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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!

Když vás oslovuji prostřednictvím našich Listů, daleko raději využívám pozi-
tivní témata. Dnes však zuří jen několik stovek kilometrů za naší hranicí válka 
se všemi jejími hrůzami. Každý den to můžeme vidět takřka v živém přenosu, 
bohužel však taky vidíme řadu mrtvých a to civilistů, i těch nejzranitelnějších.

24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu nikým nevyprovokovanou rozsáh-
lou vojenskou intervencí a následně svými vojenskými silami ničí území cizího 
státu a vraždí civilní obyvatelstvo. Už v ten samý den přijalo zastupitelstvo obce 
usnesení, kterým Obec Kobylnice vyjádřila solidaritu a podporu Ukrajině a jejím 
občanům, kteří čelí neospravedlnitelnému aktu agrese Ruské Federace. Tento 
vojenský útok vůči suverénnímu a nezávislému státu je naprosto neakceptova-
telným a zavrženíhodným činem porušujícím mezinárodní právo, který je potře-
ba velmi důrazně odsoudit. 

Na podporu všech „obyčejných lidí“, kteří trpí tímto konfliktem nejvíce, uspo-
řádala naše obec pár dní po začátku války humanitární sbírku, při které se shro-
máždilo úctyhodných 700 kg materiální podpory. Všem dárcům upřímně děkuji. 
Všechna tato pomoc byla následně prostřednictvím Místní akční skupiny Slav-
kovské bojiště odeslána potřebným na východní Slovensko a dále na Ukrajinu.

Pro všechny lidi, kteří jsou tímto válečným konfliktem přímo zasaženi, je psy-
chickou podporou i každý veřejný projev účasti. Z toho důvodu se naše obec 
připojila k plošné akci, a i z našeho rozhlasu zazněla ukrajinská hymna jako sym-
bol účasti s ukrajinským lidem a projev podpory boji svobodného státu Ukrajiny 
proti agresi. Myslete na všechny, kteří jsou uvrženi do obrovské lidské i materi-
ální bídy, a připojte se dle vašich možností k podpoře případně i finančním nebo 
jiným darem do některé z veřejně vyhlášených sbírek.

Lubomír Šmíd, starosta

PITNÁ VODA KOBYLNICE
Pamětníci si vzpomenou, že v roce 1990 byla za největší problém v Kobylni-

cích považována špatná kvalita a občas také nedostatek vody v místních stud-
ních. Při rozborech bylo tehdy zjištěno, že voda má extrémně překročené limity 
pro obsah dusičnanů. Norma 50 mg/litr byla překročena až 17x, protože byly 
naměřeny vzorky s hodnotami i 850 mg/litr. Dále byla zdejší voda také extrémně 
tvrdá tzv. hořčíkovou tvrdostí. Koneckonců Kobylnice leží v oblasti tzv. hořkých 
šaratických vod. A naměřená tvrdost místní vody se pohybovala okolo 40 stup-
ňů německých, což odpovídá podle současných užívaných jednotek tvrdosti 7,1 
mmol/litr. Kdo měl tehdy malé děti, ví, že pro kojeneckou vodu se jezdilo do 
Brněnských Ivanovic nebo do Milešovic.
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Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko stál na začátku devadesá-
tých let před problémem stále se zvyšujícího zájmu o pitnou vodu a před nedo-
statkem vlastních zdrojů kvalitní vody. Vodovod byl pouze ve Šlapanicích a v Ji-
říkovicích a byl zásobován vodou z vodojemu na Stránské skále. Tehdy to byla 
voda pouze ze zdroje v Březové nad Svitavou. Jenže už v té době začalo Brno, 
jako hlavní odběratel této vody, pociťovat nedostatečnou kapacitu březovského 
vodovodu a začal se budovat tzv. Vírský oblastní vodovod s úpravnou vody ve 
Švařci pod Vírskou přehradou. Tato úpravna využívá surovou vodu z přehrady, 
upravuje ji a dodává do vodárenské soustavy. Tím dochází v Brně k částečnému 
změkčení vody na hodnoty v rozpětí 1,97 – 2,36 mmol/l. Dodávka vody z Brna 
do soustavy Svazku Šlapanicko se neustále snižuje. Je to způsobeno zejména 
stoupající spotřebou vody v Brně. Ale přísun vody může být dále ovlivněn i po-
ruchami na systémech přivaděčů do Brna. To se zásadně projevilo v době ha-
várie na potrubí o průměru 1400 mm u Čebína v roce 2018. Tehdy tam totiž 
prasklo potrubí a během několika minut vyteklo z přivaděče asi 20.000 m2 vody, 
která jednak odplavila zeminu asi z půl hektaru pole a dále přerušila jednu sil-
nici úplně jako při povodni. To ale nebyl ten největší problém. Horší bylo, že se 
okamžitě zastavil přítok pitné vody vírským přivaděčem do Brna a hladina vody 
ve vodojemech se začala snižovat, protože zdroje vody v Březové nestačí Brno 
zásobovat. Za této situace se začalo usilovně hledat, kdo může rychle takové 
potrubí dodat. A to byl problém, protože potrubí o průměru skoro 1,5 m nikde 
neleží skladem a v České republice ani není výrobce, který by je mohl vyrobit. 
Podařilo se domluvit dodávku jedné trubky z Polska, kde se zrovna chystala šar-
že tohoto výrobku pro polského odběratele. Se snižující se hladinou ve vodoje-
mech šlo tehdy skutečně o hodiny, kdy bylo potřeba poruchu opravit. V té době 
zasedal v Brně krizový štáb, který jednak sledoval, kde se zrovna nakoupený 
kus potrubí nachází a připravoval firmy na urychlené provedení opravy, ale také 
propočítával, kdy se zásoba ve vodojemech ztenčí natolik, že bude potřeba od 
vody odpojit tzv. periférie Brna. To znamená všechny okrajové části, kde je řidší 
zástavba a aspoň nějaké – byť omezené vlastní zdroje vody. Tedy mimo jiné pro-
pojení na šlapanický vodojem… Že k tomu nakonec nedošlo, bylo díky pozitivní 
souhře okolností. Nutilo to však k zamyšlení, jak postupovat v případě opaková-
ní podobné situace. 

V době havárie Vírského vodovodu byla příprava stavby pro posílení zdrojů 
pitné vody již v plném proudu, ale i tato havárie potvrdila, že záměr a poslé-
ze i jeho realizace je správná a nutná. Cílem této investiční akce bylo zajištění 
soběstačnosti členských obcí v zásobování kvalitní pitnou vodou. V roce 2019 
byla stavba Posílení skupinového vodovodu – II. etapa zahájena a následně kon-
cem roku 2021 i dokončena a Kobylnice, Blažovice, Ponětovice a Prace byly na-
pojeny na vlastní zdroj vody na Říčkách, na který jsou již delší dobu napojeny Jiří-
kovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Kovalovice, Viničné Šumice a Mokrá-Horákov. 
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Základním zdrojem pitné vody pro tento skupinový vodovod jsou hydrogeo-
logické vrty o hloubce 173 a 218 m, celková délka vybudovaných vodovodních 
řadů je 17,5 km. Neméně důležitou součástí projektu je vybudování šesti vodo-
jemů. Jeden z nich je nad obcí Prace směrem k Mohyle Míru a má velikost 2 x 
200 m3. Tento vodojem zabezpečuje trvale dostatečný tlak vody i v těch nevýše 
položených lokalitách obce, kde se občas v letních měsících stávalo, že měla 
voda v systému velmi malý tlak. Celé dílo stálo asi 186 mil. Kč a část těchto pro-
středků Svazek obdržel jako dotaci od Státního fondu životního prostředí a od 
Jihomoravského kraje.

