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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!

Loni jsem touto dobou psal ve svém slovu, že rok byl – kvůli kovidu – jakýsi 
nepovedený. Přitom nových přírůstků nemoci v loňském listopadu už ubývalo 
a zdálo se, že na jaře letošního roku už by mohlo být po problémech. A skutečně 
– v teplých měsících roku se míra onemocnění touto chorobou významně snížila 
a v létě byla společenská omezení vlastně jen minimální. Proběhly hody a v září 
i „Státní svátek Kobylnic“. 

Jenže potom se všechno změnilo. Nejdřív nás trochu vystrašil prudký nárůst 
nemocných v Praci a potom už to začalo naplno na všech stranách. V době, kdy píšu 
tento úvodník, je v Kobylnicích 35 nemocných, a to je třikrát více, než v nejhorším 
období roku 2020. Někteří hejtmani žádali vyhlášení nouzového stavu, protože 
nemocnice už mají plno pacientů a zároveň začínají mít taky nemocný personál. 
Škola ve Šlapanicích byla uzavřena mimo jiné i proto, že byli nemocní nejenom 
žáci, ale i kantoři. A v takové době se máme chystat na Vánoce?

No samozřejmě! Možná, že nám nakonec ty výše popsané okolnosti pomohou 
přemýšlet o přípravě svátků trochu jinak než obvykle. Třeba si uvědomíme, že 
očekávání Ježíškových narozenin nemusí být nutně naplněno sháněním dárků 
v přeplněných supermarketech, ale spíš takovou domácí přípravou na pokojné 
a přátelské prožití svátků v rodinném kruhu. 

Antoine de Saint-Exupéry napsal v Malém princi, že „správně vidíme jen 
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné“. Přál bych vám všem, abyste pod 
stromečkem měli třeba jen málo balíčků, ale abyste tam našli o to více těch věcí 
očima neviditelných, jako je pokoj, láska, rodinná pospolitost, přátelství, zdraví…  
(a každý ať si přidá, co by jeho srdce vidět chtělo).

 Váš starosta Lubomír Šmíd

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
S blížícím se koncem roku je zde zase příležitost k rekapitulaci. Moje ohléd-

nutí opět směřuje do oblasti péče o veřejnou zeleň v naší obci.
V jarních měsících jsme nechali odbornou firmou provést redukční a zdra-

votní řezy na některých vzrostlých stromech v ulicích a na výletišti. Zároveň 
muselo dojít ke kácení sakur na hřbitově z důvodu prorůstání kořenů do hrobo-
vých míst. Vždy postupujeme tak, že pokácené stromy nahrazujeme jinými. Na 
podzim tedy došlo k výsadbě nových stromů, a to druhem, který nám doporučili 
arboristé. Vybrali Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘, česky muchovník stromovitý 
– strom s malou korunou, která není naroubovaná a nebude tedy tak mohutnět 
jako předešlé sakury. Má menší kořenový systém. Vše ještě pojistili tím, že mezi 
stromy a obruby uložili protikořenící plastový pás a zároveň stromy vysadili dále 
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od hrobových míst. Snažili jsme se tedy udělat maximum pro to, aby stromy 
na hřbitově mohly žít déle než sakury a plnily funkci zlepšení klimatu. V letních 
měsících je zde vzduch sálající z náhrobků a štěrku velice horký. 

Stejnou funkci mají i stromy vysázené podél cyklostezky. Díky zajištění následné 
péče odbornou firmou a také příznivému počasí došlo k téměř stoprocentnímu 
ujmutí stromů, což nás jistě všechny těší. Naši zaměstnanci kolem cyklostezky 
na jaře namontovali další odpadkové koše a na podzim i tři lavičky. Jen pro 
zajímavost, v naší obci a jejím okolí máme více jak 30 odpadkových košů. Vzhledem 
k přibývajícím plochám zeleně jsme se dále rozhodli, že zeleň v okolí cyklostezky 
a některých polních cest svěříme do péče externí firmy. 

V současné době máme v pracovním poměru na zajištění údržby zeleně, 
obecního majetku a úklidu obce dva muže a dvě ženy na plný úvazek, dále 
zaměstnance na částečný úvazek, který převážně zajišťuje obsluhu sběrného dvora. 
V letošním roce jsme se kromě běžných prací pustili například do nátěru laviček, 
ořezu ovocných stromořadí, odstraňování větví stromů zasahujících do komunikací 
nebo také kácení suchých dřevin podél cest. Práce je pořád dost, tak nám držte 
pěsti, ať tuto práci ve vedru i zimě, větru a někdy i dešti ve zdraví zvládáme.

Přeji všem pohodové Vánoce, pevné zdraví, málo starostí a hodně radostí 
v novém roce.

Alena Ulbrichová

SBĚRNÝ DVŮR A ODPADY
V polovině září loňského roku jsme zahájili provoz sběrného dvora. Jeho vy-

budování bylo podpořeno dotací ve výši 5,83 mil. Kč ze Státního fondu Životního 
prostředí. Raději už ani nebudu vzpomínat, kolikrát jsem v noci nespal, když se 
E.ON opozdil s realizací elektrické přípojky a my jsme nemohli sběrný dvůr ko-
laudovat nebo jsme se potkávali s nějakými podobnými problémy. 

