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úvodem 
l

Rok 2007 by na rozdíl od p edešll ch let měl b t rokem klidnějším.
Neprobíhá stavba kanalizace, nečekají ňás oslavy. p esto si nemyslím, žebyc.hom měli pospávat nebo usínat ňa vav ínecň. rvro}ná vice-'premystet,

lg..1}?.'l'^p'.'?rity-.Vl 
sledky prosincové ankety nám k tomu dáválí dobrouprllezfiost. Anketou se zab vám na jiném rirístě list , proto jen obecně

k tomu, co nás letos p edevším čeká. Mám pró vár" .iówátlje, ncr<olixzpráv, začnu tou špatnou:, z dťtvodu d|ouhodobého onemocnění místostarosty stanislava
Dolanského se ruší (á v koutku duše doufám, zá iéň oáttaaa n"podzimní termín drakiády) obecní zabíjačka., následuje zpráva lepší: místostarosta je po operaci páte e, moc do
zpěvu mu zatím není, ale všechny pozbrávule., ná9|"edují p evážně. samé 

-rikoly: 
chtěli bychom opravit nejhťr e

schťrdnou část chodníku v ulici Ňa Návsi., bu99 zahétlena rekonstrukce ve ejného osvětlení a obecního
rozhlasu., bude dokončen p ístup ke h bitovu od nově zbudovaného chodníkuna ulici sokolnické.-tak, abychom se nemuseli brodit po kotníky
v blátě p es parkoviště., místo poničen ch tenisorn ch kurtťr bude zbudováno víceučelové
h išlě s uměl m povrchem tak, aby bylo možné je- v uzivat pro
většinu spoňťr., hledáme další plochy.pro v stavbu parkovišt'p ípadně garáží tak,a.!v bv| vy ešen problém velkého množství 

"i,t óarŇicích na
silnicích., hledáme trenéry neb.o .cvičitele p1o děti a mládež, aby mohlyprobíhat hodiny volejbalu nebo i jin ch sportťr 1krome áerobitu',
rehabilitačního cvičení a..cviěení pio-rodičé sdětmi, rtére poraoá
obec, floorbalu, kten po ádají družinky a fotbalu, xt'er óigánizuje
Sokol)., dále hodnotíme v stupy ankety tak, abychom si v nich našli další
bolavá místa a z nich plynouci tlkoly.

Těším se, že se budeme i letos setkávat nejen p i práci ale i p i zábavě a
očekávám Vaše další názory a podněty

Dana Šmídová, starostka
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Tlska sk šotek zpťrsobil, že ve zprávě z ustavujícího zasedání
zestupitelstva obce chyběla jedna ěást. Tímto to napravuji:
clenťr zastupjtelstva obce je samoz ejmě 15. Členkou, o které chyběla
zmínka, je MUDr. Daniela Machalová, pokud se tl ká kompetenóí, je
členkou zastupitelstva a na akcích zajišťuje zdravotní dozor, za chybu sají
ivšem čtená ťrm omlouváme.

,oChytote zloděje!!"

p i prvních slunečn; ch dnech jsme nazdobili prostranství p ed školou
a obecním adem. chodí tudy pravidelně hodně lidí a všichni školáci. po l0
dnech bylo někomu velice lítoo že jsme mu nenazdobili také okolí jeho domuo
proto si odnesl primulku. yážen zloději, sdělte nám, prosím, kde se nachází
naše primulka, abychom se s ní mohli chodit potěšit na její nové stanoviště!!!
všechny poctivó lidi vyz vámo nebojte se k ičet: ,,ch tte zlodějello. pokud
uvidíte, že si p ivlastňuje něco, co mělo sloužit a dělat radost všem.

