
1

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA A Z RADY OBCE
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
19. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se konalo 28. 4. 2022. 

Zastupitelstvo obce schválilo:
●	 		plánovací	 smlouvu	pro	stanovení	podmínek	výstavby	rodinného	domu	na	 

p.č.	112/18	a	předání	vybudovaných	technických	sítí,
●	 		plánovací	smlouvu	k	záměru	výstavby	21	rodinných	domů	na	p.	č.	652/10	

a	předání	vybudovaných	technických	sítí,
●	 	plánovací	 smlouvu	 k	 záměru	 výstavby	6	 rodinných	domů	na	p.	 č.	 652/46	

a	předání	vybudovaných	technických	sítí.
Všechny	zápisy	ze	Zastupitelstva	obce	Kobylnice	jsou	zveřejněny	na	webových	

stránkách	obce.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

Rada	obce	schválila:
●	 	pořízení	 naučně	 vzdělávacího	prvku	 Lesní	 piškvorky	do	prostoru	u	 splavu	

u	cyklostezky,
●	 	smlouvu	o	smlouvě	budoucí	na	zřízení	věcného	břemene	na	přípojku	nn	pro	

akci	„Kobylnice,	kabel	NN	Horáček,	4xRD“,
●	 	pronájem	 části	 zdi	 horního	 dvora	 na	 umístění	 reklamy	 na	 rozvoz	 pizzy	 

a	burgerů,
●	 	provádění	výcviku	psů	jedenkrát	týdně	na	veřejném	prostranství	v	Hloušku,
●	 	dar	ve	výši	20	000	Kč	rodině	uprchlíků	z	Ukrajiny,	kteří	jsou	ubytováni	v	obyt-

ných	místnostech	na	Sokolnické	289,
●	 	dar	pro	Linku	bezpečí,	z.s.	ve	výši	7.500	Kč,
●	 	Odpisový	plán	ZŠ	a	MŠ	Kobylnice	p.o.	na	rok	2022,
●	 	jako	nejvhodnějšího	uchazeče	o	veřejnou	zakázku	na	akci	„Plocha	na	odpa-

dy	u	hřbitova“	firmu	SWIETELSKY	stavební	s.r.o.	a	schvaluje	Smlouvu	o	dílo	
s	cenou	1	264	759,12	Kč	+	DPH,

●	 	zadání	vypracování	projektové	dokumentace	na	pódium	v	parku	u	sokolov-
ny	firmě	Atelier2007	a	to	za	100.000,-	Kč	+	DPH,

●	 	uspořádání	věcné	sbírky	ve	spolupráci	s	Diakonií	Broumov,
●	 	objednání	prací	na	údržbu	veřejné	zeleně	v	hodnotě	84.500	Kč	od	pana	An-

tonína	Brtníka,
●	 	objednávku	autobusu	pro	ZŠ	a	MŠ	Kobylnice	na	Den	dětí	na	školní	výlet	do	

Vyškova,
●	 	dar	pro	TJ	Sokol	Kobylnice	ve	výši	19.840	Kč	za	sběr	železného	šrotu,
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●	 	Přílohu	č.	1	Specifikační	list	a	Přílohu	č.	2	Cenová	příloha	ke	smlouvě	mezi	
Obcí	Kobylnice	a	AVE	CZ	odpadové	hospodářství	s.r.o.,

●	 	přijetí	dotace	z	 rozpočtu	 Jihomoravského	kraje	v	 rámci	dotačního	progra-
mu	„Podpora	rodinné	a	seniorské	politiky	na	úrovni	obcí“	ve	výši	56.000	Kč	
a	schválila	Smlouvu	o	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	Jihomoravského	kraje,

●	 	Smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	věcného	břemene	pro	přípojku	distri-
buční	soustavy	nn	k	pozemkům	parc.	č.	693/31,	693/7	a	693/34	mezi	Obcí	
Kobylnice	a	EG.D,	a.s.,

●	 	Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 mezi	 Obcí	 Kobylnice,	 GasNet	 s.r.o.	
a	paní	Lenkou	Ježovou	na	veřejnou	část	přípojky	plynu,

●	 	nakoupení	 13	 ks	 rychleschnoucích	 ručníků	 jako	 dar	 pro	 žáky	 5.	 třídy	 ZŠ	
Kobylnice	a	schvaluje	dar	ve	výši	2	000	Kč	fyzické	osobě	Bc.	Petře	Štefkové	
na	částečnou	úhradu	worhshopu	pro	žáky	5.	třídy	ZŠ	Kobylnice,

●	 	objednání	nového	obětního	stolu	do	zvonice,
●	 	odprodej	příkopového	ramene	firmě	JESTECH	s.r.o.	za	cenu	50.000	Kč,
●	 	Dodatek	 č.	 1	 Smlouvy	 o	 dílo	 s	 firmou	 SWIETELSKY	 stavební	 s.r.o.	 na	 akci	

„Rekonstrukce	komunikace	na	parcele	č.	81,	Kobylnice	na	zvýšení	ceny	a	to	
o	315.896,78	Kč	+	DPH,

●	 	Smlouvu	budoucí	o	zřízení	věcného	břemene	mezi	Obcí	Kobylnice	a	EG.D,	
a.s.,	na	přípravu	nových	 zařízení	distribuční	 soustavy	elektřiny	pro	 stavbu	
s	názvem	„Kobylnice	Přerovský“,

●	 	v	 souvislosti	 s	 vítáním	nových	občánků	 věcné	dary	 a	 finanční	 dar	 ve	 výši	
1.000	Kč	rodičům	pro	každé	vítané	dítě,	

●	 	neschválila	umožnění	parkování	na	pozemku	parc.č.	595/1	a	643/3.
	Jaroslava	Urbánková,	obecní	úřad

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby	se	budou	konat:
 v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem	konání	voleb:
 zasedací	místnost	obecního	úřadu	Kobylnice,	Na	Budínku	240,	Kobylnice

Voličem	je státní	občan	ČR,	který	nejpozději	druhý	den	voleb	tj.	24.	září	2022	dovrší	
18	let	a	má	v	obci	trvalý	pobyt,	občan	jiného	členského	státu	EU,	který	nejpozději	
24.	září	2022	dovrší	18	let,	má	v	obci	trvalý	nebo	registrovaný	přechodný	pobyt	
a	požádal	o	zápis	do	dodatku	stálého	seznamu	voličů.

Hlasovací	 lístky	 budou	 občanům	 doručeny	 do	 schránek	 nejpozději	 20.	 září	
2022,	budou	také	k	dispozici	ve	volební	místnosti.

Voličské	průkazy	se	pro	volby	do	zastupitelstev	obcí	nevydávají.



3

Do	Zastupitelstva	obce	Kobylnice	se	bude	volit	15	zastupitelů.
Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	zdravotních,	důvodů,	obecní	úřad	

na	tel.	544	228	383	a	v	den	voleb	okrskovou	volební	komisi	na	tel.	544	244	810	
o	volební	přenosnou	schránku.

Jaroslava	Urbánková,	administrativní	pracovnice

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V	sobotu	4.	června	2022	se	konalo	v	zasedací	místnosti	obecního	úřadu	vítání	

dětí	starostou	obce	Ing.	Lubomírem	Šmídem.	
Přivítali	jsme	8	dětí,	6	chlapců	a	2	holčičky.	Byly	to:	Vojtěch Rosendorf, Gabriela 

Chadimová, Jakub Otiepka, Dominik Horký, Julie Karas, Matěj Tejkl, Vojtěch 
Martinásek a Jan Kroupa. 

Pásmo	 básniček	 a	 písniček,	 které	 s	 děvčaty	 připravila	 paní	 Mgr.	 Gabriela	
Brtníková,	 přednesly	 Klárka	 Brtníková,	 Anežka	 Brtníková,	 Lucinka	 Procházková	
a	Amálka	Špondrová,.	Tímto	jim	moc	děkujeme.

