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SLOVO STAROSTY
Každý ve své rodině slaví narozeniny svých blízkých a je to dobře, protože společ-

ně prožívaná rodinná setkávání při těchto příležitostech pomáhají budovat dobré 
rodinné vztahy a vědomí sounáležitosti různých generací. Úplně stejně to funguje 
i v obecním měřítku, kde vytváříme takovou rodinou v širším slova smyslu. 

V tomto roce máme vynikající příležitost oslavit hned dvě významná jubilea, jed-
no osobní a jedno institucionální. To neosobní výročí připomíná 200 roků od posta-
vení současné zvonice na návsi. Aspoň o tom vypovídá vložená pískovcová deska 
ve fasádě zvonice. Není divu, že takto stará budova, ač byla opravována před nece-
lými dvaceti roky, potřebuje nějaký zásah do fasády. A protože je památkově chrá-
něná, musí být i údržba provedena tak, aby s tím byli spokojeni i památkáři a hlav-
ně, aby zase na nějakou dobu byl zachován její památkový charakter. Díky tomuto 
historickému charakteru můžeme pociťovat tu obecní sounáležitost k událostem 
z 18. století. Koneckonců zvonici máme i na líci pamětní medaile, kterou jsme asi 
před deseti lety vydali a kterou dáváme novým občánkům při jejich přivítání do 
řad obyvatel obce. A díky tomu, že je zvonice zasvěcená Panně Marii Sněžné, jejíž 
svátek se slaví 5. srpna, slavíme vždy začátkem srpna u nás v Kobylnicích hody. 
Věřím, že dnešní i další generace stárků si tuto souvislost budou vždy připomínat.

To zmíněné osobní výročí je velmi významné. Pokud vím, tak doposud nikdo 
v Kobylnicích se nedožil 100 let. Až letos v polovině května se tohoto jubilea dožila 
paní Ludmila Bílková. Sice se asi před půl rokem odstěhovala ke své dceři do Střelic, 
ale do té doby bydlela na Táborské ulici ve svém domečku. Celý život se aktivně 
účastní dění v Kobylnicích. Moje první osobní vzpomínka na její aktivity je spojena 
s nácvikem koled pro veřejné koledování v druhé polovině 60. let minulého století, 
když organizovala a vedla tyto nácviky a samozřejmě i koledování „po dědině“. 
Současný zvyk sejít se na Štědrý den u betléma, a společně zazpívat pár koled 
a popřát si k svátkům je vlastně jen pokračováním její aktivity před skoro šedesáti 
lety. A nutno také dodat, že ještě mnohem později, ve věku, kdy už většina lidí 
chce mít svůj pokoj a jakého se leckdo ani nedožije, paní Bílková přispěla k velmi 
pěknému průběhu oslav 700 let obce, když s námi nacvičila Českou besedu. I dnes, 
když už u nás nebydlí, občas za ní někdo z Kobylnic zajede na návštěvu a přináší jí 
zprávy o tom, co se u nás děje. A paní Bílková se o to velmi zajímá a i na dálku pro-
žívá s námi naše drobné události. Sám jsem byl velmi mile překvapený, jak jasné 
a moderní názory má například na urbanistické zásady při výstavbě nových skupin 
rodinných domů. A záviděl jsem jí její paměť, i když si stěžovala, že už to není ono… 
Spolu s místostarostkou jsme jí – za sebe i za všechny spoluobčany – popřáli stálé 
zdraví, Boží požehnání a radost z vnoučat a pravnoučat.

Lubomír Šmíd, starosta
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Sakury na hřbitově

Sakury (okrasné třešně) byly na hřbitově vysazeny asi před 12 lety jako náhra-
da za usychající břízy. Při výběru dřevin byl dán požadavek na stromy s menší 
korunou a menším kořenovým systémem. Sakury tento požadavek všeobecně 
splňují. U dodaných dřevin patrně došlo při zapěstování ve školce k naroubování 
koruny na bujnou podnož. Kořenový systém těchto sakur začal v posledních 5 ti 
letech mohutnět. Rada obce se tímto problémem opakovaně zabývala. Zvažo-
vali jsme i variantu zkracování hrobových míst na místa urnová. Toto se však po 
loňském deštivém roce ukázalo jako zcela nedostačující. Sakury tvoří vodorovné 
kořeny v délce více než 2 metry. Kořeny nadzvedávaly obruby hrobových míst 
a dosahovaly až k pomníkům. Při kopání hrobů by došlo k poškození kořenů 
a následnému úhynu stromů. Z těchto důvodů bylo vydáno povolení o vykácení 
těchto dřevin. Na podzim letošního roku bude vysazena náhrada, přičemž mezi 
nové stromy a obruby bude vložena plastová ochrana proti prorůstání kořenů. 
O výběru vhodného druhu dřevin ještě není rozhodnuto, vedeme jednání s ar-
boristy.

Alena Ulbrichová

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
12. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 10.12. 2020. 
Zastupitelstvo obce schválilo:
•   rozpočet obce Kobylnice na rok 2021,
•   střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023,
•   závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na rok 2021,
•   bezúplatné přijetí poloviny pozemku parcelní č. 111/7 v k. ú. Kobylnice u Brna 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na kterém částečně 
leží komunikace na ulici Uzavřené,

•   dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 40 000 Kč na činnost, a to na 
výdaje spojené s organizací tradičních Ostatků, na nákup vybavení pro mladé 
sportovce (dresy a sportovní vybavení), na nájem sokolovny na tréninky v zim-
ním období a na provoz a údržbu klubovny v hasičské zbrojnici,

•   mimořádnou odměnu starostovi a místostarostce obce za splnění mimořád-
ných, a zvláště významných úkolů obce. Jednalo se zejména o zajištění dotace 
na realizaci sběrného dvora a cyklostezky, zajištění a kontrolu realizace staveb, 
jejich uvedení do provozu a zajištění navazujících aktivit a vztahů (majetkopráv-
ní vztahy, ozelenění a následná údržba zeleně),
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Schválený rozpočet obce Kobylnice na rok 2021

PŘÍJMY
Daňové příjmy 15 026 500
Přijaté transfery  366 400
Nedaňové příjmy  626 000 
PŘÍJMY CELKEM  16 018 900 

VÝDAJE
Ostatní služby 6 800
Silnice, místní komunikace 957 000
Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 271 700
Provoz veřejné silniční dopravy 20 000
Provoz veřejné silniční dopravy 166 300
Odvádění a čištění odpad.vod 238 000
Základní a mateřská škola 4 654 000
Činnosti knihovnické 125 400
Ostatní záležitosti kultury 161 900
Zachování a obnova kultur. památek 57 500
Rozhlas a televize 20 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostř. 60 000
Ostatní záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 337 500
Sportovní zařízení v majetku obce 906 500
Ostatní tělovýchovná činnost 200 000
Využití volného času dětí a mládeže 187 000
Ost.zájmová činnost a rekreace 223 000
Veřejné osvětlení 5 223 000
Pohřebnictví 127 500
Územní plánování 450 000
Územní rozvoj 127 800
Komunální služby a územní rozvoj 3 719 600
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 75 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 566 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 40 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 996 000
Ostatní ekologické záležitosti 2 600
Ostatní činnnost souvisící se službami pro obyvatele 14 800
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Krizová opatření 100 000
Bezp a veřejný pořádek 240 000
Požární ochrana + podpora ZJSDH 195 500
Požární ochrana ostatní 5 000
Zastupitelstva obcí 1 440 900
Činnost místní správy 2 646 800
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 5 000
Pojištění funkčně nespecifikované 37 000
Převody vlastním fondům 100 000
Ostatní finanční operace 140 000
Finanční vypořádání minulých let 14 300
Ost.činnosti jinde nezařazené 87 800
Výdaje celkem 27 947 200

