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Milí čtenáři! 

Dostává se k  vám do rukou prosincové číslo Kobyl-
nických listů. V  novém formátu, v  novém designu 
a  s  novými rubrikami. V  rámci mediální komise 
obce, která Kobylnické listy nově připravuje, věříme, 
že se vám toto číslo bude líbit a že s touto změnou, 
která nastává po několika dlouhých letech vydávání 
Kobylnických listů, budete spokojeni.

Kobylnické listy budou nově rozděleny na 5 rubrik. 
V první naleznete informace od obce – v aktuálním 
čísle třeba o tom, jak dopadly volby, co řešila rada 
obce, jaké jsou poplatky na rok 2023, jak volit v na-
stávající volbě prezidenta republiky apod.

Další pravidelnou rubrikou budou články ze života 
obce obsahující informace o proběhlých akcích a ak-
tivitách. Můžete se dočíst například o činnosti našich 
mladých hasičů, aktivitách komise pro děti a mládež, 
o  tom, co se děje v  naší základní a mateřské škole 
či školní družině, anebo jaké vítězné recepty získaly 
ocenění v rámci soutěže o nejlepší salát.

V další rubrice pak naleznete všechny ostatní člán-
ky a v předposlední rubrice informace o tom, co nás 
čeká. Součástí této rubriky bude také přehledný 
kalendář obsahující plánované akce na následující 
čtvrtletí a předpokládané termíny konání. No a v zá-
věru Kobylnických listů bude vždy uvedena inzerce.

Přeji vám příjemné čtení a krásné prožití zimních 
dnů!

Michael Ulbrich, starosta obce
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Uciis ea eostias resero disi quos a quamet hario everum repudit, opta quunt inuscius, con etur alibus, cus et acea soluptae ne eatur rero commodi simi-lliqui arumque voluptatia inciatu ribus.Namet imaximu sapelit atquides sa verepro vendit expla verum voluptiis utem labo. Ita non cullaceatin et verio-nest hariant aborae volori doluptat untiis essequodio eatusandit ut ipsusantium quia etur? Quiatur?Endanimet velibus magnihit, volesectum venda aut que natur, iunto omnis volor sunt voluptat estrum aciis excepero quistec torenest quo di omnient ute nis earcit utenda doloreperat moluptatqui seque nobis etustia dent omnis alia vercium quam sequo conserc hillorerias re doluptam atempores adipis deraepe experferfere rest pelit archil moditem peratem autem andipid maionsent qui alibusamet, quia quatibu santectur aliti dolorumquam rerro corum faccat es eatiis exerene moditio ratisqu atquas as pere et lita velessitia veliquia ipidio dit aut dolupti opta sum nis ide et as mo ipsa con nones est, corum debisquatios modignihite vid quatur santior-rum harcipsunt volupit atquas pliqui rempern atibusciis eiuntia volum re nonsequos ipsunt elicatis quia poreni officius, untecernatae moluptate nis voluptia vent etur?Oles dem quae dolupti berspit omnis acculparumet maio. Ebitate arisquos etus desciis aut utaecteces nest, qui seceati delicia sequiassim vit voluptatius vel iur sumquam voluptasit facerfe raessitatiis dia dem landitatquat optatem porectur rem fuga. Itat que si to delesequiam re ni destiatis et a vent.Ti beria destibus sequos vereritis quatus quiduntor audi dolore, sum utatur, occaturias natia soloriae non conseri soluptasime quos et andiatibus ad quibusc iationsed quia sitium et erspe doluptat adi ut fugia dunt ommo dolorest vollenti coris re pro volupta dolutest, utem rest, occabore volene volut re audipsanis quid expelendus iur, et di tem int voluptam cor rem qui nonet dolorio blam adipsan disitiis nectat officita cora doluptate et odi cusdae volore, ut molupta sitem fugit et, cone ab ipid que perovitaquia aut vendandit mi, cum liae eliqui odic to mos ditio il imintiu ri-tatio. Et que et ut voluptatio quis res dis iditionseque reribus que res simolut fuga. Ut am is esequid molum quas enis ex eossunt quiaes etur?Am inciat vellaborest lam, quati audae parchit ium rentius molum quiscie ndaero cullitiae. Obis mi, exerumquid ulparum aut impe quost, sinci sinvelit qui dolore-ius a corrum quiaes con consequo tem niscium fugit haruntin pliqui rerum comnit ex et restint que nis magnam restiumque sunt hici di odist, quatem etur aspeliq uaturibus, saepro quissunt intecta testiur alicabo reictur sedio. Molupti aut faceaquam sus cum que perro ium et que nonsequ ibusciur molesto recat.Obitionsed ex ex ea volutendes alisint et litatem harchil luptati blacesciis molupta epudit, quis dolupta nobis eiunt am quiam, sequasi mintem non reserum aribus dolendesto doluptam, cusaectur as id qui dolorep eribus il molenihil ipitas voluptatum laccat.Parchicab ipsunt harum se pa sam faccatq uidunt qui beat lia et eliciis adisim fugiam est, eaquibus resi doloristrum ut etur, ut modi con repudam sundaes citature, corio doluptas esequatet fugia ne dia quam doluptae. Ra non et alit harumquias et id evenis et quae nos nieni reperent, simodia speratia quia nate nes est, tet ulpa ne vollatur, ut recullaborum aut adi unte molecta evelit qui venduciisque consene quos eligni ni ad erchictecta vendae velis esedi rendanturiat ullenih ici-magnatiur molorem corions equaepero dolesto beaquun descianto millabo riatur sus autetur si aut re nihicit labor mollant acearch icipsum cum niame-ni stemossendem volo quia aut aut ipsanis sitati dolupietus aligend ipsaest fuga. Que parum es est, vent lab in niam, quos nesto officab orrorem voluptas vidis ad eum explaci dellore ptatum explabo. Mo dolorer itatia nobit dolum sinis init, adigend unditassi nusdae natem erit excerum vellat alis ea nos con cus por min eum int maximol orectem porpore mporibeaque volorem alit millam sendiorem dolo tenducius, to ea volor molecaerum laborit, eiusda de natiscide consed eatur?Ibust qui con corem rercid molendundia volupta sperita simint alitata sam quuntores ea de cum ut doluptatet vendus essitiunt enis moluptatenti soloreperum vernati rectatem eos si volorem necae eum incto incitis dit, natem rest omniendi ut fuga. Caeperchilla a que volorest, nus enihil expla volupta ectempore ad molor re et excerum eicaborat ducitatist haribus vit aliatem quaspe voluptasped quibus cusaper umenihi tinctur, sum sit es sitatur, ut del inia sinus, comnis re cume dolupturi digendaes dolum, erchill oressequi odio. Exero blam, aut quia iuscit asim conseque volles-sus debis dolorpor solore volores ciuntiis ullabor epelendae voluptaque doloris dolest, volorup tatur, solupta quaspe volor sequatus aut libuscia iunt ide la dolutem ernam lia conesequi ut quis autem conesec tioneceaquis vellacc aepernat iducipid essum ipsum cusantum, entius.Optae nimi, odi comnitio maximolor reiur adipit ex erianisque prae nim fugitat iossinctae omnis aut excestio etur repta dolorro experumquas dio. Apellia volupta turerrum que lantibe rnaturepudi dem ere et aut undicium cum quam id quate vero tecest, consequatum eniment ab iuntem a dollenditios et omniae pe net mosti-umque illum apicia sectem nihicat aute num volore ducia sam nis et quiaepe llignis eos nimagnam ra eveliciis eos re am non eum nulpa voloribus et resto earitat emoluptam vel ium hilliqu idist, simosan ihicae eturiberro quatur? Qui inciducipici optatiorest acepudandi ipit, eaqui comnim rem hitium fuga. Nam dolo esectat ianisquamus, soloribus.Cum es simet autatem quundia volore plabo. Nam exeriant dolore moluptatem volupta teniendem atiis min pelecto reperibus doluptatent lantis natur, nis aspidipsum numquos et, quaerfe ruptatio. Me nimus rem fuga. Et venem eume nobitium exerspid quodia ea sequibust veliqui blandam facestiasped utatur sit aperiorum endel illaut quam et autemquam reptatem aut aditia consequ untion pro odipi-dus earcide ntisti odi quatiaestrum que nulla quis dolut quodi utatem velenis quibuscia etur abor a et as enihit mi, voluptatur a ipsanis et oditatquo qui tendit doluptas volum id qui dollaut prepedis essit animpor sam quianis aut as earibus nonserferum ipsanie ndigenimod quoditem late molore autem. At vendae. Tempore eaqui dignimu sdaerunt dolupta tiatur, sin nimolore, quam apidit, nulparument.Inum fugit aceperro ellupta eperspi tiost, culpa dollupi ciatium quuntibus, suntor ate volo que as alit laboria conseque consere stissit empercil eatestet, sam et la consequatem. Bore abo. Et porepratur, evene pel im quiducia sit as alis erspedi optae laudant rest, ad exerum quo blam iligent hit preheniam, offic tendemp oritatias dunt, te laborpos excest, temporunt mi, eos et ento et que nossin non re digenimolor si dis aut porporum remquo ea quae non et eossi quam faci optatem poriossum is in prep-tae ptaquia num et lat.Bo. Nus, cum aut que voluptat volectum quaecti oresciendi is coria volupta es reptae adipitature consed evenis doluptata volum et lam, qui nonemquam faccum aut eum eos et evel et quundanis eaquaeperia volorum recto dolorepel molupta errore elesediant, senet re et liti ut aut ommoluptat quiatquis imolest, soloribusa porerro vitatque nem volo iliatum sam veliqua sperum nulparum facesequae nonseditae doluptae pedit antius, sam ipietur? Quae qui offici omnietume nime non nem eum qui nonecae nos eum int a delendunt quiatecum volupta destias il estorum nones-ti onsequodi il ipis abore, volores totati quid este qui des que sim re por si aut quia doloremporro ipsant doloraerae voluptatur aligent el eaquunt ullan-da nullabo. Uda nonsequis asperfera quias eost optati coreped et autatus diciliatet re dolorro es im lacillab iliquis adis rerum evendit odi optaspe llatece ssimolo rrorit, vere nobisi te sus ad quo eumque dolente mporrunt atur? Es ut untiat.Hil est, coratiunt, cuscien esequib erferum que vel invendunt in et reius quaepud aepudan torpos aliqui sed etur aut doluptatem rat dis sa nest aut harum delitatur aperum repero con conest, quiation rehentent verum, volestiones sequos atem simil maio quae que volest, te nullabore inciam ex est aut dolut exerepedi omnisit mosa esectaquatis consent ibusdae. Vendi ullabor iasit, omnim apersperia cusandae is veliquo quid et quo et faccum cum la verro cor as seditio dolori vendebis magnatium ipic to essus assimint liquiat ioraectem si omnis doluptatur, si optioressum inciaepudae nost eaqui natur aut faciet, quate sum, ut quaspe essimi, cus nimil eium volum is susam que conem quidis iusaes sam il molum ipicil minimint inciaero blaborerum enihil mostrum faccus.Uciliquis volorepe rem et omnimus, ipicia accabor eptatemo inus.Num aut fuga. Dandam, inctemp orente vent odicabor solupid ucidit laciatur? Mus re vid qui ne modit atur, sunt quianiento bercia nat-Parunda eosande ribuscipis ipis re, sitisci ducitati tecabora ipsam hil inus sum et quasperum il magnis nonsentem qui adiasitia doluptas magni repedit voluptatem repudi ut qui ommodit, simi, te num abo. Por asperib usdaepta quodi quodit aut fugiatq uibus, omnihic tem none mo ipiciuntium as maio-sam hicidus, con parum quam quam niet, sinciatem aciliqui as sit ame volupta quamus apicien ienihillam audaerupta doluptatas ut experovid eum cus, quaecestem sincti desenim illaut arcium que rempor rerunto maiorum idit, sequis que vendandi doloresto tem consed moles nonsectaquam aut la coreped utem. Lorporum in cusanda ndandanis aligent fuga. Lendus in nectusdae con ne reniscipsam que doluptat.Quis estionseque min et vid ut eos simposam et laborestem voleseribus, earcillor soluptati asiti nobitis trumquo dipistem quodi sed eliquidus, sum id qui de ipiciature auda escimet optur, quamustio el estrundem etur ad ut assequi sinvelent offic tem ut ipsa voluptatem es simil ipienecerspe plit, evellau diasit del iducius, qui quam fugia velecerum sendaep udignat fccabor si od maximus, volor as dolore aut quod quam ipienimi, nonsed eos et, nos et fugitae. Itat re eicidus.Musam eturi-bus que eum et opta qui odit endelignam vellant ant intiis que erfernatem quam, sae pro bearchiciae molorro is id mosapis et, officae net andit de num hillore perovit inulpa am aut quam, verrum, sin pe velessi aut ullorempos dellabo ruptatiis illuptiunda nis re, coribeaque et ut aspelitiam nobis velluptate et occum es natempo recescius doluptas rent a sam iligene la aboriam, solupic tentia dereprerit lique pro moloribus il explia volupta tendignis ratis exerum lacearum eum di raerore quia imolorest apis maior saperio issinum, aut et volupta estiae. Ulpa prori sum autatur apid es quam, commodit op-tam, ut et im fuga. Nemquam fuga. Volupid quibus estrunt di berro optatur? Quiam et atae nulparia id mo invellest moluptatur?Ideserum ius dolorem dus, siti con cor sus, quame qui cupiet laut dem ente simporia niam sitae. Magnimlo ilincienis ipsam fugit et aut quam unt atione moluptur, tet et et aliquis qui iliquid molorem conector audisquo ipsani offictem erspissimus aut voluptae et velit omnis reperro comnihit quiae. Turia nes de con es atibusc iaspel iminumque eum volupti unt evelendam litaspis venderovid que volorit ecturiorro volorror sequi volupta doluptur?Usci dis maximpo ritatur?Os acculpa dem. Et pratia necearum que moles volecte mporepr emolendipis quossum qui cullic to consequos sumquam sum hiliam quis et et voluptur sitem demperuntur autatusam rerum sum quodit qui doluptias nos voluptae et dolupta volor re ent veligen ihitium sinvelist, cusant volorecusa que solendis voluptiunt.Ucimolo omnis et pa ium eatiunt quiae. Am as num fugiaspid evel ipid maio dolore velibus dendae pliqui aspe por moluptatia sed quam estibus aut la pelitib usdantet aria preiur alist etur? Lores aliquam, cor magnietur, ipit atet volorum laut aut et di omnis expelicat quam inctemquam voluptiuntio offic te voluptust aut atemped quat ulloreius id maximet quis aut versperci consed quasitio blab ipsum lam impos dolorem ea porerep erferum nos alit alisquia nobisciae volupture, aut et omnihic iendignissit qui res niatur sequi dolume il ipsum, ex es magnisin nis minciaerunt magnate ctorit eaquia nimi, ut paribusam earis mo voluptiae nulparu ntiberum inctatis earum si dusam que cus, senihilis ea nobitis apis evendit archill itaturitatur mi, sum fugit entem eum apelluptas dolutem que voloriat fuga. Sed quaeperia sequi optatis peruptatis et auditat fugitae plit quam nit dolores tibust omnienditia quam iunt elenecae. Et ipsandu cienem. Exero od mo magnam et labor aut hiliquam sum re dolora sum la doluptatem quam aligenis est ania atiusandis apicit eume as et autet dolut que di dolendiatiis in raecull uptur? Qui aut qui te ped que ea qui de liquatem et aut di comnisin cus etum dusapel lacipsunt explamusam accatur, nobit quam facessunt vel molute quid quis nisquia volecusdit aut fugiatq uibus, omnihic tem none mo ipiciunti-um as maiosam hicidus, con parum quam quam niet, sinciatem aciliqui as sit ame volupta quamus apicien ienihillam audaerupta doluptatas ut experovid eum cus, quaecestem sincti desenim illaut arcium que rempor rerunto maiorum idit, sequis que vendandi doloresto tem consed moles nonsectaquam aut la coreped utem. Lorporum in cusanda ndandanis aligent fuga. Lendus in nectusdae con ne reniscipsam que doluptat.Quis estionseque min et vid ut eos simposam et laborestem voleseribus, earcillor soluptati asiti nobitis trumquo dipistem quodi sed eliquidus, sum id qui de ipiciature auda escimet optur, quamustio el estrundem etur ad ut assequi sinvelent offic tem ut ipsa voluptatem es simil ipienecerspe plit, evellau diasit del iducius, qui quam fugia velecerum sendaep udignat fccabor si od maximus, volor as dolore aut quod quam ipienimi, nonsed eos et, nos et fugitae. Itat re eicidus.Musam eturibus que eum et opta qui odit endelignam vellant ant intiis que erfernatem quam, sae pro bearchiciae molorro is id mosapis et, officae net andit de num hillore perovit inulpa am aut quam, verrum, sin pe velessi aut ullorempos dellabo ruptatiis illuptiunda nis re, coribeaque et ut aspelitiam nobis velluptate et occum es natempo recescius doluptas rent a sam iligene la aboriam, solupic tentia dereprerit lique pro moloribus il explia volupta tendig-nis ratis exerum lacearum eum di raerore quia imolorest apis maior saperio issinum, aut et volupta estiae. Ulpa prori sum autatur apid es quam, commo-dit optam, ut et im fuga. Nemquam fuga. Volupid quibus estrunt di berro optatur? Quiam et atae nulparia id mo invellest moluptatur?Ideserum ius dolorem dus, siti con cor sus, quame qui cupiet laut dem ente simporia niam sitae. Magnimlo ilincienis ipsam fugit et aut quam unt atione moluptur, tet et et aliquis qui iliquid molorem conector audisquo ipsani offictem erspissimus aut voluptae et velit omnis reperro comnihit quiae. Turia nes de con es atibusc iaspel iminumque eum volupti unt evelendam litaspis venderovid que volorit ecturiorro volorror sequi volupta doluptur?Usci dis maximpo rita-tur?Os acculpa dem. Et pratia necearum que moles volecte mporepr emolendipis quossum qui cullic to consequos sumquam sum hiliam quis et et voluptur sitem demperuntur autatusam rerum sum quodit qui doluptias nos voluptae et dolupta volor re ent veligen ihitium sinvelist, cusant volorecusa que solendis voluptiunt.Ucimolo omnis et pa ium eatiunt quiae. Am as num fugiaspid evel ipid maio dolore velibus dendae pliqui aspe por moluptatia sed quam estibus aut la pelitib usdantet aria preiur alist etur? Lores aliquam, cor magnietur, ipit atet volorum laut aut et di omnis expelicat quam inc-temquam voluptiuntio offic te voluptust aut atemped quat ulloreius id maximet quis aut versperci consed quasitio blab ipsum lam impos dolorem ea porerep erferum nos alit alisquia nobisciae volupture, aut et omnihic iendignissit qui res niatur sequi dolume il ipsum, ex es magnisin nis minciaerunt magnate ctorit eaquia nimi, ut paribusam earis mo voluptiae nulparu ntiberum inctatis earum si dusam que cus, senihilis ea nobitis apis eve Uciis ea eostias resero disi quos a quamet hario everum repudit, opta quunt inuscius, con etur alibus, cus et acea soluptae ne eatur rero commodi similliqui arumque voluptatia inciatu ribus.Namet imaximu sapelit atquides sa verepro vendit expla verum voluptiis utem labo. Ita non cullaceatin et verionest hariant aborae volori doluptat untiis essequodio eatusandit ut ipsusantium quia etur? Quiatur?Endanimet velibus magnihit, volesectum venda aut que natur, iunto omnis volor sunt voluptat estrum aciis excepero quistec torenest quo di omnient ute nis earcit utenda doloreperat moluptatqui seque nobis etustia dent omnis alia vercium quam sequo conserc hillorerias re doluptam atempores adipis deraepe experferfere rest pelit archil moditem peratem autem andipid maionsent qui alibusamet, quia quatibu santectur aliti dolorumquam rerro corum faccat es eatiis exerene moditio ratisqu atquas as pere et lita velessitia veliquia ipidio dit aut dolupti opta sum nis ide et as mo ipsa con nones est, corum debisquatios modignihite vid quatur santiorrum harcipsunt volupit atquas pliqui rempern atibusciis eiuntia volum re nonsequos ipsunt elicatis quia poreni officius, untecernatae moluptate nis voluptia vent etur?Oles dem quae dolupti berspit omnis acculparumet maio. Ebitate arisquos etus desciis aut utaecteces nest, qui seceati delicia sequiassim vit voluptatius vel iur sumquam voluptasit facerfe raessitatiis dia dem landitatquat optatem porectur rem fuga. Itat que si to delesequiam re ni destiatis et a vent.Ti beria destibus sequos vereritis quatus quiduntor audi dolore, sum utatur, occaturias natia soloriae non conseri soluptasime quos et andiatibus ad quibusc iationsed quia sitium et erspe doluptat adi ut fugia dunt ommo dolorest vollenti coris re pro volupta dolutest, utem rest, occabore volene volut re audipsanis quid expelendus iur, et di tem int voluptam cor rem qui nonet dolorio blam adipsan disitiis nectat officita cora doluptate et odi cusdae volore, ut molupta sitem fugit et, cone ab ipid que perovitaquia aut vendandit mi, cum liae pel im quiducia sit as alis erspedi optae laudant rest, ad exerum quo blam iligent hit preheniam, offic tendemp oritatias dunt, te laborpos excest, temporunt mi, eos et ento et que nossin non re digenimolor si dis aut porporum remquo ea quae non et eossi quam faci optatem poriossum is in preptae ptaquia num et lat.Bo. Nus, cum aut que voluptat volectum quaecti oresciendi is coria volupta es reptae adipitature consed evenis doluptata volum et lam, qui nonemquam faccum aut eum eos et evel et quun-danis eaquaeperia volorum recto dolorepel molupta errore elesediant, senet re et liti ut aut ommoluptat quiatquis imolest, soloribusa porerro vitatque nem volo iliatum sam veliqua sperum nulparum facesequae nonseditae doluptae pedit antius, sam ipietur? Quae qui offici omnietume nime non nem eum qui nonecae nos eum int a delendunt quiatecum volupta destias il estorum nonesti onsequodi il ipis abore, volores totati quid este qui des que sim re por si aut quia doloremporro ipsant doloraerae voluptatur aligent el eaquunt ullanda nullabo. Uda nonsequis asperfera quias eost optati coreped et autatus diciliatet re dolorro es im lacillab iliquis adis rerum evendit odi optaspe llatece ssimolo rrorit, vere nobisi te sus ad quo eumque dolente mporrunt atur? Es ut untiat.Hil est, coratiunt, cuscien esequib erferum que vel invendunt in et reius quaepud aepudan torpos aliqui sed etur aut doluptatem rat dis sa nest aut harum delitatur aperum repero con conest, quiation rehentent verum, volestiones sequos atem simil maio quae que volest, te nullabore inciam ex est aut dolut exerepedi omnisit mosa esectaquatis consent ibusdae. Vendi ullabor iasit, omnim apersperia cusandae is veliquo quid et quo et faccum cum la verro cor as seditio dolori vendebis magnatium ipic to essus assimint liquiat ioraectem si omnis doluptatur, si optioressum inciaepudae nost eaqui natur aut faciet, quate sum, ut quaspe essimi, cus nimil eium volum is susam que conem quidis iusaes sam il molum ipicil minimint inciaero blaborerum enihil mostrum faccus.Uciliquis volorepe rem et omnimus, ipicia accabor eptatemo inus.Num aut fuga. Dandam, inctemp orente vent odi-cabor solupid ucidit laciatur? Mus re vid qui ne modit atur, sunt quianiento bercia natParunda eosande ribuscipis ipis re, sitisci ducitati tecabora ipsam hil inus sum et quasperum il magnis nonsentem qui adiasitia doluptas magni repedit voluptatem repudi ut qui ommodit, simi, te num abo. Por asperib usdaepta quodi quodit aut fugiatq uibus, omnihic tem none mo ipiciuntium as maiosam hicidus, con parum quam quam niet, sinciatem aciliqui as sit ame volupta quamus apicien ienihillam audaerupta doluptatas ut experovid eum cus, quaecestem sincti desenim illaut arcium que rempor rerunto maiorum idit, sequis que vendandi doloresto tem consed moles nonsectaquam aut la coreped utem. Lorporum in cusanda ndandanis aligent fuga. Lendus in nectusdae con ne reniscipsam que doluptat.Quis estionseque min et vid ut eos simposam et laborestem voleseribus, earcillor soluptati asiti nobitis trumquo dipistem quodi sed eliquidus, sum id qui de ipiciature auda escimet optur, quamustio el estrundem etur ad ut assequi sinvelent offic tem ut ipsa voluptatem es simil ipienecerspe plit, evellau diasit del iducius, qui quam fugia velecerum sendaep udignat fccabor si od maximus, volor as dolore aut quod quam ipienimi, nonsed eos et, nos et fugitae. Itat re eicidus.Musam eturibus que eum et opta qui odit endelignam vellant ant intiis que erfernatem quam, sae pro bearchiciae molorro is id mosapis et, officae net andit de num hillore perovit inulpa am aut quam, verrum, sin pe velessi aut ullorempos dellabo ruptatiis illuptiunda nis re, coribeaque et ut aspelitiam nobis velluptate et occum es natempo recescius doluptas rent a sam iligene la aboriam, solupic tentia dereprerit lique pro moloribus il explia volupta tendignis ratis exerum lacearum eum di raerore quia imolorest apis maior sa-perio issinum, aut et volupta estiae. Ulpa prori sum autatur apid es quam, commodit optam, ut et im fuga. Nemquam fuga. Volupid quibus estrunt di berro optatur? Quiam et atae nulparia id mo invellest moluptatur?Ideserum ius dolorem dus, siti con cor sus, quame qui cupiet laut dem ente simporia niam sitae. Magnimlo ilincienis ipsam fugit et aut quam unt atione moluptur, tet et et aliquis qui iliquid molorem conector audisquo ipsani offictem espissimus aut voluptae et velit omnis reperro comnihit quiae. Turia nes de con es atibusc iaspel iminumque eum volupti unt evelendam litaspis vendid que volodit qui doluptias nos voluptae et dolupta volor re ent veligen ihitium sinvelist, cusant volorecusa que solendis voluptiunt.Ucimolo omnis et pa

