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úvooBnt
v neděli 9, květnajsme zasázeli obecní lípu. Ale to p ece všichni vědl. Já

se k tomu wacím proto, že bych chtěla poděkovat všem, kte í nám p išli fandit.

Jsem ráda, že Vás dÉní v í(obylnicích zajimá a nestavíte se k němu zády,

P edevším'však děkuji všem, kte í se aktivně zričastnili, chopili se q Če, lopaty,

mo.paC" a vykopalijámu, zasadili srom", Samodejmě, že všechno šlo udělat

|.rrr.ii, bez publicityj.norn by možrá rostl stejně. Ale neb;la by. to ,,naše lípa,o,

líí' j5',,16 si u této aÉe zkusili že umíme spolu_pracovat. Zastupitelé, Sokolové,

mátirotuatisti, žáci školy, haslči, Flash, ZlaťaŇa z Kobylnic i ti, kte í nejsou

členem žádné v še uvedené skupiny a p esto p iložili ruku k dílu,

P i tét; akci jsem .. Óa;"a,,e obyvatelky dověděla, ž: tlnjo m j nápad

zdalekanebyl tak originální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Už v roce 1915

naši p edkové slavnoštně sazět tipu v místě dnešního pomníku naa m.

Važmesitohostromu,levysteatemnašíspolupráce.Aobecbudežítjen
pokud budeme spolu pracovat,'spolu hovo it, spolu žít, samoďejmě i spolu slavit,

pokud bude .o. Á o toaby bylo, se musíme postarat zírse my všicbni,

21.8. 19l5
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v naší obci není málo lidí, kte í jsou ochofiri udělat něco navíc, nad rámec
su- ch povinností nebo nad rámec toho nezbytného. podívejme se jen na h bitov a
jeho okolí, pomník padl m a jeho okolí, lďižovatku ulic ponětoviká a Táborská,
zlonici a okolí. vy, kte í o to máte zásluhu, to víte, na vás ostafuí apeluji, nebudte
lhostejní ke svému okolí. Nechci po vás, abyste se dobrovolně pustili do nějaké
práce, možtá by to bylo krásné nebo praktické, ale není to smyslem mého
p íspěvku. A navíc, každ , vycbazí ze sv ch možností a schopností. Špíš mi jde o
to, abychom se naučili vnímat to hezké a neb t lhostejní pokud to někdo niči,kazi,
ubližuje, Neváhejte zalaočit proti dětem ostr m slovém nebo ještě drlraměji,
1_9v{h9jte p ivolat policii nebo hlídací službu na mladistvé nebo dospělé vanaaly.
Hlídejme si to pěkné, co u nás máme a nenechme si to svévolně ničii. Několik lót
fungovala v parku prolézačka - letos na ní někdo p e ezal lano, odcizil druhé lano,
zričil šplhací tyč, automat na vodu na h bitově ucpal větvičkami nebo kameny,
ukradl informační tabuli naučné..stezky Bitva t í císa ťr p ed garážemi v Hloušku.
KDo To BYL? PRoČ To UDĚLAL? OPRAVDU Ho NIKDO NEVIDĚL? Park
vokolí sokolovny je vposlední době nep ípustně znečišťován a to neien psími i
lidslc mi exkrementy. Co VEDE LIDI K ToMU, Žp sp TAKTo cHoÝelir

prosím všechny soudné obyvatele, nenechme si ničit, co jsme s námahou
vybudovali. Nebojme se vystoupit proti vandalrim. A zamysleme Je nad tím, jestli
moje chování neobtěžuje ostatní občany. Jestli je neobtěžuji tím, že vysypávám
odpadky na místa, která k tomu nejsou určena, nechávám psivenčit v místéch, kde
si hrají déíi, rozjezdím měklc terén nákladním autem, iičlm zaílzení pro v dej
vod,y na h bitově, triruji motorku uprosťed dědiny, mečišťuji ve ejné prostranství,
nechávám psa volně běhat po h bitově, bezohledně parkuji, rusim nóeni klid p i
cestě z diskotéky ......kažď by ze své zkušenosti mohl dosadit mnoho dalších
p íkladrl. Jistě, máme dnes svobodu, ale svoboda každého člověka končí tam, kde
začlná omezovat svobodu drutrého člověka. Buďme roáodní a naučme se bránit
svobodu a majetek, kter je nás všech. Neomlouvejme se, že to není naše, že s tím
nemrižeme nic dělat. Často se jedná o majetek pďrízeny za penize obce a za tyto
penize musí b;ft následně také opraven.

. v parku se objevila nová prolézačka a brzo k ní p ibudou další, Máme
obecní lípu a na zastávce od loňského podzimu další, ďhystáme se instalovat
autobusové zastávlq. Nenechme se teroňzovat bezohleáností, vandalstvím,
krádežemi. Opatrujme si obec tak, aby se nám v ní dob e žilo.

