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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Materiální sbírka pro obce postižené tornádem

Ve čtvrtek 24. června se přes pět obcí na jihu Moravy přehnal živel, je-
hož ničivá síla byla mimořádná a nikdo nepočítal s tím, že se v naší repub-
lice může objevit. Zpráva o řádění tornáda nás zastihla na schůzi rady obce 
a v té době jsme ještě netušili, jak je situace v obcích vážná. Druhý den, 
v pátek, jsme se rozhodli, že uspořádáme materiální sbírku pro postižené 
obce. Sbírka probíhala od 12 do 17 hodin v průjezdu knihovny a do její or-
ganizace se zapojilo několik členů zastupitelstva a komisí rady obce, včetně 
jejich rodinných příslušníků. Během těchto pár hodin občané Kobylnic při-
spěli velkým množstvím materiálu, zejména úklidových prostředků a bale-
ných vod. Některým občanům se podařilo sehnat i tolik potřebné plachty 
na zakrytí střech. Pomoci se vybralo takové množství, které nebylo možné 
převést obecním osobním autem, jak jsme původně předpokládali. Snažili 
jsme se jednat rychle. Telefonní linka na krizový štáb byla stále obsazená, 
ale přes osobní kontakty jsme se dopátrali informace, že se pomoc shro-
mažďuje v hasičské zbrojnici v Břeclavi. Na druhý den ráno se nám poda-
řilo zajistit převoz dodávkou, kterou nám jedna firma zdarma poskytla  
i s řidičem. 

V sobotu kolem 9. hodiny jsme dorazili k hasičské zbrojnici v Břeclavi té-
měř ve stejný čas, kdy technické služby města nakládaly nashromážděnou 
materiální pomoc k převozu do skladu v Břeclavi. Nabídli jsme, že jim s pře-
vozem pomůžeme a doložili jsme naši z třetiny prázdnou dodávku. Byli jsme 
tedy jedni z prvních, kteří dovezli materiální pomoc do skladu, kde ji dob-
rovolníci dále třídili. Plachty se nechávaly na rampě, a ještě během doby,  
co jsme vykládali ostatní materiál, byly odvezeny hasiči do postižených obcí. 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Opět se ukázalo, že mnoho 
z vás chce pomáhat.

Sběrný dvůr v Kobylnicích

Hned na úvod musím zvolat: „Važme si jej!“. Ne každá obec naší velikosti 
má sběrný dvůr, natož přístupovou rampu pro snadné vykládání odpadů 
do kontejnerů. Velikosti obce je také přizpůsobena provozní doba. Není 
možné, aby byl dvůr otevřen denně, tak jako ve městech s mnohonásobně 
vyššími rozpočty.

Sběrný dvůr má za sebou rok provozu a pořád se učíme. Obsluha dvora 
se učí, jak dvůr přizpůsobit požadavkům občanů a také tomu, aby odpady 
byly tříděny efektivně pro jejich další využití a likvidaci. Občané se zase učí, 
jak a kam vytříděné odpady odkládat. Mnozí z vás ještě pořád tápou v tom, 
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jaké druhy odpadů do sběrného dvora patří. Na to je jednoduchá odpověď. 
Sběrný dvůr je zřízen pro sběr a třídění odpadů z domácností. Tedy lze sem 
odvést vytříděné odpady, které vznikají při běžném provozu domácnosti. 
V našem sběrném dvoře lze nad tento rámec odevzdávat i dva druhy odpa-
dů, které nepochází z domácností, a proto je jejich příjem zpoplatněn. Jsou 
to pneumatiky, které musí být bez disku, a stavební suť z drobných oprav 
domu. Stavební suť smí být přijímána jen bez nebezpečných látek, jako je 
například asfaltová izolace a azbest. Likvidaci stavebního materiálu obsa-
hující nebezpečné látky si musí zajistit každý stavebník sám. Tyto odpa-
dy za poplatek přijme společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve sběrném 
dvoře v Líšni nebo na skládce v Žabčicích.

Jak už jsem zmínila, snažíme se na sběrném dvoře třídit odpad tak, aby bylo 
možné jej následně co nejefektivněji využívat. Uvedu zde příklad u několika 
komodit:

Papír prosím třiďte zvlášť na novinový, kam patří i letáky, a na ostatní 
kartonový papír. U takto vytříděného papíru jsou menší náklady na recyk-
laci.

Plasty do sběrného dvora vozte jen objemnějšího charakteru, které se 
nevejdou do žlutých popelnic na sběrných místech. Také rozměrnější poly-
styren vozte do sběrného dvora, kde se zvlášť odkládá do vaků. 