REKAPITULACE:
Příjmy v roce 2021 16 018 900
Výdaje v roce 2021 27 947 200
Splátka úvěru ZŠ 666 700
Výdaje včetně splátek úvěru 28 613 900
Saldo 12 595 000

Financování
Použití prostředků předchozích období 12 595 000
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2020 16 000 000
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2021 3 405 000

13. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 16. 12. 2020. 
Zastupitelstvo obce schválilo:
•   koupi pozemku parc.č. 751/57 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 77 m2  

z podílového spoluvlastnictví od paní Aleny Adámkové za cenu 295,10 Kč, 
od pana Vladimíra Daňka za cenu 590,21 Kč a od pana Josefa Kudy za cenu  
295,10 Kč,

•   koupi pozemku parc.č. 751/59 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 62 m2  

z vlastnictví pana Tomáše Kučery za cenu 951 Kč,
•   koupi pozemku parc.č. 751/58 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 64 m2 za cenu 

981,12 Kč z vlastnictví Bonagro, a.s.,
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•   koupi pozemku parc. č. 751/61 v k. ú. Kobylnice u Brna o výměře 34 m2 z po-
dílového spoluvlastnictví od pana Bohuslava Kudy za cenu 260,61 Kč a od paní 
Zdeňky Pohorské za cenu 260,61 Kč,

•   směnu pozemků ve vlastnictví obce a to: 
  pozemek parc. č. 749/41 o výměře 3.685 m2, pozemek parc. č. 804/114 o vý-

měře 2.028 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 804/1 o výměře 
4.983 m2 a pozemek parc. č. 751/63 o výměře 1.168 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku parc. č. 751/48 o výměře 5.863 m2, vše v k. ú. Kobylnice u Brna 
za pozemky ze SJM Vrbas Jiří, Ing. a Vrbasová Jana Ing., oba bytem Nádražní 
155, Blažovice 664 08, pozemek parc. č. 751/55 o výměře 98 m2, který vzni-
kl oddělením z pozemku parc. č. 751/44 o výměře 2.379 m2, pozemek parc.  
č. 751/56 o výměře 466 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 751/45 
o výměře 3.332 m2, pozemek parc. č. 751/60 o výměře 117 m2, který vznikl od-
dělením z pozemku parc. č. 751/6 o výměře 4.082 m2, pozemek parc. č. 767/18 
o výměře 17 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 767/4 o výměře  
1.023 m2, pozemek parc. č. 767/19 o výměře 11 m2, který vznikl oddělením z po-
zemku parc. č. 767/10 o výměře 49.177 m2, pozemek parc. č. 767/20 o výměře  
622 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 767/10 o výměře  
49.177 m2, pozemek parc. č. 767/21 o výměře 1.956 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku parc. č. 767/11 o výměře 39.649 m2, pozemek parc. č. 767/22 o výměře  
528 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 767/12 o výměře  
17.856 m2, pozemek parc. č. 767/23 o výměře 851 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku parc. č. 767/12 o výměře 17.856 m2, pozemek parc. č. 767/24 o výměře  
100 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 767/12 o výměře 17.856 m2,  
pozemek parc. č. 767/29 o výměře 25 m2, který vznikl oddělením z pozem-
ku parc. č. 767/1 o výměře 576 m2 a pozemek parc. č. 767/30 o výměře  
105 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 767/13 o výměře 2.324 m2, vše  
v k. ú. Kobylnice u Brna.

  Nerovnost ve směňovaných výměrách se zdůvodňuje vyvolanými náklady na 
straně manželů Vrbasových ve ztrátě jejich zpevněné komunikace v hodnotě 
nejméně 150 tis. Kč, v ušlém zisku za uplynulé dva roky na jimi předávaných 
pozemcích v hodnotě nejméně 137 tis. Kč a v povinnosti uhradit pacht za násle-
dující tři roku vůči Bonagro, a.s. ve výši cca 5 tis. Kč,

•   směnu pozemků s doplatkem a to:
  pozemek parc. č. 767/9 o výměře 241 m2 a pozemek parc. č. 767/27 o výměře 

153 m2, oba ve vlastnictví obce a oba v k. ú. Kobylnice u Brna, celkem tedy po-
zemky v součtové výměře 394 m2 Oba pozemky vznikly oddělením z pozemku 
parc. č. 767/9 o výměře 915 m2

  za pozemek parc. č. 765/4 o výměře 487 m2 a pozemek parc. č. 765/5 o výmě-
ře 1 086 m2, oba ve vlastnictví T.J. Sokol Kobylnice, z.s. a oba v k. ú. Kobylnice 
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u Brna, celkem tedy pozemky v součtové výměře 1.573 m2 Oba pozemky vznik-
ly oddělením z pozemku parc. č. 765 o výměře 10 288 m2.

  Doplatek Obce Kobylnice ve prospěch T.J. Sokol Kobylnice, z.s. se stanovuje ve 
výši 58 950 Kč.

  Zastupitelstvo obce Kobylnice deklaruje svoji vůli převést v budoucnu pozemek 
parc. č. 767/24 o výměře 100 m2 ve prospěch T.J. Sokol Kobylnice, z.s.

14. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 6. 5. 2021. 
Zastupitelstvo obce schválilo:
•   bezúplatné přijetí komunikace na ulici Krátké na pozemcích parc. č. 210/2 

a 211/5 od DTL STAV s.r.o., IČ 29184185
•   bezúplatné přijetí pozemní komunikace na ulici Uzavřené na pozemcích parc.  

č. 111/7, 111/8, 111/34, 112/11 a 158 od pana Filipa Vašíčka
•   smlouvu o právu umístit a provést stavbu v lokalitě U Hřbitova mezi Obcí Kobyl-

nice a Zelená pole, s.r.o., IČ 28276795. 
       V lokalitě U Hřbitova (což je označení dle polní trati dle katastrální mapy, loka-

lita pod ulicí Polní při polní cestě k Mohyle míru) se chystá firma Zelená pole, 
s.r.o. na výstavbu 10 rodinných domů, jejichž realizace vyžaduje vybudování 
nových sítí, tedy komunikace (vozovka a chodník), splašková kanalizace, vodo-
vod, distribuční síť nn, plynovod, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a prostor 
pro kontejnery na sběr separovaného odpadu, 

•   stanovila pro budoucí ulici budovanou na pozemku parc. č. 103/3 název „Pod 
Kopcem“ a pro budoucí ulici vedenou okolo komunikace na pozemku parc.  
č. 703/1 název „Žlíbky“,

•   přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a ener-
getiky,

•   finanční podporu projektu s názvem Nový domov formou poskytnutí daru za-
psanému spolku Tady to mám rád, IČ: 27032582, se sídlem Mokrá 313, Mokrá-
-Horákov, 664 04 a to ve výši 66.219 Kč. Jedná se o šanci vybudovat pobytové 
zařízení pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra,

•   dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinanco-
vání projektu Rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice, uzavřené mezi Obcí Kobylnice 
a Městem Šlapanice dne 13.12.2019. Původně měla obec Kobylnice platit ještě 
v tomto a příštím roce vždy 1 802 084 Kč, vzhledem k obdržené dotaci se částka 
snížila a poslední splátky v tomto roce bude ve výši 1 115 998 Kč,

•   dohodu o správě a údržbě cyklostezky mezi Obcí Kobylnice a Dobrovolným 
svazkem obcí Šlapanicko,

•   pronájem na dobu neurčitou části pozemku parc. č. 811/22 v k. ú. Kobylnice 
u Brna o výměře 100 m2 za cenu 5 000 Kč za měsíc panu Mgr. Janu Hrazdirovi 
pro umístění provozovny rychlého občerstvení LUCIR.

