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Plány na letošni rok
Oslavy 700 let obce
Skola, Stalo se_

ýqravv na hřbitově, K zamyšlení
Jak vypadala stará škola a jak vypadá škola dnesJarní úk|idový den
Akce kulturní komíse
Tříkrálová sbírka
Přání na zamyšlení pro rok 

390.6 " 
další roky, pro naši budoucnostKanalizační přípojkyv Kobylnicích '-"J' ť'v I

ry,Fílqrr"



"e je pot eba ootgl9it, 
"*3ftŤrnŤedodělky po kanalizaci, tozopakuji j9n pro po ádek; dokončit opravu komunikace na ulici

l9lni a Krátké, provést opravu v ulici'za Humny. io jsou atce,které dokončujeme z loňského roku.
Aa.9 umoud í poĚaji, dokončovací práce budou pokračovat i navjezdeclr a chodnících poškozen ch vystavbou r.ánárirá.". rytopráce projednány se všemi vtaétníky' oórn,-"'ki;.rr* budouopravy probíha-t, abychom neopravovali něcó, co ou'ae maiiteldomu následně rozkopávat p i stavbě kaňariiaíni- pripójr<v.
sotrčástí oprav bude i nová práva a p esun á"tóď*ó"e zastávky
u firrny Cyklospor-t Junk.
v letoš.ním..roce b.ychom chtěli upravit zelenou plochu vedle školy
::"I.|i_ryi:.9mlÝ parčík s někoiika lavičkamí, Š;"čilE bychomcnteli uBravit vjezd do školního dvora, aby sem mohlo vitaetzásobování. Ale.p edevším, aby se tam dalo ponoJtne aocházetpro obědy,. i když je mokro, sníh, bláto a sychrávoprotože už jsou zakopány v zemi všechny inžen rské sítě, rádibychom do květnovlich oslav zajistíli kon'ečnou r:pravuprostranství p ed hasičskou zbrojnicí.po loňs.kych qikopovych pracíctr 3e tat<é p ekopaná celá náves a
l1T T:T: v úmyslu upravit trávňíkovou ptocnu,-f-;é;i vYsaaOukeru kolem zvonice a postupně dosazovat nové stromy ták, abymohly b t v p íštích..letech káceny ty, které budou prest';rre,ve druhé polovině roku bychom také rádi proueáii novoukomunikqci pro pyí,jezcl k bytovkám na ulici sokolnické, óiodloužilikomunikaci na ulici polní až k nově postavenlim rooinn,ili d;;
v zadní části ulice a vybudovali novli chodník ke nroitóuu.
Na h bitově budou vysazeny nové stromy na mistó-vyilácen clr
b íz a bude opraven pomník padlr m ze svétov,icň válek] Hned jak
to, počasí dovolí, budou dokončeny resty z loňského roku:
dokončena fasáda na sntuteční síni a instalováno nové oivctreni.
když si k tomu všemu p idáme budování ranatiiáčňicn-piiňojer<
do jednotlivrich dom13 - nebudeme se nudit.

Dana Šmídová, starostka

p estože práce b.y9". jistě dost, ráda bych zdriraznila a dalap ednost oslavě. v letošní; iáěJ ,i-uudou kobylnice p ipomínatv zna.mné. v,roči:,.7-00 rei oa il;"; pisemné zmínky o naší obci.Tomuto v znamnému jubileu ,bzr,áoĚ rada obce pod ídit veškerédění v obci po cel,i- ro-k. HiŇ"i;;l;vy proběhnóď 
"; ánecn rg.,20. a 27. května. ?o t9 99Ov Ov.i 

"m 
chtěli dokončit maximumrozpracovan ch akcí a další zátrnát až po oslavách.Vzhledem k tomu- že očekávár" iu*e",iáď;ilňa v znamn ch\ost , žádám 

' ÝF " 
Ě;i;;;';Ov..u, pokud možno, pod ídilitomuto termínu plánování yy,.u9išulrch pracj u nur*tópávali to,co do oslav nestačíte dokončit. si,izi"" J" 

"si"i"i;;r.ai"Ttobylnice v nejlepším světle.
tsudeme také velice rádi, pokud na oslavu slavného v,ročípozvete p edevším p íbuzňé' u iiame, ki; i;.;i"Ci.ilu bízkÝvztah ke Kobylnicím, ate v nei us"..nv p íbuzná a zňámé. tulěta
:x,.:"*|i! _oslava, tiov t ,ó6ď d,]jěii'; mit vsrcrrň ;;i,ž., kdy siprlpomeneme svoii společnou minutášt 

"? ;;'H; ir;'io, nebohoclně dávnou a .óoleiňě ;" ňil;; těšit na budoucnost. Tomubude pod ízen i oro_gram oslav.a nyti Uycnom rádi, aby sí v něm
;ffii Ťjí,l?;ii,:" ,mu z.atíbí,.o'i.,o.botcsi, ." É" Óiirj ká, aby

,-#+Tii:Tiál?Jl!'YTJ,il'l.il".].ťffi ;rr"*.,"o,,..n
u'u'.," nijaá . pt;.."ááďiiJ#;ff:y,il 

"t,.nro"ru.i.i,it 
;;

Fátek 19. kvěirral
n oslav1 budou zahájeny koncertem kobylnlck chFlashtr.

obota 2O. května:
celli den bude nrobíhat den otev enych dve ídoplněn 

. 
v stavou z historie u 

-io ve škole,v_mate ské školce, na obecním- ;du; na hasičce.oopoledne se vrátíme Oo aon JJriná ,irir"nň -skupina historickéh.9 Soru na!-ňr"nu." 700 letzpátky do dobv založení- K;ňyi;; 5'"nuoeme mocinavštívit maly7 historick,i jarrna'ri.. 
- " "

ve J.4 hodln p ivítár_le v parku u Sokolovny WabihoDaňka, ktení má velíce r.ňáňll uit] Ž ooournicím,
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Neděle 2í." květma:
oslavy zahájíme v parku p ed h bitovem, kde
symboticky vzpomeneme na všechny naše zem elé
p edky položením věnce u pomníku padl,,m v obolt
světov,ich válkách.
v parku p ed h bitovem také zasadíme památn,
strom, kterli by měl provázet Kobylnice p íštích 700
let.
následovat bude slavnostní mše svatá u zvonice na
poděkování za uplynuh ch 700 let a s prosbou za
další roky.
v parku u Sokolovny bude následovat oslava
s dechovou hudbou Zlaťanka: proběhne tradiční
koncert ke Svátku matek, k oslavě 700 let obce
zatančí krojovaní Českou a Moravskou besedu,
potom do podvečerních hodin zahraje Zlaťanka
k tanci a poslechu.

Taková akce se jistě neobeJde bez mnoha pomocník ,
organizačně bude složité zajistit všechno tak, aby se oslavel
vyda ila. Budeme velice vděčni a rádi, za každou pomocnou ruku,
která p ispěje ke zdárnému prr3bětru oslav.

za radu obce Dana Šmídová, starostka

šx<ora

,,Márne knásmou školič!tu...," psala paní editelka vjedněch listech. Máme
krásnou školiěku nejen zvenku, ale p edevším zevnit : opravená WC, opravená
jídelna a družina, nové krásné moderní lavice ve t ídách. noq nábyrelt vdružině,
v šatnách, 'perfektní, všem hygienick m požadavkťrm vyhovující r{dejna i
kuchyně-celé v nerezu, vyměněná okna, takže do t íd netáhne zima - to jsorr
novinky, které slouží všem žákrim i zaměstnanc m školy. Jako t ešinka na dortn

3

podle pamětníkrl u nás trávíval prázdniny a
vyslechneme si jeho koncert.
v 16 hodin se uskuteční fotbalov}i zápas:
Starobrněnská Bolkova 11 protl Kobylnicím,
Považuji za samoz ejmé, že všichni budeme fandit
našim,
večer s country kapelou bude zakončen slavnostním
ohňostrojem.

pro všechny kolemjdoucí i kolemjedou 
"i4 

norá záííci veseláfásáda. p esto budeme
z ejmě v nejbližší době ešit otázku, jestli nep estavět tuto budovu k jinému ričelu.
Do první t ídy vpraci na p íští školní rok se zapsal pouzejeden prvrák z kobylnic
a.i u toho je pravděpodobné, že do prace nenastoupi. ,A tim samoz ejmě nenastoupí
nikdo ani_do druhé t ídy doma v kobylnicích v aátsim roce, Fokud by se podobn
trencl opakoval vícekát, naše krásná nová škola po několika málo lótech zristane
prázdná.
co vede rodiče k tomuo že svoje děti od první t ídy posílají do jin ch škol než
je naše domácí? Tím jsme si lámali hlavu na několiká schrizich iad} obce. Je to
neochota ,,šaškovat," kdyžkaždy rok má dítě chodit jinam (1. t ída v Praci, 2, t ída
v Kobylnicích, 3. t ída v Praci, 4. a 5. t ída v Kobylnicích)-tak jak to u nás dosud
je? Je to strach z toho, že tato malá škola není schopna posk tnout vzdéláni na
dostatečné rormi a není zárukou dobré kvality vyuťy? liou io špatné zprávy o
p ívětivosti nebo kvalitě školy či pedagogri 

" 
tolymi"te nebo pratecké škole?