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

CO JE NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE? 
Hurá!	Hurá!	Hurá!	Konečně	jsme	se	ve	škole	zbavili	roušek,	testování	a	dalších	

svazujících	opatření,	tak	si	užíváme	nejrůznějších	akcí.	S	některými	vás	podrobněji	
seznámíme:
Návštěva Lipky

Začátkem	března	vyjeli	všichni	žáci	do	ekocentra	Lipka	v	Brně.	To	se	nachází	
v	malebném	prostředí	 lesů	poblíž	brněnských	Soběšic.	 Těžištěm	činnosti	 Jezírka	
jsou	 jednodenní	 a	 pobytové	ekologické	programy.	Velká	 část	 programů	probíhá	
přímo	v	lese	v	okolí	pracoviště	a	umožňuje	jednak	názorné	učení,	ale	i	probouzení	
citového	vztahu	k	 lesu	prostřednictvím	aktivit	zaměřených	na	smyslové	vnímání	
přírody.	Děti	se	zúčastnily	různých	programů.	

Prvňáci	 měli	 program	 „Večerníček	 na	 výletě“.	 Žáci	 se	 seznámili	 s	 životem	
v	 půdě,	 prolezli	 si	 model	 mraveniště	 a	 prostřednictvím	 smyslové	 aktivity	 se	
seznámili	 s	 různými	 pokryvy	 těl	 živočichů.	 V	 lese	 je	 čekali	 pohybové	 aktivity	 -	
stopování	živočichů,	prolézání	pavoučí	sítí	a	hry	s	přírodninami.	Na	konci	programu	
děti	uměly	popsat	vybrané	druhy	živočichů	volně	žijících	v	půdě,	objasnit	význam	
pavouků	 v	 přírodě,	 vysvětlit	 význam	 půdních	 živočichů	 a	 vyjmenovat	 některé	
živočichy,	kteří	žijí	v	lese.
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Druháci	 a	 třeťáci	 se	 během	 programu	 „V	 zimním	 kožichu“	 zaměřili	 na	
poznávání	zimní	přírody.	V	průběhu	programu	objevovali,	co	dělají	různá	zvířata	
během	zimy.	Učili	 se	 číst	 jejich	příběhy	prostřednictvím	 stop	přímo	v	 terénu,	
určovali	 druhy	 lesních	 živočichů	 a	 vyrobili	 si	 sádrové	 odlitky	 jejich	 stop.	 Při	
návštěvě	„nočního	lesa“	potkali	zvířata	s	noční	aktivitou	pod	rouškou	tmy.	Dětem	
se	nejvíce	líbila	pohybová	hra	na	veverky	a	kuny.	Veverky	se	snažily	posbírat	co	
nejvíce	oříšků	a	přinést	si	je	do	pelíšku.	Kuny	je	chytaly	a	veverky	musely	oříšky	
vracet	zpět.

Čtvrťáci	si	vybrali	program	„Na	kameni	kámen“.	Žáci	se	seznámili	s	některými	
druhy	 hornin	 využívanými	 člověkem,	 zahráli	 si	 divadlo	 o	 vzniku	 Země,	 což	
byl	 asi	 největší	 zážitek	 z	 celého	 programu.	 U	 nástěnné	 obrazové	 skládačky	
hledali	 souvislosti	mezi	 vývojem	života	na	 Zemi	 a	 vznikem	hornin	 a	 zahráli	 si	
didaktickou	pohybovou	hru	na	výrobu	hliníku.	Na	závěr	děti	zkoumaly	pomocí	
geologických	kladívek	vlastnosti	hornin	na	geologickém	zastavení	Lesní	naučné	 
stezky.

Program	 pro	 pátou	 třídu	 měl	 téma	 „Po	 stopách	 šelmy“.	 Hned	 úvod	 byl	
zajímavý.	Děti	dostaly	k	prozkoumání	skleničku	s	neznámou	proschlou	hmotou	
a	měly	uhodnout,	co	to	je.	Tipy	byly	nejrůznější,	ale	skutečnost	předčila	vše	–	byl	
to	vyschlý	trus	šelmy.	A	děti	se	tak	dozvěděly,	že	i	podle	něj	lze	zjistit,	která	šelma	
jej	tam	zanechala.	To,	co	se	v	trusu	najde	(např.	semínka,	tráva,	klacíky),	ukáže	
na	 šelmu,	která	v	dané	 lokalitě	pobývala.	Byl	 to	netradiční	 výukový	program,	
který	všechny	zaujal.
Soutěž v deskových hrách

Koncem	března	se	naše	škola	ve	složení	čtyř	žáků	(Viki	Šmídová,	Nela	Dvořáč- 
ková,	 Marek	 Šmíd	 a	 Vláďa	 Zlatník)	 zúčastnila	 turnaje	 v	 deskových	 hrách	
v	Nebovidech,	 kterou	organizoval	MAP	Šlapanice.	Tento	 turnaj	měl	proběhnout	
již	před	rokem,	ale	bohužel	z	důvodu	epidemie	coronaviru	byl	odložen.	Tentokrát	
byla	situace	jiná	a	tak	mohl	proběhnout	turnaj,	který	byl	velkolepý,	protože	se	ho	
zúčastnilo	24	škol	a	reportáž	o	něm	byla	i	v	televizi.	Soutěžilo	se	ve	hrách	Sushi	Go,	
Port	Royal	a	Drop	It.	Každý	člen	týmu	hrál	všechny	tři	hry,	pokaždé	s	jiným	soupeřem.	
Nakonec	 se	body	 všech	hráčů	 školy	 sečetly	 a	 stanovilo	 se	 konečné	pořadí	 škol.	
A	jak	jsme	dopadli?	Umístili	jsme	se	na	báječném	8.	místě.	Nejdůležitější	bylo,	že	
jsme	se	naučili	něco	nového,	pobavili	jsme	se	a	už	se	těšíme	na	další	ročník,	který	
se	snad	uskuteční	opět	příští	rok.	
Výlet s velikonoční tématikou

Dne	12.	dubna	tři	třídy	(II.,	III.,	IV.)	měly	zamluvený	program	na	Salaši	Travičná	
a	program	„Fašanky,	fašanky“	ve	Skanzenu	Strážnice.	Ještě	před	odjezdem	se	žáci	
seznámili	 formou	videa	s	tím,	co	 je	 to	vlastně	 fašank.	Masopust	neboli	 fašank	
býval	 vyplněn	 svatbami,	 zabijačkami	a	návštěvami	 rodiny	a	 známých.	Poslední	
tři	dny	veselí	vrcholilo,	hospodyně	smažily	koblihy	nebo	boží	milosti.	Na	konci	
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masopustu	 chodívaly	 po	 dědinách	 masopustní	 průvody	 masek,	 doprovázené	
muzikou	 a	 tancem.	 Mezi	 maškarami	 nesměl	 chybět	 medvěd,	 kominík	 nebo	
koza.	V	minulosti	měla	každá	maska	svůj	magický	význam,	přesný	řád	a	funkci.	
Věřilo	 se	 například,	 že	 tanec	 s	 medvědem	 měl	 význam	 pro	 dobrou	 úrodu	
konopí	 a	 lnu.	 Po	 příjezdu	 do	 Salaše	 Travičná	 všechny	 uvítal	 milý	 manželský	
pár,	který	na	této	salaši	žije	celoročně.	Salaš	je	vlastně	malý	skansen	v	přírodě,	
který	ukazuje,	 jak	 lidé	 žili	 před	 sto	 lety,	 jaká	bývala	 příroda	 a	 co	 všechno	 lidé	 
dříve	uměli.