Všechny zápisy ze Zastupitelstva obce Kobylnice jsou zveřejněny na webových 
stránkách obce.
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ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce:
•   schválila nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na vytvoření zpe-

vněné plochy pro trvale přístupné místo k odložení některých druhů odpadů 
před sběrným dvorem firmu DLAŽDIČSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE Zdeněk  
Pavlíček,

•   schválila nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na provedení roční ná-
sledné péče o výsadbu okolo cyklostezky firmu Julius Musil – ARBO team,

•   vydala volební řád pro volbu do školské rady,
•   vyřadila z majetkové evidence opotřebovaný majetek,
•   projednala a schválila dar ve výši 7 000 Kč pro Junáka Šlapanice,
•   udělila souhlas se zpevněním veřejně přístupné účelové komunikace,
•   vypověděla pacht na některé pozemky, které souvisejí s výstavbou cyklostezky 

a rozšířením prostoru okolo fotbalového hřiště.,
•   přijala finanční dar a dotaci na pořádání kulturních akcí,
•   schválila pronájem hrobových míst,
•   schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
•   pořídila nové osvětlení na vánoční stromy,
•   projednala žádost firmy Dimatex, s.r.o. o stanovení nových podmínek spoluprá-

ce při likvidaci odpadu,
•   schválila odpisový plán, rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 

Kobylnice, p.o.,
•   schválila odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.,
•   schválila dodatek smlouvy o výsadbě zeleně okolo cyklostezky, 
•   jmenovala Alenu Ulbrichovou jako zástupce zřizovatele do školské rady,
•   rozhodla o likvidaci zametacího kartáče a vyvětvovací pilky,
•   schválila dar do Tříkrálové sbírky,
•   schválila nákup zastřešeného kontejneru na papír,
•   schválila žádost o hostování lunaparku,
•   schválila výběr zhotovitele realizační projektové dokumentace na veřejné 

osvětlení, 
•   schválila dar fyzickým osobám v souvislosti s osvětlením betlému a s vítáním 

občánků,
•   schválila roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Kobylnice, p.o.,
•   schválila úpravu směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu,
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•   projednala postup přípravy projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice ke 
sběrnému dvoru,

•   vydala souhlas s namontováním odkládací skříňky České pošty, s.p. na ulici 
U Mlýna,

•   vzala na vědomí postup přípravy projektové dokumentace na rozšíření MŠ 
Kobylnice,

•   určila vhodného uchazeče o veřejnou zakázku na opravu zvonice firmu DLAŽ-
DIČSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE Zdeněk Pavlíček,

•   určila vhodného uchazeče o kácení stromů na hřbitově firmu ARBOTYL, s.r.o.,
•   schválila inventarizační zprávu,
•   schválila pronájem části Hloušku pro výcvik psů,
•   schválila dar pro Linku bezpečí ve výši 7 500 Kč, 
•   vzala na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, 
•   schválila dar SDH Kobylnice za sběr železného šrotu ve výši 20 000 Kč,
•   schválila dar spolku Spokojený senior ve výši 7 500 Kč,
•   schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

údržbu cyklostezky ve výši 70 000 Kč,
•   schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-

konstrukci komunikace ke sběrnému dvoru ve výši 250 000 Kč,
•   schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na péči 

o zeleň ve výši 50 000 Kč.
Jaroslava Urbánková, obecní úřad

POLICIE ČR INFORMUJE
Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Kobylnice za rok 2020

1. Trestná činnost
V roce 2020 byly na území obce spáchány celkem 3 trestné činy, kdy u 1 trest-

ného činu byl zjištěn pachatel, což představuje celkem 33,3 % objasněnosti 
u spáchaných trestnch činů. Trestné činnosti byly tvořeny zejména majetkovými  
trestnými činy.
2. Přestupkové jednání

Ve zmiňovaném období bylo na území obce spácháno celkem 26 přestupků, kdy 
u 25 přestupků byl zjištěn jejich pachatel, což představuje celkem 96,15 % objasně-
nosti u spáchaných přestupků. Jednalo se zejména o přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o přestupky proti občanskému 
soužití, o přestupky proti majetku.
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3. Dopravní situace v teritoriu obvodu Šlapanice a teritoriu Brno-venkov
V celém obvodu Obvodního oddělení Šlapanice bylo zjištěno a v blokovém řízení 

vyřešeno celkem 716 dopravních přestupků, zjištěno 87 případů týkajících se jízdy 
motorovým vozidlem pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, 
celkem spácháno 237 dopravních nehod, při kterých nedošlo k úmrtí osob, 5 osob 
bylo zraněno těžce a 55 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda způsobená při 
dopravních nehodách činila 18 610 500 Kč.

V teritoriu Územního odboru Brno – venkov bylo celkem spácháno 1277 doprav-
ních nehod, při kterých bylo celkem 8 osob usmrceno, 32 osob bylo zraněno těžce 
a 447 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda činila 111 704 300 Kč.

4. Ostatní případy v rámci teritoria Obvodního oddělení Šlapanice
Policisté Obvodního oddělení ve Šlapanicích se snaží přispět k pocitu bezpečí 

slušných občanů, kdy je třeba zmínit skutečnost, že v roce 2020 bylo omezeno cel-
kem 82 osob na osobní svobodě, které se dopustily protiprávního jednání.

Vzhledem k tomu, že i nadále dochází k páchání trestné činnosti i v obci Kobylni-
ce apeluje Policie ČR na občany k větší spolupráci, spočívající zejména ve sdělování 
upotřebitelných poznatků a informací o výskytu podezřelých osob, podezřelých 
motorových vozidel apod. Případné poznatky a informace lze sdělit nejlépe pro-
střednictvím telefonní linky přímo na Obvodní oddělení Šlapanice, a to na tele-
fonním čísle 544 228 002 nebo 974 626 745 nebo sdělit prostřednictvím emailové 
adresy bo.oop.slapanice.sekret@pcr.cz.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Ve čtvrtek 13. května 2021 a v náhradním termínu ve středu 19. května 2021 

se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu po více než roční pauze vítání dětí, 
které se narodily od podzimu roku 2019 do jara 2021. Bohužel kvůli protiepide-
miologickým opatřením jsme nemohli vítání provést klasickou formou. Vítání tedy 
proběhlo bez vystoupení dětí z naší základní školy. Rodiče s dětmi byli zváni jed-
notlivě. Pan starosta se s rodiči a jejich dětmi přivítal a dětem popřál především 
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům spoustu radostí. Pro nové občánky byly 
připraveny pamětní listy, knihy a medaile obce, pro rodiče finanční hotovost a pro 
maminky květiny. Na závěr proběhlo tradiční fotografování u kolébky, starší děti se 
fotografovaly na dřevěném houpacím koníku. 