Dana Šmídová
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Dechová hudba ZLAŤANKA
Jednou z kobylniclc ch kulturních organizací je Dechová huďba zlaťanka,

Jedná se o občanské sdružóní, ve kterém se_ mohou sdružovat lidé dle určif ch

stanov registrovan ch na Ministerstw vnitra ČR. pod hlavičkou tohoto občanského

,a.uz.ni ,iroti,3ák je již zjeho názvu patrné, dechová hudba Zlaťanka, Stanovy

pr.rne v!me^3iiao (piauni, administraiivní, organizační, ekonomick ...), podle

ttereho šu,oot ra kapeii funguje. Dále vymezují celkem početn;.í okuh činností, ve

ti"" 
"r, 

mťrže občanste sdrizent prisobit. Dechová hudba zlaťanka využivá zatim

poor. p.ouo, dechové hudby, reklamní činnost a vydavatelskou činnost.

Dechovou hudbu vrot/ni.i"t založi|i na podzim roku 1994 místní mladí

muzikanti pod vedením kapelnfta Ladislava Hrdličky za velké lodp9ry obecního

adu. první vystoupení nóvé kapely se konalo 8. května 1995 kp íležitosti oslav

50. v ročí osvobozini od 2. sveiové války, které se tehdejší zastupitelstvo obce

rozhodlospojitspolusoslavaminověvznikléhoDnematek.Natomto
premiérovém vystoupení- pok til tehdejší starosta ing. Lubomír_ šrníd novou

[ltyini"tou kaielu pod rlarvem z|aťillka. Ihned po tom1o prvnítn vystoupení

lrisíy r." kapele nabídky od po adatelri rrizr ch kulturnlch akcí.a.tlm byl ričel

zatozenitéto kapely ,p"t"ten.- z|uťanka vyhrává na plesech, tancčních l,ábavách,

koncertuje a zueasmuje se r m; ch p ehlídek a festivalr1. 1_1lavnírni nkccmi, na

Ř.r: 
"i, 

žtturryuhraje, jsou vsat< noa nebo hodové zábavy, ktcró z.cjnrórra v okolí

il; 
" 

na Hustopečsku kazdorocne oá kuětnu do konce listopadrr alrsrllvujc témě

každ ť den.

oď.uerro založeni má Z|aťanka k letošnímu roku na kontě p es 300 vystotrpení,

R tomuto číslu když p ičteme ještě zkoušení a společné ne_bo. i intlividtrlrlní

nacvičování, vycházi.jk..n rict hodn čas, kten členové z|aťanky tnusí svónlu

koníčku obětovat na rikor sr" Ótr roain, jin ch zájmi a povinností, zc1ntóna

pr"."*i.t. od založeni se ve ZlaťaÁce zŇznych d vodri (pracovníclr,

loravotnictr, morálních, nebo i kvalitativních) vyst ídalo p es 5,0 členrl z r zn ch

obcí. od za|ožení v kapele prisobí dodnes pouze zdeněk staňa, Ladislav l,lrdlička,

Ji í Pecl a s menší pr..t,iut oo Luboš Bedná . Současná sestava Zlaťanky:

klarinety: petr Novotn (čejkovice), Zdeněk oslzl (Velké Bílovice); k ídlovlql a

á.utEi xaaek Jež 1eeaiicirovice;, naaek pokorn (Mork vky), Zdeněk Staňa

isiuió"l; tenory: rvrurtin Brychtá (K epice), Ladislav Hťlilkl (Kobylnice);

irproiáara tibka: riri Iraatejka 6atvicej; ftombony: Ji í Pecl (Kob,T::l:,!:!^",l

i á.á (šlapanice); tuba:peiSadílek(Němčičky); bicí:DanielTolásek(Sakvtce);

zuftou, technik: Iytitan ozuuera (Kyjov); ,pniiii Markéta Luskačová (želetice),

Rrlžena polominiová 1šakvice;, lun s"emr (Velké Bílovice), Václav Kosina

1Nit<oteice;. Věkov,_ p.rr.e, 
,Ét.nt 

;. a_si 30 let. Zlaťanka spolupracuje i

s profesionálni*i *u"iti*t , nap . Jaroilav.Humpolík dlr|gent, |udební 
skladatel

a sólista na klarinet a s*Óiorr;^Karel Matiaš - člen Posádkové hudbY Olomouc,

aranžérasólistanaklarinetasaxofon;ondejJwčeka-členolomouck
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filharmonie a orchestru brněnského Janáčkova divadla, sólista na trubku; Marek
Lukáš - člen dechové hudby Misťíňanka, sólista na trubku; a další...
Jednou z finančně velmi náročn ch akcí je pro takovou dechovku vydáni

zvukového nosiče, zlaťance se za p ispění sponzor tato akcejiž dvakrát poda ila.
První zvukoqi nosič ve formě CD i MC spaťil světlo světa na podzim roku 1999.
Má název Na zdraví a finančně jej podpo ili ťrrmy Autodihá Lejska Šitbo ice,
zámeěnictví kosina Šitbo ice, spojprojeŘ Bmo, obec kobylnice a"velkou měrou
stavebniny Čegan Šlapanice. Nahr}vka byla provedena v Tonstudiu v Dolních
Bojanovicích pod taktovkou dirigenta pana Jaroslava Humpolíka. Druh zwkov
nosič ve formě CD i MC vydala ZlaťaŇa v roce 2003 i má náaev Naše láska
nekončí. Tento projekt podpo ili zámečnictvi kosina Šitbo ice, Roučka - slévárna
Brno-slatina a obec kobylnice. k nahrávání byla použita zasedací místnost
obecního ri adu v kobylnicích, kterou z|aťaŇa vy ivá k pravideln m zkouškám
jiŽ od svého za|oženi. Po technické stránceji pro čely nahrávání vybavila vlastní
zvukovou aparaturou.