Ale od září už běžel provoz a s potěšením jsme sledovali, že spousta lidí si 
skutečně nechala některé svoje odpady doma a teprve po rozjetí provozu sběr-
ného dvora je odevzdala. Obec totiž potřebuje, aby přes sběrný dvůr prošlo 
relativně velké množství odpadu každý rok. Dotace, kterou jsme dostali, není 
ještě definitivní a pokud bychom měli odpadů málo, znamenalo by to, že jsme 
nedodrželi původní projekt a museli bychom část dotace vracet. Tato takzvaná 
udržitelnost projektu se kontroluje 5 let a během této doby musí přes sběrný 
dvůr projít každý rok alespoň 332 tun odpadů, a to bez stavební suti. Nám se po-
dařilo během prvního roku existence sběrného dvora shromáždit a zlikvidovat 
téměř 440 tun včetně stavební suti a po jejím odečtení to činí 370 tun odpadů. 
Zatím tedy předepsané množství plníme a není signál, že bychom měli něco 
z dotace vracet. Tak teď ještě aby nám to takto vydrželo alespoň ty další 4 roky.

Jenže to není jediný úkol, který v odpadovém hospodářství máme. V letoš-
ním roce začaly platit nové zákony a vyhlášky, které nás, ale s námi i všechny 
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ostatní obce, nutí k velmi výraznému třídění odpadů. Od roku 2025 je stano-
vena povinnost vytřídit nejméně 60 % recyklovatelných složek z celkového od-
padu obce a každý následující rok z celkové produkce odpadu vždy ještě o 1 % 
více, takže cílem je 70 % třídění v roce 2035. Přitom v roce 2029 se musíme 
dostat na hodnotu max. 120 kg směsného komunálního odpadu na osobu a rok. 
V současné době se v Kobylnicích produkuje asi 165 kg netříděného odpadu na 
osobu a rok. To znamená, že třeba čtyřčlenná rodina se musí naučit vytřídit ze 
své popelnice za rok o 180 kg odpadu více než dnes. 

To vůbec nebude lehký úkol, znamená to překonat naši vlastní pohodlnost 
a skutečně usilovně začít třídit svoje odpady už na místě jejich vzniku, tedy 
doma! Zástupce firmy EKOKOM, který nás jedenkrát ročně seznamuje s vývo-
jem v odpadovém hospodářství, a to jak u nás, tak v širším okolí, nás posledně 
upozornil, že vlastně jediná komodita, kde jsme v porovnání s ostatními úspěš-
ní, je bílé a barevné sklo. Ale ve vytříděném papíru a plastech docela hluboko 
zaostáváme za průměrem, a právě tyto dva druhy odpadu se vždy ukazují jako 
hlavní složka obsahu popelnic. Proto vás vyzývám k zamyšlení, co byste moh-
li u vás doma v tomto smyslu změnit a také k tomu, abyste to skutečně také 
udělali. Podle současně platných zákonů by se nám to totiž prodražilo, protože 
nedodržení podmínek bude sankcionováno přirážkou za cenu likvidovaného od-
padu. A to by potom dopadlo zase na všechny občany.

V tom, abychom se to naučili, by nám mohly pomoci naše děti nebo naše 
vnoučata. Zkuste je do třídění odpadů vtáhnout, protože za pár let budou do-
spělí a bude to na nich. Přeji nám všem, aby se nám tento nelehký úkol podařilo 
splnit. starosta Lubomír Šmíd

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

16. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 23. 9. 2021. 
Zastupitelstvo obce schválilo:
•  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní sys-

tém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
•  Dodatek č. 3 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice.
•  Dar pro TJ Sokol Kobylnice ve výši 200 000 Kč na provozní náklady a na 

opravy budovy sokolovny, případně dalších sportovišť.
•  Smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Obcí Kobylnice a Zelená 

pole, s.r.o. – inženýrské sítě pro výstavbu RD na pozemcích p. č. 94/46.
Všechny zápisy ze Zastupitelstva obce Kobylnice jsou zveřejněny na webo-

vých stránkách obce.
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ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce:
•  schválila výsadbu 7 stromů na hřbitově od firmy Zajdina Zahrada s.r.o.,
•  schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s. 

(přeložka telekomunikačního vedení pod komunikací ke sběrnému dvoru),
•  schválila Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy na 

zprávy o udržitelnosti projektu (dotace na výstavbu sběrného dvora),
•  schválila Smlouvu o dílo s Mgr. Antonínem Brtníkem na údržbu veřejné zeleně,
•  schválila Smlouvu o vzájemné spolupráci a financování projektu „Šlapanicko – 

předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“ (obec obdrží 100 ks kom-
postérů),

•  schválila Darovací smlouvu o daru ve výši 20.000 Kč ve prospěch MAS Slavkov-
ské bojiště, z.s. na vytvoření Klimatického plánu,

•  schválila účast obce Kobylnice na procesu Audit family friendly community pro-
střednictvím Jihomoravského kraje,

•  schválila finanční dar Domovu pro seniory Sokolnice, p.o., ve výši 10.000 Kč,
•  přijala výpověď z nájmu od pana Mgr. J. Hrazdiry a schválila nájemní smlouvu za 

stejných podmínek s firmou ODDYVY, a.s. na část pozemku p.č. 811/22,
•  schválila dar do tomboly na Babské hody formou nákupních poukázek v součto-

vé hodnotě 3.000 Kč,
•  schválila předání 39 stolů, 75 kovových židlí s čalouněním a 80 židlí dřevěných 

s čalouněním TJ Sokol Kobylnice k využití na všech akcích konaných v sokolovně,
•  schválila nákup papírových parkovacích hodin a jejich rozdání po jednom kusu 

do každé domácnosti.
 Jaroslava Urbánková, obecní úřad

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2022
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat  

v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hos-
podářství. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě 
hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale 
především podnikatelů a obcí. Tento zákon jednoznačně směřuje k omezová-
ní skládkování odpadů, podpoře recyklace a využití odpadů. Počínaje rokem 
2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů 
odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. V souvislosti s novými 
zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodář-
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ství budou narůstat. Z tohoto důvodu byla obec nucena přistoupit ke zvýšení 
poplatku za odvoz komunálního odpadu občanům. Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice dne 23. 9. 2021 a její účinnost nastá-
vá dnem 1. 1. 2022. Tato vyhláška je uveřejněna na webových stránkách obce  
https://www.kobylnice.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo v listinné podobě k na- 
hlédnutí na obecním úřadu.