Po	 svačině	 se	 pokračovalo	 ve	 Strážnici.	 Zde	 měly	 děti	 možnost	 poznat	
velikonoční	obyčeje	ze	Slovácka	od	počátku	postního	období	až	do	Velikonoc,	jako	
jsou	 vynášení	 smrtky,	nošení	 létečka,	pletení	 velikonočních	pomlázek,	malování	
kraslic	 či	 hrkání.	 Děti	 si	 zatančily	 fašankový	 tanec,	 obdivovaly	 přípravu	 lidových	
pokrmů,	které	 s	 radostí	ochutnaly,	 vyrobily	 si	 velikonoční	ozdoby,	viděly	výrobu	
píšťalky	 z	 vrbového	 proutku.	 Největším	 zážitkem	byla	 návštěva	 staré	 školy,	 kde	
přísný	pan	učitel	naučil	všechny	písničku,	ale	také	ukázal,	jak	se	mají	některé	děti	
chovat. 

Sportujeme
Konečně	po	dvou	letech	ožily	i	sportovní	akce	pro	žáky	škol	–	tradiční	vybíjená	

a	fotbalový	svátek	McDonald	Cup.	Obojího	se	zúčastnily	týmy	naší	školy.	Fotbal	se	
hrál	v	Měníně,	kam	přijelo	sedm	okolních	škol.	Protože	tyto	školy	 jsou	početné,	
měly	s	sebou	i	celé	týmy	na	střídání.	Naše	školička	má	malý	počet	žáků,	tak	jsme	
měli	jen	jednoho	náhradníka.	Přesto	kluci	hráli	skvělý	fotbal,	dostalo	se	jim	ocenění	
a	pochval	od	trenérů	a	učitelů	a	obdiv	od	soupeřů	za	opravdu	vysoké	nasazení,	
bojovnost	a	hru	fair	play.	Neskončili	jsme	poslední,	byli	jsme	šestí,	ale	nemusíme	
se	stydět.

To	u	vybíjené	 jsme	počtem	hráčů	na	 tom	byli	 stejně	 jako	ostatní.	Ale	úplně	
nejvíce	nás	hned	na	začátku	překvapila	nová	hala	na	ZŠ	Šlapanice,	kde	jsme	byli	
poprvé	a	kde	se	turnaj	konal.	Je	škoda,	že	přijely	jen	čtyři	školy.	Hala	by	rozhodně	
větší	 počet	 účastníků	 pobrala.	 Zahráli	 jsme	 si	 tedy	 se	 všemi	 týmy	 –	 Újezdem,	
Šlapanicemi	 a	 Podolím.	 O	 jednoho	 vybitého	 na	 naší	 straně	 z	 celkového	 počtu	
vybitých,	jsme	přišli	o	možnost	zahrát	si	o	1.	a	2.	místo	a	skončili	jsme	na	třetím	
místě.	I	tak	to	bylo	fajn,	naše	škola	dobře	reprezentovala.	

Dopravní výchova
9.	 května	 se	 hřiště	 na	 Výletišti	 přeměnilo	 na	 dopravní	 hřiště,	 které	 nabídlo	

křižovatky,	 přechody	 pro	 chodce	 a	 dopravní	 značky.	 Děti	 si	 mohly	 ověřit	 své	
znalosti	nejen	v nejběžnějších	dopravních	situacích,	ale	i	v	těch	méně	obvyklých.	
Děti	jezdily	na	elektro-autíčkách	dle	dopravních	předpisů.	Občas	nastala	nečekaná	
reakce,	kdy	brzdy	skřípaly	a	pan	policista	dával	pokuty.	Dopravní	výchova	 touto	
formou	 je	 jednou	 z	nejvhodnějších	a	nejefektivnějších	 forem	dopravní	 výchovy,	
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trvale	 zlepšuje	 nejenom	 bezpečnost	 dětí	 –	 účastníků	 silničního	 provozu,	 ale	
bezpečnost	nás	všech	vůbec.
Oslava Dne matek a Dne otců

Ve	čtvrtek	12.	května	se	místní	sokolovna	proměnila	ve	společenský	sál,	kde	
vystoupily	děti	z	mateřské	a	ze	základní	školy	před	svými	rodiči.	Žáci	páté	třídy	
celý	program	uváděli	a	vtipně	představovali	vystupující.	V	úvodu	děti	ze	školky	
předvedly	svoje	taneční	vystoupení	a	zejména	naši	nejmenší	při	tanečku	s	plas-
tovými	lahvemi	byli	kouzelní.	A	potom	se	na	podiu	střídaly	jednotlivé	třídy	se	
svým	programem	–	tanečními	vystoupeními,	básničkami	a	písničkami.	Závěrem	
vystoupili	 naši	 páťáci	 jako	 námořníci	 a	 tímto	 způsobem	 se	 vlastně	 rozloučili	
s	naší	školou.	Myslím,	že	se	program	moc	povedl,	však	také	některé	maminky	
měly	dojetím	oči	plné	slz.

	M.	Bubíková	a	učitelky	ZŠ
 Sbírka na ukrajinské vojáky

Dne	4.	3.	2022	proběhla	v	naší	škole	sbírka	pro	vojáky	ukrajinské	armády.	
O	pomoc	nás	požádala	paní	Mysarová.	Mysarovi	pochází	z	Ukrajiny	a	už	několik	
let	žijí	zde	v	České	republice.	Jejich	syn	Vláďa	navštěvuje	nyní	3.	třídu	u	nás	ve	
škole.	Pomoc	tedy	byla	samozřejmostí.	Jsem	ráda,	že	se	do	sbírky	zapojila	nejen	
škola,	ale	 i	školka	a	místní	občané.	Vybírali	 jsme	zdravotní	prostředky,	spodní	
prádlo,	trička,	ponožky,	deky	a	spacáky.	Děti	ze	školy	namalovaly	vojákům	srdíč-
ka	a	napsaly	v	ukrajinštině,	že	jim	fandíme	a	myslíme	na	ně.

Mgr.	Lenka	Halová

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Po	jarních	prázdninách,	které	letos	připadly	až	na	začátek	března,	jsme	s	dětmi	

začali	 tvořit	 výrobky	 a	 zdobit	 školu	 jarními	 dekoracemi.	 Děti	 si	 např.	 vyráběly	
z	puzzlí	věnec	na	dveře	zdobený	kytkami	nebo	zápichy	do	květináčů.

Brzy	 na	 to	 přišlo	 i	 velikonoční	 vyrábění	 a	 zvyky	 s	 Velikonocemi	 spojené.	
V	pondělí	po	Smrtné	neděli	jsme	za	recitace	básničky	vynášeli	Morenu	či	Smrtku.	
Nedaleko	trávníkové	školky	 jsme	vhodili	do	potoka	výdumky	z	vajec,	které	měla	
Smrtka	na	 krku	 jako	 korále.	 Výdumky	 jsou	 vyfouklá	 vajíčka	 a	mají	 symbolizovat	
konec	zimy,	prázdnotu	nebo	smrt.	Na	mostě	u	sokolovny	jsme	vhazovali	do	vody	
rozkvetlé	jarní	kytky	jako	symbol	přicházejícího	jara.	Po	obchůzce	jsme	si	s	dětmi	
připomněli	ještě	jeden	zvyk.	Na	první	postní	neděli,	říká	se	jí	„Liščí	neděle“,	napekly	
maminky	dětem	preclíky.	Schovaly	je	na	zahradě	a	řekly	dětem,	že	jim	tam	liška	
nechala	preclíky.	Když	děti	preclíky	snědly,	celý	rok	je	nebolely	zuby.	A	protože	dětí	
bylo	při	vynášení	Moreny	málo,	dostaly	preclíků	víc,	tak	snad	se	jim	bolesti	zubů	
vyhnou.	Se	zimou	jsme	se	rozloučili	až	ve	středu,	kdy	byla	Morena	na	školní	zahradě	
zničena	ohněm.	Naši	předkové	věřili,	že	po	zničení	Moreny	už	přijde	jaro.	Letos	to	



7

zima	nevzdávala	a	snažila	se	panovat	co	možná	nejdéle.	Bylo	skvělé	tento	zvyk	po	
dvou	letech	znovu	uskutečnit.	Největší	nadšení	v	dětských	očích	bylo	samozřejmě	
při	pálení	Smrtky.