'Nebo nesouhlas svzdělávacím programem těchto škol? Je to stiach ztolto, že
neustálé st ídání škol dítěti neprospěje naopak ubliží? Je to nevyhovující provozní
doba školy nebo školní družiny nebo strach ztoho, že když drt8 prejiždi nap iklad
ze školy v praci do družiny v kobylnicích, že o ně není postaránoi všechny tyto
otázkyjsme si kladli a pravděpodobně to bude kombinace víee možná všech těchto
faktorri a snad ijin ch, které nás nenapadly,
samoz ejmě, velká škola má oproti malé škole některé qíhody, které plynou už zjejí velikosti. Já se pokusírn naopak vyjmenovat nespon*é v hod} rrralé a
zejmén1 naší školy. Jde mi totiž hlavně o to, vysvětlii rodičrim nasiupujících
prvňáčk ale i dětí, které škola čeká později, co m žou čekat od kouylnicko-
pratecké školy (l.-5. t ída), a snad taky trochu proč je pro ně rn- hodné zapsat a
posílat školáka do naší školy.

1. ve t ídách je mal; počet žákio,takže učitelka se m že věnovat každému
individuálně.

2. Ve škole je rodinné prost edí, taltže dítě tam není ,, race!-lé,'' neexistuje
anonymita, v každé chvíli se o něm ví, nem že se toulat po škole nebo
jinde bez vědomí vyučujících.
Kobylnická škola je po celkové rekonstrukci a všechny t ídy jsou
vybaveny norn mi lavicemi, kuchyně i qfdejna a jídelna jsou na spietove
rirovni: vybavení je nové, chuť, pestrost jídel a jejich šátrná p íprava je
pověstnájiž delší dobu a kdo nevě í, ať si objednájídla do,,noričky'.,
pratecká škola má sice lavice starší, na rozdíl od l(obylnic všák maji
p ímo v budově školy novou krásnou tělocvičnu.
za zcela prvo adou v hodu však považuji skutečnost, že děti chodí do
t ídy se sl"j,mi vrstevníky zKobylnic, neztrácí s nimi kontakt ani
v družině a jsou z nich zkrátka ,,dob í kamarádi" déle než jen po školní
léta. 

_pokud se dítě vyděli zkolektivu vrstevník od l. t ídy, je malá
pravděpodobnost, že se s nimi sejde v 6. t ídě a h navazujl Ěontakty

3.

4.



vpubertě a dospělosti, .1oto5 potvr.dí jistě i rodiče dětí, kteréz nějakého drivodu kobylnickou školu nenávštěvovaly.6, 
}<vl|ita qfuky s velikostí školy roste jen zdánlivě. Všechno závisí nakvalitě učitele, Na 

.učitele, ktery ,,není čl""ěk;';; ,neň'ňlr#' ,n,iz"dítě nuazit na malé škole stejn8 jáko na velké. Na *;il;-k;i;;ak tato
_ skutečnost d ív vyjde najevo a;e tute mnohem .ne" Ňit.rnal'- 

'"
7. A procento pijať ch na..osmileté gymnázium je naáprriměrné (vminulych letech opakovaně až l00%); dává dobre 

"yrueáeáiwurtciTuky v naší škole,
8. vposledních letech témě každoročně dostáváme zgy,mnáuia Šlapanioedopis - yytaz uznání.za to,jak dob e jsou Á;i ,; vš'iJ-u|rň.", m.rip estupují na gymnázium, p ipraveni, žs mají v bornJňtj;i;;Ňk'
^ p ípadně reprezentují gymnázium ve sportovních soutěžích.9, Možná se někomu zdá, že pokud onemocní pedagog na Áalé škole, je tuhorší možnost ,,suplováni'. Zvlastní zkušenosti však vím, že paníeditelka má již stál okruh učitelelc-drichodkyň, rt".el"rai 

""' 
su]lovanrvp ípadě nemoci. Pitg. se věnují, často s_e na ně i t8Si u3"ii"t prirtupkdětem je riplně jin,, než kdyi na uetJ *orc'r.rili,i:'.",iau."Y

z pedagogti, na kterého čeká ješiě jeho vlastní pra"", ,lŘj"l," irou ,okanto i z vyššího stupně, t<tári taŘto hodinu ,"ňŇa"i'l." 
"'r:"nrrr"zprisobem ,,zalepi''.

10, Na děti, které-p ejíždéjípo skončení vyrěování zpracedo kobytnic čekána autobusové zastávce- paní vychovatelka, která je odv"á" 
"" 

á'uei 
" 

a"
9*ž,lv, takže nejsou ohroženy-provozem na silniói.

1 l, pro děti je každ;i rok p ipravónó několik kroužkri, které se zahajují podle
zájmu. V letošním roce je to poěítačov l.,oužeí<, t"ru,niti-iniiirtinu,
hudební skupina.

12, Y.rámci r4fuky absolvuji žáci plaveckl v,-icvik, vzimě jezdí bruslit nakluziště u Olympie, v hudebni qichove se učí hrát nu nJiou u aursihudební nástroje.
13. od p íštího roku má pratecká škola akreditován norn/ vzdělávací program,

lďery.zaéiná s angličtinou od l. t ídy. Na něj bude navazovuioóira triou
v.I(obylnicích a děti budou mít angličtinu lépe zažitou.

14. Skolní družina se chodí ,,vydovádět" na hiiště, na prolézačky na školníza\ra!ě, děti s paní vychovatelkou se věnují 'r zn1rn 'r WurnY*
_ technikám, mají k dispozici počítaě.
15. Abychom vyšIi vst íc i rodičrim, kte í nastupují do zaměstnánibtzy ráno,bude od p íštího SJto]{rro roku fungovat ranní družinq kd/ paní

vychovatelka bude odvádět děti na autobus do prace. ---' ---J

16. obec má v plánu postavit víceričelové h iště, které bude k dispozici škole
k r4 uce tělocviku p ípadně i k využití pro sportovní koužky.

M?],? existují i jiné d vody, !!"ré6od.azují rodiče p ihlásit prvňáčky donaší 
. 
kobylnicko-pratecké. k9tv. Tady žádám všechny ."ae" ,"u"pujícíchprvňáčkri i těch dětí které čeká 1. t ída v budoucnosti, aby mi ,*; p.obie* sdělili.

