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Úvodem

Ráda bych p edevším poděkovala Vám všem, kte í jste se častnili
voleb. P ed čty mi lety jsem vstupovala do politiky trochu rozpačitě a nevěděla
jsem, jestli se toho mám v bec odvážit. Letos to bylo r plně Jiné: moc jsem
stála o to, abych byla zvolená a mohla pokračovat v mnoha věcech, které
považuji za d ležité, prospěšné a t eba i p íjemné pro společn život nás všech
v Kobylnicích.
A jak jsem zaslechla po ustavujícím zasedání: "Máme 

novou starostku ... tedy
staronovouu. Ráda bych to up esnila: 

"Máte 
svqu starou ...... starostkuo a ona

je strašně ráda, že jste jí dali opět dtivěru.
K volbám bych se ráda vrátila ještě jednou poznámkou, která se t ká
p edevším počtu kandidátti do zastupitelstva obce. Mnozí moji kolegové -
starostové p irovnávali volby u nás k totatitě a íkali mi: Jobě se to bude
obhajovat, když máte na 15 míst v zastupitelstvu 16 kandidát . V Kobylnicích
je to vlastně jako za totality - KDUČSLJe totalitnívládceu. Já to ale beru riplně
zdruhé st any a považuji za velk projev d věry a spokojenosti Vás obyvatel,
že jste nepovažovali za nutné sk!ádat protlkandidátku. Znamená to, že jste
nepovažovali za pot ebné korigovat směr, kter m Kobylnlce vedeme. A to Je
pro celé zastupitelstvo a zvtášť pro mne vellce zavazuJící.
P edpok!ádám, že jste mě za uplynulé 4 ro|'<y mnozí poznali a víte, že se
nebráním žádnému názoru ani post ehu, naopak mne vellce těší, pokud
projevíte zájem nebo upozorníte na problémy, které se dot kají kohokollv
z Vás. Mám pocit, že jsme si za tu dobu oživili několit< zásad, které nám
usnadňují společn život:

- že většina problémri je ešitelná, ale je t eba o nich vědět,

- že odpovědí na každou toleranci by měIa liÝt ohleduplnost.
Nep edpokládám, že všichni obyvatelé se {udou hromadně zličastňovat
všeho, co v Kobylnicích po ádáme, naopak bycln byla velice ráda, aby si každ
z nás našet něco, co ho zajímá, těší, baví, čeho se rád zr častní nebo p ípadně
pomťrže v této oblasti. Ate není to nezbytné. Dobr m znamením Jsou i

obyvatelé, kter m se njenu dob e ž'lje ve spokojené obci.
A v neposlední adě bych velice ráda vyzdvihla práci členr} všech komisí, které
v Kobylnicích pracují a po volbách v prácI mírně v obměněném obsazení
pokračují. S v sledky jejich snažení se setkáváme pravidelně a nabídka akcí
je tak široká, že mrjže oslovIt každého z nás. Jejich členové pracuJí za
symbolickou odměnu a jejich nasazení a invenci by nám mohl závidět mnoh
zaměstnavatel.

Dana Šmídová, starostka

.2
ustavuiící zasedání zastupitelstva obce

proběhlo 31. íjna. Kromě toho, že byla zvolena starostka, místostarosta,
ělenové rady obce, p edsedové a členové finančního a kontrolního v boru,
se zastupitelé také dohodli na rozdělení kompetencí. zkrátka, každ sám
sebe za koloval a urěil si, co bude do budoucna,jeho parketa", v slódkem
ustavujícího zasedání je takové rozdělení kompetencí:
lng. Dana Smídová - starostka, v kompetenci má veškerou

agendu obce i obecního adu, eší
podání, návrhy, stížnosti a žádosti obyvatel
ve všech oblastech života, zpracovává
žádosti o dotace, koordinuje jejich čerpání

tan|stav DoIansk - 1ť,::HÍJi:, v kompetenci má p edevším
ve ejnou zeleň, ve ejn po ádek, h bitov,
provoz kanalizace i další oblasti podle

Bc. petra šteftová - ! 
tffi3y' 

.ov obce, zajišťuje vydávání
Kobylnick ch listťr, provoz K]ubu maminek,
pracuje v kulturní komisí, koordinuje

Milan ulbrich - t',:"J1*"iTr::i'"'lI,H" ť l',l,*?,',3ijí ,,
akcích kulturní komise, komise životního
prost edí a zemědělství, je pomocníkem p i

všech obecních akcích.
člen rady obce.
ělen zastupitelstva obce, ělen kulturní
komise, zajišťuje souěínnost s v borem
Sokola.

lng. Karel Klaška - ělen zastupitelstva obce, ělen komise

lng. František Kvasnička - Ě[ťi:iil",,'.'tŤ:"ff[: sťliinanenino
v boru.

