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H bitov

- 
v programu rozvoje venkova se naší obci poda ilo získatv letošním roce dotaci z Jihomoravského rň:á É ,ip.uuy

h bitova.
Jednoznačně bylo pot eba opravit oplocení mezi h bitovem

a parkem. po několika konzultacích s odborníky bylo rozhodnuto,že nejekonomičtější je zbourat starou zídku a 
-óoiŇt 

novotl,protože jakákoliv oprava by byla nákladnější. stejně jědnoznačné
bylo rozhodnutí, že je pot eba opravit fasádu .rut"ění místnosti
a zdi k bažantnici a k potoku. Jak pokračovat dál, bylo potom užtrochu nejisté. Největším problémem na našem ňruitove isóuchodníky, které se p i tání na ja e nebo po dešti rozblátí. :ak to
tam..potom vypadá, to ví každ občan, kteni h bitov za mokra
navštívil. Jenže tady se objeviio hned několik p ekážák, které
bude pot eba vy ešit, než se pustíme do opravy chodník .

sloupy osvětlení a svítidla jsou ve špatném stavu a pokud
by mělo dojít k jejich opra.vě, ie f eua uyměnit i vedání etercnny
v zemi. A to je pot eba udělat p ed položením chodníkri.

-chodníky není-.možné pokládat po celé ší ce cest, protože
v cestách rostou b ízy. p edtím, než se začnou upravovat
p ípadně i dláždit cesty, je nutné rozhodnout, co bude s'b ízaml,
k!.eré tady rostou, A tady je velká otázka, co dái s naším
h bitovem?

Vykácet b ízy, protože dělají nepo ádek na hrobech a
protože začínají b t p estárlé a bržy z nich budou padat suché
větve a ohrožovat okolí? Tvrdím, že tím ztratí r<oOylňicr<li h bitov
to, čím je tak pěkn . p estane b t malebnou stinnou oázou a
stane se z něho poušť, kde bude celé léto pražit slunce a nebude
tam stín.

Vykácet b ízy, proto^že začínají b,lit p estárlé a nahradit je
v,sadbou mlad ch stromrj? strom , 

'které 
nebudou mít ani

v dospělosti tak velké koruny a ko eny a nebudou svymi ko eny
poškozovat pomníky?

Oslovili jsme odborníka, aby zhodnotil stav strom a
doporučil optimální ešení. Doporučení znělo takto: ,,Aby zásah
nebyl p íliš razantní, tak v první etapě vykácet b ízy v zaání části
h bitova. T_o je od prost ední p íčné cesiy k hlavnímu k íži, kteréjsou v horším stavu než b ízy v p ední části h bitova a provést
v sadbu nov ch strom , lip, habr a akát takovlich odrr3á, které
mají menší koruny a malyí ko enovyi systém a nebudou zvedat a
naklánět pomníky a obruby hrobrj. Další etapu reallzovat až za 8-
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10 let, kdy budou nové stromy vzrostlejší a vykácet bYízy
v p ední části h bitova a nahradit je také nov mi stejně jako v 1.
etapě."
Další možností by bylo vysadit stromy kolem prost ední p íčné
cesty, které by částečně stínily na p ední i zadní polovinu
h bitova. Tímto ešením se také naprosto změní styl h bitova,
protože zastíněn, ch ploch bude podstatně méně a stromy budou
pouze ve st edníčásti h bitova.

Protože toto jsou problémy, které se nepoda í do konce
roku vy ešit, ale dotace musí brit proinvestována v letošním roce,
rozhodla rada obce, že v letošním roce necháme z ídit p ístupov,li
chodník od parkoviště k hlavnímu vstupu na h bitov. A
s pokračováním oprav bude možné začít až po vybrání nejlepší
varianty obnovy a drŽby h bitova.

A tady bych se chtěla zeptat Vás všech, kterym není
jedno, jak vypadá kobylnick, h bitov: Která varianta se Vám
nejvíce líbí, jak byste chtěli, aby vypada! náš h bitov
v budoucnosti? Je mi jasné, že názory se budou lišit a určitě
nebudeme moci p i svém rozhodování vyhovět všem, p esto
bychom rádi věděli, ke které variantě se p iklání nejvíc obyvatel a
rádi bychom potom uskutečnili ešení, které se bude líbit většině.