obec
informuje
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Ohlédnutí za volbami do  
zastupitelstva obce

Jaroslava Urbánková, administrativní pracovnice

V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se konaly 
volby do zastupitelstev obcí.

V naší obci přišlo k volbám celkem 441 voličů, tj. 
50,34 %. Voliči mohli podpořit jednu ze tří stran nebo 
až 15 kandidátů napříč stranami. 

Nejvíce hlasů získala strana STAROSTOVÉ A NEZÁ-
VISLÍ s celkovým počtem 2 237 hlasů a získala tím-
to 6 mandátů, na druhém místě byla strana TOP 09 
s celkovým počtem hlasů 1 721 a získala 5 mandátů, 
a třetí stranou byla strana KDU-ČSL a nezávislí s po-
čtem hlasů 1 719 a získala 4 mandáty. 

Z jednotlivých kandidátů pak nejvíce hlasů, a to 257, 
získala Alena Ulbrichová, druhým byl Stanislav Do-
lanský, který získal 238 hlasů, a třetím byl Jiří Pecl, 
který získal 212 hlasů.

Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Alena Ulbricho-
vá, Stanislav Dolanský, Rudolf Prus, Bc. Michael Ul-
brich, Michael Konečný, Pavel Šťastný, Ing. Lubomír 
Šmíd, Martina Zichová, Petr Peško, Ladislav Votápek, 
Jan Pastyřík, Jiří Pecl, Ing. František Kvasnička, Ing. 
Martina Zlatníková a Ing. Dana Šmídová.

Dne 18. října 2022 se konalo ustavující zasedání za-
stupitelstva obce, na kterém byl starostou obce zvo-
len Bc. Michael Ulbrich, statutární místostarostkou 
Ing. Martina Zlatníková a místostarostou Ing. Lubo-
mír Šmíd. Do rady obce byli zvoleni Bc. Michael Ul-
brich, Ing. Martina Zlatníková, Ing. Lubomír Šmíd, 
Alena Ulbrichová a Ing. František Kvasnička. Dále se 
volili členové finančního a kontrolního výboru. 

Finanční výbor je ve složení: předsedkyně Ing. Dana Šmí-
dová a členové Daniela Zlatkovská a Šimon Kvasnička. 

Kontrolní výbor je ve složení: předsedkyně Martina  
Zichová a členové Zdeňka Matulová a Michal Špondr.
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Poplatky  
v roce 2023
Obec upravuje obecně závaznou vyhláškou místní po-
platek za obecní systém odpadového hospodářství. Ze 
strany svozové firmy byl předložen nový ceník pro rok 
2023, který počítá s nárůstem přímých nákladů. V rám-
ci srovnání oproti sazbám roku 2021 se jedná dokonce 
o nárůst přímých nákladů na jednoho občana za svoz 
popelnic o 48,4 %. 

Z tohoto důvodu byla obec nucena přistoupit ke zvýše-
ní poplatku za odvoz komunálního odpadu občanům. 
I tento nárůst nicméně plně nepokryje ani meziroční 
zvýšení přímých nákladů obce na občana a zdaleka ne-
pokryje ani celkové výdaje obce související se sběrem 
a  svozem komunálních odpadů. Současně je také do 
obecně závazné vyhlášky opět zavedeno osvobození 
od poplatku pro vícečetné rodiny. Žijí-li v domácnosti 
v rámci jedné rodiny více jak 2 děti mladší 18 let, je 
od poplatku osvobozeno 3. a další dítě mladší 18 let, 
přičemž rozhodným datem pro zařazení do této vě-
kové kategorie je 1. 1. kalendářního roku, na který se 
poplatek platí. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství, schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice dne 
8. 12. 2022 a její účinnost nastává dnem 1. 1. 2023. Tato 
vyhláška je uveřejněna na webových stránkách obce  
https://www.kobylnice.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo 
je v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadu.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD                          
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášena v obci nebo 
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášena žádná fyzická osoba, a která je umístěna na 
území obce.