Ji í Pecl -
Petr Beneš -

Milan Petrovsk -
vlastimila staňová -
lng. Lubomír Šmíd -
Lubomír Trhlík m!. -

člen zastupitelsfua obce, ělen kontrolního
v,boru.

členka zastupitelstva obce, p edsedkyně
kontrolního v boru.
člen zastupitelstva obce, p edseda

finaněního v boru.
člen zastupitelstva obce, ělen komise
životního prost edí a zemědělství.



Ladislav Votápek -

Miloslav Vymazal-

J

člen zastupitelstva obce, člen finančního
v boru, člen komise životního prost edí,
souěinnost s SDH.
člen zastupitelstva obce, grafické práce.

}|a prvlí schťrzi 9dy o_bce dne 7. listopadu byly z ízeny komise, jejichž
činnost byla formálně p erušena obdobím ao voieu do nového ustavéňí na
této schťtzi. ve skutečnosti pracovaly komise nep etžitě, čehož d kazem
jsou nap íklad babské hody. ve složení komisí došlo také ke změnám,
takže nově pracují komise takto:
kulturní komise
P edsedkyně: Jana Poláčková
Členové: lng, Zdenka Karmazínová

Bc. Petra Šteft<ová
Petr Beneš
Jaroslav poláček

íomisežlv.-mlse zlvotního prost edí a zemědě|ství
P edsedkyně: Alena Ulbrichová
Clenové: lng, KarelKlaška

Monika Jurčáková
Ladislav Votápek
Lubomír Trhlík ml.

komise letopisecká
P edsedkyně: lng, Zdenka Karmazínová - kroniká kaclenové: Božena k ivková

lng. Dana Šmídová
vlastimilklaška
Lubomír Šmoldas

pro po ádání zájezdů by.bylo dobré, aby vznikla ještě komise, která by
organizov_ala |49zay nap . do Gyóru, na muzikál Óo Prahy, na prohlídku
p edvánoční Vídně, glohlldku jarní Prahy, na den otěv en 

'cn 
dve ípražského hradu, na divadelní p edstavení v Brně, do Národníňo divadla

vpraze... a další podle nápadri. Mohla by se jmenovat teba komise
cestovního ruchu (ale to je otázkou domluvy). kdo by měl zájem se této
prá9e. z častnit, je vítán - p ihlaste se u staroŠtry a -dohodneme

podrobnosti.
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Yážení spoluobčané,

právě jste se začetli do list , které vycházejí jako první po komunálních
volbách. Rád bych poděkoval všem občanrlm, kte í p išli k volbám a dali tím
najevo, žejím není dění v naší obci Ihostejné.
Moc si vážím preferencí, které jste u mého jména omačili. Je to pro mou osobu
povzbuzení do další práce, ale také velilc závazek. Budu se snažit vaší dťrvěru
nezklamat a prosazovat zátjmy yás všech a naší obce. vě ím, že společn mi silami
se nám poda í naší obec dobudovat doještě krásnější podoby tak, aby se nám všem
tady líbilo a rádi jsme se waceli domri. chovejme se ke svému okolí tak, aby nám
naši obec všichni záviděll
závěrem vám všem p eji mnoho zdtaví, štěstí a pohodu p i prožívání vánočních
svátk a do nového roku 2007 vše nejlepší a ať se vám vaše p ání stanou
skutečností!