9"9:T".|':9_"1všechny možnosti, jak vyjít rodičrirn 
"rtri", 

uty aii'cir" 
""rsr ň;;;s\o]i!!tr" p ihlásili. Není nic jednoduššiňo než školu,rršil. Óili;Ňe iroblémri iv a.aj 

_a 
budolu je možno nap íklad za vyhodnych podmínek proná;irout nebovní vybudovat penzion.pro seniory. p estó je to ten poslední krok,"ke kterému

zatím v bec nechceme p istoupit, vždyť obec, ve které není ani stora, uuai dojem,že už je na ,,vym enf'. Rada obce sj usneslá, že tomuto stavu se musí zabránit
všemi prost edkyv oml prostredky. A proto so také roáodla l<aždlómnru prvňáčflaovi z
Kobylnic, ktery na toupí y zá í letošmího ro {u ďo 1,
t ,ídy v Praci p ispět částkoul tr"5&0,- Kč na školmí

[<ažďómnu

í"5&0,- Kč na školmíb3šnl n9b9 jiné, vybavení" Jistěže to není žádná závralná ěástka, má
to b)'t spíš taková pobídka váhajícím a vyslovení uznání všem, kte í zvolí,,naši
škoIu."
pokud by mrij dnešní článek byl impulsem pro ty, kte í již dítě zapsali jinam, že byho chtěli p ihlásit ,,k nám", věae, ie není nic jeánoduššího, než kontakiovat vedení
pratecké školy, kde se dozvíte podrobnosti.
Dále prosím a žádám všechny rodiče, kte í mají dotazy k organizaci vyuky,jakékoliv v hrady k nlkt9r .ze škol nebo probiémy, kíeré se' $r.a;i qíuky,
stravování nebo mimoškolní činnosti v našich školácň, aby mi 3" ,atiir;, ,irtni,
y:::rě i e-mailem (pbes@kc,bybrse.,9z). Jen problémy o t<ter5ic"tr viáe, mtzeme
reslt.
D_ alší možnost, jak ovlivnitdění ve škole, aby fungovala podle vašich p edstav, je
dána existencí Rady školy. Ta byla ustavena na ko-nci torskeno .otu, .Jaio. i ot""
tam má své zástupce a jejím prost ednictvím mrižou rodiče i zizávatel - obec,ovlivňovat dění ve škole. seznám členri Rady školy, na které se m,izeie obrátit sesv mi podněty, je k dispozici zájemc m jak ve školi, tak na obecním ri adu.

Dana Šmídová, starostlca

talo se.....
Jeden o.bčan Kobylnic jel99 9lplni: V polích viděl jezdit osobní automobil. Bylo
mu to dirrné, co tam ti lidé dělají, ale nakonec: je to" p ece je;ich vtc. bruhy denráno našla policie v záto.ěině polní cesty vedle tohoto lánu riplně 

""*"-šr."J,octavii - kradenou, totálně vybranou .,re"tně elektroniky. vázna siačilo málo:
zatelefonovat na policii Šlapanice nebo starostc e, aby pbtl"i" zkontrolovala, codělá idič s osobním autem na poli. Ale toto všechno nupuato idiče až zpětně,kdyžsedověděl,jak nálezudělala policie na polní cestě. A právě proto pisuiyto raaky:
nebud'me lhostejní v či tomu, co se ději kolem nás. Priste ,,iz* jit á nase uuto,m žeme zahlédnout podez elé lidi vobói vnaprosto neobvyklou denní nebo nočnídobu, m žeme p istihnout někoho, jak vysypavá odpad na ,niriu, tt.ia k tomunejsou určená... nebo i jinou neobvyklou v8c. Ne ;me se zeptát, n"bo;,n" ,"



upozornit... T eba zabránímeškodě na majetku někoho.iiného nebo na majetku
naší obce.

Úpravy na h bitově,
v letošním roce pokračují ripravy zeleně na h bitově. Dále se bude

provádět rekonstrukce osvětlení a dokončí se práce na budově márnice, vykácely
se b ízy na prost ední cestě. Dále se budou pro ezávatp erostlé tuje. chtěl'bych sl
vám omluvit za nesnáze tírnto zp sobené. vě .írn, že po dokončení prací bude náš
h bitov opět jeden z nejhezčíchv okolí.

K zarmyšlemí ."...

. Letošní zima byla štědrá na sníh, ten potěšil zejména děti. Méně nás, kte íjsme museli ten sníh odklízet z chodníkri a p ilehl cň částí. Ten, kdo chodí na
v1o9házky, ať užpo chodnících nebo v okolí obce, si nemohl nevšimnout... a tadysi íkám. Máme je opravdu tak rádi !

Reč je o naších miláčcích, o psech. Krásně bíl sníh je na každém kroku ,,ozdoben'.
plmátk9u, že tudy prošel páneček či panička se sv m pejskem. Nechci všechny
házet do jednoho pytle, sám jsem viděl dost majitólri,lu"t po vykonani pot eby
svého pejska, vytáhli z kapsy sáček a bylo uklizeňo. snazime se, aby bylo kolem
nás čisto a ritulno. Někte í z ejmě jen doma, jinak by je pohled nu'rrrÉt zv šky
našich dětí musel děsit. Ty totiž mají k tomuto pohledujěStě bliz.
A co potom ti, kte í budou na ja e sekat trávu. To ," bude teprve vzpomínat na
zimu.

Na venkovsk ch školách provázela učitele chudoba, sám si musel žádat o
plat. učitelé bydleli ve školách, mnohdy i ve t ídě. Aby sé uživili, p ivydělávali si
hraním vkostele, zpivali pašije, vodili procesí, ,uonili, al. tukÉ'opisovali noty
apod.

později začali ve školách místo vysloužill ch vojákri a ševc vyučovat zkušení
učitelé. Šírili vzdělanost i mezi liámi, Na žádné škole nesměla"chyb ět ZLATAKNIHA A KNIHA H{|IBY, do níž se zapisovaly hrubé poklesty Zam,. roetyžák vjedné t ídě nesměly p esáhnou 80 dětí.

Po roce 1774 se do škol zavádějí další p edměty pravopis, zeměpis, dějepis,
p írodopis.
Dá|e uvádím školní pravidl a z dob minul ch:o Choď bedlivě do školy !

e Do školy p icházej v praq čas čist a učesánlo Po chodbě kráčej zvolna a tiše!
o vstoupíš-li do školní světnice, pozdrav a pokloň se učiteli, odlož svrchní

šat ajdi na vykázané místo!
c P i vyučování bud'pozornym a varuj se všeho vyrušování!o Nep inášej do školy věcí nep íslušnlich, zejména cukrovinek!o Pot ebu tělesnou vykonej, než da školy vstoupíš, p ičemž záchodu

neznečisti !

o K odpovědi se hlas pouze ruku zvedna!
o Po vyučování slož své věci beze hluku!
o Buď svorn; m a laskavr_im!

A jak vypadá škota dnes?

současná škola je každopádně jiná. počátkem qíchovně vzdělávacího procesu je
rodičovská rl chova a péče o dítě. v chova áítěte záleží hlavně na rodičích.
Rodina vychovává a vede k sebern chové. Škola p ichází na adu až jaÁdruhá...

I ve škole je pro nás na prvním místě dítě. Jak v mate ské škole, tak i na základní,
ll1iíi9 '. o nejlepŠÍ v,.iuku a qichovu. Na naší škole máme male poety dětí vet ídách,(l0 - 18 dět0. Dětem se tedy m žeme věnovat více, nežučiielé na velkéškole, kde byvá dětí p es 20 někdy i t icet. v p ípadě že dítě trpí nějakou
specifickou poruchou, je určitě pro něho lepší, kdyžje v menším koleťtivu a paní
učitelka rná na něj více času.

NabízJme !-uzty - počítače keramiku, hudební kroužek, tvorba školního
časopisu....Tyto kroužky vznikají dle zájmu dětí.

místostarosta

.nak vypadaia staná š[<ota.
( ze starych archíw)

Na stan-fch venkovsk ch školách trvalo vyučování čty i hodiny denně. učilo se jen
čtení, psaní, počítání a láboženství. postup p i vyučování 8tení byl zdlouhar4,
méně nadaní žáci se číst během školrrí docházky nenaučili.

ve druhé polovině 19 stol. začala i na venkov pronikat touha po pokroku a
vzdělanosti. zlepšovalo se vybavení škol, začaly se vyučovat prakticlé pr"a.cty -šití, vyšívání, va ení. chlapci se věnovali štěpování, pracem na zahraáě, někde i
vče]a ení.,Postupně stoupal i počet učitel . Na konci l9.století se stavba noq ch
budov škol stala prestižn í záležitostí každé obce.



