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Podzim

Dostává se Vám do rukou podzimní číslo Kobylnickrich listr3,
P estože .1e podle kalendá e ještě léto, je obecně vžit m zvykem s koncem
prázdnin ,,vítať' podzim a automaticky toto období pokládat za podzimní.
Nasvědču;e tomu i p íroda - vlaštovky se chystají k odletu, ráno vstáváme
do stále větší tmy, ochlazuje se. Já sama toto období nemám vr]bec
v lásce, protože ,,ted' už nás čeká zase jen ta zima", P esto i podzim mr3že
b t velice krásnym ročním obdobím, stačí se jen na to podívat z té lepší
stránky: prestává b t ťrmorné vedro, babí léto, pokud se povede neníjen o
krásném počasí ale také o jab|kách, hruškách, švestkách, ji inách, astrách..,
každ, si doplní to, co ho ne.lvíc těší. A navíc po hektickém létu, kdy jsme
toho chtěli tolik stihnout - a určitě jsme si ,,stihli" i odpočinout, se vracíme
k pravidelnému dennímu režimu. Děti chodí do školy a od toho se většinou
odvíjí i životní rytmus nás rodičr],

I na obci, jsme zažili hektické jaro a léto, kdy se p ipravovala a od
poloviny června i prováděla první etapa opravy mate ské školy a školní
kuchyně. P ání se nám vyplnilo, k 1. zá í byla stavba opravdu
zkolaudovaná, Ale není všem dn m letošního roku konec. Chtěli bychom
ještě pokračovat v opravě zvonice, p ipravujeme ťrpravu prostranství v okolí
Poklony a pomníku padl m ve druhé světové válce. A souběžně s těmito
akcemi obec žije dál sv m běžnym životem: sečou se travnaté plochy, uklízí
se odpady vyvezené do Hloušku i jinde a spousta dalších věcí, které ve
svém součtu znamenají velké plus ve vzhledu Kobylnic.

Všimněme si t eba Základní školy. V letošním roce jí p ibyly
v oknech truhlíky s kvetoucími muškáty. Je to zdánlivá drobnost, ale myslím
si, že ;e to;eden z kamínkr3 mozaiky, kten,m se mění obrázek Kobylnic
k lepšímu, Pokud každ,(1 znás p ispěje jen zdánlivou drobností, mal m
kamínkem, budeme mít všichni lepší pocit a určitě i radost z prost edí ve
kterém žijeme. Snažme se vymyslet každy za sebe, čím mohu obohatit
kobylnické společenství, A nebojme se p ispět svou troškou do mlyna,
někdo t eba prací, někdo t eba jen dobn m nápadem. Snažme se dívat na
naše společné soužití z té lepší stránky tak jako na podzim, kten právě
p ichází.

starostka

POZYANKA

Rada obce srdečně zve všechny občany na slar,,nostní ote* ení l. ctap1
rekonstrukce nrate ské šktrly a školní kuchy.rrě. slavnostni otev ení se bucle konat

v neděli l7. íjna 200{ ve l4,00 hodin za p ítomnosti
štědr ch dárcri a dalších vzácn ch hostri

v budovč lnatc ské školy,. po celé odpoletlne bude pr-obílrat den otev enÝch c]veri.
kdy budete ntit tnožnost si prohlédnout opravenou ntate skou školu. školrií kuchyni
a školní zahradu. do které by|y naja e instalovány prolézačky pro dcšti z nrate ské
školy i školní družiny. zájemci si nrohou prohlédnout takcr r;ystavktr prací ciětí
z nrate ské i základní šktlly a vystavu fotografií z prtiběhu stavb}-.

pĚrsxÝ DEN

JeLlnu če;-vnC-.rlotl soboi-u 5.:] CCS:-,,, v ,l.}:o ] l F.cll,.''z-n..'
pronLěrrily v pciráCkr,,vé. I,lcljri j, j sine ná tl.rcit poi kat i, 1l;,,
voclníky, pr:ince;:n1, a _] ine polla.jl:c)vÉ] iri,-.o*it,j . J'
samoz e-jně iaké pino dětí . Dobr, Ýrn -iLtcitei,ii, ne bc, _i ecr,
ečer-ro dobrou ví1cu, t_oho..c-. ocipo,1.ijdn L,-i,.L.l r/!|ii]J1_

ku]-tur:rri koniise pani, --ian,l Pc Lá,:i:i:cva, -<te,.r-ó i : nll ll
uFl ,irnně děkul i. Pc clohodě s r.erioucilt,i iloi-:1, 1llLli.;!,.,:},
družinek uspc áda,li ,,Děi-ské odpoie,jlle", běileir. i:tel í:i:i:,
děti zažiiy ne-jecino dobroclružstvj ill lc]-iacji:ovl i:e;iě.
l.Je_'i l.epší :: nich byly orJrněnč:n1, ::a .,.,,_sl er ji:} ., s!,ii] ěžr,
v pohádkcvě bohaté tornbc]-e neb,.,l]a1 :loLi;e o vrlh-:-.y,.i i]ů,\]
odpoiedne by1o zakonče.rlc- ciětskou,ji sil,.-,teilllL-i, pi1 kteri.:
se za vyclatného p :_spění skr.ipi_n1, !'l;isll ;ner.J; j ,.lěi,,,
vl'rádi}y a st,arší rlosytosti \ži,tailc._,v.] l),,.