Stanislav Dolansk ,

místostarosta

Nové volební období

je jistě p íležitostí k zamyšlení, co všechno chceme v p íštích 4 letech
uskutečnit, čím by bylo možné obohatit nebo zp íjemnit život obyvatelrim naší
obce. obec je společenství občanri. kte í spolu žijí na jednom katastrálním inemí a
členové zastupitelstva jsou ve volbách zvolení p edstavitelé, jejícltž posláním je
pracovat ve prospěch obce.
každ člen zastupitelstva má svoje p edstavy, co by bylo dobrém nebo vhodné,
podle jeho názoru, pro život naší obce zménit nebo uskuteěnit. I já mám p edstavy
o tom, co naše obec pot ebuje a co je nezbytné. protože chci znát názor, pokud
možno co největšího počtu vás, obyvatel, kterych se veškeré dění v kobylnicích
dot ká p inejmenším stejně jako mě, roáodla jsem se uve ejnit na zaěátku
volebního období anketu. Zejmenaproto, abychom si mohli udělat p edstaw, které
problémy hápí nebo znep íjemňují život mnoha našim spoluoběanrim a co bychom
v ešeníjejich problém mohli podniknout my, z voleb vzešlí p edstavitelé obce.
po vyplnění anketního lístku jqi prosím, odevzdejte na obecním ri adu nebo jej
vhod'te do schránky u vchodu do obecního ri adu. Anketa m že b t klidně
anonymní, p esto si myslím, že pokud má někdo na něco sv j náeor, t eba i
nep fiemn a dokáže ho podat bez osočování a věcně, nemusí se bát podepsat.
Naopakjeho názorby mohl b t počátkem dialogu nad p ednesenl m problémem.
za každ vysloven názor yám up ímně děkuji. I když se často bude zdát, že
z stal nevyslyšen nebo se na něj zapomnělo, vé te, že se jím budeme zab,vat a
zntažovat. samoďejmě, že větší pozomost budeme věnovat těm, které zd razni
více obyvatel - proto anketu vypisuji - abychom zjistili, ,,kde nás bota nejvíc
tlačí", ale vézte,že nezapadne žádn posťeh.

Dana Šmídová
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Něco máIo ke splaškové kanalizaci.

Jak jistě všichni víte, áruba od á íje vprovozu splašková kanalizace.Jsme velice rádi, z9. 
.o.beanf zodpovědně p istoupili Épi'ip"j"ár ,w"r,nemovitostí na hlavtrí ád kanatizac". Vě í.n, že těm ,ignuii"io., rĚ to oo auunu2007 poda í také. Mrroho nemovitostí má jen easteenouirotrtiatu oa-voaarenstea,s,, a čeká s celkovou prohlídkou i p esto, ze vyiziva ;;* splaškovoukanalizaci. Ťo9t":t" u póxa";t" o 

""tto"ou 
prohlídku tak, aby se včas dalo

ryžád:t: kolaudaci (možnožádóst podat prost eá"fur"]rbUi' 
$vJ Jv

v posledních t dnech se ší ily 
lgrávy, ž9 8erpací stanice nefunguje, jak má a jak je

to špatně provedené. Je na místě w*-.t_tit nlrliiny a vyvrátit spekulace. Pravdou je,že provozovatel seještě učí tuto sianici oustutrovat |ak se stalo, že éerpadlabylap epnutá na ruční ovládání.a pbsluha si mysteia, že je to pr.pnuie nu u,itomat, Tose dalo lehce napravit N.ejlorsi problém ár,piirouu;i 
"6ň;;kdi 

j]<anatizaci
pletou s popelnici. DětsŘé 

"t{|19t\ovg. pĚi,y'j a dámské ,,intymky..(slušněnapsáno), a ktomu když se p idá kvalitní toaletní papír? Takovou p ekážkunezdolá ani ten nejstatnější boďrl záchyn koš se tak dokonale ucpe a nepropustíani čistou vodu. Proto vls v,šecnnr 
'zaáa*, 

neházejte do áchodu to, co tamopravdu nepat í. Každé takové čistĚní v ton"enern 
""f.kfu áhiň. isi"r,ni u"stočném !!

místo tarosta

Štota volá...

pnáz$iny už jsou dávno za nrimi a t ídy jsou zase plné dětí, Některé setěšily.na_své ka.marády uaTé.učitelky,;ine sry aáuš ň#š;;il a ffoškuse bály. Naše děti nepoťebují jen zajtáčuy program a pěkné h*iky, ale hlavněnaše pochopení a trpělivost

pro všechny děti, rodiče, a. ostaíní zájemcejsme letos uspo ádali Den otev enly'chdve í,nakter bylipozváni izájemcizPrace. 
-

NaŠe Škola pro všechny děti p ipravuje adu zájmov ch činností. Letos nabízíme:. sportovní kroužek
o kroužek Šikovné ruceo tvorba školního časopisuo hudebnískupina
e hru na klavír akeyboard

DjJii.h$r (taneční, keramic i, angličtina) nebyly otev eny pro mall početp ihlášen ch dětí.
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Během záííbyla také oteťena ranní družina, která funguje od 7,00hod. Nabízíme
rovněž anglick jazyk od 2.ročníku, s jeho v ukou navazujeme na l.roč zš prace.
od letošního školního roku začala naše škola pracovat podle Škohího
vzdělávacího programu ,,Tvo ivá školď'. Zatím ve 2.ročníku, další roky se budou
p idávat 4.a S.ročník i školní družina. Dbáme na to, aby náš program návazoval na
program v ZŠ Prace a v MŠ Kobylnice.

spolupracujeme také se zš Šlapanice, kam každ m rokem jezdí naše paní učitelka
z 5. ročníku na sch zku s uěitelkami ze 6. ročníku. M schrizce se probirají všechny
p edměty a eší se konkrétně učivo tak, aby děti nládly p echod na vyššlstupeň. 

