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úvopNír
Bliži se konec roku a to je pro hodně lidí období bilancování, hodnocení co
se povedlo, co méně, co je poťeba zlepšit, změnit. A taky období plánri, co
vp íštímroce...
A co Kobylnice?
V letošním roce se některé věci povedly, jiné méně a něco vribec. Ale tak už
to v životě byvá aje na nás, abychom si z toho dokázali vzít ponaučení pro
p íští rok.
Co se nám povedlo? ,,Opravit mate skou školu a školní kuchyni, dokončit
opravu zvonice, zahájit rlpravu prostranství v okolí pomr ku pad| m ze 2.
světové války a Poklony, odstranit nemocné stromy v parku p ed
h bitovem, prosadit opravu kanalizačních vpustí na ulici Pratecké a p iclat
1 vpusť p ed obchodem tak, aby mohly zachycovat vodu tekoucí
zPrateckého kopce p i tání nebo prudk ch bou kách. Poda ilo se prosadit
ripravu spoje pro školáky do Prace, p idat jeden spoj z Brna ve
frekventovanou hodinu, postavit v parku dětsk hrad a prolézačky ve
školní zahradě a revitalizovat zde trávr k, vymalovat zasedačku a vybavit
ji nov m kobercem, opravit podlahu a strop v klubovně družinek."
A co se nepovedlo? ,,Podle privodních záměrri a rozpočfu loňského roku se
doposud nepovedlo postavit chodník ke h bitovu, zahájií. opravu oplocer
kolem h bitova. Nepovedlo se prosadit u ČSAD, aby odstrantli hyzdíc1
označníky zastávek, nepovedlo se také sjednotit názor na zahájenl zástavby
Za Jumny.,."
Co nás čeká v p íštím roce? ,,Největší akcí bude z ejmě stavba kanalizace,
ale o té hovo ím na jiném místě a nezávbl to jen na práci nás zasfupitelri.
Cistě obecní záležitosti je oprava a p ístavba základní školy, oprava
oplocení, osvětlení a zdi na h bitově, dokončení ripravy prostranství
v okolí pomníku a Poklony, vybavení knihovny intemetov rm p ipojením,"
A pak fu bude spousta drobností, které nám mohou zp íjemnit nebo
znep íjemnit život a které se opravdu musí ešit ze dne na den. Možná jste
ve v čtu nenašli zmínku o problémech nebo nep íjemnostech, které trápí,
obtěžuji nebo znep íjemňují život právě Vám, Na tomto místě Vás
vyzyvám, mluvte o něm se mnou/ s místostarostou, se členy rady obce.
Driležité je, abychom se o potížích dověděli a začali hledat zptisob, jak je
vy ešíme. P ípadně si vyjasnili, proč je nelze ešit k Vaší spokojenosti.
změňme téma:
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Bližise Vánoce, p eji všem občan m: Šťastné, klidné a spokoiené Vánoce
arispěšn rok2005.
Prosím, aby si slovo rispěch každ vyložll, podle své momentální sifuace.
Pro někoho bude velk m rlspěchem, že je zdrav , pro jiného je
maximálním rlspěchem spokojená rodina, zdravé děti. Někdo slaví velk
tlspěch, když se mu poda í sehnat ptáci, jtn považuje za rlspěch posfup
v zaměstrání...
P eji nám všem hodně rlspěchri a abychom dokázali spolu žít spokojeně a
tolerantrrě.

Chtěla bych touto cestou poděkovat každému, kdo jakkoliv, byť sebemíň
p ispěl k tomu, že jsou naše Kobylnice hezči, tulnější, p íjemnější, milejší,
vst ícnější. Pokud bych měla jmenovat, určitě bych na někoho zapomněla,
jak se mi to stalo loni. Proto prosím, p isvojte sikažd tu část díkri, která
Yám náležL Neztrácejte ,,se svojí obcí" trpělivost, nenechte se odradit
zlobou, závist7, nevst ícnosfi ...

Dana Šmídová, starostka

KULTURNÍ xonnrsp
Většina občanri určitě zaznamenala počátek činnosti kulturní komise rady

obce na podzim loňského roku, Dotkl se nás všech, protože každ dostává domri
kobylnické listy, ve kter ch si mriže počíst. v prriběhu letošního roku si kulturní
komise našla dostatek inspirace a svoji činnost rozší ila, Je pravda, že některé akce
vznikaly doslova ,,za pochodu", ale určitě měly své kouzlo. Namátkou bych ráda
jmenovala dětské diskotéky, akce ke Dni dětí, Světluškové pr vody, Obecní ples,
Babské hody, p edmikulášské odpoledne. poda ilo se taky zorganizovat a zajistit
pravidelné rehabilitační cvičení, aerobic, klub maminek, Do konce roku bude na
programu ještě pečení a zdobení vánočních pemíčkri na hasičce a sem srdečně zvu
všechny, kten m by tato činnost mohla udělat radost, zvláště zájemkyné z ad
seniorek.
pro p íští rok již vytvo ila kultumí komise jalc-fsi ,,plán", podle kterého se chystají
jet. Ale za sebe se u kulturní komise p imlouvám, nezanev ete na ony ,,živelné a
p ekotné* akce. Určitě maji své kouzlo,
Kulturní komise od počátku pracovala pod vedením p edsedkyně paní Jany
Poláčkové ve složení: Ing. Zdenka Karmazínová, Petra Šteíková, Milan Ulbrich,
Radek kryštof. v pniběhu letošního roku došlo k malé obměně, odstoupil Milan
ulbrich, p idal se k nim petr Beneš. Tímto bych ráda vyslovila kulturní komisi
poděkování jménem celé rady obce. Děkuji Yám za Vaši pníci, p eji Vám klidné a
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spokojené Vánoce, hodně štěstí a zdravi v novém roce a p edevším hodně
inspirace, sil a ochotn ch spolupracovník pro činnost v roce 2005,