Z kovů třídíme zvlášť hliník (např. plechovky od nápojů označené „ALU“).
U nábytku je třeba vytřídit zvlášť dřevo (i dřevotřísku), které se odváží 

do drtičky a dále zpracovává. Dřevo tedy nesmí obsahovat čalounění, sklo 
apod. Kovové části může obsahovat jen v malém množství.

Objemný odpad se odváží na skládku. Z tohoto důvodu před odvezením 
do sběrného dvora prosím oddělte, pokud jsou demontovatelné, dřevěné 
a kovové části, které by jinak zbytečně skončily na skládce. Že s rostoucím 
množstvím vyprodukovaného odpadu narůstají i poplatky za likvidaci snad 
ani nemusím zmiňovat.

Bioodpad třídíme zvlášť na bioodpad a drobné větvičky do průměru 
1 cm a zvlášť větve nad průměr 1 cm. Prosíme tedy, abyste dovezli odpad 
už z domu takto přetříděný.

Jedlé tuky musí být jen rostlinného původu.
Toto je několik postřehů z ročního provozu sběrného dvora. Seznam 

všech vybíraných odpadů je uveden na webových stránkách obce a na  
informační tabuli na bráně sběrného dvora.

Děkujeme vám všem, kteří odpad třídíte a chráníte tak nejen životní pro-
středí, ale snižujete i náklady na likvidaci nevytříděného směsného odpadu. 

Alena Ulbrichová
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STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE

15. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 24. 6. 2021. 
Zastupitelstvo obce schválilo:

•   Roční účetní závěrku a závěrečný účet obce Kobylnice
Výkaz FIN 2-12 M po konsolidaci: 
     Příjmy  26 164 945,28 Kč 
     Výdaje  20 405 624,24 Kč 
     Financování   –5 759 321,04 Kč 
Výkaz zisku a ztráty:   
     Výnosy 32 521 005,38 Kč
     Náklady 23 770 064,51 Kč
     Výsledek hospodaření 9 962 000,87 Kč
     Výsledek po zdanění  8 750 940,87 Kč

•   Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu
•    Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitostí s koeficientem 2,2 s účinností od 1. 1. 2022
Všechny zápisy ze Zastupitelstva obce Kobylnice jsou zveřejněny na webo-

vých stránkách obce.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

Rada obce:
•    schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  

na program podpory rodinné a seniorské politiky ve výši 36 000 Kč.
•    schválila věcný dar – ceny pro děti, které se zúčastní aktivity ke dni dětí  

v ZŠ celkem v ceně 1 833 Kč
•    jmenovala paní Danu Cecálkovou členkou sportovní komise s účinností  

od 1. 6. 2021
•    schválila Smlouvu o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru 

využitelných odpadů včetně obalové složky s firmou Šrot Gebeshuber s.r.o.
•    schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

v rámci programu podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomo-
ravském kraji v roce 2021 ve výši 44.800

•    schválila nákup Dluhopisů DRFG Bond I.21 – 2021–2024
•    schválila Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnos-

ti mezi obcí Kobylnice a Povodí Moravy, s.p. (z důvodu realizace rekonstrukce 
vozovky ke sběrnému dvoru)

•    schválila Plán rozvoje sportu do roku 2025
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•    schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Kobylnice a EG.D, a.s. pro vedení nn pro 10 rodinných domů budovaných 
v ulici U Řempa

•    schválila dar stárkům na zapůjčení krojů ve výši 15.000 Kč
•    schválila jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

víceúčelového hřiště s umělou trávou“ firmu JM Demicarr, s.r.o. 
•    schválila roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. a schválila zlepšený 

hospodářský výsledek ve výši 236 864,19 Kč
•    schválila Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi 

obcí Kobylnice a CETIN a.s. (z důvodu realizace rekonstrukce vozovky ke 
sběrnému dvoru)

•    schválila dar právnickým osobám postiženým tornádem – obcím Hrušky, 
Lužice a Mikulčice, městysu Moravská Nová Ves a městu Hodonín, každé ve 
výši 20.000 Kč

•    schválila finanční dar ve výši 7.000 Kč ve prospěch střediska Junáka Šlapanice
•    schválila věcné dary pro žáky v první třídě ZŠ Kobylnice a finanční dar rodi-

čům těchto dětí s trvalým pobytem v obci a to ve výši 1.000 Kč
•    schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 