-

Někte í žáci se hlásí zS.ročníku na Gymnriaium Šlapanice, těm jiou věnovány
h9d1nv navíc, kde jsou p ipravováni na p dímací zkoušky. Každ mrokem je znaií
školy p ijato několik uchazeč , kte í rispěšně polaačují ve studiu na G mnáziu
Slapanice.

Nyní se blíží vánoce a všechny děti se už na ně těší. proto jsme s nimi malovali a
psali na téma,,O čem sní dětí'. Uvádím ukázlcy z několika prací:

kdybych potkala kouzelníka a slíbil mi t i p ání, tak bych si p ála: velk dvfu,
protože máme mal dvťrr a máme psa. Dále krásné auto a k tomu idičák, protože
už se nem žu dočkat, až budu dospělá. A mé poslední p áníje mít koně, protože se
mi líbí 1 d1 ,9 na něm jezdit. Doufám, žB než budu stará babička, že sJmi aspoň
jedno p ání splní i bez kouzelníka.

(Katka, 4.ročník)

Kdybych potkala kouzelnou babičku tak bych si p ála :

Aby byl na světě mír, protože na zemi umírají lidé a není hezké, žs lidé proti sobě
válč_í.,Dále bych si p ála, abych do smrti bydlela v Fraci, protože v Praci bydlím od
malička. Mé poslední p ání je, abych měla hodného manžnla, protože hodn ch
chlapri na Zemi moc není.

(Zuzka,4.ročník)

p ál bych si, aby byly vánoce, abych mohl létat s vrtulníkem, aby se nezabíjela
aní átka.

Na závěr bych pop ála norn m zaměstnanctim školy hodně Í:ru'';#tT}o",
optimismu. Rovněž bych ráda poděkovala paní sedláčkové za mnohaletou práci ve
školní kuchyni.

Martišková llona,
editelka zš a Mš
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Babské hody

Letos se uskutečnil již III. ročník Babslc ch hod . Konaly se v sobotu 4.
11. 2006. Ani tento rok jsme nemohli p ehlédnou velkou ťrčast a zájem. P edprodej
místenek se jako vždy velice osvědčil. Atmosféra celého večera byla veselá. Stárky
měly p ipraven nov nástup, takže bylo na co se koukat. P lnoční p ekvapení bylo
také skvělé. Nikdo si nedovede p edstavit, kolik času je pofieba na to, aby se
děvčata sešla a všechno perfektně nacvičila. Někdo chodí na směny a nemtiže se
zučastnit každé sch zky, proto musíme improvizovat a p i dalším setkání znovu
vše doladbvat. V sledek je zatím vždy perfektní. Jako každ rok se najdou tací,
kte í nám chtějí strhnout právo, ale za pomocí našich žen se vždy všechno uhájí.
Tento rok opět p ekvapili naši rnuži. Bylo vidět, že letos p em šlelijiž dop edu a
,,děvčata z Teplic" se jim povedla. Byli opravdu p esvědčiví. Takže p íští rok
budou opět babské hody a za nás děvčata m žu slíbit, že zase něco vymyslíme.
Uvidíme, co chlapci na to.
Dále bych chtěla poděkovat všem sponzor m, kte í nám p ispěli do tomboly.
Byli to: Aleš Trlma-zlatnictví, František Beneš- plyn, topení,VAFR s.r.o., Obec
Kobylnice, BONAPART s.r.o. Kobylnice, BONAGRO Blažovice, Jihomoravsk;
kraj v zastoupení p. Šmíd, p. KÓnečn Michal, TONDACH a,s. ŠhpanicÓ,
Restaurace ,,VARNA* František a Jarmila Kučerovi, firma BOMASO a.s., }IAKR
s.r.o., Pecl, Újezd u Bma - v roba krmn ch směsí pro zví ectvo.
Dále bych chtěla poděkovat Sokolu Kobylnice za zap jčení sálu a panu Pánkovi za
zap jčení ubrusťr.
Vellc dík paťí zejména p. Poláčkovi, p. Dolanskému, pí. Ustohalové, pí.
Karmazínové, pí. Ulbrichové, p. Ulbrichovi, p. Klaškovi, p. Sedláčkovi, p.
Konečnému, pí Sedláčkové, p. Vičarovi, p. Karmazínovi.
Také bych chtěla poděkovat těm ž-enám, které nám pomáhaly p ichystat
občerstvení: Paní Vičarová,Mazalová,Benešová, Králová, Štefková. Jestli jsem na
někoho zapomněla, tak se omlouvám. Dik pat í všem, kte í se jen malou měrou
zučastnili na perfektním prriběhu Babsk ch hodri a bez jejichž pomoci by tato akce
nemohla ťrspěšně proběhnout. Neměla bych však zapomenout na naši mládež, která
nám taky velice pomohla. Byla to děvčata - Zh lvalováMonika a Šárka, Benešová
Eva, Samková Majka, Šmídová Magda.
P edevším bych chtěla zpozice hlavní stárky poděkovat všem stárkám, které byly,
jsou a budou ochotné dále uskutečňovat dobrou náladu a vše co k tomu pat í. A
hlavní dík pat í Dáši Dolečkové, která dokáže napsat pro nás skvělou písničku, jež
vystihuje vše, co k Babslc m hod m v Kobylnicích pat í.