Dana Šmídová, starostka

Najděte někoho v nouzi
Znám, psychiatr jednou p ednášel o duševním zdraví a po

p ednášce odpovídal na otázky posluchačťr. ,,Co poradit člověku," zeptal se
jeden muž, ,,kten cítí, že se zhroutí?"
Většina lidí se domnívala, že uslyší: ,,Porad'te se s psychiatrem.'' K jejich
velkému p ekvapení však odpověď zněla takto: ,,Ať zamkne d m, p ejde
koleje a najde někoho v nouzi a něco pro toho člověka udělá."

Babské hody

Vsobotu 13. ll. 2004 po 6. letech jsme opět obnovily Babské hody, i
kdyžnazačátku bylo mnoho lidí, kte í nás z toho zrazovali, takjsme se nenechaly
zastrašit a pustily jsme se do toho. V; sledek byl p ekvapující, Nejen, že p išlo
mnoho lidí, kte í byli zvědaví, ale myslím si že se určitě chtěli p ijít pobavit a
zatancovat. Hudba hrála velice dob e, takže nálada a atmosféra byla vynikající.
Mťržeme slíbit, že p íští rok budou opět. Už teď p em; šlíme, čím bychom Vás
všechny p ekvapily,

Dále bych chtěla poděkovat všem sponzortim, kte í nám p ispěli do
tomboly.
Byli to: Aleš Trima-zlatnictví, František Beneš- plyn, topení, VAFR s.r.o., Lihovar
Kobylnice, JLII\TK s.r,o.., Obec Kobylnice, BONAPART s.r.o. Kobylnice,
BONAGRO Blažovice, Českomoravská stavební spo itelna-Šmídová Drahomíra,
TRANS-SPED, s.r.o. Mokrá, Českomoravsk cement a.s, Moká, Českomoravské
štěrkovny a.s. _Mokrá, Jihomoravsk;i kraj v zastoupení p. Šmíd, Zahradnictví
Kobylnice p. Šustr, pí. Karmazínová, p. Konečnl Mióhal, TONDACH a.s.
Slapanice.

Chtěla bych také poděkovat Sokolu Kobylnice za zapť$čení sálu a panu
Pánkovi za prijčení ubrus ,

Vellc dík pat í zejména p. Poláčkovi, p. Dolanskému, pí. Ustohalové, pí.
Karmazínové, pí. Ulbrichové, p. Ulbrichovi, p. Klaškovi, p. Sedláčkovi, p.
Konečnému, pí, Smetanové, pí Sedláčkové. Ale také musím poděkovat těm ženám,
které nám pomáhaly p ichystat občerstvení: pí. Vičarové, pí Mazalové, pí.
Benešové, pí. Králové M, pí, T mové, pí. štefkové. Neměla bych však
zapomenout na naši mládež, která nám také velice pomohla. Byla to děvčata Míša
Kotoučková, Andrea Šmerdová, Mirka Veverková a Michala Rudolecká.
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Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. Dík pat í všem, kte í

se jen malou části áčastnili na perfektním pniběhu Babs ch ňodri. Bez jejich
pomoci by tato akce nemohla rispěšně proběhnout.
Na ávěr bych se však chtěla omluvit za mal nedostatek 'voln ch stolri. p i
dalších takov ch akcích budeme prodávat místenky, abychom mohli stoly
nachystat a nemusel se člověk bát, že nebude mít místo.

Za všechny stárky Jana Poláčková

STRAVOVÁNÍ: _Víte. že v opravené školní kuchvni se
bude va it pro záiemce z ad občanri. p edevším

drichodcri?"

Oprovou školní kuchyně se podo ilo zv šit její kopociŤu tak,že
bude možno zočít vo íŤ i pro jiné osoby, než jsou děti zmaŤe ské a
ztíklqdní školy. p edpoklódóme, že s va ením by se mohlo zočít od rínora
p íšŤího roku, proto se o Ťéto možnosf i zmiňuji už ted' . chtělo bych vtím
popsaf, jokó providlo by p i odběru oběd plaŤilo. co by se změnilo
oproti doposud zavedenému sysŤému, kdy se dováží obědy zkuchyně
Bonagro zPrace.
paní kuchc ko zeškolní kuchyně umí vo it velice dobrd jídlo, jok by nóm
potvrdilo hodně dětí, které se ve školní jídelně stravují. od jídel
zprace se liší p edevším tím,žejsou již od zočóŤku p iprovovóno pro
děti. To znamená, že nejsou p íliš ko eněná, p isastavovóní jídelníčku
jsou velice pečlivě dodržovóna providla spróvné vyživy o rozmaniŤosti.
providelně jedenkrót Ť dně jsou do jídelníčku za azováno jídla slodkó
(nop íklod včetně krupičné koše), p ipravují se ryby, luštěniny, součóstí
obědo b vál ovoce.
kdo by se chtěl p ihlósit k odběru oběd z noší kobylnické školní jídelny,
musel by kožd den donést jídlonosič (obědník) no chodbu obecního
rj odu o tom si toké oběd vyzvednouŤ. Tím by se nic nezměnilo pro
občony, kte í jsou no tento zp sob zvyklí o pro oběd si k obecnímu
rj odu chodí providelně. problémem by to mohlo b t pro h pohyblivé
občony, kte í by si museli zojistif někoho, kdo je ochoŤn, jim providelně
obědy p inóšet.
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5 největší provděpodobnosŤí bychom neměli možnost si denně vybíroŤ
ze ? jídel. ZaŤím jednóme o tom, že vyběr ze 2 jídel by byl možn lx
Ť dně.