Zásadní změny pro občany:
•  Sazba poplatku se zvyšuje z 500 Kč na 600 Kč.
•  Zrušení poplatkové úlevy. To znamená, že sazba poplatku je pro všechny fy-

zické osoby stejná, bez ohledu na to, kolik osob je přihlášeno na stejné adrese 
k trvalému pobytu.

•  Osvobození od poplatkové povinnosti se ruší pro třetí a další dítě do 15 let věku 
žijící ve společné domácnosti.

Pokud bude poplatník požadovat osvobození od poplatkové povinnosti, 
z důvodu, že se dlouhodobě, a to po dobu minimálně 6 měsíců, zdržuje mimo 
území obce, má povinnost doložit doklad o zaplacení poplatku za komunální 
odpad v jiné obci nebo nájemní smlouvu, ve které je uvedeno, že v ceně ná-
jmu je zahrnutý i poplatek za komunální odpad, nebo potvrzení, že žije v za-
hraničí, nebo jiný doklad, ze kterého je patrné, že poplatek uhradil. Čestné 
prohlášení dle daňového řádu nelze brát jako důkazní břemeno od osvobo-
zení poplatkové povinnosti (neplatí pro osoby, které mají nárok na osvoboze-
ní ze zákona).

Poplatek za psy
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinností držitele psa je psa na Obec-

ním 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.

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).
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V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zate-
lefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přesnou 
výši poplatku sdělíme.

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

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

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

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. 

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

Poplatek za komunální odpad se začne vybírat na obecním úřadě  
od 24. 1. 2022 a musí být zaplacen nejpozději do 31. 3. 2022. 

 Jaroslava Urbánková, obecní úřad

CO SE DĚLO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Hned začátkem září žáci z 2. a 4. ročníku poslali svoje obrázky do celore-

publikové soutěže „Školák na cestách“, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní 
rozvoj, které kromě jiného podporuje i cestovní ruch. Děti měly namalovat ob-
rázek z místa, které o prázdninách navštívily a které se jim líbilo. Současně měly 
napsat krátký dopis, proč je toto místo zaujalo a proč by ostatním dětem do-
poručily jeho návštěvu. Sedm žáků ze 4. ročníku dostalo odměnu za povedené 
výkresy, které jsou vyvěšeny na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Další radost nám udělali žáci 3. ročníku, kteří se zúčastnili literárně-kreativní 
soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“. 
Letošního ročníku se zúčastnilo cca 754 dětí ze 40 škol a dalších organizací z celé 
České republiky ale i zahraničí. Naši třeťáci se umístili na 3. místě v kategorii ko-
lektivních prací dětí ve věku 9–12 let. Do soutěže poslali příběh z covidové doby 
o tom, jak se k nám covid dostal, jak se mu u nás líbí a nechce odejít. Příběh byl 
v angličtině a doplnily ho obrázky všech dětí.

V listopadu přijely do 4. a 5. ročníku dvě lektorky z Akademie mladých vědců 
z Brna s projektovým dnem Robotická ruka. Jednalo se o zážitkové vzdělávání se 
speciálními sety stavebnice LEGO. Děti si postavily model robotické ruky podle 
instrukcí, potom tento model naprogramovaly. Žáci pracovali ve dvojicích a bylo 
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jen na jejich zvážení, jakým způsobem si rozdělí úlohy během stavění. Nejen že 
si tento den děti užily, ale současně si obohatily slovní zásobu v oblasti progra-
mování.

RNDr. Michaela Bubíková, ředitelka školy
Páťáci v Brně

V říjnu byli žáci páté třídy na komentované prohlídce barokních staveb 
v Brně. Provázel je mladý průvodce, který si získal sympatie celé třídy, a tak žáč-
ci v klidu sledovali jeho výklad, pokorně chodili po Brně se zdviženými hlavami 
a u některých staveb si snad poprvé všimli i typického barokního umění. Líbili se 
jim baculatí andělíčci na Petrově, dozvěděli se, která socha je sv. Pavel a která 
je sv. Petr, do kašny na Nové radnici hodili nějaké drobné s přáním, na náměstí 
Svobody se dozvěděli vše o původu a významu morového sloupu. Bylo toho 
hodně, co pro ně bylo nové. Ale důležité bylo, že je to velice zajímalo a prohlíd-
ku hodnotili kladně. 

 Mgr. Iva Sedláčková, třídní učitelka

Laskavý listopad
Naše škola se připojila k oslavám Světového dne laskavosti, který se letos 

konal 12. listopadu. Děti, které se do happeningu zapojily, tak zažily konání dob-
rých skutků na vlastní kůži. Ve třídách vybrané děti celý den „páchaly“ dobré 
skutky a na konci vyučování byly odtajněny. Někde to bylo velké překvapení, 
jinde děti ihned odhalily třídní laskavce. V některých třídách budou děti celý 
měsíc oceňovány za dobré skutky sbíráním srdíček. 

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 nádo-
bí, aniž by jim to rodiče řekli, jiní připravili 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!