Dana Šmídová, starostka
zde odst ihněte -------

ANKETA-odevzdejte do 30.10.05 na OÚ
Nejlepší varianta pravy h bitova je podle mého názoru:

aby se mohlo postupně p istoupit k ripravě cest na h bitově
o vykácet b ízy na cestách bez náhrady
o vykácet b ízy a vysadit stromy s menšími korunami a ko eny -

všechny naráz
o vykácet b ízy a vysadit stromy s menšími korunami a ko eny -ve2.

etapách

n vykácet b izy a vysadit stromy s vel( mi korunami podél prost ední
p íčné cesty

n vykácet b ízy a vysadit stromy s menšími korunami a ko eny podél
prost ední p íěné cesty

n nepovažuji za nutné opravovat cesty na h bitově, navrhuji kácet b ízy
postupně až bude jejich stav neudžiteln a budou ohrožovat náhrobky
padajícími such mi větvemi

Zak ížkujte, prosím, která varianta je podle Vašeho názoru nejlepší.
V sledky ankety budeme zohledňovat p i plánování dalších prací na
h bitově.



AEROBIC A REHABILITAČNÍ CVIČrNÍ
V KOBYLNICICH

Aerobic

obec kobylnice pro vás p ipravila dvě hodiny t- dně aerobicu. Jedna
hodina bude pro děti a druhá pro mládež a dospělé.
Aerobic bude b vat každou st edu: děti od 18 - 19 hod., mládež a dospělí od 19
- 20 hod., v tělocvičně Sokolovny v Kobylnicích.
Cena:- děti 100 Kč do konce měsíce ledna - dle zájmu

pokračování do konce školního roku
- mládež a dospělí 300 Kč do konce školniho roku

Rehabilitační cvičení

Dále bude i rehabilitační cvičení jednu hodinu t dně a to v riter od 19 -
20 hod., v tělocvičně Sokolovny v Kobylnicích.
Cena: 300 Kč do konce školního roku.

Aerobic i rehabilitační cviěení začnou v měsíci íjnu, za nep ítomnost cvičence se
peníze nevrací.
p ihlásit se i zap|atit poplatek bude možné v první hodině cvičení, platbu je
t eba uhradit do konce měsíce íjna na obecním r adě a to v pondělí 

" 
.t eau-.

Den dětí

V soboru 10. 6. 2005 se konal den dětí v Kobylnicích. Zaěátek měl b t ve
14 hod., ale počasí nám nep álo a začalo pršet. Museli jsme chvilku počkat a
všechny naplánované akce p esunout z okolí h iště do parku, pro rodiče to bylo
alespoň kousek a mohly stanoviště obejít se sv mi ratolestmi vícekrát. Děti byly
spokojené, i když bylo chladno. Lenka crhová měla zap jčen padák, se kte4im se
daly hrát r aré hry. Skoro všechny děti se zapo11ly a byly nadšeny. V 17 hod. se
losovala tombola, protože jsme nachystali hodně q her, tak se protáhla víc jak na
hodinu. všichni děti něco malého vyhrály, takže spokojenost jim záíila zočí. po
tombole byla diskotéka, na které už zustaly starší děti, její ukončení bylo ve 22
hod.

Ukončení prázdnin - D ňové odpoledne

_ Jako každ rok se na ukončení prá,'dninpo ádala diskotéka pro malé i ty
větší děti .a v9čer pro dospěláky. Na posledni chvíli jsme diskótéku spojiíi
splánovan m d ňov m odpolednem. I když jak jsem jlž napsala, bylo to na
po9P{i chvíli, ale i p esto bylo d ňov ch v robkri osmnáct ď to něktiré p ímo
exkluzivní, Bylo vidět, že to nejen děti ale i dospělé p ímo nadchlo a v dalších
letech v robkri jisĚ p ibude.

Během hodnocení v robkri byly opět hra s padákem, kten_f po dobré
zkušenosti zakoupila obec kobylnice z v,.itěžku nepoda iné akce Letninoc. Tímto
bych se chtěla omluvit všem, kte í p išli a z d vódu prudkého deště musela bl t
zábava p edčasně ukončena. vstupné se nevracelo i kapela FLASH se z ekla
honorá e. peníze, ktere byty vybrány, byly použity na rítiné věci pro děti, právě
diskotéka pro dospěláky byla alespoň malou nápiasti za tuto nepóda enou akci,
ytupné bylo pro ťrčastníky Letní noci zÁarma. Pbčasí nám vyšlo a diskotéka pro
dospěláky se mohla uskuteěnit v parku a tak jsme mohli využit posledních tepl ch
večerrl tohoto chladného léta.