Největší reklamou pro každého umělce je kvalitní q kon na jevišti odměněn;
potleskem obecenstva. Jistě velkou reklamou však je i vystoupení v televizi di
v roálase. Zlaťattka v roce 1997 dostala nabídku od České televize pro natočení
jednoho z dílri cyklu klub p átel dechovky, kter se vysílal v srpnu téhož roku,
Ještě p ed tim a i několikrát potom zaznělo její jméno z televižori zrist jejího
uměleckého vedoucího pana Jaroslava Humpolíka a kapelníka Ladislava Hraii8ty,
kte í dostali pománi za zlaťaŇu i do dalších po adri, více štěd ejší k milovníkrim
dechovky jsou však rozhlasové stanice než televizni. zlaťanku mižeme sl; chat
témě každ den a to na vlnách Českého rozhlasu Brno, Radia proglas, Radia Jih
nebo i na vzdálenějších vlnách Českého rozhlasu praha, České Buďějovice, plzeň
'v 

l"'osoi. roce se zlaťaŇap ihlásila na mezinárodní soutěž mal ch dechov ch
orchestr zlatá k ídlovka, která se koná jednou za dva roky vHódoníně. v této
soutěži uspěly takové kapely, jako je Misťíňanka, Žadovjáci,-Bojané, atd., Jedná se
o nejq znamnější akci takového charakteru, které se zlaťinka za dobu své
existence zričastnila.

závěrem bychom vám chtěli pop át pěkné chvíle strávené p i muzice kobylnické
dechové huby Zlaťanky,

Za Zlaťarku Ladislav Hrdlička - kapelník
Nejbližší akce DH ZLAŤANKA:

SO 3. července
SO 17. července
NE l8. července
SO 24. července
NE 25. července
SO 14. srpna
NE 15. srpna

Jezeíany - Maršovice
Popice u Hustopeč
Popice u Hustopeč

?eletice u Kyjova
Zeletice u Kyjova
Bohdalice
Morkuvky

PO ló. srpna
NE 22. srpna
PO 23. srpna
SO 4.zá í
SO l8. zá í
SO 25.zětíí
NE 26.zitíí

Mork vky hody
Krumví hody
Krumví hody
Moká- Horákov hody
Mokrá babské hody
sitbo ice hodv
Šitbo ice rrody

pouť
hody
hody
hody
hody
hody
hody

l,
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KAUZA ,,D)TA1NíK"

Cel život, pokud jsem něco nevěděla, zeptala jsem se toho, kdo mi
mohl poradit: doma rodičťr, ve škole uěitel , v zaměstnání nad ízen ch.
Nedělá mi problém zeptat se na okresním nebo krajském adu, na
ministerstvu. Nikdy jsem se nesetkala s odmítnutím rady nebo odpovědi.
P ekvapivě jsem narazila až u kobylnick ch občan , Tady jsem se mimo
jiné dozvěděla, že ,,ta obecní rada by snad chtěla mluvit do všeho i do
provozu mate ské školy."

Ale vezmu to trošku z jiné strany, Obec je z izovatelem p íspěvkové
organizace Základni škola Kobylnice, jejíž součástí je i mate ská škola.
Chod této p íspěvkové organizace obec zajišťuje pomocí několika set tisíc
korun ročně ze svého rozpočtu. A podle zákona,,obec je povinna spravovat
sv j majetek hospodárně,"

Já osobně považuji mate skou školu za ve ejnou službu. Slouží
samoz ejmě p edevším rodič m a dětem, kte í ji využívají. Dokud byl klid,
neměla obec žádn dťrvod zasahovat do zaběhlého chodu mate ské školy.
Ale najednou se zaěaly ,,objevovat zvěsti", že tu se něco rodičťtm nelíbí,
tam nebylo některé dítě p ijato na celodenní pobyt, jiné p išlo ze školky
špinavé a mokré, nezvykle mnoho dětí nejede na školku v p írodě....
Protože všechny zvěsti byly v rovině ,jedna paní povídala" a žádny z členťl
rady nemá dítě ve vhodném věku, takže nem žeme posoudit, jaké poměry
ve školce panují. Nakolik je naše mate ská školka tím, óím by měla b t a to
,,službou rodičťrm i dětem" a nakolik je diktátem zaměstnanc školky
rodičťrm. Prosadila jsem v radě obce (protože jsem zvyklá ptát se) dotazník
pro současné i budoucí uživatele této služby v domnění, že by nám mohl
b t vodítkem, co ve školce funguje dob e a co by bylo pot eba změnit a jak
to změnit. Ale se zlou jsem se potázala jak já, tak celá rada obce.
P esto sistále myslím, že:

1. pokud má školka sloužit, je nutné znát pot eby těch, kten m slouží.
2. pokud obec zajišťuje provoz školky nemal mi finančními

prost edky, má povinnost kontrolovat, zda jsou prost edky
využívány hospodárně, jestli školka opravdu slouží,

3. pokud má zizovatel, tedy obec, v rimyslu školku opravovat, musí
zjistit jaké jsou pot eby jejích uživatel , aby nebyly provedeny
stavební pravy, které zabrání tomu, aby školka plnila své poslání.