Mgr. Irena Zigmanová, školní psycholožka

Pracovní činnosti u páťáků
Víte, kolik chlapců chodí do páté třídy z celkového počtu 13 dětí? Deset! Takže 

si asi umíte představit tu aktivitu, která prostupuje celou třídou . Proto jsem si 
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do pracovních činností namyslela co nejvíce výrobků z přírodních materiálů, aby si 
děti vyzkoušely nejenom práci s brusným papírem, ale i s pilkou či kladivem. První 
větší výrobek byl hmyzí domeček. Děti musely brousit, stloukat, přibíjet králíkářské 
pletivo a nakonec i domeček naplnit přírodním materiálem vhodným pro hmyz. 
A jak se to povedlo, můžete vidět na fotce nebo na webu naší školy. Dále děti 
vyřezávaly z balzy ptáčka, v plánu máme i stromeček a v lednu krmítko. Děkuji 
všem rodičům za spolupráci při přípravě na hodiny (např. koupě kladívka nebo 
dovezení dřeva).

 Petra Štefková, učitelka pracovních činností

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Se začátkem podzimu započal i nový školní rok ve školce. Na místo loňských 

předškoláků, kteří si už naplno užívají slasti a strasti prvňáčků, jsme přivítali 
nové děti. Společně se všemi dětmi se budeme pouštět do radostných zážitků, 
rozvíjení dovedností, hledání nových kamarádství a do poznávání světa kolem 
nás.

Během prvních tří měsíců už jsme zažili mnohé. Děti se pochlubily svými 
zážitky z prázdnin, divadélka, která navštěvují mateřskou školu, nás zavedla do 
pohádky za zvířátky a představila svoje pojetí tolik známé, a přesto dětmi stále 
oblíbené pohádky O červené Karkulce.

Pěkné počasí se všemi barvami babího léta nám umožnilo časté výlety do 
přírody v okolí obce, kde děti poznávaly stromy, keře, zvířata a sbíraly přírodniny 
na tvoření a jejich vlastní kreativní využití.

Zahájili jsme také celoroční projekt se Sokolem do života – Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky. Jedná se o nejrozšířenější ucelený program pro 
rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku od 3 do 6 let. Cvičení vychází 
z dlouholeté tradice Sokola a jeho cílem je, aby se děti naučily mít rády pohyb 
a vnímaly ho do budoucna jako přirozenou součást života. Program je rozdělen 
podle věkových skupin a obsahuje motivační prvky pro děti v podobě party pěti 
zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem.

Děti z obou tříd čekala i podzimní dušičko-halloweenská zábava aneb pod-
zimní strašidelné hraní. Odvážlivci sbírali razítka za splnění úkolů, dostávali od-
měny a užívali si společný tanec a rej masek.

Jak se žije zvířátkům v lese, si na vlastní kůži děti zažily s edukativním pro-
gramem Pohádkový les. Každý mohl být strakapoudem, který hledá červíky pod 
kůrou. Dobré je vědět, kolik práce mají mravenci, jak tiše a opatrně musí našla-
povat liška a že lehké to nemají ani veverky. Tato a jiná tajemství přírody jsou 
pro děti velkým lákadlem, zdrojem zábavy i poznání a přirozenou cestou je ve-
dou k základům environmentální výchovy.
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Společně se standardními aktivitami započal v mateřské škole i kroužek ke-
ramiky, taneční kroužek a logohrátky pro rozvoj řečových a komunikačních do-
vedností.

A nyní je také mnohé před námi. S končícím podzimem přijde adventní čas, 
tradice, které neodmyslitelně patří i do prostředí mateřské školy, která tak na-
vazuje na to, co děti prožívají v rodině. Věříme, že i toto období se nám podaří 
naplno prožít bez zásadních omezení a s dětmi a třeba i společně s vámi si za-
zpíváme u vánočního stromečku.

 Mgr. Zuzana Křížová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pojďte s námi nahlédnout za dveře školní družiny, které jsou v této složité 

době zavřené nejen rodičům, ale i veřejnosti. Co je u nás nového, vám prozradí 
následující řádky.

Letošní celoroční projekt je věnován vesmíru. Prostory školní družiny jsou 
vyzdobeny typickými motivy vesmíru jako jsou raketa, planety, kosmonaut nebo 
znamení zvěrokruhu na obloze. Průběžně během celého roku budou na téma 
vesmíru probíhat výtvarné či pracovní činnosti, četba, kvízy nebo pohybové  
hry.

Od září se podařilo na školním dvoře zrealizovat dřevokoutek. Tento prostor 
má dětem umožnit vzdělávání v oblasti polytechniky. Děti pracují se dřevem 
nebo s fasádním polystyrénem. Učí se, jak bezpečně zacházet s pilkou, s kladív-
kem, se svěrákem a pod dohledem p. vychovatelky používají i AKU šroubovák. 
Při práci rozvíjejí vlastní fantazii, kreativitu, logické myšlení a jemnou motoriku. 
Mohou používat již předem připravené šablony nebo pracují podle vlastních 
představ. Vybavení polytechnické dílničky je z projektu MAS Slavkovské bojiště, 
ale také z darů místních občanů. Děkujeme.

Velkou oblíbenost má i šicí stroj, který je také pořízen z projektu MAS Slav-
kovské bojiště. Děti mají příležitost vyzkoušet si práci se šicím strojem, který 
dnes již není v domácnostech běžnou záležitostí. Při šití se učí skloubit dohro-
mady jemnou a hrubou motoriku, tedy práci rukou a nohy zároveň. Důležitou 
roli hraje i přesnost a trpělivost. 