Dnes není jistó ani cena oběd , ale zcelajistě by nep esóhlo 45 Kě za t
oběd.
P edpoklódóm, že na zočótku ledno oslovíme všechny, kte í se dosud
sŤrovují v Praci. Pokud by se nošli i dolší zójemci, mojí možnost si
vyžádat podrobné informoce zočótkem p íštího roku no obecním ti odu.

KANAL|ZACE

Už něko|ik let se p ipravujeme na v stavbu splaškové kanalizace
v Kobylnicích. Úspěšně jsme absolvovali zpracování projektové
dokumentace, zemní ízeni, obdrželi jsme vodoprávní povolení. Poda ilo
se nám ve spolupráci s okolními obcemi a za aktivního p ispění několika
firem (které samoz ejmě dostaly po zásluze zaplaceno) získat dotaci
z fondu |SPA z Evropské unie. Proběhlo rl. běrové ízení na dodavatele
kanalizace, Svazkem pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, kteryi je
investorem této stavby, byla podepsána smlouva s vybranlim dodavatelem
a teď konečně stojíme p ed zahájením stavby.

Je to okamžik dlouho očekávan a je to završení celé velké snahy.
Ale nemyslím si, že tímto končí všechny problémy s kanalizací. Tímto
okamžikem naopak největší problémy začínalí: od okamžiku, kdy se u nás
začne stavět, bude po celé vesnici neuvě iteln nepo ádek, po silnicích se
bude povalovat neskuteěné množství hlíny, která v době dešťrj bude
odporn m a nebezpečn m blatíčkem. Vdobě sucha bude naopak zdrojem
obtížného prachu. Neustále budou mít obyvatelé některé ulice ztíženli
p ístup do domťr. Někte í nebudou moci zajíždět do garáží. Bude ztíženo
zásobování nap íklad stavebním materiálem, budeme v problémech, pokud
nám p ivezou nábytek, budou velké problémy s odvozem odpadťr. Zkrátka
blíží se období, které velice nep íjemn m zpťrsobem prově í kvalitu
mezilidsklich vztah obyvatel Kobylnic. Blíží se období, kdy každ z nás
bude muset prokázat obrovsk kus tolerance a p esto budeme,,všichni na
všechny" naštvaní, z neěekan ch problémťr otrávenía nez ídka na konci
sil. Budeme mít pocit, že nás stavba obtěžuje mnohem více než všechny
ostatní. Ze právě p i práci v naší ulici se proti nám všechno spiklo, práce
nejde dostatečně ryčhle, moc prší nebo se naopak velice práší. P esto si
myslím, že všechny obtíže a zkoušky zvládneme.

Pro tuto variantu vyistavby ."u 
^obu'n'." 

rozhodly již p ed několika
lely a jistě není správné a tuto chvíli ani možné, kvťrli očekávan m
těžkostem couvnout. Až nastane toto období, prosím vás všechny, choďte
na obecní ad ke mně ešit problémy, které s sebou stavba kanalizace
ponese. Ale dťrrazně žádám: chodte za mnou problémy ešit, nechodte
mi nadávat, že Vás stavba nějak m zpťtsobem omezuje, omezovat bude
nás všechny, Pokud budete mít problém, kten bude možno zmírnit, vě te
mi, že najdeme cestu, jak to udělat. Pokud ale nebudu vědět, co je t eba
změnit, nemohu v tom udělat vťrbec nic. A pokud zjistíme, že se někten
problém vy ešit nedá, alespoň si vysvětlíme, proč to nejde a nebudeme
kolem sebe chodit s pocitem k ivdy.

A ted' několik věcn ch informací: Nejpozdější termín zahájení
stavby je 15. ledna p íštího roku. Nemťržeme samoz ejmě čekat, že tento
den se začne kopat kanalizace v kobylnicích. stavba bude současně
probíhat v 7 okolních obcích: ve Šlapanicích, v praci, v ponětovicích, v
Ji íkovicích, v Blažovicích, v podolí. Na celé stavbě bude nutno položit asi
63 km kanalizačního potrubí včetně všech souvisících objektťr a prací.
celkové náklady stavby budou činit asi 360 mil kč, z toho v kobylnicích by
to mělo dělat asi 45 mil Kč. V současné době jsme ve fázi, kdy je
zpracováván harmonogram prací a z něho se dozvíme, kdy bude kteiá
ulice rozkopaná. Jak dlouho by měla b t která ulice neprťrjezdná nebo
obtížně pr jezdná. Jaklim zprisobem bude zajištěna ve ejná doprava a
další, v okamžiku, kdy budou známy konkrétní termíny, budou všichni
občané dotčené ulice nebo lokality informováni písemně, informace budou
podávány obecním rozhlasem i prost ednictvím e-mailovlch zpráv.
Věnujte, prosím, těmto zprávám pozornost, abyste nebyli nemile
p ekvapeni někten miomezeními.