Roční sazba poplatku činí 700 Kč. 

POPLATEK ZA PSY                                                  
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinnos-
tí držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice 
přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně 
uhradit.

Sazba poplatku činí ročně:

    za prvního psa   80 Kč,

    za druhého a každého dalšího psa 120 Kč.

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě 
sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplat-
ková úleva 40 Kč za prvního psa.

Jaroslava Urbánková, administrativní pracovnice

Zeleň u  
chodníků
V naší obci je zvykem, že se o zeleň na veřejném 
prostranství, na pozemcích ve vlastnictví obce, sta-
rají majitelé přilehlých nemovitostí. Mnozí z nich 
mají k tomuto prostoru velmi osobní vztah. Jednou 
z definicí obce je, že se jedná o základní územní sa-
mosprávné společenství občanů. Péčí o své nejbližší 
okolí tak přispívají k tomuto společenství. 

V uplynulých desetiletí bylo zvykem, že si občané 
před svými domy vysazovali zeleň dle svého uvážení 
a podle svých možností se o tuto starali. Stává se, že 
vysazený druh zeleně není zrovna vhodně zvolen, ale 
na druhou stranu rozmanitá výsadba přispívá k roz-
manitosti veřejného prostranství. 

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu 
v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem. 

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

Bankovní spojení pro platby všech poplatků: 

číslo účtu: 5913606309/0800, Česká spořitelna, a.s.

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

• variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Va-
šeho domu

Pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu, v případě 
bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro 
příjemce. 

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

Poplatek za komunální odpad se začne vybírat na 
obecním úřadě od 23. 1. 2023 a musí být zaplacen 
nejpozději do 31. 3. 2023. 

Vyhlášky jsou uveřejněny na webových stránkách 
obce www.kobylnice.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo jsou 
v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je od zahájení provozu na podzim roku 
2020 hojně využíván a plní tak účel třídění komunál-
ních odpadů. Odpadů z domácností stále přibývá. Je-
jich třídění na recyklovatelné složky je nutné nejen 
z ekologického, ale i ekonomického hlediska. Stou-
pají poplatky za skládkování i spalování směsných 
odpadů. Také dle platné legislativy máme povinnost 
od roku 2025 vytřídit za obec 60 % recyklovatelných 
složek z celkového množství odpadu. Pokud se nám 
to nepodaří, nastupují sankce. V loňském roce byl 
v naší obci podíl recyklovatelných složek 59 %.

Ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové hos-
podářství s.r.o. se snažíme o třídění odpadů tak, aby 
tyto mohly být dále co nejefektivněji zpracovávané. 
V  letošním roce došlo k navýšení cen za likvida-
ci odpadů a výraznému navýšení ceny za dopravu. 
Z  těchto důvodů věnujte prosím pozornost návodu, 
jak odpady do sběrného dvora odkládat.

Obsluha sběrného dvora a občané předávající odpad 
se musí řídit schváleným provozním řádem, který je 
zpracován podle platného zákona o odpadech. Při pří-
jezdu do sběrného dvora se musí občané předávající 
odpad nahlásit obsluze a prokázat, že mají trvalý po-
byt v obci. Obsluha provede vizuální prohlídku odpadu 
a určí, do kterého kontejneru se má odpad odložit.

Alena Ulbrichová, vedoucí údržby obce

Mnohá zeleň se nachází v těsném sousedství chod-
níků. Žádáme vlastníky nemovitostí, kteří si vysadili 
zeleň v jejich blízkosti, aby věnovali dostatečnou po-
zornost pravidelné údržbě zeleně tak, aby nezasa-
hovala do chodníku a nedocházelo tak ohrožení bez-
pečnosti občanů. Tato zeleň také komplikuje zimní 
údržbu chodníku. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Alena Ulbrichová, vedoucí sběrného dvora

Objemný odpad – Odváží se na skládku. Pokud je 
to technicky možné, oddělte z něj kovové a dřevěné 
části, které lze dále zpracovávat. Odpad je nutné do 
kontejneru skládat tak, aby v něm bylo co nejméně 
volného prostoru.
Dřevo a lamino desky – Tento odpad se dále zpra-
covává drcením. Je třeba z něj oddělit větší kovové 

Důležité postřehy 
vyplývající z provozu 

části, čalounění, sklo a plasty. Pokud se tak neuči-
ní, končí tento odpad na skládce. Také je třeba větší 
kusy nábytku rozmontovat na desky.

Bioodpad – Zvlášť třídíme do společného kontejneru 
trávu, ovoce a zeleň ze zahrad do průměru větviček 
1 cm. Zeleň nad průměr 1 cm třídíme zvlášť do jiného 
kontejneru.

Papír – Zvlášť třídíme noviny a zvlášť kartonový papír.

Pneumatiky – Sběrný dvůr je od června zapojený  
do systému zpětného odběru pneumatik z domác-
ností. Tomu musí odpovídat přivezené množství ma-
ximálně 8 kusů na domácnost. Pneumatiky, které 
musí být bez disku, se vybírají zdarma.

Stavební suť – Nesmí obsahovat nebezpečný odpad, 
jako je izolace, azbest apod. Od roku 2023 budeme 
nuceni přistoupit k navýšení ceny za odložení odpa-
du na 60 Kč za stavební kolečko.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem voličům, 
kteří mě podpořili v komunálních volbách. Velmi si 
počtu získaných hlasů vážím. Nadále budu pro obec 
působit v  radě obce a v  komisi životního prostředí. 
V  zaměstnaneckém poměru jsem byla jmenována 
vedoucí údržby obce a vedoucí sběrného dvora v naší 
obci. Nadále mě můžete vidět při práci na veřejné ze-
leni.

Ještě jednou děkuji a přeji všem krásné a pohodové 
Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Poděkování

Alena Ulbrichová
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Rozpočet obce 
na rok 2023
Zastupitelstvo obce v závěru roku 2022 schvalovalo 
rozpočet obce Kobylnice na následující rok 2023. 
Celkové očekávané příjmy jsou ve výši 21,8 mil. Kč. 
Běžné výdaje jsou potom 15,8 mil. Kč a investiční vý-
daje 8,8 mil. Kč. Deficit rozpočtu ve výši 2,8 mil. Kč 
se navrhuje pokrýt kladnými zůstatky rozpočtu z mi-
nulých let.

V rámci sestavování rozpočtu byli občané vyzváni 
k předložení návrhů na zařazení do rozpočtu obce. 
Bylo doručeno několik podnětů a řada z nich byla do 
rozpočtu obce i zařazena.

Z investičních projektů počítáme v příštím roce ze-
jména s následujícími výdaji:

• projektová dokumentace na opravu komunikace 
na ulici U Řempa, 

• studie lávky přes potok pro cyklisty a pěší na pře-
jezd mezi cyklostezkami u Hloušku, 

• projektová dokumentace na opravy chodníků, 

• nový přístřešek na autobusové zastávce u hřbito-
va ve směru do obce, 

• projektová dokumentace na rozšíření mateřské 
školy a obecního úřadu, 

• investiční dotace na studii opravy fotbalového 
hřiště,

• cesta u nových hrobových míst v pravé části hřbi-
tova,

• nový územní plán,

• nové podium v parku, 

• projektová dokumentace na multifunkční objekt 
v parku, 

• nákup pozemků,

• úpravy prostoru u obecní lípy, 

• nákup traktůrku na sečení.

Schválený rozpočet obce je následující:

PŘÍJMY
Daňové příjmy celkem 20 408 000

Přijaté transfery celkem 286 900

Nedaňové příjmy celkem 1 118 000

PŘÍJMY CELKEM  21 812 900

Volba  
prezidenta

Jaroslava Urbánková, administrativní pracovnice

Volba prezidenta republiky se koná v pátek  
13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v pá-
tek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 
dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, 
který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let 
a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místností v obci Kobylnice je zasedací míst-
nost Obecního úřadu Kobylnice, Na Budínku 240, 
Kobylnice.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vy-
tištěny pro každého kandidáta samostatně. Hlasovací 
lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem první-
ho kola volby, tj. do 10. ledna 2023. Pro druhé kolo volby 
obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Občan, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, 
si může obecní úřad požádat o vystavení voličského 
průkazu. Na voličský průkaz může volič hlasovat 
v  jakémkoliv volebním okrsku na území České re-
publiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí. Požádat lze písemně i elektronicky nejpozději 
do 6. 1. 2023, pro druhé kolo do 20. 1. 2023 nebo 
osobně nejpozději do 11. 1. 2023, pro druhé kolo  
do 25. 1. 2023.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů, obecní úřad na tel. 544 228 383 a v den 
voleb okrskovou volební komisi na tel. 544 244 810 
o volební přenosnou schránku.
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VÝDAJE
Paragraf Text Částka
2143 Cestovní ruch 80 000

2144 Ostatní služby 6 800

2212 Silnice 315 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 010 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 190 000

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 271 500

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 170 000

3113 Základní školy 4 222 500

3314 Činnosti knihovnické 71 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 84 000

3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 000

3341 Rozhlas a televize 70 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 291 000

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 95 000

3419 Ostatní sportovní činnost 300 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 172 000

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 185 000

3631 Veřejné osvětlení 190 000

3632 Pohřebnictví 384 000

3635 Územní plánování 450 000

3636 Územní rozvoj 40 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 964 500

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 75 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 407 000

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a 
komunálních

90 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 757 000

3799 Ostatní ekologické záležitosti 3 000

3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 5 500

4350 Domovy pro seniory 15 000

5213 Krizová opatření 100 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 175 000

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 5 000

6112 Zastupitelstva obcí 2 511 500

6171 Činnost místní správy 3 086 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 37 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 140 000

6399 Ostatní finanční operace 150 000

6402 Finanční vypořádání 19 500

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 66 300

VÝDAJE CELKEM       24 625 100

PŘÍJMY CELKEM
21 812 900 Kč

VÝDAJE CELKEM
24 625 100 Kč

POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ  
PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ

2 812 200 Kč

Očekávaný zůstatek  
na účtech k 31. 12. 2022

14 000 000 Kč
 

Očekávaný zůstatek  
na účtech k 31. 12. 2023

11 187 800 Kč
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Informace z 
rady obce
Od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se rada 
obce sešla prozatím na 4 schůzích a řešila zejména 
následující záležitosti:

INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 9. 2022 

Za třetí čtvrtletí roku jsou daňové příjmy plněny na 
83 %. Spolu s dalšími příjmy obce jsou pak celkové 
příjmy plněny na 92 % plánovaného rozpočtu. Z dota-
cí obec získala zejména 50.000 Kč od Jihomoravské-
ho kraje na mezigenerační a sousedskou spolupráci. 
Běžné výdaje jsou plněny na 55 % a investiční výdaje 
na 34 % z plánovaných původně rozpočtovaných vý-
dajů. Dále obec také odúčtovala bezmála 11,5 mil. Kč 
na bankovních účtech ve Sberbance a tyto prostřed-
ky eviduje vůči Sberbance v rámci insolvenčního ří-
zení jako pohledávku.

HARMONOGRAM SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU          

Rada obce sestavila harmonogram projednávání ná-
vrhu rozpočtu obce na příští rok. I v návaznosti na 
tento harmonogram byli občané vyzváni, aby se do 
sestavování rozpočtu zapojili a předložili své návrhy. 
Ty následně rada obce projednala a řada z nich byla 
do návrhu rozpočtu zakomponována. Konečné schva-
lování rozpočtu proběhlo 8. prosince na zasedání za-
stupitelstva obce.

ZŘÍZENÍ KOMISÍ RADY OBCE    

Obdobně jako v minulém volebním období byly 
i  v  tomto zřízeny kulturní komise (předsedkyně 
Dana Šmídová), komise pro děti a mládež (předsed-
kyně Dana Dostalíková), sportovní komise (předseda 
Jiří Urbánek) a komise životního prostředí (předsed-
kyně Alena Ulbrichová). Dále také byla zřízena me-
diální komise, která nahradila tehdejší komisi pro 
Kobylnické listy, a komise historická a letopisecká, 
která bude mít oproti komisi v minulém volebním ob-
dobí rozšířenou agendu kromě spolupráce při psaní 
kroniky i o vlastní činnost při zpracovávání materiá-
lů o historii obce. Vedením obou dvou těchto komisí 
je pověřen starosta obce. Dále byla také nově zřízena 
komise pro rozvoj obce, jejíž agendou bude projed-
návat větší investiční záměry jak obce, tak i dalších 
osob.

DAR DOMOVU PRO SENIORY SOKOLNICE

Obec poskytla dar ve výši 15.000 Kč Domovu pro se-
niory Sokolnice na aktivizační činnosti pro jejich kli-
enty, a to např. na různá hudební vystoupení, před-
náškové akce, setkávání seniorů a dětí z okolních 
škol nebo sportovní a společenské akce.

POVODŇOVÁ KOMISE

Obec v současné době připravuje aktualizaci povod-
ňového plánu. V této souvislosti, a i v návaznosti na 
změnu ve vedení obce, bylo potřeba změnit i složení 
povodňové komise. Členy byli zvoleni všichni součas-
ní členové rady obce, předsedou je z titulu své funkce 
starosta obce. 

NOVÉ PÓDIUM V PARKU U SOKOLOVNY

Rada obce už na začátku roku projednávala projekt 
úprav v parku před sokolovnou a schválila tehdy za-
dání prací na projektové dokumentaci na nové podi-
um. Ta je v tuto chvíli hotová a v příštím roce by obec 
teoreticky mohla přistoupit k realizaci. 

ZMĚNA SMLOUVY S AVE CZ ODPADOVÉ  
HOSPODÁŘSTVÍ

Ze strany naší svozové firmy došlo k rozšíření smlou-
vy o další kontejnery na tříděný odpad (plasty) a nově 
také i o kontejner na novém sběrném místě za hřbi-
tovem. Také došlo ke zvýšení ceny za dopravu a také 
ceny za občana, kterou obec ročně platí. 

ZMĚNA CENÍKU SBĚRNÉHO DVORA

Obec doposud vybírala na sběrném dvoře od občanů 
30 Kč za kolečko zeminy, kamení či suti. Po propo-
čítání nákladů obce na likvidaci těchto odpadů bylo 
zjištěno, že náklady obce jsou výrazně vyšší, než je 
vybíraná cena. Z tohoto důvodu rada obce schválila 
zvýšení ceny za kolečko na částku 60 Kč. I ta nicmé-
ně plně nepokryje náklady s odvozem.

