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Slovo starostky

Yážení spoluobčané,
mám velkou radost, že vás mohu pozdravit ze stránek norn_ ch ,,kobylnick; ch
listti". Na podzim letošního roku začala pracovat kulfurní komise .ády o6."
Kobylnice, která si vzala za své vydávání časopisu. Ten by měl sloužit pro zlepšení
informovanosti všech kobylniclc ch obyvatel o tom, co se v naší obci óhystá,laké
plány do budoucna dělá zastupitelstvo obce i rada obce, jak fungují jeanoitive
spolky.
pokud by se nám poda ilo ještě do vánoc rozsvítil obecní vánoční strom, možná by
p ispěl k lepší vánoční atmosfé e mezi námi všemi.
Našemu novému časopisu bych p ála, aby se stal ,,informátorem'' v dobrém slova
smyslu. Na Vás občany mám však prosbu:

o pokud budete mít pocit, že k někten- m věcem máte co íci, abyste
odevzdali p íspěvek kulturní komisi,

r pokud máte pocit, že něco ztoho, o čem se ve zpravodaji píše nebylo
dodatečně objasněno, abyste se zeptali stně nebo i písemně,

o pokud vás napadne něco, čím by se dal zlepšit nebo zp íjemnit život u
nás, abyste si to nenechávali pro sebe, ale navrhli to mně, radě nebo
zastupitelstvu, ale na druhou stranu se nezlobili, pokud váš návrh nebude
okamžitě uveden v život.

vám všem kobylnicklm obyvatel m p eji spokojené prožití vánoc, hodně štěstí,
zdravi a spokojenosti v novém roce 2004,

Ing, Dana Šmídová, starostka

p.s. pokud se nám poda í ještě do vánoc rozsvítit vánoční strom, udělejme
všechno proto, aby p ispěl k dobré vánoční atmosfé e Kobylnic.

Co chystáme pro rok 2004

chtěla bych se podrobněji zabyvat plány zastupitelstva arady obce na p íští rok
tak, jak jsme je nawhli v rozpočtu:
V p íštím roce máme v plánu pokračovat s opravami zvonice. Po vliměně st ešní
krytiny bude pravděpodobně následovat q měna dve í, okna, osazení m íží do
dve í a okna tak, aby se dalo p es léto větrat, oprava fasády, oprava k íže p ed
zvonici.
Bylo by určitě v zájmubezpečnosti občanri, aby se nám poda ilo protáhnout
chodník na ulici sokolnické až ke h bitovu. každému, kdo navštěvuje h bitov je
jasné, že po opravě volá také vnit ní vstupní brána z parku p ed h bitovem, ziďka t
oplocení. vzhledem k tomu, že smrky v parku p ed h bitovem napadl k rovec,
letos jich bylo hodně vykáceno. Máme v rimyslu tento park postupně obnovovat
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tak, aby byl opět chloubou Kobylnic široko daleko tak, jak tomu bylo dlouhou
dobu.
Kdo občas chodí po Kobylnicích pěšky, jistě nep ehlédl, že jsme zahájili v měnu
oken ve škole, školce i na obecním ri adu. U tohoto bychom nechtěli z stat a podle
mého názoru pot ebuje budova školy i školky po ádnou opravu. Samoďejmě, že
m žeme opravovat pouze do v še dostupnlich finančních prost edk . Vzhledem
k tomu, že nám schválila poslanecká sněmovna parlamentu ČR dotaci na školu a
školku pro p íští rok, budeme moci prriběžně upravovat nejbolavějši závady. Je
t eba p edevším provést izolace proti zemní vlhkosti, opravit hygienické zázemí,
provést ripravy vkuchyni, ve q dejně jídel ve škole, vybudovat zázemí pro
zaměstnance - kucha ky, školnice, vedoucí stravování i učitelky. Doufám, že po
provedení těchto nezbytnych prací nám zbude i na provedení nové fasády tak, aby
nás pohled na školu zvenči mohl opravdu těšit. Co se t ká obecního adu, tam je
nezbytné zateplit zed' pod qivěskami tak, aby nepromrzala kancelá paní
Ustohalové a jistě by bylo vhodné zmodernizovat zasedačku.
Pokud prijde všechno podle dosavadního plánu, měla by se na podzim p ištího roku
začít kopat a pokládat kanalizace. Začne se pokládkou vl tlačného potrubí do
čelpací stanice v Ponětovicích a naja e dalšího roku by došlo i na ulice po obci.
V pr běhu p íštího roku budu vděčná zakaždou p ipomínku, co v obci by se mohlo
nebo mělo zlepšit. pokud jí nebude vyhověno ihned, mrjže b;i,t inspirací radě a
zastupitelstvu obce p i p ípravě dalšího rozpočtu. P i této p íležitosti opět
upozorňuji, že plánovat m žeme opravdu jen do q še finančních prost edkli.