V poslední době jsem už několikrát odpovídal na individuální dotazy, proč 
je voda tvrdší, než jsme byli zvyklí, a proč s tím VASka něco neudělá. Odpověď 
je jednoduchá, i když možná pro někoho nepříliš uspokojivá. Jiné zdroje vody 
nemáme, dodávka vody pouze z Brna nestačí pro potřeby našeho území a pro-
vozní společnost – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, které jsme si zvykli dů-
věrně, ale hlavně zkráceně říkat „VASka“ je ze zákona povinna dodávat kvalitní 
pitnou vodu. A to se jí daří. 

Fyzikálně-chemické a bakteriologicko-mikrobiologické rozbory vody z nově 
vybudovaných vrtů potvrdily výbornou kvalitu podzemní vody s parametry 
vody kojenecké s vyššími hodnotami iontů vápníku – voda má tedy vyšší tvr-
dost. Ta se pohybuje v rozpětí 3,2 až 4,1 mmol/litr. Jedná se o tvrdost vápní-
kovou a voda je velmi chutná a zdravá. Zejména by měla fungovat jako zdroj 
vápníku pro zdravý rozvoj kostí a jako prevence před osteoporózou. Nevýhodou 
je, že tato vápenitá tvrdost se projevuje jednak jako bělavé skvrny na plochách, 
na kterých zaschly kapky vody (snadno odstranitelné setřením) a také častějším 
zanášením spotřebičů (rychlovarných konvic, kávovarů…) vodním kamenem. 
Zde je možné použít k vyčištění některé přípravky zakoupené v drogerii, ale sto-
procentně si vystačíte s octem nebo kyselinou citronovou. Do myček nádobí 
a do praček jsme si zvykli dodávat změkčovadla i v době, kdy jsme měli měkčí 
vodu z Brna. Tento průvodní jev je nepříjemný, ale domnívám se, že je vzhledem 
k opravdu vysoké kvalitě této pitné vody akceptovatelný. Dalším problémem je 
zanášení bojlerů a kotlů vodním kamenem. Ne nadarmo se této sraženině říká 
„kotelní kámen“. Tento problém je řešitelný v každé domácnosti nainstalováním 
změkčovače. Taky se na to chystám. Jen si pohlídám, abych měl pitnou vodu 
v kuchyni bez změkčení, protože ta naše voda je skutečně velmi dobrá a zdravá. 
Všechny změkčovače fungují na principu přidávání chemikálií do vody a ty už 
našemu zdraví neprospívají.

Svazek v současné době řeší možnost míchání této vlastní vody s vodou 
z nově zakoupeného povrchového zdroje (jedná se o zdroj v oblasti Kaprálova 
mlýna na Říčkách, zakoupený v roce 2020), což by mělo za následek snížení její 
tvrdosti. Během loňského roku proběhla jednání Svazku se zástupci CHKO, firmy 
Geotest a České geologické společnosti a s několika odborníky v oblasti upravo-
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vání pitné vody a od října probíhá roční měření kvality a kvantity vody v tomto 
zdroji, na jehož základě bude možné stanovit způsob úpravy a míchání vody 
z tohoto zdroje s vodou z hlubinných jímacích vrtů. Domnívám se, že k realizaci 
tohoto projektu by mohlo dojít v letech 2023-2024. 

Tento článek píšu v době, kdy na Ukrajině probíhá válka v té nejhorší podo-
bě. Rusko útočí na civilní obyvatelstvo i civilní cíle, nikdo si není jistý životem 
a v mnoha městech už nefunguje základní infrastruktura. Málokdo si dokáže 
představit, jak bychom žili bez našeho navyklého komfortu, kdy máme pitné 
vody dostatek, voda na pití a vaření, mytí i splachování záchodu je vždycky k dis-
pozici. Važme si toho! Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko i VASka dě-
lají vše pro to, aby to tak fungovalo i v budoucnosti.

Chraňme si proto kvalitní vodu pro osobní potřebu!
Lubomír Šmíd, starosta

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

17. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 14. 12. 2021. 

Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočet obce Kobylnice na rok 2022,
• střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024,
• závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o. na rok 2022,
• zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, p. o.,
•  prodej části pozemku parc. č. 94/212 o výměře 25 m2 za cenu 12 500 Kč 

firmě EG.D, a.s., IČ 28085400 na ulici Sokolnické na novou trafostanici,
•  směnu pozemku parc. č. 80/2 o výměře 44 m2 z vlastnictví Obce Kobylnice 

za pozemek parc. č. 71/3 o výměře 45 m2 z vlastnictví pana PhDr. Marka 
Sedláčka, PhD., a to bez doplatku a smlouvu o směně těchto pozemků,

•  bezúplatné přijetí pozemku parc. č. 762 z vlastnictví České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Kobylnice 
a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci. Jed-
ná se o pruh neplodné půdy, na níž částečně leží polní cesta a částečně tvoří 
mez mezi touto cestou a pozemkem trávníkové školky,

•  bezúplatné přijetí pozemku parc. č. 376/14 z vlastnictví České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce 
Kobylnice a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovi-
té věci. Jedná se o pozemek, na němž částečně leží asfaltová komunikace Za 
Dvorem a částečně některé nájezdy do garáží,



5

•  Dohodu o podmínkách realizace technické infrastruktury při zástavbě úze-
mí v k. ú. Kobylnice Brna, lokalita Za Humny na výstavbu 37 RD na části 
pozemku parc. č. 652/16 mezi obcí Kobylnice a Nové Kobylnice s.r.o.,  
IČ 14009145,

•  Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi obcí 
Kobylnice a Jihomoravským krajem. Výše finančního příspěvku obcí do Fon-
du IDS pro rok 2022 je stanovena na 100 Kč/obyvatele.

18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 24. 2. 2022.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•   Přílohu Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, p. o.,
•   prodej části pozemku parc.č. 836 o výměře 2 m2 za cenu 1.000 Kč Ing. Zbyň-

ku Šilhánovi (pozemek U Mlýna),
•   Dodatek č. 3 ke Stanovám Svazku obcí Mohyla Míru,
•   Stanovy Euroregionu Pomoraví,
•   vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu dohodou o prove-

dení práce mezi zastupitelem obce panem Stanislavem Dolanským a obcí 
Kobylnice. Stanislav Dolanský bude od 25. 2. 2022 vykonávat činnost tech-
nického pracovníka při úklidu obce, údržbě budov a údržbě veřejné zeleně 
a při obsluze sběrného dvora odpadů,

•   vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu dohodou o provede-
ní práce mezi zastupitelkou obce Ing. Danou Šmídovou a obcí Kobylnice.  
Ing. Dana Šmídová bude od 25. 2. 2022 vykonávat činnost kronikářky obce,

•   vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu dohodou o prove-
dení práce mezi zastupitelkou obce Bc. Petrou Štefkovou a obcí Kobylnice.  
Bc. Petra Štefková bude od 25. 2. 2022 vykonávat činnost koordinátorky  
auditu family friendly community,

•   ukládá Radě obce Kobylnice zabezpečit měření hluku prostřednictvím Kraj-
ské hygienické stanice při akci nebo akcích, které určí na své schůzi,

•   vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2022 o nočním klidu,
•   Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 – 2027,
•   vyjádřilo solidaritu a podporu Ukrajině a jejím občanům, kteří čelí neospra-

vedlnitelnému aktu agrese Ruské Federace. Tento vojenský útok vůči suve-
rénnímu a nezávislému státu je naprosto neakceptovatelným a zavrženíhod-
ným činem porušujícím mezinárodní právo, který je potřeba velmi důrazně 
odsoudit. Obec Kobylnice je v rámci svých možností připravena se zapojit do 
humanitární pomoci Ukrajině.