Kraslice	–	symbol	velikonočních	svátků.	Děti	si	ve	školní	družině	vyzkoušely	hned	
několik	 technik:	 zdobení	bavlnkou,	ubrouskovou	 techniku,	a	možná	pro	některé	
nejtěžší,	 vosková	 rezerva.	 Vosková	 rezerva	 je	 zdobení	 kraslic	 horkým	 voskem	 –	
z	 rozpuštěné	 voskovky.	 Vosk	 se	 na	 vajíčka	 nanáší	 pomocí	 špendlíkové	 hlavičky	
upevněné	 na	 tužce.	 Důležitý	 je	 rychlý	 tah	 nebo	 tečka.	 Kraslice	 si	 děti	 odnášely	
domů	v	košíčku	zdobeném	slepičkou,	který	si	vyrobily	z	kartonu	od	vajíček.

A	 co	by	 to	 bylo	 za	 svátky,	 kdyby	nebylo	 žádné	 cukroví?	A	 tak	 jsme	 s	 dětmi	
vytvářeli	pečené	i	nepečené	cukroví	s	velikonočními	motivy.

Po	Velikonocích	hrály	děti	po	škole	interaktivní	hru	o	planetě	Zemi.	Z	úkolů	se	
dozvěděly,	co	naší	planetě	škodí	a	co	jí	naopak	prospívá.

A	pak	už	jsme	se	připravovali	na	minijarmark,	který	se	konal	spolu	s	oslavou	
Svátku	matek	a	otců	dne	12.	května.	Děti	za	pomocí	paní	vychovatelek	vytvářely	
tyto	výrobky:	záložky	do	knihy	z	taftové	stuhy,	veselé	tužky	z	chlupatých	drátků,	
věneček	 z	 dýhy	 zdobený	 kytkami,	 zápichy	 do	 květináče,	 batikované	 zástěry	
z	 pánských	 košil,	 čelenky	 a	 sponky	 zdobené	 kytkami	 ze	 stuh	 a	 filcu,	 náhrdelník	
z	korálků,	podtácek	ze	samotvrdnoucí	hmoty	a	náušnice	z	fimo	hmoty.	Po	dvouleté	
pauze,	 jsme	 měli	 docela	 obavy,	 jestli	 bude	 o	 dětské	 výrobky	 zájem.	 Opak	 byl	
pravdou.	Vše	bylo	prodáno,	zájem	byl	veliký.	Výtěžek	z	jarmarku	bude	použit	na	
výtvarný	materiál	a	zájmové	aktivity	pro	děti	ve	školní	družině.	Děkujeme	za	Váš	
finanční	příspěvek.

A	co	nás	čeká	do	konce	školního	roku?
Proběhne	soutěž	v	piškvorkách	a	kuličkiáda.	Na	Den	dětí	pojedeme	na	výlet	do	

Židlochovic.	Prohlédneme	si	zámeckou	oboru	a	budeme	hrát	hry	v	přírodě.	Druhý	
den	 v	 červnu	 budeme	mít	 v	 koncert	 se	 zaměřením	na	 bicí	 nástroje.	Netradiční	
formou	vtáhne	děti	do	světa	rytmu	pan	učitel	MgA.	Bříza.	A	když	nám	bude	slunce	
hodně	hřát,	proběhne	na	zahradě	vodní	bitva.	

Pěkné	a	slunečné	prázdniny,	Vám	i	Vašim	dětem
a	v	září	se	těšíme	nashledanou!

	vychovatelky	Magda	Klašková	a	Petra	Štefková
 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Na	 jaře	 se	 probouzí	 příroda	 stejně	 jako	 v	 dětech	 zvídavost	 a	 touha	 zažívat	

všechny	slasti	dětského	světa.	S	dětmi	ze	školky	jsme	se	hned	v	březnu	jeli	podívat	
do	 nově	 otevřené	 knihovny	 ve	 Šlapanicích.	 Čekal	 na	 nás	 program	 zaměřený	
na	 předčtenářskou	 gramotnost	 s	 paní	 knihovnicí	 a	 volný	 program	 v	 krásných	
interiérech	plných	dětských	knih.
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Zopakovat	s	dětmi	známé	a	povědět	i	něco	nového	o	jaru,	mláďatech	a	zvycích	
a	tradicích	spojených	s	Velikonocemi,	přijely	dámy	z	centra	aktivního	vzdělávání	
Alfadeck.	Období	Velikonoc	jsme	si	zpříjemňovali	také	tvořením	tradiční	výzdoby	
a	vynášením	smrtky	–	morany.

Obrovským	 zážitkem	byla	 akce	 v	 rámci	 projektu	 E-liška.	 Přijel	 k	 nám	 lektor	
s	 liškou	obecnou	–	Coco,	 která	 volně	pobíhala	mezi	dětmi,	prozkoumala	 každý	
kout	 třídy	 a	 předvedla	 mnoho	 ladných	 skoků	 nad	 hlavami	 dětí.	 Je	 to	 liška	
ochočená,	 očkovaná,	 zvyklá	 na	 cizí	 lidi	 i	malé	 děti.	 Ráda	 krade	dětem	bačkory	
a	svačiny	z	batohů.	Měli	jsme	to	štěstí	a	zavítal	k	nám	i	Pája	–	malinký	a	roztomilý	
liščí	chlapeček.	Pohlazení	jeho	jemného	kožíšku	si	děti	nenechaly	ujít.	Dozvěděli	
jsme	se,	kde	tato	u	nás	velmi	rozšířená	šelma	žije,	co	dokáže	ulovit,	proč	je	oproti	
zažitým	představám	užitečná	a	jak	je	to	s	jejím	vztahem	k	lidem	a	člověka	k	ní	-	to	
vše	 jsou	 zajímavé	náměty	na	diskuzi	 s	dětmi,	 které	otevírají	 aktuální	problémy	
naší	přírody.

S	 příchodem	 teplejšího	 počasí	 začala	 také	 plavecká	 školička	 v	 Brně	
Kohoutovicích,	kam	s	dětmi	každý	čtvrtek	po	dobu	deseti	týdnů	dojíždíme.	Ve	výuce	
dětem	pomáhají	speciální	pomůcky	a	hračky.	Každý	žáček	dostane	po	úspěšném	
absolvování	Mokré	vysvědčení.	Na	některé	z	posledních	lekcí	je	možné	domluvit	
návštěvu	 rodičů	 přímo	 u	 bazénu.	 Vždy	 je	 zaručen	 citlivý	 přístup	 dostatečného	
počtu	 instruktorů,	 kteří	 jsou	 všichni	 proškoleni	 minimálně	 na	 cvičitele/trenéra	
plavání	 III.	třídy.	S	dětmi	pracují	s	ohledem	na	jejich	zdatnost	 individuálně	a	tím	
zajistí	nejen	zájem	dítěte	o	plavání,	ale	 i	 rozvoj	plaveckých	dovedností.	Hlavním	
cílem	je	nenucenou	formou	naučit	děti	bezpečnosti	a	orientaci	ve	vodě,	potápění	
hlavy	a	posléze	i	plavat.

Deset	 týdnů	 také	 trvá	 intenzivní	 příprava	 předškoláků	 v	 rámci	 edukativně	
stimulačních	 skupin.	 Program	 se	 snaží	 v	 dětech	 probouzet	 zvídavost,	 pomáhá	
jim	 postupně	 si	 zvykat	 na	 cílenou	 práci,	 soustředit	 se	 na	 činnosti	 úkolového	
typu,	pracovat	a	komunikovat	v	kolektivu	a	dodržovat	pravidla.	Všechny	aktivity	
velmi	úzce	souvisí	s	problematikou	školní	zralosti	a	připravenosti	a	rozvíjí	všechny	
důležité	předpoklady	pro	školní	práci.