Za všechny stárky Jana Poláčková
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poděkování Janě poláčkové

Když už Jana.všem poděkovala, děkujeme také my stárky jí za tn, žebabské.hody zase proběhly. onaje hlavním,otó..'n, ue, r.toerro uYirrá'n se těžkos9hillr,- špatně by se nám naóvičovalo, nebyla uv kup"ru u-*iorro aursrrro...
zf<cátka: Jano děkujeme a těšíme se na to, óo pró iar-i"* prrlii ."[ 

"rrrrrrs.Tvoje Kobylnické baby

Nabídka zaměstnání
obec kobylnice p ijme brigádníky z ad zdatn ch d chodcri a studentpro provádění klidu vokolí obce. Jedná-se o pro ezáváni tern,-sto,nli, tiklidp erostlé tnívy apod. Práce by měIy probíhat n.ilep. "p*.;;i'd;;;]";;;;;dohodnout i práci o víkendech. prácé budou prouiilaiv p.nuerr" 

"id^žbos-zool udále také v roce 2007. Je možno dohodnout i'brigády u innterru st 
-ri,r"ň 

pnázdnin.Bližší informace podá starostka nebo místostarosta.
obec kobylnice dále lrledá pracovn ílry z ad nezaměstnan ch pro uzaťenípracovního poměru na dobu určitou od b ezna 200? do rirt"p"'a" zóói. Ptiz.,"jednat o nezaměstnané z kobylnic nebo okolí. nrzši informacJpááa-rártr.u.

D ňovéodpoledne
|u!e. air9vé odpoledne se uskutečnilo 16. g.2006v parku p ed sokolovnou.D ně byly letos rozděleny na d ně rodinné u aYoe, neie vyráuiry E;i.--''Během.o-dpoledne, kdy troch.u ioprchávalo, setÉti mohly áčastnit mal ch soutěžía her (dě kuj em e Mš za zaprij čé n i padaml'neti, i 

"ai".Ty ;ffi; :ffi iátí, ma louv hru a diplom.
Těšíme se nap íští rok, neboť každ rok se objewjí nové nápady v warného

Drakiáda
v íjnu se opět uskutečnila drakiáda, nešlo o soutěž, ale o pobavení a
strávení hezkého odpoledne. Na programu byl vzlet drak do nebes,
což se všem poda iló a dále si děii mohly vfio it malého dráčka na
zapícknutí aó wctinaee. Nejen tohoto'dráčka, ale i omalovánky,
čokoiádu a diplom si děti odnášely večer domri. Doufáme, že se p íští
drakiády z častní alespoň stejné množství dráčku a prožijeme hezké



obec kobylnice a dechová hudba zlaťankaz kobylnic srdečně
zvou všechny občany na

Vánoění koncert na zakončení jubilejního
roku 700 let obce Kobytnic

n"
Sokolovně v Kobyn-čícň-

13. t.2007
b ezen
21. 3. 2007
12. 5.2007
květen
červen

Obecní ples
Obecní zabijačka
Světluškov prrivod na víáníJARA
kuličkiáda
DEN MATEK
2. Kobylniclc{ olympiáda

více informací o akcích 
-se 

dowíte vždy z ptalc{tkrl na nástěnce u hasičky, naobchodě, nebo OÚ.
Těšíme se na setkání na všech akcích, které jsou pro vás kulturní komisíp ipraveny.