I když se dětí v tomto období narodilo celkem 21, přivítání se zúčastnilo 15 dětí, 
5 holčiček a 10 chlapců. Byly to: Filip Martinásek, Maxmilián Vedra, Filip Burda, 
Šimon Buksa, Daniel Bednář, Antonie Špondrová, Viktor Vlach, Tomáš Špondr, 
Jáchym Crha, Tobiáš Brtník, Terezie Šustrová, Lenka Červinková, Jakub Chlup, Ta-
mara Buchtová a Laura Vysloužilová.

Jaroslava Urbánková, obecní úřad
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLNICE 
POHÁDKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY

Tím, že děti z MŠ byly ošizeny o zápis do školy a návštěvu 1. třídy, školáci pro ně 
vymysleli alespoň pohádku:

Jak šel krtek do školy
Jednoho dne u krtečka doma zazvonil budík a krteček vyskočil z postele. 

Protáhl se a podíval se do zrcadla, zda nemá špinavé zuby či není neupravený. 
Byl to jeho první školní den a málem na něho zapomněl. Podíval se ze svého 
domečku na svět. Uviděl holčičku, která šla s aktovkou na zádech do školy. 
Tak honem, ať nepřijde pozdě.

Po dobré snídani si krteček sbalil rozvrh, sešity, učebnice a pouzdro a začal 
si chystat svačinu do školy. Nemohl se rozhodnout, zda si vzít kořínky v rohlíku 
nebo žížaly v palačince. Vyhrály to opět zdravé kořínky. Svačinu strčil do aktov-
ky a vyrazil do školy. Těšil se … moc se těšil. V rozvrhu si už našel své oblíbené 
předměty. Kromě toho, že se učil vyrábět svůj domeček – krtinec, bylo potřeba 
umět počítat a také spisovně mluvit. Chtěl být chytrý, umět se dobře oriento-
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vat ve svých podzemních chodbičkách, poznat všechny jedlé bobule a kořínky, 
a hlavně umět hodiny, aby nikdy nepřišel pozdě do školy.

Škola se nacházela hned vedle jeho domečku, takže si mohl každé ráno po-
spat, než vyrazil do školy s aktovkou na zádech. Jeho spolužáci byli také rádi, že 
mohou chodit do školy – zajíček, myška, veverka, žabička.

Pastelky si dokázal vyrobit sám – barvu žlutou z pampelišky, červenou z tu-
lipánu, fialovou z fialek, modrou z pomněnek. Lepidlo si našel na stromě, 
smůla byla tak lepivá, že slepila každý materiál. Vše se učil zábavnou formou  
a hrou.

Krtek se vrátil ze školy s veselou náladou domů a byl rád, že druhý den zase 
může do školy.

Paní ředitelka Houbičková ho a jeho kamarády zapsala na celý školní rok.

Napsali: žáci 1. ročníku ZŠ a MŠ Kobylnice, Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice
Kresba: Barbora Kučerová

Mgr. Alexandra Ševčíková, ZŠ a MŠ Kobylnice

Žáci: Ervín Cecálek, Alexandra Daňa, Natálie Dvořáčková, Rafael Fazizda, Vane-
sa Fričová, Emma Haeringová, Tereza Janíková, Ondřej Klaška, Barbora Kučerová, 
Lukáš Mádl, Šimon Pecl, Lea Pospíšilová, Sylva Pospíšilová, Adam Staněk, Václav 
Špondr, Antonia Vybíhal, Tomáš Zdráhal.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Zajímá Vás, jak probíhal uplynulý půlrok ve školní družině? Pokud ano, násle-

dující řádky Vám odpoví.
Po vánočních prázdninách jsme se s dětmi sešli k Tříkrálovému nadělování. Le-

tošní rok byl jiný. Nemohli jsme společně vítat Tři krále, děti se nesměly potkávat 
s kamarády z jiných tříd. Starší „kámoši a kámošky“ – třeťáci a čtvrťáci museli 
zůstat. Byl to smutný začátek nového kalendářního roku, ale přesto děti potěšily 
nové didaktické deskové a karetní hry.

Díky dostatečné sněhové nadílce si děti mohly užít zimních radovánek – bo-
bování, stavění sněhuláků a jiné zimní hry. Aby si děti sněhu pořádně užily, od-
cházeli jsme ze školy brzy po obědě. Osázený kopec hlíny za splavem u bažant-
nice se stal pro děti místem zábavy, smíchu a opravdových zimních zážitků  
s kamarády. 

K zimě patří i karneval. Bohužel, ten letos stihli jen druháci. A tak můžeme říct, 
že byl taky jiný, než na jaký jsme zvyklí. Karnevalová zábava se odehrávala jen 
v rámci jedné třídy, ale i tak si ji děti pořádně užily se vším všudy. Některé děti 
byly oblečeny do kostýmů symbolizujících nějaké povolání, jiné měly oblečení 
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jako jejich pohádkový či seriálový hrdina. Prakticky celé odpoledne zněly třídou 
oblíbené dětské melodie a písničky, děti soutěžily v tanečních a společenských 
hrách, nechyběly ani odměny a samozřejmě tombola s hlavní výhrou. Rodičům 
děkujeme za poskytnuté dary do tomboly. Každé dítě v tombole vyhrálo a tři 
šťastní výherci získali ještě hlavní ceny tomboly.

Od března se činnost školní družiny přesunula do online prostoru. Jednou 
v týdnu se děti potkávaly se svou paní vychovatelkou a přes obrazovky počíta-
čů vyráběly jarní a velikonoční dekorace – velikonoční osení, květinové zápichy, 
kraslice, apod. Jedna hodina patřila Dni knihy – děti povídaly o své oblíbené 
knížce, malovaly obrázek ústy a vyráběly si záložku. Děti byly při online družině 
šikovné, pozorné, na tvoření se těšily a bavilo je. Před školou býval vždy připra-
vený materiál na danou hodinu, který si děti musely vyzvednout. Velký dík patří 
i rodičům, bez kterých by to nešlo. Pomáhali s připojením techniky. Asistovali, 
když si děti nevěděly rady při lepení, stříhání, skládání, atd.

Druhá část družiny se odehrávala ve venkovních prostorech, přesněji řečeno 
v okolí obce. Byla určena jak pro jednotlivce, tak jako rodinná aktivita. Stezky 
s úkoly mohli plnit i ti, co nemají děti ve školní družině. Texty k vytištění byly pří-
stupné na webových stránkách obce. Připravené byly delší i kratší trasy. Stezky 
s úkoly byly zaměřeny na přírodu, na poznávání jarních květin a na úkoly o ne-
živé přírodě. Dvě cesty – Vynášení Moreny a Velikonoční křížovka – byly cíleny 
na zvyky v postní a velikonoční době. Vtipně zpracovaná byla stezka „Cvičíme se 
zvířátky.“ Doufáme, že se Vám stezky líbily a pomohly Vám v „omezené době“ 
smysluplně prožít volné chvíle. 