MOBILNÍ ROZHLAS

Obec již několik let využívá aplikaci mobilní rozhlas, 
v rámci které jsou občanům rozesílány kromě infor-
mací z hlášení i zprávy o plánovaných akcích a další 
aktuality. Obci byl předložen návrh smlouvy na pro-
dloužení licence, který byl radou obce schválen.
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Michael Ulbrich, starosta obce

SCHŮZKA ORGANIZÁTORŮ AKCÍ A PŘÍPRAVA 
OBECNÍHO KALENDÁŘE

V listopadu proběhla schůzka organizátorů akcí 
(obec, předsedové komisí, předsedové spolků a zá-
stupci dalších organizací). Předmětem schůzky bylo 
projednání plánu akcí na rok 2023 a společná koor-
dinace a případná spolupráce při organizaci jednot-
livých aktivit. Zjištěné předpokládané termíny jed-
notlivých akcí byly dále použity do připravovaného 
obecního stolního kalendáře na rok 2023.

DOTACE OD NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY

Obec v srpnu 2021 požádala Národní sportovní agen-
turu o dotaci na 80 % způsobilých výdajů na rekon-
strukci víceúčelového hřiště. Ze strany Národní spor-
tovní agentury bylo sděleno, že žádost o dotaci byla 
schválena a pro rozhodnutí o poskytnutí dotace je po-
třeba ještě doložit některé další skutečnosti. Po jejich 
splnění by mohlo být rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ve výši přibližně 664 tis. Kč vydáno.

CENÍK INZERCE V KOBYLNICKÝCH LISTECH

Byl schválen nový ceník inzerce v Kobylnických 
listech. Nově je cena stanovena na částku 500 Kč  
za ½ stránky a 250 Kč za ¼ stránky.

SMLOUVA NA ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obec má zajištěnou na základě smlouvy zimní údrž-
bě místních komunikací (silnic) ve vlastnictví obce 
Kobylnice, a to pluhováním. Pro následující období 
byla schválena nová smlouva o dílo za hodinovou saz-
bu 1.000 Kč.

NAŘÍZENÍ OBCE O ZIMNÍM PLÁNU ÚDRŽBY

Obec formou nařízení obce stanovuje lhůty, do kdy 
má obec odstranit sníh na chodnících a místních ko-
munikacích ve vlastnictví obce. Zároveň obec v  na-
řízení stanovuje cyklostezky a chodník v parčíku 
u  parkoviště na ulici Táborské jako úseky, které se 
v době sněžení neudržují. 

SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY  
A KANALIZACE ŠLAPANICKO

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanaliza-
ce Šlapanicko. Místopředsedou svazku zůstává jako 
doposud místostarosta obce Lubomír Šmíd.

Dotazník pro 
Akční plán pro 
udržitelnou 
energii a klima

Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Vážení občané, obracím se na Vás s žádostí o vyplně-
ní dotazníku, který poslouží jako podklad pro Akční 
plán pro udržitelnou energii a klima, který je zpraco-
váván pro Vaší obec. Cílem tohoto plánu je navrhnout 
taková opatření v oblasti energetiky, hospodaření 
s vodou a odpady a dopravy, která přispějí k ochraně 
obcí před změnou klimatu. Kromě údajů na úrovni 
obce je pro nás velmi důležité znát i situaci a postoje 
vás, občanů, abychom mohli navrhnout taková opat-
ření, která budou reflektovat skutečný život v obci 
a která pomůžou zvýšit celkovou kvalitu života.

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější 
a  pravdivé vyplnění dotazníku. Vyplňujte dotazník 
prosím vždy za jednu domácnost. Účast v průzkumu 
je anonymní a dobrovolná, vyplnění dotazníku Vám 
zabere přibližně 15 – 20 minut.

Předem děkuji za spolupráci. V případě do-
tazů či připomínek se na mě můžete obracet  
na dominika.tothova@econ.muni.cz.
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obce
ze života
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Od začátku školního roku jsme se opět začali pravi-
delně scházet s mladými hasiči v naší zbrojnici. Bě-
hem října jsme si zopakovali základy zdravovědy, po-
žární a topografické značky, povídali jsme si o tom, 
jakými hasicími přístroji co hasíme, učili jsme se 
střílet ze vzduchovky na špalíky, určovat sever po-
mocí buzoly, základy uzlování apod.

8. října jsme se spolupodíleli na organizaci „Dý-
ňodrakiády“, kterou pořádala místní komise pro 
děti a mládež – cílem bylo seznámit místní mládež 
s hasičským nářadím, hravou formou si vyzkoušet, 
co musí hasič všechno zvládnout. Díky této akci se 
k nám do hasičů připojilo několik nových dětí.

O den později jsme se zúčastnili soutěže v ZPV (závod 
požární všestrannosti) v Ponětovicích. Závodily všech-
ny naše věkové kategorie (starší i mladší žáci a pří-
pravka). Děkujeme Natálce Benešové, Amálce Šenko-
vé, Ondřeji Šenkovi, Víťovi Rákoci, pro které byla tato 
soutěž úplně první, a přesto ji velmi dobře zvládli. Za 
starší žáky bojovala Ema Zlatníková a Poldík Hrdlička. 
Za pomoc s dětmi děkuji i Peťovi Polákovi.

Školení vedoucích mládeže letos probíhalo na ZŠ 
v Těšanech v průběhu dvou dní, konkrétně o víkendu 
22. a 23. října. Školení se zúčastnili Jan Záviška, Adé-
la Zlatníková a Zdeňka Klementová. První den jsme 
se věnovali lokomoci u předškolních dětí – správné 
držení těla a společně jsme si zacvičili. Následně jsme 
se věnovali novým pravidlům určeným pro celoroční 
hru Plamen, které se také zúčastňujeme. Druhý den 
jsme absolvovali praktickou ukázku s podrobným vy-
světlením pravidel jedné z nejnáročnějších disciplín, 
a to požární útok CTIF, která je nejvíce zaměřená na 
znalosti a zkušenosti našich mladých hasičů.

Od listopadu se pravidelně setkáváme každý čtvr-
tek od 17:00 do 18:30 hod. v prostorách klubu 
maminek, kde se věnujeme základům uzlování 
a  výchovně-vzdělávací prevenci v oblasti požární 
ochrany obyvatelstva – co dělat, když doma opravdu 
hoří, jak přivolat pomoc i bez telefonu, jaká je práce 
našeho IZS apod. Od ledna se budeme zúčastňovat 
závodů v rámci uzlovací ligy a doufáme v krásné vý-
sledky, jelikož si to děti za trénování, kterému se vě-
nujeme, zaslouží.

Mladí hasiči
SDH Kobylnice

za mladé hasiče napsaly vedoucí mládeže  
Adéla Zlatníková a Zdeňka Klementová
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za komisi pro děti a mládež Dana Dostalíková

Na svatého Martina, při západu slunce, se Beruška 
s Cvrčkem potkali na kobylnickém Výletišti. A kolik 
přišlo za nimi dětí, bez mála sto! Cvrček se divil, proč 
už je skoro tma, když je teprve odpoledne. Beruška 
mu vysvětlila, že už přichází zima, dny se zkracují 
a všichni broučci už musí do zimních domečků, zavr-
tat se pod listí, kde zimu prospí. Děti byly tak hodné, 
že Cvrčka s Beruškou doprovodily a ještě jim posvíti-
ly na cestu svými lampióny.

Průvod šel společně, procházkou po cyklostezce, 
kolem splavu až ke hřbitovu. To už byla tma, ale lu-
cerničky a světýlka navedla děti pod modříny, kde 
domeček našly. Byl postavený z kůry, vystlaný me-

komise  
pro děti a mládež
Světluškový průvod  
a uspávání broučků

chem a ozdobený jeřabinami. „Tady se bude hezky 
spát,“ zaradoval se Cvrček. 

Děti si přinesly vyrobené broučky z kamínku, skořá-
pek či jiných přírodnin, podle své fantazie. Vyrábělo 
a malovalo se i v klubu maminek. Tyto broučky jsme 
uložili do domečku, přikryli lístečkem a na dobrou 
noc jsme jim zahráli ukolébavku.

Všechny děti, které zvládly celou cestu, dostaly v par-
ku malou odměnu. Na oslavu přicházející zimy jsme 
odpálili ohňostroj. Teď už může paní zima vyčarovat 
první vločky.



15

komise  
pro děti a mládež

Dýňodrakiáda
Jako každý rok na začátku října, i letos komise pro 
děti a mládež uspořádala dýňodrakiádu. Tentokrát 
se však nesla v lehce netradičním duchu. Hrátky 
s dýněmi nahradila čtyři stanoviště týkající se ha-
sičského sportu. Kluci a holky si jednotlivé disci-
plíny vyzkoušeli a po poradě s  rodiči promysleli, 
zda se do kroužku mladých hasičů chtějí připojit. 
Stanoviště obsahovala klasické hasičské disciplíny, 
jako je motání hadic či přenos hasicího přístroje, ale 
i  jednu netradiční, kdy děti pomocí míčků „hasili“ 
domeček, který vlastnoručně vyrobil Petr Polák. 

Byla nachystána i dračí stezka, kde děti plnily různé 
úkoly, odpovídaly na hádanky a vyplňovaly tak tajenku.

Za splnění stanovišť a stezky čekala na děti sladká 
odměna. Mezitím, co děti plnily výzvy na stanoviš-
tích a na stezce, mohli dospělí hlasovat o nejhezčí 
dýni, kterých se letos do soutěže zapojilo deset. Prv-
ní tři místa jsme odměnili různými cenami. 

Užili jsme si tak hezké odpoledne, škoda jen, že tento 
den vítr nefoukal a společné pouštění draků se neko-
nalo. 

Za rok se nám to snad povede.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali na stanovištích 
a při přípravě aktivit.

Adéla Zlatníková 

Hravé  
odpoledne  
deskových her
Venku je už sychravo, a tak jsme si řekli, že by bylo 
hezké, zahrát si hry tentokrát v teple. Ve sbírce des-
kových her jsme dostali celou velkou tašku her, další 
hry koupila obec a některé oblíbené jsme ještě při-
nesli z domu. 

No, nakonec her bylo tolik, že by se rozložené ani ne-
vešly na stůl!

V neděli 20. 11. jsme se sešli v klubovně, dětí přišlo 
tak akorát. Nejvíce se líbila hra „Karak“, strategické 
stavění katakomb. Menší děti si zahrály jednodušší 
„Loupežníci, třeste se!“ a všichni společně jsme se 
naučili „Malý princ – cesta ke hvězdám“. 

Udělali jsme si čaj a užili si hezké odpoledne ve vy-
hřáté kobylnické klubovně.

Děkujeme dětem, co se zúčastnily, zkušené hráčce 
Martině Klaškové, že si na děti udělala čas. Veliký 
dík pak patří dárcům. O hry bude dobře postaráno.

Rády bychom vás pozvaly na další herní odpoledne, 
které se bude konat 15. ledna. Her máme velkou zá-
sobu a už se nemůžeme dočkat, až si postavíme trať 
po Evropě při hře „Jízdenky prosím!“ 

za komisi pro děti a mládež Dana Dostalíková
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Co je nového v 
základní škole?
Prázdniny utekly jako voda a ve čtvrtek 1. září jsme 
se opět sešli v naší rodinné škole. Tentokrát však bez 
všech svazujících opatření, kterými byly testy, rouš-
ky… Do první třídy nastoupilo 13 nových žáků, pro 
které nastaly nové povinnosti spojené s docházkou 
do školy. A samozřejmě nová situace a úkoly i pro 
jejich rodiče. Vše ale zvládají na výbornou.

Hned v září navštívili třeťáci a čtvrťáci brněnské 
podzemí a pro všechny žáky se uskutečnil program 
o digitální prevenci s externími odborníky. Program 
proběhl v několika blocích podle věku dětí. Program 
jsme vybrali proto, že dnešní děti jsou obklopeny on-
line světem, který s sebou nese rizika kyberšikany, 
zneužití ochrany osobních dat, ale i zhoršení vztahů 
mezi vrstevníky, či zhoršení jejich schopnosti se sou-
středit. Děti se dozvěděly o základních principech di-
gitálního světa a dostaly rady, jak si budovat zdravé 
digitální návyky.

V říjnu jeli žáci 3., 4. a 5. ročníku na celodenní výlet 
do Prahy. 11. října do naší školy přijela spisovatelka 
a lektorka Martina Bittnerová, která v rámci progra-
mu „Celé Česko čte dětem“ vyprávěla příběh o životě 
Boženy Němcové. Koncem října všechny děti z ma-
teřské i základní školy měly možnost shlédnout pro-
gram o našich dravcích.

V průběhu listopadu se naše škola zapojila opět 
k oslavám Světového dne laskavosti. Cílem této akti-
vity je ukázat dětem, že konáním dobrých skutků se 
obohacuje a stává šťastnějším nejen ten, pro koho je 
tento skutek určen, ale i ten, kdo tyto skutky koná.
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p. uč. Ratajová

Jednoho slunného zářijového dne se žáci třetího 
a čtvrtého ročníku vydali do Brna a nechali se pohltit 
tajemným bludištěm nejstarších sklepních prostor 
ve městě. Děti se ocitly v podzemním labyrintu cho-
deb a sklepů, které jsou až 8 m pod dlažbou jedno-
ho z nejkrásnějších brněnských náměstí – Zelného 
trhu. Děti se mohly procházet za doprovodu pana 
průvodce v chodbách, které byly osvětlené jen svíč-
kami a  lucernami. Děti byly nadšené a pozorně se 
zaposlouchaly do historie brněnského podzemí, pro-
hlédly si alchymistickou laboratoř, místnost se svíti-
dly, historickou krčmu, ale nejvíce je zaujaly prosto-
ry nynějších sklepů obyvatelných budov.

Labyrint pod 
Zelným trhem 

p. uč. Foralová

Zayferus se 
představil  
dětem
Obecně prospěšná společnost na ochranu dravých 
ptáků Zayferus se 20. října představila žákům a dě-
tem ze Základní a Mateřské školy Kobylnice na lou-
kách za potokem. Společnost se zabývá moderním 
sokolnictvím, rehabilitací zraněných dravců a jejich 
návratem do volné přírody. Děti v průběhu hodino-
vého představení zhlédly naši největší sovu – výra 
velkého, rarohy a sokoly, jestřáby, orly, supa a další 
dravce. Největší raritou byl pro děti do té doby nezná-
mý dravec karančo jižní. V průběhu představení měli 
někteří možnost si zavolat dravce na ruku nebo se 
zúčastnit několika vědomostních soutěží o pexesa, 
nádherné kalendáře a další drobnosti.

Na čtvrtek 6. 10. se těšili žáci ze 3., 4. a 5. ročníku. Jelo 
se totiž do Prahy. Pro mnohé děti to byla první návštěva 
našeho hlavního města. Cílem však nebyla jen taková 
procházka. Měli jsme zajištěnou prohlídku Prahy s od-
borným vedením od CK Úsměv. Cesta proběhla dobře, 
na dálnici nás nečekala žádná komplikace ani tam, ani 
při cestě zpět. Začalo se prohlídkou Vyšehradu, kde 
jsme se kochali pohledem na stověžatou Prahu, na Vy-
šehradském hřbitově jsme našli hroby známých osob-
ností. Z Vyšehradu jsme se dostali k Hradu, kde nám 
jeho prohlídku bohužel znemožnil zrovna probíhající 
summit EU. A tak místo Poslanecké sněmovny jsme 
viděli našeho pana premiéra, jak vítá tureckého prezi-
denta. Odtud jsme se vydali metrem (a to byl panečku 
zážitek) ke Karlovu mostu, pak k Národnímu divadlu 
a dále na Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. 
To už ale bylo odpoledne, čas na nákup malých suve-
nýrů a metrem se vydat zpět k autobusu. Vrátili jsme 
se večer, unavení, ale plní zážitků ze zlaté Prahy.