St.]]:(],:_;t ka Da;-r.l Š:iii iic,i-.:

Raiia Obce děku_1 e tOut() ce:_.LOu ilr:(1ui_itl1 i:.ll i...url_
komise Janě Po]áčkové i vetlou,:irr, kobizinl6kr.5,jrližirle],:,za uspc ádárií ťé.Lo akr:e, ilierá Si: se.,i_i:,l1a t: -,,.:.":,,,:.
uspěchern . i)ot_t f áme, že br_rcle



INF,oRMAcE

RoZPočET
Rada obce vyz vá všechny, kte í mají v myslu žádat obec o dotaci na

činnost pro p íští rok, aby svoje požadavky sdělili vhodnou formou do 31.10.2004
tak, aby mohly b t zapracovány do náwhu rozpočtu na p íští rok. Zapracování do
rozpočtu ještě není p iznáním dotace, ale od p íštího roku nebudou dotace
poskytovány (až na odrivodněné p ípady) formou rozpočtov ch opat ení a pokud
nebude v rozpočtu p íslušná částka, žádost o dotaci bude automaticky zamítnuta.

Obecní lípa
P i sázení obecní lípy byla vyhlášena soutěž o nejlepší jméno pro naši

obecní lípu, která se má mezitím pěkně ,,k světu". Do dnešního dne jsme obdrželi
prozatim polze 2 náwhy na jméno pro naši lípu a upozorňuji tímto jménem rady
obce, že soutěž stále probíhá a pro vítěze je p ipravena p íjemná odměna. Proto
Vás vyz vám: vymyslete vtipné a milé jméno pro kobylnickou obecní lípu.

KOMISE RADY OBCE
Rada obce rozhodla zíídit:

KoMIsI Šrolsrou A TĚLo\afCHoVNoU a
KoMIsI ŽrvoruÍrro PROSTŘEDÍ A ZE^,fiDĚLSTVÍ
Rada obce tímto vyzyvá všechny občany, kte í mají k problematikám těchto komisí
nějak vztah amaji ájem zričastnit se práce v komisích, aby se p ihlásili k člensM
v těchto komisích buď na obecním ri adu nebo p ímo radě obce nebo starostce.

DRUŽINKY
Vedorcí družinek Michaela Hašková vyzyná všechrry, kdo mají zájem

ďídit nou!, lcroužek nebo se podílet na vedení něherého z lcroužk kobylnichjlch
družinek,'aby se p ihlósili a ianechali na sebe koníakt na OÚ Kobylnice. S radostí
p ivítají všechrty, kdo chtějí pomoci naplňovat volr , čas dětí nějakou smysluplnou

činností.

ŠLAPANICE - obecní ad obce s rozší enou prisobností.

tak zní správn název šlapanického městského adu, Od jarních
měsícťr adujíjeho zaměstnanci v nově opravené budově v Brně, na ulici
Opuštěné č. 2. Na tomto místě majítaké občané možnost vyňdit si většinu

agendy, kterou tento r] ad pro oběany kobylnic vykonává. Nyní několik slov
ke každému odboru městského adu Šlapaňice a k tomu, co si zde
m žeme vy ídit:

odbor dopravy: sídlí v Brně, agendu tohoto odboru není možné
vy ídit ve slapanicích,, Jedná se p edevším o technické prrikazy
motorovl ch vozidel, p epjsy majitelťr vozidel, agendu idičsk ch prťrkazťr,

._odbor regionálního rozvoje: sídli v Brně, vyrizule se zde
p edevším agenda v oblasti rjzemního plánování a státní pámaikové péče.
oběané se _setkávají s prací tohoto odboru p edevším pbtuo mají žájem
stav_ěJ a.pot ebují vyjád ení ke stavbě vpamátkově chráněné zóně-aitv tricísa , .kam-spadají. celé Kobylnice. Žádosti na tento odbor je možné
podávat ve slapanicích na náměstí, pro osobní jednání je nutnó navštívit
pracoviště v Brně,

odbor sociální: sídlí v Brně i ve Šlapanicích. ve Šlapanicích je
mo.žno vy ídit jen část agendy a to jednorázové nebo měsíčně se opakujóí
nebo věcné dávky kzabezpeěení vyživy a ostatních základních osobnich
pot eb a náklad na domácnost, mimoiádné dávky, p íspěvek na péči o
osobu blízkou, p íspěvek na provoz telefonní častnické sianice, p íspěvekna zv šené životní náklady, peněžité a věcné dávky' rodič m
nezaopat en ch dětí, těhotn m ženám, nezaopat en m dětem, p íspěvek
na individuální dopravu, pečovatelskou službu neĎo umístěni v Domě
s pečovatelskou službou. pro vy ízení ostatních agend je nutno navštívit
brněnské pracoviště nebo podat žádost prost edniňvím informační služby
ve Slapanicích.

odbor vnit ních věcí: sídlí v Brně i ve Šlapanicích, občané
kobylnic si zde mohou vy ídit tyto záležitosti - žádost a v dej ob8anského
prťrkazu a cestovního pasu, žádost o v pis z rejst íku tÉstťr, ově ení
podp_isri, ově ení kopií, vy izování rjmrtních iištri, vyoáni dokladťr o uzav ení
manželství, osvědčení k uzav ení církevního sňatku, vydání druhopisťr
matričních doklad , svatební ob ady, p ijetí žádosti o vydání osvědčení o
státním oběanství ČR, změny jménaa p íjmení, p iznánibt"ou.tui.