_ každé dítě bylo,během odpoledne odměněno cukrovinkami, které jsme
zakoupili a některé byly darované paní Mazalovou a paní Vávrovou.
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Všechny děti, které p inesly d ni, byly odměněny mal; m plyšákem.
vyhodnocení d ní (o po adí q robkri rozhodli hňsováním ródiče, d; ně byly
označeny číslem): l. místo: Filípek Valenta

2, místo: Žanetka Štefková
3. místo: Anetka Zíchová

všem ještě jednou blahop ejeme a těšíme se na p íští rok na plno
kásn; ch v tvorri zd ni,

Jana poláčková

Foto: Soutěžní dlině
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p ehled akcí kulturní komise:

15. 10. 2005 od 15 hod. Drakiáda, nutno donést vlastního draka, koupeného
nebo vyrobeného.

5. 11. 2005 od 20 hod. Babské hody, k tanci a poslechu hraje skupina Karla
Pešla, všichnijsou srdečně zvánia budou informováni o
p edprodeji vstupenek a místenek.

11. 11. 2005 Světluškov prrivod na vítání Martina, sraz v 17,30 hod u
h bitova.

3. 12. 2005 Mikulášské odpoledne, začátek v l5 hod., malá diskotéka do 22
hod., bohatá tombola.

9. 12.2005 Pečení perníčkri od l5 hod.

16. 12. 2005 Zdobení perníčkri a vánoční v ,tvarná dílna.

BITVA V KOBYLNICÍCH
U p íležitosti 200. q ročí BITVY rŘÍ CÍSlŘŮ Vás všechny srdečně zveme na
velkolepou historickou p ehlídku l8tého napoleonského pluku, která se uskuteční
5. l1.2005 v Kobylnicích.

PROGRAM:

10.00 HOD.: prohlídka vojenského tábora, v,_ístroje au zbroje
: ukéaky táborového života vojska
: jarmark s tradičními v robky
: občerstvení (klobásy, čaj, grog...)

13.00 HOD.: biwa o Pratec kopec dle historick}ch událostí Bitvy t í císa ri
2.I2.1805

13.45 HOD,: pr vod historic ch jednotek obcí k Památnému kameni 18tého
pluku adové pěchoty maršála SOULTA.

14.00 HOD.: slavnostní odhalení Památného kamene za p ítomnosti čestnych
hostri

Na všechny akce jsou srdečně zváni všichni kobylničtí obyvatelé i návštěvníci
ze širokého okolí. Akce je po ádána ve spolupráci ,,Klubu p átel francouzské
revoluce a l. císa ství" a obce Kobylnice.
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Odpadv
Na podzim se opět chystá sběr všech druhri odpadri:

žnlnznÝ Šnor budou sbírat hasiči některou sobotu v ňjnu nebo listopadu. Jakje zvYkem, vyneste všechen železn s.otpreáó., aby si ho mohli "d"é;;;;;bude p ed Vaším domem_v kop, 
"y""rtá 

ZJá až za u!,kop, nejlépe na druhoustranu silnice. Termín nuae vyňUSÓn obecním rozhlasem.

. .""""- lvil l A Y f-L+,Usrlír.tjlvl(rv Y oDPAD se bude odvážet v sobotu 22.íjna vdobě mezi 9-11ffi;;i;;;;],.]]-^,^ 
^",,všechny obyvatele, aby

*r* l, ::!:t:!:y, : ve lkoobj emoví ;oo* ; 
";.d.;,,;ffi l ň*lil]'fr ft ""ll3:,Y:_,T:::1\i f"rj obstuňují ,Ue*9'uoa,, Zásadné není možné odkládat