12

kobvlniclo betlém v životní velikosti
si budete moci prohlédnout od 23.12.2006 na prostransftí naproti Pokloně, Na
Budínku. Pokud vše pťrjde, tak zde bude stát stáj sjesličkami, Marií a Josefem,
past a oveěky. Na postavy byly použity darované krejěovské panny, za které

děkujeme paní Šmoldasové a Šmídové, za látky děkujeme paní Ondráčkové a
Pospíšilové. P edem děkujeme všem tatínk m, kte í budou stavět stáj. Pokud bude

mít betlém rispěch a vydrží do konce vánoění doby cel , pak by p íští rok mohly
p ib t další postary.

Žádost

Rada obce roáodla za[lat v robu videokazety (DVD) zakcí, které se u

nás konaly v roce 2006. Žťťlet|t tímto Vás všechny, kte í jste na některé akoi
natáěeli nebo fotografovali o dap jčení Vašich zámami tak, aby bylo možno
alespoň část znich využít. V bbc nevadí, že jste se zamě ili nap . pouze na své

děti, p i zpracování bude vybrá{ro to, co se hodí na videokazetu o obci. Sháníme
zÁmamy ze všech akcí, tedy neJen těch, které po ádala obec, ale i ostatky, hody,

sportovní utkání, fotbalové zápqy a další. Pokud máte tyto materiály, p ineste je,
prosím, k zap jčení na obecní ri ad. Nezapomeňte označit svoje jméno. Materiály
budou wáceny ihned po zpracování.

PoZV,

Dana šmídová,or Hjrn,

na IV. Obecníples

V sobotu 13. 1. 2007 oW 20,00 hod se kond v sdle sokolovny
'. Obecní ples.

K tanci a poslechu k*j" skupina IMPULS z Blučiny.
P edprodej vstupenek bufr zahdjen v ponďělí 8. I. 2007 od 17, 19

hod, a
apaní rany

do &vrtka 11. 1. 2007,
Na Ndvsi 59, Kobylnice,

jste srdeěně zvóni.
v p eďprodeji, bohatd tombola a
uystoupení.

Losovdní vstupenek

za kulturní komisi rana poltíěkovd
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Hasiči Kobylnice
7. íjna 2006 Zb šov u Brno
Dne7. to.2006 se poprvé družstvo mlod ch hosíč Kobylnice

rjčostnilo -ávodfl požórní všestronnosti'. v kotegorii storších žók se
v nóročné konkurenci osmnócti oficiólně o t í ne-oficiólně p ihlóšen ch
družstev umístíli no ó. o 9. místě.
V sesŤově:

kloudie Bíló
Borboro Bohóčkovó
Jana Doňková
Jono Dobrovolnó
Lucie Mozolová

Vedoucí: Richard B'rJ _, Povel Licek o Šdrko Zh ívalovó

I q e{o, že byli nq soutěži poprvé zvlódli konkurovot storším,
zkušenějším, chlapeck m družsŤv m. Orotulujeme jim k nódhern m
umístěním o p ejeme jim mnoho do]ších rispain . žároveň vyzyvóme
všechny děti,které by si chŤěly vyzkoušet dovednosti mlodého hosíče,
aby se zo nómi p išly podívot někferou st edu v t7:oQ hod. do hosičské
zbrojnice.
zvlašŤní poděkovóní musíme vyjód if ponu kincovi, kter nós bezpečně
doprovil Ťom i zpět o ponu Svobodovi zo pomoc.

Andrea chudóčkovd
krist no stoňovd
Jon Zh ívol

l4
Vzpomínání seniorri

Dne l. 12.2006 se konalo odpoledne,,nejméně mlad ch občan .', kte í si
chtěli zavzpomínat na život v kobylnicích p ed padesáti a více lety. ze l20
kobylniclc ch seniorri jich p išlo p ekvapivě více než t etina. Nejmladšímu bylo 50
let, nejstarší častnice, paní Milada Klašková, už má p es 96 rok . P ítomní ji sami
určili, na co chtějí vzpomínat. ztémé 200 vyjmenovan ch témat se však probralo
sotva l0. Na ty ostatní už prostě nebyl čas. všichni se z etelně patmou radostí
vzpomínali na své ážitky zmládí a na lidi, se kter mi se během života potkali. I
cestou z besedy dom vzpomínky nebraly konce. všichni se shodli na tom, že se
beseda má opakovat, že p íště p ijdou zase a že s sebou vezmou i své p átele a
známé.