V současné době p edpokládáme, že jednotlivé větve kanalizace
se budou stavět postupně a také postupně kolaudovat tak, aby bylo možno
zahé4it p ipojování jednotliv, ch dom na splaškovou kanalizaci. O postupu
těchto prací budete také včas informováni. v souěasné době je již velká
část stavebních povolení na domovní kanalizační p ípojky vydaná a
p ipravená k realizaci. Postup p i těchto pracích se pokusím vysvětlit
v dalších Listech, které vyjdou na ja e p íštího roku.

Jsme na začátku velké prověrky našich lidsk ch vlastností a
snažme se všichni uspět pokud možno co nejlépe, A těšme se na to, že
v polovině roku 2007 bude celá obec odkanalizovaná a budeme moci
myslet i na jiné p íjemnější věci, které se dají v obci podnikat, pokud nás
neomezuje hrozba rozkopání p iv stavbě kanalizace,

Dana Šmídová, starostka
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Svět]-uškorrí prrivod

Ve čtvťek 1I.11.2004 se uskutečnil Světluškoq pr vod na uvítání
Martina. I když ten den Martin nep ijel a sníh začal padat až od 14. dní později,
p esto byla nálada velice dobrá. počasí bylo vcelku p ijatelné a tak jsme měli
radost, že p išlo více dětí než na ja e. Bylo 42lampionri, podle nadšení dětí bylo
vidět, že mají radost a že se těšily. Musím podotknout, že vydňely všechny děti a
na konci světluškového pr vodu byly všechny děti všichni odměněny sladkostmi.
Když jsem se vracela domri a potkávala děti, tak bylo slyšet, jak jsou ze všeho
nadšené a spokojené,
Děkuji všem za tak velkou ričast a těším se na další světluškoq pr vod, kter se
bude konat 21.3.2005 na uvítaní jara.

za kultumí komisi Jana poláčková

P edpokládané akce na rok 2005 po ádané

kulturní komisí

leden: 22. 1. 2005 - Obecní ples

nor: Odpolední diskotéka pro děti

b ezen: 21. 3. 2005 Světluškorn pr vod na p ivítání jara

duben: kuličkiáda

květen: Den Matek

červen: Den Dětí: Cesta za pokladem, diskotéka pro děti

srpen: Diskotéka na ukoněení prázdnin

zá í: D ňové odpoledne

íjen: Drakiáda

listopad: Světluškov prťrvod na Martina, Babské hody

prosinec: Mikulášské odpoledne, Pečení perníčk , Vánoěníkoncert

Doufáme, že některé akce ještě p ibudou a žádné díky počasí

neodpadnou. Těšíme se na setkánís vámi na našich akcích.

(26. - 29. íjna 2OO4)

Móm-li psót o tom, jok Družinky stróvily letošní podzímní prózdniny,
bude Ťo poprvé po několiko leŤech, co nebudu podobnou okci popisovot
z pohledu _organizáiora o hlovní vedoucí, ale pouze joko jeden
z ríčosŤník . za dny prožité v Dědicích u vyškovo ŤoŤiž dětí zcelavděčí
Evě smídové,kteró si celou akci vzola zo svou.
Dolší v jimku si ,,podzimky" v Dědících vysloužily odjezdem. Jeli jsme
Ťotíž no dvě etopy. první čdst děŤí a vedoucích odjížděla již v titer
večer azbytek (ten věŤší počtem, ole menší věkem) qž ve st edu róno.
p íčinou bylo p vodní Evčino určení vyleŤujen pro děti do t?-ti let.
trenomže storší dětičky chtěly jeŤ somoz ejmě 'také o co s tím ted'
udělot? Jó, kteró jsem se záměrně od cel ch podzimních prózdnin
z nedostotku čosu distoncovolo, jsem joko první podlehlo smutn, m očím
13-fi ož 15-ti let ch dětiček a šlo se za Evou p imlouvot. Konečná
dohodo nós vedoucích bylo jednoduchól velké děŤi pojedou, když
pojedď Ťy Qako já) o budď se o ně storat. Nokonec jsem Ťedy no
podzimní prózdníny jelo i jó.
A tok se v tery 26, íjna 2oo4 na outobusovém nódraží na Zvona e
setkolo sedm storších dětí o dvě vedoucí jedoucí p ebrat si do Dědic
domeček, kde móme o podzimních prózdninóch bydlet. první komplikoce
na sebe nedolo dlouho čekot: ..Míšo, do toho outobusu se nevlezeme."
vlezlijsme se o hodn pon idič nóm dokonce dal zavazadla do ložného
prostoru, cesŤu jsme p ežili ve stoje, většinou no nohou, kŤeré nebyly
noše vlostní.
po spéném vystoupení ve vyškově jsme se i se zavazadly vyprovili
(p es protesty dětí pěšky) do dvo kilomeŤry vzdálen ch Dědic. Jelikož
mě všechny děti znojí již dosfotečně dlouho, fok nikoho znich