Kobylnice a EG.D, a.s. pro vedení nn pro stavbu Za Humny na pozemku 652/42 
•    schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 716/21 o výměře 25 m2 

a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Kobylnice a EG.D a.s. mezi obcí Kobylnice a EG.D, a.s. pro vedení nn pro  
10 rodinných domů v lokalitě Pod Kopcem

•    schválila dar Kobylnickému impériu, z.s., ve výši 20.000 Kč
•    objednala práce na péči o veřejnou zeleň ve vymezených lokalitách od pana 

Brtníka na rok od 1.10.2021 do 30.9.2022 
•    schválila nákup a montáž herního prvku Pexeso na školní zahradu

 Jaroslava Urbánková, obecní úřad

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?
Takto bychom se mohli ptát v tomto prapodivném roce, jehož začátek se nesl 

ve znamení přísných epidemiologických opatření. Z toho důvodu jsme ani my 
nemohli uspořádat akce, které každoročně probíhaly. Na začátku roku se neko-
nala členská výroční valná hromada sboru, bohužel nebylo možné uspořádat 
ani tradiční Ostatky a dětský karneval. Na konci jara jsme nepořádali ani již tra-
diční okrskovou soutěž mladých hasičů v požárním sportu. První námi pořádaná 
akce tak byl sběr železného šrotu, jehož výtěžek, jak se dočtete v následujícím 
odstavci, posloužil dobré věci.
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Všichni ještě máme v živé paměti událost, která v podvečer 24. června za-
sáhla do života v několika obcích na Podluží. Tornádo, které se jižní Moravou 
prohnalo, za sebou zanechalo šest obětí, přibližně 200 zraněných a mnoho lidí 
bez přístřeší. V následujících dnech se v celé naší zemi zvedla nebývalá vlna 
solidarity a ochoty pomoci. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal finanční sbír-
ku, která vynesla neuvěřitelných 119.000,- Kč. Sbor dobrovolných hasičů věno-
val 20.000,- Kč, což byl výtěžek ze sběru železného šrotu, a zásahová jednotka 
k této částce přidala dalších 10.000,- Kč. Celkový výtěžek tedy činil 149.000,- Kč. 
Prosba mnoha dárců z řad Kobylnických občanů byla, aby peníze, které darovali, 
posloužily konkrétním lidem. Rozhodli jsme se proto výtěžek rozdělit na 4 rovné 
díly po 37.250,- Kč, které jsme věnovali čtyřem rodinám. V Mikulčicích jsme 
zmíněnou částku věnovali rodině Hromkových, které jsme v průběhu července 
rovněž pomáhali s výstavbou štítů a konstrukcí střechy. Částku 37.250,- Kč jsme 
také předali rodině Tichých z Moravské Nové Vsi, rodině Zugárkových a rodině 
Štěrbových, obě z Hrušek. Zugárkovi, Štěrbovi ani rodina Tichých tolik „štěstí“ 
jako Hromkovi neměli, přišli o celý dům. Všem čtyřem rodinám jsme slíbili, že 
vám, kobylnickým dárcům, vyřídíme velké díky za finanční pomoc. Moc si této 
vaší pomoci váží. Já přidávám poděkování i za Sbor dobrovolných hasičů a sme-
kám pomyslný klobouk.

S koncem léta končila i pomoc mnoha dobrovolníků, jak jsme ale sami viděli, 
práce je po tornádu stále mnoho. My jsme v průběhu srpna pomáhali v Hruš-
kách jedné rodině s výstavbou nového bydlení a rozhodně nekončíme. Počítá-
me s tím, že i v průběhu podzimu budeme dle možností a potřeby místních, 
s nimiž jsme v kontaktu, pomáhat dál.

Zatím poslední letošní akcí, kterou Sbor dobrovolných hasičů pořádal, byl již 
tradiční Den muziky pro zdraví. Ačkoliv ještě těsně před začátkem se zdálo, že 
nám počasí nebude přát, nakonec se ukázalo i sluníčko a mohli jsme tak spolu 
s vámi strávit hezké odpoledne a večer. Děkujeme kapelám Šlak, Mandala ban-
da a DJ Kennymu, kteří na Dni muziky pro zdraví vystupovali. Děkujeme také 
vám všem, kteří jste přišli a finančně nás podpořili. Velký dík patří panu Petru 
Florianovi, hlavnímu pořadateli této akce. Rád bych také poděkoval těm členům 
sboru a jejich rodinným příslušníkům, kteří se do organizace Dne muziky pro 
zdraví zapojili. Celý výtěžek z akce bude věnován Dětské nemocnici v Brně.