*:::*1:ť" ::ll1.,1Ť,l"ť!\:"" n5q ;tJ..". n"uo po-.ie* 
-teiy 

vpatek

",1l":1ť::::9:,I^,"*] r ]1. lidlTŤ'sil" by;ň *il;;;.í"a;, ;óJ! Jr"iffi:;
:*ffi,í'""':,_,:,]",:,::l \1l ::|k"P:".:" li "9náá", irr ffiňJÍ :';
i:,f,T*"1i::;'91i:]_o:l j:r_:p"r,yáoiruňio.;;;'fu-;;#a;: ji#ť
i:f:i:*"iTjit:,"_o:ťttl"lrn"trnr,uyrát;,-;i;ffi ffi ;;;ila;i,Hr;;zprisob em. I uložen í pokuty j e l edná, .oino.ti ;áŇ;; ffi;ffi;H""T.'ň';ť
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Cyklistické závody v Kobylnicích

Již po několik let se v zá ívnašiobci konají ,jakési cyklistické ,ávody",Pro nás
obyvatele Kobylnic to má ten nep íjemnl drisledek, že jedno nedělní dopoledne je
uzaťen okruh silnic Kobylnice-Prace-Mohyla míru-Sokolnice, Letos navíc se
termín závodri setkal s termínem v stavby kalalizace na ulici Pratecké.
Y zaěátcích od roku 2000 neměIa obec se závody skoro nic společného, po adatelé
si všechno za ídili a zajistili sami, od obce nic nepot ebovali. Teď je dohoda, že
mají pro po adatelskou kancelá zaprijčenu klubovnu družinek, která je jak msi
zázemím. Protože se ze závodti postupně stává tradice, požádala jsem letos
po adatele, aby nám, laikrim, kte í zase tak moc závodní cyklistice nerozumíme,
vysvětlili, cože se to v Kobylnicích a blízkém okolí vždy í etí zá ijovou neděli
děje. A jak sami zjistíte, není to žádn zanedbateln závod několika nadšenc , o
čemž svědčí i čas| letos se zučastnilo kolem 200 závodník a závodnic z několika
zemí Evropy. T eba se p íští rok vydáme fandit mlad m cyklistrim v jejich závodě.

D. Smídová, starostka

MALÁ CENA DUKLY BRNO
Závody mládežniclc ch kategorií - žáci mladší a starší, kadeti, junio i, kadetky,
juniorky aženy, za azené do seriálu Českého poháru v silniční cyklistice se konají
ve Vaší obci od roku 2000. Těchto závodri se ričastní nejlepší mládežníci nejen
z ČR ale také ze zemí Vyšegrádské čty ky tj. ještě Polsko, Uáaarsto a Slovensko,
Pravidelně jezdí taky Rakousko.
Silničnímu závodu p edchází kriterium v Brně - Žabov eskách u Rosničky,
po ádané jako Memoriál Vlasty Moravce ve stejn ch kategoriích. Letos se
uskutečnil již XX. ročník.
Protože zde jezdi nejlepší naši mladí spotŤovci, tak samoz ejmě se p es Vaše
silnice dopracovali k titul m mistrťr světa kluci jako Filip Ditzel z Dukly Brno (
mistr světa na lkm s pevnlfm startem na dráne v Los Angeles roku 2003), Roman
Krojciger ( juniorslc mistr světa na silnici a vicemistr v časovce z loňského roku
v ItáIii) a František Raboň ( misť Ewopy na silnici do 23 let letos v Moskvě).
Určitě se dosáhlo rispěch ještě víc, ale momentálně si nevzpomenu. Ještě snad na
Ladu Kozlíkovou, která zde jezdila také pravidelně a také získala titul mistryně
světa na drázev bodovacím závodě - roku 2003 ve Šqicarsku.
Do tohoto krásného kaje pod Mohylou Míru se ráda sjíždí celá republika a nejen
proto, že se tu začíná va it sladká šťáva zhrozrr . Tento okuh p es Vaší obec si
oblíbili stejně jako já i mí kolegové z oddílu, kte í p i tréninku zde projiždí mnoho
dní v roce.

J. Boháč, sekretá závodu

STA;BÝ iAPÍ+' jak b vá zvykem, budou sbírat školáci. Po ukončení stavebníchprací bude na školním dvo e umístěn kontejner na starli papír ažáci budou stejnějakojindy sbírat i papír po domácnostec"h.-rermín bude oznámen obecnímrozhlasem.

A pro up esnění p ipomínám:

@se sbírají vždy první st edu měsíce ledna, b ezna,května, července, zá í a listopadu.