Výukový  
program 
v Praze

p. uč. Sedláčková

  ředitelka M. Bubíková

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům školy 
za jejich práci a přeji jim hodně zdraví a spokojenosti 
v příštím roce. Přeji i všem obyvatelům Kobylnic klidné 
vánoční svátky a zvu vás na vánoční zpívání a vánoční 
dílničky spojené s výstavou betlémů v pátek 16. 12.
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Stejně jako každý školní rok jsme v září přivítali 
nové děti, zjistili jsme, jak všechny ostatní děti přes 
prázdniny vyrostly a naplánovali si společně spous-
tu krásných akcí, které by měly děti nejen bavit, ale 
také rozvíjet.

Hned začátkem září jsme se společně pěšky vydali 
do Sokolnic. Užili jsme si jak procházku přírodou, 
tak zábavu v oddechové části zámeckého parku. Pro-
hlédli jsme si zvířátka, zadováděli jsme si na prolé-
začkách a poznali několik zajímavých druhů stromů, 
které jsou v zámeckém areálu vysazeny.

Podzimní počasí si děti zpestřily projektovým dnem 
s drakem a tvořením z přírodnin.

V prvním měsíci nového školního roku nás přijelo po-
těšit divadlo Kejkle s barevnou pohádkou o nezbed-
ných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém 
vlkovi, který se pro svoji „večeři“ stal strýčkem, pirá-
tem a nakonec uklízečkou, ale i tentokrát jej kůzlát-
ka prokoukla a všechno dobře dopadlo. Dětmi malo-
vaný vlk pak rozšířil galerii tohoto veselého divadla, 
které bude děti bavit i nadále během celého roku, 
například při karnevalu a při loučení s předškoláky.

Počasí nám přálo i v říjnu, kdy nás čekal velký vý-
let do ekologického centra Lipka. Pracoviště Lipky 
Jezírko se nachází v malebném prostředí lesů poblíž 
brněnských Soběšic. Těžištěm činnosti Jezírka jsou 
jednodenní a pobytové ekologické výukové programy 
pro školy převážně z Jihomoravského kraje. Velká 
část výuky probíhá přímo v lese v okolí pracoviště, 
a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalos-
tí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřed-
nictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání 
přírody. Jezírko je vybaveno speciálními výukovými 
a herními prvky, děti zde mohou prolézat šestnácti-
metrovou chodbou mraveniště nebo strávit čas v noč-
ním lese.

Na děti čekal program „Mravenčí desatero“, během 
kterého se dozvěděly nové informace o životě v mra-
veništi, poznaly, z jakých částí sestává mravenčí tělo, 
jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušely si, 
jaké je to být mravencem. V terénní části programu 
formou pohybových her zjistily, čím se mravenci živí 
a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci 
si vyzkoušely, jak a z čeho mravenci staví mraveniště.

Zprávičky ze 
školky
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Další velkou říjnovou akcí se stala návštěva organizace 
Zayferus, která nám představila krásu letu dravých ptá-
ků. Pro děti byl připraven velmi poutavý program, sou-
těže o ceny a někteří si dokonce mohli vyzkoušet přílet 
dravce a jeho vypuštění přímo z ruky.

Listopad nám tematicky odstartovala Dušičková stez-
ka – stezka plná úkolů a zajímavostí, jak tyto svátky 
a slavnosti prožívají lidé na celém světě. Na konci tra-
sy děti čekala sladká odměna.

Následným zpestřením byl pro děti preventivní pro-
gram Dental Prevention, v rámci kterého nám studenti 
zubní medicíny pověděli mnoho zajímavého o dětských 
zubech a významu péče o ně. Dětem názorně ukázali, 
jakým způsobem se mají o zoubky starat.

Teď je před námi jedno z nejkrásnějších období roku, 
dětskýma očima viděno téměř jako zázračné. Děti 
určitě navštíví Mikuláš. Advent společně prožijeme 
se vším, co k němu patří. Zpívání koled, vánoční vý-
zdoba, setkávání s blízkými lidmi, zapalování svíček 
a velká hromada těšení a přání. Pro rodiče a ty nej-
bližší si děti připraví vánoční besídku, společně se 
potěšíme vánočními dílničkami, zpíváním pro senio-
ry a věříme, že všichni společně si zazpíváme koledy 
u vánočního stromu.

Mgr. Zuzana Křížová

V Klubu maminek jsme tento podzim tvořily větši-
nou i s dětmi. Využívaly jsme podzimní tématiku 
i materiály, a tak jsme malovaly houby, obtiskovaly 
spadané listí a taky jej aranžovaly a lepily ježky. Ně-
kdy přišly děti samy s nápadem, takže jsme třeba na 
začátku listopadu vyráběly sluníčka. Před světluško-
vým průvodem jsme chystaly broučky, aby je tam 
děti mohly dát do domečku a uspat. Na některé z na-
šich výtvorů se můžete podívat i na fotkách.

Uvítáme všechny maminky (případně i tatínky nebo 
babičky) s dětmi, které by se k nám chtěly přidat. Při-
pomínám, že klub bývá každý čtvrtek od 9.15 v klu-
bovně za knihovnou. Přijďte se k nám podívat, i když 
máte pocit, že vaše děti moc netvoří. Je zde i vybave-
ná herna, kde jistě děti objeví hračku, kterou doma 
nemáte, a tak se vám třeba dostane i pár minut klidu.

za Klub maminek Magdalena Martinásková

Klub maminek
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Když skončí vyučování, mnozí žáci ještě domů 
neodchází. Jdou do školní družiny. Těší se na 
hraní se spolužáky a kamarády, na výtvarné 

a pracovní tvoření, na deskové a karetní hry nebo na 
pohybové a odpočinkové činnosti. Letos školní druži-
nu navštěvuje 50 dětí.

Po celý letošní školní rok máme projekt „Cestujeme 
v čase“. Každý měsíc nás přenese do jiného životní-
ho období. Dostaneme se do života v pravěku, stře-
dověku, do časů Indiánů a Egypťanů a v závěru roku 
dáme prostor fantazii v času budoucnosti. V družině 
máme tematicky laděnou nástěnku s časostrojem, 
kterou si děti za pomocí paní vychovatelek vytvořily. 
Ve vestibulu školy vítá děti elektrický časostroj, kte-
rý po stisknutí vypínače svítí a děti si přejí období, do 
kterého chtějí cestovat.

Od začátku školního roku už děti absolvovaly dvě 
disciplíny: „Co bylo dřív“ a „Pravěk.“ Aby získaly 
erb cestovatele, potřebovaly vyluštit kvíz s názvem 
„Co bylo dřív.“ V listopadu se děti dostaly do období 
v pravěku. Pro zpáteční cestu do dnešní doby musely 
vyluštit 6 místný kód, který se zapisoval na kartič-
ku ve tvaru kosti. Jednotlivé části kódu získávaly za 
splněné úkoly na šesti stanovištích – lov mamuta,  

Věstonická venuše, hodit klacík nohou, překážková 
dráha, lov triceratopse a archeolog dinosaurů. Pra-
věk pokračoval i následující dny – děti si domů od-
nášely vyrobené „knoflíkosaury“ a dinosaury z kar-
tonu a roliček. Vyzkoušeli jsme i pravěkou kuchyni 
a upekli si placky z kynutého těsta.

V září jsme s dětmi navštívili Aeroklub v Brně–Tu-
řanech. Děti se dozvěděly mnoho důležitého a uži-
tečného o práci pilota, parašutismu a letadlech. Dva 
ochotní zaměstnanci nás provedli hangárem i trénin-
kovou zkušebnou parašutistů. Aktivně odpovídali na 
zvídavé otázky dětí např. jaká je nejnižší věková hra-

Podzimní 
dny ve školní 
družině
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vychovatelky Magda Klašková a Petra Štefková

nice pilota a parašutisty. Děti, které chtěly, si mohly 
vyzkoušet padák zavěšený na stropě. V hangáru byla 
spousta letadel, proto jsme se museli pohybovat vel-
mi opatrně, abychom nějaké letadlo neponičili. Jed-
no z letadel bylo otevřené. Do něj si děti mohly vlézt 
a vyzkoušet si, jaké to je, sedět na místě pilota.

K podzimu neodmyslitelně patří tvoření z dýní. Děti 
proměnily obyčejné dýně v krásné bubáky, které, 
jako obvykle, byly k vidění u školy. Strašáci byli 
nazdobení přírodninami – šípky, kaštany, listy, kyt-
ky, klacíky, kukuřice aj. Při tvoření děti rozvinuly 
svoji fantazii a představivost.

V říjnu se uskutečnila pohybově-vědomostní hra za-
měřená na podzimní přírodu a dopravní výchovu. 
Děti se zábavnou formou učily nebo si opakovaly zá-
kladní dopravní pravidla a informace o přírodě. Na 
stanovištích nám ochotně pomáhala děvčata ze 4. 
a 5. třídy.

Proč na začátku listopadu chodí lidé na hřbitov a co 
jsou to dušičky? Na to dětem odpověděla stezka za-
měřená na slavení Svátku zemřelých nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Také jsme navštívili místní hřbitov 
a děti mohly rozsvítit svíčku na rodinném hrobě nebo 
u hlavního kříže.

Na svátek svatého Martina jsme si četli legendu, děti 
si vyráběly koníky a pekly svatomartinské rohlíčky.

V listopadu se uskutečnila drakiáda. Děti si vyrobily 
papírové draky a dle vlastní fantazie je zdobily a bar-
vily. Drakiáda se povedla, odpoledne na hřišti si děti 
užily, bylo nádherné slunné odpoledne. 

Na konci listopadu si děti vyrobí adventní věnce 
a v prosinci budeme tvořit vánoční dekorace.

 Hezké prožití vánočních svátků  
 a všechno nejlepší v novém roce 2023 přejí:
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   Eva Votápková

Zjišťovala jsem možnosti jógy v Kobylnicích a dozvědě-
la jsem se, že dříve tu kurz v sokolovně probíhal. Sál so-
kolovny však nebyl vhodným prostorem pro tento druh 
praxe, a proto byl kurz po několika lekcích ukončen.

Jelikož jsem se pro jógu opravdu nadchla, hledala 
jsem možnosti v okolí. Několik měsíců jsem pravidel-
ně jezdila na lekce jógy do Slavkova u Brna. Úžasná 
a zkušená jogínka Ilona Hrbáčková tu má své studio 
„Pevný kořínek“, ve kterém provozuje různé aktivity, 
mimo jiné i lekce jógy. Před prázdninami mě napad-
la myšlenka, zkusit jógu znovu v Kobylnicích od září 
zavést. 

Přemýšlela jsem nad prostorem a červnovou „ochut-
návkovou“ lekci jsme s lektorkou Ilonou uskutečni-
ly v klubovně za knihovnou. Zjistily jsme tím, zda je 
vůbec o jógu v Kobylnicích zájem. Tento prostor byl 
zajisté vhodnější než sál sokolovny, ale nebyl zcela 
důstojný a prostorný tak, jak by bylo potřeba. Do 
klubovny na červnovou lekci přišlo jógu vyzkoušet 
9 žen… no, když otevřete konzervu sardinek, vypada-
lo to při lekci v klubovně velmi podobně :) A ta spous-
ta hraček kolem byla jen rušivý element.

Jóga v Kobylnicích
Další prostor, který se jevil, jako reálné místo pro 
cvičení jógy byla zasedací místnost OÚ. Tentokrát to 
byla trefa do černého a od září se tu pravidelně lek-
ce jógy konají. Scházíme se jednou do týdne a je nás 
pokaždé přibližně 10 žen. Vždy je lekce zaměřená na 
určité téma a okruhy a jejich kombinace, jako např. 
pozdrav Slunci, soustředění se na různé metody de-
chu, otevírání srdce, práce s chodidly, rameny apod. 
Nejde jen o fyzické cvičení, ale o harmonizaci těla, 
dechu a duše.

Za sebe můžu říct, že z lekce jógy vždy odcházím se 
zcela jinou energií, je mi krásně na těle i na duši a cí-
tím radost a vděčnost z tohoto času pro sebe získa-
ného.

Více o lektorce na webu: www.hrbackovailona.cz 
nebo na FB stránce: www.facebook.com/StudioIlo-
nyHrbackove.

Těší mě zájem žen, se kterými se na lekcích jógy po-
tkáváme, a ochota Ilči, která za námi s potěšením ze 
Slavkova u Brna jezdí.
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Kobylnické 
tvoření
Při hovorech s místními ženami jsem se dostala 
mimo jiné k informaci, že pro ty v dospělém věku tu 
v Kobylnicích není žádné tvořivé vyžití. Proto jsem se 
rozhodla uspořádat „Kobylnické tvoření“, které má 
za sebou v současné chvíli (na konci listopadu) úspěš-
né 2 workshopy a jeden další naplánovaný.

Workshop  
ADVENTNÍ VĚNCE

Eva Votápková

V sobotu 19. listopadu proběhlo tvoření advent-
ních věnců. Kapacita klubovny se zcela naplnila 
a workshopu se zúčastnili nejen kobylničtí občané. 
Vzniklo překrásných a různorodých 13 adventních 
věnců, které budou zdobit naše domácnosti. Radost 
a zapálení při tvorbě byla cítit jak z mladých slečen, 
tak z dospělých. 

Výrobu věnců jsme si „osladili“ lineckým cukrovím 
od Lucie Šidlové a perníčky, které pekly Nelča a Naty 
Dvořáčková. 

O společné tvoření a setkávání je výrazný zájem, pro-
to budu v těchto aktivitách s radostí pokračovat. 

Pokud máte návrh na téma tvoření, které bys-
te rádi vyzkoušeli nebo umíte něco, co byste s 
radostí druhé naučili, ozvěte se mi na e-mail:  
evcavotapkova@seznam.cz nebo tel. 739 37 67 37.  
Děkuji. 

S přáním pěkných a klidných svátků vánočních 
a  v  novém roce spoustu krásných zážitků, třeba 
i u společného tvoření:

Workshop MANDALY
V neděli 16. října jsme se sešly na prvním worksho-
pu na téma mandaly. Jelikož šlo o jednu z posled-
ních slunečných nedělí, sešlo se nás „jen“ 6, ale o to 
intenzivnější byl zážitek z tvorby. Šlo o seznámení 
s tvorbou mandaly zcela od začátku. Tvořily jsme je 
formou obtahovánek natisklých jako tzv. vodotisk. 
Osahaly jsme si tvary a obrysy, nechaly volný průběh 
kombinaci barev a s radostí si u tvoření popovídaly. 
Úlevu rukám od kreslení jsme dopřály u šálku kávy 
či čaje se sladkým zákuskem.