Přejeme vám všem krásné podzimní dny a budeme se těšit na viděnou při 
dalších akcích. Za SDH Kobylnice Jiří Pecl

PS: Protože mnoho z nás má rodinu a pracovní povinnosti, nemůžeme lidem 
zasaženým tornádem vždy operativně nabídnout pomoc v rozsahu, v jakém by 
byla potřeba. Pokud by tedy kdokoliv ze čtenářů těchto řádků (raději plnole-
tých) chtěl pomoci, napište mi, prosím, SMS na tel. 605 851 752, zařadil bych 
vás do SMS oběžníku.
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STÁTNÍ SVÁTEK KOBYLNIC 2021
V loňském roce se uskutečnil první „Státní svátek“ Kobylnic. Pro velký 

úspěch u občanů a s ohledem na letošní covidovou situaci, která opět nebyla 
příznivá pro uspořádání jednotlivých jarních kobylnických akcí, jsme se rozhodli 
společně se sportovní komisí tento svátek uspořádat znovu. Svátek se konal  
po celou sobotu 4. září za velmi krásného počasí. 

Po deváté hodině vyjela skupinka místních nadšených cyklistů na cyklostezky 
v okolí Kobylnic. Naplánovaná trasa vedla do Sokolnic, přes Blučinu, Vojkovice, 
Rajhradice, Chrlice a zpět přes Sokolnice do Kobylnic. Celkem ujeli 36,1 km. 
Cestu si náramně užili, přijeli s úsměvem na tváři. 

Zároveň v 9.00 hodin začala slavnostním zapálením ohně tradiční Dětská 
olympiáda. I letos se zúčastnilo přes 70 dětí, které závodily ve skoku do dálky, 
v hodu do dálky, v běhu přes překážky, mladší děti ve skákání v pytli a starší děti 
v chůzi na chůdách. Chůdy byly k dispozici po celé odpoledne a téměř pořád na 
nich stály nějaké nožky. 

Než byly spočítány výsledky, byla připravena speciální soutěž ve fotbalových 
nožičkách, do které se mohli přihlásit dobrovolníci ve věku 0–99 let.  
Na 1. místě se umístil Honza Urbánek, který jich udělal 115, na 2. místě Roman 
Špondr se svými 99 a na 3. místě Dan Sedlák s 38 nožičkami. Čekaly na ně 
odměny – dresy našich fotbalových ligových hráčů. Pro nejlepší sportovce byly 
připraveny zvláštní ceny, a to podepsaná trička od olympijské vítězky tenistky 
Barbory Krejčíkové a batohy podepsané Šárkou Kašpárkovou a Lucií Šafářovou. 

Nejúspěšnějšími kobylnickými olympioniky byli Klára Brtníková, Eliška 
Novotná a Vilém Krejčiřík. 

Na závěr olympiády bylo s nejlepšími sportovci natočeno krátké video, 
které bylo zasláno trenérovi Barbory Krejčíkové Alešovi Kartusovi na turnaj US 
Open do Ameriky a video všech zúčastněných dětí s pozdravem pro Barboru 
Krejčíkovou. Adresáti videa již zhlédli a moc za ně děkují. 

Poté následoval stolní curling. Každý, kdo chtěl, měl možnost si tuto hru 
vyzkoušet. Zájem zahrát si miniturnaj byl velký, bohužel z kapacitních důvodů si 
každý zasoutěžit nemohl. Je to ale opravdu návyková hra.

V 15 hodin se odehrálo pro menší děti představení divadla spolu NAVLNCE – 
Kde spí motýli. Všichni diváci, zvláště ti malí, se dobře pobavili.

Od 16 hodin začalo utkání čtyř družstev v sousedských hrách. Čekaly na ně 
čtyři soutěže: 

Přeskoč, přelez, nepodlez, kde soutěžící měli za úkol co nejrychleji se pomocí 
dvou kastlů od piva přesunout na druhou stranu parketu, aniž by se dotkli země. 

Druhý úkol byla Tichá pošta. Zde soutěžící museli v limitu 1 minuty uhodnout 
co nejvíce slov pomocí slovního popisu. 
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Ve třetím úkolu Jdi do toho po hlavě měl jeden soutěžící zavázané oči, 
na hlavě silonku s tenisovým míčkem a pomocí svého navigátora musel co 
v nejkratším čase srazit lahve s vodou. 

U čtvrtého úkolu Táhneme za jeden provaz měli soutěžící k sobě svázané 
nohy tak, že tvořili jednoho hada a museli se co nejrychleji dostat přes parket 
tam a zpět. Samozřejmě to měli trochu ztížené připravenou překážkou, kterou 
museli zdolat. 