12.	 května	 se	 děti	 z	 mateřské	 školy	 zúčastnily	 vystoupení	 věnovanému	
především	maminkám	a	tatínkům	společně	s	dětmi	ze	základní	školy.	Společně	jsme	
se	snažili	potěšit	všechny	básničkami,	 tanečky	a	písničkami	a	 zažili	 si	atmosféru	
vystoupení	na	velké	akci.

Krásné	 květnové	 počasí	 vybízelo	 k	 výletům	 do	 přírody	 v	 okolí	 obce.	 Děti	
navštívily	Sokolnickou	oboru	a	vydali	se	i	k	Mohyle	míru.	

Potěšilo	 i	poučilo	nás	divadlo	Šikulka.	V	sérii	 tří	výchovných	pohádek	dětem	
připomnělo,	proč	je	důležité	dbát	o	osobní	hygienu,	pečovat	o	sebe	a	zdravě	jíst.

Velice	nás	všechny	ohromil	projekt	„Létající	barvy“.	Každý	si	mohl	vyzkoušet,	
jaké	 je	 to	 být	 umělec	 a	 pracovat,	 nebo	 dokonce	 tak	 trochu	 čarovat	 s	 barvami.	
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S	 centrifugou	 na	 barvy	 se	 dají	 velmi	 jednoduchým	 způsobem	 vytvářet	 výrazné	
dynamické	obrázky.	Děti	mohu	pomalým	nebo	rychlým	otáčením	kliky	ovlivňovat	
vznik	 uměleckého	 díla.	 Před	 nebo	 během	 otáčení	 se	 na	 papír	 nanese	 barva	
a	odstředivá	síla	vytvoří	skvělé	vzory.

Školní	rok	už	se	nám	pomalu	chýlí	ke	konci	a	nás	čekají	ještě	tři	velké	události.	
1.	června	oslavíme	Den	dětí	plný	her,	soutěží,	zábavy	a	dobrot.	8.	června	nás	čeká	
výlet	 do	Milotic	 na	 zámek	 s	 kostýmovanou	 prohlídkou.	 Děvčata	 si	 vyzkouší	 roli	
princezen	a	chlapci	roli	chrabrých	mušketýrů.

Tradičně	 již	 nesmí	 chybět	 ani	 rozloučení	 s	 předškoláky,	 které	 se	 uskuteční	
15.	června	na	zahradě	mateřské	školy.	Symbolicky	 tak	pasujeme	předškolní	děti	
na	 školáky,	 aby	 mohli	 po	 prázdninách	 začít	 další	 veledůležitou	 kapitolu	 jejich	
života	a	udělat	další	krok	k	uskutečňování	všeho,	co	je	v	životě	bude	bavit,	těšit	
a	naplňovat.

Nejen	 jim,	 ale	 vám	 všem	 přeje	 celý	 kolektiv	 mateřské	 školy	 krásné	 léto	
a	bezvadné	prázdniny.

Mgr.	Zuzana	Křížová

O KROUŽKU ŠIKULKA
Po	omezení	v	minulých	dvou	letech	jsme	se	letos	zase	mohli	pravidelně	scházet,	

hrát	si	a	 tvořit.	V	tomto	školním	roce	se	přihlásilo	12	dětí	z	1.	–	6.	 třídy,	z	 toho	
i	dva	chlapci.	Nejraději	pečeme.	Klubovna	ale	na	to	není	zařízena	a	úklid	a	umývání	
nádobí	zbývá	většinou	na	mně,	takže	této	činnosti	nejsem	příliš	nakloněna.	O	to	
více	 se	 věnujeme	 šití,	 vyšívání,	 práci	 s	 vlnou,	 korálkování.	 Vyšili	 jsme	 si	 a	 ušili	
taštičky	 na	 kapesníčky,	 navlékli	 korálkové	 vánoční	 ozdoby,	 z	 bambulek	 vytvořili	
zvířátka,	vyšili	přáníčka	pro	maminky.	Mnoho	dalšího	jsme	namalovali,	vystříhali	
a	slepili	z	papíru.	

Letošní	 školní	 rok	končí.	Přeji	všem	krásné	prázdniny	a	 těším	se	zase	na	rok	
příští.

Anna	Šmídová,	vedoucí	kroužku

DEN MUZIKY PRO ZDRAVÍ V ROCE 2021
Dne	 28.	 srpna	 2021	 se	 podařilo	 pod	 záštitou	 SDH	 Kobylnice	 uskutečnit	 již	

několikátý	ročník	benefiční	kulturní	akce	s	názvem	DEN	MUZIKY	PRO	ZDRAVÍ.	Všem,	
kteří	navštívili	park	před	Sokolovnou	a	přispěli	úhradou	vstupného,	jehož	výše	byla	
dobrovolná,	patří	VELKÉ	PODĚKOVÁNÍ.	Dík	patří	i	vystupující	kapele	ŠLAK,	kapele	
MandalaBanda	a	DJ	KENY.	Příjemné	zpestření	přinesla	i	tombola	plná	hraček,	za	
které	děkujeme	firmě	MADE.	Na	dar	do	Dětské	Nemocnice	FN	Brno	bylo	vybráno	
cca	15.000,-	korun.	Veškeré	finance	získané	ze	vstupného	i	toboly	byly	použity	dle	
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dohody	k	nákupu	stavebnic	LEGO	a	sladkostí.	Předání	daru	se	uskutečnilo	přímo	na	
oddělení	dětské	onkologie,	kde	prostřednictvím	skvělých	lékařů	a	sester	putoval	
přímo	do	rukou	malých	hrdinů.

Další	 ročník	 akce	 DEN	 MUZIKY	 PRO	 ZDRAVÍ	 se	 bude	 konat	 v	 termínu	 
27.	8.	2022.	Všichni	jste	srdečně	zváni!

Petr	Florian

VEPŘOVÉ HODY ANEB OBECNÍ ZABÍJAČKA 2022
Kdo	se	zúčastnil,	neprohloupil.	Vyšlo	nám	počasí,	pochutnali	jsme	si,	pobavili	

jsme	se.	Kdo	chtěl,	užil	si	příjemný	den	zpestřený	dobrým	jídlem,	dobrým	pitím,	
krásným	počasím	a	programem	pro	děti.

Tímto	moc	a	moc	děkuji	 všem	spolupracovníkům,	kteří	nám	 letos	pomáhali	
s	organizací.	

Pevně	věřím,	že	se	na	podobně	podařené	akce	můžeme	těšit	i	v	příštím	roce	
a	přeji	nám	všem,	aby	nám	je	žádné	„vnější	okolnosti“	nepokazily.

Dana	Šmídová	za	kulturní	komisi
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BADMINTONOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
Po	dlouhé	(covidové)	pauze	se	uskutečnil	v	sobotu	2.	dubna	2022	v	sokolov-

ně	v	Kobylnicích	badmintonový	turnaj	smíšených	dvojic.	Turnaje	se	zúčastnilo	
9	týmů	rozdělených	do	dvou	skupin:	první	skupina:	Hudečková	x	Hrazdil	–	H+H,	
Teclovi,	Blažkovi,	Kučerová	x	Smetanová,	Zhřívalová	x	Smetana,	druhá	skupina:	
Cecálková	x	Žáček	–	Puzzle,	Přerovská	x	Šťastný	–	Přešťastní,	Sobotkovi,	Hotoví.