?.ě1] T"jí p ístup k počítačrim.a internetu i během dopoledne o p estávkách. Vet ídách budujeme tzv, relaxační koutky, kde si mohou děti na ť"u.."i hnát hry,nosit ,si svoje hračky. DIe počasí choáime o hlavní p estávce nu sr.orni dvrir azahradu,J<de mají děti možnóst se odreagovat od sedění v lavicích.
Během roku po ádáme rriznJ akce--nap . návštěv divadel (Radost,Polárka), menší divadla jezdí k nám do VrŠ, rieastni., ,. inrJ.r, soutěží(u tvarné, sportovní,..), chodíme plavat, ururrit. óJ'-piis'ň" io'ki zavádímepovinnou angličtinu od.2. ročniku- Ďle zájmu budou na stot" tuir} unltieriny p.odospělé, Jezdime na u!,lety, po ádáme sběr starého papíru, charitativní akce....Vyučování u nás začíná díve, již vz,aj hod.'Mozra-"Jp.rstrrro rokubudeme zaěínat v 7,30, hod. Začátek u' on"" vyučování navazuje na p íjezdy aodjezdy autobusti. vstup do budovy je 20 minut p ed vyučováním. Tím vlastnězajišťujeme rodičrim péči o děti, tayZ Óa;iZOi d íve do praěe.
součástí školy je také školní diužina, která je nyní také nově vybavena.Během roku organizuje paní vychovatelka hoáně akcí, poslední byl maškarní plesse spoustou soutěží a v her. Děti neustáIe něco vyrábi a tvo í, praviáehe chodidružina na h iště nebo na školní zahradu, Družinu návšěvují actí i'"" žšprace, prokteré si chodí vychovatelka k autobusu.
Dále děti mají, možnost během dopoledne si nakoupit občerstvení,zejména pití (mléko, nealko nápoje, mUsli 

'yei"r.y, 
plněné rohlíky...).

P esto nám začalo.ve t ídách ut vat deti. Roaie. iěuli'Áarxp ednostvětšírn školám. Ptám se.proč? Pokud je něŘde něco špatně, aa se vs" res]t. Snad bypomohla v měna ročníkri mezi našimi dvěma škoiami. š""zlr" ;r*" se získatinformace_a nánory rodič pomocí dotazník , které obdrželi rodiče našich dětí napodzim. ovšem žádné vyložené zápomé odeany na školu se zde neobjevily.RodiČejen projevili zájem o větší poEet akcí ve šŘole. Snažím" ," us. zlepšit, alene vždy to závisíjen na nás.
Jde mi hlavně o to, aby se jednou naše nová školička nemusela zav ít.Prozatim nevidím drivod" ale už dnei musím hledat arg;;; ;;;';;r"ti. Všezávisi na rodičích z Kobylnic a Prace.
Ráda bych vás pontala do naší školy, zvláště ty rodiče, kte í serozm; šlejí, kam dát svoje dítě.

u p íIežitosti 700. v ročí založeníobce kobylnice proběhne v květnu rra naší škole

Den otev en ch dve í
spojen s rn_ stavou školních praci ahistoricklich dokumentri a fotek,

Všechny Vás srdečně zveme.

10

Karnalizační p ípojky v Kobylnicíc l

yážení občané,
pomalu se ztrácí sníh z polí a p edzahrádek a začínáme myslet na jaro. zima sí
s námi letos docela zalaškovala a zíejmě ještě ne ekla poslódní slovo. Naši obec
čeká po dokončení čerpací stanice pro q tlak splaškové kanalizace budování
kanalizačních p ípojek k nemovitostem.
chtěli bychom vám co nejvíce pomoci srealjzací tohoto, pro nás všechny,
d ležitého koku,vkonečné fázi budováníkanalizace vobci tai<, aby vynaložené
usilí a.prost edky opravdu sloužily čelu, pro kter} se tato velká akce tuduje.
os.lovili jsme t i firmy, které zpracovaly cenovou nabídku. Je jen na vás, jestli si
některou z těchto nabídek vyberete nebo ne, nebo si to zá idite podle svého
uváňení.
Tady, je t eba upozornit na skutečnost ze stavebního povolení, které má jednu
z podmínek budování této p ípojky dodavatelskou firmou. p i kolaudaci bude
pot eba toto doložit, (nap . potwzení odborné firmy ).po dohodě je možno domluvit využití jen části nabídky nebo ji zadat až po
zkolaudování celého objednaného díIa. Je domluvenó , pu.,". Františkem
Benešem, Na Návsi ě.p.2I, kten- je ochoten objednat po domluvě a složení zálohy
|ac|tl rouy, poklopy a poradí s p ípadn mi komplikacemi, které mohou nartat p i
b.udoyál1 kanalizační p ípojky. Na obecním riraoe buae k dispozici ,,Nákies
skutečného provedení kanalizační odbočlgl", kter dodá finna co budovala hlavní
ádkanalizace v obci,

Možnost 
_zaéátku p ipojování je závistá na dokončení čerpací stanice. podle

posledních zpráv bude toto možné až korrcern května. Na kónečném termínu se
podepsala i letošní zima, na naše poměry dost siln/mi mrazy,y tomto termínu by
mělab t čerpací stanice dána do p edčasného užívání a bude se moci naplno rozjet
p ipojování domovních p ípojek. Termín na p ipojení je do konce dnlhna roi<u
2007, Tento termín je pot eba brát opravdu velici vážně. Váže se na něj rríspěšraé
profinancování stavby ceté kanalizace v naší obci. Je to jedna z podinínek
E_vropské unie, která se podílí na spolufinancování celé akce, Jdé o to, že procento
p ipojení nemovitostí je tak vysoké, že neobydlené domy zcela vyčeryají tóleranci,
která_je viádu pár procent. proto je nutné počítat s napojením vsecň óuyateniictr
dom do dubna2007.
P i nejasnostech se m žete obrátit namístostarostu ,te1.724231210.
y 9lr- článku je popsáno, co všechno bude pot eba p i kolaudaci doložit za
doklady,
P 9ji Vám všem pevné nervy a co nejméně problém p i realizaci vaší domovní
p ípojky.

místostarosta
Stanislav Dolansky

ZaZŠ aMŠ IlonaMartišková, editelka školy
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Podrobn; postup,jak si počínat p i qístavbě kanalizační p ípojky pro odvod
splaškorn_ ch vod z rodinnych dornťu

l. VÝBĚn FIRMY- vyberete si firmu, která provede p ípojku, dohodnete
rozsah praoí, ktery ťtrma provede nebo se rozhodnete, že budete zíizovat
p ípojku svépomocí. Pokud bude instalatérské práce provádět odborná
firma, vynecháte bod 3 a postupujete podle bodu 4. Pro Vaše pohodlí jsme

oslovili 3 firmy a jejich cenové nabídky jsou součástí těchto List . Vy si
samoz ejmě mrižete vybrat jakoukoliv jinou, p ípadně dohodnout

omezen rozsah prací. Během roku se v Kobylnicích určitě objevi také

kopáčské firmy, které spolupracovaly s Mertastavem a nabízely své

služby občanrim již vloňském roce. Pokud potebujete pro napojení
vnit ních instalací provést protlak p ípojky pod nedostupn m domem, tak
svoje služba Yám nabízí firma ELQA, jejichž nabídku naleanete také

v těchto listech.
2. VvTÝČENÍ roDZEMNÍCH SÍTÍ - p ed zahájením v kopov ch prací

nrusíte mít jasno o tom, v kter ch místech vedou stávající podzemní sítě
(vody, plyn, telefonní kabely) a během kopání zajistit, aby nedošlo
kjejich poškození. Pokud dojde k poškození, veškeré náklady na opraw a
v někten_fch p ípadech i penále za p erušení dodávky hradí stavebník.
Objednávky vyt čeni telekomunikačního kabelu p ijímá paní Pa ilová
minimálně 14 dnri dop edu na tel,č, 541 135 l51, 606 877 543, platí se
500,- Kč /h, je tedy q hodné dohodnout se a objednat vyt čení pro více
rodinn; ch dom současně. Podobně u plynovodu, vyť,. čení se objednává
u p. Spiegla na tel. č. 606 673 904 s p edstihem minimálně 3 dny a sazba
zavytyéenije 700,- Kč/h. I tady je v hodné nechat vytyčit min, 10 domťr

současně.
3. DOKLADY oD MATERIÁLU - p i nákupu materiálu (trubek, šachet,

kolen, obloukri apod.) požadujte od prodejce ,,prohlášení o shodě

použit ch materiálri", budete ho pot ebovat ke kolaudaci.
4. MONTÁŽ-pokud provádí odborná firma, od ní si vyžádejte také

,,prohlášení o shoděo, a protokol o zkoušce těsnosti a nepropustnosti_obojí

nutné ke kolaudaci. Pokud si provádíte montáž svépomocí, je nutno mít
dop edu s odbornou firmou dohodnuto, že provede zkoušku těsnosti a

nepropustnosti - protokol z téío zkoušky je dokladem nezbytnl m ke

kolaudaci.
5. KONTROLA VAS. a.s,- BEZPODMINECNE PR,ED ZAIIOZEM - bude

'provedena buď celková, pokud je současně propojena p ípojka i na vnit ní
instalaci v rodinném domě a pově en pracovník VAS Vám vydá
potvrzení o riplné kontrole kanalizační p ípojky. Pokud byste měli

l2
venkovní p ípojku provedenou a pot ebovali zaházet u!,\<op
p ed konečn m propojením v domě, bude vystaveno potvrzení o částečné
kontrole a po riplném dokoněení provedou pracovníci VAS ríplnou
kontrolu a na základě prohlídky a doložení dokladu o částečné kontrole
vydají konečné pofi,,rzení. Toto potvrzení o riplné kontrole kanalizační
p ípojky je nezbytn m dokladem ke kolaudaci. I(ontrolu je možné
objednat na tel 544 226 084 a pracovníci p ijedou max. do 2 dnri od
objednání (po, st, pá).