Ing. Dana Smídová, starostka

ohlédnutí za letošním rokem

Protože se blíží konec roku, bylo by asi vhodné oh|édnout se za končícím
rokem. V letošním roce byly největší investicí okna do školy, školky a na obecní
ri ad. P edpokládáme však, že tato investice má své velké opodstatnění a že ji
pocítíme ve snížení spot eby energie na vytápění. A po skončení oprav by se tyto
budovy měly stát ozdobou Kobylnic.

Na opralu zvonice jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje a
dohromady s našimi prost edky se za tyto penize poda ilo vyměnit kompletně krov
a st ešní krytinu.

Na zastávce u OÚ bylo v zimě nutno pokácet p estárlou lípu a ještě letos
se nám poda ilo nahradit ji noqim stromem.

V parku u Sokolovny jsme nechali instalovat stril na stolní tenis, ktery je k
dispozici všem zájemcrim o tuto hru.
Zavymamnou událost považuji p idělení znaku apraporu obce p edsedou

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se událo 13. nora letošního roku.
Z rukou Lubomíra Zaorálka jsme dekret o udělení znaku a praporu p ijali já a
místostarosta Stanislav Do|anskli. Slavnostní ,,Uvedení znaku a praporu" bylo jistě
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svátkem mnoha občan obce a událo se 11. května současně soslavou svátku
matek a k tem dalšího hudebního nosiče Zlaťanky.
V letošním roce byl hasič m zakoupen automobil tak, aby mohli b t kdykoli
p ipraveni k zásahu a zastupitelstvo poskytlo dotaci Sokol m na opravu st echy
Sokolovny.
I nadále pokračovaly práce na p ípravě projektové dokumentace pro kanalizaci a
projektech kanalizačních p ípojek.
Některé věci nejdou tak rychle, jak bychom si p edstavovali, doufám však, že
každ kobylnick občan si v tomto rn_ čtu najde položku, která se f ká i jeho a akci,
kterou se poda ilo zp íjemnit život jemu nebo jeho rodině. Pokud p esto máte pocit,
že na některé evidentně pot ebné akce zapomínáme, žádám Vás abyste se se svymi
podněty obraceli na mne, na členy rady a zastupitelstva obce, Rádi bychom Vaše
názory mali a pokud jim nemtižeme vyhovět, rádi Vám vysvětlíme d vody, proč
tomu tak je.

Ing. Dana Šmídová, starostka

Všechny občany srdečně zveme na tradiční

Vánoční koncert Zlat'anlr.v z Kob.vlnic,

kteqi se koná v neděli 21. prosince 2003 v 15,00 hodin na Orlovně
v Telnici. Doprava do Telnice je zajištěna zdarma autobusem. Odjezd

autobusu bude ve 14,30 hodin od obou zastávek.

Ing. Dana Šmídová
starostka

stanislav Dolansk
místostarosta

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Obecní ri ad upozorňuje oběany, že poplatky za svoz komunálního
odpadu se budou vybírat od I1.2.2004každ r ri ední den tj. Po a St od
8.00 - 17.00 hod.
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Srdečně zNeme všechny občany na

1. kobvlniclc obecní ples

ktery se bude konat v sobotu 17. ledna 2004 v Sokolovně. K tanci
i poslechu bude hrát

AS KAPELA Stanislava Antoše zOmic.
Ples bude zaháilen ve 20,00 hodin slavnostním p edtančením, ve

22,00 hodin bude vystoupení závodního tanečního páru.

za kulturní komisi
Jana poláčková

Za zastupitelstvo obce
Ing. Dana Smídová

Usnesení z 5. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce
Kobylnice ze dne 25.9.2003.