V květnu proběhly zbývající projektové dílny. V první dílně se děti seznámily 
s technikou mramorování. Dekorovali jsme keramické květináče. Druhý projekt 
byl zaměřený na sázení a řízkování kytek. Děti se dozvěděly, kdy kytky přesa-
zovat, jak postupovat při práci a v neposlední řadě, jak o kytičky v květináči 
pečovat. Mramorovaný květináč se zasázenou kytičkou měly děti pro mamin-
ky ke Dni matek. Poslední dílna patřila korálkování. Děti si vyráběly z korálků 
klíčenku ducha nebo žabku. Musely přitom vyvinout nemalé úsilí. Trpělivost, 
soustředěnost a dobrá jemná motorika jsou jedny z předpokladů úspěšné  
práce.

V červnu se konala exkurze o včelách. Děti se mohly podívat k úlům, viděly 
ukázku ze stáčení medu, mohly si vyzkoušet ochranné pomůcky a oděvy včelaře 
nebo se dozvěděly, jak postupovat při bodnutí včelou. Závěr školního roku patřil 
také oslavě Dne dětí. Hry s úkoly na téma „Povolání, aneb ten dělá to a ten zas 
tohle,“ a praktické dovednosti některých profesí si mohly děti vyzkoušet při po-
bytu na školní zahradě.

Klidné prožití letních prázdnin, dětem hodně sluníčka a krásných zážitků.

 Vaše vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Druhá polovina školního roku byla pro nás ve znamení mnoha změn. Díky nepří-

znivé situaci a ochraně veřejného zdraví byla školka uzavřena a museli jsme zůstat 
doma. Pro předškoláky a jejich paní učitelky tak vznikla nová výzva – museli jsme 
se „poprat“ s distanční výukou. Místo obvyklého osobního kontaktu v kolektivu 
jsme se setkávali s dětmi v malých skupinkách u počítače. Přes počáteční drobné 
technické potíže jsme nakonec i tak trávili společné chvilky, kdy si děti upevňovaly 
některé znalosti a dovednosti potřebné k nástupu do první třídy. Měli jsme tak 
i jedinečnou možnost nahlédnout i k dětem domů a seznámit se s jejich domácími 
mazlíčky .

V průběhu dubna už se začala situace vracet k normálnímu stavu, postupně, nej-
prve pro ty děti, které po prázdninách čeká školní lavice, a následně už jsme přiví-
tali všechny děti z naší školky.

Během jara se uskutečnilo několik projektových dnů. Děti i pedagogové se tak 
obohatili v mnoha znalostech o přírodě a světě kolem nás.

Prvním projektem jsme si přiblížili život stromů. Děti si společně vyrobily z pa-
píru veselé žaludy, pozorovali jsme vzrostlé sazeničky doubků, rozpoznávali listy, 
květy a plody stromů a vypracovávali didaktické úkoly k tématu. Aktivity provázel 
příběh Krále stromů – velký, starý dub, který si povídá s větrem o svém životě. Kaž-
dý si pak domů odnesl svoji sazeničku a následně o ni může dále pečovat.

Dalším projektem byly zábavné experimenty pro děti - den plný pokusů a kouzel, 
které lze realizovat s běžně dostupnými pomůckami. Pozorovali jsme rozkvétání 
papírových květin na vodní hladině, duhu tvořenou barevnými bonbóny, obraz-
ce na hladině mléka a různé rekce jedlé sody, octa, šumivých tablet a obarvené 
vody. Všechny efekty byly pro děti vítaným zpestřením s tajemným nádechem  
čarování.

Poslední projekt provedl děti životním cyklem motýla. Jako jeden z nejvíce fas-
cinujících vývojových cyklů v přírodě je pro děti také malým kouzlem a zázrakem 
a je inspirací mnohých aktivit pro děti, především těch výtvarných. Každý si vyrobil 
svoji housenku na rozkvetlé louce. Záplava barev nejen na papíře už nám dávala 
tušit, že jaro se pomalu překlápí v začátek léta, který je zase symbolem konce škol-
ního roku.

Čeká nás oslava Dne dětí plná her a zábavy, bezprostředně bude následovat 
představení Divadla Úsměv, které nás navštíví s Hastrmanskou pohádkou zamě-
řenou na ekologii a rozvoj environmentálního vzdělávání, které je důležité i u nej-
mladších dětí.

V rámci ukončení jedné důležité etapy v životě dětí, našich malých žáčků, nás 
čeká rozloučení s předškoláky. Po mnoha společně prožitých měsících a letech po-
síláme dál do světa ty, od kterých jsme se mnohé naučili a pevně věříme, že i oni 
se mnoho naučili od nás.
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Nejen jim, ale i Vám všem ostatním přejeme krásné prázdniny, léto plné pěkného 
počasí, bez bouřek, nemocí a úrazů a po prázdninách se budeme těšit na všechny, 
kterým od září budeme moci každé ráno popřát dobrý den .

Mgr. Zuzana Křížová

DEN MUZIKY PRO ZDRAVÍ 2020
I v roce 2020 se podařilo uspořádat benefiční Den muziky pro zdraví.
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V letní odpoledne 28. srpna 2020 v parku u Sokolovny hrála příjemná muzika 
ŠLAK, MANDALA BANDA, MOZAIKA POCITU a večer DJ BENITO. Obrovské DÍKY pat-
ří všem vystupujícím, a především všem návštěvníkům. Z dobrovolného vstupného 
se na dar do Dětské nemocnice vybralo bezmála 15.000 korun. Letos tento dar 
putoval na Pediatrickou kliniku Dětské nemocnice Brno.

Věříme že darované hračky, knihy, hry a pomůcky pro dovedné ruce zpříjemní 
dětem nelehký pobyt v nemocnici.

I letos proběhne tento den, novinkou bude Dětský maškarní karneval s bohatou 
tombolou hraček.

Přijďte!!! Petr Florian a hasiči Kobylnice

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Z nově nakoupených knih představujeme:
Detektivky:  Pohřbeni zaživa – Dominik Dán
 Na útěku – Coben Harlan
 Já jsem smrt – Chris Carter
 Obchod s orgány – Tess Gerritsen
 Smrt ve Stuttgartu – Stanislav Češka 
Romány:  Tiché roky – Alena Mornštajnová
 Listopád – Alena Mornštajnová 
 Kde zpívají raci – Delia Owensen
 Ve stínu knížecího stolce – Hana Whitton 
 
Pro děti:  Kamarádi zvířátka
 Martin v tajemném lese
 Povídání o medvídcích

Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem 
a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě 
a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce ne-
mocná babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blan-
ko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného ko-
munisty, který celý svůj život zasvětil budování socialismu, lásce 
ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako 
hvězda na rudém praporu. Ale jak se říká: Chcete-li Boha roze-
smát, povězte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku 
oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak 

se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo. 
Každý touží dožít se šťastného, bezbolestného, pohodového a důstojného stá-