6. KoNTROLA SPRÁVCÚ PODZEMNÍCH SÍTÍ_ PŘED zÁttoZnnur- po
provedení v kopu a montáže je nutno vyžádat si od všech majitetri
podzemních sítí vl,jád ení, že v.prriběhu v,_iikopov,_ ch prací neáošlo
k poškození jejich za ízení. Za Česfuli telecom vydává potvrzení pl
Pokomy tel, č,606 613 871,zaplylárny provádí kontrolu p. Spiegl tel. i,
606 673 904. Kontroly p ed záhozem se provádí zdarrna.

7. KOLAIJDACE- pokud budete mít provedenu stavbu kanalizační p ípojky
a budete mít k dispozici všechny v še uvedené doklady, m žete požádát o
kolaudaci stavby. kolaudační rozhodnutí bude vy izovat zaměstnankyně
obecního iňadu za všechny občany, kte í budou mít zájem o hromaáné
vyíízení. chceme tímto ulehčit vám- občan m, kte í vybudujete
kanalizačni p ípojku i stavebnímu ri adu Šlapanice, kter5í orekáva vek}
nár st práce v souvislosti s budováním a kolauclováním p ípojek v mnoha
sousedních obcích. Pokud budete mít stavbu p ípojky provedenou, mrižete
vyplnit Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, p iložit všechny
nezbytné doklady a tuto žádost doručit na oú kobylnice. My budeme
expedovat tjrto žádosti po větších celcích na stavební ri ad, pokud bude
t eba informujeme vás, co je ještě t eba splnit pro vydání kólaudačního
rozhodnutí. obecní ri ad vy ídí všechny takto doručené žádosti pokud
budou obsahovat nezb5rtné p ílohy a budou doručeny na oú do Lonce
ledna 2007, Pokud nebudete mít v tomto termínu žádost podanou, budete
si vy izovat kolaudaci na stavebním ri adu individuáIně.

zÁvĚnnna:
Ještě jednou vám všem doporučuji, p ečtěte si pozomě stavební povolení a
všechny podmínky vněm vypsané, pokud vám něco nebude jasné, raději se
p ijdte poradit. vyhnete se tím komplikacím p i stavbě i p i následné kolaudaci.
Konečn; termín dokončení p ípojekje konec ledna 2007, protože do dubna 2007
musí b;ft všechny p ípojky zkolaudovány, aby nebyla ktácena dotace na hlavní
kanalizační ady. po tomto termínu bude obec také nucena vymáhat p ipojení
dom 

. 
dosud nep ipojen; ch, kontrolovat zprisob likvidace splaškov cÉ vod

z nep ipojenlich domri a v krajních p ípadech i penalizovat neekológickou likvidaci
splaškoqich vod.



zd razňu.ii, že vkaždéne ,odinné*l3dorně rnusí b t drisledně odděleny
dešt'ové vody od splaškoq ch. Do splaškové kanalizaó. * 

""po":í 
všechny

odpadní vody zwc, koupelen, prádelen, kuchyní. Nesmí sem uytártcny uoay
ze st e h, dvor , zpevněn ch ploch ani vody 

" "hte* 
a hnojišti, DešŇe uoáy t"ay

vody_.ze st ech, zpevněnl ch ploch,dvor ápod. mohu b i oavaJtn} ao deštbvé
kanalizace, vody zchlévrl a hnojišť podléhají jinému .ózirnu iltuiáace. splnění
těchto podmínek bude konfiolováno p.acovnity vAs p i vydáváni powrzení o
riplné kontrole p ípojky.
Pan František Beneš, Na Návsi 21, Kobylnice nabizí své služby p i budování
kana.lizačnich p ípojek, je možno s ním konzultovat p ípadné nelasnosii, po složení
zálohy. si objednat jeho prost ednictvím materiál a'p ípadnÉ Johoánout další
podrobnosti na tel. č. 775 l50 160.

upozorňu.ii; v současné době nelze ještě napojovat nic, protože čerpací stanice
není dosud hotová a na celé zayizení doiud n-ebylo vydánó povolení iredčasnéhoužívání, Nejbližším možnym termínem je květén a ne.lsem si jisiá,'že m žeme
dodavateli vě it. po zkušenostech z loňského budu vě iito-u, á Úua" na papí e.Až bude možno napojovat, budete o tom všichni včas informováni.pii zajimavost-
u nás činí zpoždění zatím 6 měsícri a oproti ostatním obcím v okolí jsme na tom
dob e, protože máme na stavbu p ípojek cel;i rok.

prosím- všechny občany, aby ,nerozkopávali p ípojky p ed květnoq mi oslavami,
pokud_ktomu nemají závažn drivod. Byli bychom-rádi, aby byh;;;" vkyětnu
opravdu upravená.
závérem p eji nám všern, aby tato akce proběhla bez většíóh komplikací, abybyly l<oncem roku všechny rodinné dorny p ipojené a nikoho nečekala
nep íjemná práce v zimě.

Dana Šmídová

.narní kíidoq dexl

..Y d9!,., kdy je psán tento p íspěvek p ikr vá pole, polní cesty i p íkopy kolem
silnic bílá sněhová pe ina. po jejím roztátí na nás ale'opět vytóuhou bipadky,
které odhazují lidé, kter; rn je p íroda asi írplně trroste3ná. I(omise životního
prost edí to zjistila p i podzimní projíždbe po katastru obcě, Musíme však občany
potěšit, je jich podstatně méně, než v loňském roce a snad jich na ja e mnoho
nep ibude.

stejně jako vloni se některou dubnovou sohotu po velikonocích, v závislosti
na počasí, uskuteční Jamí riklidovli den. Sraz bude v 8,30 hod. u hasičské
zbrojnice,.odkud se po skupinkách rozejdeme, pop ípadě na vzdálenější místa
odjedeme auty. Je pot eba vyčistit zejména oovódRovaci p íkopy kolem silnic,
některé polní cesty a jiná tnemí. Brigádníkrim doporučujeme vzít si s sebou
pracovni rukavice. odpadky budou sbírány do igelitov- ch pytlri, pokládány po více

kusech na kraji "*'t rylé 
odváženyaol4*ont.ln"ru. Po skončení sběru, loni tobylo mezi 11-12ou hódinou, aortJnou 

"si.r,"i ,na.ái.i 
" 

p".:*u u Sokolovnydouzovanou debrecínku, t"r."t" 
"ul".rt "niuua" 

možné zakoupit v hospodě.Zveme timto občany, kte í jsou 
"" "i;;" vat zhrubat i hodiny svého volnéhočasu nazvelebení okolí své óu"., t,irurii'nu tor,to riklidovém ani, resime se, zese sejdeme vtak hojném.p:gli, :ár."'"i*i o d;;j.",;;ffi;; se dozvíte

í:ifi:*: rozhlasu a z platatktr, tĚre'iuoo* ;r";š""Y nu'r,iuc."" oú u
za komisi Alena ulbrichová