Všechny zápisy ze Zastupitelstva obce Kobylnice jsou zveřejněny na webových 
stránkách obce.
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Schválený rozpočet obce Kobylnice na rok 2022

PŘÍJMY:
Daňové příjmy  18 861 000 
Přijaté transfery  374 300 
Nedaňové příjmy  719 900 
PŘÍJMY CELKEM  19 955 200 

VÝDAJE:
Ostatní služby  6 800 
Silnice, místní komunikace  1 587 000 
Ost. záležitosti pozemních komunikací  269 000 
Provoz veřejné silniční dopravy  40 000 
Doprav obslužnost veř službami - linková  333 000 
Odvádění a čištění odpad.vod  159 500 
Základní a mateřská škola  2 443 800 
Činnosti knihovnické  130 800 
Ostatní záležitosti kultury  138 300 
Zachování a obnova kultur. památek  137 500 
Rozhlas a televize  20 000 
Ost. záležitosti sdělovacích prostř.  70 000 
Ost. záležit. kultury,církví a sděl. prostř.  292 500 
Sportovní zařízení v majetku obce  900 700 
Ostatní tělovýchovná činnost  800 000 
Využití volného času dětí a mládeže  189 800 
Ost.zájmová činnost a rekreace  248 000 
Veřejné osvětlení  5 242 000 
Pohřebnictví  1 357 000 
Územní plánování  450 000 
Územní rozvoj  127 800 
Komunální služby a územní rozvoj  3 745 000 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů  75 000 
Sběr a svoz komunálních odpadů  1 717 200 
Sběr a svoz ostatních odpadů  90 000 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  2 778 600 
Ostatní ekologické záležitosti  2 600 
Ost.čin.souvis.se službami pro obyv.  15 800 
Krizová opatření  135 000 
Bezpečnost a veřejný pořádek  240 000 
Požární ochrana + podpora ZJSDH  211 500 
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Požární ochrana ostatní  5 000 
Zastupitelstva obcí  1 889 100 
Činnost místní správy  2 868 600 
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací  9 000 
Pojištění funkčně nespecifikované  37 000 
Převody vlastním fondům  100 000 
Ostatní finanční operace  290 000 
Finanční vypořádání minulých let  6 800 
Ost.činnosti jinde nezařazené  88 800 
VÝDAJE CELKEM  29 248 500 

REKAPITULACE:
PŘÍJMY  19 955 200 
VÝDAJE  29 248 500 
Splátka úvěru ZŠ  333 400 
Výdaje včetně splátek úvěru  29 581 900 
Saldo  9 626 700 
POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ  9 626 700 
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2021  16 800 000 
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2022  7 173 300 

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

Rada obce schválila:
•  odpisový plán ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o. na rok 2022 a doporučila zastupitel-

stvu schválit příspěvek škole ve výši 1,4 mil. Kč,
•  dodatek ke smlouvě o dílo s MAS Slavkovské bojiště, z. s., 
•  rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o. na rok 2022, platový výměr a mimořádnou 

odměnu ředitelky ZŠ,
•  smlouvu o výpůjčce majetku pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o., 
•  rozpis rozpočtu obce na rok 2022,
•  dodatek ke smlouvě o GDPR s DSO Šlapanicko,
•  dodatek ke smlouvě o odběru bioodpadu,
•  smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací,
•  plán zimní údržby komunikací,
•  změnu specifikačního listu a Cenové přílohy ke smlouvě s AVE CZ odpadové 

hospodářství, s. r. o.,
•  dar Českému svazu včelařů Sokolnice,
•  hostování lunaparku při tradičních hodech,
•  dodatek ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
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•  Příkazní smlouvu na výkon funkce koordinátora BOZP a TD pro stavbu rekon-
strukce komunikace,

•  realizovala výzvu k podání nabídky na rekonstrukci komunikace, vybrala nej-
vhodnějšího uchazeče o tuto veřejnou zakázku a schválila Smlouvu o dílo 
s firmou Swietelsky stavební s.r.o.,

•  dohodu o ukončení nájemní smlouvy LUCIR,
•  dohodu ke smlouvě o odběru sběrového papíru s firmou Remat s. r. o.,
•  dohodu o převodu některých práv a povinností s firmou CETIN, a. s., 
•  vyvěšení vlajky pro Tibet,
•  uspořádání obecního cyklozájezdu,
•  účetní závěrku ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o. a převod hospodářského výsledku do 

rezervního fondu školy,
•  příspěvek ze sociálního fondu při odchodu do důchodu,
•  pověřila starostu uspořádáním výběru zhotovitele na plochu na odpady za 

hřbitovem,
•  projednala zprávu ředitelky o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ,
•  projednala hospodaření obce k 31. 12. 2021, 
•  projednala návrh pěších tras v katastru obce,
•  dar do Tříkrálové sbírky,
•  dar 700 Kč jako poděkování za poskytnutí energie na osvětlení betlému,
•  objednávku aktualizace software pro elektronickou úřední desku,
•  zadání prací na projektové dokumentaci pro pódium v parku u sokolovny,
•  ukončení zasílání prostředků na účty Sberbank CZ, a.s. a schválila zasílání 

prostředků na účet obce u České spořitelny, a.s.
 Jaroslava Urbánková, obecní úřad

POLICIE ČR INFORMUJE
Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Kobylnice za rok 2021
1. Trestná činnost

V roce 2021 bylo na území obce spácháno celkem 9 trestných činů, kdy  
u 7 trestních činů byl zjištěn pachatel, což představuje celkem 77,8 % objasně-
nosti u spáchaných trestních činů. Trestné činnosti byly tvořeny zejména majet-
kovými trestnými činy a to krádežemi. Dále trestné činy v oblasti dopravy a to 
zejména ohrožení pod vlivem návykových látek.
2. Přestupkové jednání

Ve zmiňovaném období bylo na území obce spácháno celkem 34 přestupků, 
kdy u 27 přestupků byl zjištěn jejich pachatel, což představuje celkem 79,4 % ob-
jasněnosti u spáchaných přestupků. Jednalo se zejména o přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o přestupky proti občan-
skému soužití, o přestupky proti majetku a o přestupky proti veřejnému pořádku.
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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 911 přestupků, zjištěno 145 případů týkajících se jízdy 
motorovým vozidlem pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové lát-
ky, celkem spácháno 291 dopravních nehod, při kterých došlo k úmrtí 2 osob, 
6 osob bylo zraněno těžce a 93 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda způso-
bená při dopravních nehodách činila 29 732 000 Kč.

V teritoriu Územního odboru Brno – venkov bylo celkem spácháno 1204 do-
pravních nehod, při kterých bylo celkem 11 osob usmrceno, 32 osob bylo zra-
něno těžce a 496 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda činila 114 778 500 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 2021 bylo na osobní 
svobodě omezeno celkem 152 osob, které se dopustily protiprávního jednání.

Vzhledem k tomu, že i nadále dochází k páchání trestné činnosti i v obci 
Kobylnice, 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 prostřednictvím telefonní linky přímo na Obvodní oddělení Šlapanice, a to 
na telefonním čísle 544 228 002 nebo 974 626 745, nebo sdělit prostřednictvím 
emailové adresy bo.oop.slapanice.sekret@pcr.cz.