odbor životního prost edí sídlí v Brně. ve Šlapanicích lze p ímo
vy ídit ggelu rybá sk ch a myslivecklich lístkťt, pro ost'atní agendy se ve
slapanicích p ijímají pou_ze žádosti, vy izovai lze v Brné: pbvolení
nakládání s vodami, stavební povolení k vodním dílťrm, k stavbě studny,
povolení k nakládání s nebezpeěn mi odpady, souhlas s činností, kterou
Tajl b l dotčeny lesní.pozemky, odnětí p dy ze zemědělského pťrdního
fo.1du,_ komplexní vyjád ení odboru zivothihó prost edí z hlediska všech
zákonťr tlikajících se životního prost edí.

obecní živnostensk ri ad sídlí v Brně, vy izuje se zde: zahájení
živností, p erušení živností, zahájení činnosti v provozovně, ukončení
činnostiv provozovně, změna statutárního orgánu, vyoani duplik'átu, vydání
změnov ch živnostensk ch listťr, vydání osvěóčení. Ýšechny žáoosti
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lze podávat ve Šlapanicích prost ednictvím informační služby, pro osobní
jednání je nutno navštívit brněnské pracoviště.

Stavební ad sídlí v Brně, jedna z pracovnic stavebního ri adu je
p ítomna každ ední den a jejím prost ednictvím je možno si vyjád it
veškerou agendu stavebního rj adu. V Brně se vy izují tyto agendy: zemní
rozhodnutí, stavební povolení, změny dokončenl ch i nedokončen ch
staveb, kolaudační rozhodnutí, povolení odstranění stavby, změna užívání
stavby, ohlášenídrobn ch staveb, stavebních prav a udžovacích prací.

K rozhodnutí o p emístění městského ri adu Šlapanice na
pracoviště do Brna došlo nezávisle na názoru obcí, které do jeho správního
obvodu pat í, takže i starostové a zastupitelsfua nás-obcí kterl ch se to
t ká, se o plánovan ch změnách dověděli, áž už rozhodnutí bylo koneěné
a nebylo možno je změnit. Pro mnohé z nás bude vy izování v Brně
nevlihodnější než dosud ve Šlapanicích. P esto ti, kte í opravdu mají velké
problémy s dopravou do Brna, mají možnost většinu sv ch požadavk na
městsk rj ad Šlapanice podávát prost ednictvím informaění služby
v budově adu ve Slapanicích a potom čekat, co jim p íslušn odbor
odpoví. Vlihodou nového pracoviště v Brně na ulici Opuštěné je p edevším
skutečnost, že pracoviště, která byla rozpt lena r zně po Brně (Koliště,
Obilní trh, Gorkého ulice), jsou soust eděna na jednom místě, navíc p ímo
proti budově je zastávka kobylnické linky - autobusu ě. 48, takže pokud
Vám občan m dělá problémy pěší chťrze, vystoupíte na prvnízastávce od
koneěné u Tesca, p ejdete silnici a jste v budově městského rj adu
šlapanice.

Vlastní studna: v,_ hoda i riziko

Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z ve ejn ch
vodovod , ale z vlastní domovní studny. Další miliony využívají vlastní sfudny na
chatách a chalupách během víkendri a dovolen ch, Mít vlastní studnu je v hoda:
voda je vždy ěerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá ,,aleo'. Není-li o
studnu pečováno, nemusí b t levn m zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a
zdravotního rizika. Víte vubec,jakáje kvalita vaší vody?

Odpovědnost za kvalitu vody
PoužíváJi někdo studnu jen k zásobování své domácnosti, ádn p edpis

mu p ímo neukládá nechat dělat rozbory vody. Neuděláto zaněj ale ani nikdo jin .

JeJi však tato studna využívána též ke komerční činnosti, nap . pro zásobování
restaurace nebo ubytovacího zaíu.ení, pak jejímu majiteli, resp. provozovateli,
ukládá zákon o ochraně ve ejného zdraví určité povinnosti, včetně pavideln ch
kontrol kvality vody. Občas si nechat zkontrolovat kvalitu vody by si však měl
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majitel každé studny, minimálně z drivodu odpovědnosti za své blizkí kte í vodu
používají.

Zdroje znečištění a zdravotní rizika
voda mriže vypadat i chutnat q bomě, a p esto b t závadná - člověk

sv mi smysly p ítomnost mikroorganismrl a většiny chemic fch látek prostě
nepozná,

Netěsnící septiky_a fu^py, nesprávné skladování hnoje nebo voln pohybniat v okolí studny mriže velmi pravděpodobně vést kJ kontaminuói-uoáy
škodliv mi bakteriemi a viry, které mohou b t p íčinou mnoha vážn chinfekčních
chorob, riplavicí počínaje a virovou žloutenkou typu A konče. I ,,obyčejné''
prrijmové onemocnění mriže vést u mal ch dětí nebo oslabenych osob k iazig^
následkrim. skutečnost, že voda ze studny je dlouho používána bez jalc ctrkoli
pozorovan; ch nep ízniv5ich drisledk , ještě neznamená garanci její nezávadnosti.
u pravideln ch uživatel takové vody se snad mťrže v vinout iolerance k těmto
bakteriím, ale onemocnět mohou jak návštěvy a malé dÉti, tak uživatelé samotní,
pokud se v d sledku rim chp íčin jejich imunitní systém oslabí.