Pokračování ve formě vyššího levelu tvorby mandal, 
tzv. tečkované mandaly akrylovou barvou, nás čeka-
jí 4. prosince. Tato technika je již náročnější, proto 
jsem si pozvala odbornici z oboru – zkušenou kreslíř-
ku mandal Alici Kružíkovou. Těším se výsledná díla 
a nové zážitky.

Letní kino 
v Kobylnicích

za Kobylnické impérium prezident Michael Ulbrich

Letní kino je něco, co u nás už řadu let chybělo. 
O jeho zorganizování jsme se v rámci Kobylnického 
impéria bavili delší dobu, ale naše plány nám tehdy 
překazily nejrůznější opatření v  souvislosti s  koro-
navirem. Nakonec jsme jako termín našeho prvního 
letního kina vybrali sobotu 3. září, kdy jsme v parku 
u sokolovny promítali komedii Mimořádná událost. 
Protože tato akce měla celkem úspěch, plánujeme 
už nyní další termíny. Pokud to okolnosti dovolí, tak 
pro rok 2023 počítáme s 2 termíny letního kina, a to 
v sobotu 24. června a v sobotu 2. září.
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SALÁTOVÁNÍ
S PÍSNICKOU

V sobotu 22. října se v sokolovně uskutečnila 
další soutěž kulinářských dovedností. Ten-
tokrát se soutěžilo o nejlepší domácí salát. 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 27 salátů. Každý, 
kdo se přišel podívat nebo se zúčastnit soutěže, do-
stal pořadové číslo, které bylo zařazeno do slosování 
o člena poroty. Po zkušenostech z minulých ročníků, 
kdy porotci ochutnávali 20 sladkých štrúdlů, jsme se 
rozhodli, že poroty budou dvě. První porota hodnoti-
la 14 salátů a druhá porota 13 salátů. Porota hodnoti-
la především chuť a jednotlivé saláty ohodnotila body 
na stupnici od 1 do 10. 

Mezi sebou soutěžily saláty z červené řepy, mrkvový, 
šopský, vajíčkový, celerový, zelný, bramborový, těs-
tovinový, rajčatový, zeleninový, ševcovský, sýrový, 
pařížský a salát s ananasem a kukuřicí.

Po vyhodnocení byly saláty volně k ochutnání všem 
návštěvníkům akce. Každý soutěžící dostal jako po-
děkování v soutěži malou pozornost a to utěrku, prv-
ní cenou byl multifunkční kuchyňský robot, druhá 
cena byla salátová mísa s přísadami na výrobu salátů 
a třetí cenou byl sekáček na zeleninu. A jak to celé 
dopadlo?

Tak tady jsou výsledky:

Kulturní komise udělila ještě jednu cenu a to za ne-
tradiční chuť a hezky naservírovaný salát pro paní 
Marii Klaškovou za její salát z kysaného zelí.

Všem bych chtěla pogratulovat a poděkovat za jejich 
odvahu a nasazení. 

Také bych Vás už chtěla pozvat na další ročník, který 
se bude konat 21. 10. 2023 a soutěžit se bude ve dvou 
kategoriích. První soutěž bude o nejlepší koláč a dru-
há soutěž bude o nejlepší …. a to se nechte překvapit.

JARKA URBÁNKOVÁ a její zelný salát

ALENA TRHLÍKOVÁ a její celerový salát

LUKÁŠ ŽÁČEK a jeho Golden fresh salát 1 2 3
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SALÁTOVÁNÍ
S PÍSNICKOU

za kulturní komisi Jarka Urbánková

Na závěr jsem poprosila vítěze o malý rozhovor  
a o jejich recept.

Recept, který jste vybral(a), byl už osvědčený 
nebo nový? A proč jste si zvolil(a) tento recept?
Lukáš Žáček: „Osvědčený recept, kdykoliv jsem jej 
udělal, každému moc chutnal a chtěl recept.“

Alena Trhlíková: „Tento salát jsem ochutnala na ro-
dinné oslavě, velice mně chutnal, tak jsem požádala 
o recept.“

Jarka Urbánková: „Tento salát máme doma nejraději 
a vždy všem moc chutná. Je to osvědčený recept, který 
ale pořád dolaďuji k dokonalosti .“

GOLDEN FRESH SALÁT – Lukáš Žáček

2 jablka golden, 1 plechovka kukuřice, 1 plechovka 
ananasu, pórek nebo jarní cibulka, 450 ml majonézy, 
2 zakysané smetany, sůl a bílý pepř.

CELEROVÝ SALÁT – Alena Trhlíková

Zavařený celer, jedlá kukuřice z plechovky, tvrdý sýr 
nastrouhaný, plátková šunka nakrájená na drobno, 
pórek, vejce vařená, sůl, pepř a majonéza. 

ZELNÝ SALÁT – Jarka Urbánková

Bílé zelí nakrájíme na drobno, které prosolíme a pro-
mačkáme, k tomu přidáme nastrouhanou mrkev, tro-
chu octa dle chuti a necháme odležet. Poté přidáme 
najemno nakrájenou cibuli, kapii, majonézu, zakysa-
nou smetanu, pepř, špetku mletého cukru. Můžeme 
přidat i plnotučnou hořčici pro zvýraznění chuti. 

           
SALÁT Z KYSANÉHO ZELÍ – Marie Klašková

Kysané zelí, mrkev, jablko, majonéza, případně křen. 
Zelí vymačkáme, mrkev a jablko nakrájíme na hru-
bo, přidáme majonézu, ta zmírní kyselost zelí, mů-
žete přidat křen dle chuti. Doporučuji k tučnějším 
jídlům, ať vám chutná.

„ Je to osvědčený  
recept, který ale 

pořád dolaďuji  
k dokonalosti. “

Jaké byly Vaše celkové dojmy ze soutěže?
Lukáš Žáček: „Jako každoročně jsem si tuto dobře zor-
ganizovanou akci užil. Překvapil mě velký počet přihlá-
šených salátů.“

Alena Trhlíková: „Na soutěži panovala příjemná ro-
dinná atmosféra, bylo to velice pohodové víkendové od-
poledne a super zážitek.“

Jarka Urbánková: „Soutěž jsem si užila hlavně jako 
spoluorganizátorka. Myslím, že tato akce je vždy vyda-
řená a pro návštěvníky příjemně strávené odpoledne 
i večer, kdy po ukončení soutěže můžeme ochutnávat 
přinesené vzorky, dobře se bavit a tančit u dobré mu-
ziky. Tímto bych chtěla pozvat občany na další ročník, 
přijďte a uvidíte, že se nudit nebudete.“

Vítězné recepty:



články

články
články
články
články
články
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Za několik posledních roků se mnohokrát nestalo, 
že by na území obce Kobylnice hořelo nebo bylo po-
třeba zásahu hasičů z jiných důvodů, a pokud ano, ti 
kobylničtí byli zpravidla (a zřejmě i dle očekávání) na 
místě jako první, aby pomohli. Bohužel, čas nezasta-
víš, jak zpívá jedna naše rocková kapela, věk také ne. 
A většina těch, kteří v jednotce hasičů působí, toho 
s jednotkou zažili velmi mnoho. Zkrátka, nastal čas, 
kdy je potřeba jednotku hasičů doplnit, resp. výrazně 
omladit.

Proto se obracím především na vás, muže ve věku 
18 – 40 let, kteří byste se chtěli do jednotky zapojit, ale 
i na vás, kteří o tom třeba jen trochu uvažujete a jste 
ochotní svému okolí pomáhat, neváhejte a přidejte se 
k nám. Obracet se můžete na paní Martinu Zlatníko-
vou (zlatnikova@kobylnice.cz, tel. 605 568 511) nebo 
na mne (jiri.pecl@gmail.com, tel. 605 851 752).

Zapojíte se do 
jednotky  
hasičů?

za SDH Kobylnice Jiří Pecl

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při po-
dání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. 
Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo tr-
vale obývané rekreační chaty. Všichni členové domác-
nosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalid-
ního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost pobírala 
v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, 
podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže 
jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizova-
li, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace 
uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich 
průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti 
obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených 
aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci 
zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. 

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, 
která budete chtít změnit – původní okna, dveře, ne-
zaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci 
pak přiložíte k žádosti. 

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete ob-
rátit již nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám s po-
dáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel 
a poradíme, jak je třeba postupovat.

V případě zájmu se obracejte na: 

Petr Vaněček: vanecek@slavkovskebojiste.cz 
  tel. 777 864 704

Dana Adamcová: adamcova@slavkovskebojiste.cz  
      tel. 732 512 635

Program  
Nová zelená  
úsporám Light
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Kobylnický Klas funguje v naší obci již 13 roků. 
5. prosince se uskuteční naše setkání již po 200. 
Budeme posuzovat probíraných 200 různých 

témat. Zkrátka si musíme přiznat, že se nenudíme. 
Mimo jiné si zopakujeme dávno zapomenuté informa-
ce. Na každém našem setkání provádíme 4 různé formy 
tréninku paměti. Na úvod si vždycky zazpíváme naši 
hymnu, kterou složila paní Marie Valachová, a potom 
následuje soustředění na trénink paměti se zaměřením 
na probírané téma. Trénink je soustředěn na krátkodo-
bou i dlouhodobou paměť, což je v našem věku opravdu 
důležité. Schází se nás 15 až 18 a jsme samé ženy. Muži 
neměli zatím zájem o to, aby rozšířili naše řady. Jediný 
náš bývalý starosta pan Ing. Lubomír Šmíd byl naším 
téměř pravidelným hostem.

ZAČÍNALY JSME V LISTOPADU 2009. 

V roce 2010 jsme měly sezení celkem 19×. Kromě 
toho jsme téhož roku byly 5× v solné jeskyni v Brně 
a 5× v Brně v kulturním domě Rosnička na akci „Zpí-
vání pro zdraví“. Na tyto zajímavé akce nás pozvala 
Mgr. Jarmila Kučerová. Kromě hudebních koncer-
tů se vždy uskutečnila lékařská přednáška na velmi 
aktuální témata, která se týkají zdraví občanů. Také 
jsme vyjely vlakem do Adamova, abychom navštívily 
kostel sv. Barbory, kde je Světelský oltář. Měly jsme 
při prohlídce zajištěn i skvělý výklad.

V roce 2011 jsme měly sezení 14×. Opět jsme si zajely 
vlakem a autobusem do Žďáru n. Sáz. Navštívily jsme 
památku zapsanou jako kulturní dědictví Unesca, a to 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Spolu 
s telnickým Klasem jsme byli na Mohyle míru, dále 
jsme se zúčastnily předvánočního setkání Klasů Ji-
homoravského kraje v Brně – na Petrově. Také jsme 
vyjely na vánoční výstavu SZŠ v Rajhradě a za dva dny 
potom na vánoční výstavu na střední škole pro tělesně 
postiženou mládež na Křižíkově ulici.

V roce 2012 jsme se setkaly 18×. V tomto roce jsme 
navázaly spolupráci s nově vzniklým Klasem v Telni-
ci a vyměnily si návštěvu. Také jsme vyjely do Brna 
a navštívily Tyflocentrum, kde bylo možné si pomocí 
speciálních brýlí vyzkoušet, jak těžké to mají nevido-
mí a zrakově postižení lidé. 2× jsme byly pozvané na 
setkání Klasů na Petrově. V tomto roce jsme si pro-
hlédly Jurkovičovu vilu v Brně. Paní Bc. Petra Štef-
ková nás naučila ubrouskovou techniku. Až do konce 
roku 2012 jsme se scházely v klubovně za knihov-
nou. Protože klubovna nestačila svým prostorem na 
vyšší počet seniorek a na OÚ byl vybudován výtah, 

tak nás pan starosta pozval do zasedačky a tam od 
ledna 2013 probíhají naše sezení.

V roce 2013 se naše setkání uskutečnilo 15×. Mimo 
to jsme měly celkem 4 výlety. Byl to výlet do vily 
Tugendhat. Následoval výlet vlakem do Doubravní-
ku, kde jsme navštívily hrobku hrabat Mittrovských. 
Další pak byl výlet autobusem integrované dopravy do 
Židlochovic, kde nám pan starosta Ing. Lubomír Šmíd 
domluvil prohlídku s historickým výkladem nejen 
zámku, ale i dalších pamětihodností města. Také jsme 
autobusem č. 151 vyjely do Líšně, kde jsme podnikly 
pěší turistiku Mariánským údolím. Také se uskuteč-
nila přednáška na téma „Bylinky“, kterou připravily 
2 vědecké pracovnice Mendelovy univerzity z Brna. 
Na podzim pak byla přednáška na téma „Hrabata Mi-
ttrowští“. Těsně před vánočními svátky jsme jely vla-
kem do Rajhradu na vánoční výstavu, která byla úžas-
ná a měla i odpovídající název „Andělské Vánoce“.

Rok 2014 byl opět velmi bohatý na různé akce. Setka-
ly jsme se 17× na našem sezení v zasedačce. 2× jsme 
měly výtvarnou dílnu. Jednou jsme drátovaly a  po 
druhé malovaly na hedvábí a to vše pod odborným 
vedením Bc. Petry Štefkové. Žáky naší školní družiny 
jsme učily tance v sedě. V tomto roce jsme právě těm-
to žákům začaly také číst pohádky v družině. Podnikly 
jsme výlet do Prahy, výlet do Předklášteří u Tišnova, 
výlet do Brna na výstavu „Hvězdy stříbrného plátna“. 
Osobními auty jsme jely do Rakvic, kde natáčela Čes-
ká televize pořad s naší kapelou Zlaťanka. 1× jsme byly 
v Brně na představení v Janáčkově divadle.

V roce 2015 jsme se sešly 17×. Tento rok byl ve zname-
ní několika výletů. První byl v březnu na zámek Rájec 
– Jestřebí v době, když probíhala výstava kamélií. Dal-
ší byl výlet vlakem a autobusem na zámek v Lednici. 

Z   N A Š E H O
I N F O R M A C E
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Z   N A Š E H O
I N F O R M A C E

animátorka Klasu – Zdena Karmazínová

Také jsme podnikly výlet po prvorepublikových vilách 
v městě Brně. V listopadu jsme navštívily planetárium 
v Brně, a to program na téma „Blíže ke hvězdám“. Ně-
kolik seniorek podniklo výlet spojený s pěší turistikou 
na hrad Veveří. Další pěší procházka v květnu byla 
z Horákova přes Mariánské údolí s malou zastávkou 
u kapličky Mittrowských. Obec pro seniory uspořáda-
la 1. října oslavu Dne seniorů, a to výlet do Slavkovské-
ho zámku. Mimo to, proběhly 2 odborné kurzy, a to 
zdravotnický kurz a kurz aranžování. 