4. pokud má školka v naší obci fungovat, je pot eba, aby měla
dostatek žáčkťt.

Pokud se nestane školka ve ejnou službou a bude diktátem pro rodiče
(tehdy a tehdy je školka zav ená - toto musíte odpracovat - vaše dítě
nebude ve školce tak dlouho, jak vy pot ebujete, ale tak, jak ekneme my -

žádná změna organizace provozu nep icházív vahu), budou rodiče hledat
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jiné..školky, které jim vyjdou vst íc vjejich potebách. A potom m žeme
školku zav it a pro budovu hledat jinb-využití. prost edniótvím dotazníkujsme pot ebovali mimo jiné zjistit na co se p edevším zamě it p i letošních
stavebních rjpravách školky v ceně 2 600 0oo kč tak, abychom ze školkyneudělali ,,mrzáka" a aby to nebyly nehospodárně proinvestované
prost edky.

omlouvám se tímto vš9m, kten ch se dotklo to, že jsem v radě
prosadila dotazník pro rodiče. podle posledních zpráv jich žase tak moc
nebylo, jen byli n99!e slyšet. Kdo ví, možná proÓ, že ,,potrefenáhusa..." Jediné co Vám mohu slíbit je, že pot<uci ouou mit o něčem
rozhodovat nebo spolurozhodovat, vžaycry'si budu ňĚo"t maximum
informací, které mi umožní rozhodova1 oópovědně pro dobro věci.
Stejně jako jsem to udělala v p ípadě naší máte sre Srótry.

Tímto také prosím všechny rodiče, kte í mají zálem na dobrém fungování
školky, aby dotazník vrátili vyplněn t eba po termínu, abychom měliz čeho
vycházet. Jsem k dispozici rodičťrm xazdeno dítěte k vysvětlení podstaty
otázek dotazníku, p ípadně vyslechnutí námětťr a názórů, i"r nv mohlá
obec p ispět k lepšímu plnění čelu mate ské školy.

p.s. v bec si nemyslím, že naše mate ská školka je snťrškou všeho
nejhoršího, Naopak s ctou se skláním p ed prácí paní učitelky
u.těšené i paní učitelky wagnerové, Já bych tuto piaci ne'oyta schopná
dělat ani pťrl roku, .mož.ná ani p l dne. vysoce'oceňuji pedagogické
zkušeností, díky kteri m jsou si scnópny poradii 's 

vličnóvou,
s.nejvhodnějším termínem nástupu do škoiy,-s jak m nasazením se
věnují dětem, navštěvují s nimi kroužek te-ámi't<y, jezdí do plavání,
organizují jiné aktivity.... p esto si myslím, ze eašio vživotě nastává
okamžik, kdy je pot eba některé zažité zvyklosti změnit tak, aby nebyly
p ítěží a změnami se dosáhlo lepšího,,povět ť'. Ráda bych vca-ota, z'oá
tento okamžik v naší mate ské školce nastal nebo ne.

p.p.s. první pečlivě vyplněné dotazníky svědčí o tom, že mnozí rodiče
pochopili naši snahu tak, jak byla myšlena. Těm up ímně děkuji za vyplnění
a těším se na další spolupráci.
o luli i. z_a ten, kterli se nám vrátil zmačkanli a bez podpisu, Vypovídá
p ekvapivě mnoho o svém autorovi. Témě lište to nebyt niráo z rodičťr.protože. se nepodepsal, nepovažuji ho za partnera pro dialog. Byl to spíš
9bia!, kte4 má pot ebu kolem sebe ší it otiávenou átmosreiu] A té se chci
bránit a ubráním se pozitivním p ístupem k problému.

Dana Šm ídová, starostka
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50 let Kobylnické kopané

V letošním roce budeme po ádat slavnostní akci k p íležitosti 50. v roěi založeni
kobylnické kopanó.Akce bude probíhat 26. a 2'l .6.2004.
Historie.
Kažďé vyznamné jubileum se stává p íležitostí ke vzpomínání.

Kopaná se hrála již od roku 1933 zhraba šest let. H iště tehdy vmiklo na obecním
pozemku v Hloušku v pro toru od mostu do Šhpanic podél potoka k Ponětovicím.
Obec pronajala, podle zachovan; ch doklad bez náhrad, volné užívání hŤíště po
dobu l0 let.
Tento počátek období kopané byl nesmírně těžlc . Počínaje zbudováním h iště,

vybavením hráč to nebylo nikterak na tehdejší dobu jednoduché. Ale nadšení a
houževnatost všech, kte í tento sport milovali, byl zárukou toho, že se kopaná
v Kobylnicích hrála a podle pamětníkri i dob e,
Druhé období kobylnické kopané začíná p ed r. 1954, kdy díky několika

jednotlivcrim byly vytvo eny podmínky pro založeni oddílu kopané.
Oficiální za\oženi se datuje od podzimu 1954, kdy se začala hrát p átelská
registrovaná kopaná.
Podle zántamri se první p átelslc zápas uskutečnil 12.9.1954 na upraveném h išti

mezi mužstvy:
Sokol Kobylnice - Tatran Šlapanice s r4 sledkem 6:2

Mistrovské zápasy začalo mužstvo hrát od sezóny r. l955.
Během těchto let se na h išti vyst ídalo p ibližně 300 híáč .