Mikulášské odpoEedne

v prosinci se uskutečnilo Mikulášské odpoledne, které potěšito všechny děti, kteréna něj p išly. Děti ěekaly rťtzné hry, iJro"ouon**y 
"-r""tcziiiry družstev,

iH|'r:' 
adventní kalenáá e, ,r"rJrilys'Óa ty, které fur, sr*riió ru zbohaté

Prosíme rodiče, ktervm 
i". ng.lilí organizace akcí pro děti, aby nám nejen svép ipomínky sdělili, uí, tl5q..prisri "-ň;;ň organizaeía jejírn prriběhem. Není

il! 1;ťl"*Tl,f,l"í 
T yj aáriii*iuiil;l;á,u, u, ;z ; " o,,: r, Ťó,'í;i za každo u

iňiť:[lJ# .}X!ťT."#,I 
děvčatrim, která nám pomohla. Bez jejich pomoci by

petra Štefl<ová

III. (}becní ples

14, ledna 2005 se konal již ,,I. ročník obecního plesu, kteryi, jak už jsme sinykl| se velmi dob e vydaiil. V žádném p *loŤ * i,im" 
".",ijii?oo'kapelahrála velice dob e a n.*élu *lké p;;ár:kí r{Joo, se však stalo, že p estávka aninestačila na ]osování nebo p edtane.ni, ti"."'š" také všem líbil;. ťomuola jakokaáy rok byla velice |". u ":"t Ěai".iťr" nu3aou.qiherci u jednoho stolu,kte í mohou u qíher zristat, protoz. rar''iši' a_stále ,i pro ne.ťoji. lut ozavpododkám, mám velkou rldosu r.JYz."L"'tái.'"q ch akcí objeví hned t i generacea najdou stejnou notu a umí se bavií, 

""iz 
ňy 

"!ta" 
někoho rušil. Froto bych chtělaapelovat hlavně na tu starší,g"n".u"i, ui],"Í" iŽaruti chození na plesy. protože ikdyž si to neuvědomují,-tal je ,o j;J;á';;Zi^akcí, kam mohou jit ul.ste ,izalancovat a pobavit se..Vžd}ť nir.áo n"nJ'tu 

''9tlv, 
aby se ,.*or,j'ji pobavit,Doufám, že se na takoqíchtolak;ililň. i;;;; 
""'"":iái.iŤiarr,,život semu,sí prožít a nejenom propracovat,

Nesmlm zapomenout na ty, kte í nám p ispěIi velkou části do tomboly.



Byli to: Manželé l(učerovi r"rruur*."UARry{,_ Aleš T ma-zlatirictví,František Beneš-plyn, iopení, VAFR ,...o., tu'r s.r.o., BoNAPART s.r.o,Kobylnice, BoNAGRo etuzáui.. p. kl"šk;; evs,Š pi ŠirlaÍ"r. ň]To*DAcHa.s. Slapanice, Jihomoravs5irrlj 
"rur'oup.ni p..Šria, P**"i"y Čr,melová, p.AIeš Pánek, Skupina FL+'-H, pi. n"ri"t"íiu.9ua, manželé Ulbrichovi, manželéRenata a Jarek Bedná ovi, ná"". - p.-ó"j.áĚ"r., ;í.ň; Jt i;ui"i'- p. stulu,ZYu:klKobylnice, všem zastupitelrim a 

"s"n, 
, kulturní komise.

,"'lfi'íru!"fltakéloděkovut 
soi.olu ro;ň;; za zap jčenísálu a panu pánkovi

DáIe bych chtěla ooděkovat všern, kte í byli 
,ochotni pomoci p i organizováníplesu.: pí, Ustohalové. Viď;";;;".*U,'ráa""." 

Y ; Mazalóvé,|irct"Stoui,Kone_čnému, manžel m Sedláčkov mJ-Ii;ě iltotralove.I_když se to nezdá, tak pníce tol", prip."" lJpoměrně hodně.omlouvám se všem. ňa které 1r., n.aop"uir.ii. ,uporněla, ale dík pat í všem,
ii::: ;U;, ffi f :,ff [ fi:ťí 

l fi ;;,ii,í# 
"' 
lfi ueí", pii, 

", 
i,J,"Jl,ío" i..,s 

". 
n,

rozděleny do více skupin, podle. stá í,I6neiví"" 
,ršlt čtyr'i skupiny, Hlavní cenybudou ve všech skuoiná"r,'9[J";"t" 

"" 
!iá"i 

"n.i, 
kterou po ádáme, tak žádnédítě neodejde s práždnou. rrinasiy u"a* 

"a" 
čfurtka 11.5,2006,kuličky, jižz prvního ročníku máme, zakoup""í,, p."i" 

".n] 
nurre je dětem kupovat. Budouzaprijčeny na jednotlivé trry. rrirrlalr<"';;;dii;"de I.0 Kč a pro dospělé 30 Kč,Doufáme, že p ijde hodne jetí 

" 
U"á. á"""ri;;;;,nuu".

Jana poláčková

UPOZcRNĚrqÍ
Světlašicou ,prťevod

Jelikož se nezadržitelně blíží jaro, tak tu .áT: _oieJ pro děti Světluškov,-pr vod, kten_Í se bude konat v r:térli 2t.b ezna na Yítání jara. Začátekbude t 8.30hod, takže sraz.je 15 minut pr"i'ruiaíi"Á]l*o t uzaóui"ť"""" 
"t.i 

, již teďmrižu slíbit všem dětem n".iá_prt".iii^')iiii"l, 
.zrozsvicen ch lampionri, ale isladkou odměnu na závě.r pr,ívoau. b""á.;;;;"a" p&rj páiJ. '-rrlP|

Zveme nejen děti, ale i ródiče u pru.oaie".'-" 
'

Jana poláčková

kwličkiódg

V sobotu 13. 5. 2006 se uskuteční 2. ročník KULIČKIÁDY. Bude nejen pro malé,a'e i ty větší děti. Jak i11 zjistila,rrk;;;;;;;|ě,lákr, vždyť Tituiru prožívalinejvíce, protože se vrátili alóspoň 
". "ri;;ilkách do dětsklich let. Děti budou

Jana poláčková

Den dětí

JelikoŽ, letos je všechno v duchu olympiády a Mistrovství světa vefotbale, roáodli jsme se udělat.den aJ,i:"t""r"uylnickou olympiádu. Startovnébude činit 30,- Kč na iednu disciplínu a n;ě;;r áalší 10,- K!.-ffi;; disciplín (Malá kopaná, i smíšená, ,t"t al á,irtl'i.iru'"u, běh na 100 m a l km, hod dodálky, st elba ), Pro děti 0-3 ."ky-til;'u'pu.*uprioilvena obvyklá stanoviště,která budou zdarma- kdy s pr bÉh., ,ntoi,r'iomriže dítěti rodič. olympiáda sebude konat 17. června zóoo'"Jió,riói *" otrii"o. zajištěno ze starto'vnerro maléobčerstvení. Dále bude 
1oZlro z_átoupi' il;;;r""ou cigáru a opečen5i klobás.F ihlásit se je nutné do st edy r+. č"ňnulr"i]. roIaetoué, abychóm měli čas na

;:xf J1[!"";!;r 
se bude tónut.uia á;,k;,Ěk;, Rodiče ";iláilo*; a p ijd,te

íJ:.'ffitH,lobčerstvení 
u těžekbude použit pro děti na další akce. Těšíme se na

zakultumí komisi Jana poláčková

Jako každé velikonoce i letos budou chodit po I(obylnicích hrkači.
:irďiť#l,l;fíT d;"í,1,1Ť::,-eňžt,"'" 

je, 13_ i1 ióói,",i?,io r,"a,



TRIKBÁX,OVÁ
snínka eooo

děkanát

y Kobvlnících

Charita up ímně děkuje
všem, kte í p ispěIi ve
t íkrálové sbírce,
V Kobylnicích se letos
vybralo t8"610,- Kč,
Starostka děkuje všem,
kte í se vydali do ulic a
obětovali svrij volnli čas
a pohodlí pro dobrou
věc. Velké díky pat í
Evě Daňkové a Miedě
Smídové, které rr.-dlv
kolednické skupinkv.
Poděkování puirt i
koledrríkrim Jirkovi a
I(lá e MalinkovÝm.
Vaškovi Martínkávi.
Pet íkovi Benešovi.
Jirkovi Zichovi, Bá e aAničce Benešoqim,
Markétce
Janičce

Veselé,
Daňkové,

Michalovi Bílému.
Vybrané prost edkv
budou z l0% použiry ná
humanitární pomoc,
65% bude moci využít
D m léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa,
15% dostanou diecézní
eharity na vlastní
činnost, 5% prost edk
bude využito na chod
ceské katolické chariw
a zbytych 5% jsou
režijní náklady na
zorganizování sbílky.

P ání na zamyšIení pro rok 2006 a další roky, pro naši
budoucnost.