Na 1. místě se umístilo družstvo USB, na 2. místě Komeťáci, na 3. místě 
ŤukŤuk a na 4. místě ZOO banda. 

Po skončení sousedských her na nás čekali na workoutovém hřišti mladí 
svalovci, kteří předvedli dechberoucí výkony. Mohli jsme vidět sestavu plnou 
dipů, kliků, bicepsových shybů, přítahů, salt… Bylo to dynamické vystoupení 
plné adrenalinu a síly. Kluci děkujeme!

Potom nám po celý večer hrál DJ Dušan Alka alias PAT a MAT.
Na závěr celého dne se nad našimi hlavami rozzářil ohňostroj.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen členkám a členům kulturní komise, 

sportovní komise, ale i jejich pomocníkům. Zejména děkujeme Luďkovi 
Boháčkovi, který po celý den tuto akci úžasně moderoval, Petru Florianovi za 
ozvučení, Pavlu Julínkovi za sponzorský dar, restauraci Sokolovna, která zajistila 
občerstvení a zapůjčila skákací hrad, TJ Sokolu Kobylnice za fotbalové hřiště, 
Pepovi Smetanovi za ohňostroj, zdravotnici Míše Topolenko a obci Kobylnice za 
její podporu.

 Jarka Urbánková za kulturní komisi

ROK 1921 V OBECNÍ KRONICE
Na základě zápisů v Pamětní knize Kobylnic na stranách 140 až 144 zpracoval 
Michael Ulbrich.

Ve školním roce 1921/22 na počátku školního roku zapsáno bylo na naší škole: 
77 chlapců a 96 děvčat = 173 žáků. V první třídě vyučovala učitelka Dostálová 
Anna, ve druhé třídě vyučoval řídící učitel Pokorný Karel, ve třetí třídě vyučoval 
učitel Vašíček Josef.

Dle zákona z r. 1920 zvolena nová místní školní rada. Za učitelstvo zvolen 
Karel Pokorný, řídící učitel, a Dostalová Anna, učitelka. Za čs. nár. soc. zvolen Šeb. 
Svoboda a Pecl Jan, za stranu lidovou Petr Paulík, za soc. dem. Klaška Vincenc. 
Předsedou zvolen Šeb. Svoboda. 

15. února 1921 provedeno bylo sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl řídící učitel 
Karel Pokorný. Sčítání konáno sčítacími archy, které přednostové domácností sami 



8

vyplňovali. Kdo arch nedovedl vyplniti, vyplnil za něho sčítací komisař, který sbíral 
archy dům od domu a na místě zjišťoval a opravil nesprávnosti. Napočteno 843 
obyvatel, z nich 390 mužů a 453 žen. Všichni byli národnosti české. Dle náboženství 
bylo 832 římských katolíků a 11 bez vyznání.

Vyživování lidu bylo řízeno státem a od obávaných obilních ústavů 
a hospodářských rad. Pro Kobylnice činil předepsaný kontingent k odvezení  
725 q obilí a 60 q brambor. Maximální ceny obilí byly: pšenice a žito 195 Kč, 
brambory 42 Kč. Spotřební kvóta na osobu pro samozásobitele stanovena pro osobu 
20 kg od 14 let, do 14 let 10 kg moučných výrobků na měsíc. Pro samozásobitele 
ponecháno 250 kg pro osobu na rok. Dle nařízení přede žněmi nařízeno, že osoby, 
neb rodiny, jejichž příjem je větší než 10.000 Kč, nemají právo na chudinské  
zásobování.

V tomto roce byla největší drahota všech výrobků. Keťasení dosáhlo svého 
vrcholu. Tak na příklad byl oblek mužský za 1.600 Kč, botky 350 Kč, spodky 120 Kč,  
ponožky 50 Kč, košile 160 Kč, klobouk 180 Kč, 1 m plátna 30-40 Kč, cívka nití 
20 Kč, nejlacinější tvrdá ložnice 14.000 Kč, dětský vozík sportovní 1.000 Kč až   
1.400 Kč, obyčejné záclony 800 Kč, zkrátka závratné sumy.

Leden a únor byl mírný. Největší mrazy 14 °C. Většinou pohybovala se teplota 
na 0 °C. Koncem zimy nastalo teplé počasí. Koncem května a začátkem června 
byla u nás velká vedra. V druhé polovině června se ochladilo a pomrzly kukuřice 
a brambory. Objevily se řepné housenky, které ničily řepu. Podzim byl velmi suchý, 
že bylo nutno jetele zaorat.