Nejčastější p íčinou chemické kontaminace vody jsou u nás dusičnany.
Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používáni hnoJiv a riniky odpadních
vod_ ze žump, septiku a hnojišť. U mal ch dětí mohou ,iisobit t-.
methemoglobinémii neboli modrou nemoc kojencri, u všech věkov ch kategoií
jsou považoviny za mohté riziko pro vznik někteq ch chroniclc ch chorob, včJtně
rakoviny.

vodu však mohou znečistit i stovky rťrzn ch člověkem vyrobenlich a
používan; ch toxick ch látek typu pesticidri, rozpouštědel, teku! ch paiiv atd. podle
činností provozovan; ch v blízkém i vzdáleném okolí studní.

, Nesmíme zapomenout ani na nežádoucí látky p írodního privodu, které se
1ohorr místy do vody dostat z geologického podloží. P ítomnost některYch pozná
člověk podle zbarvení keramiky nebo prádla (žslezo a mangan) nebo usázeniny na
stěnách varn ch nádob (vápník a ho čík) - obvykle só však nevyskytuji ve
zdravotně ávadném množsM, naopak určitá p ítomnost vápníku a 

-ho 
číIiu ve

y9dě je žádoucí, protože pomráhá chránit p ed vznikem ady civilizačních chorob,
Jiné p írodní látky však člověk nepomá - nap . arzen, fluóridy nebo radon - ani
kdyžjsou ve vodě obsaženy ve skutečně nebezpečném množstvi.

Ochrana p ed znečištěním
studny nemají kolem sebe ádné ri edně stanovené ochranné pásmo, jako

je tomu u vodních zdrojri pro ve ejné vodovody, a proto riziko jejich ohrožení je
vysoké.

Nejbližší okolí studny (min. 1 - 2 m) musí mít vodotěsnou dlťbu nebo
jinou rwnocennou praw powchu vyspádovanou směrem od studny tak, aby
dešťová voda i voda z pumpy mohla volně odtékat pryč.



7

Do vzdálenosti nejméně l0 m by neměla mít p ístup z-liíata, nemělo by se zde
hnojit ani skladovat hnrij, používat prosťedky proti škridcrim a plevel m, naftu,
olej a chemické čistící prost edky či rozpouštědla, m t auta a vyionávatjakékoli
činnosti, které by mohly ovlivnitjakost podzemní vody. Je nutné kontrolovat, zda
žumpy a septiky jsou skutečně vodotěsné, nikdy do nich nevylévat nebezpečné
chemikálie a dbát najejich včasné vyváženi.

péče o studnu
I(aždá stavba poťebuje pravidelnou ridržbu a o studni to platí dvojnásob.

2 - 4 x ročně je nutné zkontrolovt nejen technické za ízení studny, ale p edevším
vodotěsnost k?fu, K.yt by měI b;ft uzamčen a bránit vniknutí nejen vody, ale i
nizn; ch živočichri, Jednou za několik let je vhodné studnu ceiou vyčárpat a
vyčistit, cožje však možnéjen u šachtov ch studní,

Kontrola kvality vody
Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. ve

skalnatém podloží stačí nap ,jedna puklina, aby se znečištění dostalo stovky metr
daleko. odhaduje se, že u více než poloviny studní v ČR voda nevlhovuje
hygienic! m požadavk m. proto je pravidená kontrola kvality vody nutností.

Minimální rozsah pravidelného rozboru zahrnuje mikrobiologické
ukazatele, dusičnany, dusitany, amonné ionty a chemickou spot ebu tyslitu
(organické látky), u nov ch nebo dlouho nevyužívan;fch studní musí b t iczsah
větší. samoz ejmě o nezávadnosti vody je t eba se p esvědčit i vždy, když se
objeví smyslově postižitelnánněna jejikvality. o podmínkách rozboru á správném
odběru vzorku se p edem informujte v místní hygienické nebo vodohospodá ské
laborato i, kde vám též pomohou s vyhodnocením v sledku. v; sledky rózborri si
schovávejte a vedte si též jednoduché zínnamy o ridržbě studny.

Co dělat, když voda není v po ádku
P i nevyhowjicim náIezu je vhodné rozbor opakovat d íve, než se

p istoupí k zásadním nápravn;im opat ením, Ty záleží na druhu a privodu
kontaminace.

što-li o dlouho nevyužívanou studnu nebo jednorázové znečištění (nebo
poda í-li se odstranit zdroj mečištění), postačí t eba studnu vyčistit a dezinfikovat.
P i vstupu do studnyje nutné dbát bezpečnostních požadavku!

Je-li znečištění trvalé, nutno pečlivě ntážit a na více místech se poradit,
jaké ešení je z dlouhodobého hlediska nejvhodnější a nejlevnější. p itom by se
měly zvažovat všechny možné altemativy: riprava vody, kupování balené vody,
vybudování nové studny nebo napojení na ve ejnli vodovod.

Kde sehnat pot ebné rady a informace

I

l

Státni zclravtltni tlsta\, v [)rirze vrdal zdartnit irtldrobntlu p íručku o
stirclních (..Studna jako zdrtl.j pitrlé ,,od_v"). kterrltl lze nalézt i na internetu (adresa:
t1 111 .917 1 

t_-t14,r.11 
i_i.11 ; _}.

t)Lrležite rlttstni ittltlrntacc zisklrte na hr,gierrick,"-,ch stanicích a zdravotrríclr
r'tstarcch r kra.jskÝch rlrěstcch s poboč-kami vc většině byval" clr okrcsních Iněst.
l,.lborat()re zdrar.tltrtích tlstil\ťl llcbo jirle laboratore speciaIizované na rozborr pitltr-t

ri,d}, l'iittt trdčlajinr,ien rtlzb<lr. alc též vl,hclclllt-rtí vÝsledky a ntr-\ly hl,urnčt poradit
i ;ákladrlí tipati,ení.

