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fo ostné vónoce
ťaÉ-zní p ání a posefstrlí těclito mátful, le to čas ztšení, fu$ se m žeme trocfru
zastavit a frkďat pofotj ae suétn rl[astním stďci le to p ipomínfot, Dítěte, leré
p inuto po{oj ašen [iďen ďo6ré aute. ftéž fucfrom 

"otem 
se6e taŘT ší ifr ouzďuší

po{oje!

Itoďně štěstd zďraví a spofo|enosti T) novém roce 2006,
p ejiup ímněťánašem oíyaate imR(ofutnit

aanaŠmíďoaá, stmostfot

RoK 2oo5 -. ROK STAVBY KANÁLU. RoK ŠílFruÉno NEpoŘÁDKu,. RoK pRÁcr,

Ač si to možná málo p ejeme, t eba jsme si toho někte í ani
nevšimli, ale zase jsme o rok starší. Zase se blíží doba, kdybudeme bilancovat, vzpomínat, hodnotit. Jak by asi
charakterizoval kroniká s odstupem času končící rok? Na první
zamyšlení mě napadly tyto t i titulky.

. ROK STAVBY KANÁLU
Každá ulice si zažila své, vždycky nám v,ikop hodně
znep íjemňoval a komplikoval život. Všem nám p ipadalo, že
xažď;Ý ťrsek se kope v nejnevhodnější dobu, že v ko'p je zbytečně
dlouho. otev en,i, že chlapi nedělají, co by měli. Vě te, že bylo
málo risfk , které byly otev eny- déle, ňež nezbytně dlouhou
dobu. Cástečné u,zgvírky komplikovaly život kobylnick, m i
projíždějícím. Mnozí idiči se naučili_jezdit jinudy, aby nemuseli
absolvovat dlouhé čekání u semaforrj. Ale naši občané, autobusy
(vtetně cestujících) se čekání nevyhnuli. Všem občan m up ímn8
děkuji za trpělivost. p i jednáních s ostatními starosty se cítím
docela p!,šně, protože na rozdíl od občanrj něktenich jinÝch obcí a
města, kobylničtí nebyli věční, neodbytní, 

- 
nep íjemní,

nespravedlivístěžovatelé na všech stranách. Naopak, mnoziz Vás
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i mě uklidňovali a, ujišťova]i, že p ece když se něco dělá, omezenímusí b,it a že s tím počítáťe: A .stížnorii" p i.t.ráiety oóravněně,bez zveličování a emocí. A většinou byly k dobru 
"Ééi 

áirT.V'.ir]se poda ilo často zjednat nápravu bez zóytečnv.ň r.órňliiací.

o RoK šílrrrÉno NEpoŘÁoru
ze .bude nepo ádek p i stavbě bylo jasné asi každému. Ale, že
P.1{"_ t* hrozn, , to mě opravdu nenapadlo, P estože seMERTASTAV snažil, odvážel ihned veškerlí ulikopek,- prachu,písku, nepo ádku.se vyhnout nedokázal. Ň8r.jv 

"6Jc'vypaoataopravdu.jako_bojiš!ě. Naštěstí chlapi bojovali u kunáÉ. Bylo topro vše_chny navné, vyčerpávající,'nep íiemné, XompňŘovalo toběžni1 život i slavnostni ctrvite. Ň":uctÚ ,iň"Ř"ió"i;;ši;io, až sedokončil ajfq]tov koberec a bylo klireno. Na tuto chvíli některéulice ještě čekají, ale z ne3vétšítro nepo ádku už 
-:ir. 

venkuvšichni.

. RoK pnÁce
p esto, že stavba kanalizace byla největší akcí, nebyla zdalekajedinou. Na ja e byla dokončena 'riprava 

ó'roitóitui preápo,mníkem padl,im, a Poklonou. Byla Vysazena zeleň, založen
lfvlíll takŽe trojríhelník na k ižovalce mezi ulicemi Na Budínku,Na Návsi je místem, které lahodí oku i ouši. Ňóv 

-pLt 
mezih bjtovem a parkem, opravená omítka na h bitovní zái, 

-opravená
omítka na smuteční síni^(ta bude dokonč";iiň;;á,l;[ J poeasrdovolí) . p ispívaj.í t< orišto;nému vzhledu 

'Ěi;'-ň;ledního:^1?,oŤil5u 
mnohrich spoluoĎčanr3. pr3*taonou o|ráuu bóirenoval

:ii:.5i,: y do.Tu paní Florianové i podstavec triZe préa zvonicí.pro vsecnny zájemce mezi mlad 
-mi i staršími byl z íz,en bezplatninternet do knihovny. pro zmírnění následkr3 