o ZO schvaluje dotaci ve v ,ši 100.000,- Kč na opravu st echy sokolovny.
. zo schvaluje mimo ádné odměny členrim zo, kteŤi pobírají odměny a to
ve vyši 50 % měsíční odměny za 1. pololetí a50Yo měsíční odměny za2.
pololetí.
. ZO schvaluje prodej pozemkri p.č. 94124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3|, 32, 33,
34,35, 36,37,38,39,40 vk.ii. Kobylnice dle geometrického plánu a
seznamu žadatelri
(Rudolf Prus st., Josef Kovačík, Ji í Šíla, Ing. Václav Karmazin, Ing. Jana
Pešková, Jaroslav Hoíbauer, Anna Veselá, Stanislav Dolansk ,, Michal
Braven}, Josef Radauscher ml., Rudolf Prus ml., Josef Radauscher st.), které
byly vyvěšeny ajsou nedílnou p ílohou tohoto zápisu zacenu 30,- Kč zam2.
r ZO schvaluje odprodej části pozemku p,č. 483 o ve|ikosti zbruba4 m2
za celkovou cenu 1.000,- Kč paní Raulové s tím, že kupující nechá vyhotovit
geometrick plán na oddělení pozemku na svoje náklady.
o zo neschvaluje odprodej plynovodu žádné zťtrem, které zaslali nabídku.
e zo schvaluje smlouvu o zajištění financování systému IDs JMk.
o ZO schvaluje Konvenci IDS JMK.
o zo zásadně nesouhlasí s umístěním páte ního radaru na Mohyle miru. zo
pově uje starostku obce kprovádění všech krokri nezbytnych kzabráněni
stavby radaru na Mohyle míru, nap . podpis petic, podpis apod.
r ZO schvaluje rozpočtová opat ení č.2/2003 až712003.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ
SYSTEMJMK

Pod pojmem integrovanyi dopravní systém se rozumí takovy zprisob
zajištění ve ejné dopravy v uzemí, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně
spolupracují a vytvá ejí tak p ehlednli ajednoduchli systém vzájemně provázan ch
linek s jednotnym tarifem, p epravními podmínkami a pravidelnl mi intervaly.

Integrovany7 dopravní systém JMK bude vznikat postupně po etapách.
obec Kobylnice je vprvní etapě, která zahájí provoz l. ledna 2004. Všeóhny
provozované linky získajíjednobré dvou nebo t ímístné provozní označeni, vstoupí
vplatnost nové jízdní ády a dojde ke sjednocení cen jízdného a p epravníóh
podmínek na všech linkách IDS JMK.

obecné informace si mrižete p ečíst na q,věsce obecního ri adu, nebo si je
vyzvednout v psané podobě na obecním adě a to v ri ední dny, pondělí a st eda 8-
l7 hod.

Na nadcházející stránce se mrižete seznámit s tarifními zónami a trasami
linek IDs JMI( a také s tarifem integrované dopravy. pro vysvětlení uvádím
nejčastější možnosti tras a jejich ceny, tyto trasy a ceny jsou p edběžré, mohou bl t
proto up esněny.

JEDNORÁZOVE JÍZDENKY:
Tytojízdenky slouží pouze projednu cestu a platí v tolikazónácha

dlouhou dobu, jak je na ní vymačeno.
P íklady cest: a/ z Kobylnic do Šhpanic: r autobusem číslo 15l

po tak

budeme pot ebovat nep estupní
jízdenku na2 zóny

6 Kč. 
o s označením platnosti; 4 zastávky za

b/ z Kobylnic do Brna; o p i cestě do Brna si budeme moci vybrat
ze dvou autobusti a to autobus číslo l5l, kter:/ pojede p es Šlapanice, kde bychom
museli p estoupit na holejbus, nebo autobus číslo 48, ktery pojede p es Dvorska
k OD Tesco.

l/ cesta p es Šlapanice: . autobus číslo l 5 l, ve Šlapanicích p estup na trolejbus
č. 3l

. budeme pot ebovat p estupníjízdenku na 3 zóny
r s označením platnosti: 90 minut za 19 Kč.