V roce 2016 jsme se též sešly 17×. Podnikly jsme výlet 
do Olomouce, do Bílovic nad Svitavou, na Pálavu, na 
Pohádku máje, na rozhlednu v Židlochovicích, na zá-
mek do Valtic, kde jsme shlédly korunovační klenoty. 
Letos jsme byly pozvané od obecního úřadu na osla-
vu Dne seniorů na zámek ve Slavkově. Na závěr roku 
jsme ještě navštívily planetárium v Brně.

V roce 2017 jsme měly 18 setkání. Z výletů to byla ná-
vštěva Velehradu a skanzenu Modrá u Velehradu, dále 
Zbrašovské jeskyně a Hranickou propast, podnikly 
jsme výlet kolem řeky Svratky, zúčastnily se oslavy 
Dne seniorů ve Slavkově, kterou již po třetí uspořádal 
náš obecní úřad. Také jsme byly pozváni na Den senio-
rů do Vyškova, a to od krajské sekce ČMSV.

V roce 2018 jsme měly 18 setkání. Podnikly jsme 
exkurzi do Brněnského podzemí a kostnice v koste-
le sv. Jakuba, 2× jsme navštívily planetárium v Brně 
a část našich seniorek se několikrát zúčastnila vlasti-
vědných vycházek po Brně, které pořádalo informač-
ní centrum Brno, podnikly jsme výlet do Mikulova 
a koncem roku vlakem do Prahy, kde bylo otevřeno 
Národní muzeum po rekonstrukci.

V roce 2019 jsme se sešly 18krát. Tentokrát jsme 
navštívily Aquapark Pasohlávky, podnikly zájezd do 
Znojma a také do Mikulova a na Pálavu. Měly jsme 
též seminář na téma „Seniorská obálka“. Dále jsme 
navštívily vánoční výstavu střední školy zahradnické 
v Rajhradě.

V roce 2020 jsme se sešly pouze 11× a celkem 2× jsme 
měly nucenou koronavirovou pauzu a následující Klas 
byl v příštím roce v září. Počátkem roku jsme navštívi-
ly výstavu korunovačních klenotů v Brně v letohrádku 
Mittrowských. 10. března se nám podařilo ještě usku-
tečnit výlet na zámek Rájec – Jestřebí, kde probíhala 
výstava kamélií a 11. 3. byl vyhlášen lockdown.

V roce 2021 jsme se sešly pouze 3×, a to z důvodu 
koronavirové pauzy. V srpnu se nám podařilo usku-
tečnit výlet na sv. Hostýn.

V roce 2022 jsme se zatím sešly 14×, a to poprvé až 
začátkem března. Byly jsme dvakrát na autobuso-
vém výletě, na které nás pozval ponětovický obecní 
úřad. Poprvé jsme byly v Třebíči, kde jsme si pro-
hlédly památku UNESCO a odtud jsme odjely na zá-
mek Jaroměřice nad Rokytnou. Druhý zájezd byl do 
Strážnice. 12. září 2022 nás navštívili žáci 9. třídy ZŠ 
Gajdošova z Brna v rámci setkávání generací. Bylo to 
velmi milé a pro nás inspirační setkání. U příležitosti 
Dne seniorů nás Obecní úřad Kobylnice pozval na vý-
let do Retro muzea Na statku v Brně – Přízřenicích.

Co sdělit na závěr: KLAS vznikl díky naší bývalé sta-
rostce paní Ing. Daně Šmídové, která nás v této ak-
tivitě podporovala a fandila nám. Po nástupu pana 
starosty Ing. Lubomíra Šmída tato podpora pokračo-
vala a jsme tomu moc rády. Děkujeme administrativ-
ní pracovnici paní Jaroslavě Urbánkové, která vždy 
ochotně nakopíruje materiály na náš trénink pamě-
ti. Jak již jsem uvedla úvodem, zúčastňuje se nás 
15 až 18 na našich setkáních. Také už nás 6 opustilo 
navždy. Vzpomínáme na ně s úctou. Byly to: Krejčí 
Věra, Klašková Hedvika, Benešová Anna, Zhřívalová 
Božena, Smetanová Zdena a Klašková Růžena. Jinak 
jsme přátelská skupinka a nebráníme se příchodu 
dalších zájemkyň a též zájemců z řad mužů.

Na závěr děkuji všem členkám za to, že zatím setr-
valy v této skupině a mají zájem o další spolupráci. 
Všem přeji zdraví a těším se na každé setkání.
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ROZHOVOR
S    NOVÝM
STAROSTOU
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„ ...veřejná správa je  
službou veřejnosti. “

Po volbách se novým kobylnickým starostou 
stal Michael Ulbrich. Udělali jsme s ním i tento 
krátký rozhovor.

Jaké jsou Vaše první pocity ve funkci?

Za prvé musím poděkovat všem občanům, kteří při-
šli k volbám a kteří svým hlasem podpořili jak celou 
naši kandidátku, tak případně i mě osobně. No a po-
city jsou hlavně pozitivní :) I s ohledem na moje dosa-
vadní 8leté působení v zastupitelstvu obce nepřichá-
zím do této funkce úplně bez zkušeností a i z tohoto 
důvodu je určitě nástup trochu jednodušší.

V jakých zaměstnáních a funkcích  
jste doposud pracoval?

Už v době, kdy jsem studoval ekonomiku a manage-
ment, jsem začal pracovat ve výrobní firmě zabývají-
cí se parkovacími a turniketovými systémy, kde jsem 
po přibližně roce přešel na pozici vedoucího výroby. 
Po několika letech v této funkci už jsem cítil, že bych 
potřeboval změnu, a  i v souvislosti se svým tehdej-
ším studiem veřejné správy na právnické fakultě 
jsem se přesunul na Magistrát města Brna na oddě-
lení dopravních přestupků. No a tam jsem působil až 
do svého zvolení starostou.

S čím přicházíte do nové funkce, 
jaké jsou vaše priority a cíle?

Řada věcí byla popsána v  našem volebním progra-
mu. Obecně souhlasím s tím, co je napsáno např. ve 
správním řádu, tedy že veřejná správa je službou ve-

řejnosti. A to je něco, co ve své funkci hodlám prosa-
zovat a čím se hodlám řídit. A obecné cíle jsou jasné: 
aby obec měla jasný plán svého rozvoje, aby věděla, 
kam chce směřovat a aby měla jasnou vizi, jak by za 
5, 10 či 20 let měla vypadat.

Co aktuálně řešíte?

Kromě řekněme běžných provozních záležitostí, kte-
ré souvisejí s  chodem obce, aktuálně nejvíce řeším 
rozpočet na příští rok a celkový plán investic, které 
v následujících několika letech mohou být před námi.

Co chcete vzkázat občanům?

Aby se neváhali ozvat, pokud budou chtít s obcí co-
koliv řešit nebo budou mít jakýkoliv podnět či připo-
mínku.

Co Vaše koníčky, myslíte, že na ně budete  
mít v nové funkci dost času?

Funkce starosty je práce na 24 hodin denně a 7 dní 
v  týdnu. A co si budeme, tato funkce je skoro i ko-
níčkem sama o sobě. Hlavně ze začátku je volného 
času celkem málo. Nicméně, aby si člověk zachoval 
i nějaké duševní zdraví a neřešil pouze práci, tak to 
bez koníčků samozřejmě nejde.

Kde čerpáte energii?

Zvláště v přírodě. Pro dočerpání energie pro mě není 
nic lepšího, než procházka po horách či v lese.

ptala se – Jaroslava Urbánková

odpovídal – Michael Ulbrich



DSO Šlapanicko
Jak pokračuje stavba cyklostezek  
na Pozořicku a naše plány do budoucna

V červnu začala stavba 4 úseků cyklostezek v rámci 
I. etapy jejich budování na Pozořicku. A jak to na 
stavbě vypadá dnes? Dva úseky (Líšeň – Podolí a Po-
dolí – Velatice) už mají první vrstvu asfaltu a na zbý-
vajících dvou úsecích na rozhraní katastrů Velatice 
a Tvarožná probíhají přípravné práce (na mostě přes 
potok Roketnice, na přeložce kabelů, při vytýčení 
trasy, zátěžových zkouškách a sanaci podloží).

Rád bych při této příležitosti poděkoval starostům 
obcí Podolí, Velatice a Tvarožná za výbornou spolu-
práci, zájem a velkou podporu při této stavbě. Je to 
Tomáš Šenkyřík a bývalí starostové Vítězslav Eliáš 
a Petr Buchta. Těším se na spolupráci také s novým 
vedením obcí.

Práce budou pokračovat po zimní přestávce, termín 
dokončení celé akce je 30. 4. 2023. Po dokončení stav-
by nás čekají ještě potřebné administrativní kroky, 
a   to kolaudace, výkup pozemků, vyúčtování dotace 
atd.

Zároveň připravujeme druhou etapu cyklostezek na 
Pozořicku, která povede z Tvarožné až do Kovalovic. 
Momentálně probíhá územní řízení, vydání územní-
ho rozhodnutí očekáváme na přelomu roku. Násle-
dovat bude žádost o dotaci a další potřebné kroky  
ke stavbě, kterou bychom rádi dokončili v roce 2024.

Chystáme také cyklostezku ze Střelic přes Troubsko 
a Ostopovice do Brna – Starého Lískovce. Tady ak-
tuálně řešíme vlastnické vztahy a po jejich dořešení 
začneme pracovat na projektové dokumentaci pro 
územní a stavební řízení.

Vám, kdo naše cyklostezky používáte nebo se na ně 
těšíte, přejeme hodně bezpečných a pohodových ki-
lometrů a všem přejeme klidné Vánoce, hodně zdraví 
a hodně úspěchů v roce 2023.

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko
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Situační mapa I. etapy cyklostezek na Pozořicku
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Knihovna je otevřena každé úterý v době od 16:00 
do  19:00 hodin. Obecní knihovnu vede paní   
Ludmila Urbánková.

V knihovně si můžete vypůjčit jak beletrii pro dospě-
lé, tak knížky pro děti, pohádky, naučnou literaturu 
pro mládež i dospělé. Knihovna spolupracuje s regio-
nální knihovnou Kuřim, která tvoří pro malé knihov-
ny tzv. výměnný fond. Z výměnného fondu pravidel-
ně obměňujeme náš knižní fond několikrát do roka. 
V  letošním roce jsme pořídili do naší knihovny cel-
kem 31 knih:

POEZIE                                                               
Máj/Kytice, Karel Jaromír Erben

DETEKTIVKY                                                                       
Pátý kámen, Martin Trbušek

Setkání v Bílé dámě, Zdena Salivarová

PRO DĚTI                                                          
Malý princ, Antoine de Saint - Exupéry

Mikuláš a jeho přátelé, René Goscinny

Nevídaná dobrodružství Svéhlavíny, Finn-Ole Heinrich

Skřítek Rezekvítek, Hana Primusová

Princezna Šmoulinka, Peyo

TRIHLLERY                                                        
Žena v temnotě, Vanessa Sabate

Drž se blízko, Harlan Coben

Obecní 
knihovna

Registrační poplatky s platností na 1 rok:
Dospělí   20 Kč 

Studenti   15 Kč

Děti do 15 let   10 Kč

Čtenáři nad 70 let  zdarma

ROMÁNY PRO ŽENY                                            
Štěstí v neštěstí, Daniele Steel

Poslední řecké léto, Mandy Baggot

Španělský slib, Karen Swan

Tajemná služebná, Barbara Cartland

Tajemství žlutého domu, Amanda Hampson

Zrádné vody, Elizabeth Lowell

Modistky z Tržní uličky, Anne Jacobs

Arabská princezna, Tanya Válková

Stejná jako ona - Nora Roberts

Adrian Rizzová je bývalou dětskou hvězdou videí 
o fitness, jimiž se proslavila její matka. O deset let 
později se konečně podaří i jí prosadit se s vlastní sé-
rií. V pozadí ale číhá hrozba. Už několik let dostává 
Adrian dopisy, z nichž mrazí. Že by měly něco spo-
lečného s tragickou nehodou, při níž kdysi zemřel 
její otec? Matka bere nebezpečí na lehkou váhu, ale 
výhrůžky přejdou od slov k činům…
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ROMÁNY                                                               
Šikmý kostel 2, Karin Lednická

Dokonalé děti, Sophie Hannah

Ztracená sestra, Lucinda Riley

Kašmírový šál, Rosie Thomasová

Tři sestry, Heather Morrisová

Bílá voda - Kateřina Tučková 

Takto se jmenuje pustá vesnice skrytá ve stínu po-
hraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy pout-
níků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Ma-
rie. Právě sem o několik století později přijíždí Lena 
Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí, kte-
rá ji přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera 
s početnou řeholní komunitou tu však najde pouze 
několik řádových sester, vedených svéráznou řehol-
nicí Evaristou...

HISTORICKÉ ROMÁNY                                      
Andělé smrti, Vlastimil Vondruška

Králové ve stínu, Zdeněk Grmolec

Zajatá královna, Alison Weirová

Dračí náhrdelník, Vlastimil Vondruška

Morový testament - Vlastimil Vondruška

Vražda italského studenta, který začal navštěvovat 
rétorickou školu Jindřicha z Isernie, je nepochopitel-
ná. Neměl žádné peníze ani nepřátele a v Praze byl 
teprve tři týdny. V téže době požádá urburéř Mikeš 
z Dobronína Oldřicha z Chlumu, aby se na Zvíkově 
pokusil zjistit, proč bylo nevěstě jeho bratrance upře-
no dědictví po otci. Svědků je velice málo a každý 
zemře násilnou smrtí dříve, než poví pravdu. Nitky 
vedou do Mantovy, kde panoš Ota studoval. Jeho ale 
víc zajímá neznámá krásná dívka…
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Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku.

„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále odborně i lidsky pomá-
hat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, v sociální 
a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé 
z projektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním ročníku 
Tříkrálové sbírky, který se uskuteční od 1. do 15. ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, 
a naplňovat tak charitní poslání,“ říká Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad 
využít na:

pořízení dřevěných polstrovaných židlí  
do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním  
režimem sv. Luisy,
vybudování parkoviště pro automobily  
terénních služeb,
otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových  
odděleních hospice čtečkou čipů,
pořízení automobilu pro personál  
Domácí zdravotní péče,
vybavení zrekonstruovaných prostor  
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
podporu mobility v terénu pro odborné sociál-
ní poradenství a Charitní záchrannou síť,
zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun 
klientů Charitní pečovatelské služby.

„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na 
webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktu-
ální informace. Zasláním finanční částky na sbírkový 
účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit 
již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledování Tříkrá-
lového koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na 
ČT1. Srdečně děkujeme,“ dodává Zdeněk Strašák.