I,'irrnr zabí,viriicí se uprarott vodl, na.jclete ve zlatych stránkách v rubricc
..\/tlda riprera. čištčrlí" (nechtc si r,ždv zprac(l\1at nabídku alespoň od 2 j
rtrzttich f rrenrI). stttdnarskti lirnr1, rra.iclcte v rrrbrikách ..Getllogie" ncbo
"Strrdna ské Prlice"' 

Zllrltco',iitttl poclle ptrclkladťr kra.iskéhtl hvgicnika Jnl kra.ie.

Dctt dětí

[)rlc l]. ó. ]00] sc kotlal Dc\tsk derl r. Ktrbr,Irricich. t kdr,ž r, tonltcl
,llit'ltlbí [lr lo vclicc ne,iistci 1ločirsí. tak sc na nás bělrcnr clne usnláltl štěstí a svítilo
sl rničk<l. \"c 1-1,()(] hod. b1,,la odslano\iána Pohádkol,á cesta. Zírč,astrrily se.ií dčti
jai.. šktlIoLr ptlrinné. tak itl,ne.inrladší. B_vlo vidět. že děti cestu zvládlv lépe ncž
rlL,ktcri lotiii,c. ktcri hrli po cestč tlost znaveni. I)cšti však b1 l1,vclice nadšcnei. ()d
l(l.()() zirčlrla tliskotcika. běhcrrl kteri, se clc:tcnt rozdávaly, cukrtlvinkv a prodával1
,t lt]5), Jaktl cllirck kc t)rri dčtí hl,1 každ, vr,lostlvan;, a ntolrl si v"i,brat rrc\.iakj

tlllreČck. lírrrto bl,ch chtČ,la potlČko\,at \šťnl Sp()ílzor t1,1. ktc í niinr p ispČli a dík1,
ktcrr,nr Isnr., nlohli naktrLrpit riizné dlircčkr,.

\icčer b)'la DlSK() l'[:.K"\ prtl nrládc,ž. ale prottlžc zirc:alo pršet. ntrtsclo se
i ie pi,estč,hovat do sitltr.

\a ziivt'r si nr_rslíttt. žc učeI. abv se dešti pobavil;,celé trdpolednc. h),l
sr,lttrštt lt rlttjže rttr- sc tčšit rrlr tlalší akcc. ktcré brrdou r,žd1 dtrp-e,dtr ohlťršcn1 .

.lana poltičktrvá

p ehled ukcí na dulší cytvríletí

()1rčt pi,iporrlíltlint, žc t]rre l t. l l. 200.{ sc uskuteční tliilší Slětluškoví,
1rrriltltl na rítlrní \lartirra. tcdr.začátktl zinly, Sraz by nrčl b1 r r., l8.0() na korrci
Strkolnickú trIicc. I)rcsnú ittfilrtnact, bttdou r,1 věšen1 a rl,hliišeny l, t,tlzhlase prcd
ltvctlcntltt akcí.

I)alší irkce se buclc korrat 13. l l. 2001 a ttl I]AI}SKF- llOD\. začátck ve
.](}.(|0 hod. hrltt lrrrc,ic skupirla pirrra l)cšla,



Pro děti se uskuteční.dn" l. p"i.in. e 2004Mikutášské odpoledne, kdebudou p ipravena rťtmá p ekvapení, soutěže a písničky, aby si děti mohlyzatancovat.
Dále bychom chlěli nejen.s dětmi péct perníčlry. Mohou p ijít jak dětisamy nebo ty menší s rodiči, ale rádi p ivítáme i aóspela . 

------- r''
Kdo se áčastnil malování vajíček, iakví, že to bylo velice rižasné a děti se tohoujaly velice šikovně. Ktomuto pečení bych však chtěla ,r.,, !":" nutné sep ihlásit, neboť těsto se, musí udelat predem. Množství těsta je ňt "# 

domluvit upanípoláčkové, u které se i p ihlásíte azískáte další informá"á. ŇuJlrto se budevybírat peněžid p íspěvek.

f9rmín pečení by byl v sobotu 27. listopadu a zdobení pemíčku by bylo v sobotul0. prosince.
kdo by si chtěl perníčky nazdobit doma sám, nemusí již na další termín chodit.

Všichni jsou srdečně vítání.

Jana poláčková

BoBRovÁ 2004
Aneb ,,Malé ohlédnufí zo letošním letním tóbonem.