ří, proto pracujeme, vyděláváme, šetříme, vychováváme děti – proto žijeme. 
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Právě o holé životy jde také starým lidem pohřbeným za-
živa v domě hrůzy. Tady začíná případ neuvěřitelné lid-
ské krutosti a hyenismu, případ, se kterým se detektivové  
z oddělení vražd musí popasovat na konci horkého bouřlivé-
ho léta, během něhož přišli o Burgera, schváceného vážnou 
chorobou, a o Petru, vážně zraněnou během tajné operace. 
Richardu Krauzovi už nemá kdo poradit, musí si vystačit s tím, 
co se stihl od nejstaršího z detektivů naučit sám. A aby toho 
nebylo málo, i nejlepší kamarád a spolehlivý parťák Chosé 
opouští  partu – navzdory varováním a prosbám se na vlastní 

pěst vydává po stopách zákeřného střelce Gaba.
Tak neváhejte a přijďte se do naší knihovny podívat, vypůjčit si knížku nebo časo-

pis, a to každé úterý od 16.00 do 19.00 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DOBĚ KORONY
Při přípravě letošní tříkrálové sbírky nebylo vůbec nic jisté. Pracovní verze počítaly 

s několika variantami od rozvolnění až po lockdown nebo úplné zrušení. Na přelomu 
listopadu a prosince se začala koronavirová situace zlepšovat a vypadalo to, že začát-
kem ledna budou moci tříkráloví dobrovolníci vyrazit na koledu. Protože však od 27. 
prosince došlo opět k výraznému zpřísnění podmínek, charita rozhodla, že pokud 
vůbec bude koleda v obcích probíhat, bude to formou stacionárních pokladniček.

Nejdřív jsem měla představu, že k obchodu postavíme jen stoleček, pak mě na-
padlo, že by děti z družiny mohly připravit motivační dekoraci ve tvaru královské 
koruny, ale díky vychovatelkám ze školní družiny Petře Štefkové a Magdě Klaškové 
bylo naše kolednické stanoviště moc pěkně vyzdobené, nechyběli ani stylizovaní tři 
králové v královských pláštích a s královskými korunami a výtěžek letošní tříkrálové 
sbírky nebyl zdaleka fiaskem, kterého jsme se obávali.

Touto cestou děkuji všem, kteří byli ochotni „držet službu“ u pokladničky. Byli to: 
Eva Hotová, Jana Peclová, Věra Šlapanská, Petra a Žaneta Štefkovy, Šárka Zhřívalo-
vá, Lubomír Šmíd a Šimon Kvasnička. Děkuji také paní Dinh Xuan Minh a paní Marii 
Chmelové za to, že byly ochotné z obchodu zásobit zmrzlé koledníky horkými nápoji.

Velký dík patří také všem, kteří do kasičky přispěli. Někteří využili cesty do ob-
chodu a do pokladničky přispěli cestou, ale bylo plno těch, kteří vážili cestu k ob-
chodu právě kvůli tomu, aby mohli zahájit nový rok dobrým skutkem a přispět na 
dobrou věc.

Jen díky Vám se letos v Kobylnicích vybralo optimistických 

52 410,- Kč 
Srdečné díky 

Dana Šmídová 
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CO SE DĚJE V KOBYLNICÍCH V DOBĚ KORONY?
No přece chodíme na vycházky, využíváme cyklostezku, namáháme mozkové  

závity.
A kdo nám to umožnil?
Na začátku byl výborný nápad a protože vychovatelky ve školní družině nemají 

daleko od slov (nebo nápadů) k činům, brzy byla na světě i první tematická stezka 
kobylnickým katastrem.

Když bylo na polních cestách bláto, cyklostezka byla jako když ji najdeme – trasy 
využívaly cyklostezku. Ale jakmile to počasí a hlavně terén polních cest umožnil, 
vytáhly nás tyto aktivity do polí. 

Takže ti z nás, které už nebavilo sedět doma a nadávat na .. koronu, vládu, po-
časí…. (každý si doplní, co ho nejvíc vytáčelo), mohli vyrazit. A nebylo nás málo. 
Stezky týdně obměňované vychovatelkami Petrou Štefkovou a Magdou Klaškovou 
využívaly maminky či tatínkové s dětmi, školní děti a třeba i senioři. Taky jsme 
si na nich provětrali mozkové buňky. A často nás vyprovokovaly k tomu, aby-
chom si neznámé informace vyhledali na internetu, a mnohdy jsme se dověděli  
něco nového.

Takže, kdo se vydal na:
o   šifrovačky „Jarní květiny“ nebo „Šifrovačku s Morenou“,
o   nebo na některou ze stezek „Cvičíme se zvířátky“, „Velikonoční křížovka“ 

nebo „O přírodě“
měl o zábavu a protažení ztuhlého těla postaráno.
A po zdárném splnění zadaných úkolů jsme se mohli u okénka u sokolovny od-

měnit za vynaloženou námahu. Naštěstí se nám nerozjela v Kobylnicích pandemie 
a občasný společenský kontakt nás nenechal podlehnout depresím.

Nezbývá mi, než vyslovit velké díky Petře Štefkové a Magdě Klaškové za oběta-
vou přípravu tematických stezek a přát nám všem, abychom příští týdny, měsíce 
ani roky nemuseli znovu prožívat lock-downové zimy.

Dana Šmídová

SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD aneb
SVĚTLUŠKOVÁ JARNÍ CESTA

Letošní Světluškový průvod proběhl trochu netradičně. Světlušková jarní cesta 
byla otevřena po 3 dny, vždy na 2 hodiny, měla pět osvícených stanovišť – zvuk 
motorky, pozor pavouk, elá hop, kvak a holub a na konci cesty čekala odměna. 
Doufejme, že v listopadu už bude jiná epidemická situace, ale je také možné, že se 
touto cestou inspirujeme a uspořádáme něco podobného. 

Přejeme Vám klidné léto a hodně zdraví
 členové Komise pro děti a mládež 
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PROJEKT CYKLOSTEZEK NA ŠLAPANICKU

Zima končí, stavba cyklostezky začíná
V lednu 2021 podepsal Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO) smlouvu s fir-

mou SWIETELSKY stavební s.r.o. na stavbu II. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Je-
jich součástí je i cyklostezka Jiříkovice – Blažovice. Samotná stavba začne po vy-
týčení sítí a vytýčení trasy cyklostezky. Následovat budou zemní práce, pokládka 
podkladových vrstev, pokládka asfaltových vrstev, terénní úpravy a dokončovací 
práce. Termín dokončení je 260 dnů po podpisu smlouvy, což odpovídá začátku 
října tohoto roku.

Cyklostezka bude v Jiříkovicích pokračováním ulice Za Školou, napojovat se bude 
na křižovatce ulic Za Školou a Ve Dvojích a povede v trase bývalé polní cesty, která 
zde historicky vedla. Začátek na straně od Blažovic bude na ulici Luční. Celková 
délka cyklostezky podle projektu je 1.467 m.

Současně s tím začnou práce na trase Kobylnice – Prace. V Kobylnicích se 
bude napojovat na již hotovou cyklostezku Kobylnice – Ponětovice. Její délka je  
2.313 m.