"ll.tárnv 
tiairalizacebyly_zahájeny opravy silnic na ulici polní á riai|Z, r.t*é'ěekalí nazlepšení p9č9sí, aby. mohly b t dokončeny. Děti šŘoróu po-uinné sepo prázdninách vrátily ao što-ty, t<teiá' p;"šl;;;;"ái'a oylop istavěno i zázemí pro zaměiinuň.", z opravené fasády nazákladní a mate skf . st9tv ruji-:Ěic ;*Í,;;i-ÁĚ:uň"'octi azaměstnanci, ale i všichni totemioóuóí. Abychom meri"ňreo seboui_vzdálenější cíl našich .snah, pb ooňoac' ;; il;;i.ň'irioor",tělovychovné jednoty Sokol, :šri" něčnati vyprácovut'pro;"'t touou
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dokumentaci na v stavbu sportovního a kulturního areálu v okolíSokolovny.

. P estože já. i místostarosta. jsme často měli pocit, že seKobylnicemi valí jen velké množslví p.eié,- b;ň ň;ri námi itakoví, kte í věděň, že ,,nejen pr*i-ii"'j" čÉuěÉ;'a"žJmusí b t
,,čas-. na práci i čas ná žaoauui'. Ňa iomto ,irie-óv.h rádapoděkovala kulturní komisi s její p edsedkyni :anóu pJt'aerouou.
9?av se s jejich.akcemi :išté š"ir.al v íetošnír-roi. nejmíňjednotl: a.kce,pro děti,. teenágery i dospělé ."iuill roi-šetkávalyse zasloužen, m rjspěchem. Pozadu nez,jsuvat á.í e*"ňi., kte.ije zásluhou.p edevším.Petry Šterkové (která ná. ,iro:iie oonutí

v letošním roce obnovené vítáňí dětí do našeho společenství jep edevším dílem Boženy K ivkové, ió.ňňi[" ,ip :Ě'T ážrovoznilJosef Florian. Také jim za to díky.
|.a lare uspo ádala první akci Řomise životního prost edí - jarnírjklidovou sobotu, p i tteré lsmé ii-vvzkoušeti, i"-i ói-J." , z"byt zábava. Odměnou 2a kontejner pÉ.pr"e,ill odpadysesbíran, m.i po o,k9lj Koby-lnic. bylo 

-malé 'poňost8ňi z udírny
y P?.tu. Díky pat í^Aleně ulorichové, Karlu Klaškovi a LubomíruTrhlíkovi ml. i hasičl3m, kte í pomontitrasiesrlim áuiěrn. 

-'
Těsně p ed vánoci proběhne díky ipolečenské komisi - Boženěk ivkové a Anně Benešové posez'ení'se seniory, které mělo lonipiíznivilt ohlas. Je to vlastně tat<ové p}"auáňoái'p-á ouioani ."seniory nad B0 let a i my mladší se na ncm noánEi poučímé,
1asl9j9m9 a inspirujeme, jak lze brát Ziuót . nuor;ffi;:Tradiční akce koncert kó svátku matek by| láios podstatně
slavnostnější díky kulatému desetiletému vliróči žiir.ri-r.y, kt"rake svyim narozeninám vydala už t etí hudóbní ň;ri8. t".l.me nakoncertě také pok tili.
5. listopadu byl za _spolupráce s klubem p átel francouzské
re_voluce a prvního císa ství odhalen památn káň; p Ěiňhík ,.n18. plu(u Napoleonovy, armády padlrim v gítvě u šiuukouu. Tatoakce se mohla uskutečnit také kv li'tomu, ze neŘteri kobylničtíobčané jsou členy klubu. Díky zajejich práci na oriiouani'
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památného kamene j ripravě okolí, Tomuto slavnostnímu aktup edcházela historická oituu o pň.ry top.., de;;riviii;le mat,i
jarmark s tradičními v,irobky. Bitva p ilákala mnoho návštěvníkr3z blízkého a dalekého'okolí. M;rn; ii- uvi oi.-ljil.J budoucítr9s:, N i .qir pa$í i van. usĚ",, kte í jste v rámci možnostíUklidili nepo ádek mezi vlikopy a' napomohli slavnostnějšímu
Prriběhu dne, 

- 
' ''-l- ' 

q l lqyvl l lul lll Dldvl lus|

Nenápadnou oklikou se.opět p iblížíme k práci:v nově opravené školní.Řucnyni uitio- ,una:eno va ení oběd prozálemce z ad občanrj a raooku.rr,'ji.tc poiiiii,'z"ijniinutna,
Další nep ehlédnutelnou uaárosii óvro uvtuor*í ;;.;;;níio mistapro ve ejně prospěšné.práce. a usiár",ni vioimé, zá p é'jarostauuBeneše je opravdu ve elně p.o.petna, 

"o 
iĚ'i"ňr'ir?-v"v'po ritliohromad odpadr3 po katjstru, *tárv piipomíná sysiiovs'tou nit<oynekončící práci.

ze živ.ota obce jsem se snažila vybrat nev,iraznější události. Tímnechci ici, že ostatníjsou méně áau}ite. casto to, co je nejméněvidět je nejd ležitějSÍ, .rvgimg- * pirěti;;;'LiŘ{,* z'1,1aléhoprinc3. a volnou parafrází -m 
žeme- íct, ž;;-;i ň;';ole očímneviditelné, je dl:ležité."