Mladé dělnictvo bylo z valné části nezaměstnané, neboť byla krize průmyslu. 
U školy byly vykáceny lípy. Školní budova opravena nákladem 18.363,12 Kč.

ELEKTRIZACE

Již před válkou bylo v obecním výboru jednáno o elektrizaci obce, leč akce 
nevedla k cíli pro nesvornost občanstva. Po válce akce elektrizační znovu se 
rozvířila. Bylo mnoho lidí, kteří zásadně se stavěli proti elektrizaci. Teprve r. 1921 
zvolen elektrárenský výbor: Sedlák Tomáš, starosta, Pokorný Karel, řídící učitel, 
Majzl Josef, krejčí, Svoboda Julius, rolník, Beneš Alois, cestář a Kuda Vojtěch, rolník. 
Tento výbor provedl elektrizaci. Hlavní zásluhu a řízení elektriky má pan řídící učitel 
Karel Pokorný, neboť všechny písemné práce, pochůzky a jednání konal obyčejně 
sám a s nevšední ochotou.

Obec přistoupila jako akcionář ku společnosti ZME (Západo-Moravských 
Elektráren) obratem 24.000 Kč. Mezi občany bylo nutno upsati, neb půjčkou 
opatřili 110.000 Kč. Občané s nevelkou neochotou peníze zapůjčovali. Výpůjčka 
učiněna od záložny v Praci. Když obnosy byly zajištěny, zadána byla stavba elektrické 
sítě a transformátoru firmě Inženýr Holík a Podroužek. Instalace v bytech občanů 
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prováděly různé firmy. Se stavbou sítě započato 24. října a do provozu dáno 
1. ledna 1922. Při stavbě vypomáhali nezaměstnaní dělníci z Kobylnic.

Od 1. 10. 1921 dostává obecní strážník 400 Kč měsíčně. Skutečný příjem obce 
za r. 1921 činí 52.624,59 Kč, skutečné vydání obce za rok 1921 činí 54.049,12 Kč. 
Jeví se schodek 1.424,56 Kč. Obecní jmění v r. 1921 činí 57.910,72 Kč.

ČINNOST SPOLKŮ

Sbor dobrovolných hasičů účastnil se 2 požárů (Mittrovský, Ponětovice, 
Schmid, Dvorska), pořádal 1 veřejné cvičení a 4 přednášky. Orel pořádal slavnost 
svěcení praporu a polní mši. Sokol pořádal veřejné cvičení, 4 divadla, tělocvič-
nou besídku a 4 přednášky. Organizace mládeže čs. nár. soc. pořádala 8 před-
nášek, manifestaci, zájezd na Buchlov. Místní družina čs. váleč. pošk. pořádala 
vánoční nadílku pro děti.

Zapsal Vašíček Josef, kronikář. 
Členové letopisecké komise: Svoboda Julius, Cyril Bartůšek.

A OPĚT JSOU TADY: 

PODZIMNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ
Podzim je tady, všichni ukládáme své zahrady k zimnímu spánku, a proto, jako 

každoročně, připomínám: spalování suchých zbytků ze zahrady upravuje obecně 
závazná vyhláška naší obce a platí přitom tato pravidla:

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

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

3. Při podzimním úklidu zahrádek je možné spalovat rostlinné zbytky také 
první a poslední sobotu v měsíci říjnu, už tedy jen 30. října, a to v době od 11.00 
do 20.00 hodin.

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

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

Prosím všechny obyvatele, buďme k sobě ohleduplní a neobtěžujme se 
navzájem více, než je to nezbytně nutné.  

 Dana Šmídová
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AKTIVITY POŘÁDANÉ OBCÍ KOBYLNICE 
školní rok 2021/2022

KLUBÍK – KLUB MAMINEK KOBYLNICE
Zveme všechny maminky s dětmi, které by chtěly přijít a něco hezkého 
si vyrobit, zahrát si nebo jen tak si popovídat, … zažít hezké dopoledne 
s dalšími dětmi a maminkami.

Klubík se schází každé úterý od 9.15 do 11.15 hodin 
v klubovně ve dvoře za knihovnou.
Vstup je zdarma.

Klub vede: Magdalena Martinásková

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
KDY: 9.15 – 10.15 hod. každou středu
KDE: sokolovna Kobylnice
Cvičení vede Mgr. Gabriela Brtníková
Cena:  200 Kč / pololetí, 

400 Kč / šk. rok
Platba se vybírá na obecním úřadě

KLAS – KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ KOBYLNICE

KLAS se schází každé druhé pondělí v 9 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Nejbližší setkání bude v pondělí 11. října 2021. 