Podzim je skvělá příležitost, jak zúročit dary přírody. Tradiční výstava dýní 
před školou byla k vidění na přelomu září a října. Letos měly děti téma „Ves-
mírné bytosti.“ Jak se jim mimozemšťani povedli? To jste mohli posoudit  
sami.

Pomáhat je dobré. Tentokrát pomáháme těm nejmenším zvířecím tvorům 
přežít zimu. V rohu na zahradě, vedle houpaček, vzniká z palet hmyzí domeček. 
Prostřednictvím této aktivity mají děti možnost se zdokonalit v oblasti polytech-
niky a zároveň je v dětech utvářen kladný vztah k přírodě.



10

Na začátku listopadu jsme se s dětmi vydali na místní hřbitov. V dušičkovém 
období si mohla část dětí na rodinném hrobě rozsvítit svíčku. Ostatní přidali 
svíčku k hlavnímu kříži. 

V druhé polovině listopadu se uskutečnila drakiáda. Pouštění draků pro-
běhlo na fotbalovém hřišti. Děti si draka vyráběly v družině a každý z nich byl 
originál. Program drakiády doplnily hry s padákem, které mají u dětí velkou  
oblibu. 

A co nás čeká v novém kalendářním roce? Doufáme, že v prvních měsících 
to bude sníh, aby si děti zimu pořádně užily. Pak pevně věříme, že nás v lednu 
navštíví Tři králové a něco pěkného dětem darují. A bude-li situace příznivá, možná 
se podaří v závěru školního roku uskutečnit velmi oblíbené spaní v družině. Ale to 
už moc předbíháme. Nejdřív jsou tu Vánoce.

Klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška
a v novém roce hodně štěstí a zdraví vám přejí

vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková

SYMBOLY ZIMNÍCH SVÁTKŮ
Vánoční pohledy

Předchůdcem vánočních pohlednic byly blahopřejné lístky. První lístky 
byly vytištěny ve Skotsku roku 1841 a zdobil je nápis „Příjemné svátky“ a byly 
vkládány do obálky. V roce 1843 jeden gentleman z Londýna, znaven každoročním 
vypisováním blahopřejných dopisů, nechal zhotovit na tisíc ručně kolorovaných 
pohlednic. Ty se staly okamžitě velkým hitem, ale stále se posílaly v ofrankovaných  
obálkách. 

P.F. Pour féliciter (pro štěstí)
Novoroční přání se od vánočních odlišují především v námětech i obsahu. 

Vánoční přání jsou spíše romantická, novoroční připomínají rozloučení se starým 
rokem, spojené s veselím. První novoročenku má na svědomí český šlechtic, 
hrabě Karel Chotek. Ten neměl rád kolotoč zdvořilostních návštěv, a proto v roce 
1827 začal rozesílat novoročenky. Tehdy se jim říkalo omluvenky a byly ozdobeny 
hezkým obrázkem.

Dárky
Už ve starém Římě si lidé při příležitosti oslav Nového roku mezi sebou dávali 

dárky. Výměna dárků byla projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Dárky, 
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které dětem nosil svatý Mikuláš nebo které lidé nacházeli pod vánočním stromkem, 
měly původně symbolický význam. Dětem a mladým lidem se dávala především 
červená jablíčka, která byla symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti, ořechy jako 
symbol moudrosti a sladké perníky, které poukazovaly na slasti mládí. Mládenec 
nebo panna dostávaly nějakou ozdobu, většinou symbol štěstí a bohatství. 
V bohatších rodinách dostával chlapec nebo dívka zlatý nebo alespoň pozlacený 
šperk či minci z ušlechtilého kovu. Láhev vína nebo nějaká sladkost věnovaná 
dospělému byla příslibem sladkého života. Parfém nebo vonná mast byla určena 
tomu, kdo si zasloužil slávu a štěstí. Oblíbené byly také malé sáčky se sušenými 
vonnými bylinami.

Čerpáno z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce Zima

Jaroslava Urbánková

KLUB MAMINEK
Po loňském roce, kdy jsme se kvůli covidu téměř po celý rok v klubu maminek 

nesešli, jsme se letos zase začali scházet pravidelně každé úterý v klubovně 
za knihovnou. Je to příležitost pro maminky (nebo i tatínky) na mateřské/
rodičovské dovolené, opustit dům, hodit chvíli za hlavu úklid, vaření, praní apod.  
a jít si chvilku odpočinout, popovídat a třeba i něco vytvořit.

Pro děti je tu vybavený herní koutek, kde se často zabaví i bez naší 
asistence. Znáte to – občas je potřeba zasáhnout, jindy zase děti vyžadují naši 
neustálou přítomnost, ale někdy si pohrají samy a pomaličku si zvykají na to, 
že o hračky je potřeba se třeba i s někým podělit nebo počkat, až si druhý  
dohraje.

Kromě toho máme také spoustu výtvarných potřeb, takže můžeme tvořit 
my maminky (když jsou děti zrovna v pohodě), nebo přizvat i děti, pokud je 
tvoření baví. Na fotkách na obálce přidávám pár ukázek z letošního podzimu. 
Vyráběli jsme například myšky z ozdobných dýní, lucerničky zdobené barevným 
listí nebo andělíčky na obecní adventní věnec. Teď v zimě nás čekají nejdřív  
adventní/vánoční témata a později sníh (nejspíš z vaty). Ale pokud bude pořádně 
mrznout, tak třeba i skutečné ledové ozdoby.

Protože po loňském roce spoustu maminek, které do klubu chodily, 
nastoupilo zpět do práce, bývá nás zatím v klubu jen poskromnu, proto bych ráda 
pozvala všechny, které jsem svým příspěvkem aspoň trochu nalákala – přijďte se 
mezi nás podívat! Vstupné se neplatí, a pokud byste snad měly strach, že se  
na 9.15 nestihnete s dětmi vypravit, přijďte klidně později – v klubovně býváme 
do čtvrt na dvanáct.