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL
K 31. 12. 2021 dle evidence obyvatel je v obci přihlášeno k trvalému pobytu včetně 
cizinců celkem 1 174 občanů. V roce 2021 se 33 občanů přistěhovalo k trvalému 
pobytu, 27 občanů se v průběhu roku odstěhovalo, narodilo se 9 dětí (4 chlapci  
a 5 holčiček) a 9 spoluobčanů zemřelo.  Jaroslava Urbánková, obecní úřad

FAMILY FRIENDLY COMMUNITY
Obec Kobylnice se jako jedna z dvanácti obcí v únoru roku 2022 zapojila 

do tříletého projektu Jihomoravského kraje nazvaného Audit Family Friendly  
Community.

Je to složitý název, ale skvělá myšlenka: 
Projekt, o kterém píšeme, má anglický název. Nebojte se ho! Název je závaz-

ný, protože se jedná o mezinárodní značku. V roce 2006 vznikl v Rakousku s cílem 
rozšířit jej po zemích Evropské unie a jako jeden z prvních regionů jej převzal Jiho-
moravský kraj. Anglický název – AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY – doslovně 
znamená „AUDIT OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ“. 
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Slovo „audit“ zde neznamená kontrolu, ale inspiruje se latinským „audire“, což 
znamená „naslouchat, slyšet, konzultovat“. Hlavním cílem auditu je motivace vás 
občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících 
i dosud nerealizovaných možností. Chceme s vámi mluvit a vědět, co je pro váš 
život v Kobylnicích důležité. Ať už se to týká volného času, vzdělávání, bezpečnosti 
či čehokoli dalšího. Chceme probudit váš zájem a pak společně s vámi pracovat na 
tom, aby se v Kobylnicích dobře žilo všem obyvatelům napříč generacemi. 
Více také v pozvánce níže.

Petra Štefková, osoba pověřená zpracováním auditu 
familyfriendlycommunity 

jménem celé skupiny „Pro Kobylnice přátelské rodině“
Informace o průběhu projektu budou průběžně publikovány na webu naší ves-

nice. Nebo vám je na vyžádání poskytne také Petra Štefková, mob.: 604 107 656. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Poslední měsíc loňského kalendářního roku jsme ve školce prožili klasicky 

v duchu adventních a vánočních tradic. 
Hned v prvních prosincových dnech se obě třídy vydaly do Šlapanického mu-

zea, kde pro ně byl připraven edukační program „Půjdem spolu do Betléma“. 
Děti se za pomoci obrázkového příběhu a vyprávění s otázkami seznámily s udá-
lostmi okolo narození Ježíška. Společně si vyrobily papírový Betlém, který pak 
našel své místo pod vánočními stromečky ve třídách.

S Mikulášem se děti potkaly v parku. Jemu i celé jeho družině předvedly své 
písničky a básničky a odnesly si nejen zážitek, ale i něco dobrého na zub.

Jednou z dalších akcí byl výukový program o zdravé výživě Zdravé 5. Všem 
nám pomohl zopakovat, poznat nové a připomenout si zásady zdravého stravo-
vání, což se před vánočními svátky vždy hodí .

Pak už následovala Vánoční nadílka v mateřské škole a během vánočních 
prázdnin i u dětí doma.

Začátek ledna se nesl v duchu „tříkrálových“ aktivit, především během pro-
jektového dne „Putování tří králů“. Na děti čekala cesta nikoliv strastiplná, ale 
plná hledání, plnění úkolů a zasloužených odměn.

Na přelomu ledna a února jsme nemohli vynechat tradiční karneval. Děti si 
s námi zahrály různé hry, soutěže, zasmály se, užily si dětskou diskotéku a spous-
tu další zábavy.

Velkou únorovou akcí se stalo mobilní planetárium. V kopuli o velikosti  
7x8 metrů si celá školka užila netradiční příběh – v návaznosti na klasickou pohád-
ku o Červené Karkulce byl vytvořen kreslený didaktický příběh, ve kterém si děti 
mohly zopakovat osvojené znalosti a dále si je rozšířit na základě nových atrak-
tivních forem vyučování v raném dětském vzdělávání. V rámci příběhu o Červené 
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Karkulce se děti seznámily s těmito pojmy: roční období, světové strany, sou-
hvězdí, Polárka, počasí, dopravní prostředky, klasická řemesla, zvířata. Dokonce 
cestovaly v čase do období dinosaurů, doby kamenné, železné a starověkého 
Egypta. Nakonec se vydaly cestovat s Červenou Karkulkou po Sluneční soustavě.

Mezi akcemi nesmí chybět ani divadelní představení. Tentokrát nás čeká 
Plastožroutí pohádka v podání divadélka Úsměv. Dva kamarádi Plastožrouti se 
ocitnou z pohádkové říše na Zemi v lese. Les je ale plný odpadků – naše šikovné 
děti ze školky, jim ale jistě vše pomohou vyřešit. V rámci ekologické pohádky se 
pobaví, zazpívají si písničky a něco nového se naučí.

Potom už nás snad čeká jaro, určitě jarní prázdniny a druhá polovina školního 
roku, ve které bude plno akcí a zážitků – divadelní představení, návštěva knihov-
ny, dorazí i živá liška, plavání pro starší děti, školní výlet a mnoho dalšího…

Mgr. Zuzana Křížová

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
I. třída: Příprava na den otevřených dveří 16.3.

Den otevřených dveří v I. třídě proběhne jako projektový den v maskách s názvem 
Klaunovy hrátky a karneval. Projekt obsahuje úkoly z matematiky, českého jazyka, 
výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti vybarví příklady dle zadání, budou 
hledat Klaunovy balónky s určitým výsledkem matematického příkladu a nalepí je 
Klaunovi, správně vyberou vypočítanou čepici, připraví mísu s pečivem pro průvod 
masek nalepením pečiva se správným výsledkem a vyřeší úkoly v pracovních 
listech s písmenkovými balónky. Žáci si také vyrobí matematickou záložku a zhotoví 
si Klaunův klobouk, do kterého napíší slova začínající na dané písmenko. Vzadu 
ve třídě budou další úkoly – hádanky, skládání kostek dle zadání, psaní slov do 
mřížek… Na svačinku budou minikoblížky s nutelou. Na závěr zvolíme nejhezčí 
masku a trochu si zatancujeme. Všichni prvňáčci se na to moc těší.

Mgr. Ilona Foralová, třídní učitelka

II. třída
Jeden únorový pátek jsme se přenesli do světa mikroorganismů. Po teoretic-

kém úvodu jsme začali s pokusy a zkoumáním plísní. Pod mikroskopem jsme si 
prohlédli plesnivé citrony, chleby, marmelády, aj.

A poté jsme přešli na pokusy:
1. Okamžitý pokus: rozdrobené kvasnice s trochou cukru dáme do malé pet-

-lahve s malým množstvím vlažné vody a na lahev nasadíme nafukovací balonek.  
V tomto pokusu pozorujeme kvašení, které provádí kvasinky – tento proces pro-
bíhá právě při kynutí těsta. Vznikající oxid uhličitý pozorujeme v podobě nafu-
kování balonku.
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2. Třídenní pokus: pro svoji malou velikost nevidíme mikroorganismy a jejich 
rozmnožovací částice, které se vznášejí ve vzduchu. Čaj slouží jako hezké barev-
né kultivační medium. Dvě sklenice s čajem postavíme na teplé místo. Jedna je 
zakrytá alobalem, druhá otevřená. Asi po třech dnech se na povrchu nezakry-
té sklenice objeví první malé kolonie plísní. Druhá, zakrytá sklenice, zůstala po 
třech dnech bez plísně.