Ing. Bohushv Šmíd

Betlémské světlo

Místní organizace kDu-čsl zajistí dopravu Betlémského světla
z brněnské katedrály_ do kobylnic. Betlémské světlo si budete moci odnést do
w ch domov na ŠtěarY dón od 11,00 hodin. Buderozsvíceno vádve í na
schodech u Klaškrl, Na Návsi 3.

t{azfuěrfr,ab áfuífromfru
ťěŇina mjcfr [nešnícfr p bpěpU, je ve znarnení noaého začátful tafu ja{to
vryprjT,,ó ze začátful voťeínífro o6[o6í- Q esto nezapomínejme, že se 6ftzi fol,nec
ro ll, Kuful1)íuce s nímta 3ťónoce.
a el ťán, aílste prožifr ftfiíné a spofojené '/ánoce. 8 eji Ýdm, a|lste měfi
aefforu raíost z tofr,o, že se ťám poďaftto něfolfro o1ďaroaat i z tofr.á, že ťás
něfofo oíďarovat fl mllftle na to, že ,co je ikžité, je oč-ín nevilitefné". že
nejt, težitejš"í na foÉďén ďárfra j, ona ďo6ró vute a Ži"Rp, n 7erou je {tírlón,
nifoltirl jefr,o vífrtefnó, phpaíně fi"anční froďnota^ 'lahne ,i rá"4l 

-rut 
9rr*

se6e a zfuume na ni o[pcvěftt.
Do noaéfro rofut p ejí ťóm tlšem froďně štěstí, zďrarlí a ío6ré tltiťe.

QaŠe starostfot
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T íkrálová sbírka

Česká katolická charita opět po ádá T íkrálovou sbírku. Stejně jako
p edchozí roky, i na zaěátku p íštího roku vyjdou do ulic mnoha měst a míst
koledníci. Všichni budou jménem těch nejpot ebnějších koledovat o
p íspěvek na pomoc p i ešení nejrťrznějších životních těžkostí, na které
99_9ia!$ slab m a trpícím už nestaěí síly. V Kobylnicích proběhne
T íkrálová sbírka první víkend po novém roku a v té do6ě nuoe mit t<azoy
z nás možnost udělat dobr skutek a prost ednictvím koledníkťr p ispěi.
Právě jménem těchto nejpot ebnějších prosím o jak koliv i mal p íspěvek.
l p i této sbírce platí to, co je napsáno na jiném místě těchto List - není
d ležitá velikost finančního obnosu, ale dobrá vr]le se kterou dáváme. A ta
n_ám_urěitě napoví i velikost obnosu, kter máme vložit do pokladniěky.
Hledáme pomocníky - koledníky, kte í chtě|í pomoČi p i t íkranvO
sbírce. Máme v kobylnicích již ,staré známé firmy" lidi, kte í dělají tento
1obr ,skutek každ rok. Pokud by se našli ijiní zájemci, kte í by chtělijako
t ikrálové pomoci p i sbírce, ať se p ihlásí u starostky na obecním adu
nebo na te1,724231211.

rflr. REK!J,

l6

cvlčení rodiěit s dětmi od 1 do 3let

Dle ájnru bude v Kobylnicích probihat Cvičení rodič s děfini od l do 3 let. Cvičit
se bude formou hry, s pomocí básniček, písniček. Cvičit se bude nap . na
balančních míčích, overballech i s dalšími cvičebními pom ckami. Cvičení povede
Jana Pcclová.
Zájemcc prosíme o vyplnění anketního lístku. Vyplněn anketní lístek, prosím,
odcvzdejte na OU do 18. prosince 2006.
Cvičoní bude probíhat pouze p i dostatečném zájmu (alespoň 4 dětD.
Cena cvičení od ledna do června 2007 bude 100,-- Kč.

Mám zájem o cvičení rodiěrri s dětmi od 1 do 3 let

Jméno a p íjmení

Kontakt ...........(telefon, e-mail)

podpis



Bffiffi€§"fr€

Fa. §}a,fi §ama Ba{ejšavó

$tt*uý t€xtiť
Frošivané přikryvkjl

* Pral,á{Xí ěišťěfti peří u šitď přikr§vek a paťštúšů
4- Ši$ zricťon
-3- Z$§€ár,ř6aváúraba
{- Fo tíowešw,ě odvezeyrae - do.r,ezewae
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p.- pseai ě : dolei sovu i(ňs eznam cz

Jr^dlvá obec kobylnice, neprošlo jazykovou úpravou. příští uávěrka číslaje20.2.2007, příspěvky můžete nósit-p. Karmazínové, p. Št"*ouJ *uoi" orj.