Letní tábor kobylnick, ch družínek proběhl lefos v termínu t5. -28. srpno již trodičně v Bobrové u Novélro Město no Morout. Budu-li
pokročovoŤ ve stroh ch foktech, zrjčostnilo se jej 94 děrí p evážně
z kobylníc (své zóstupce námvšok poslali ] zpracě,štoponlc, Ji íkovic o
Podolí). Na tokové množství dětičekjsme se .1lž museli vybaviŤ dvěma
zkušen, mi kucho komi a osmi skvěl mi vedoucími.

za nómět celotóborové hry jsme pro letošní rok zvolili Egypt,což jistě dosvědčí leckter rodič, Řtery se po p íjezdu svého, díŤěŤe
z tábora pyšní nódhernou zdobenou fógou. Ačkoliv ně p.og.oi 1;;ň;
vychózel ze známého heslo ,,poručíme větru dďti",'poĚosí se spikloproti nám o Ťrochu si s nómi pohróto. DéšŤ'ovšem n"uojil ani dětem ani
vedoucím v reolizoci her o 

_soutěžení čty družstev egyp+:sia šlechŤy
usilující o rr stovbu nového faraónovo město. sfingy, po6očníci, ilve epí
šokali o Tutonchotoni fiok se jednotlívó družstvo j^"-uoto) iolovoli aždo posledního okomžiku vyrovnoně o nedoto ." i "d"^ 

určit',josného
vítěze. Tím se nokonec stolo družstvo pobočníci.

popsot otmosféru Ťóboro tomu, kdo ji nezaž.l no vlosŤní k ži, je
v podstotě nemožné. Nc počótku rozdělímeiěti ao skupín osi po desíŤi

l

Il

l

ělenech rozličného věku o .Xupini} pok p idělíme dvojicí vedoucích.
Letos měli jednotlivé oddíly 8 - 9 dětí obojího pohloví a nejmlodšímu
Ťóborovému dítěti bylo ó o nejsŤoršímubez dvou dn I^6le+. Kožd oddíl
měl plnoletého vedoucího (což je nuŤnosŤ) o proktikonto storšího 15-ti
let, Ťuto dvojici vždy tvo íl chlopec o dívko.

Vedoucí se svému oddílu no 14 dni sŤóvojí tokov mi ,,nóhrodnímí
rodiči o staršími sourozenci" v jedné osobě. Jsou se sv, mi děŤmi
oprovdu ?4 hodin denně, ví které zjejich děŤiček je no co alergické,
které jídlo nejí, do koho je zomilovoná, jestli si róno čistilo zoubky o
kolik dostalo pohled . Kontrolují, jestli mó v botičkóch ponožečky o
hledojí pod posfelí zapdené lžičky nebo bubóky. Každ vedoucí musí
b,t v kteroukoliv denní i noční hodinu schopen odpověděŤ naotózkul ,,Co
dělojí tvoje dětíčky?' a dětičky se somoz ejmě nesnaží vedoucím jejich
sifuoci ulehčit. Tomu je polévko mólo slond, Ťomu moc. Tomu je teplo o
tok si odmíŤó vzíI do lesa mikinu, tomu je zimo, ale mikinu někde
zapomněl o tak ji hledó jeho vedoucí. Ten mó ve stonu nepo ddek o
v hružko leŤeck m dnem (totólní vyklizení stonu o nósledn, generólní
ríklid) se stolo reolitou, ole neuklízí dítě, n brž jeho proktíkcnt (l!). Ten
md od eninu, ole odmíŤó jednu zdrovotnici o druhó je s děŤmi no h e.
Molé děti se nechtějí m, t, zotímco Grócie (trodiční nózev pro nejstorší
děvčato) si už šestkrót umyly vlosy. Postele dětem ve stonech zásadně
podojí po desáté hodině veěer, když už má czly tábor spót otd. V čet
do nekonečna. Teprve když se p ístíhnete, že se v jedné ruce se
zŤracen m hrnečkem o v druhé s hledon m míčem, prochózíte tdborem
s dítětem na zádech a u Ťoho si pobrukujete melodii některého
oblíbeného večerníčku, tok jste spróvn, !áborov vedoucí. Pok
zvládneŤe i to , že Kikina mó na každé noze jinou f enisku, Michol spadl do
kašny o nejmenší holčičky si p ed ston největších kluk společn mi
silomi doneslí lcvičku, oby jim mohli b t neustóle noblízku. Nemluvě o

konf liktu s ríplně cizími lidmi ve měsŤě, kŤer m vodilo, že trsŤe jejich
synovi/dce i dol dělat zo tresŤ 10 d ep , protožepoužil/a sprosté slovo
(Omluvo ,,Promiňte, jó jsem tody s tóborem o voše díŤě se nóm nějak
p ipleŤlo." obvykle nezabere, ole stolo se nóm Ťo všem!). P esto myslím,
že próvě to je ono! Nokonec se p istihnete, jok u večerního tóbordku zo
zvuku kytory zasněněhledíte do ohně, zaŤímco největší Ťáborov roubí
opékó mol m dětem špekóčky o posílóje pro svetr, protožese ochlodilo.
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Tóbor to je p edevším soužití. DěŤi se učí jok vycházel s jin mi

lidmi o respaktovoŤ jinó providlo, než jokó plotí domo. Učí se
somostotnosti, ale foké tomu, že se někdy musí postarof i o jiné o někdo

no oplótku zase pomflže jim. To je p ótelství o to je to hlovní co se
dětem snažíme p edot.

M. Hoškovó

P. 5. Mólem bych zopomnělo poděkovot - zvlóšť obecnímu rj odu

Kobylnice za z6jem o podporu, kferou noší činnosti věnuje. Díky pot í i
Aniěce Šmídové, kteró nóm nejenom v bojov ch podmínkóch stonového

Ťóboro 14 dní va í somé dobroty, ale také mó pochopení pro všechny
vylomeniny, jichž se dopoušrějí nejenom dětičky. Dóle Šórce Zh ívalové,
kŤeró dokózolo no poslední chvíli reorgonizovot sv i progrom tok, oby

s nómi odjelo joko pomocnó kucha inko ne nq tyden, ole no cel pobyt o

somoz ejmě všem vedoucím, kte í mísŤo toho, oby svou dovolenou

sŤróvili poklidn m opalovóním někde u vody, vystovili svénervy aíyzické
schrónky čtrnócti dennímu ?4hodin denně trvojícímu morotónu s dětmi

- jsou Ťo vedoucí Evo Šmídovó o prokŤikont Vítek Štěpónek (zo oddíl

TuŤonchoŤon ), vedoucí Moruško Somkovó a vedoucí Milon K ópek (za

oddíl Sfíng), vedoucí Katuško Mozólkovó o proktikont Vítek Kysela (za

oddíl Pobočník ), praktikonŤka Roduško Lazorovó o vedoucí Ondro
Buchto (zo oddíl Šokol ). Díky, díky moc!