S budováním h iště od roku 1953, kde stojí dodnes, bylo nutné uvažovat i
o kabinách, kde by měli hráči možnost se p ipravit na zápas nebo trénink.
V počátku k tomu sloužily prostory v sokolovně. S postupem času se zjistilo, že i

t5rto prostory jsou nedostačující a začalo se s vybudováním nového sociálního
za izeni, které by odpovídalo dnešním požadavkrim. Tak bylo p ikročeno v roce
1 987 k q stavbě kabin a sociálních zaíizeni jako součást budovy sokolovny.
Současně bylo nutné věnovat péči i hrací ploše a okolí. Postupně byla vylepšena

zatravnéná plocha a zavedena odpovídající závlaha. Zbudovány lavečky azábrany
za brankami. V roce 1984 byl zbudován na h išti sklad na ná adí, kryté st ídačky
pro hráče a osvětlení h iště.

Tento u. čet je jen p ibližn , během těch let se toho udělalo mnohem více.
Kažďy rok vyžaduje hodně risilí pro ridržbu aprovozkopané. Dfty všem obětaq m
pracovníkrim, kte i věnovali a věnují svuj voln čas pro rispěch kopané.
P iblížili jsme Vám historii kopané Sokola Kobylnic, Pro mnohé to jsou i

vzpomínky na chvíle mládí, které však nebudou nikdy zapomenuty.
Podklady pro tento článek byly použity zbrohxy, která bude vydána k 5O.v ročí
kopané.
Brožurka je publikována na záklaďé vzpomínek hráč , trenérri, p ízrivcri a
patTlětníkťl kobylnické kopané, kterou s největším silím sestavil pan Rudolf
štepanek.

*

Program akcí k p íIežitosíi 50. u ,ročí kopané
v Kobylnicích

V sobotu 26.6.2004

14,00 hod sehraje zápas,,B" mužstvo s v běrem kobylnick/ch..Starych
pánri"

16,00 hod sehraje zápas,,A" mužstvo s t}mem,,A'. mužstva ze Šlapanic

po skončení obou zápas bude v sále sokolovny slavnostní
schrize oddílu kopané, na které budou p edány upomínkové
p edměty zasloužilymčlen m kobylnick8 kopané. 

'

20,30 hod taneční zábavav parku p ed sokolovnou, k tanci a poslechu bude
hrát místní kapela FLASH.
BohatáTOMBOLA.

Během celého odpoledne a večera bude zajištěno chutné občerstvení.

V neděli 27,6.2004

sehrají žáci,,Žákovsk turnaj" v běr soupe není ještě up esněn; . vše se
dozvite z plakátťr.

PozvÁNKA

Tímto bychom chtěli
kobylnické kopané.

poz-lat všechny občany na oslavy 50. v}ročí

V; bor oddílu kopané
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URérRg z ÉgoniQy o6ce

Na těchto stránkách se m žete seznámit s originálem a p episem zápisu z paměfní
knihy obce Kobylnice, která je uložena v archivu.

aofu nejstarší:

Kofu[nice

jinQ 1{o6etnice, též Kobkí|y, ,ues a tiuak jifroujcfioďně aď cBrna na 10 fun
p i6[:Ěně azdóftné na feaém 6 efru potofut Q!čfy.
fi7zfofra o6ce a pofnosil s*fi futt

Ofolfí ,ulptněno usazeninami t etifrorními a čtprtafiomími. 'I/e tratícíi
g (Daors jsou písQy mioceanní, rup iLryE nápfavem,

qé" fuajirl 61[va[nž proměněn čtauěfom Les1 ,ryfujcen1, potodsw en
a frróze a z 6ažintrytrlo en1 2 ryíníQy. oEď[í frďs{g, si[nite, cifre[na a jirui ďík
ruQy fiísfu měníva$ a mění tpá nost naší o6ce i ofolft. ryprá.uějí pamětníci, že
I{Iouše{h laf forycem a témě ašcfy ďom1 ďo [et taSO isou staT)ěn) z ,,fulťáni'
uďěknjcfr u t{ťouš Jl.



l1

Budeme mít krásnou školičku lt!!!!!!

Štastn národ, kter má hojnost dobr ch
škol a dobr ch knih o vychovávání mládeže
dobré p edpisy nebo zyyky.

J. Á. Komensk

slyšela jste to paní? ve škole i vmate ince pr dostali volno... to už jim nestačí
ani prázdniny.,. a po nás by po ád něco chtěli..., vést nějalc kroužky, teď chtějí
dokonce prj,pomoct sriklidem - no hniza, jak si to p edstavujou, dělat někde
zadarmo.,.. a dějou se tam strašn věci.,.. mrij kluk zase p išel ze školy se
zablácen ma botama... musím prát školce povlečení... ale já to tak nenechám....
užjsem si stěžovala...

Neslyšeli jste to někde? Já to poslední dobou slyším ze všech stran. Někdo prostě
umí jenom nadávat. Na chodníku, v parku, v obchodě....