Děkuji vám všem, kte í jste jak mkoli i tímnejmenším činem p ispéli kě 
"iór."iánémuživotu naší obce. P8r.uii Vám za Vašispolupráci, podněty, pomoi rady....

Co p inese ROK 2006 -
nechci prozatím p íliš p edjímat,
bude určitě:

. RoK pnÁcr

. RoK oSLAV

P esto je již dnes jisté, že to
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. RoK pnÁcr
Kanalizační p ípojky, jak se o tom zmiňuji i na jiném místě, budou
p ednostním kolem, kterrli je obec schopna splnit pouze za

podmínky, že si to my všichni obyvatelé vezmeme za své, A dál?
Nepochybuji o tom, že si nás práce najde sama.

. RoK oSLAV
Kobylnice v p íštím roce oslaví 700 let od první písemné zmínky o
obci. Je to jistě zaslouŽená p íležitost, jak vzdát hold své obci, jak
se dob e pobavit, vytvo it společenství v němž se všichni budou
cítit dob e. P estože nebudeme po ádat sjezd rodákr3, iak 3e to
v někten ch obcích zvykem, budeme rádi, pokud pozvete rodinné
p íslušníky a známé, kte í majíjak, koliv vztah ke Kobylnicím, na
oslavy. Hlavní oslavy proběhnou L9., 2a. a 2L, května 2006 a
program plánujeme tak, aby si každ,i p išel na své, Aby každ,
našel něco, co ho určitě chytí ,,za srdce", na co se bude těšit.
Abychom d stojně oslavili tak v znamné vliročí a mohli b t rádi,
že jsme spo|u, že jsme členy společenství Kobylnic. Aby každ, ,
kdo se bude chtít aktivně zťrčastnit, dostal p íležitost a mohl
p ispět k dobré náladě a d stojnému prriběhu.
Mám na Vás všechny obyvatele ještě jednu prosbu: Pokud budete
moci, snažte se vybudovat kanalizační p ípojku bud' p ed
oslavami nebo po nich. Bylo by jistě dob e, abychom nemuseli
oslavovat zase mezi vtikopy.

Rada obce rozhodla k v znamnému v, ročí vydat kalendá a každá
domácnost obdrží pravděpodobně do vánoc, nejpozději však první
t den v lednu kobylnick kalendá . Další v tisky bude možno
v p ípadě zájmu dokoupit na obecním ťr adu.

Dana Šmídová, starostka

P ivítání našich nejmenších spoluobčanri

V sobotu 1. íjna 2005 se na obecním adě uskuteěnilo slavnostní p ivítání do
života děti, které se narodily v roce 2004 a 2005. Byly to tyto děti;
Adam Štefl
Bohdan Šmoldas
Jan Matula
Tomáš Rumler

slavnosti se zučastnili rodiče a sourozenci dětí, ale také babičky a dědečkové adalší hosté, takže zaseldací místr";; by rčěii 
^pmena. 

Děti ž,ut"rrte smtyp ednesly básniěkv a p|edaly -"rin[".-i"u"rozeňat kytlčky. Paní starostkaIng, Dana Šmidova aÉti nri!,itara ái qp"r.č.".*í obyvatel obce Kobylnice apop ála jim zdraví a štěstí v životě. noai&rnpoaěkovalá ,u ,"rr,oanuri p ivést na

:;[jj ,i"í:.O"" 
jim finanční dá..k;;ilCt"i iirtlr-"p"Áirujj.i nu ,.nto

Lucie peclová
Adéla Tycová
Ionáš':Zlatník

Božena k ivková



Slovo místostarosty. . .