Trénujeme hlavně paměť, luštíme různé rébusy, kvizy, občas pořádáme spo-
lečné výlety. 

Tak neváhejte a přijďte mezi nás. Noví senioři jsou vítáni kdykoliv  
v průběhu roku.

Klub vede paní Ing. Zdenka Karmazínová
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CVIČENÍ PRO ŽENY 
probíhá každou středu v době mezi 18.45 a 19.45 hod. Zveme všechny 
ženy. Vezměte si s sebou přezůvky, podložku na cvičení a pití. 
Cvičení povede Hela Dvořáčková po ukončení nemoci, náhradní cvičitelka 
(cca na půl roku) bude Mgr. Gabriela Brtníková. 
Platba bude probíhat v úvodních hodinách a její výše bude záležet na počtu 
přihlášených.

POZVÁNKY

Komise pro děti a mládež Vás zve 

Světluškový průvod 
na vítání Martina 11. 11. 2021. 

Bližší informace budou na plakátcích, webových  
stránkách obce a v hlášení obecního rozhlasu. 

Těšíme se na vás!

Babské hody 2021
Pokud to epidemiologická situace dovolí, a my pevně doufáme, že ano, 
chtěly bychom vás srdečně pozvat na „Babské hody“, které se budou 
konat 13. 11. 2021 od 20.00 hod. v sále sokolovny v Kobylnicích.

Těší se na vás Kobylnické stárky

ROZSVĚCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU

se uskuteční o první adventní neděli 28. listopadu 2021.  
Hodina bude upřesněna na plakátcích a v hlášení 

obecního rozhlasu.

Srdečně zveme všechny obyvatele.
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STRÁNKY PRO DĚTI

Protože máme v Kobylnicích šikovné hasiče, zopakujeme si: 

Náš požární hlásič 
slyší každý hasič.

Rozběhne se čiperně 
do zbrojnice k cisterně.

Zrádný požár tropí škody, 
cisterna je plná vody.

Voda plamen uhasí, 
popadnem ho za vlasy.

Oheň tiše zasyčí, 
to jsou páni hasiči.

Hasí v domech, lesích, sadech, 
na zámcích i hradech, 
nakonec se poplácají po bolavých zádech.
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A čísla tísňového volání? Pamatujme:

150 hasiči, oheň jenom zasyčí 
155 lékař jede hned 
158 znám, policistu zavolám 

Kdybyste si všechna tři čísla přece jen zapamatovat nemohli, vždycky vás ještě 
zachrání

„stodvanáctka čarovná – záchranáře přivolá“¨
112 je mezinárodní číslo tísňového 
volání, které funguje po celé Evropské 
unii i v některých dalších evropských 
státech a někdy se dovoláte, i když to 
vypadá, že zrovna nemáte signál (stačí, 
abyste byli na dosah signálu třeba 
i jiného operátora).

Tuto linku obsluhují v ČR právě hasiči, ale 
pokud je potřeba mohou rychle přivolat 
na místo nehody také policii a lékaře.

A teď trošku podzimní:  

Kaštan

Už je podzim, listí žloutne, 
ve větru se kaštan zhoupne.  
Chvilinku se pohoupe,  
pak se z slupky vyloupne. 
 
Padá dolů volným pádem, 
letí dolů, padá na zem. 
Naštěstí se nerozbije, 
z trávy kousek vyčuhuje.
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Podzim vchází do dveří

Podzim vchází do dveří, 
žloutne listí, den se krátí, 
nikdo ani nevěří,  
že už krásné léto končí, 
podzim vchází do dveří. 
 
Ze stromů se hrušky smějí, 
jablíčka jsou červená,  
podzim, ten z nás pro každého 
na zahradě něco má. 

Hejna ptáků odlétají, 
naposled jim máváme, 
letí, letí pod oblaky 
do té dálky neznámé. 

 
Pole jsou už bez obilí, 
vítr na nich skotačí, 
každé ráno více studí,  
každý den je jinačí. 
 
A kdo zlatem barvil stráně,  
víme to či nevíme, 
je to podzim, krásný podzim, 
zdravíme tě, podzime.
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POMOC OBĚTEM KRIMINALITY
je nyní na jižní Moravě dostupnější

Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území Jihomoravského kraje provoz 
první mobilní poradny pro oběti kriminality v České republice.

Nestátní nezisková organizace Bílý kruh bezpečí letos slaví 30 let poskytování 
pomoci obětem kriminality. V letošním jubilejním roce činí další významný krok 
směrem k obětem. 