Z	každé	skupiny	postoupily	4	týmy.	Play	off	začalo	ve	13	hodin.	Zápasy	byly	
vyrovnané	.	Venku	nebylo	zrovna	hezké	počasí,	tak	nikomu	nevadilo	strávit	
příjemné	odpoledne	v	sokolovně	jako	soutěžící,	nebo	už	jen	jako	divák.

Na	prvním	místě	se	umístil	tým	H+H,	druzí	byli	Blažkovi,	třetí	Hotoví	a	„bram-
bůrkovou	medaili“	získali	Přešťastní.	

Děkuji	všem	zúčastněným,	všem	sponzorům	a	nemalé	poděkování	patří	i	re-
stauraci	Sokolovna	za	příjemnou	a	vzornou	obsluhu	.

Doufám,	že	se	uvidíme	opět	příští	rok	(v	hojnějším	počtu).
		 	 	 	 	 Lukáš	Žáček	–	za	sportovní	komisi

CYKLOODPOLEDNE PRO DĚTI
V	neděli	29.	května	se	uskutečnilo	tradiční	Cykloodpoledne	pro	děti	do	pat-

nácti	let.	Akce	se	zúčastnilo	35	dětí,	které	byly	rozděleny	do	čtyř	kategorií	podle	
velikosti	 jejich	 kol.	 Samotné	 cykloodpoledne	bylo	 v	 podstatě	 závod,	 který	 se	
skládal	ze	dvou	částí.	Závodu	na	čas	po	polní	cestě,	který	děti	absolovovaly	po	
dvojicích	a	„jízdy	zručnosti“,	kde	se	děti	(a	někdy	 i	rodiče)	proplétal	okruhem	
zaplněným	různými	překážkami.

Celé	cykloodpoledne	se	velice	vydařilo	díky	hojné	účasti	dětí,	které	se	na-
vzájem	podporovaly,	fandily	si	a	také	díky	počasí,	které	bylo	pro	takovýto	závod	
jako	stvořené.	Věřím,	že	i	všechny	děti	byly	spokojené,	každý	si	odnesl	nějakou	
cenu,	kterou	si	může	vylepšit	svoje	kolo	a	ti	nejlepší	samozřejmě	medaili.	Takže	
doufám,	že	za	rok	zase	všichni	dofouknete	pneumatiky,	namažete	řetězy	a	opět	
se	setkáme	na	závodní	dráze.
Na závěr vyjmenování těch nejlepších:

kategorie	12“-16“
1.		Mia	Šmehlíková
2.		Antonín	Unzeitig
3.		Eliška	Novotná

kategorie	18“-20“
1.		Michal	Šmehlík
2.		Jakub	Slanina
3.		Dan	Unzeitig

kategorie	24“	
1.	 Ondřej	Chyba
2.	 Lucie	Procházková
3.	 Patrik	Spáčil

kategorie	26“	a	větší	
1.	 Lukáš	Kokeš
2.	 Jakub	Florian
3.	 David	Kryštof



12

POZVÁNKA
Také	letos	se	můžeme	těšit	na	Státní	svátek	Kobylnic.	Přestože	nám	letos	Covid	

nezrušil	 tolik	 akcí,	 jako	 v	minulých	 dvou	 letech,	 bylo	 nám	v	 kulturní	 komisi	 líto	
upustit	od	takto	příjemné	a	hojně	navštěvované	akce.	

Proto	Vás	všechny,	jménem	obce	Kobylnice,	zveme	na	

STÁTNÍ SVÁTEK 
KOBYLNIC,
který	se	letos	uskuteční

v sobotu 17. 9. 2022 
od 9.00 do 22.00 hodin.

Program	 bude	 už	 tradičně	 bohatý	 a	 protože	 ho	 stále	 ještě	 upřesňujeme,	
můžeme	Vám	pouze	prozradit,	že	se	máte	na	co	těšit	a	že	se	všechny	podrobnosti	
včas	dozvíte	z	letáčků,	plakátů	i	hlášení.

NA SHLEDANOU NA STÁTNÍM SVÁTKU KOBYLNIC se těší

Členky	kulturní	komise

STRÁNKY PRO DĚTI

Milé	děti,	začaly	vám	prázdniny,	
a	 tak	 jistě	 strávíte	 spoustu	 času	
venku	na	sluníčku,	v	lese	a	u	vody.	
Někteří	 z	 vás	 se	 možná	 podívají	
i	k	moři.	Kdyby	ale	přece	jen	třeba	
pršelo,	máme	tu	pro	vás	básničky	
a	obrázky,	které	si	můžete	vybarvit	
podle	vlastní	fantazie.
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Zakuklená housenka
Housenka	se	zakuklila,
do	vláken	se	zabalila.
Překvapení	pro	děti,
z	kukly	motýl	vyletí!

Žáby 

Žáby	skáčou	do	vzduchu,
líbí	se	jim	na	suchu.
Žáby	skáčou	do	rybníka,
líbí	se	jim,	jak	to	stříká.	

Bedla
Stojí,	stojí,	bedla,
ráda	by	si	sedla.
A	vzala	si	pletení,
noha	už	jí	dřevění.
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A	protože	venku	jistě	narazíte	na	nejedno	mraveniště.	Přidáváme	
ještě	mravenčí	bludiště:

HLAVOLAM
A	teď	ještě	něco	na	procvičení	mozkových	závitů	–	nejen	pro	děti	

Několik	kamarádů	se	sešlo	na	bowlingu	a	celkem	odehráli	dvě	hry.	Patrik	porazil	
Ondřeje	v obou	hrách.	Šimonovi	se	také	dařilo	a	porazil	v obou	hrách	Lukáše.	Ten,	
který	celkově	vyhrál	první	hru,	skončil	ve	druhé	hře	až	druhý.	Šimon	celkově	vyhrál	
druhou	hru	a	Lukáš	porazil	Ondřeje	v první	hře.	Žádný	z hráčů	se	v obou	hrách	
neumístil	na	stejné	pozici.	Určete	pořadí	všech	hráčů	v obou	hrách.

(Řešení	najdete	na	poslední	straně.)
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MILOSTIVÉ LÉTO II 
Stejně	 jako	v	 loňském	roce,	 i	 letos	 je	možné	využít	akce	nazvané	„Milostivé	

léto“,	která	bude	trvat	od	1.	září	do	30.	listopadu	2022.	Platbu	je	nezbytné	provést	
v	daném	časovém	rozmezí,	jedinou	výjimkou	je	situace,	kdy	exekutor	neodpoví	ve	
stanoveném	termínu.	Díky	Milostivému	létu	je	tak	možné	se	zbavit	příslušenství	
dluhů	vůči	veřejným	institucím	či	státním	firmám	a	znatelně	snížit	částku,	kterou	
je	potřeba	zaplatit.	Při	využití	této	možnosti	bude	možné	v	uvedené	době	zaplatit	
pouze	 původní	 dlužnou	 částku	 (jistinu)	 zvýšenou	 o	 částku	 ve	 výši	 1	 815	 Kč	 na	
náhradu	nákladů	exekutorovi.	Dojde	tak	k	odpuštění	všech	úroků,	penále	a	dalších	
poplatků. 
Dluh může být odpuštěn:
●	 	fyzické	 osobě,	 která	 není	 v	 insolvenčním	 řízení	 a	 jejíž	 exekuce	 je	 vedena	

soudním	exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021  
kvůli dluhům u…
●	 	Státu,	samospráv,	měst,	úřadů
●	 	Státních	fondů	a	příspěvkových	organizací,	veřejných	škol
●	 	Městských,	státních	a	polostátních	firem	(např.	ČEZ,	České	dráhy	či	dopravní	

podniky)
●	 	Zdravotních	pojišťoven,	státních	nemocnic
●	 	Českého	rozhlasu	či	České	televize

Jak máte postupovat?
●	 	Doporučeným	dopisem	nebo	datovou	schránkou	sdělte	exekutorovi,	že	Mi-

lostivého	léta	II	využijete.	Pokud	neznáte	stávající	výši	dluhu,	můžete	jej	zá-
roveň	požádat	o	tuto	informaci.