Těší se na vás Magda Martinásková
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NOVÉ KNIŽNÍ TITULY V OBECNÍ KNIHOVNĚ 
Z nově nakoupených knih představujeme:

Královražda na Křivoklátě – Vlastimil Vondruška 
Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunova-

ce českým králem. Jeho manželka Kunhuta mu spolu 
s několika předními velmoži uchystá jako překvapení 
okázalou oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou nejen 
jeho věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spo-
jenců. Mezi hosty je i Oldřich z Chlumu se svým po-
mocníkem panošem Otou. Jedním z vrcholů slavnosti 
je rytířský turnaj, jehož se účastní všichni rytíři a také 
český král. A právě tímto turnajem začíná řada kru-
tých vražd, které musí Oldřich z Chlumu co nejrychleji  
objasnit...

15 roků lásky – Patrik Hartl 
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné událos-

ti někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do svých 
třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat 
takhle. Představoval si ho úplně jinak. Jednoho dubno-
vého odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která 
na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo 
i vola. Tento román vypráví o všem, co musel zvlád-
nout, aby se s tou láskou naučil žít. Je to příběh o vý-
jimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají jako  
velký průser. 

Seznam hostů – Lucy Foleyová
Na ostrov u irského pobřeží se sjíždějí hosté, aby oslavili 
den, kdy dva lidé spojí své životy v jeden. Ženich: televizní 
hvězda na vzestupu, pohledný a okouzlující. Nevěsta: ma-
jitelka časopisu, inteligentní a ambiciózní. Hvězdná svatba 
jako ze žurnálu: šaty od návrháře, odlehlé místo, luxusní 
výslužka, speciální whisky. Jen co bouchne šampaňské 
a rozpoutá se všeobecné veselí, s gratulacemi se začnou 
mísit staré křivdy a malicherná žárlivost. A pak se objeví 
tělo...
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Kam ukrýt štěstí – Catherine Ryan Hyde
Třináctiletá Abby žije s matkou a násilnickým otcem. 

Jednoho dne cestou ze školy domů zahlédne u řeky 
auto a muže, který do vody právě vhodil mrskající se 
pytel. Když odjede, Abby neváhá a pytel vytáhne. K její-
mu velkému překvapení v něm najde sedm rozkošných 
štěňat. Sled událostí, které tím spustí, dramaticky změ-
ní život celé její rodiny.

Tak neváhejte a přijďte se do naší knihovny podívat, vypůjčit si knížku nebo 
časopis, a to každé úterý od 16.00 do 19.00 hodin.

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

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

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

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

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

Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice Vám přeje příjemné prožití 
nastávajících vánočních svátků a šťastný nový rok 2022.

Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice 

CHLEBOVÁNÍ S POMAZÁNKOU
Kulturní komise obce Kobylnice pořádala v sobotu 2. října Chlebování 

s pomazánkou. Šlo o kulinářskou soutěž o nejlepší domácí chleba a nejlepší 
domácí pomazánku. Protože nás postihla covidová pandemie, zažili jsme loc-
kdown, tak mnozí z nás začali doma péct svůj chleba. A proto napadlo členky 
kulturní komise, aby uspořádaly soutěž v pečení chleba. Jako druhou disci-
plínu jsme zvolily pomazánku, která se ke chlebu skvěle hodí a celou soutěž 
doladila. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 pomazánek a 3 chleby. Každý, 
kdo se přišel podívat nebo se zúčastnit soutěže dostal pořadové číslo, které 
bylo zařazeno do slosování o člena poroty. Poroty byly dvě, jedna na chleba 
a druhá na pomazánky, každá měla pět členů. Porota hodnotila především 
chuť a hodnotila body na stupnici od 1 do 10. 

Po vyhodnocení byl chléb i pomazánky volně k ochutnání všem návštěv-
níkům akce. Každý soutěžící dostal jako poděkování v soutěži malou po-
zornost a výherci hodnotné výhry. Zřejmě z důvodu covidové situace nebo 
pěkného počasí nás zklamala malá účast diváků. Škoda, protože po celé 
odpoledne nám zpíval známý zpěvák Jiří Helán, který je hlavně oblíbený 
u starší generace a svými písničkami navodil pěknou atmosféru. A jak to celé  
dopadlo? 
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Tak tady jsou výsledky:
Kategorie chleba:

1. místo: Josef Martinásek se synem Honzíkem 
2. místo: Lukáš Žáček 
3. místo: Anna Chybová

Kategorie pomazánka:
1. místo: František Beneš (česneková pomazánka)
2. místo: František Beneš (rybí pomazánka)
3. místo: Dagmar Dolečková (celerová pomazánka) 

Kulturní komise udělila zvláštní ceny v podobě slaných dortů, a to za vzhled 
chleba paní Anně Chybové a za netradiční cuketovou pomazánku paní Toni 
Chudáčkové ze Sokolnic.

Všem bych chtěla pogratulovat a poděkovat za jejich odvahu a nasazení. 
Také bych Vás už chtěla pozvat na další ročník, který se bude konat 22. 10. 2022 
a soutěžit se bude v kategorii saláty.