Yážení spoluobčané,
vím že psaní není mou silnou stránkou, ale chci i já p ispět, možná do diskuze,
možná jen pro ohlédnutí za uplynul m rokem. Tento iok byl pro naší obec
náročn , jak pro vás občany, tak pro nás zastupitele obce a jejióh pracovníky.
Myslím tím stěžejní akci obce-kanalizaci, která se nás všech dotlia. N8t<otro meňe
někoho více, (iak se píše na jiném místě), Je t eba p ipomenout, že i p esto obec
investwala nemalé prost edlcy do rekonstrukce skóly, školky i obecního ri adu,
nové zídky a oplocení na h bitově, budování nov,. ch místních i<omunikací. k tomu
paťí p ipomenout ridržbu ve ejné zeleně a h bitova, kteq nemalou měrou
zaměstnává pracovníky obce.
Ne vše se poda ilo ke spokojenosti nás, ale hlavně vás občanťr. Já mám za sebe
velkou radost z toho, že se poda ilo najít společného ducha obce a zapojit, do
spolupráce občany, kte íjsou ochotni p ispět prací i myšlenkou a popostreit acni v
obci kup edu. od vítání občankri nebo setkání senior , p es obecní^ples a Babské
hody až po obětavou pomoc Hasičského sboru a stále se lepšící ipolupráci se
sokolem kobylnice.velkou zásluhu na dění v obci má kulturni komiie, která nás
p ekvapuje stále noqimi nápady, jak pro děti tak pro nás ,,odrostlejší.'.

8

záměrné neuvádím žádná jména, určitě bych na někoho zapomněl a proto vám
všem, kte í jste se podíleli na těchto akcích pat í velkli díktt Já zisebe chci
poděkovat paní starostce, která stojí za většinou akcí a ne malou měrou se ná nich i
p ímo podílí.
p eji vám všem v nadcházejících dnech vánočních, hodně pohody, zdraví, štěstí a
Iásky. Do nového roku pak pevné nervy a ať se nám Všem da í ,.,

místostarosta
Stanislav Dolansk;

KAbIALIZACE'
co se nepovedlo:

Kanalizace nebyla sice kompletně dokončena, jak
to p edpokládal_ pťlvodni harmonogram prací, p esto je
potěšuj icí, že máme všechny ,,,kanály.' v zemi . Obyvateleněkolika ulic žád,ám, aby vydrželi nepohodu
nedokončen ch komunikací ještě po několik měsicťr. Nau].ici Ponětovské a U Mllína bude na ja e opravena r hapo v kopu a pokud se poda í všechno, jak Ěychom si top edstavovali, dojde i k celkové opravě silnice. Avšakvzhledem k tomu, že peníze na tuto opravu pocházíz krajského rozpočLu, je to zatim ve f.ázi našehovelkého p ání. Ulici Polni chybí jen horní vrstvaasfaltobetonu, která bude dokončena na ja e jakmiJ_e topočasi dovolí. Nejhri na tom je asi ulice xiáttá, kde
nám počasí ,,zatr.hlo.., abychom nechali položit spodnívrstvu asfaftobetonu a po nelehkém vyjednáváni jsme serozhodli upravit ulici provizorně, aby se Oaia p eszimu použivat. Finální 2 vrstvy budou položeny zateplého počasí. Provizorně je dokončena i ulice Za
Humny, kde nás ce]-ková oprava čeká také až p išti rok.Další kapitolou je čerpací stanice za 

"poOní* dvorem.K prvnímu zdrženi došIo naší vinou. PÓžadovali jsmečástečné odsunutí co nejdále od tenisov ch kurtťr apouhé ,,zuŤadování" tohoto požadavku trva1o neskutečn ch5 měsícťr. A navíc stavbu ,,čerpačky" provázi smrila(?)
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neprofesionalita(?) od samého zahájeni vystavby: veIké
množství spodni vody, popraskaná v d eva (vicekrátll!),
mrazy v době, kdy se má betonovat, Nakonec došlo ještě
ke změně projektu tak, aby bylo možno nádrž vribec
zabetonovat v tak hluboké spodní vodě. Teď zkráEka
s napětim čekáme, jestlí bude čerpačka do ziimy
zabetonovaná a do jara vystrojená tak, aby bylo možno
hned na ja e začit p ipojovat prvni p ípojky.
Co je naopak rispěchem:
Velkou radost mám z toho, že se poda ilo d,ohodnout
s Jihomoravsk m krajem-vlast,níkem všech pr jezdnlich
silnic i se Správou a ridržbou silnic, která tyto
silnice spravuje celkovou opravu prritahu Kobylnicemi
Pratecká-Na Budinku-Na Návsi-Ponětovická (snad to budeplatit i na ja e, jak jsem již v še zminila). Dále ztoho, že se Správa a ridržba silnic uvoliIa dokončit
silnici na Sokolnické po straně nové v stavby. Kolemvšech krajsk,ch silnic byly opravy obrubníkri hrazeny
obci, ale byla to podmínka, aby bylo možno tyto opravysilnic provádět.
Oprava místnich komunikací je plně v režii obce, ale
vzhledem k tomu, že v nejbližší době nehrozí žádné
další kopáni, je jistě namistě, že bylo rozhodnuto ogenerálních opravách někter ch z nich.
Co náE ěeká p í-ští rok:
Během p ištího roku bude velk m rikolem nás všech:
dokončit kanalizační p ípojky až do domli, napojit odvod
,,špinavé" vody z každé domácnosti a zajistit kolaudaci
těchto p ipojek. Jednou z podmínek p iznání dotace,
abychom ji nemuse]i následně vracet je skutečnost, že
929o domácností musi b]ít na kanalizaci p ipojeno.
Povolen ch 8% nep ipojeni pokryji neobyd,lené domy,
takže každ, obydlen drim bude muset b t do konce roku
2006 p ipojen. Obec bude samoz ejmě všemožně podporovat
práci s tím spojenou. Začali isml 1íž tim, Zá isme pro
všechny nemovitosti nechali vyhotovit projekty nap ípojky a zajistili jsme stavebni povolení. V nebližši
době budu mit k d'ispozici nabídky firem na vystavbu
kanalizační p ipojky buď ,,Dd klič" nebo za částečné
spolupráce majitele domu (a tim samoz ejmě 1evněji) i
cenové nabídky materiáIťr pro p ipojky. Obec je
samoz ejmě p ipravena koordinovat kolaudace p ipojek,