V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osobností Jihomoravského kraje 
pokřtěna první mobilní poradna BKB v České republice. Smyslem tohoto pilotního 
projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí. 
Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout na 
potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, 
složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. 
Stejně tak oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, 
vydírání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů pomoc nevyhledají, ač ji 
potřebují. Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním prostorem 
připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. Vozidlo bude plnit dvojí 
roli. V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu 
bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních akcích pro veřejnost.

V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné se obrátit na telefon 
732 842 664 nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.

REGIONÁLNÍ ZNAČKA PRO BRNĚNSKO

– originální produkt® má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště učila další 

krok v podpoře místních podnikatelů, a to založením vlastní 
regionální značky BRNĚNSKO originální produkt®.

První certifikáty byly slavnostně předány u příležitosti Dnů Slavkova na 
řemeslném jarmarku v sobotu 29.5.2021 v překrásném prostředí Rubensova sálu 
zámku Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci setkat s čerstvě 
oceněnými produkty. Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zájemci měli 
možnost seznámit se s myšlenkou regionální značky a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, přes 
Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která 
koordinuje 30 značek po celé republice. Regionální značku získají výrobky, které 
jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, 
a které svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si 
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koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt splňuje 
standardy regionálního značení.

První certifikované výrobky regionální značkou BRNĚNSKO originální výrobek: 
keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské víno Pavla Husáka 
z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky 
Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno 
z Vinařství u Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská móda Lenky 
Miczkové z Hajan, med Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální šitá móda 
s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy z Březiny, 
Vildenberské pivo Aleše Šmerdy z Holubic, moravské zemské víno z vinařství 
Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic, víno, 
mošt a želé z rodinného bio vinařství Válka z Nosislavi. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

www.slavkovskebojiste.cz

PUTOVNÍ KŘIŠŤÁLOVÁ POPELNICE
se stěhuje z jihočeského Vimperka do Chocně!

Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili.  
Od této aktivity je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené 
komplikace. V průměru tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř  
67 kilogramů skla, papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně 
ale třídili lidé nejlépe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž 
obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“. Ty nejlepší ocenili zástupci 
Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem 
soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající 
konference Odpady a obce 2021. 

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR 
zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do 
užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších 
měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Tři nejlepší z každé 
kategorie bývají oceněni a jejich jména byla odtajněna na slavnostním večerním 
ceremoniálu v Hradci Králové!



17

Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí  
od 501 do 5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku v kategorii nad  
5 000 obyvatel vystoupalo město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové 
hranoly s modelem popelničky. Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se 
na obou březích řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká 
Křišťálová popelnice. A jméno vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na 
této slavné putovní trofeji. 

Co je hodnoceno?
Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili 

automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje 
nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak 
o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové 
podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů 
poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. 
Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou 
komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního 
odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob). 
Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také 
obce, které sbírají všechny povinné komodity. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2020

Absolutní vítěz: Choceň
kategorie Obce do 500 obyvatel:

1. Tvrdkov
2. Třebsko
3. Onšov

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Majetín
2. Černá Hora
3. Cejle

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Choceň
2. Doksy
3. Uherské Hradiště

Kontakt pro média:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz,  
tel.: 602 186 205 
Josef Mojžíš, oddělení komunikace, EKO-KOM, a.s., josef.mojzis@ekokom.cz,  
tel.: 724 344 188
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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Mobilní poradna pro oběti kriminality 

Představení ve video spotu zde: https://youtu.be/Hqv4-3UbIWI 

Provozovatel: Bílý kruh bezpečí, z. s., regionální pobočka Brno 

Kdo pomoc poskytuje: zpravidla dvojice dobrovolníků organizace (právník a psycholog/soc. pracovník) 

Komu je služba určena: oběti, svědkové a pozůstalí po obětech trestných činů, kteří nemohou využít ambulantní službu 
v brněnské poradně (např. z důvodu zdravotního omezení, izolace, vzdálenosti apod.). Služba pokrývá primárně 
Jihomoravský a Zlínský kraj. 

Jak zorganizovat konzultaci: zavolat na tel. 732 842 664 a předat základní informace o své situaci, návrh místa setkání 
a časové možnosti + své telefonní spojení 

Co očekávat: mobilní poradna je vozidlo dodávkového typu, které pro výjezd zakryje označení organizace, aby byla 
zachována diskrétnost služby (viz foto níže). Vnitřní prostor vozidla slouží jako konzultační „místnost“. 
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