2/ cesta p es Dvorska: . autobus číslo 48
. budeme poťebovat p estupníjízdenku na 3 zóny
o s omačením platnosti : 90 minut za 19 Kč.
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Tedy cesta z kobylnic do Brna bude v obou p ípadech stát devatenáct korun a
jízdenka bude platit 90 minut, tedy zbude i čas na cestu po městě Brně.

pŘBppI-arNí rízoBNry NBpŘBNosNB :

Tyto jízdenky jsou obdobou dnešních ,,šalinkareť., budete mít tedy
prukazku s fotografií a k tomu dokupovat měsíční jízdenku.
P íklady cest : a/ cestuiící z Kobylnic do zón 100 a l01 (zóny l00 a l0l:Brno a
Brno-st ed):

Jízdenka měsíční s označením pro zóny 100+10l+1 zóna (naše
zónamá číslo 6l0)

l základni jizdenka za 590 Kč,
o zlevněná pro děti do l5 let 300 Kč,
o pro žáky ZŠ a SŠ, sfudenty VŠ od 15 - 26let

a po zakoupení zvláštního kupónu i pro plně invalidní a starobní drichodce za 4l0
Kč.

b/ cestuiíci z Kobylnic do mimobrněnskÝch zón, p ípadně
s iednou brněnskou zónou,

. cena jízdenky závisí na počtu zón, zlevněná
jízdenka neplatí pro studenty ažáky od 15 - 26let a drichodce.

c/ žáci do ZŠ Šlapanice i Prace a cestuiící ien do Šlapanic,
o základní měsíční traťová jízdenka platná

v autobusech mimo zóny 100 a 10l na vzdálenostmax.4 zastávek ve stejné nebo
sousedící zóně za200 Kč a zlevněná za l00 Kč pro děti do 15 let.

d/ cestuiící z Kobylnic_iBn dp zóny l0l,

děti do 15 let za210 Kč. 
o měsíční jízdenka pro 2 zóny za 430 Kč, pro
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tJnivezálni

4 zastávky'í

10 minut/
2 zastávky'?

40 minut

90 minut

90 minUt
,120 minut
,l20 minut

150 minut

'150 minut

180 minut

180 minut

Traťová'6

2 zóny

3 zóny

4 zóny

5 zon

6 zón

7 zón

8 zóf,

9 zón

'10 zón

630 320

800 400

960 480

1130 560
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630 Měsíční
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1330 Měsíční

1490 Mě§íčnl

1660 Měsíčni

dle označených poli

,lt omf,,-,

Jednodenní

Platip9už6 ': ":,Dobá,
v-Zóíách:] j,plainqiti

,l00 + 101 24 hodin

zleWěná
zvláštní roční kupón v ceně 320 kč opravňuje invalidní a §tarobní důchod@ ve věku do 70 |et ke koupi zlevněných

pr"opt"tni"t i jebnorázových jizdenei v zóňách 1 0o a 1 01 . Dúchodci ve véku od 70 let mohou po zakoupení tohoto kupónu

Využívat lDs JMK V zónách 100 a ,101 bezplatně,

. Ditě do šesti let (tj, do dne, který předchází dni šestých naíoz6nin), mimo zóny 1o0 a 101 lze V doprovodu jednoho a téhož

cestujícího bezplatně přepravovat pouze jedno dítě do šesti let.

. Džitelé p.ůkeů wdaných ústředním výborem českého svazu bojolníkú za svobodu, Konfederací politických vězňů čR.

Sdruženim bwalých politických vězňů ČR a Ústřední radou svazu PTP-WNP3,
. Další oorávnění k bezplatné přepravě jsou uvedeny v Tariíu lDs JMK,

Třídenni 100 + 101 72 hodin 100

sedmidenní 100 + 101 7 dnů 'l75

ámá.iid8nní lo0+ 10í, ,, 14,dnů. 22a.

Tňcetidenní ,t00 + 101 30 dnů 430

Vysvětlivky:

pro jednu jizdu bez přestupu bez omezeni počtu ujetých zastáVek,

'3 ceny jízdenek pro dítě do 15 let, spoluzavazadlo nesplňujicí podmínky bezplatné přepravy, psa,
! ceny jizdonek pro ditě do 15 let (do dne, kteni předchází dni patnáctlrtrh narozenin),
,5 cenyjlzdenek pro žáky základních a §tňedníci škol, studenty vysokých škol od 15 do 26 let a po zakoupeni zvláštního kupónu i pro plně invalidní a starobní důchode-
,u lizolnu ptatná pouze v autobu§ech mimo zóny 1 oo a 1 01 na vzdálBnost maximálně čtyř zastávek ve §tejné nebo sousedící zóně, J lzdonka s omezenou distíibuční sítí