A na závěr jsem poprosila vítěze o malý rozhovor a o jejich recept.
1. Recept, který jste si vybral byl už osvědčený nebo nový? A proč jste si zvolil 

zrovna tento recept?
Josef Marinásek: „Tento recept používáme proto, že je velmi jednoduchý 
a rychlý a můžou nám se sypáním přísad a mícháním pomáhat děti. Recept 
stále obměňujeme v závislosti na tom, jaké máme zrovna mouky a semínka.  
V současné době dělám s kluky diabetickou variantu pouze s žitnou moukou, 
bez cukru a octa, pro naši milovanou maminku. Kluky výroba těsta baví a také 
mají rádi čerstvě upečený chleba jak se slaninou, tak s medem od babičky. 
Honzík říká, že je to v puse „úplně medová poezie“.“

František Beneš: „Recept je osvědčený, prozatím vždy všem chutnal. 
Samozřejmě záleží na kvalitě česneku – já používám z vlastní zahrady. Zvolil 
jsem česnekovou pomazánku záměrně, protože česnek je zdravý, má silné 
antibakteriální účinky a je považován za velmi účinný imunitní stimulant. 
Obzvláště v dnešní „kovidové“ době se hodí.“

2. Jak dlouho Vám trvala příprava?
Josef Martinásek: „Příprava těsta zabere cca 10 minut. V našem případě závisí 
od počtu pomocníků.“
František Beneš: „Příprava nebyla nijak dlouhá – do 1/2 hodiny jsem měl 
hotovo.“
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3. Jaké byly Vaše celkové dojmy ze soutěže?
Josef Martinásek: „Celkový dojem ze soutěže byl skvělý. Zúčastnili jsme se 
i v kategorii pomazánek, kde jsme pak mohli ochutnat spoustu výborných 
a zajímavých pomazánek. My jsme si s dětmi užili zpěv i tanec, který soutěž 
provázel.“
František Beneš: „Osobně hodnotím soutěž za vydařenou, ze strany orga- 
nizátorů vše skvěle připraveno, ještě doplněno pěknými písničkami  
v podání Jiřího Helána a Hanky Cvrkalové. Jen mě zaráží velmi malá účast.“ 

Za kulturní komisi Jarka Urbánková

Chleba pana Josefa Martináska 
Kvásek: 0.2 litru vlažné vody, 
kostka kvasnic, lžíce cukru, 
lžíce hladké mouky
Těsto: cca 6 hrnků mouky (na 
soutěži byla směs tří: žitná, 
pšeničná hladká, pšeničná  
chlebová), 3 lžičky soli, hrst 
kmínu, slunečnicová semínka, 
dvě lžíce olivového oleje, lžíce 
octa, pivo.
Postup: Do půllitru dáme 
vlažnou vodu, kvasnice, cukr 
a lžíci mouky. Zamícháme 
a necháme vzejít kvásek. 
Do mouky dáme kmín, sůl, 
semínka a zamícháme. Až 
máme kvásku plný půllitr, 
dáme do mouky olej a ocet, 
přilijeme kvásek a mícháme. 
Přiléváme pivo (cca 0,3 l) tak,  
aby se těsto dobře promícha-
lo a zároveň nelepilo. Když se 
lepí, přidáme ještě mouku. 
Těsto dáme na plech (nebo do zapékací mísy) a necháme hodinu kynout. Poté 
pečeme přikryté alobalem (nebo pokličkou) 45 minut na 225°C. Pak odkryjeme 
a necháme dopéct kůrku dalších cca 15 minut. Po vytažení z trouby chleba leh-
ce potřeme vodou. 
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Česneková pomazánka pana Františka Beneše
Ingredience: 1 tavený sýr, 100 g tvrdý sýr, 100 g máslo, majolka dle chuti, 4 stroužky 
česneku, špetka soli
Postup: Máslo utřeme s taveným sýrem, přidáme nastrouhaný tvrdý sýr, majolku, 
sůl a prolisovaný česnek. Zlehka promícháme a dáme vychladit. Nejlépe chutná na 
rohlíku jako jednohubky, ozdobeno hroznovým vínem nebo ořechem.

Dobrou chuť!

Cuketová pomazánka paní Toni Chudáčkové
množství ingrediencí závisí od velikosti cukety: 1 mladá cuketa, cibule (ne moc), 
tavený sýr, česnek, sůl, popř. pepř
Postup: Cibuli osmahneme jen do sklovata, přidáme nahrubo nastrouhanou cuk-
etu, vše vydusíme do hustší hmoty (pokud necháme moc vody, pomazánka bude 
řídká). Rozmixujeme ponorným mixérem, v ještě teplé hmotě rozpustíme tavený 
sýr. Já dávám Smetanito. Můžeme i přihřát, aby se sýr dobře rozpustil. Přidáme 
podle chuti rozmačkaný česnek, sůl. Necháme v ledničce ztuhnout. 

 

RESTAURACE SOKOLOVNA
Milí občané!
I přes vládní omezení a restrikce se nám letos podařilo uspořádat spoustu 

veřejných akcí. Soustředili jsme se především na letní prázdniny a doufáme, že si 
každý z Vás přišel na své. Od dětského dne se skákacími hrady, přes Summer party 
s DJem Benitto až po Kobylnický minifest s rockovou skupinou Lidopop. 

Právě Kobylnický minifest byl malou zkouškou naší odvahy a dosavadních 
zkušeností v pořádání veřejných akcí s více než jednou kapelou. A troufáme si 
tvrdit, že se opravdu povedlo. Proto budeme v této tradici pokračovat a příští rok 
se můžete těšit na druhý ročník Kobylnického minifestu plánovaný na 23. 7. 2022. 
Tentokrát se skupinou Rainbow Purple (revival Deep Purple) a již známou skupinou 
Akustický kurník Pavla Kohúta, která již na minifestu účinkovala. Na Akustický 
kurník se můžete těšit i 30. 4. 2022, kdy pro Vás připravujeme pálení čarodějnic. 
Dále se bude konat na podzim 1. 10. 2022 burčákobraní. 