Naštěstí nejsou všichni takoví. spousta rodič a dalších obyvatel obce nám fandí, a
tak se v zimě 2003 naše škola zaěala měnit Dostala nová okna, která p ispěla
kcelkovému zlepšení vzhledu budovy a snad i krispo e tepla. pro děti to
zramenalo několik dní volna, pro mnohé z nás několik dní d iny. Nejd íve jsme
museli vyklízet, vše zakq vat, stěhovat z jedné místnosti do druhé. pak zase
všecbno zpátky a uHizet, uhizet a zase u]rJizet.. . Vše zvláďly naše paní školnice i s
rodinami, pracovnice školní kuchyně a pedagogičtí zaměstnanci, za to jim pat í
dík.

vše jsme p ekonali a školní rok pokračoval. Nejen v}ukou, ale i mnoha akcemi.
Některé jsme organizova|i zvlášť, jiné ZŠ a MŠ společně (brusleni, plavání,
sportovní a rn-itvarné soutěže, návštěva divadelních p edstavení, vánoční vjlstava,
sběr starého papíru, keramika, vylety, škola v p írodě, taneční koužek, hra na
flétnu, počítačoq kroužek). všechny t5rto akce se konají za vydatné pomoci dvou
dobrovolníkri, všech paní učitelek zš a Mš, paní vychovatelky, které mnoho věcí
p ipravují a dělají ve svém volném čase, často o sobotách a nedělích. Dostáváme
také sponzorské dary od místních a také od vzdáten ch íirem, kter m není zcela
jedno, jak děti na malé škole oslaví MDD, maškarní ples apod. Momentálně
sháníme sponzora na koupi keramické pece, aby děti mohly mít keramiclc kroužek
na škole. Ozve se někdo?

Ke Dni Zemé (22.4.)jsme zorganizovali několik akcí. Školni družina spolu se 4. a
5. ročníkem vyčistila školní zahradu, další den jsme všichni opékali špekáčky, ve
st edu a čtwtek se všechny děti pustily do riklidu ve ejn ch prostranství
v Kobylnicích. Posbíraly spoustu odpadki, které pak pan Dolanslo_ odvážel.
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kobylnice opět trošku prokoukly a snad se pak někdo i zastyděl, když něco
odhazoval nazem.

A co nás čeká? Letos o prázdnnách projde celá škola velkou rekonstrukcí díky
celému zastupitelstvu obce kobylnice. Na školní zahradě byly namontovány nové
d evěné prolézačky pro děti, budou vyměněny školní lavice a židličky. v p íštím
školním roce, pokud bude zájem, bude kroužek anglického ja4rka.

Myslím si, že se škola stává prioritou a práce v ní bude všem dělat radost.

Na ávěr uvádím ukázku slohové práce L. Maza|ové ze 4. ročníku:

t/. l
'Ua,n fuJril-

il.q, F /"r- ,a,,^i. í,.U.' ,U.- Á*zht>z-l/7,c---,/,/

Děkuji všem zaměstnancrim zš a Mš, kte í pracují na naší školičce i těm, kte í
zastupují za nemocné a pomáhají tak, aby se všem dětem ve školce i ve škole líbilo,
Také všem ostatním, kte í jsou ochotni vždy pomoci, když je poťeba.

Mgr. Martišková L, ed.školy ( ZŠ a MŠ)
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rŘrĎup oDpADy

O tom, že odpady jsou v dnešní době velk_fm problémem, asi nemusím nikoho
p esvědčovat. Dokonce ani o tom, že ťíděním odpadri se ulehčuje jejich následné
zpracováni a také se brání ničení životního prost edí.
Naše obec se }etošního roku zapojila do systému EKOKOM.
Pro nás všechny z toho plyne následující: čim více
druhri odpadu budeme t ídit, tím více se zasfoužíme o
ekologické zpracováni odpadťt. Bude docházet k menšímu
poškozování životniho prost edi a v neposlední adě čím
více t íděného odpadu se v obci nasbirá, tím větší
ekonomicky p ínos to bude znamenat pro obec. Za každy
rozt íděnl odpad obdržime určitou částku, kterou mrižeme
použít pro da]-ší rozvoj odpadového hospodá stvi-nákup
konte j nerťr, pytlri, vakri, pomricek ekologické v uky a
podobně. Vybízín tedy všechny oblrvate]-e7 aby se
zapojiJ-i do systému t ídění odpadri v naší obci. Pokud
se systém EKOKOMu rozběhne, mriže to b t pro nás všechny
ekonomick m i ekologick m p inosem. Protože informace o
tom, jak odpad do které nádoby pat í nebo nepat í
p icházely už dost dávno, postupně nebo se pr běžně
měnily, p ipomenu ve zkratce, jak u nás má fungovat
systém sběru, t ídění a likvidace odpadu:
Popelnice - sběr provádi firma SITA Moravia j ednou za 2
t dny, vždy ve st edu sudého t dne. Pokud se termín
zméni, vždy ťo p edem oh]-ásí obecní rozhlas.
Pracovnici jsou povinni vysypat popeInice, odvézt i
odpad v pytlích vedfe popelnice, uklidit komunikaci od
riletri odpadu, vrátit popelnici zpět na misto, na kterém
byla p istavena.
Občané jsou povinni v den svozu odpadu p istavit
popelnici na ve ejně p istupné místo, po vysypání ji
uk]-ídit.
do popeJ.nice pat í:

/ veškery domovní odpad vznikll p i běžném provozu
domácnosti

do popelnice nepat í:
x ve]-koobjemov1, odpad
x uhynulá zví ata
x kapaliny
x látky žiravé, v bušné, zápalné, lehce

vznět]-ivé,
x zemina, kamenj-vo, stavební suť

14

x materiáIy ohrožující zdraví nebo bezpečnost
1idí

Všechny složky odpadu, které se v naší obci t ídí je lépe
odevzdávat do p íslušn; ch nádob pro t ídění.