●	 	Do	30.	listopadu	2022	doplaťte	svůj	původní	dluh	zvýšený	o	částku	1	815	Kč	
na	účet	exekutora.	Do	poznámky	uveďte	např.	„Úhrada	 jistiny	–	Milostivé	
léto,	Jméno	Příjmení“.	

●	 	Pro	jistotu	informujte	exekutora	o	zaplacení	Vašeho	dluhu	ještě	jinými	pro-
středky.

●	 	Exekutor	následně	vydá	rozhodnutí,	kterým	potvrdí	splacení	Vašich	dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?
●	 	Když	požádáte	exekutora	o	sdělení	výše	zbývajícího	dluhu	do	15.	listopadu	

2022	a	on	do	15	dnů	neodpoví,	tak	se	lhůta	k	úhradě	dluhu	prodlužuje	o	po-
čet	dnů,	o	který	soudní	exekutor	lhůtu	15	dnů	překročil,	a	neskončí	dříve	než	
5	dnů	ode	dne,	kdy	jste	odpověď	obdrželi.	

●	 	Když	exekutor	vůbec	neodpoví:	je	možné	podat	podnět	či	stížnost	u	Exeku-
torské	komory	České	republiky.
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Exekuce jen na příslušenství?

Exekuce	vedené	jen	pro	vymožení	příslušenství	dluhu	se	budou	od	1.	září	2022	
považovat	za	uhrazené,	a	to	i	bez	požádání.	

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé banky – Moneta 
Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se 
zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou.

Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se podařilo prosadit 
opakování Milostivého léta, které pomohlo desetitisícům lidí navrátit se do běžného 
života. Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického 
nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. 
Proto je třeba ji zopakovat. Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední 
šancí k ukončení exekucí na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu 
v rámci rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude možné zodpovědným 
dlužníkům pomoci z dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci 
zaplatí větší část ze své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí Milostivého léta. Je 
důležité ještě připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až od 1. září a bude trvat 
do 30. listopadu,“	řekl	Marek	Výborný	(KDU-ČSL).	

ZPRÁVY Z MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® 

má další držitele, certifikát obdržel i první poskytovatel 
zážitků

Místní	akční	skupina	(MAS)	Slavkovské	bojiště	na	jaře	
letošního	 roku	 založila	 ve	 spolupráci	 s	 ostatními	 MAS	
kolem	 Brna	 a	 Asociací	 regionálních	 značek	 –	 regionální	
značku	BRNĚNSKO originální produkt®.

V	 sobotu	 30.4.	 2022	 při	 příležitosti	 food	 festivalu	 To	 nejlepší	 z	 Moravy	 ve	
Slavkově	u	Brna	byly	předány	certifikáty	dalším	6	produktům	a	1	zážitku.	Rodina	
držitelů	regionální	značky	BRNĚNSKO	originální	produkt	se	rozšířila	na	25	produktů	
a	jeden	zážitek.

Mezi	novými	oceněnými	produkty	 jsou	Bylinkové	sirupy	Andrey	Košťálové	
z	 Katova,	 Makové	 a	 bylinkové	 těstoviny	 od	 Veroniky	 Hradecké	 ze	 Syrovic,	
Domečky	 HanaBo	 design	 od	 Hany	 Bořecké z Moravských Knínic, Hroznový 
mošt a Vinné želé z Vinařství od Křížů z Viničných Šumic, Pohořelické 
pralinky od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic a první zážitek Papouščí ZOO  
v Bošovicích. 

Se	 všemi	 originálními	 produkty	 se	 můžete	 seznámit	 na	 https://www. 
.regionalni-znacky.cz/brnensko/.	Produkty	můžete	zakoupit	prostřednictvím	
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internetového	 obchodu	 Slavkovské	 tržiště	 (https://slavkovsketrziste.cz/)	
nebo	osobně	v	Turistickém	informačním	centru	ve	Slavkově	u	Brna	nebo	ve	
stánku	na	náměstí	v	Pozořicích.

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

Více	na	www.slavkovskebojiste.cz
 
	 Mgr.	Hana	Tomanová
	 Manažerka	MAS	Slavkovské	bojiště

Z putovní Křišťálové popelnice se tentokrát radují obyvatelé Uherského 
Hradiště!

Hradec	Králové,	8.	června	2022	–	Češi	loni	třídili	odpady	doslova	jako	o	ži-
vot.	Meziročně	vytřídil	každý	obyvatel	ČR	v	průměru	o	5	kilogramů	odpadu	
více	než	v	roce	2020.	Každý	tak	loni	do	barevných	kontejnerů	odložil	bezmála	
72	kilogramů	papíru,	skla,	plastů,	kovů	a	nápojových	kartonů.	Kde	ale	třídili	
lidé	po	všech	stránkách	nejlépe?	Odpověď	na	to	nabízí	každý	rok	celorepub-
liková	soutěž	obcí	ČR	v	třídění	odpadů	„O	křišťálovou	popelnici“.	Ty	nejlepší	
ocenili	zástupci	Autorizované	obalové	společnosti	EKO-KOM,	a.s.,	která	je	vy-
hlašovatelem	soutěže,	na	slavnostním	večeru	v	Hradci	Králové	v	rámci	probí-
hající	konference	Odpady	a	obce	2022.	

Stejně	 jako	 v	minulých	 letech	 byla	 i	 tentokrát	 soutěž	 určena	 všem	obcím	
ČR	zapojeným	v	systému	EKO-KOM,	které	úspěšně	absolvovaly	krajskou	soutěž	
obcí.	 Jako	v	minulých	 letech	se	 i	 tentokrát	soutěžilo	ve	třech	velikostních	ka-
tegoriích	–	do	500	obyvatel,	od	501	do	5	000	obyvatel	a	v	kategorii	nad	5	000	
obyvatel.	Do	užšího	výběru	18.	ročníku	soutěže	O	křišťálovou	popelnici	postou-
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pilo	65	nejlepších	měst	a	obcí	–	zástupci	byli	z	každého	kraje	a	seznam	doplnilo	
hlavní	město	Praha.	Tři	nejlepší	z	každé	kategorie	byli	oceněni	na	slavnostním	
večerním	ceremoniálu	v	Hradci	Králové.	

V	kategorii	nejmenších	obcí	do	500	obyvatel	zvítězila	obec	Malá	Úpa.	Z	obcí	
od	501	do	5	000	obyvatel	si	odvezli	cenu	pro	vítěze	zástupci	 jihomoravského	
Pavlova	a	 v	 kategorii	 od	5	001	obyvatel	 vystoupalo	na	nejvyšší	 příčku	město	
Uherské	 Hradiště.	 Zástupci	 vítězných	 obcí	 převzali	 křišťálové	 popelničky.	 Do	
Uherského	Hradiště	putovala	 i	 cena	pro	 absolutního	 vítěze	 -	 velká	Křišťálová	
popelnice.	A	jméno	vítězného	města	tak	doplní	seznam	vítězů,	vyrytý	na	této	
slavné	putovní	trofeji.	

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

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

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2021
Absolutní vítěz: Uherské Hradiště

kategorie 
Obce do 500 obyvatel:
1.	 Malá	Úpa
2.	 Heřmaň
3.	 Třebsko

kategorie 
Obce 501 –5 000 obyvatel:
1.	 Pavlov
2.	 Helvíkovice
3.	 Hoštka

kategorie 
Obce nad 5 001 obyvatel:
1.	 Uherské	Hradiště
2.	 Trhové	Sviny
3.	 Polná

Kontakt pro média:
Lucie	Müllerová,	tisková	mluvčí,	EKO-KOM,	a.s.,
lucie.mullerova@ekokom.cz,	tel.:	602	186	205	

Josef	Mojžíš,	oddělení	komunikace,	EKO-KOM,	a.s.,	
josef.mojzis@ekokom.cz,	tel.:	724	344	188

www.ekokom.cz,	www.jaktridit.cz
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ČEŠI LONI POSUNULI LAŤKU V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ! 
KAŽDÝ JICH V PRŮMĚRU VYTŘÍDIL  

BEZMÁLA 72 KILOGRAMŮ!