Tříkrálová  
sbírka 2023

 

• 

• 
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• 

• 

• 



37

#nePINdej!
Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky 
zvýšil čtyřnásobně. Škody jdou do stovek milionů. 
Police ČR se připojuje k rozsáhlé vzdělávací kampani 
#nePINdej! České bankovní asociace a dalších part-
nerů, která upozorňuje na sílící nebezpečí podvodů 
na internetu. Jak vyplývá z dat České bankovní aso-
ciace získaných od jejích členských bank, na jednoho 
poškozeného klienta připadá průměrná škoda ve výši 
161 500 korun. U vishingu, neboli případů podvodné-
ho navolávání, jsou částky až čtvrtmilionové. Klíčo-
vým prvkem kampaně s názvem #nePINdej! (kreativ-
ní tvorba ze slov PIN nedej) je interaktivní vzdělávací 
www.kybertest.cz, který zábavnou formou seznámí 
veřejnost s nejčastějšími kybernetickými podvody 
a naučí ji, jak je rozpoznat a jak jim předcházet. Ky-
bertest má několik variant, které simulují nejčastější 
podvodné praktiky dle různých věkových skupin. Ky-
bernetická kriminalita již dávno necílí jen na seniory 
a osamělé lidi, ale pachatelé se zaměřují na širokou 
veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. Kampaň proto 
cílí na širokou veřejnost počínaje dětmi a mladistvými 
přes dospělé až na seniory. Otázky v testu jsou tedy 
generovány dle věku uživatele. Na tvorbě kybertestu 
se podílela společnost Itego, a. s. V kybertestu jsou si-
mulovány podvodné SMS, zobrazovací okna k připoje-
ní k WIFI sítím, phishingové emaily, zvukové nahráv-
ky podvodných telefonů a mnohé další, tak, aby si je 
každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně 
vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborní-
ky na základě reálných případů, jimiž se podvodníci 
snaží své oběti nachytat. Pachatelé se při těchto úto-
cích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nej-
různějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časo-
vé tísně pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční 
transakce. Mezi nejčastější podvodné legendy patří: 

1) Podvodné navolávání: Pachatelé se vydávají na-
příklad za bankéře, policisty, pracovníky technické 
podpory a snaží se z lidí pod vlivem strachu vylákat 
peníze, nebo vzdálený přístup do zařízení oběti, kte-
rý následně zneužije.

2) Nabídka výhodných investic: Přesvědčivá lákavá 
reklama a manipulativní jednání. Cílem pachatele 
je vylákat z oběti co možná nejvíce finančních pro-
středků a využívá k tomu přirozenou ziskuchtivost 
každého z nás. 

3) Reverzní inzertní podvody: Pachatel zareaguje na 
váš inzerát. Podstrčí vám fiktivní platební bránu, kde 
vyplníte citlivé bankovní údaje a místo peněz za inze-
rované zboží přicházíte o všechny úspory. 

4) Podvody typu Nigerijské dopisy: Princip, který 
funguje už více jak 100 let. Pachatelé sázejí na kvan-
titu. Vždy se najde někdo, kdo se nechá nachytat na 
slibovanou cennou zásilku nebo domnělou pomoc. 
Často zde hraje velkou roli láska.

5) Klasické podvody typu phishing a smishing: Stále 
dokonalejší a složitě rozpoznatelné podvodné emaily 
a SMS nabídky. Na první pohled již nenajdeme pode-
zřelé znaky. Stále častější praktikou jsou v současné 
době tzv. reverzní inzertní podvody. Terčem útočníků 
jsou v takovém případě především prodávající, kte-
ří si zvolí jako platební metodu ‚bezpečnou platbu‘, 
tedy zaslání peněz z karty na kartu, prostřednictvím 
peněženky zvoleného bazaru. Protože jsou klienti 
oslovováni údajným kupcem jejich zboží, nepředpo-
kládají, že se z nich někdo snaží získat přístupové 
údaje k účtům a do jejich internetového bankovnic-
tví. Mají zájem zboží prodat, a aby toho co nejdříve 
docílili, slepě spolupracují a vyplňují údaje o svých 
kartách a přístupech na účet v domnění, že nedělají 
nic špatně, a s vírou, že získají peníze za prodávané 
zboží. Opak je bohužel pravdou, o všechno přijdou.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

• Poznej svého nepřítele. Seznamuj se s aktuálními 
hrozbami a trendy v online podvodech. 

• Nikdy se nenech od pachatele do ničeho tlačit a vše 
si pečlivě promysli. 

• Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát 
neočekávaný, tak je podezřelý.

• Vždy se zamysli nad tím, kam vypisuješ citlivé úda-
je, nebo přeposíláš peníze.

• Když si nejsi absolutně jistý, tak vždy raději vše 
ověř jinou cestou.

• Pamatuj si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv 
tel. číslo, či e-mailovou adresu.

• Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zaří-
zení nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.

• Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje 
citlivé údaje z tvé platební karty.

• Vyzkoušej si www.kybertest.cz a zjisti, kde máš 
mezery.

Základní rady,  
jak nenaletět
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Díky sociálním službám posky-
tovaným přímo v terénu mohou 
vaši blízcí i nadále žít ve svém 
přirozeném sociálním prostředí  
a udržovat vztahy, které jsou pro 
ně důležité – tedy mohou získat 
veškerou potřebnou péči prostě 
doma. 

Podporu, kterou potřebuje-
te možná právě vy, hledejte  
v Elektronickém katalogu sociál-
ních služeb Jihomoravského kraje 
na prostedoma.jmk.cz.

Pomoc, která  
přijde k vám  
domů

prostedoma.jmk.cz
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Pomoc, která přijde k vám domů

Prostě doma - Jak to skutečně funguje?

Jaké jsou výhody sociálních služeb v terénu?

Poznejte opravdové příběhy lidí, kterým terénní sociální služby 
poskytly podporu při naplňování jejich potřeb. 

„Kateřina zůstala po úmrtí manžela ve svém domě zcela sama, nemá děti ani vnoučata. Se sousedy se 
vídá pouze v kostele, kam chodí téměř každou neděli, přestože má problémy s chůzí. Místní farář si všiml, 
že poslední týdny chodí Kateřina pořád ve stejném oblečení a chová se zmateně. Promluvil si s ní a zjistil, 
že už nezvládá péči o domácnost a nedostane se už sama ani do vany. Domluvili si schůzku s terénní 
sociální pracovnicí, která Kateřině pomohla vyřídit příspěvek na péči. Od té doby za ní pravidelně jezdí 
pečovatelka, která jí pomáhá s koupáním i úklidem domácnosti.“

„Josef žije sám v bytě, s  rodinou se nestýká a kontaktu s  lidmi se vyhýbá. Všichni ho mají za místního 
podivína. Josefova sousedka Marika si všimla, že přes den skoro nevychází z domu a hlasitě se hádá sám se 
sebou. Marika se domluvila se starostou a díky sociálním pracovnicím z nedalekého města začal k Josefovi 
dojíždět terénní pracovník, který mu pomohl zhoršení psychického stavu zvládnout. Josef některé dny 
dochází do denního centra, navštěvuje terapeutickou dílnu, a i podle sousedů je už na tom lépe.“

„Věra byla donedávna aktivní, pravidelně chodila do klubu seniorů hrát karty, každou středu odpoledne 
měla schůzku v kavárně se svou nejlepší kamarádkou. Když uklouzla na náledí a zlomila si nohu, už se 
z toho pořádně nezotavila. Chodí o chodítku, bojí se chodit sama ven, aby znovu neupadla a nezranila 
se. Dcera Věře pořídila nouzové tlačítko na krk, aby si mohla kdykoliv zavolat pomoc. Obrátila se také na 
sociální pracovnice, které Věře pomohly nacvičit chůzi s chodítkem tak, že už zase chodí nejen na kávu.“

 ( Díky podpoře terénních sociálních služeb se senioři ve vaší obci nemusí stěhovat 
z domu v momentě, kdy se o sebe nedokážou postarat.

 ( Podpora terénní služby znamená i pomoc pro pečující rodinu, která nemusí vědět, 
jak se o nemocného nebo nemohoucího člena rodiny správně postarat.

 ( Terénní sociální služby poskytují pomoc a podporu podle potřeb každého člověka. 
Vždy se domlouvají konkrétní úkony tak, aby se co nejvíc podpořila samostatnost 
a důstojnost člověka.

Další příběhy a informace 
najdete na webu 

prostedoma.jmk.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond

Financováno z projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji V.“, 
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015984.
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co?
nás čeká
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únor 2023
10. 2. –  Lyžařský zájezd do Stuhlecku

12. 2. –  Divadlo Blažena

16. 2. –  Mše svatá

18. 2. –  Ostatkový průvod a ostatková zábava

19. 2. –  Dětský karneval

20. 2.  –  Uzávěrka Kobylnických listů 1/2023

25. 2. –  Turnaj ve stolním tenise pro dospělé

26. 2. –  Turnaj ve stolním tenise pro děti

leden 2023
7. 1. –  Tříkrálová sbírka

7. 1. –  Turnaj ve stolním curlingu

13. 1. –  Volby prezidenta republiky - 1. kolo

14. 1. –  Volby prezidenta republiky - 1. kolo

15. 1. –  Deskohraní

19. 1. –  Mše svatá

21. 1. –  Kobylnický obecní ples

27. 1. –  Volba prezidenta republiky - 2. kolo

28. 1. –  Volba prezidenta republiky - 2. kolo

kalendář
prosinec
24. 12. –  Zpívání u kobylnického betléma

16. 3. –  Mše svatá

20. 3. –  Vydání Kobylnických listů 1/2023

21. 3. –  Vítání jara

22. 3. –  Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

25. 3. –  Turnaj v badmintonu

březen 2023

Vaše sportovní komise obce Kobylnice

Turnaj ve stolním  
curlingu
Dne 7. ledna 2023 ve 14 hodin se uskuteční turnaj ve 
stolním curlingu. Zúčastnit se mohou jakékoliv při-
hlášené dvojice, věku ani pohlaví se meze nekladou. 
Startovné činí 100 Kč za pár.

Vepřové hody
Kulturní komise obce Kobylnice všechny srdečně zve 
na VEPŘOVÉ HODY. 

Uskuteční se v sobotu 1. dubna 2023 na Výletišti 
u  sokolovny. Bližší informace se dozvíte z hlášení 
obecního úřadu a z plakátků.

Sportovní komise při Radě obce Kobylnice pořádá 
v pátek 10. 2. 2023 jednodenní lyžařský zájezd do 
rakouského střediska Stuhleck. Přihlášky je možné 
podávat od 5. prosince 2022 emailem na administra-
tiva@kobylnice.cz, tel. 544 228 383, nebo osobně na 
obecním úřadě. 

Peníze na skipas se budou vybírat v autobuse. Odjezd 
autobusu bude ještě upřesněn. Platba za dopravu se 
bude vybírat až v lednu 2023. 

Více informací o středisku na www.stuhleck.at.

Lyžařský zájezd do 
Stuhlecku

Betlémské světlo
Již tradičně zajistí místní organizace KDU-ČSL na 
Štědrý den Betlémské světlo. 

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



42 |    Kobylnické listy 4/2022

Milí přátelé,

chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém ročníku Tříkrálové sbírky. 
V obcích, kde působí Oblastní charita Rajhrad, se loni vybrala částka 5 305 652 Kč. 
Velice si vážíme vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále od-
borně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, lidem se zdra-
votním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů 
a u jiných jsme se posunuli kupředu.

Výtěžek sbírky pomohl:
• financovat nový zadní vchod/dveře s dálkovým ovládáním v Domě léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa,
• financovat nový výtah u zadního vchodu,
• financovat nákup zvonků k pacientským postelím.

 

V následujícím roce bychom výtěžek rádi využili na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť, 
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

Vaše důvěra je pro nás závazkem 
a současně velikým povzbuzením do další práce. 
Prosíme vás proto o podporu. Děkujeme! 

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Tel.: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/
www.rajhrad.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 
E-mail: tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1327710/2012 
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

5 % 5 %
10 %

15 %65 %

65 % místní charity
15 %  diecézní charity
10 %  pomoc do zahraničí
5 %  zákonné režie sbírky
5 %  projekty Charity ČR

DALŠÍ ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY SE USKUTEČNÍ OD 1. DO 15. LEDNA 2023

Rozdělení výtěžku
Tříkrálové sbírky

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 

 Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800             VS 777966200

500  Kč 1000  Kč 2000  Kč volná částka

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NEDĚLI 8. LEDNA OD 18 HODIN NA ČT1

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

Trikralova
sbirka

Tříkrálová sbírka 2023
Tříkrálová sbírka 2023 u nás v Kobylnicích se bude 
konat v sobotu 7. ledna 2023 od 9 hodin.

Můžete začít nový rok dobrým skutkem. Hledáme 
koledníky i vedoucí skupinek, kteří chtějí koledová-
ním pomoci dobré věci.

Dobrovolníci se mohou přihlásit co nejdříve u Šmí-
dů, Na Návsi 190, nebo na telefonu 724 231 211 nebo 
na mailu: smidova.d@gmail.com.

Dana Šmídová
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Obec Kobylnice 

Vás srdečně zve na 

 
 

v sobotu 21. ledna 2023 ve 20:00 hodin 
do sálu sokolovny v Kobylnicích 

     
                                 K tanci a poslechu hraje  
                                      skupina FREE BAND 
                 

 zzaahháájjeenníí  ssllaavvnnoossttnníímm  ppřřeeddttaannččeenníímm 
 vv  pprrůůbběěhhuu  vveeččeerraa  ttaanneeččnníí  vvyyssttoouuppeenníí 
 ttoommbboollaa 

                 
                     
 

 Rezervace stolů je možná u p.Urbánkové: 
 telefonicky: 544 228 383 
 osobně na obecním úřadě     

 
                                                                  Vstupné 120 Kč 
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inzerce

PŘIJMEME
zaměstnance na pozici:

Svářeč
Do našeho výrobního závodu v Sivicích

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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inzerce

ZALOŽTE SI DATOVOU
SCHRÁNKU

K čemu datová schránka
slouží?

zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
například i s bankami či
pojišťovnami

umožní vám komunikovat s
ověřenou identitou
elektronicky odkudkoliv

založení i komunikace s
úřady přes datovku je zcela
zdarma

úřady jsou vám můžou rychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žádnou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail
či sms

s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

 

 

 

 

 
 

OSOBNĚ NA POBOČCE
Czech POINT

ONLINE

Jak si zřídíte datovou schránku?

Existují dva způsoby:

Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete 
více informací k jejímu zřízení.
 
 

Navštivte tzv. kontaktní místo 
veřejné správy - Czech POINT, 
kde požádáte o zřízení datové 
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad 
totožnosti.
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Máte nápad na článek?
Napište nám!

Rádi ho zveřejníme.

email: kobylnicke.listy@seznam.cz
NEBO 

přineste osobně na obecní úřad 
NEBO

vhoďte do schránky obecního úřadu

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, IČ 
00488160, evidenční číslo: MK ČR E 17543, toto číslo vyšlo 20. prosince 2022. Sazba a grafické zpracování: Obec 
Kobylnice – Šimon Kvasnička. Příští číslo vyjde 20. března 2023 a uzávěrka je 20. února 2023, příspěvky můžete 
nosit na OÚ, nebo administrativa@kobylnice.cz a kobylnicke.listy@seznam.cz.
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