}* Vydal KoRDls JMK, §pol. s r. o. jako infolmační mateřiál pro veřejnost. Neprodeiné. Veřze o3-11-1o.
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KANAL|ZACE V oBcl
Dne 7. Listopadu 2002 na svém podzimním zasedání v Bruselu na návrh

evropské komise schválil ídící vybor ISPA dotaci p esahující jednu miliardu korun

na ,,irojekt ochrany vod povodí eky Dyje". projekt eší q stavbu a rekonstrukci

kanalizáci a čistíren odpadních vod v 10 aglomeracích Jihomoravského kraje a

kraje Vysočina.
Projekt mimo tuto podporu z Evropské komise získal, vzhledem ke svému

pozitivnímu dopadu na kvalitu vody společného hraničního toku, podporu

)Rakouska ve formě dotace na p ípravu technické části částku ve vyši 1,5 mil.

EUR a 100 tis. EUR na práci rakousk;i ch konzultantťr.

čR tímto projektem p ispívá k naplnění požadavkťr směrnic EU, ke kteq m

se zaváza|a.
obec kobylnice pat í do svazku Šlapanicko, celkové náklady obcí ve

svazku Šlapanicko na stavbu budou 430,3 mil. Kč, z toho bude dotace z EU
z programu_IsPA 292,6 mil. KČ. obec Kobylnice by q stavbakana|izace měla stát

SO millOnt korun, z toho dotace z EU činí 68 Yo, ti.38 mil Kč a dotace ze Svazu

fondu životního prost edí 5Yo,tj.3 mil. Kč.
V současné době je pracován projekt kanalizace a je vydáno stavební

povolení na kanalizaci a to na stokovou síť po celé obci. Po vybrání dodavatele a

priaeteni dotace bude možné zahájií stavební práce na kana7izaci. Zájmem obce a

iedy občanri je vybudovat kanalizaci, která bude funkční, proto současně

skánalizačními stokami bude možné budovat p ípojky kjednotlivlm domrim

v obci. v dnešní době již celou obec prošla projektantka, která na náklady obce

vypracuje projektovou dokumentaci a zabezpeči tím vydání stavebního povolení

pió vSeótrny nemovitosti, na tyto ričely počítá obec s částkou asi 350-400 tisíc

korun.

Radar na Prackém kopci

Asi p ed deseti lety bylo rizemí bitvy t í císa u slavkova vyhlášeno

památkovou oblastí. Občané dotčen;ich obcí p ijali tehdy toto vládní rozhodnutí se

iympatiemi. Záhy však začal jejich souhlas ,,odcházeť,. Zavinilli to hlavně

památká i někdy až zcela zbytečnl mi v hradami p i vyjad ování se ke stavebnímu

povolení. Své námitky zdrivodnili tím, že jsou ze zákona povinni zabránit

narušování v hledu v památkově chráněné oblasti.
Ten byl však velmi vážně narušen již adu let p edtím, když bezprost edně

okolí Mohyly míru bylo osázeno lesními stromy. Na začátku minulého století byl
p vodně ,,holy" kopec vybrán právě proto, že zněho šlo p ehlédnout podstatnou

lást rizemí, káe bitva probíhala. Tato jeho základní, charakteristická vlastnost bYla

rozhodující již tehdy, když si ho v roce l 805 lybrala protinapoleonská koalice pro
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rozložení sv ch vojsk p ed bitvou a po jeho dobytí ho Napoleon využil pro
sledování bitvy. po postavení památníku se stala Mohyla Míru místem, kam
smě ovali návštěvy domácích i zahraničních turistťr. vysázením strom se stal
prack; kopec,,rozhlednou se zakryíym v hledem" a Mohyla míru na něm se stala
,,neviditelnou". Proti této podstatné změně vzhledu bojiště jsou ovšem stavební
Pravy sťech a fasád v okolních vesnicích, tak pečlivě sledovány stavebními ri ady,

málo vj,anamné.
Další citelné, ale ekl bych, že menší narušení památkové

hodnoty prackého kopce teď hrozí plánovanou vl,stavbou velkého radaru NATO.
S tímto zámérem Ministerstva obrany projevili mnozí obyvatelé okolních obcí svrij
nesouhlas.