Jak se dětem dařilo, je patrné z fotek.
Mgr. Alexandra Ševčíková, třídní učitelka 

III. třída
V prvouce jsme probírali učivo o vesmíru, proto jsem zvolila celodenní pro-

jektový den na téma Sluneční soustava. Nejdříve jsme se vesmírně naladili 
referátem žáka Filipa V., který nám poutavě vyprávěl o planetách sluneční sou-
stavy a s tím souvisejících zajímavostech. Dále jsme zhlédli několik zajímavých 
vesmírných videí a prezentací. Toto téma prostoupilo skoro všechny předměty. 
V českém jazyce jsme řadili planety podle abecedy, v matematice jsme počítali 
příklady s obrázky z vesmíru a ve výtvarné výchově jsme vyráběli a vybarvovali 
planety suchými pastely, pohybem jsme ztvárnili obíhání planet kolem své osy 
a kolem Slunce a na závěr jsme v hudební výchově zpívali píseň Chválím tě, 
Země má. Po celou dobu žáci pracovali ve dvojicích. Na závěr si své poznatky 
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ověřili ve vědomostním kvízu s odměnami. Projekt splnil své cíle, protože se 
dětem nejenom líbil, ale překvapily nás i svými vědomostmi o vesmíru.

Mgr. Lenka Halová, třídní učitelka
V. třída

V pátek 25.2. se páťáci vydali do Modřic k Olympii na led, aby ještě vyzkoušeli  
v rámci TV bruslení. Bylo fajn, že ráno ještě byl led tvrdý, a také to, že kluziště 
bylo jen naše. Po prvních nesmělých krůčcích se první dravci rozjeli po ploše 
a zkoušeli různé piruety, citronky, odšlapy. Méně odvážní a méně zkušení brus-
laři zkoušeli první kolečka s pomocnou hrazdičkou, tu však brzy odložili a zařadili 
se mezi své spolužáky. Měli různé soutěže, tvořili hady, vše se pečlivě natáčelo 
a čas rychle uplynul. I když se bruslilo přes hodinu, dětem se nechtělo z kluziště. 
Až vůně párků v rohlíku dostala zase zpět na zem i ty nejzarytější bruslaře. Bylo 
to bezva a škoda, že už bruslařská sezóna končí. Tak zase za rok!

Mgr. Iva Sedláčková, třídní učitelka
Mobilní planetárium 

22. 2. bylo krásné datum pro základní i mateřskou školu. Na tento den byl 
objednaný program mobilního planetária. Každá třída měla vybraný svůj hodi-
nový program. Někdo putoval po Měsíci, někdo brouzdal sluneční soustavou, 
někdo obdivoval Slunce a jeho žhavé výbuchy. A ti nejmladší hleděli na vesmír-
nou pohádku. Planetárium jsme měli v Sokolovně, hvězdnou kopuli tvořil veliký 
stan a my diváci byli rozloženi na žíněnkách, karimatkách a polštářcích v poloze 
ležmo, aby nám nic z té krásné podívané neuniklo. Děkujeme mobilnímu plane-
táriu Morava a panu Fialovi za bezva zpestření výuky.

ZIMNÍ MĚSÍCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Po Vánocích se ve školní družině uskutečnilo Tříkrálové nadělování. Místo vá-

noční nadílky dostávají děti dárky do družiny až na svátek Tří králů – 6. ledna. 
Jedná se o nové stolní a karetní hry, hračky, stavebnice a sportovní vybavení. Nej-
starší děti jsou převlečeny za tři krále a mladším kamarádům přináší dary, zpíváme 
koledu „My tři králové“ a děti se pomocí příběhu dovídají o historii Třech králů.

Začátek února se nesl v duchu zimní olympiády v Pekingu. Svou olympiádu jsme 
měli také v družině. Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mladší a starší děti, a ve 
třech disciplínách – lední hokej, biatlon a curling. Olympijsky vyzdobený vestibul 
školy motivoval děti k účasti na družinové olympiádě. Nechyběla vlajka, olympij-
ský oheň, maskot, informace o vzniku olympiády a zimních disciplínách a fotogra-
fie českých sportovců. Počasí nám nepřálo. To nás ale neodradilo a níže uvedeným 
dětem se dařilo a získaly medailové umístění. Všechny děti, které se do olympiády 
zapojily, byly odměněny sladkostmi a klíčenkou s pukem. Na závěr olympiády si 
děti vytvořily olympijskou vlajku ze sušenky, tvarohu a barev olympijských kruhů.
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Kategorie mladší děti – 1. a 2. třída
LEDNÍ HOKEJ BIATLON 

1. ONDŘEJ KLAŠKA   1. ŠIMON PECL
2. ONDŘEJ VYMAZAL   2. VOJTĚCH SOBOTKA
3. DANIEL HALA    3. ONDŘEJ VYMAZAL

Kategorie starší děti – 3. a 4. třída
LEDNÍ HOKEJ BIATLON

1. ONDŘEJ SOBOTKA   1. ONDŘEJ SOBOTKA
2. EMMA KUMPELOVÁ   2. ADÉLA POSPÍŠILOVÁ
3. ANTONÍN ŠPONDR   3. ANTONÍN ŠPONDR

CURLING
1. ONDŘEJ SOBOTKA  A NELA DVOŘÁČKOVÁ
2. RAFAEL FAZIZADA A ADAM STANĚK
3. VANESA FRIČOVÁ A LEA POSPÍŠILOVÁ

Po sportovních výkonech následovalo kulturní vyžití – maškarní karneval.  
Letošní rok máme projekt „Vesmír“ a tak některé děti přišly oblečené jako ra-
kety, hvězdy, kosmonauti nebo vesmírné bytosti. Své místo na karnevalu měl 
i družinový mimozemšťan, se kterým si některé děti zatancovaly. Hudba, ta-
neční hry, odměny a tombola, to vše děti na karnevalu zažily. Cenu za originální 
masku dostaly tyto děti: Amálie Špondrová – jako raketa, Ondřej Vymazal – jako 
kosmonaut v raketě a Ondřej Klaška – jako středověký rytíř. 
Závěrem velmi děkujeme všem rodičům za poskytnutí věcných i finančních darů do 
karnevalové tomboly. Vaší spolupráce si vážíme. 

Hezké jarní dny.
vychovatelky Petra Štefková a Magda Klašková

POČASÍ V ROCE 2021
Rok 2021 byl v Česku s průměrnou teplotou 8 °C druhý nejchladnější za 

posledních deset let. Studenější byl pouze rok 2013 s průměrem o 0,1 °C nižším. 
Srážkově byl loňský rok průměrný, spadlo 99 % dlouhodobého normálu. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Loňská průměrná 
teplota vzduchu, kterou meteorologové vypočítávají z dat za roky 1991 až 2020: „Jde 
o první teplotně normální rok od roku 2013.“ Studené byly loni zejména jarní měsíce. 
Duben byl ve srovnání s běžnou hodnotou pro tento měsíc o 2,5 °C chladnější. 
V květnu činila odchylka od normálu minus 2,4 °C. Následoval nezvykle teplý červen, 
kdy bylo v průměru o tři stupně tepleji než obvykle. Šestý kalendářní měsíc loňského 
roku tak byl třetím nejteplejším červnem od roku 1961, kdy začali meteorologové 
měsíční průměry počítat. Množstvím srážek se loňský rok podle předběžných údajů 
nevymykal obvyklým hodnotám. Roční úhrn 678 litrů vody na metr čtvereční v rámci 
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republiky představoval 99 % dlouhodobého normálu. Deštivé byly hlavně květen 
a srpen, kdy spadlo 143 %, respektive 133 % obvyklého množství srážek. Naopak 
mimořádně suché bylo září, kdy napršely 
jen dvě pětiny srážkového normálu, což 
z tohoto měsíce činí čtvrté nejsušší září 
od roku 1961, uvedl ČHMÚ.