l0

eventuelné za)išťovat vyjád ení Vodárenské a.s. i
majitelťr podzemnich sítí, které mohly b]ít stavbou
dotčeny, ke kolaudaci. I p esto, že nás čekají ,,pouze"
p ípojky, je práce na kanalizaci v p íštím roce dost,
Motivací jistě mťrže b t p edstava, že v letnich
podvečerech se Kobylnicemi nepotáhne zápach
odtékajících splaškri a jistota, že jsme toho mnoho
udělali pro ozdravění životního prost edi.

Dana Šmidová, starostka

KONCERT ZLATANKY
V neděli l8. prosince 2005 v 15,00 hodin se bude konat tradiční

Vánoční koncert Zlat'anky

tentokrát na Sokolovně v Kobylnicích.

srdečně zve rada obce Kobylnice

Babské hody

V sobotu 5.11.2004 se uskutečnil Ilročník Babsk ch hodri. Protože v loňském roce
se všichni p esvědčili, že je to príma zábava tak letos již všichni věděli co mohou
očekávat. Ze špatné zkušenosti loňského roku jsme letos zavedli prodej místenek, a
tak se zabránilo, že by si někdo neměl kam sednout. Sál se proto m že pěkně

nazdobit a nachystat stoly tak, jak si je lidé domluvili. Hudba hráIa velice dob e,

takže nálada a atmosféra byla vynikající. Chtěla bych pozvednou nejen dobrou
p ipravenoststárek, aletakévšechz častněn ch,kte í se dob ebavili avp ípadě
pot eby pomohli. Hlavně udržet právo je vidět, že žensk dokáží p i sobě držet
v každém věku a v každé situaci. Dále bych chtěla touto cestou hlavně upozomit
na to, že yystoupení naších chlap nebyl nápad stárek, ale p ímo nápad jejich. Je
vidět, že když chtějí, tak i naši mužští dokáží vymyslet dobrou a zábavnou situaci,
kdy se všichni okolo baví. Chlapci děkujeme za vaše vystoupení - bylo
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perfektní. M žeme slíbit, že p íští rok budou Babské hody opět a už teď
p eml šlíme, čím bychom Vás všechny p ekvapily.
Dále bych chtěla poděkovat všem sponzor m kte í nám p ispěli do tomboly.
Byli to: Aleš T ma-zlatnictví, František Beneš- plyn, topení,VAFR s.r,o,, Jarmila a
František Kučerovi, restaurace VARNA, IUNK s.r.o., obecní ad Kobylnice,
BONAPART s.r.o, Kobylnice, BONAGRO Blažovice, Jihomoravsk; kraj
v zastoupení p. Šmíd, p, Konečn Michal, TONDACH a,s.Šlapanice, manželé
Renata a Jaroslav Bedná ovi, FLASH, Ulbrich Milan.
Dále bych chtěla poděkovat sokolu kobylnice zazapttjčení sálu a panu pánkovi za
zap jčení 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 sedláčkové. Také bych chtěla poděkovat těm, které nám
ponráchaly p ichystat občerstvení nebo zdobit sál:
pí Vičarová, pí Maza|ová, pí, Benešová, pí. ikálová, pí. Štefková. Neměla bych
zapomenout na naši mládež, která nám také velice pomohla, Byly to slečny
Kotoučková, Šmerdová, Veverková, Rudolecká, Zh ivilová, Crhová u Šeuatouá.
Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. Dík pat í všem, kte í se jen
malou části zričastnili na perfektním prtiběhu Babsk ch hodri, bez jejichž pomoci
by tato akce nemohla rispěšně proběhnout.