7\
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póŤ rok!). TuŤo skutečnosŤ se nóm p ed dětmí v jimečně nepodo ilo
ufojit, protože i ony si všimly, že po deseti minufóch pochodu opět
míjíme outobusové nádraží, ze kŤerého jsme vyšli. I p es moje vedení
jsme do Dědic rjspěšně dorozili o budovu si p ebroli. Po ubytovóní o
veěe i jsme šli s dětmi ještě no krótkou vychózku Vyškovem o p ed
spaním si zohróli několik her.
Jok již Ťo no podobn ch prózdninov, ch akcích b vá, róno p išlo p íliš
brzy. Možnó fo bylo proto, že nikdo nenatóhl budíko, nikdo se
neprobudil a Ťak jsme mólem zaspoli. Zachrónlla nós vymoženosŤ
moderní techniky - e5eMe5ka od próvě vyjíždějící druhé poloviny.
Zatímco my .,pr kopnící" jsme problemotiku ouŤobusové dopravy Brno -
Vyškov zdololi, tak druhó čóst kobylnick ch dětí byla outobusovou
dopravou zdolóno = do jednoho autobusu se nevešli a byli nuceni jef
dvěmo. P ed polednem jsme se všichni v Dědicích konečně potkoli, abych
to shrnula celkem nós bylo 26. Hlavní vedoucí Eva Šmídovd, vedoucí
Šórko Zh ívalovó, Lucuška Ščudlovó a Vífek Štěpónet, kfe í měli zo rjkol
storof se o 10 mol, ch děŤí (sedm děvčátek o t i chlopce) a jó (Míšo
Haškovó) s Katkou Mozólkovou , které jsme měli no storosŤ 10 velk ch
dětí (pět o pěŤ). Ve va ení jsme se st ídoly o jako zdrovotnice bylo
p iproveno vystupovoŤ KoŤko, pro'tožeje zdrovoŤní sesŤ ičko.
Co set če progromu těch Ť í dní, mohu referovat jenza svou polovinu
dětí,protože nemóm tokov p ehled, jak běžně mívóm zpozlcehlavní
vedoucí, ole pokusím se. Po prvním obědě o prvním odpočinkovém
poledním klidu jsme se s dětmí oddoli Ťvo ení a již brzy vznikly pod
šikovn, mi ručkomi děŤí nádherné pohlednice s jejich vlosŤními motivy.
Asi ve čty i hodiny jsme se všichni vydoli do Vyškovského oguocentro,
kda si děti dosyto užily koupdní, skluzovkovdní o saunovóní. Vzhledem
k tomu, kolik čosu je t ebo k d klodnému usušení 26-Ťi hlov o
dvoceŤinósobnému položení otázkyl,.kde móš tu čepičku, co ti jisŤě dolo
maminko?" jsme se vrótili do Dědic dost pozdě no to, obychom jďtě
pro děti p iprovili večerní progrom aunavené dětičky šly spór.
Ve čtvrtek rdno jsme s děfmi navštívili mši v kostelíku noproti, protože
Ťroško duchovního povznesení dětem neuškodí... a zbytek dopoledne
molé děti Ťvo ily rozkošné barevné posŤovičky z kuliček, co podle mě
vypodoly jako polystyren, ale kdo ví, z čeho vlasŤně byly? Zatímco moje
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velké zr dičky fotólně sobotovoly progrom snózveml ,,učíme se
partnerské ŤoleronŤnosfi,' spočívojící v tom, že vylosovoné dvojíce
opočného pohloví byly zo ruce šótkem p ipoutóny k sobě o společně
ďily r zné kvizové oŤózky. Pochvolu si vysloužila jen jedinó dvojice

(Evičko Benďovó o Vošek Štěpónek), která vydrželo dokonce p es
polední klid o mó u mě stdle schovanou čokolddu za odměnu. OsfoŤní
dvojice byly ,,rozvedeny" už p ed obědem. Nómitky kluk , že s Evíčkou
by s rodostí vydržel každ z nich o že proto bylo losovóní nefér, jsem
brolo joko neopodsŤoŤněné.
Odpoledne jsme s velk mi dětmi novštívilí fotbolové utkání no místním
h išti o molé děti šly s vedoucími no pěší vyle+ na nedolekou hrodní
z íceninu, kde hróly na honěnou o jiné hry (nevím to zcelajisfě, proŤože
jó s KoŤkou jsme zotím no fotbolovém h išti hlídoly Ťěch deset storších
o doufoly, že nikomu z místních určitě nevodí hlosité fondění nošich
kluk brňók m, kte í samoz ejmě vyhróli!).
Po veče i se děŤi sŤále nezdóly p íliš unavené o proŤo jsme si doli jďtě
několik her .,vlajkované." V pr běhu hry se KoŤGko nechtěně muselo
ukózoŤ joko spróvnó tóborovd zdravotnice o ošeŤ iŤ Verunku Molinkovou,
kteró v zápolu hry dost škoredě zokoplo a upodlo. Áčkoliv děti po

skončení .,vlojkovoné" už žódnou zóbovu nečekoly, bylo pro ně jďtě
jedno nachystána - SŤez}<a odvohy. Rozdělili jsma je do dvojic velk -
mo|, o posloli (pod dozorem schovan,ch vedoucích) no krótkou trasu
vesnicí í lesem, no jejímž konci se měly podepsot na .,lisŤ odvohy." Po