Jednu skupinu námitek tvo í nejasné odpovědi na otázku, zda
není takové za ízení pro obyvatele okolních obcí zdravotně škodlivé. Tato námitka
mriže byt velmi snadno hrubě populisticky zneužita t eba i těmi, kte í za 14 rokjuuž
zcela stačili ,,pozapomenout", jak málo byli dotazováni na svťlj názor, když se
rozhodovalo o umístění stávajícího radarové stanice p ed více než 20 roky,
p ípadně na to, jak mohli nesouhlasit s tehdejším provozem na vojenském letišti
v Bmě-Tu anech.

V někten_ich obcích vyvolala zamyšlená stavba radaru obavy o
kvalitu televizního signálu.

Jako další nebezpečí pro okolní obyvatelstvo bllivá uváděna
okolnost, Že by se tato stavba mohla stát cílem teroristického ritoku a to mezi
prvními napaden mi objekty. už současná st etnutí však ukazují, že nep esnost
zásahu by v p ípadě ritoku nečinila více než desítky metr a neměla by proto okolní
obce vážně ohrožovat.

Osobně vidím nejvážnější námitku proti tomuto umístění
radiolokátoru v tom, že místo není vybráno solidními metodami hledání. kdyby
optimální umístění měla vyhledat v celém regionu nezávislá agentura, bylo by
krajně nepravděpodobné, že by doporučila prack; kopec. spíše se domnívám, že
pro ministerstvo je v}hodné vzbudit zdání, že na prackóm kopci se toho moc
nemění. Radar tam už nyníje a bude tam jen o něco větší. pro za izeni, které bude
stát ne miliony, ale stovky milion korun, by však mělo byt umístění vybráno
,,trochu jinym zprisobem". skoro to vypadá, jakoby se ministerstvo rozhodlo ídit
se spíše 200 let starou Napoleonskou intuicí, než aby samo hledalo optimální
umístění s využitím všech technickych možností, které mu dává 21. století.
S nadsázkou ečeno p ipomínal by takov,_i postup ministerstva t eba generál Paťton,
kdyby nakonci druhé světové války p iobsazování západních Čech rozmístil své
tankové jednotky záměmě stejně tak, jak p ed 500 lety lan Žizka rozestavil svou
vozovou hradbu v bitvě u Domažlic.

Vysoké náklady na vystavbu radiolokátoru si určitě zaslouží, aby
se volba umístění provedla mnohem pečlivěji a zodpovědněji. , .

Ing. Smíd Bohuslav
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TJ SOKOL KOBYLNICE

Velice mě potěšila zpráva o vydání tištěného zpravodaje naší obce.

vě ím, že se stane běžnou součástí života v obci.
Jelikožjsem častokrát ilistil, že informace občan o naší organizaci

jsou často nep esné ažzaváděiici, rád bych využilp íležitosti vydání prvního
čísla a seznámil občany Kobylnic, alespoň ve zkratce, se současnou činností
tělovychovné jednoty Sokol Kobylnice a jejími plány do budoucna .

,,TJ byla založena v roce 7946 pod názvem Sokol Kobylnice. Později
existovala pod názvem TJ Sokol Kobylnice a to v letech 1950-1992. TJ se

hlásí k tradicím tělov ,chovy a sportu v Kobylnicích a stává se

pokračovatelem a garantem zachováni myšlenek a v sledkri práce sv ch

p edch dcri". Toto je vytahze Stanov tělov chovné jednoty Kobylnice, které

byly registrovány dne 28.12.1992 u ministerstva vnitra české republiky.
P edcházející ádky nás zavazuji k pokračování díla našich otc ,

kte í této tělovychovné organizaci věnovali podstatnou část svého života a
jsou na své dílo právem hrdí. Pokud si uvědomíme, že veškeré stavby a

spoňoviště budovali ve svém osobním volnu a na rikor sv ch rodin, je jejich
odkaz pro dnešní generaci ještě více umocněn. Vždyť ještě dnes není

samoz ejmostí, aby obec našeho rozsahu měla tělocvičnu, travnaté h iště a
antukové tenisové kurť,Proto se snažíme vjejich započaíém díle
pokračovat, jelikož se nejedná pouze o hmotné majetky, ale i o vychovu
našich dětí ke sportu a těloqichově.