Za všechhy stárky Jana Poláčková

|2

osTRAHA

od 1. listopadu 2005 provádí noční ostrahu naší obce firma Steštík.
Ostraha je prováděna stejn m zp sobem jako doposud, spočívá
v nepravidelném projíždění obcí motorizovanou zásahovou jednotkou,
zvláště kontroluje kritická místa a plní preventivní funkci p i žajišťování
ve ejného po ádku. ze smlouvy s agenturou cituji, jak m zpťlsobem
probíhá zásah:

1. Občan kten oznámí pácháni trestného činu nebo p estupku,musí tak uěinit telefonicky na tetefonní éislo
606 236 852, kde uvede své jméno, bydliště a pokud
možno p esn popis události.

2. Po p ijetí tohoto oznámení neprodleně
jednotka na místo,

vyjede zásahová

3. Na místě provede nezbytná opat ení k odvrácení páchání trestné
činnosti či p estupku, p i maximální preferenci života a zdraví,
včetně zadžení pachatele.

4. V p ípadě pot eby vyrozumí p íslušnli rjtvar Policie ČR.5. zaprotokoluje tuto událost do p edem p ipraveného formulá e a
opat íjej podpisem osoby, která skutečnost oznámila.

zvláště doporučuji občanťrm v p ípadě podez ení z páchání p estupku
nebo trestného činu, aby bez obav využíva|i služeb bezpečnostniageniury
st eštík. Je to služba, kterou pro vás zajišt'uje a platí obec a je v zájmu
každého z vás, aby vás zaměstnanci agentury cnianili. Budu všem velice
vděčná, pokud podepíšou protokol o vlijezdu, protože to je jediná zpětná
v azba, jestli jsou pen íze vynaložené na ostrah u vynaloženy efbt<tivně.

Dana smídová

Světluškov prtivod

Ve čtvrtek l l. l l .2005 se uskutečnil Světluškov pr vod na uvítání Martina, I když
ten den nep ijel a sníh začal padat až o 14 dní později, p esto byla náIada velice
dobrá. počasí bylo vcelku p ijatelné a tak jsme měIi radost, že prislo více dětí než
na ja e. Bylo 49 lampionri.
protože silnice z drivodu kanalizace byla rozkopaná, část cesty jsme museli jít po
chodníku, P esto bylo vidět jak lampióny zá i a děli měly radost.
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Musím podotknout, že vyďňely všechny děti a na konci světluškového prťrvodubyly všichni odměněny slad]<osimi. rc mLzne,,že si toho 
"ikd;;;lilne, ale m zupotv_rdit, že na prvním Světluškovém prrivodu některé děti jely , t ěá.-t,i a na tomdnešním už kráčely vesele po sv ch.

Děkuji všem za tak velkou ričast a těším se na další světluškov prtivod, kten- sebude konat 2l '3'2006 na uvítaní jara 
Za kulturní komisi Jana poláčková

POZVÁNKA na III. Obecní ples

V sobotu t4,1,2006 od 20 hod se koná v sále sokolovny III. obecní ples.K tanci a_ poslechu hraje skupina IMPULS z Btučiny. víi"rr"l :ri" ,.a.!ne zuani.Losování vstupenek, bohaá tombola a malé taneční vystoupeni.

za kulturní komisi Jana poláčková

BETIEMSKE SVĚTLO

Místní organizace kDu-čsl kobylnice oznamuje, že zajisti dopravu
Betlémského světla z brněnské katedrály do Kobylnic.

světlo si mrižete odnést domri stejně jako minulé roky. Na Štědr denpo 12. hodině bude k dispozici v zádveíína schodech u Klaškri, Na Návsi č.p. 3.

T íkrálová sbírka
začátkem ]_edna e uskutečníT íkrálová sbirka po ádána Charj_tou.

|.:Ťi nezapominají na pot ebnější, kte íjak koliv Váš p íspěvek.

již tradični
Děkujeme všem,
jsou vděčnj- za

|4

Drakidda

Drakiáda se konala za kásného slunného počasí bohužel skoro bez větru.
komu to ale nevadilo, tak prožil kásné odpoleoni. Nct<teri draci létali a ostatní
nám tvo ili krásnou kulisu k podzimnímu dni, p išlo 50 dětí s draky koupen mi i
vyroben mi a dostaly čokoládku. zavyrobené draky dostaly plyšáká a za-koupené
maličk dáreček. Těšíme se na p íští rok, kdy doufáme,-žiiude nejen kásné
počasí, ale bude také foukat vítr. Děti si vyrobily společného draka (viifotografie
č,2) aužily krásné odpoledne, které nestrávily u poěítače, ale aktivně v p írodě.