P. P. S. Vzhledem k rekonstrukci klubovny zočnou v tomto školním roce
dětské kroužky svoji činnost ož 2. r den v listopadu. O detoilech
budeme rodiče informovot prost ednicfvím letóku. Jen v nóčrtu
počítóme s wrjnČÍm KRouŽKEM Áničky Šmídové, spoRToVNÍM
knouŽrerr Evči šmídové, m m DRAMATIcK M KRouŽKEM o

obnovovoŤ se bude též VÝTVARN KROUŽEr poa vedením Moniky
Zh ívalové o Evičky Benešové, další t i kroužky jsou zotím v jednóní.

P edem se no všechny děti moc těšíme.

12
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Ukazka z kroniky

Že vnašem kraji žil člověk už vdobě pedhistorické, svědčí o tom
nalezené hroby s kostrami, popelnicemi. Rozličné nástroje a nádoby nalezené u
Kobylnic jsou uloženy v Zemském muzeu v Brně.

Bádáním a vykopávkami našlo by se jistě mnoho památek slovanského
privodu ve tratích v,_ znamného jména Hlavách, Hlavy.

Nejstarší dějiny obce

Naše osada pat ívala privodně rodu, kteq se na4ival Kobylnici. Rovněž i osada
měla ten název. Aby učiněn byl rozd1l mezi rodem a obcí - osadou, byl vzat 4. pád
rodu (vidím koho? co? Kobylnice) za I. pád, óili za název osady. Zápisy však o
rodě Kobylnici nikde nejsou. Vysvětlení ná,zvrr osady je obdobné jako u míst
jin ch.

Zš a 
^nš 

rogyLNIcE
ZŠ a MŠ Kobylnice děkuji OÚ Kobylnice za celkovou rekonstrukci MŠ a

tím vytvo ení ričelného, funkčního a hlavně kásného prosťedí pro děti, personál a
všechny, kterlim školička bude do budoucna sloužit.

Dále bych ráda poděkovala všem zaměstnanc m školy za pomoc p i
riklidu a stěhování, které následovalo po rekonstrukci. Vše se muselo stihnout a
nachystat do |. záíi, než p ijdou děti. Zda ilo se !

ZŠ Kobylnice nablzipro děti v novém školním roce tyto zájmové kroužky:

o počítačorď kroužek
o Taneční kroužek- starlet
. Angličtina
o v uka flétny
o Dramatick kroužek - jen pro 4. a 5. t ídu, omezen; počet dětí - 15

Kroužky budou organizovány dle zájmu dětí.
Ředitelka školy : Mgr. Martišková

I4

cvIčENÍ noorč s oĚrMI v KoByLNtďcu

Y anam cvičení rodičri s dětmi je nespornli. Zdtrazněním kladného
q znamu společného cvičení se zab vá prakticky každá publikace o v chově
mal ch dětí.

Společné cvičení p ináší i spoleěně stráven; čas, kdyje rodič bezv hradně
s dítětem a pro něj, společné zÁžirlq a společně sdílené emoce.

Společné cvičení p ináší vyšší míru tělesného kontaktu, tolik poďebného
jak pro děti, tak pro rodiče. Pat íme ke kultu e, ktera vzájemné fyzické doteky
spíše omezuje ke škodě dospěl ch a p edevším dětí. P i cvičení se oběma dostane
ada informací, které slovně nejsou sdělitelné.

Společné cvičení p ináší i vytvo ení zdravého návyku, kter se dá shrnout
pod heslo ,,Je normální chodit cvičiť'. Dítě p ijme aktivní formu trávení volného
času za norínu, platnou pro něj i pro dospělého.

Cvičení rodič s dětmi bude probíhat i v Kobylnicích, cvičení je pro děti
od 2 do 5 let, mladší děti mohou také, ale program je spíše pro starší - dle uvážení
rodič . Místo a čas budou ještě up esněny, první hodina by byla v měsíci íjnu.
Cvičení povede Petra Štefková, která má na tóto cvičení alrreditaci od Ministerstva
školství, mládeže a tělov chovy. P ihlášky si mrižete vyzvednout u Petry Štefkové,
Sokolnická 277,Kobylnice. Na této p ihlášce se dozvíte i bližší informace.

Na setkání s vámi se těší petra Štefková

HODY V KOBYLNICÍCH

TJ SOKOL Kobylnice děkuje všem sárk m, kíe í se postarali o letošní zda i
pr běh tradičních hodrl v Kobylnicích. Zejména oceňujeme jejich zodpovědn
p ístup k této kulturní tradici.

Poděkování samodejmě pat í i všem ostatním, kte í se na organizaci hodov}ch
oslav podíleli.