Povrch obou cyklostezek bude asfaltový, a kromě cyklistů se na ní budou moci 
prohánět i sportovci na kolečkových bruslích, běžci, chodci a maminky s kočárky. 
Věříme, že budou hojně využívány, stejně jako cyklostezky na I. etapě.

K posunu došlo i při plánování cyklostezky Jiříkovice – Šlapanice. Zastupitel-
stvo obce Jiříkovice i rada města Šlapanice se shodly na společném zájmu tuto 
cyklostezku vybudovat formou obnovy polní cesty. Polní cesta je v katastru stá-
le vyznačena, i když už není funkční a je téměř celá v majetku města Šlapanice. 
Protože vede poměrně daleko od stávající silnice, budeme se snažit ve spoluprá-
ci s vlastníky pozemků a se společností Bonagro najít případně pro tuto cestu  
příznivější polohu.

V průběhu stavby cyklostezek Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace bude po 
obcích i po trase zvýšený pohyb pracovníků i techniky. Prosíme proto občany o tr-
pělivost a shovívavost. Děkujeme za spolupráci.

Co je nového na cyklostezkách na Šlapanicku

V březnu a dubnu se postupně rozběhla stavba nových cyklostezek Jiříkovice – 
Blažovice a Kobylnice – Prace.

Začalo se vytýčením sítí a ochranou plynovodu, který cyklostezka kříží, pokra-
čovalo se vytýčením trasy v terénu, zátěžovými zkouškami únosnosti a začaly prá-
ce na sanaci zemní pláně (na zlepšování únosnosti podloží) ve směru od Blažovic 
do Jiříkovic. Sanace na tomto úseku už je téměř hotová a bude následovat trasa 
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z Kobylnic do Prace, kde momentálně probíhá skrývka zeminy. Navazovat bude 
pokládka dalších vrstev.

Zatím všechno probíhá podle plánu, menší zdržení nastalo v souvislosti s tím, kdy 
napoprvé nevyšly zkoušky únosnosti, ale opakované zkoušky již byly v pořádku. 
Menší komplikace při založení stavby nastaly v částech, kde se po zimě vyskytly 
větší plochy pod vodou, proto je součástí projektu i zlepšení odvodnění v těchto 
místech, zejména na začátku trasy v Blažovicích. Termín dokončení (podzim 2021) 
ale zatím není ohrožen.

Na stavbě se konají pravidelné kontrolní dny za účastí investora (Dobrovolný 
svazek obcí Šlapanicko), zhotovitele (společnost Swietelsky stavební s.r.o.) a také 
starostů obcí, na jejichž katastrech stavba probíhá. Na vše dohlíží technický dozor 
a také projektant.

Děkujeme všem občanům Blažovic, Jiříkovic, Kobylnic a Prace za pochopení 
a prosíme o trpělivost v dalším průběhu stavby. Věříme, že odměnou jim budou 
nové úseky cyklostezek, na kterých si přijdou na své všechny věkové skupiny při 
vycházkách i sportování.

V březnu a dubnu jsme také pracovali na vyúčtování I. etapy cyklostezek na Šla-
panicku, které byly dokončeny v září 2020, a připravujeme I. a II. etapu cyklostezek 
na Pozořicku. I. etapa Pozořicka prošla (zatím úspěšně) několika koly hodnocení 
žádosti o dotaci. Čeká nás ještě finální hodnocení a pokud i tam uspějeme, bude 
následovat rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Přípravné práce na druhé etapě Pozořicka budou obnoveny po rozhodnutí Mini-
sterstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání jednoho z účastníků 
řízení proti rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje.

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko

OBECNÍ AKCE V ROCE 2021
Vzhledem k tomu, že si nikdo netroufal a dosud netroufá předvídat následné 

dění kolem covidu a už vůbec ne reakci odpovědných činitelů našeho státu, obecní 
akce budou plánovány vždy v krátkém časovém horizontu s ohledem na aktuální 
nákazovou situaci.

Proto budou obyvatelé informováni vždycky prostřednictvím obecního rozhlasu, 
webových stránek nebo vývěsek.

Pevně věříme, že se situace minulé zimy již nebude opakovat a že se budeme 
moci setkávat na ať už tradičních akcích nebo na těch, které budou novinkami 
v obecním kalendáři.
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STRÁNKA PRO DĚTI

PRÁZDNINY
Prázdniny už jsou zas tady,
sluníčko a koupání
ze škol pádí dětí řady,
na koupaliště uhání.

SLUNÍČKO
Sluníčko dnes celý den spalo.
Copak se mu děti zdálo?
Pojďte děti, pojďte sem, 
se sluníčkem zatřesem.
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MAP ŠLAPANICE
Podpora vzdělávání v obci – projekt místního akčního vzdělávání
Zdaleka ne každý rodič ví o aktivitách, které pro základní a mateřské školy v ob-

cích realizují místní akční skupiny prostřednictvím místního akčního plánu vzdělá-
vání. Připravují vzdělávací programy a soutěže pro děti, workshopy a přednášky 
pro učitele i rodiče a podporují spolupráci a navázání přátelských vztahů mezi jed-
notlivými školami v regionu. 

Místní akční plán směřuje ke konci 3. roku 
své existence. Aktivity pořádané v uplynulém 
školním roce byly sice kvůli koronavirové době 
náročné na organizaci, ale i tak se podařilo 
uspořádat spoustu zajímavých akcí. 

Nosným tématem bylo vzdělávání v oblasti polytechniky, ať už v MŠ nebo  
i v ZŠ. Na začátku školního roku jsme stihli připravit vzdělávací workshopy pro 
učitelky MŠ a vychovatelky v družinách ZŠ. Účastnice měly možnost se potkat 
osobně pod širým nebem, v zahradách škol a školek. Atmosféra byla slunečná, 
přátelská i pracovní. Každá účastnice si vyrobila svůj výrobek, který si odnesla 
domů. Vědomosti nabyté na workshopech pak předávaly dětem v MŠ i v druži-
nách ZŠ. Manuální zručnost dětí je velmi důležitá a je potřeba s ní začít co nejdří-
ve, třeba už v období předškolního věku a prohlubovat ji pak i na základní škole. 
Děti vyrábění bavilo, kluci předškoláci a děti v družinách si s nadšením vlastno-
ručně vyráběli lodičky, letadélka či jiné hračky z balzy i jiných materiálů za po-
moci odlehčených pilek a vrtaček, které jsme spolu s ostatním nářadím do škol-
ky i do školní družiny dodali. Kromě technického vybavení jsme do družin doda-
li i profesionální šicí stroj. Děvčata i kluci se tak mohou učit a zdokonalovat se  
i v této oblasti.

A nezapomněli jsme ani na vychovatelky. Uspořádali jsme pro ně webináře na 
téma „Syndrom vyhoření“ a „Odolnost pro práci vychovatelky“, kde měly také 
možnost sdílet své pracovní zkušenosti, dobré nápady a cenné rady. Vnímáme, že 
význam školních družin v posledních letech roste. Nejedná se o jenom o trávení 
volného času, ale o pozitivní výchovu dětí v kolektivu i samostatně. 