Ovšem bez zázemi a finančních prost edkri nelze provozovat žádnou

činnost. V posledních čty ech letech jsme zahájili rekonstrukcí budovy

sokolovny, která byla vybudována v padesát,_ ch letech minulého století. Za
toto období .jsme opravili za finanční pomoci našich sponzorri a obce

Kobylnice sociální za izení v tělocvičně, vyměnili jsme všechna okna strany

u potoka, a nechali opravit fasádu této části budovy. Bohužel se projevi|o i

stá í st echy sokolovny, kdy už docházelo na mnoha místech k zatékání. Opět

za pomoci obce Kobylnice jsme letos opravili st echu nad p ísálími- V
loňském roce naši členové brigádně opravili tm. ,,garáž" vparku p ed

sokolovnou. Plány na p íští rok jsou jednoznačné, ovšem dosti náročné.

V první adě musíme dokončit opravu celé st echy, vyměnit zbylá okna na

celé budově a dokončit i opravu fasády. Pokud se nám tento rikol poda í,

zamě íme se již na vnit ní za izení sokolovny.
Úpravami proš|o i fotbalové h iště. V loňském roce jsme díky

pomoci firmy Květ zatravni|i prostory p ed brankami a |etos částečně

opravili lavičky pro diváky. V prriběhu roku by|o samoz ejmostí i sečení a

vzhledem k velmi suchému létu i pravidelné zavlažování trávy. Do konce

roku bychom chtěli opravit i bariérové sítě za brankami.V současné době má

tělo1íóhovná jednota 80 členri, z 98 % občan Kobylnic. členskou základnu
tvo í z cca 25 % fotbalisté mužské kategorie, 25 Yo fotba|isté žákovské
kategorie a zbytek jsou rekreační sportovci a p íznivci jednoty.

Je tedy patrno, že hlavní sportovní činnostje zamě ena na soutěžní kopanou.
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V letošním roce se ustanovil i vybor oddílu kopané ve složení Aleš Pánek
(p edseda), Aleš Trima st. (místop edseda), Zdeněk T m4 Lukáš Dolansk ,

Jaroslav Chlup, Jaroslav Poláček, Jaroslav Bedná (členové vyboru). Tento v}bor
má na starosti jeden t_ m žákovsk a dvě mužstva dospělych. Žáci hraji III. ťídu,
mužstvo dospěl ch Kobylnice B III.ťídu a Koby|nice A IV. ťídu okresního
p eboru. Všechny mužstva mají pravidelně dvakrát t}dně trénink a jednou t dně (
v sezóně ) mistrovské utkání. Na závěr letní sezóny po ádají fotbalisté již tradiční
turnaj v malé kopané. V p íštím roce čekají kobylnickou kopanou oslavy
padesátého q ročí za|oženi fotbalového oddílu. Na toto v ročí se jlž začinají
p ipravovatjak sportovní, tak i kulturní akce.

Da í se však i rekreačnímu sportu, naše sportovní zaíízení navštěvují
pravidelně t i skupiny místních nohejbalist a jedna skupina p espolních.
Oblibenost tohoto sporfu v naší obci dokazují i dva pravidelné nohejbalové turnaje
trojic. První je každoročně koncem června, po ádan od roku 2000, a na druh se
mrižeme těšit vždy těsně p ed Vánocemi, Obzvláště tento má již velkou tradici,
vždyť první ročník proběhljiž v roce l978.

Dalším oblíbenl m rekreačním sportem je již několik desítek let volejbal,
kterl se hraje vždy v pondělí, Naši volejbalisté se letos zričastnili turnaje Tu anská
smeč, kde obsadili v konkurenci sedmi ! m velmi dobré t etí místo.

Pravidelně se schází i parta tenist . V zimních měsících navštěvuje
sokolovnu mládež hrát stolní tenis. A už i vtomto odvětví po ádáme jednodenní
turnaj v zimních měsících pro neregistrované hráče.

Hospodá skou činnost celé TJ ídí vykonny vybor, kte4 se volí na valné
hromadě, která se koná minimálně jednou ročně. Současn q. konn v bor pracuje
ve složení Rudolf Prus ml. (p edseda), Ing. Vítězslav Král (hospodá ) , Ji í Zich,
A|ois Beneš, Vlastimil Klaška ml., Milan Ulbrich (členové v boru).