Nohejbalov turnaj

Dne 25.9.2004 se bude konat tradiční Kobylnic( nohejbaloq tumaj trojic.
Všichni p ízrivci tohoto sportu jsou srdečně zváni.

Za TJ SOKOL Kobylnice MilanUlbrich
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Básničky dětem

Ahoj děti,
v dnešnim čísle jsem si pro vás p ipravil dvě básničky. Jedna je o

slepičce a druhá o slavíkovi hudebníkovi. Dnes jsou spíše básničky pro
menší děti, v príštím čísle slibuji hlavolam pro Vás větší.

Ahoj Adam

neonrezLtjí svtlu aktivitu pouze lla nacláviiní na porrrčry. ale ochotně se zapcl.jují do
ve c,irrtlho žirota. to vše ve volncinl čase. zdarttla. rnnohdv na rikor svych rtrdin. l\
právě prottl u této dobrovolné činnosti rnusítne počítat s tínr. že sc vl,sky,tnou rr,izné
chyby a všc neklapne na l00oá. Nebo si srrird nryslínle, žt-, od dobrovolníkťr
m ženrc očckiivat práci profesionálního tnanažera? Ziiporně na tuto otázku nriižc
odpověclc\tjcrr lcn. kdo už se někdy do dobrovolné činnosti zapojiI.

A prtllo bych chtěla všem, kte í se starají o kulturní. sportovni a dttclrovní
život v obci, pop át trrnohcr pevnych nervťr. Ty jsou di'rležité k tontu, aby .je nikdo
poInluvatlti a urťržkanri od této práce neodradil. Potonr se snad začne ktlb1,Irrickii
duše uzdravtlvat. délka a zpťrsobjejí léčby však bude záviset na nás všech.

A lena [.]lbrichtlvli

Aerobic

Obcc Kobylnice pro vás p ipravila dvě hodiny tydně aerobicu. .Iedn:r
hodirla budc pro děti do 1_ |et a druhir pro nrláclež a dospělé.
l\crtlbic btrdc byvat každou st edu: děti od l 8 - l 9 hod

nrlárJež a clospělí od I9 ]0 hocl. v tr\locvičnĚ
Soktllovrry v Kobylnicích.
('crra: tlčti l()0 Kč dcl konce nrěsíce lcdna

lVílriclež a dospčlí l50 Kč do konce nlč.síce lcdna. ptl té dle návštčvnosti
budc aerobic 1ttlkračtrvat. ncbo skončí.

Rehabilitační cvičení

Dále bude irehabilitační cvičeníjednu hodinu tj<lnč a to v uter_Ý tld l1)

20 hod., v tělocvičně Sokcllovrty, v Kobylnicíclr.
Cena: l50 Kč do konce měsíce ledna.

Aerobic i rchabilitační cvičení začnou v rrtčlsíci íjnu. za rlepi,ítomnost cričettce se
pettízc ltevrací. v p ípadě nep ítonrnosti cvičitclc proběhne rriihradní hodina.
P ihlirštlvat sc nr žete u Petry Štefkové, Sokolnická 277 (rrtlvostavba s cedrrjí
Stitvírlrc s liškou.), Kobylnice a todo 29.9.2004. platba proběhnc p ip ilrlašor,áni.
ktly tltlstltttctc dtlklad o zaplacení.

i?i
P|LNA KVOCNA

Nesu v ;ec pln<ru nusi,
;lodrvej se, jak mi slusr,
VlčtlrYr se k vám názpátek
s hejnem ilutych kuťatek.

sLl\VlK HUDEBNIK
Pr$čpak zpivá rlávič k,
{:n! lilm listim létá?

íisici sv clr písnicek
slňvr krá u veta_

'l irrlttl sc trnlltlttvirttlc 1larrí [_ilbrichtlr,é za chybu v jejínr p íspěvku v nlinuléIn čísle
listri. kdr b1 ly rl,rtcclránl,t i ptlslcdní věty. Celé znění čIánku zní:

Krátké zamyšlení

Pie d rtlkcrn nrč zauiala nrr šlenka znírnrélto pcllitika z našeho regionu. 'fen

v.ictlnorn rozhtlvtlru ekl. žc k totrru. aby vesnice dob e lungovala. nestačí jen
vr[rttdovlrt.ic,Iitcchnické l,itlct,tlí. ale ntusí mít také svou duši.

\,lusilrtc si p iznat. že ta lraše. kob1,lnická duše neni írplně v po ádku, 1'rápí ji
.|edlrak Ite ttttlci staré (chronickc). jsclu lo 7-ažiíé p edsudky lidí názory na ngškteré

rlrgattizace a špatnÉ, vztahl, tnezi ninli. Ale také nenroci nové (civilizační)
ktlnzutntti zptistllr živua.jcjich obč,an[r a uzav enost k věcenl ve e.inym,

J:otr r,šak nrczi rlánri sptlluobčané, kterynr na zdraví této duše záleží a
určdorttttií si. že rla sr,čtč.jstru dtiležitčjší včci. ncž ty pomíiivé nlateriírlní.'I'ito lidé



Barermé polrlodnice otrce si mťtžete zakclrrpit rra OU tlellt) tl obchoclě paní
C]}rmtllové.

Vydár,á Obec Kobyluice, neprošlo jazykovotl t'lpravou, uzávěrka příštílto čísla je
20. |L 2}}A,příspěr,lly rnťtžete nosit na OU, p. Karrrrazínové, p, Stefl<ové nebcl
rirai] : dolansl§,@koby lrlice.cz
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