu u jiných slu-
žeb. Další výhodou je, že všechny programy kabelové TV je možné nahrávat bez jakéhokoliv 
omezení a následně přehrát kdykoliv později.

V kabelovém rozvodu je také šířen místní informační program (Infokanál), který v obráz-
kově-textové podobě, případně doplněné videem, přináší informace o aktuálním dění v obci. 
Součástí je i poslech hlášení obecního rozhlasu v televizorech. Toto žádná jiná služba nenabízí.
Otázka: Proč musím za kabelovku platit, zatímco za pozemní příjem nikoliv?

Odpověď: Platba za užívání kabelové TV je především o dodávce signálu s plným technic-
kým servisem, tj. zjednodušeně řečeno – účastník pouze přepíná programy na svém televi-
zoru, všechno ostatní zajišťuje kabelová TV. Což u pozemního vysílání není, tam si naopak 
vše zajišťuje divák sám a ve své režii. Taktéž programová nabídka kabelové TV je mnohem 
obsáhlejší, nemluvě o programech ve vysokém rozlišení (HD), jak bylo uvedeno v předchozích 
odpovědích.
Otázka: Závěrem?

Odpověď: Chtěli bychom všem účastníkům, ať už stávajícím nebo budoucím, popřát spoko-
jenost v osobním či pracovním životě a pohodu při sledování jejich oblíbených TV programů.

Rozhovor je převzatý z jiné obce, otázky zodpověděla společnost  
AGER TV Brno, listopad 2019, www.ager-tv.cz
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DOPIS BRNĚNSKÉHO BISKUPA

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
začátkem příštího roku začíná jubilejní 
dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. Je to je-
dinečné spojení dobročinnosti, tradice 
a praxe, která prostřednictvím Charity 
Česká republika skutečně pomáhá tam, 
kde pomoc lidé nejvíce potřebují.

Tato sbírka odkazuje na příchod Tří králů – v prvních dvou lednových týdnech 
si lidé vždy připomínali biblickou tradici, kdy se mudrci z Východu vydali na pouť 
k právě narozenému Ježíši v Betlémě. Koledníci návštěvovali sousedy s prosbou 
o malý dar a na oplátku navštívené domácnosti požehnali. Po jejich návštěvě zů-
stal na domě nápis K+M+B+, jde o počáteční písmena latinské věty, jež v češtině 
znamená „Kriste, požehnej tomuto domu.“

Obracím se proto na Vás opět s prosbou o vstřícnost k organizátorům Tříkrá-
lové sbírky a zvláště k těm, kteří budou od 1. do 14. ledna 2020 procházet s po-
selstvím Tříkrálové sbírky ulicemi obcí a měst, o něž se staráte. Věřím, že malí 
i velcí koledníci přinesou do navštívených domácností radost a požehnání, které 
jsou hlavním smyslem této akce.

V minulém roce výtěžek Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi pomáhal na de-
sítkách míst. Například v brněnském denním stacionáři Effeta díky němu zahájili 
rekonstrukci zahrady, aby se na ní mohli klienti s mentálním postižením v bu-
doucnu účastnit terapií. Oblastní charita Břeclav podpořila farní charity v Kře-
picích, Novosedlech, Nikolčicích a další. Díky této podpoře farní charity mohou 
rozvíjet mateřská a rodinná centra, šatníky a svou další činnost v obcích. Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou podpořila z darů Tříkrálové sbírky rozvoj Mobil-
ní hospicové péče, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem. V Hodoníně 
pořídila Charita do své půjčovny pomůcek polohovací postele a antidekubitní 
matrace, které budou lidem sloužit v následujících letech. Chráněné bydlení sv. 
Luisy v Rajhradě získalo na svou zahradu zastínění, díky kterému mohou senioři 
i v létě trávit pokojný čas venku.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. 
Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, 
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CHARITA O TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRCE

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svá-
tek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle 
vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tím-

které tuto službu podporují penězi. Díky Vaší pomoci a příspěvkům do zapeče-
těné pokladničky může Charita pomáhat na tolika různých místech a s tolika 
dobrými záměry.

Za dvacet let sbírky pomohla i díky Vám Charita tisícům lidí v nouzi a usku-
tečnila řadu projektů. Přijďte si také připomenout dvacet naplněných let na 
doprovodné akce, které Diecézní charita Brno při příležitosti sbírky již tradičně 
pořádá.

Více podrobností se dočtete na www.dchb.charita.cz.
Věřím, že dvacátý ročník sbírky přinese opět mnoho dobrého potřebným 

a zároveň oslaví dobročinné snahy všech zúčastněných koledníků i dárců. Děkuji 
za Vaši spolupráci a za pomoc zaměstnanců Vašich úřadů při pečetění a otevírá-
ní pokladniček, počítání výtěžku a zápisu do listin, díky níž můžeme celé charitní 
dílo uskutečňovat.

 S přáním všeho dobrého
 Mons. Vojtěch Cikrle
 diecézní biskup brněnský

Sbírka je osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR po dobu neurčitou. Vedoucí 
kolednické skupinky je osoba starší 15 let, která se na požádání prokáže průkazkou s podpisy ředitele Charity 
ČR a brněnského biskupa. Na průkazce je červené charitní logo a logo sbírky. Průkazka je platná s předložením 
občanského průkazu. Číslo průkazky je shodné s číslem na úředně zapečetěné pokladničce, která je také ozna-
čena charitním logem. Konto Tříkrálové sbírky je 66008822/0800. Přispět lze také dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita obrdrží 29, 59 nebo 89 Kč. 
DMS provozuje Fórum dárců.
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to svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (čas-
to chudé děti) chodili s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali  
C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciá-
ly latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná 
tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 
navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům 
od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.

Tříkrálová sbírka
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na 

začátku nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. V Kobylnicích se 
skupinky koledníků vydají na cestu v sobotu 11. ledna 2020 od 9 hodin. V přípa-
dě zájmu o pomoc se obraťte na vašeho místního koordinátora sbírky. Kontakt: 
Dana Šmídová, smidova.d@gmail.com, telefon 724 231 211. 

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vede-
ním Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna 
a označena znakem Charity ČR.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší části použít na vybudování 
nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových paci-
entů a taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na 
jednolůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůc-
ky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty.

V předešlém roce jsme díky vybraným prostředkům mohli pořídit nová lehát-
ka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatel-
skou službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné 
klimatizační jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého 
nejen k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová

kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, 
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Horní dvůr bude v pondělí 30. 12. 2019 
otevřen od 10.00 do 16.00 hodin



Škola a školka

KLAS v proměnách času
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