Škola také uvítala možnost výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím. Jednalo 
se o občasnou tandemovou výuku rodilého mluvčího s pedagogem školy, kdy lek-
tor Julian do výuky docházel prezenčně nebo online. Pro děti to znamenalo zpest-
ření výuky, na hodiny angličtiny se vždy těšily. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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A jak to vidí člen Rady MAS Slavkovské bojiště, které je nositelem projektu místní 
akčního plánování, a starosta obce p. Lubomír Šmíd? 

Projekt MAP vnímám jako pozitivní, výsledky jsou hmatatelné, učitelé i děti za-
jímavou výuku oceňují. Prostřednictvím MAP se také můžeme chystat na nějaké 
budoucí dotace do školství. 

Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu místního akčního vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121“.
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Správa základních registrů 
Na Vápence 14 
130 00 Praha 3 
 
č. j. SZR-  2032-1/AIS-2021   
   
dle rozdělovníku     
 
 
Praha 26. května 2021    Počet stránek: 2 Přílohy: 0 
 
 
Sdělení 
 
Vážení, 
 
na základě stanoviska odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra (dále jen 
„OHA“) ze dne 24.2.2021, č.j. MV-20952-2/OHA-2021 začala Správa základních 
registrů od 1.5.2021 vyžadovat užívání komunikační infrastruktury veřejné správy 
(dále jen „KIVS“) pro přístup agendových informačních systémů (dále jen „AIS“) 
k základním registrům, a to za účelem zajištění bezpečnosti přístupů do základních 
registrů. 
 
Dle odůvodnění zmiňovaného stanoviska OHA, jsou AIS podle § 2 písm. f) zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o základních registrech“), informačními systémy veřejné správy (dále jen 
„ISVS“). Základní registry jsou rovněž ISVS. Na oba tyto typy ISVS se tedy vztahují 
veškerá ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ISVS“). Podle § 5 odst. 2 
písm. d) zákona o ISVS platí, že, nejedná-li se o ISVS spravované zpravodajskými 
službami, jsou státní orgány nebo územní samosprávné celky (dále jen „orgány 
veřejné správy“) povinny uskutečňovat vazby svých ISVS na ISVS spravované 
jiným správcem výlučně prostřednictvím referenčního rozhraní. Pro komunikaci ve 
vztahu k základním registrům je nadto stanovena povinnost komunikovat 
prostřednictvím informačního systémů základních registrů, který je výslovně 
považován za součást referenčního rozhraní (§ 2 písm. g) zákona o základních 
registrech). Orgány veřejné správy, které jsou správci ISVS, jsou povinny podle § 
6h odst. 3 a 4 zákona o ISVS poskytovat služby ISVS, jakož i využívat sítě 
elektronických komunikací, vždy prostřednictvím centrálního místa služeb (CMS), 
které je součástí KIVS dle § 4 odst. 2 písm. l) zákona o ISVS. 
 
Připojení k CMS, a tedy i ke službám referenčního rozhraní, je pro orgány veřejné 
správy pomocí jiných poskytovatelů připojení než KIVS možné pouze na výjimku 
schválenou správcem CMS a Správou základních registrů, resp. v případě výdajů 
na tzv. určené informační systémy dle definice v zákoně č. 365/2000 Sb., na 
výjimku udělenou OHA. 
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Na základě výše uvedených skutečností Správa základních registrů u nových AIS 
vyžaduje přístup k základním registrům výhradně prostřednictvím KIVS. Souběžně 
po dobu přechodného období bude umožněn přístup i z veřejné IP adresy, kterou 
má již AIS pro přístup k základním registrům zaevidovanou. Opatření počítá, že je 
ponechána jedna veřejná IP adresa pro případ výpadku spojení AIS do KIVS. 
Primárně však je vyžadován přístup do základních registrů cestou KIVS. 
 
Přechodné období pro připojení AIS k základním registrům výhradně cestou KIVS 
je stanoveno do konce roku 2022.  
 
Detailní návod na připojení se k CMS najdete na adrese www.cms2.cz. 
(https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-
centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d) 
 
Žádáme Vás o předání této informace správcům všech AIS ve své působnosti, 
které využíváte pro přístup k základním registrům. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
      otisk úředního razítka 
 

Ing. Michal Pešek 
vedoucí služebního úřadu 
ředitel Správy základních registrů 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vyřizuje: Ing. Jitka Válová 
tel:          +420 734 853 547 
email:     jitka.valova@szrcr.cz 

Elektronický podpis - 26.5.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Michal Pešek
Vydal : NCA SubCA1/RSA 12/2018
Platnost do : 16.9.2021 14:43:02-000 +02:00
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veškerá ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ISVS“). Podle § 5 odst. 2 
písm. d) zákona o ISVS platí, že, nejedná-li se o ISVS spravované zpravodajskými 
službami, jsou státní orgány nebo územní samosprávné celky (dále jen „orgány 
veřejné správy“) povinny uskutečňovat vazby svých ISVS na ISVS spravované 
jiným správcem výlučně prostřednictvím referenčního rozhraní. Pro komunikaci ve 
vztahu k základním registrům je nadto stanovena povinnost komunikovat 
prostřednictvím informačního systémů základních registrů, který je výslovně 
považován za součást referenčního rozhraní (§ 2 písm. g) zákona o základních 
registrech). Orgány veřejné správy, které jsou správci ISVS, jsou povinny podle § 
6h odst. 3 a 4 zákona o ISVS poskytovat služby ISVS, jakož i využívat sítě 
elektronických komunikací, vždy prostřednictvím centrálního místa služeb (CMS), 
které je součástí KIVS dle § 4 odst. 2 písm. l) zákona o ISVS. 
 
Připojení k CMS, a tedy i ke službám referenčního rozhraní, je pro orgány veřejné 
správy pomocí jiných poskytovatelů připojení než KIVS možné pouze na výjimku 
schválenou správcem CMS a Správou základních registrů, resp. v případě výdajů 
na tzv. určené informační systémy dle definice v zákoně č. 365/2000 Sb., na 
výjimku udělenou OHA. 
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Na základě výše uvedených skutečností Správa základních registrů u nových AIS 
vyžaduje přístup k základním registrům výhradně prostřednictvím KIVS. Souběžně 
po dobu přechodného období bude umožněn přístup i z veřejné IP adresy, kterou 
má již AIS pro přístup k základním registrům zaevidovanou. Opatření počítá, že je 
ponechána jedna veřejná IP adresa pro případ výpadku spojení AIS do KIVS. 
Primárně však je vyžadován přístup do základních registrů cestou KIVS. 
 
Přechodné období pro připojení AIS k základním registrům výhradně cestou KIVS 
je stanoveno do konce roku 2022.  
 
Detailní návod na připojení se k CMS najdete na adrese www.cms2.cz. 
(https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-
centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d) 
 
Žádáme Vás o předání této informace správcům všech AIS ve své působnosti, 
které využíváte pro přístup k základním registrům. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
      otisk úředního razítka 
 

Ing. Michal Pešek 
vedoucí služebního úřadu 
ředitel Správy základních registrů 
podepsáno elektronicky 
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INZERCE



Prodej a montáž 
tradičních kamen 
KANUK, která 
navazují na 
úspěšnou éru 
kamen „Bullerjan“.

Prodej, montáž 
a servis 
prémiových 
plynových 
kondenzačních 
kotlů německé 
kvality ve Vaší 
blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503

tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz

“.
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