Chladnější byl rok 2021 zejména 
ve srovnání s předchozími třemi lety. 
V roce 2020 se průměrná teplota 
vzduchu v ČR dostala na 9,1 °C, o rok 
dříve na 9,5 °C. V roce 2018 vystoupala 
až na 9,6 °C. Celkový úhrn srážek za rok 
2021 v Kobylnicích je 602 mm. V roce 
2020 to bylo 658 mm.

24. června 2021 na Moravě, ně- 
kolika obcemi na pomezí Břeclavska 
a Hodonínska, prošla nejsilnější bouře 
v novodobých dějinách. Kroupy velikosti tenisových míčků, blesky a silný vítr 
napáchaly neuvěřitelné materiální škody. Vše završilo tornádo, které bořilo domy, 
převracelo auta, ale také zabíjelo. Kvůli tornádu zemřelo 6 lidí a zhruba 200 jich 
bylo zraněno. Tornádo smetlo a srovnalo se zemí desítky domů.

4kkKronikářka Ing. Zdenka Karmazínová
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos jsme měli sbírku naplánovanou až na 15. ledna. Žádný problém, když 

s tím budou koledníci i dárci dopředu počítat. Ale ouha! Ve středu před sbírkou 
mám pozitivní test antigenní a následně i pozitivní PCR test. 

Tříkrálovou sbírku jsme si v Kobylnicích vyzkoušeli na mnoho způsobů:
 ➢   záplavy sněhu
 ➢   náledí
 ➢   minus 17 °C
 ➢   v sobotu ráno hledáme náhradníky za nemocnou skupinku
 ➢   jarní počasí 19 °C
 ➢   distanční sbírka v lock downu

Ale sbírka v izolaci? To bude problém!!! Co teď? Zrušit?
Manžel přišel z úřadu: „Jarka Urbánková říkala, že by mohla pomoci.“ Pomoci? 

Ale to znamená odpracovat místo mě.
Tak jsem po mailech a telefonech domluvila podrobnosti s koledníky, vedoucími 

skupinek, rodiči. A všechno ostatní „v terénu“ odpracovali Jaroslava Urbánková za 
pomoci mého manžela, který pomáhal jako ostatně každý rok.

M Ě S Í C Srážky 
v mm

Průměrná 
teplota °C

LEDEN 30,5 0
ÚNOR 30,0 0
BŘEZEN 19,5 4
DUBEN 15,0 6
KVĚTEN 73,5 11
ČERVEN 112,0 21
ČERVENEC 57,0 22
SRPEN 141,0 19
ZÁŘÍ 14,0 15
ŘÍJEN 15,0 8
LISTOPAD 48,0 3
PROSINEC 46,0 0 
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A že se jim to podařilo skvěle:
Vybralo se opět více než v minulosti. Po loňském poklesu z důvodu lock downu, 

vykoledovali tříkráloví koledníci u nás v Kobylnicích krásných 
73 297 Kč.

Je to nárůst jak oproti „distanční“ loňské sbírce tak i oproti poslední klasické 
sbírce v roce 2020.

Velký dík patří obdivuhodné Evě Hotové, která by klidně mohla sbírku sledovat 
z okna. Má na to přece věk. Ale jí to nedá a ráda pomůže. Díky taky bývalým kole-
dníkům, kteří postoupili z pozice koledníků na vedoucí skupinek díky tomu, že už 
„vyrostli“ a hlavně díky své obětavosti a ochotě věnovat část svého pohodlí a vol-
ného času dobré věci: Žanetě Štefkové, Adéle Zlatníkové, Tereze Klaškové a Petru 
Polákovi. A kdo že koledoval? Byli to tito: Ema Zlatníková, Honza Jadrný, Marek 
Šmíd, Nela Dvořáčková, Vojta Sobotka, Viki Šmídová, Rafik Fazizada, David a Filip 
Růžičkovi, Klára a Anežka Brtníkovi, Lucka Procházková, Markéta, Kristýna a Ondra 
Klaškovi. Za jejich dobrý skutek jim patří velký dík.

 Všem dárcům děkuji také za to, že kromě financí do pokladniček přidají něco 
malého na mls i samotným koledníkům. Je to pro ně vítané povzbuzení, které si na 
závěr sbírky vždycky spravedlivě rozdělí.

DÍKY VÁM VŠEM!!! .
a letos ještě: díky Jarko, díky Luboši. Bez vás by letošní sbírka neproběhla.

Dana Šmídová

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
V loňském roce se kvůli přísným protiepidemickým opatřením nekonaly turnaje ve 

stolním tenise. Letos jsme byli rádi, že můžeme uspořádat v sobotu 26. 2. turnaj pro 
dospělé, který jsme převzali po Milanu Ulbrichovi a v neděli 27. 2. pro děti do 15 let.

V sobotu se přihlásilo 5 žen a 10 mužů. Z žen se na 1. místě umístila Kristýna 
Stoner, na 2. místě byla Bára Sobotková a 3. Adéla Novotná. U mužů se ve finále 
opět utkali František Přerovský a Petr Šoupal. Putovní pohár si po krásném souboji 
odnesl Franta Přerovský, 2. byl Petr Šoupal a 3. Petr Spáčil.
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Všude slyšíme, že děti raději než sportem, tráví čas na mobilech a počítačích. 
Proto jsme s obavami čekali, kolik se jich přihlásí na nedělní turnaj. A byli jsme mile 
překvapeni, přišlo jich 21! Všechny bojovaly do posledního míčku. Nejlepším z nich byl 
Ondra Michalík, který se umístil na 1. místě, 2. byl Ondra Sobotka a 3. Matěj Michalík. 

Doufám, že si to všichni užili a příští rok se opět přihlásí. Poděkování patří 
hlavně všem sponzorům a školní družině za půjčení pingpongového stolu. 

 Za sportovní komisi Jana Sigmundová

POZVÁNKY NA AKCE
Jarní úklidový den

Úklid v okolí obce se bude konat v případě příznivého počasí a doufejme, že 
i za příznivé epidemiologické situace v sobotu dne 9. 4. 2022. Sraz brigádníků je 
v 8:30 hodin u hasičské zbrojnice. Opět se rozdělíme do skupinek, které budou do 
igelitových pytlů sbírat odpadky odhozené do příkopů nebo v okolí polních cest 
a remízků. Odpadky budou sváženy obecním traktorem do kontejneru. Po skončení 
sběru, asi v 11 hodin, se sejdeme u udírny na hřišti, kde každý brigádník dostane 
douzovanou debrecínku. Zveme všechny, kteří chtějí přijít uklidit okolí naší obce. 
Vezměte si s sebou pracovní rukavice a chuť do práce. Vhodná je i reflexní vesta.

 Za komisi životního prostředí Alena Ulbrichová

Kulturní komise zve všechny zájemce na letošní 

velikonoční hrkání
Hrkání proběhne v termínech pod-
le tabulky a na každý termín jsou 
zváni všichni zájemci. Garantem 
účasti je vždycky skupina uvede-

ná v posledním sloupečku tabulky, ale budeme rádi, když budou  
chodit hrkači, hlavně děti ve velkém počtu.
Sraz je vždy u velikonočního věnce na obecní lípě.