stezce, kterou zdaŤně zdolali ríplně všichni odvážlivci, jsme šli spót.
V pótek róno byla na progromu klosickd ,resta zo poklodem ," na které
děti plnily r zné ríkoly, aby no jejím konci došly ke skrytému poklodu. A
teprve po obědě nadďla děŤmi Ťolik nechŤěná chvíle - čas si sbalit své
věci zpět do krosen o bot žk o vyroziŤ dom k maminkóm. My, co jsme
ve Vyškově z stóvoli ješfě p es víkend, jsme dlouho móvoli za
odjíždějícím ouŤobusem s ,,našimi" dětmi o první věta po nóvroŤu do
kuchyně noróz opuštěné budovy zněla: ,!ž ted' mi tu chybí Ťenzmateka
k ik."

Za vedoucí z podzimních prózdnín M'r.ša Hoškovó.

)

!
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POZVÁNKÁ NÁ JÁRNÍ PRÁZDNINY 2OO5

Jorní prózdniny 2005 se pro vel}<y spěch opět uskuteční v Mrókot'rrně
u Telče

v termínu t4. - t9. b ezna 2OO5.

Děti budou ubyŤovóny vezděnévytópěné budově plně vybovenépro
pobyty skupin dětí a mlódeže. Mimo běžného progromu her a tv rčích

činností, je v plónu i v let na z íceninu hrodu Štomberk, prohlídka
měsŤo Telče q umožní-li fo sněhové podmínky, Ťak i lyžovóní no

sjezdovce p ímo v Mrákotíně. P edpoklódond ceno číní asi 700 Kč. PočeŤ
děŤí bude omezen možnosŤmi budovy.

P ihltí.šky si děti budou moci vyzvednouŤ zočótkem rjnoro u sv ch
oddílov, ch vedoucích, nebo se domluvit no tel. 7?3/28? 4O1 - Michoelo

Hoškovó.

No všechny děti se těší oddíloví vedoucí,zejménati z podzimek
v Dědicích - Míšenko, Kotuško, šórinko, Lucuško, Víteček o nov

proktikonf Richi O

Dětské družinky v Kobylnicích nabízejí dětem aktívní zp sob travení
volného čosu již bezmóla potnócŤ let. Zdštitu družinkóm poskytuje
Obecní od Kobylnice aDiecézní sŤ edisko mlódeže Petrov. Jednoflivé
kroužky jsou vedany zkušen,mi vedoucími, kte í prošlí odou školení
zamě en ch no próČi s dětmio mlódeží. Letošní rekonsŤrukce klubovny a
vznikTntegrovoného doprovního systému nóm umožňují nobídnout naše
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kroužky nejen dětern z Kobylnic, ole i zPrace, Podolí, PoněŤovic,

Ji íkovic o Bložovic nebo i ze Šlaponic. Proto doufóme,že nóm věnujete
svoji p ízeň i vy o Voše děti. Klubovna družinek senachází v Kobylnicích,
no ulici No nóvsi v obecní budově. Ceno jednotliv ch kroužk je 200 Kč
za pololetí (vzhledem k rekonsŤrukci klubovny začínají kroužky v tomto
školním roce svoji činnost ož od ledna 2005). V p ípodě zójmu o

novštěvovdní nošich kroužk prosíme rodiče, oby nós kontokŤovoli do
konce prosince (u déŤí z Kobylnic sŤočí, oby se somy nohlósily u

vedoucích kroužk , okteré mojí zójem).+
HernaA
l{"*" J" skupinkou pro ríplně nejmenší děti. Tedy ty, které novštěvují
mote skou školku nebo 1. a 2. t ídu zóklodní školy. Kroužek je zamě en
p edevším no rozvoj zóklodních schopností o tvo ivosti děŤí za pomoci

her o dětské zvídavosti. V herně si děti kreslí, hrají hry, zpívojí p i

kyto e, učí se bósničky, cvičí p i hudbě či vyróbějí jednoduché
drobnosŤi z hlíny či papíru.
Skupinka se schází každé rety od 15,15 do 16,45 hod. v klubovně
družinek. Po domluvě s vedoucími lze dě+i z Kobylnic vyzvedívat mezl
15,00 o 15,15 hod. domo o mezi 16,45 at7,0O je domu zase odvádět.
Vedoucímí herny jsou Šórko Zh ívalovó, Moniko Zh ívalovó o_Eyg
Benďovó. Bližší informace Vám poskytna Šórko 7h ívalovó no tel. Žís
723/t6o794.