š,o gÍLÉ l renrv}{E se sbíní do kontejnerri u obchodu. od nového rokubudou kontej nery vyměněrly za nové,tatze nebuaou hň;;k;fi ;il;;
PET LAHVE se sbírají i nadále do vakri v parčíku vedle školy.
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O čem, se píše rl Lron:iQécfr
Historie kobvlnického h bitova v datech

10.11.1947
15.4,1948

19.8.í948
10.6.1949

25.6.í949
10.7.í949
2.10.í949
í0.8.1950

í950
í951

í955
,t964

1994-1997

rozhodla rada MNv, že bude zbudován h bitov
Okresní národní v bor v Brně schvaluje stavbu obecního
h bitova a vyčleňuje částku 100.000,- Kč .,
vyhotoveny plány na stavbu h bitova lng, Šruba em
zvolena komise pro ve ejné stavby, která má na starosti
stavbu h bitova
začala na stavbě h bitova prvnípracovníbrigáda
uspo ádána sbírka mezi občany na hlavní k íž.
slavnostně otev en h bitov a posvěcen hlavník íž
ustanovena h bitovní rada ve složení Frant. Špondr zč.p,
166, St. Novák, J, Trněn , Fr. Kuda, J. Kokeš, L. Kuda, T.
Chlup
hlavnícesta osázena b ízami, vysázeno mnoho ke ťr

postavena márnice a pitevna, postavena západní a jižni
zed', postaven a nat en d evěn plot, cesty upraveny
vyštěrkováním
hrobníkem pro zdejší h bitov se stal J. Budiš z č.p, 200
kronika pochvalně popisuje pravu h bitova a chválí Frant.
Špondra z č. 166, jak vzorně se o h bitov stará už dlouhá
léta. Po jeho smňi se o h bitov starala jeho manželka Marie
Špondrová a donedávna Marie Vymazalová z ě. 166, která
z dťrvodu nemoci musela tuto ěinnost ukončit.
bylo realizováno rozší ení h bitova a vybudováno
parkoviště

Historie kobvlnického h bitova v ěíslech

V roce 1949 zdarma pracovalo na h bitově celkem 214 občan , zemědělci
zajišťovali odvoz materiálu celkem 194 povozy, bylo odpracováno celkem
Z.ÓSg rroOin pomocn ch prací, 330 hodin emesln; ch prací, zdarma byly
provedeny práce včetně odvoz v celkové hodnotě 58.350,- korun

československl ch (Kčs),
Byla uspo ádána sbírka mezi občany na hlavní k íž, bylo vybráno celkem
3i.25o,- Kčs, k íž byl vyroben firmou Remeš-Slatina a stál 36.500,- Kčs.
V roce .l951 bylo odpracováno zdarma celkem 3.410 brigádnick ch hodin a
včetně odvozťl tak odvedena práce v celkové hodnotě 73.335,- Kčs, za
odvedené práce bylo dále zaplaceno 143.540,- Kčs.
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oĚrsrÉ unužrnKy KoByLNIcE
,,KoNčíME,

veurÉ plÁruy
Rok 2004 byl pro dětské družinky v Kobylnicích rokem,,Velk ch sn o

nadějí." počátkem roku jsme s děvčoty z dromotického kroužku sepsoly

o ,o- po^oci obecního rj odu Kobylnice vydaly ,,Ročenku dětsk ch

družinek kobylnice," kteró mopovolo nejen akce jenž družinky po ódoly

v roce 2oo3,'aleté2 ukozovolo ctyhodnou minulost desíti let fungovóní

družinek v kobylnicích o popisovalo jejich chorokter, fungovóní a cíle,

Domnívoli ;sme sa, 2e ročenka nós p iblíží těm dospěl m _ rodič m,

ktz í o nďií činnosti jďtě neslyšeli o p ivede k nóm děti, které k nóm

zr zn ch d vod cestičku nenošly.