V	Praze	dne	19.	května	2022

Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi ros-
toucí trend, třídili navíc s takovým elánem, že překvapili i celkovým množ-
stvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných 

T ISKOVÁ 
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kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než  
v roce 2020!

I	 přes	 velké	 změny	 ve	 společnosti	 způsobené	 pandemií	 koronaviru	 rostlo	
množství	 vytříděných	odpadů	na	 jednoho	obyvatele	podobným	tempem	 jako	
v	předchozích	 letech.	Třídění	zůstali	Češi	věrní,	v	ČR	se	podařilo	 i	v	roce	2021	
udržet	stav,	kdy	bezmála	¾	všech	obyvatel	pravidelně	třídí	své	odpady.	A	třídili	
ještě	více,	než	kdy	předtím.	V	průměru	každý	Čech	vytřídil	22,5	kilogramů	pa-
píru,	 16,8	 kg	 plastů,	 stejné	množství	 kovů,	 15,2	 kg	 skla	 a	 necelý	 půlkilogram	
nápojových	kartonů.

Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace
Zásadní	dopad	na	plnění	stanovených	cílů	měly	nové	odpadové	a	obalové	před-

pisy,	které	zavedly	nová	evropská	pravidla.	Tím	nejdůležitějším	byla	změna	statis-
tických	definic	recyklace,	zejména rozlišení	procesu	úpravy	odpadů	pro	recyklaci	
od	samotné	konečné	recyklace.	Pro	ČR	bylo	také	významné	vyřazení	produkce	cer-
tifikovaných	alternativních	paliv	(TAP)	ze	statistického	vykazování	recyklace,	kam	
dosud	patřila.	I	z	toho	důvodu	bylo	nutné	samotnou	recyklaci	(materiálové	využití)	
ještě	více	podpořit.

Na	 pozadí	 epidemiologických	 opatření	 tak	 probíhaly	 dva	 velmi	 důležité	 pro-
cesy	směřující	k	vyšší	 recyklaci.	Tím	prvním	byla	úprava	způsobu	sběru	odpadů.	
V	 řadě	 obcí	 byly	 zavedeny	 tzv. multikomoditní	 sběry	 tříděného	 odpadu.	 Jedná	
se	o	 společný	 sběr	materiálově	 různých	odpadů	do	 jedné	nádoby	 tam,	kde	do-
třiďovací	linka	umožňuje	jejich	následné	oddělení.	Typicky	jde	o	sběr	kovů	spolu	
s	plasty.	Tento	 způsob	sběru	umožňuje	 intenzivní	 sběr	všech	 tříděných	komodit	
i	 v	husté	zástavbě,	kde	z	prostorových	důvodů	není	možné	 instalovat	další	 kon-
tejnery.	 Proto	 tuto	možnost třídění	 uvítala	 řada	obcí,	 které	 tak	mohly	 bez	 pro-
blémů	nabídnout	hustou	síť	nádob	a	pytlů	pro	sběr	kovů.	Díky	této	změně	dnes	
může	 takto	 kovy	 třídit	 více	 než	 8	 milionů	 občanů	 a	 sběrná	 síť	 pro	 ně	 se	 dále	 
rozšiřuje.

Druhým	podstatným	prvkem	pak	byla	započatá	organizační	i	technologická	mo-
dernizace dotřiďovacích	 procesů	 na	 třídicích	 linkách,	 zejména	 v	 případě	 plastů.	
Smyslem	je	především	odklon	od	výroby	TAP,	do	procesu	recyklace,	tedy	zvýšení	
účinnosti	dotřídění	na	jednotlivé	polymery.	Tento	modernizační	proces	na	třídicích	
linkách	jsme	podporovali	úpravou	odměn,	které	nejen	výrazně	narostly,	protože	
kvalitní	dotřídění	je	pochopitelně	dražší,	ale	také	jsou	nyní	navázány	na	samotnou	
dosaženou	účinnost.	To	pochopitelně	motivuje	linky	k	inovacím	v	technologii	i	or-
ganizaci	jejich	provozu.

Smyslem	změny	způsobu	financování	bylo	spojit	jej	nikoli	s	množstvím	upravo-
vaného	odpadu,	ale především	s	množstvím	odpadu	vstupujícího	do	konečné	recy-
klace.	Cílem	je	tedy	propojit	financování	třídicích	linek	s	měřicím	bodem	recyklace,	
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který	dle	nové	legislativy	je	na	výstupu	z	dotřiďovacího	procesu.	Současně	navý-
šené	platby	reflektovaly	novou	zákonnou	úpravu,	která	vyžaduje,	aby	i	nerecyklo-
vatelný	odpad	byl	využit,	alespoň	energeticky.	Díky	zahájené	intenzifikaci	procesu	
dotřídění	odpadu	se	podařilo	dosáhnout	dobrého	výsledku	recyklace	i	v	případě	
plastových	obalů,	kde	je	podle	nových	definičních	podmínek	zajištění	splnění	poža-
dovaného	cíle	recyklace	nejobtížnější.	Tento	proces	modernizace	bude	pokračovat	
i	v	dalších	letech,	protože	pro	splnění	náročných	cílů	směrnic	EU	bude	nutné	do-
sáhnout	ještě	vyšší	účinnosti	třídění.

EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok	2021	byl	pro	celý	systém	třídění	a	recyklace	náročný.	Nejen,	že	se	v	ob-

lasti	nakládání	s	odpadem	projevovala	řada	problémů	spojených	s	epidemií,	ale	
také	se	zásadně	změnily	prakticky	všechny předpisy	spojené	s	odpady	a	recyklací	
obalů.	EKO-KOM,	a.s.,	problémy	překonal	ve	spolupráci s	obcemi,	městy	i	odpa-
dovými	firmami.	Letos	je	to	již	25	let	soustavné	spolupráce	na	rozvoji	sběrné	sítě,	
jejím	financování,	na	vylepšování	 technologií	 třídicích	 linek	a	 rozvoji	 recyklace	 
obalů.

Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky	třídění	odpadů	v	domácnostech	a	obcích	vzniká	surovina,	která	se	na	třídí-

cích	linkách	dotřídí	na	jednotlivé	druhotné	suroviny	připravené	k	recyklaci	a	využití	
-	pro	výrobu	nových	produktů	nebo	 jako	zdroj	energie	či	náhrada	hnědého	uhlí	
v	teplárnách.	Tříděním	odpadů	se	snižuje	zátěž	životního prostředí	-	každoročně	
tříděním	 a	 recyklací	 obalových	 odpadů	 šetříme	 přírodní	 zdroje	 surovin,	 energii	
a	zamezujeme	rozšiřování	skládek.	A	díky	třídění	a	recyklaci	odpadů	se	nám	také	
daří	významně	snižovat	uhlíkovou	stopu.	Loni	se	podařilo	dosáhnout	úspory	CO2 
ekv.	ve	výši	přes	980	000	tun.

Podrobné	informace	o	výsledcích	systému	třídění	a	recyklace	EKO-KOM	za	rok	
2021,	včetně	grafů,	naleznete	v	příloze.

	 	 													Kontakt:		Lucie	Müllerová,	tisková	mluvčí	EKO-KOM,	a.s., 
	mullerova@ekokom.cz,	tel.:	602	186	205,	 
www.ekokom.cz,	www.jaktridit.cz

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídě-

ní a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona 
o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní 
spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních 
zpracovatelů.
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