Tv rčí kroužek
Tv rčí kroužek je určen p edevším děvčot m od 6ti let, kŤeré mají
ródy hezké o originólní věci, a nelení proto něco udělot. V nošem kroužku
molujeme, st íhóme a zase fo sďívóme, modelujeme, pleŤeme všechno
možné, otd. V sledkam nošeho snažení jsou r znó p óníčko, doplňky do
pokojíčku, oděvní doplňky, ozdoby oj. Tv rčí kroužek se schází koždou
st edu od 1ó,0O do 18,00 hod. v klubovně družinek. Vedoucími
kroužku jsou Anno Šmídovó a Tereza Benešovó. Bližší informoce Vóm
poskytne Anno Šmídovó no tel. ěísle544 ?44 83g.
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Dranatick kroužek - nladší děfi
Dramatíck kroužek pro mlodší děti je určen děvčot m i chlopc m
novštěvujícím 4. - ó. t ídu zókladní školy a bude se scházet kožd pátek
od 15,0O do 1ó.30 hod. v klubovně družinek.
Dromotickó v, chovo je zamě eno nejenom no somotné hroní divodlo, ole
jde jí též o kulŤivoci projevu díŤěŤe, jeho schopnosf srozumitelně
formulovot své myšlenky o josně presentovoŤ své nózory se zamé ením
na ve ejné vystupovóní, V kroužku budeme nocvičovot jednoduché
divodelní p edstovení, hrát hry, zpívoŤ o reciŤovot, aletéž psót p íběhy
či kreslit sí vlostní kulisy. Bližší informoce Vóm poskytne Michqelo
Hoškovó na fel, ěísle723/28? 4O!.

Dramatíck kroužek* arší dětí
DramoŤick, kroužek pro storší je určen pouze děvčoŤ m z8.a9.t ídy
zóklodní školy o 1. ročníku školy st ední. Kroužek se schózí kožd pótek
od 17,0O do 18,30 hod. v klubovně družinek. Hlovní okŤivitou
dromoŤického kroužku není p ekvopivě hroní divodlo, ale kroužek je
spíše zamě en no osobní rozvoj členek, jejich schopnost formulovóní
vlosŤních myšlenek o nózor o vyjod ovóní, nejenom pomocí slov, ole i

Ťělo, nebo Ťužky. Kroužek je zamě en Ťéž na Ťo, oby děvčota získola
kulŤurní p ehled a hlubší znolosti v humonitních oborech (psychologie,
próvo, sociologie, fi|osofie, v tvarné o hudební umění, liŤeroturo,
divcdlo) o součosn,ch společensk ch problémech. Od leŤošního roku
bude kroužek roňí en o tv rčí psoní kroŤších fext . Chybět
somoz ejmě nebude recitace, zpěv a tonec. Bližší informace Vóm
poskytne Michoelo Hoškovó no Ťel. ěísle7?3/28? 4OI.

Kroužek první pomoci
Kroužek první pomoci je určen k tomu, oby děti noučíl porodiŤ si
oprovdu vkaždé situoci, oby získaly p ehled o zósodóch první pomoci o
Ťoké ji dokózoly somy zkušeně poskyŤnout. Storší děŤi se mohou no
zóvěr kroužku zríčosŤniŤ kurzu první pomoci o získot zdrovotnické
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osvědčení. Skupinko se bude scházeŤ každé pondělí od 17,0O do 18,
30 hod. v klubovně družínek pod vedením zdrovotní sest ičky. Bližší
informoce Vóm poskytne Kate ina Mozólkovó no tel. čísle776/83t7t4.

Spor.tovní kroužek
Pro všechny holky o kluky, kte í nejsou líní o nechŤějí jen sedět no židli, ,J
je určen sporfovní kroužek. Konó se každ pótek od 1ó,00 - t7,30.
Hrajeme zde p edevším floorboll, m žeme však vyzkoušet nap íklod
boskeŤbol, vybíjenou, fotbol, ping-pong nebo obyčejné kuličky. Proto
pokud nejsi pecivól, p ijd'si takézahrót - bolon, pólku nebo hokejku ti
ródi p ;číme, a co neumíš, Ťo Tě noučíme. Vedoucím kroužku je Eva
Šmídovó. Bližší informoce Vóm poskyŤne Eva Šmídová na tel. ěísle
737/383I35.

Ch!opeck#oužek
Kroužek pro všechny správné kluky od 7-mi do t?-ti let, je dětem
družinkomi nabízen poprvé. A proŤo i jeho obsoh bude v podstoŤě
uzp soben nóvrh m toho, co by se somi kluci chtěli noučif a o co budou
mít zójem. Z klubovnov ch oktivit uvožujeme o rťnn ch Ťypech tojn ch
písem, uzlování, sÝopóch zvě e a dolších zólesáck ch znolosŤech.
Z oktiviŤ mimo klubovnu nóvšŤěvy r zn, ch technick ch muzeí a Ťuristiku.
Kroužek se bude schózet každé pondělí od 15,00 do 1ó,3O hod.
v klubovně družinek, jeho vedoucí je Lucka Ščudlová. Bližší informoce
vdm m že poskytnou no telefonním čísle 723/721968.
P ípodného zásemce o spoluvedení tohoto kroužku z od muž o chlopc
nod 15 leŤ velmi uvítóme o prosím jej, oby se spojil p ímo se mnou no
telef onním ěísle723/?8? 4OL - iAichoelo Hoškovó, děkuji.

Jménem dětsk ch družinek Kobylnice, do nošich kroužk
všechny zve, Míša Haškovó. O
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DěŤské družinky Kobylnice si vós dovolují pozvot no

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBOVNY
DRUZINEK

po celkov é rekonstrukci.

Slavnostní otev ení spojené s prohlídkou klubovny pro všechny
zójemce z ad dětí i rodič se uskuteční v neděli

=^=l^}9. prosince 2OO4 v 15,00 hod.
Klubovnu si budete moci prohlédnouŤ od 15,00 do 18,00 hod.