ZŠ aUŠ ronylnice

z!!í opé! zaěal nov školní rok. Zahájilijsme ho o jeden den později určitě
lelké radosti dětí a možná menší radosti rodič . Byio to zp sóbeno druhou

etapou rekonstrukce školy. Taje nyní už zcela dokončena a škoia má riplně nov
kabát. }fued po barevném nátěru omítky ji naše páťačky pojmenovaly, tavz ,taty
na autobusové zastávce - meruňková škola. Já p idám ještc matersÉou školu -sluníčková.

začali jsme tedy tento školní rok v novém - zvenku i zevnit . celá rekonstrukce
byla velmi náročná nejen na financování, ale i na čas a trpělivost všech
aičastněnlich stran -jak obce, tak školy. Dětem i zaměstnanc m se v nově
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opraven ch místnostech líbí, i když dá uěitelrim někdy hodně práce, aby dětiuhlídali. Na novém je všechno 
"i.. uiaJtl 

--'"

celou budovu si budete.m.oci na.jae všichni prohlédnout. upoádáme Denoteťen;ch dve í u p íležitosti seomistetro uyioti ialoinri ouc.. r'tiňuto vyroetjsme také posunuli \^.fstaw prací našich acli, ".t .a ,. ji*k k;; 'ffizimc.
Ráda bych vás informovala o změnách, které budou na naší škole probíhat. podle
nového zákona se naše ško! muli pr";,n"oouut na ZákladnÍ školu a Mate skouškolu. Mate ská škola totiž podle ióiioio 

'rar.on;;ffit]d 
ir.astotni,zaíízením a stala se ralie1rrn.g<orskYÁ. Ý souvislosii se změnou'na-u Jr.rn

ljťiJ,ťí,ij3;x[r* škola získala eértoY nir.u. rvr: nawrr vlak bohuZel nebyl

Dalším požadavkem nového školského zákonaje ustanovení školské rady. vtétoradě budou zástupci obce, školy 
".oJili]nodiče našich žákrl budou včasinformováni o volbách i o kandidáiecr, J" iJi" *ay -*"s v]

y znamn m krokem bude tvorba vzdělávacího programu. D íve se na školáchuČilo Podle Program (osnov), t,".J ,yr""rii" ministerstvo školství. Nyní budekaždá škola 
T:- il.,*j 

11,s,um, yo.i. o-rnow, poare u.er ch se budou děti učit, Jeproto velmi driležité, abycňom pri tvorbe io'ho"to programu mysleli p edevším naděti. Program, na kterém budeme ň*";;; základní škole, muií b t sladěns programem Základní školy Pracé. Musí rovněž nuuu-uái'* 1.ogru, nusimate ské školy, kten už je vypracouan,Jrut rrka stora uzp;dl.;i" učí odroku 2002. Ráda bych ziueaii iii 
"a 

Ji"r,jii"'i"čníku (a možná již od mate ské
ikolY) v uku angličtiny. Ve čwrtém; ,ň.iou"ftu bychom se chtěli zamě it nasport.

NaŠe Škola se p ihlásila k projeku Tvo ivá škola, kde p evládá činnostní učení.Toto učení vede žáky |, yoi"oryi, poanituuorti a vynalézavosti. Učí děti, žetrvalé vědomosti se získávajinu iatruáá"iurtri linoosti.

zltlnáy.vše promyšlet a 
.dávat dohromady, je to práce na několik měsícri. Nazávil p eji všem klidné svátky a u nouern-.á."'ňodně vájemné tolerance a zdrav].Na pln závěr uvádimukázku praci dětize +. .!"n .

Mgr. Ilona MaItišková

l6

A -:1
l ,-,. i,,_..-r4,(Ý

''"/'",,, ,,,, "

.......í..i.,,/,,ť, |: l- +.l

,i^,:z t:t:l,w

;! .. j, ].,, li
.. :....,ťj!;. .;|ir.ehJ L -!-!an'4--' /"

1. 
nllít *; . :i,;L .l*. *!dl..

'-.,i,,;,'.;.;.n., .rjy,,Ř; }_uai.,

"|*j,;,):,. ..,,,^; .'ii/t..ťo',.li:...],i.
-- y " aa 1: r:{*,r ),:.. viá.l ajw,
., a;*ii lial_^;:-ai,;,",.ii.!á*....

-,ifl:

],i

z;:.:,,,,,,,

,,]..