Budoucnost každého z nás není v pasivitě, ale v aktivním životě. '' 
|'

Dává nám možnost ovlivnit věci ve ejné. vy"zi:." tedy své volebníprávo zodpovědně a zcela svobodně. Ať každ , pri3ae t volbám.
Budte vděční za 

-čas, 
kter se vám dostává. za každé svítání, které vásk ísí k životu. P eji vám, abyste i vy sami někonru byli svítáním.

Budte si jisti, že se vám většina tužeb nesplní. rr";i-uar, abyste toužilidál a toužit nep estali.
Ať pro vás není nic, co byste pov šili nad lidsk život - ani peníze, anibohatství, ani moc, ani sláw, ani víru, uni nénanirt.
Abyste měli odhodlání vstupovat do svého svědomí,
Abyste kolem sebe vytvá eli drivěm; prostor a vyplňovali ho sqlmživotem ve prospěch všech.
Ať cílem ke hledat taková ešení, která nám umožní lepší, spokojenějšíživot a vzájemnou ctu.
vždyť svět není jen pro bohaté, kte í žijí zpeněztěch chudšich .každ máprávo na slušn život.
Tak jde čas a nenechme se oklamat pouhym slovem.

To vám p eje RudolfŠtěpánek

POZNAČTE SI;
b ezen žÁci ZŠ budou sbírat papír, termín bude vyhlášen rozhlasem1, dubna sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 9,00-11,00 hod p edhasičkou 

ÝÝ wgg /,vv-Il)vv

8. dubna sběr železného šrotu TJ Sokol Kobylnicejarní r,iklidová sobota bude po velikonocích, teimín bude up esněn podle počasí

Hiledáme pracovnici na riklid obecního adu. pracov ní vazek 6 hod. t- dně,pracovní doba denně odpoledne nebo podle dohody. nrut poare nu'ízeni vládyzhruba 1.600,- Kě měsíčně, nástup nejlépe od května 2006.

upo?orňuieme občany, kte í doposud nezaplatili poplatek za komunálníodpll za psa-, 
-za pronájem pozemku na zaňrádku a septik, že uvedenépoplatky musí b t zaplaceny do 31. b ezna zooe. neuuáe-li ffilu,"* 

"okomunální_ 
99p"O zapla^cen ]šry " ," .pienne v ši, zvyšule ;"Til obecnězávazné vyhlášky č.2t2004 o 50 %,.



l9
Qo rryčtena z fuoniÉg

k ŘelYnr. o.ďstavce je a76rána pouze čóst pro ifustraci, jadto tl našem regionu ftío rlpaďa[o
se šfolfstv n):

šfr"okwškpanicbft
aěti naoŠtěwaa$ ŠÉqtu ee Škpanicícfr. Cisa orna gtÍaie Ťerezie r;1ďak r, ff7a ,,Níor,rj šfokí
áď', ďre něfrož r., folžďé farní o6ci má 6jti z ízena šftpk farní. *it1 .ar1 iu Šr"ponice saott

šfuta z rofut 1673,. ..

ÝjšfutenízeŠkpanic

\ÓZ rrentryala jeďnot íďní šÉ.o[a ue škpanicícfr nestačik, r,iŘ,ofi$ se ft"oncem XťIII. stoktí(!rQ tíoíykice, ?onětortice a Qrace, 'í/?lnětolticícfr játi ae st; sfu mezi Qrací a
Škpanicemi z ízena šf,7kJi[iákía č. 35 naproti fiospofr.,,

šfr.Ok1,K9bkic Efr
(Poče! ďětí, É3eré ďocfráze$ ,,na štaci" QonětoasfunL stófe vzr staf, až ďosáfrf čísk 80, Ťtl
nezíjvaío, než z íďiti šfulfu novou, ?oněpaďž 1io6ykice mě[1 24tofrÉ,ďětí jaft| (Ponětoaice,
ďoloďr7 s1 o!ě o6ce, že postauí šfulfu r.l1(o61tnicícfr. Šft"ok p Wbklcicfr-poaobnŽ wlnosem c.ft
místoďržite[stuí ze ďne 12. ďu6na r. 1855 č. 7363.
ab této tlstl,n1 yrtsruie$ o6ci I{ofuhit ! tato í)rápd a portinnosti:
O6ci. Ko.lJkic _jeďiné prutuší patronát ttti ,6aaat" šfol$ s práaem presentoaati učitete,
1víajetní gm š gfu jest sama o6ec l(ofutnicfuj, I(ofufnhe .r2rtioi i^Pr",n krtní, poremfut na
a[astní trat1,íuďoujiuďržovatipďo6rémstarlu.Zagipípotreiiénára opo.irrÉx.,....
o6ěma _o6cím p ís[uše[o spofečně: ťčitefr vlptáceti 

- 

dinzum v oinosu 
-200 zt st í6ra

ačtltrtfetnícfi tfrltácfr,....tlt'a rytapění učírn1 ipatí o6i o6ce měffi po[enoaé ďíví a sice
I(ofutnice 4 % sáfru, aQonětoaice 2 |z sáfru....
Š 

"oke 
rnlro p té ďo6ě 8 gejcar měsíčně.

Protože vlučoaání na praní .ofutnic 9 šfol[e započa[o 1. zá í 1856,
m že naše šfolfa oskait [etošním roce 150 fet spé e4istenci, $[ení sice umístěna
stá[e ae stejné 6uďově, fumcem 19. sto[etí 61[a ?lostauena noaá šÉ"Okí 6uďoaq
1eró sfouží saému tičefu ďoďnes, '/ tómti p ípaďě je aša{ poďstatn.á

sfuftečnost, že oď této íofu se u nás t2učova[o,
11 t9 iistt ueffr! azor a taŘ! zárlaze{pro nás ašecfrn1. 'Uuažujne o fum, ja{
62c|om moíi,fi pomoci, a61 se naše generace nesta[a tou, tuia xo/' icnpi
šfufu,poíi 6í", ftPerá 1uďe,nucena ji zatl ít. Ýažme si tofro, co pro n,ls-rrlmoi[1
minufé generace Ř"ofukicQ ch a ne7uďme [frostejní, opatrujmi si suoji snpn ,
frhď_rne,. a6l 

_tiroaeň ryučoaání fufa taforuá, afucfrom na-ni mohfi frjt plšní
5te6uďme ffrostejní, neoďuracejme se p i praní známce nrďoitai{u a
nep!frkšujme sué ďěti jinam, afe pomozme pro6tém7 zástupctim o6ce rry ešit.
Ťe6a i tím, že na pro6[ém1 upozorníme, ťžďlť tifoli[ace r{it1, to q jisíě 6Jro
to posfeďni čeho 61cfrom cfrtě[i dosáfrnout }_ffi,:,;.:iď ,



, l],,..]]]:i :]:i:: :.:: :,j] j]

::,:i :,l,:i .lll ,,:::,':lll:,;l, : , ,'r'..:::_,:
i,,, , -,_;,,,-'':
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3 ,;i.by:lejtg s,v m dětem, když dospívají...
velkou část zdi, kterou v těchto dnech'meži vás skládají, neskládají zesvlich cihel, ale z vašich.
Nepožadujte od nich věci, které sami neděláte.
Pokud jste moud í, bude vám. stačit, že jsou sami sebou. A pokud nejste,neutiskujte je omezeními, aniž byste jim'ukázali 

"ir. 
ŘŇiji,i-oňr,,"rt", .oje krásné a získáte víc, než kdybyste pout<ázovati na nebezpečí možnlichpád .

Netrapte se, jestli nebudou respektovat p.ravidla, podle kterlich jevychováváte. Ve skutečnosti by :9 ii?.|y strachem, kdyby taková pravidlaneexistovala._P estoupením si Óvě ujíjejicn platnost.
Jlnoy taK chtěJí Vyvolat vaši v čitku,. aby se p esvědčily, že je milujete.Jestliže v.a9 

1.raní, 
j" lo p|9ló, ze jstď;im lor,"titi .ói .áii"in,o.-.t. ru"noproto, že.jste jim dávali, aniž byste ie naue iti dávat.