Anketa:
1. Která věková skupina je v Kobylnicích nejvíce

,,zanedbávaná"?
(zaškrtněte)

! dětido 3let
! děti od 3 do 6 tet
! dětiod 6 do 12let
! teenageři
! dospělí
! matky pečující o malé děti
D střední generace
l senioři

2. A jak by se mohl dluh vůči oné zanedbávané skupině
napravit? (popište)

3. Která z investic minulých 10 let byla úplně zbyteěná?

4. Kteráz investic minulých í0 let byla naopak nejlepší?

5. Mám velkou radost, že jsem z Kobylnic,
protože:.,. ...i..... . (napište, na co
jste u nás nejvíce pýšn|

6. Vždycky mě hrozně mzí nebo naštve, když si vzpomenu,že:......... i ................ (nápište, co Vám
u nás nejvíce komPlikuje život, co byste rádi změnili nebo
byli rádi, aby se zménito).

7. Udělalo by mi radost, kdyby:

(napište, z čeho dň6ffii;;"iióů il;;i: Ó;v se imJnno
a jak by se mělo změnit)



8.

o

Je nezbytné
(napište, co je podle Vás nezbytné z ídit nebo změnit a jak)

Oddychl(a) bych si, kdyby:

)

tr obecní ti ad
D domov dťtchodcťt
! dťrm s pečovatelskou službou
! sportovní halu
D tělocvičnu
D tenisové kurty
n víceričelové h iště
n dětské h iště s pr lezkami
! nové ve ejné osvětlení
n nov obecní rozhlas
! pěší procházkové trasy kolem obce
E cyklostezky po katastru obce
l společenskou místnost v p ízemí (bez schodiště)
E bytov d m
D novou tokalitu pro stavby rodinnl ch domťt

ú adové garáže
E cukrárnu
ú restauraci
! klubovnu pro rťrzné věkové skupiny
n .,......... (doplňte, pokud něco chybí)

13. Pro lepší společn život obyvatel Kobylnic by určitě bylo
dobré po ádat (zaškrkněte):

n pravidelné koncerty
(napište žánr hudby)

D pravidelné zájezdy ....,(napište
kam)

! pravidelné turnaje... ...( napište
v ěem)

D pravidelné besedy .,,(napište,
ěeho by se t, kaly)

n
(napište, co by podle Vás prospělo
spoleěenskému životu v obci)

14. V naší obci mi chybí tyto služby (napište po adí od 1 -
nejpot ebnější):

(napište, co by Vám nejvíce ulehčilo život)

10. Podle mého názoru by bylo t eba věnovat větší pozornost
(zaškňněte):

D škole
D h bitovu
n silnicím
n chodník m
! sportovištím
l mate ské škole
D ve ejné zeleni v obci
! parkovištím
! životnímu prost edí v okolí vesnice
n ve ejnému po ádku
D kulturním památkám. .......,.(doplňte)

11. Je zbytečné věnovat větší pozornost a rjsilí (zaškrtněte):

! škole
! h bitovu
D silnicím
n chodník m
D sportovištím
! mate ské škole
! ve ejné zeleni v obci
I parkovištím
n životnímu prost edí v okolí vesnice
D ve ejnému po ádku
! kulturním památkám
! ...... ..(doplňte)

12,Pro život v obci považujiza dťrležité postavit (oěíslujte podle
po adí dťrležitosti od 1-nejvíce d ležité):

! kapli



! dětský lékař
n cukrárna
D pedikúra
! kavárna
n masáže
! rehabilitace
D pošta
D lékař
! sběrný dvůr
D solárium
tr sauna
tr ,. (napište, co Vám chybí)

15. Této oblasti veřejného života se anketa vůbec nedotkla,
přesto považuji za důležité:

(napište, co ve svých otázkách anketa opominula, ate podle
Vás je třeba se tím zabývat)

16. Rád(a) bych se v životě Kobylnic zapoji!(a) do

Umím a rád(a) bych to
uplatnil(a) ve prospěch obce.

17. Pokud bychom v Kobylnicích měli postavit nějakou §ochu,
kašnu, pomník nebo památník nebo jinoú podobnou
,,drobnost": co by to mělo být, kde by mělo bllt, čěho by se
mělo týkat, koho by to měla být socha?

pokud vám na některou odpověd' nestačilo místo, pokračujte na
dalším papíře nebo i několika papírech.