Na závěr p eji novému časopisu mnoho čtená , mnoho zajimavych
p íspěvkri a spoustu elánu všem, kte í se budou na něm podílet.

Rudolf Prus, p edseda TJ Sokol Kobylnice

INFORMACE KULTURNI KOMISB

Oznámení kulturních akcí v obci do konce roku 2003 a v l. čtvrtletí roku 2004:
20. 12.2003 p edvánoční zábava skupiny Flash,

začátek ve 20.00 hod v sále Sokolormy
2l. 12.2003 Vánoční koncert Zlaťanky

začátek v l5.00 hod na Orlovně v Telnici
17. 1.2004 Obecní ples k tanci i poslechu hraje AS KAPELA Stanislava Antoše

z Omic
začátek plesu ve 20.00 hod slavnostním zahájením

Na všechny akce jste srdečně zváni a p ivítáme i spolupráci p i organizaci těchto
akcí. Jana Poláčková, p edsedkyně KK
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KOBYLNICKE DRUŽINKY

kobylnické družinky fungují v obci již od roku 1994. ye školním roce

2003 l 200 4 plánuj em e r ealizaci těchto pravidelny ch dětsk]}i ch družin ek :

sportovní kroužek se schází lx tidně již 5. rok, specializuje se p edevším

na hraní floorballu, ale také se věnuje košíkové, volejbalu a kopané. Vedoucí
sportovního kroužku je Eva Šmídová.

Tv rčí kroužek probíhá již 4. rok, pravidelně jednou t_idně se schází děti,

které vytvá í možné i nemožné, od korálkri z těstovin, p es modelováni zhtiny,
batiku až po náhrdelníky z nylonu a korálek. Vedoucí tv rčího kroužku jsou Anna

Šmídová a T erezaBenešová.
Dramatick kroužek funguje 6. rokem a scházi se l x t dně, hlavní

aktivitou není p ekvapivě hraní divadla, ale kroužek je spíše zamě en na osobní

rozvoj člověka, schopnost formulování vlastních myšlenek a názorťl a jejich

vyjadiování, nejenom pomocí slov, ale i těla, nebo tužky. Vedoucí tohoto kroužku
jsou Michaela Hašková a Kate ina Mazálková.

Skupinka nejmenších _ ,,Vytvarny kroužek" existuje již od roku 1994 a to

je jlž 9let. Věnuje se tomu, co zrovna děti nadchne, je to nap íklad kreslení, lepení,

zpiváni, tancování, hry s míčem, nácvik básniček apod. Tento kroužek nakonec

letos z časovych drivodri nefunguje.
z aktivitplánovan ch na tento rokje největší akce letní dětsk tábor, kte4

je po ádán od roku 1995. Letos jej plánujeme l4_ti denní vsrpnu, stejně jako

v p edchozích pěti letech na stanovišti v PodolíiBobrové u Nového Města na

Moravě.
z krátkodobych akcí jsou to podzimní prázdniny, které již proběhly, jarní

prázdniny v Dědicích u vyškova, velikonoční prázdniny _ jen pro dramatick

i<roužek, v květnu víkendové školení vedoucích tábora, které je povinné dle

naíizerl,i sdružení Petrov. V současné době má 5 z 9 vedoucích a praktikantri

osvědčení o abso|vování tohoto školení pro pracormíky s dětmi amládeži.
Jednodenní akce jsou po ádány již adu let a je to zábavny den pro děti

s táborovym ohněm - duben - Pá|ení čarodějnic, Zábavny den pro děti S táborovym

ohněm na konci školního roku v červnu, vánoční diskotéka pro děti v zasedací síni

OÚ a vánoční besídky jednotlivych družinek v klubovně.
Michaela Hašková
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SIRÁNKA PRo DETI

Ahoj děti,
Jmenuji se Adam a budu se s Vámi setkávat na této stránce Kobylnickych listri.

Pro nejmenší děti mám dnes p ipravenou skládanku:
Nalep na správná místa ťi vyst ižené části obrázku, vybarvi mě a uvidíš, jak
vypadám. Nezapomeň, jmenuji se Adam.

A pro větší děti skq vačku:
Balón je již k letu p ipraven. Kapitán čeká na posledního pasažéra. Hledejte, kam
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