Vaky na PET lahve: jsou k dispozici stá]_e v parčiku
vedle zák]_adní školy, za tento odpad )iž nyni dostáváme
slrmbolickou částku. Každá PET láhev, kterou nedáme do
popelnice a]e do vaku se vyplatí dvakrát. Nemusíme za
ni platit svozové firmě, která odváži popelnice a
dostaneme za ni naopak penize zpátky.
Kontejnery na sklo: jsou stále p istaveny u samoobsluhy, jeden kontejner je na
bílé, druh na barevné sklo. Tento odpad je likvidován bezplatně, takže pokud
vyt ídíme sklo do kontejneru, nemu íme platit likvidaci z popelnic.

do kontejneru pat í:
./ lahve od nápojri
./ tabulové sklo
{ sk]_eněné nádoby

do kontejneru nepaťí:
x sk]_eněné ]_ahve od chemiká]_ii
x zrcadla
x autosk]_o
x drátosk]_o
x keramika a porcelán

pytle na nápojové kartony:každá domácnost si vyzvedne oranžovy pytel na tento
odpad na obecním adu, sběr se bude provádět z p edem určen ch míst

v termínu, kter bude vyhlášen obecním rozhlasem. p edem určená místa jsou
tato:

o k ižovatkaulic Táborská, Ponětovická
o u hasičské zbrojnice
o k ižovatka ulic Praťecká, Na Budínku
o k ižovatka ulic Sokolnická, Krátká

Staq papír:sbirá ško]_a vždy na ja e a na podzim. Je
v chovné je podpo it tim, že jim papír st ádáme. Tento
sběr se vyplatí dokonce t ikrát: 1) děti se učí
hospoda it, 2) nemusíme platit likvidaci papiru
z popelnic, 3) ško]-a má ze sběru finančni v těžek.
Ostatní složky odpadu se sbiraj i vždy 2x do roka po
vyhlášení obecním rozhlasem. Jedná se o železn šrot,
velkoobjemov odpad, akumulátory, pneumatiky, vlíbojky,
záŤivky, upot ebené oleje, zbytky spot ební chemie,
baterie z kapesnich svítilen, kalkulaček a pod., zbytky
barev a rozpouštědel, chladničky.
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stavební odpad je povinen každl občan likvidovat zvfášť
do kontejneru| kter1, si objedná a zaplatí mimo systém
zaveden obcí.
Nepoužité ]-éky je nutno vracet do speciálnich nádob
v ]_ékárnách.

Uvedeny systém platí pro všechny
nepodnika)ici. Právnické osoby
podnikajíci, p i jejichž podnikání
povinny zajistit ]_ikvidaci těchto
z podnikate]_ské činnosti buď smfouvou p ímo s firmou
oprávněnou k likvidaci odpadri nebo prost ednictvím obce
saa,ostatrtou sm7ouvou, na 1ejimž podkladě j im bude
oprávněná fírma odpad ]_ikvidovat.

PARK u Sokolovny

Jak jistě víte, park navštěvuje široká ve ejnost od maminek s dětmi, p es
dospívající mláďež až po drichodce.

všichni bychom se tedy měli snažit, aby byl park dristojn m místem pro
odpočinek všech občanri a aby se zde všichni cítili dob e. Ne vždy tomu tak je.
poslední dobou se zde množl nešvar a to slušně ečeno (ač to mi neuvě iteňě)
vykonávání fyzickych poteb člověka vzákoutích parku a odhazování
hygieniclc ,ch pot eb.

upozorňujeme občany, že k tomuto ričelu je zde návštěvníkťrm parku
zdarma p ístupné wc v čase otvírací doby hospody na sokolovně. Doufáme, že
tento nešvar z našeho parku brzy vymizi.

Musíme však také poděkovat všem, kte í se zde chovají kulturně, neničí
vybavení parku a nevenčí zde psy.

zaruďu obce Milan ulbrich

občany-fyzické osoby
a fyzické osoby

vznikají odpady jsou

16

odpadťt

Krátké zamyšlení

P ed rokem mě zaujala myšlenka známého politika z našeho regionu.Ten v jednom
roáovoru ekl, že ktomu, aby vesnice dob e fungovala, nestačí jen vybudovat její
technické zázemi, ale musí mít také svou duši.

Musíme si p izrat, že ta naše, kobylnická duše není plně v po ádku. Tnípí ji
jednak nemoci staré (chronické), jsou to zažité p edsudky lidi - názory na některé
organizace a špatné vztahy mezi nimi. Ale také nemoci nové (civilizační) -
konzumní zpťrsob života jejich občan a uzav enost k věcem ve ejn; m.