(Kobylnice No ndvsi, vsŤup vroŤy obecního domu, kde je umístěno
též Místní knihovno, dozodu p es dv r).

BETLEMSKE SVĚTLO
Místní organizace KDU-ČSL t<oUytnice oznamuje, že stejně jako

v loňském roce zajistí dopraw Betlémského světla z bměnské katedrály do
Kobylnic.

Světlo si mrižete odnést domťr stejně jako minulé roky, Na ŠtUarY den po
12. hodině bude k dispozici v ádveíi na schodech u Klašk , Na Návsi č.p. 3.
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poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala p. Janě Poláčkové za mimo ádné
nasazení a perfektní organizaci letošních Babs ch hodri.
Této akce se ujala s takov,_ m nadšením a zapálením, že na svou stranu rázem
získala dalších osmnáct žen. Jejímu nadšení ihned podlehly a vrhly se s radostí do
p ípravy Babsk}ch hodri. Myslím si, že měly zásluhou právě Jany Poláčkové
mimo ádnou roveň a to nejen co se t_fče hudby, návštěvnosti i bohaté tomboly.
Myslím, že všichni, kdo se letos babsk}ch hodri zťrčastnili, určitě nelitovali.
Za všechny stárky proto ještě jednou děkuji Janě a její rodině. Děkuji všem
sponzor m a také všem kobylnick m ženám, které p i p ípravě hodri pomáhaly.
Těším se na další akce, p i kteq ch se dá dohromady zase parta bezva lidí,

Dagmar Dolečková
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Děti ze ZŠ se p ihlásili do soutěže o nejlepší náu:ev lípy, která byla
vyhlášena v naší obci letos v květnu. soutěž vyhlásila obec kobylnice v minulém
čísle Zpravodaje.

Děti vymyšlely, malovaly a některé jejich nápady uvádím: Lípa snri a
p ání, Lipa Kobylnice, Áravi, Zdravá kobylnická lípa, Lípa štěstí, Lípa radosti,
Lípa p ání, Lípa štěstí a moudrosti, Lípa spravedlnosti, Lípa smíchu, Lípa
p átelství, Lípa míru, Lípa velké lásky, Lípa krásy, Lípa štěstí a věkri, Lípa stolistá,
Lípa barevná, Zlaá lípa, Lípa zamilovan ch, Lípa stoletá, Lipa Aladin, Lípa
modemí, Lípa P írody.
Uvidíme, kter nánev vyhraje.

Ve 4. ročníku vyhlásila paní učitelka Mgr. L.Nováková soutěž o nejlepší
zimní báseň. Spousta dětí vymyslela pěkné básničky, nejlepší byla M. Bílého,
V. Abrahámové a M. Smutného:
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Dále bych chtěla všechny občany
pozvat na P edvánoční q stavku
spojenou s dnem otev enych dve í
na ZS. Koná se 4. 12. 2004 od 9.00 -
16,00 hod. Děti zde ukáží, co všechno
vyrobily, nabídnou drobné dárky
k prodeji a zájemci si mohou
prohlédnout školu s nov}mi školními
lavicemi a židliěkami,

Y zá i a íjnu probíhal na škole sběr
starého papíru. Byl velmi írspěšn;i,
díky všem občanrim, kte í p ispěli
sl m dílem. Posbíralijsme 5 260 kg
papíru.

Blíží se závěr roku, nejkrásnější svátky v roce - Vánoce, proto bych ráda
poděkovala všem, kte í něco dobrého udělali pro děti, nebo se chystají udělat.
P ejme si klidné svátky, svět lka v očích dětí a po cel; další rok klid, pohodu a
lásku.

Mgr. Martišková llona, editelka školy

Inzerce

LE\rNE ZNAčKOVÉ gaREVNÉ, rprpvruoRY PRo NÁnoČNp
DoVoZ ŠvÝcynsKo, ZÁRUKA + SERVIS.

OPRA\^{A - opravujeme všechny typy televizor .

TENPO _ TILHONOVA 30
BRNO _ SLATINA

Po - Pá 8,30 - l7,30
So 9,00- 11,30

Tel: 548 217 l27, mob. 603 704 940
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TRADIČNÍ PŘBOVÁNOČNÍ PRODEJ

z1,1rÝcušpBnxů
srŘínnxÝcn špBnrů

šppnrů z cHIRuRGrcrÉ ocELI
značrovÝcn HoDINEK

se uskutečnív sobofu 11.12.2004
10.00 - 17.00 hod.

ar,nŠ tŮtvtA, Táborská 111

Smlouvy o stavebním .spoření, úvěryr. meziúvěry,
připojištění,BEZPLATNE PORADENSTVI i u Vás doma,
fi rmě, e-mail : drahomira.smidova@cmss-oz.cz

penzijní
nebo ve

FINA}IčNÍ ponaocE
Drahomíra Šmídová
Sokolniclcí 1 55, Kobylnice
tel. 544 244 859, mob.731 4t4

KE rllŽYÉ SMLOUVĚ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
DÁREK, pRvoTNí SMLoUVA pRo DĚTI Do 18 LET (včetně)
SLEVA 50 Vo

Vydává Obec Kobylnice, neprošlo jazykovou úpravou. Uávěrka příštího ěísla je
20.2.2005. Příspěvky noste p. Karmazínové, p. Šteíkové nebo mail:
dolan sky@kobylnice.cz,