Někdy vás opustí s bouchnutím ovári, áre ir<dyž je vidíte mizet v dáli, jejichlodě jsou plně naložené dary vašich oonny.h šro,}, r< Ň;.l} J" ii,r,iiní bou iuch lí.
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cenová nabídka kanalizaě ch
p ípojek
Beneš František,
Kobylnice 21.
bm. p ípojky bez vykopov ch prací včetně materiálu

bm. p ípojky s vykopáním v kopu včetně materiálu

šachtové dno DN 300x150 p ímé

korugovaná roura prodluž ovací 125cm
teleskop. Poklop litina, zaíížení 3t

PIPELIFE

šachtové dno DN 300 x 150 p ímé

prodloužení šachty DN 300 x lm
DN 300 x 2m

Varianty poklopri:

pochrizné:

betonoq poklop pro zatiženi3t,
povrch vym van , betonoqi prstenec

betonov,_i poklop pro zatižení 7t,

povrch vym van;, betonov} prstenec

šachtové dno DN 400 x 150 p ímé

prodloužení šachty DN 400 x lm
DN400 x 1.5m

pojezdnl poklop pro zatížení 12t, skláda se

tel.,775 150 160

DN 110 - 300,-

DN l25 - 320,-
DN l50 - 345,-

DNll0-1500,-
DN 125 - 1520,-
DN 150 l5,_

l850,-

l000,_

2000,-

l3 10,-

800,-

l270,-

950,-

l l50,-

1650,-

l300,-

l650,-

24
z betonového prstence a litinové desky

teleskopick poktop litinov pro zalížení l2t
včetrě pryžové manžety

geodet. zamě ení - neprovádíme

vytyčení sítí včetně vydání potvrzení p ed
záhozem v kopu je pro jednotlivce

Vodámy - zdarma

Plynárny - 700,- za 2 hod. pozvaného pracovníka
Telecom - 500,- za l hod.

m že vytyěitvíc p ípojek
m2 zadláždéní - prava terénu

protlaky - neprovádíme

ceny jsou uvedeny včetně 19 %DPH.

2250,-

2850,_

270,-



ffieT, ukl:itlvti s1lolečnast Mariánské ťldolí21,6913 n 628 00 Brno

Obec Kobylnice
Stanislav Dotanslr 1241231210
Na Budínku 240
ó64 51 Kobylnice

V Brně dne 15.1.2006

Věc: Cenová nahídt<ana kanalizační p ípoikv

1.) náktady na lm kanalizační p ípojky:
kamenina ..2.874,- Kčt m
FVC ....."....................1.844,- Kč/ m

Cena zahrnuje;
- vYkop v hornině č.3 do ht.2rn a ší e 0,6 rn- rovná kanalizace bez odboček a kolen
- obetonování betonern B 10 vč.podkladek / pískové lože u FVC- položení potrubí
- záhozv kopu recyklátem včetně hutnění
- odvoz zb vající zeminy a poptatek za skládku

2.) nevizní šachty;
Wavin DN 425 /150 PVC l}rn .."....,.,........14.042,- Kč
Wavin DN 315 /X50 PVC lilm....."............. 11.305,- Kč
Betonová šachta l2m.........,. .20.682,-Kč

Cena zahrrru.!e:
- pr běžnó dno
- tubus FVC / betonová skruž a konus
- potr*lop
- usazení

Tel/fax,: 00420545210989,00420544213023 čísloričfu: izÓssozoolo:oo
IČo; 26 88 32 95 D]Č: Cz26 88 32 95

tr[lfiT cftciovtí spolačftCI:;t Mariánské tldolí2169/3, 628 00 Brno

3.) Oprava chodníkri 350,- Kč/ m2

- hutněnípovrchu
- podkladní písek / geotextilie_ pokládlra
_ prosívka
_ betonová dlažba čtvercová s v měnou do 307o

4.) Frrlttak a osazení FVC trulr DN 125 . 1.547,_ Kč / brrn

- včetně osazení- bez p ípravného v kopu pro pr tlak

5.) Geodetické zamě ení p ípojky .....................2.í00,_ Kč

6.) Vyt čení síti ............. ..".........cca 460,- Kč i 0,5 hod

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč s X97o DF}t.

S pozdravem

fiana tr(avická
čIen p edsúavenstva a.s.

Ico:2688 32 95 ,rt, 
", 

)!1rroi!4213023 číslo ,:,li, iis55Ó ;6"/01oo



Leoš vintr - zemní práce, opraw a montáž vodovodrl

Obec Kobylnice

Kanalizačni p ípoikv * cenoui nabídka

Kanalizační p ípojka PVC DNl50
_ rli,kop v homině t . 3 do hl, 2m
- rnontážpotnrbí
- kontrola p ed záhozem
- pískové lože, zapískování potrubí
- zásyp recyklátem a hutnění po vrstvách
- odvoz p ebytečné zetniny

Revizní šachta
- šachtové dno p írné DN 3 l5l'l 50
- šachtová roura DN 3l5/2In
- poklop
- qj,kopové práce a montáž

P íplatekzap echorlinžen rslr chsítí
- vytyčení sití
- ruční odkopáni
- kontrola a p edáni sití p ed záhozern

l350,00 KVm

4 20O00 KVks

350,00 Kvk

Geodetické zamč ení p ípojky 700,00 Kč/ks- q kres a digitální zpracováni

1300,00 Kďn

Záruka na provedené práce 24 měsícrl. Veškeré cenyjsou uvedeny bcz 19% DPH.

Cena kažáé p ípojky bude índividuálně vykalkulována a prcjednána s rnajitolcm nemovitosti,

V Ininul ch letech vyLudovala naše firrna 328 kanalizačních p ípojek (ochoz u Bm, Bmo- Líšoň, Kanice,
Podoli, ŠlaPanice, vodovod v obcich Babice nad Svitavou, HÓstBnice, Velatice a ve ejnou kanalizaci
v obcich Hostěnice, Ochoz u Bma,)

Leoš Vintr IČo: 13381229
Hostěnicc 192 DIČ:CZA50306417
664 04 p. Mokrá Te1.777 699 848

V Hostěnicích dne 16. ledna 2006

mfr,QA l{radčaxny .r"$"
Te[; 49 4]t0234

cENovÁ NABíDKA - FRoTLAčovAcí PRÁCE Mob.603 422275

Naše firma provádí protlačovací práce pod komunikacemi ocl pruměnr 80 mm
do pruměru250 mm.
protlaky provádíme rrlzrr mi pr měry protlačovacích kladiv a lrydraulikou, které roáláčí
zeminu v žádaném prrlměru.
Tuto tecbnologii lze také použít pro domovní p ípojky kanalizace / vod4 plyr / p i protláčení
pod nepod klepen ,m domem.

Cena protlaku

- DN 200 mm pro kanalizaci, karral roura PVC DN l50 rnm 7 200,- zabm
/ dle dohody /

- DN 160 mm pro kanalizaci, karral. roura PVC DN 125 mm 1 100,_ za brn
/ dle dohody /

Firma dodá PVC roury: DN 150 mm...,,. ....do 1 50,- I(č za bm
DN 125 mm... ... ... ,do l 10,- Kč za bm

Termín provedení do t i dnri dle dohody,
Dle dohody provedeme \^.ikopové práce, nezbytně nutné pro protlak , montáž a p epojeilí
kanalizace.
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Stavebnimu rihdu ve Šlapanicích

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnuť

Stavba: p ípojka splaškové kanalbace z rodinnélro domu č,p. ... . v Kobylnicich.

Stavebni povolení bylo vyďáno dne ... ... ... ... .. pod čís lem jednacím

stavebnllc, stavebnici:

JrrÉno a p íjmeni:.

Adresa:.,

V Kobylnicich dne:
Podpís:

povinné p ilohy;
r' protokol o zko ce tčsnosti.a nepropushosti kanalžaln! pňpojky (dodavatelská fimra)" ffiT,L".f , :;llí,ň,išn,j* ffi "j;i *#ňw*i áŘě"i"ňl" i. 

" 
aarr"l,

" iirTffil 
správcrl inžen rslc ch sití o kontíole neporušenosti jejich sítí (Telecom,

r' doklady o ově eni požadovaq ch vlasnrostí v,robkťl - prohlášení o slrodě na použiémate riá ly (dodavael nebo proáeft e,out"ria]-ui'' 
- -"



vydává obec kobylnice, neprošlo jazykovou úpravorr. příští uzávěrk ačísla je23.5,2006, příspěvky můžete nósit p, i<"il;rí*iá;;. š;;ík# ffin)b"ř