V nóvoznosti no ročenku jsme počali ,,velkolep"' projekt rekonstrukce

klubovny, opět s podporou obecního ti odu kobylnice. zaŤímco vedoucí

s dětmi tróvili (loňské) podzimní prázdniny ?oo4 v Dědicích u Vyškovo,

zojistilo nóm poní storostko Dono Šmídovó novou podlohu v klubovně,

kŤeró nohrodilo zcelo nevyhovující o provlhlou podlohu p vodní, nov

strop o p edevším (dte s;tarych vedoucích absolutní zózrak, chodíme

kotem něj po špičkóch a dot káme se vypínač jen špičkami prst ,)

novou elekt inu - zósuvky, vypinoče o světlo! UĚrUrEnne,

Po zdárněnačoŤá próci obecního ri odu nostoupili v procovním oblečení o

s nó adím v rukou somi vedoucí. v p edvónočním shonu jsme líčili

klubovnu, topetovoli obložení, notíroli d evěné součósti klubovny nov,mi

borvomi, sóárovali okoponé rohy, myli okno, šili polšŤó ky o króšlili noší

klubovnu jok se dolo. vrcholem celé rekonstrukce byl nóš v historii

klubovny irvní nov, (l) nóbytek - dva rególy, sk íňka o dětskó

pohoveÉko. Celou klubovnu jsme vylodili do krósně světle modré borvy.

iina i.t Kloško, Evo Benďovó, Moniko Zh ívalovó, Tereza Benďovó,

ša.xo Zh ívalov6, a Lucko ščudlová, nebo noví vedoucí, kte í

nepochózejí z Kobylnic _ Kotka Mozólkovó, Milon K ápek, VíŤek

štapan"t, vítek Kyselo, ondro Buchto, to jsou ti, kte*m pot í zo jejich
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podíl no rekonstrukci klubovny největší dík, ti kte í zdormo,
v prosincové zimě o s vónocemi zo dve mi zonedboli no chvíli školu,
zoměstnóní i rodinu a věnovoli velkou čóst svého volného času klubovně
pro kobylnické děti.
Součosně s rekonstrukcí klubovny jsme rozjeli velkou informoční
reklomní okci družinek. Snod v každém domě v kobylnicích, ve většině
okolních zóklodních škol o na každé plokótovocí ploše se objevily noše
plokóŤky zvoucí děŤi od zočótku ledno 2005 do kroužk dětsk ch
družinek v kobylnicích. A že jsme nobídku kroužk pěkně rozší ili;
Tv rčí krcužek pro šikovné ruce, Herno pro nejmenší děti, dva
Dromatické kroužky jeden pro menší děti, druh pro stroší děvčato,
sportowrí kroužek věnující se p edevším floorballu, kroužek první
pomoci s ukončením v kurzu pro zdrovotníky o chlapecky kroužek.
v noší klubovně se měl začít seŤkávat i kobylnick klub mominek a do
budoucno jsme_ počíto]i i s prop jčovóním klubovny pro setkávóní
mísŤních senior .

Ale velk vzlet čosto nósleduje stejně hlubok póa. Říkoti jsme si:
,,Proč by rodiče posíloli své děti do kroužk ve Slotíně, čiv Brně, kde
nezrwjí vedoucí , kfe í s jejich dětmi procuj í , když tody v kobylnicích

budou míŤjejích dětí možnost novštěvovot stejné kroužky s vedoucími,
které trejich rodiče dob e žnají?''

..proč by rodiče posíloli své děŤi do kroužk někom jinam zo sumy kolem
1.000 Kč, když nóš kroužek v Kobylnicích bude sŤdt jen 2oo Rč, což jsou

pouzepenízenulné k běžnému provozu kroužku o klubovny?''
,,proč by děti do kroužku nep išly, když jim nabízímetok zojimové

využití jejich volného časuZ A rodiče somi p eci nemohou chiít, oby
jejich dítě tróvilo cely den p ed monitorem počítoč e nebo u sledovóní

Ťelevize?"

Nevím, kde p esně se stalo chybo. Dětské družinky kobylnice po ódoly
kožd rok pro děti tolik zojímov ch okcí: všechny noše 

'kroužk

odehróvající se koždoŤ,denně v klubovně družinek, tetní tóbor
v Bobrové u Nového Města no Morově zo minimdlní cenu,sŤejně tok
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několiko denní vylety no podzímní o jorní prózdniny, pólení čarodějnic
o Den Dětí (v roce 2OO4 již ve spolupróci s poní Polóčkovou).

Jó oprovdu netuším, kde se stolo chybo. Móme skupinu vedoucíji, kte í
chtěli s dětmi tróvit sv j voln čos o vytvó et pro ně zqjímov progrqm.
Móme podporu obecního odu. Móme dobrou v li dohodnout se
s ostotními kobylnick mi orgonizocemi. Mdme po těch \etech próce
s dětmi již širokou sít' kontokf no jiné organizace procující ve síé e
volnočosovych oktiviŤ dětí o mlódeže o spoluprocujeme s nimi (nop .