Zelený čtvrtek 14. 4. 16,00 hod. Klub maminek
Velký pátek 15. 4. 7,00 hod. hrdinové, kteří ráno vstanou

12,00 hod. Kobylnické impérium
18,00 hod. teenageři

Bílá sobota 16. 4. 7,00 hod. ženy
12,00 hod. muži
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Obec Kobylnice se jako jedna z dvanácti obcí v roce 2022 zapojila do 
tříletého projektu Jihomoravského kraje nazvaného 

Audit Family Friendly Community.
Přijďte se zajímat o to, jaké bude mít obec Kobylnice plány a vize pro 
rodinu. Přijďte s námi sdílet, co v Kobylnicích postrádáte, diskutovat 
a dále posouvat život ve všech věkových kategoriích – od dětí až po 

seniory.

Chcete, aby se v naší obci dobře žilo 
opravdu každému?

Chybí vám dostatečné vyžití pro děti, mladé rodiny, sportovce 
nebo seniory? 

Máte představu, jak udělat život lidem v Kobylnicích ještě lepší? 

Tak přijďte

v úterý 19. dubna 2022 od 18.00
do zasedací místnosti na obecní úřad v Kobylnicích

Co je cílem setkání?
Chceme s vámi mluvit a vědět, co je pro váš život v Kobylnicích důležité. 
Ať už se to týká volného času, vzdělávání, bezpečnosti či čehokoli 
dalšího. Chceme probudit váš zájem a pak společně s vámi pracovat na 
tom, aby se v Kobylnicích dobře žilo všem obyvatelům napříč generacemi.
Představíme vám projekt Audit Family Friendly Community, který tuto 
aktivitu zaštiťuje.
Vaše osobní účast a nápady jsou velice vítány.

Těšíme se na vás!
Petra Štefková, pověřená osoba zpracováním auditu familyfriendlycommunity
Dana Šmídová, zastupitelka obce
a celá pracovní skupina „Pro Kobylnice přátelské rodině“
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Nebo se také můžete zapojit vyplněním dotazníku. A to buď níže přes 
QR kód, nebo v papírové podobě – vložen v Kobylnických listech, na 
Vepřových hodech nebo k vyzvednutí na OÚ, kde jej můžete i vyplněný 
do konce května odevzdat (osobně nebo vhozením do schránky). 

Kulturní komise srdečně zve všechny na divadelní představení, které se bude konat 
v neděli 15. května 2022 v sále kobylnické sokolovny:

Jedno jaro v Paříži 
aneb 

Krvavá Henrietta
Autor: Oldřich Daněk
Hudba: Jan Frank Fischer
Režie: Jan Říha 
Choreografie: Marek Šudoma
Korepetice: Martin Hanák
Scénografie: Jan Říha a Ondřej Buchta

Muzikál pro činoherce, nebo jak sám autor uvádí „grandiózní minimuzikál“, 
je příběhem lásky a vraždy z dob, kdy Evropa tančila valčík. Šansónové písně, 
nápadité choreografie, vtipné situace a strhující děj, který se netají tím, že 
veřejné mínění je vrtkavé a dnešní vrah může býti zítřejším hrdinou. 

Představení trvá 110 minut + přestávka, polovinu hrací doby se zpívá a tančí.
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Cykloputování kolem řeky Murau
V termínu od čtvrtka 18. 8. 2022 do neděle 21. 8. 2022 čeká nadšené cyklisty 

trasa kolem řeky Murau protékající Salcburskem a Štýrskem. Na kola nasedneme 
v nadmořské výšce 1075 m, zpočátku trasy nás budou vítat okolní horské vrcholy 
a musíme počítat s tím, že se stezka sice svažuje dolů, ale bude zde i několik stoupání.

Sraz bude ve 4 hodiny u hasičky, po naložení kol a zavazadel vyrazíme do St. 
Michael im Lungau, kam dorazíme po asi 6 hodinách jízdy autobusem. Ihned kola 
vyložíme a vydáme se na trasu dlouhou cca 60 km, kterou zakončíme v St. Georgen 
ob Murau, v kempu www.olachgut.at. Zde budeme stanovat obě noci. Vzhledem 
k pořádání F1 ve stejném termínu jsou další kempy na naší trase obsazeny 

Druhý den vyrazíme na další úsek trasy přímo z kempu. Po cestě budeme 
míjet několik hradů a dalších pamětihodností. Den zakončíme po ujetí asi 70 km 
v Grosslobmingu, kde nás bude čekat autobus a přiveze nás zpět do kempu.

V sobotu po sbalení stanů vyrazíme busem opět do Grosslobmingu, kde po 
nasednutí do sedel, pojedeme dál podél řeky malebnými vesničkami a krásnou 
přírodou až do Niklasdorfu, kde na nás bude po ujetí asi 55 km čekat autobus. Po 
naložení kol se vrátíme nočním přejezdem do Kobylnic.

Spát budeme ve vlastních stanech. Stravování a nocleh si hradí každý sám. Cena za 
stan v kempu je 12,5 EUR/noc. Cena za osobu při potvrzení rezervace nebyla uvedena. 

Počet 40 účastníků je limitován přívěsem na kola. Přihlašovat se můžete podle již 
zavedených pravidel na obecním úřadě od pondělí 11. 4. 2022 od 15.00 hodin. Cena 
za dopravu je 1350Kč. Záloha 800 Kč se bude vybírat při přihlášení, doplatek měsíc 
před odjezdem a přibližně v tuto dobu bude také pro zájemce informativní schůzka. 

za pořadatele cyklozájezdu Alena Prus Sedláková

Výběr z pravidel pro přihlášky na cyklozájezd pořádaný obcí Kobylnice
•  Zájemci o cyklozájezd se mohou přihlašovat od stanoveného dne každý 

úřední den, v úřední hodiny na Obecním úřadě Kobylnice. 
•  Účastníci zájezdu budou zapsáni do seznamu v takovém pořadí, v jakém se 

oni nebo jimi pověřená osoba (přihlašovatel) dostavili na obecní úřad. 
•  Přihlašovatel může přihlásit zároveň více osob. Platí však omezení, že spo-

lu s jedním přihlášeným účastníkem cyklozájezdu s trvalým pobytem v obci 
Kobylnice může přihlašovatel přihlásit pouze jednoho dalšího účastníka, kte-
rý nemá trvalý pobyt v obci Kobylnice.

•  Přihláška na cyklozájezd je platná, pokud přihlašovatel zároveň složí částku 
stanovené zálohy na zájezd za každou přihlašovanou osobu. Přihlašovatel 
také uvede e-mailovou adresu pro korespondenci organizačních záležitostí.

•  V případě, že odstoupený účastník cyklozájezdu nebude před odjezdem na 
cyklozájezd nahrazen náhradníkem, je povinen uhradit polovinu ceny zájezdu.
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STRÁNKY PRO DĚTI

Táta včera navenku 

našel první sněženku, 

vedle petrklíč, 

zima už je pryč.

Beránek se pase v trávě, 

na svou milou čeká právě. 

Chce jí popřát, pusu dát,

protože jí má moc rád.
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Protože už začíná být venku 
krásně teplo, za chvíli budeme 
moci vytáhnout kola a vyrazit 
na první jarní vyjížďku.

Hlavně si nezapomeňte po zimě 
zkontrolovat, že kolo perfektně 
funguje, a kromě kola oprášit 
taky cyklistickou helmu!
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BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných 
činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není 
vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala 
vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu 
Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají 
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je 
pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze 
na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci 
přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může 
dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, 
týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, 
krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především 
konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace 
a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. 
Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, 
a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést 
přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě 
zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno 
zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak 
s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti 
konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační 
hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. 
Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě 
je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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DOPIS Z CHARITY RAJHRAD

Dobrý den,
Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem 

je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří poskytovat díky příspěvkům od jed-
notlivců a rodin. Skupinky koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví 
a žehnají příbytkům.

Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbír-
ky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou 
věc. Pomáhá nám k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří  
z nich již mnoho let. Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla  
existovat. 

Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky – neprobíhala pouze online, ale 
opět se zapojili asistenti a koledníci, kteří chodili s koledou do domácností, tak jak 
je dlouholetým zvykem. 

Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím kasiček se doposud vybralo 
přes 5 milionů korun. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro Ob-
lastní charitu Rajhrad lidé poslali přes 115 tisíc korun. Výsledky jsou prozatím prů-
běžné; online podoba sbírky potrvá až do 30. 4. 2022. 

„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si, že je toto období náročné. Ač-
koliv situaci spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak, dotýká se 
nás všech. Do Tříkrálové sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc 
děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme našim zaměstnan-
cům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili ve svých obcích i osobně. Díky 
vám všem můžeme realizovat charitní cíle pro tento rok. Více se o nich můžete 
dozvědět na našem webu. Rád bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále ještě pro-
bíhá online. Naši činnost můžete podpořit na charitním webu prostřednictvím 
sbírkového účtu se specifickým variabilním symbolem nebo využít online kasičky 
na stránce trikralovasbirka.cz. Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá 
koruna pomáhá a žádná pomoc není malá. Moc vám všem děkujeme, posouváte 
nás dál,“ komentuje výsledky Tříkrálové sbírky ředitel Oblastní charity Rajhrad, 
Zdeněk Strašák. 
 Ještě jednou děkujeme všem asistentům a koledníkům za zapojení, podporu 
a pomoc. V případě, že byste nás chtěli podpořit ještě do konce dubna, budeme 
moc rádi, pokud zveřejníte přiložený článek ve vašem zpravodaji a vyvěsíte přilo-
žený plakát ve vaší obci.
 Moc si vážíme vaší pomoci a těšíme se na další krásnou spolupráci. 

Ing. Jana Janoutová
Oblastní charita Rajhrad, mobil: 730 599 752
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MAS SLAVKOVSKÉ  
BOJIŠTĚ

Pomoc Ukrajině
V první řadě chci poděkovat občanům 

obcí, které se zapojily do sbírky pro Ukrajinu. 
V pátek 4. 3. odjely od hasičské zbrojnice  
v Hruškách tři dodávky a nákladní auto- 
mobil plný potřebných věcí. Z Bošovic,  
Bučovic, Hostěrádek-Rešova, Hrušek, Jiří- 
kovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic, Letonic, 
Mokré-Horákova, Moutnic, Otmarova, Po- 
dolí, Šaratic, Nížkovic, Slavkova, Sokolnic, 
Újezda u Brna a Zbýšova byly dodány 
pleny, výživa, hygienické potřeby, deky, 
přikrývky a další potřebné věci. Po doho- 
dě s ukrajinským konzulátem v Brně byly věci odvezeny do jejich skladu  
v Brně-Horních Heršpicích. Zde se dále třídí a chystají pro přímý odvoz do Lvova 
nebo pro ukrajinské rodiny, které postupně přicházejí do České republiky. Část 
z vybraných věcí, zejména dětské výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány na 
brněnské výstaviště jako akutní přímá pomoc ukrajinským maminkám.
Výzva pro spolky a obce

Od letošního dubna se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště 
otevírá možnost podat žádost o dotaci na podporu svojí činnosti. Spolky mohou 
žádat na rekonstrukci nebo vybavení svého zázemí, pro obce je dotace určena 
na úpravu veřejného prostranství nebo na investice do základních a mateřských 
škol, včetně knihoven. Žádat také mohou svazky obcí, školská zařízení, církevní 
organizace nebo nadace. Příjem žádostí bude probíhat od dubna do konce června 
2022. Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.

Všechny informace jsou k dispozici na: 
https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/

Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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PŘEHLED TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Občané naší obce vyprodukovali, odevzdali a vytřídili celkem:

Druh odpadu 2020 2021

Směsný komunální odpad 124,73 t 155,80 t

Nebezpečný odpad 2,03 t 2,21 t

Pneumatiky 0,05 t 2,82 t

Objemný odpad 25,77 t 41,84 t

Skleněné odpady 19,55 t 20,12 t

Plasty 9,99 t 10,62 t

Dřevo 8,22 t 25,36 t

PET lahve 5,64 t 4,53 t

Papír 9,29 t 22,22 t

Kov 7,37 t 56,23 t

Textil 3,57 t 3,78 t

Biologicky rozložitelný odpad 168,00 t 193,00 t

Jedlý olej a tuk 0,16 t 0,72 t

Stavební suť neevidováno 68,18 t

Lednice 1,96 t 1,85 t

TV + LCD TV, PC CRT 1,70 t 0,59 t

Ostatní elektro 4,59 t 4,52 t
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INZERCE

DAKO Brno, spol. s r.o., 
Křenovská 333,  
664 58 Prace

Do naší rodinné firmy s více jak 25letou tradicí hledáme kolegy na pozice:

OPERÁTOR VÝROBY
Co bude náplní Vaší práce
•  Příprava, údržba a kontrola stříkacího zařízení, kontrola formy před aplikací 

směsi.
•  Nanášení mlhy a ostatních vrstev do formy dle technologických postupů.
•  Oprava a servis stříkacího zařízení, zapisování každodenní výroby do kontrol-

ních protokolů, vedení malé skupiny pracovníků.

BETONÁŘ
Co bude náplní Vaší práce
•  Výroba betonových dílců pomocí aplikace cementopískové směsi do připra-

vených forem.
•  Stahování, válečkování, gletování betonové směsi.

Co od Vás očekáváme
•  Fyzická zdatnost a manuální zručnost, kladný přístup k práci
•  Orientace v technické dokumentaci, manipulace s drobným ručním nářadím 

a výrobky, jeřábem, elektrickým paletovým vozíkem a podtlakovým manipu-
látorem výhodou.

Na co se u nás můžete těšit
•  Nadprůměrné platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, jednosměnný  

provoz.
•  Náborový příspěvek 10.000,- Kč, stravenkový paušál, práce na HPP i OSVČ.

Nástup možný ihned nebo dohodou.
www.dakogrc.cz, informace na tel. č.: 773 754 430, 543 212 142.



MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 169 KČ PLATBA HOTOVĚ, PLATBA STRAVENKAMI (TICKET, SODEXO, NAŠE STAVENKA,  
CHÈQUE DÉJEUNER), PLATBA KARTOU. K jídlu bude připočtena cena za rozvoz dle rozvozové mapy, obaly jsou již započítány v ceně.

ROZVÁŽÍME V TÉTO OBCI
ČT–NE 11.00–22.00 h.   731 14 15 16

maxipapi.cz

PREMIUM QUALITY

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 169 KČ PLATBA HOTOVĚ, PLATBA STRAVENKAMI (TICKET, SODEXO, NAŠE STAVENKA,  
CHÈQUE DÉJEUNER), PLATBA KARTOU. K jídlu bude připočtena cena za rozvoz dle rozvozové mapy, obaly jsou již započítány v ceně.

ROZVÁŽÍME V TÉTO OBCI
ČT–NE 11.00–22.00 h.   731 14 15 16

maxipapi.cz

PREMIUM QUALITY



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



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

PŘIJMEME
zaměstnance na pozice:

- vedoucí pracovní čety
- instalatéra – topenáře
- stavebního zámečníka
na naše detašované pracoviště v obci Sivice
Českomoravský Cement, a.s. – Závod Mokrá

ETL-Ekotherm a.s.

www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380
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