Jsou však mezi námi spoluobčané, kter m na zdravi této duše záleží a
uvědomují si, že na světě jsou driležitější věci, než ty pomíjivé materiální. Tito lidé
neomezují svou aktivitu pouze na nadávání na poměry, ale ochotně se zapojují do
ve ejného života, to vše ve volném čase, zdarma, mnohdy na kor srn_ ch rodin. A
právě proto u této dobrovolné činnosti musíme počítat s tím, že se vyskytnou rrizné
chyby a vše neklapne na l00oÁ. Nebo si snad myslíme, že od dobrovolník
m žeme očekávat práci profesionálního manažera? Zápomě na tuto otrlLzku mriže
odpovědětjen ten, kdo už se někdy do dobrovolné činnosti zapojil.

A proto bych chtěla všem, kte í se starají o kulturní, sportovní a duchovní život
v obci, pop át mnoho pevn ch nervri.

Alena ulbrichová

Světluškou ,pr vod
V sobotu dne 20. b ema2004 se uskutečnil Světluškov pr vod na uvítání

jara. Z časnilo se ho asi 30 dětí zKobylnic. Podle jejich rozzáen ch oček bylo
vidět, že se na prrivod těší. Počasí, i když během odpoledne trochu poprchávalo,
nám však vyšlo. Všechny děti i ty menší vydržely až do konce. Tímto bych chtěla
ještě jednou všem dětem, rodičrlm i prarodičrim poděkovat, že p išli a slibuji, že
p íště budou všichni odměněni sladkostí.
Další světluškov pr vod se bude konat l l. listopadu 2004 na Martina.
Do této doby budeme mít již na pruvod nachystané lepší písničky, které se více
hodí pro děti a dobu. Omlouváme se všem, kter ch se dotkla hudba a chtěla bych
íict, že v žádném p ípadě se nechceme wátit do totalitní doby.
Ještě jednou všem děkuji a těším se na další Světluškov,_ pr vod.

Jana poláčková

Oznámení
Den dětí se p esouvá na 12. 6.2004, aby se ho mohly zričastnit i děti, které jedou
na školku v p írodě. Ve 14.00 hod bude Pohádková trasa, 16.30 hod diskotéka pro
děti a ve 20.30 hod diskotéka pro dospělé.
Diskotéka na ukončení prázdnin se bude konat 3. 9.2004 od 16 hod. v parku p ed
sokolovnou., v p ípadě špatného počasí bude diskotéka v sokolovně.
Up esnění bude na plakátech nebo ponňnkách. Jana poláčková
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SŤrónko pro děti
Ahoj děti,
blíží se prázdniny, a tak pro vás vyhlašuji prázdninovou soutěž o nejkrásnější
obrázek zprázdnn. Vaše soutěžrí díla noste do l0. 9. 2004 na obecní rftád.
v sledky soutěže se dočtete v p íštím čísle kobylniclc ch listri. p eji vám laásné
prázdnny a spoustu zážitl<fl. v dnešním čísle si kutálíme s míčky, vybarvi míčky a
sleduj tunely, kam se dokutálí každ míček. vyst ihni a nalep hráče na konec jeho
tunelu.

Mějte se Adam

yydává obec kobylnice, text neprošel jazykovou pravou.IJzávérkap íštího
ěísla je 20.8.2004. P íspěvky mrižete nosit pí. Karmazínové nebo pí. Štefkové.
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DOTAZNÍK NA KURZ VAŘENÍ
Kulturní komise p i OÚ v Kobylnicích se zam šlela nad možností uspo ádat
kurzy p ípravy pokrmrl se zamě ením na zdravou v živu. Jednalo by se nejen o
praktické ukázky, ale i o skutečnou p ípravu pokrmri. Otázkou však zristává zájem
častníkrl. Možnost uspo ádání tohoto kurzu by p ipadala na období zá i až

prosinec 2004. Skutečná cena bude stanovena až podle počtu zájemcri a druhu
kurzu. Volíme proto formu dotazriku. Pokud máte zájem vyplňte tento dotazrík a
odevzdejte do konce měsíce července na OÚ v Kobylnicích. Zakroužkujte prosím
oblast o kterou máte zájem.

Jméno a p íjmcní:

a) studená kuchyně
b) zelenlnové pokrmy netradiční
c) pokrmy z brambor
d) zeleninové saláty
e) prava dar mo e

uveďte p ípadně další návrh

ZAJEZD DO DIVADLA

Kultumí komise by dále ráda uspo áda|a zájez,d do divadla. Pokud by bylo více
zájemc o zájezd do divadla y Praze, tak by to byl celodewi zájezd s prohlídkou
kulturních památek hlavního města. P edem upozorňujeme, že cena vstupenky na
muzikál se pohybuje kolem 500 Kč, Zájemce o divadlo, prosíme, aby vyplnily
následující dotazník a vhodili ho do schránlry obecního u adu a to do27.6.2004.
Děkujeme. K oblastem divadla p ipište po adí 1 - 5, kdy l : největší zájem a 5 :
nejmenší zÁjem o tuto oblast divadla, u měst to stejné, ale jen od jedničky po
dvojku.

Jméno a p íjmení: počet osob:.........
Muzikál praha
činohra Brno
Opera
Balet
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