Petrov - brněnskó diecézní organizace dětí a mlódeže,Junók...).
trediné co nemóme, je zójem dětí. Prostě nórn chybí dostoteční
otroktivito s porovnóním s televizními po ody nebo s počítočov mi hromi
o ve srovnóní s poflakováním'se v porku, kde děŤem storší komaródi dojí
nopít pivo a poŤóhnout z cigarety. Ne, jd oprovdu nejsem ten spróvn
typ no nějoké morqlizovóní. Každó mince mó dvě strony. Jedno čósŤ děfí
to možnó vidí tokhle, druhó prostě jen nemó odvohu p ijít do neznámého
prost edí.

VNITŘNÍ PROBLÉMY
DěŤské družinky Kobylnice mojí své vlostní vnit ní probtémy, které by
sica možnó šlo p ekonoŤ, ole není-|i o družinky zójem ze strany děfí o
rodič , tok není d vod proto, obychom seje snožili p ekonof.
Noším nejoblíbenějším problémem je stórnutí vedoucích. Z p vodní
nejširší o nejstorší porty družinkov ch vedoucích (Věrko Sedlóčkovó,
6óbino kudovó, sourozenci Moruško o Jind ich kloškovi, sourozenci
Petro o ZdeněkŠmídovi, Morkéto Peclovó, Evo Šmídovd, Míšo Dolonskó)
jsme z stoly jen dvě, jó o Evo Šmídovtí o ta mi próvě letos oznámila,že
končí. Provdo, mó to svou logiku. Pokud člověk studuje, m že si nojít čos
k Ťomu, oby vedl zójmovy krouáek pro děti, ole po dosfudovtíní je tento
sŤov neudržlteln . Novíc v dnďní době je pro mnoho mlod ch lídí
mnohem v hodnější sv j voln čos po škole věnovot brigódě, nežvedení
kroužku bez nóroku no odměnu, zo to se nem žu no nikoho zlobit. Ále
jsern velmi vděčnd těm, kte í se rozhodli s nómi tu ,,družinkovou kóru"
vléct dól. oĚrurrt
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Dolším v znomn, m problémem se nóm stolo součosnó míro byrokrotizace
nošeho sŤóŤu neumožňující fungovóní tokové organizace, jokou dětské
družinky Kobylnice do loňského roku byly. Bez právní subjektivity jsme
v podstotě pro mnohé organizace neexistovoly a nemohly jsme tudíž

s ními spoluprocovot. Ztsk jakékoliv neziskové právní subjekŤivity je
procesem notolik nóročn,m, že po nezíjmu o družinky ze strony děrí
nemó v znom se do něj vrhat.

BUDOUCNOST
Jok vidím budoucnost družinek jó? Vzhledem k tomu, že mi bylo osi
deset let, když jsem se s nimi setkolo joko jajich člen, čtrnóct let,
když jsem se stala oddílovou o tóborovou vedoucí a dvocet let, když
jsem si v roce 2001 p ebrolo družinky i letní fóbor joko vedoucí hlovní,
tak možnó nějokou prognózu do budoucno uvést mohu (ole slíbit nemohu
nic...):

Rozhodně se nemusíte bóŤ o ztrótu okcí typu Dětsk den nebo P6lení
čorodějnic. Myslím sí, že poní Polóčkovó se jejich orgonizoce ujolo
fontasticky o možnó i mnohem lépe než my. Ale obóvóm se, že s tokov, m

nevděkem, jokého se jí občos dostóvó, by i ji mohl p ajít elán o to by
byla nejen pro děŤi z Kobylníc, ole i pro jejich rodjče velkóškodo.
Co se t če kroužk , dovolím si věštit p ežití Kroužku Ťv rčího, kter
skvěle již mnoho let vede poní Ánno Šmídovó, odnedóvno s pomocí
Terezky Benďové. Možné je i p eŤrvóní kroužku pro nejmeŇí děti -
Herny, protože nodšení o píle jejich vedoucích, Šarry o Moniky
Zh ívalovych o Evči Benďové, je žasné. Moc bych jim to p óla,Zasadí-
li se o to obecní ri od, je možné i dolší fungovóní Kroužku f loorbollu.
Několikodenní vylery po 6dané družinkami o podzimních o jorních
prázdninóch, stejně jako letní dětsk tóbor z ejmě končí.
Joko ostoŤní vedoucí, i jó, již nadóle nemohu věnovot 5 - ?O hodin t dně
(dle ročního období) plónovóní o reolizoci Ťěchto prdzdninov,ch okcí,
koordinoci čínnosfi družinek o popírovóní spojenému se spoluprócí
s orgonizocemi no nichž jsou družinky finončně zóvislé, Nemohu
vyloučit, 2e se organizoce činnosŤi Dětsk ch družinek Kobylnice ujme
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nékŤer z mlodších vedoucích po dosažení zletilosti, ale není v m ch