Závěrem bychom ještě rádi připomněli snad nejsrdečnější událost, která letos 
v parku před sokolovnou proběhla. 10. července jsme i za pomoci Kobylnického 
impéria ve velmi krátkém čase zorganizovali pivní slavnosti s veřejnou sbírkou pro 
poničenou hodonínskou ZOO. Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 
25.500 Kč. Všem, kteří se zúčastnili, ještě jednou moc děkujeme. 

Těšíme se na další rok strávený s Vámi.
Tomkovi    restaurace sokolovna Kobylnice
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POZVÁNKY  

Betlémské světlo
Již tradičně zajistí místní organizace KDU-ČSL  

na Štědrý den Betlémské světlo. 
Od 10 hodin dopoledne bude možné zapálit si  
světlo v zádveří u Klašků (Na Návsi č.p. 3),  
nebo od 13 hodin 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.

SKORO NOVOROČNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM CURLINGU

Dne 2.1.2022 se za příznivé situace uskuteční 
turnaj ve stolním curlingu.   Pojďme se setkat, teda pokud to aspoň 

trošku půjde, zasoutěžit si a užít si 
společně poslední den volna, než nám 
začne novoroční kolotoč.
Zúčastnit se mohou jakékoliv přihláše-
né dvojice, věku ani pohlaví se meze ne-
kladou. Startovné činí 100 Kč za pár.
Vaše sportovní komise obce Kobylnice
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Tříkrálová sbírka 2022 u nás v Kobylnicích
se bude konat v sobotu 15. ledna 2022 od 9 hodin.

Můžete začít nový rok dobrým skutkem.
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 22. ledna 2022 od 20 hodin 
na Sokolovně.

K tanci a poslechu bude hrát skupina 
Free band.

Pro všechny bude připravena 
bohatá tombola.

   Zábava bude taková, jakou si ji uděláme.
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Kulturní komise obce Kobylnice všechny srdečně zve na

VEPŘOVÉ HODY
Uskuteční se

v sobotu 26. března 2022
na Výletišti u sokolovny.

POUZE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ  
EPIDEMICKÉ SITUACE

Bližší informace se dozvíte 
z hlášení obecního úřadu a z plakátků.

ZIMNÍ STRÁNKY 
PRO DĚTI

Roztrhla se peřina, 
sněžit venku začíná.  
V zimě mrzne, padá sníh, 
hrajeme si v závějích.
 
Na krku nás hřeje šála,  
tu nám máma zavázala. 
Navlečeme rukavice, 
fouká sněžná fujavice.
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Vánoční 
omalovánka

Vánoční stromeček
zavoněl v pokoji,
maminka u stolu
jablíčko rozkrojí.

A když je rozkrojí,
uvidím hvězdičku,
co byla schována
v červeném jablíčku.
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„MILOSTIVÉ LÉTO“ – POMOC Z DLUHOVÉ PASTI
„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků  
z dluhových pastí

Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, 
kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, 
mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. 
ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník 
zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi 
za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále 
a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude 
těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních 
pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem 
u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků.  
S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci 
je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. 
A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.

Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor 
připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé 
léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně jsem přesvědčený, že toto 
tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, 
kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale 
drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí 
až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele 
navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své 
dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. 
Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné  
dlužníky.

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí 
kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu 
o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, 
občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např.  
Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci 
nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde 
se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! 
Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši 
pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně 
pozitivních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím období  
prosadit.

Marek Výborný, poslanec PS PČR



1. Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci exekucí.  
Pokud nevíte jak, na helplince 770 600 800 vám zdarma poradí  
či pomohou.

2. Napište exekutorovi doporučený dopis s žádostí  
o vyčíslení dlužné jistiny a informujte ho, že 
využíváte Milostivého léta. Uveďte i svůj e-mail.

3. Mezi 28. 10. 2021 až 28. 1 2022 zaplaťte exekutorovi 
dlužnou jistinu + 908,– na náklady a to je vše!

Milostivé léto mohu uplatnit, pokud dlužím: 
obci, kraji, státu, zdravotní pojišťovně, 

dopravnímu podniku apod.

Příležitost zbavit se 
exekuce

Pokud ji vymáhá soudní 
exerkutor – dluh státu 

nebo státní instituci 
 (např. pojišťovna nebo ČEZ) 

Nevztahuje se na daně.

Odpuštění úroků  
a penále
Musím zaplatit pouze 
původní jistinu, tedy 
původní dluh a 908,– Kč 
pro exekutora.

Podle novely  
zákona č. 286/2021
Při platbě musím  
výslovně uvést, že chci 
využít Milostivé léto  
podle zákona.

Od 28. 10.. 2021
do 28. 1. 2022

Milostivé léto je 
možné využít pouze ve 

vymezeném období.
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Firma SportObchod.cz se sídlem ve Šlapanicích 
na ulici Švehlova 80 přijme na hlavní pracovní 
poměr do distribučního centra nové zaměstnance 
na pozici skladník / expedient pro přejímku 
a expedici sportovního vybavení.

Jedná se o jednosměnný provoz od 7:30 do 15:30, termín nástupu ihned.

Nabízíme zaškolení, možnost zkráceného úvazku, příspěvek 
na stravování, slevu na firemní zboží a Multisport kartu.

V případě zájmu kontaktujte pana Darmovzala na telefonním 
čísle 725 946 990 nebo na emailu tdarmovzal@sportobchod.cz
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