'/'.:j i'
'.:i.|i?*;

,-| ,}
a,|+ ;|\,:.,f! _ :^, i



|7

tr.!*gn
1Á*#,, "*:, aL,L* u },ilx
íťť^! ťá%ňi t*i;, i*,!tr,'
.\&w a,a] ífuái ) .W, ré !ruit
l"|* & i, ú, ". t,^ ; -- ), i;:H,
1,4^|Ř; 1, *x-, o,,,*, -,í' iŇ ny, fuhl Ň.,,fu ;,,"*..,

#
1a 

"."1 r]:

ď-i*
,{_s& * ]'\-."..]"'

ffi U,W-*T '""+e ť ,}'
*ÁMffi- W
M
Wla

,ly;/"t*.. í L 
",fl.;iT,i;;*

18

leden:

nor:

b ezen:

květen:

červen:

zá i:

íjen:

listopad:

prosinec:

kulturní komisí

'l4 . 1. 2005 - Obecní ples

11,3,2005 - Obecní zabťJaěka

21 . 3. 2005 - Světluškovli prrivod na p ivítání jara
13. 5. 2005 - 2. ročník Kuličkiády, 19. - 2| 5, Den Matek,
Oslava 700. v ročí založení obce Kobylnice
17. 6.2005 Kobylnická Olympiáda ke Dni dětí
2. 9,2005 D ňové odpoledne- ukončení prázdnin
Drakiáda

Světluškorn pr vod na Martina, 4. 11, Babské hody
Mikulášské odpoledne, 1. 12, Pečení perníěkri, 8. 12. Zdobení
perníčkti, Vánoční konceň Zlatanky

Doufáme, že některé akce ještě p ibudou a žádné díky počasí
neodpadnou, Těšíme se na setkání s vámi na společn ch akcích.

klub mominek

':yi:f mominky oznamují, že klub mominek se schází každé terod 15,30 hod v klubovně Kobylnick ch družinek (ve dvo e zo kiihovnou).Zveme všechny mominky s dětmi, které si s nómi 
"t,i";i"zozpruot,zacvičiŤ, pohrót nebo něco hezkéhovyrobiŤ.

p íspěvek zo klub je e.! zo dospěláu osobu/za ter ,buchto pro děfije společnó, piŤí o pi"{r.!v vlostní. P ípodně dolší pot eb né'věci sedozvíte v klubu nebo p í hlóšení obecního rozhlosu.
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Psychomotorika
hravá a zábavaá v; chova pohybem

k psychomotorice jsem se dostala v rámci svého studia. když jsem si
p ed časem zapisovala seminá zníwem psychomotorika, neměla jšem vubec
p edstavu, čeho se to t}iká, už první hodina mě nadchla a po skončení seminá e se
mi psychomotorika zalíbila na tolik, že jsem se roáodla, zamě it na ni svoji
bakalá skou práci a i nadále se jí věnovat. Ráda bych tuto problematiku p ibližilii
vám.

Co je psychomotorika?

psychomotorika je systém tělesné qichovy, kter využívá pchybu jako
rn chovného prost edku. Hovo í se o q chově pohybóm,- která le cílená a
odpovědná, ale hravá a zábavná. podporuje iniciativu, samostatnost, tvo ivost a
respektuje individualitu kťdého cvičence.

_ Nesoust ed'uje se jen na rozvoj pohybov,-ich schopností, na tělesnou
zdatnost, ale i na psychickou a společenskou složku osobnoiti každého jedince.
Dbá, 

_ 
aby cvičení odpovídalo rovni pohybov ch schopností cvičencti, bere

v tivahu i jejich psychické vlastnosti atakévztahk jin m lidim.
v psychomotorice se klade driraz na uvědomování si vlastních pocitri a

citri i na rozvoj schopností vcítit se v pocity a pot eby druh ch, chápat je a
respektovat, co nejriže s druh; mi spolupracovat, pomáhat jim.

cílem psychomotoriky je harmonická osobnost z hlediska szického, psychického i
společenského,_ která je schopná jednat samostatně, cílevědomt,- plánovitě,
kontrolovaně, ale i vst ícně a ohleduplně p i zachování své individualit . 

'

Hlavním rikolem je získat co nejvíce zkušeností vnímání a pohybu ze ďí oblastí a
to vnímání vlastního těla, vnímání svého ,j#', oblasti máteriální a oblasti
společenské, ( Adamírová; lektorovaly: osvaldová, Kop ivová; Hravá a zábavná
v chova pohybem - základy psychomotoriky; 2003 ).

kobylnické děti měly již možnost seznámit se sjednou zpsychomotoriclq?ch
pomricek - padákem,
Tímto bych chtěla srdečně pozvat rodiče i děti, aby si vyzkoušeli i další hry
a radost z pohybu, kter psychomotorika p ináší.

20

V p ípadě zájmu doručte na adresu:
228,Kobylnice (stačí vhodit do schránky).

Lenka Crhová, Krátká

Mám zájem o psychomotoriku pro:

maminky s dětmi ( školní věk)

děti( školní věk)

Jméno a P íjmení:

adresa:

'elefon:

Drakiáda - odmerovani deti
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