moŽnostech Ťo zajistiŤ.

p eji moc štěstí těm, kte í se pokusí no činnost Dětsk ch dnužinek

v Kobylnicích novózot, či v ní pokročovot-
S díky Michoelo Hoškovó-

OĚrSrÉ DRUŽINKY KOBYLNICE

Tóborem v podolí se s ndmi rozloučilo naše dlouholetd vedoucí

Míšo Hoškovó. udělolo Ťoho pro družinky hodně, věnovolo jim

mnoho Čqsu i energie. DIKY.
Její obovy, že sjejím odchodem skončí i činnost družinek, se

nošiěstí nenoplňují. Ještě tu z stalo dostqtek lidí, ochotn ch

p iložit ruku k dílu.

končí Ťedy zotím jen dromaŤick kroužek. osŤatní kroužky

budou pokročovot tokŤo:

HERNA, pro děŤi do lO-ti leŤ plnd her, molování, zpívání,

pohódek... schózet se budou kožd pótek p ibližně mezi t5. at7.
hodinou. vedoucí Evo Benďovd a Moniko zh ívqlovó po domluvě

s rodiči p edškolní děti vyzvednou i p ivedou dom .

wůnčí KRoužEK, pro děti od ó_ti leŤ,které mojí rddy ruční

próce,tvo ivou o v, tvornou činnosŤ. schózet se budou v pondělí
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od 1ó. do 18. hodiny. Mol m dětem zojistíme zo tmy doprovod
dom . Vedoucí Ánno šmídováaTerezaBenešová.
sPoRToVNÍ rnouŽer, pro kluky i děvčqto školního věku. Hroje
se p edevším. floorbol! v místní sokolovně, sroz v pótek v 16:30 v
porku. Vede ŠdrkaZh ívalovó o Morie Somkovó.

No všechny děti se těší Evo Šmídovó o ostotní vedoucí
Kobylnick ch družinek.

P5.: Toké procujeme no uspo ddtíní podzimních prózdnin.

C9 k t9mu dodat? Myslím si, že Kobylnické družinky prochází vlivojem,
jako všechno ostatní v našem životě: Moc děkuji na tomto místě
Michaele Haškovél právě její zásluhou mají naše družinky už více než
1Oti letou tradici. Těm, co pokračují: Hodně štěstí.

Dana Šmídová, starostka

TVŮRČÍ KROUŽEK

se v letoŠním Školním roce budc schlrzcí krrždó p<lrttlčlí txl l(r dtl líl htxlin
v klubovně Na Budínku. Je určen p edevšírn <lčvčntiirrl txl šcsli lcl a .ichtl rrlrpIrrí
jsou ruční práce, q tvarné a tvo ivé činnosti.

v zimním období zajišt'ujeme doprovod rnal; ch dčtí clonrii. l'ošlctc i vtšc
dítě mezi nás, vě írne, že se mu bude s námi líbit.

Terezka Benešovír, Anna Šnr ícltlvlr

sotttčžní d ně
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DR AKI ADU
Aneb odpole dne pro pobovení všech

zúčqstněnÝch, nepŮj de o soutěž , ale o

Kdy

hezké odpoledne.

15. 10. 2005 v 15 hod.

Kde ? pole za hřištěm
Doma vyrobení droci budou odměněni (cukrovinko o plyšók), ole í no

zakoupené droky čekó moličkost (cukrovinka).

Zvloštní ohodnocení získálétající drok netrodičních tvorŮ o moteriólŮ !!l

ObčersŤvení bude možno zokoupit a to: čoj, pivo, limo, douzovoné

debrecinky.
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