Kterak to bylo s Kobylniclq/m betlémem

Nápad č. 1
Jak to p ed vrinocemi b vá, člověka většinou nápady na vhodné dárky

moc nenapadají, spíše ho p epadají obavy, jak upéct a vygruntovat. A také, aby
z toho vysílením nepadl ajak by bylo krásné, kdyby už sníh konečně napadl. kdy:ž
jsem jednou veěer dopadla do pelíšku a padalo na mě spaní, tu hle nápad - óo
takhle betlém v kobylnicích. A tak muselo spaní chvilku počkat a uvolnit místo
p em šlení. Tomu to chvíli trvalo, než p išlo na to, jak a žčeho vyrobit postavy,
ovečky a jesličky. Ani nevím, kdy p em; šlení uvolnilo místo nedočkavému spaní.
Ale už druh; den jsem se rozhodla získat pro tento nápad i jiné ,,nadšence''.

I{tt9d s hlavou plnou motívkti, jsem zazvonila u Štefkri a vše jim hnedle
vyklopila, aby si mysl ulevila.

s petrou jsme začaly schlizovat a po dvou hodinách jsme se dopracovaly k těmto
závěrrim:

l, Zamateriálbyla jako nejvhodnější (rozuměj nejlewější) vybrána
sláma.

2. Oděv zap jčí (spíše věnují) naše rodiny, rodiny našich rodin,
našip áteléap áteléjejichp átel.

3, Byl zhotoven nákresjesliček (asi ne moc zda il t nákres, protože
témě vystudovan;i stavební inženyr se p i pohledu na náš nákres
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optal, na co bude u betléma kadibudka. (rněli
jsme totiž sklon st echy najinou stranu, než se asi najesle hodí).

4. Zajistit (sehnat, ne dopadnout) nějakého dobrodince, kten_ by
jesle (chlév) vyrobil.

5. Diskuse o prostoru umístění. Byly navrženy 3 lokality - u
zvonice, u poklony a u Zh ívalri (ne na dvo e, ale v parčíku vedle
jejich domu). Hlasovat jsme nemohli, protože nás byl sudli počet
ato 2.

6. požádat o povolení a požehnání (a hlavně peníze) paní starostku
(to si vzala na starost Petra).

vše dob e dopadlo. požehnání i povolení (i nějaké peníze)jsme dostaly, stavby se
uja|i Petr Beneš, Petr Štefka, Milan Ulbrich, Petr Barták, Frántišek Kvasnička a tak
už to bylo jen na nás vyrobit postavy,
Netušila jsem, kolik lidí se zaangažuje. Jen u Šmídri to byla témě celá rodina
(vyjm1 psa). Nejprve p išla s geniálním nápadem hlava Šmídovy rodiny, když
vYmYslela využít starou krejčovskou pannu, ktení už beztak tiše abezričelně stála
v koutě. Ta se zaradovala, že neskončí na smetišti, ale poslouží dobré věci, A
protože krejčovská panna nemá hlalu, aby se mohla usmívat, tak svou radost
projevovala tak, že neustále padala. Aby té radosti nebylo málo, bylo posléze
vyhlášeno v místním rozhlase, že se hledají pro naši osamělou pannu další
společnice nebo společníci (protože jak jsme se rJozvěděli, jsou i panáci, nemají
totiž ženské vnady). A tak se zada ilo sehnatještě dva do party (l 1óste u Šmídri a
druhá u Šmoldas ). Bohužel jsme držely chvíii smutek, p.ótozó 3r,n" se dozvěděly
o nedávném neblahém skonu jejich k9legy (byl uložen kvěčnému odpočinku do
velkoobjemového kontejneru). paní Šmídová vyndala všechny látkyj o ken-ich
věděla, že je doma má a které hlavně našla, zamáčk|a slzu nad 20 let starou látkou
na bundy a věnovala ji chudému past_f ovi.
Tak jsem si tedy jednou večer skákla na 3 hoďky ke Štefkrim, abychom prubly
oživit alespoň jednu postavu. No, myslela jsem, ž: to prijde rychleji, Díky nápadu
č. 2, jsrne vyráběly jen hlaw (p vodně to mělo b t i s trupem, ale to 

'by 
nebyl

betlém hotor"- ani do velikonoc), ale i tak to chvíli trvalo, první byl hotoq svaq
Josef. Ale jaksi se nám proporčně nevyvedl. Byly jsme tak nadšeny, že nám jdi
práce tak rychle od ruky, že jsme mu moc nacpaly ramena. vím, že wat Josef tyl
,,velk} muž", ale tenhle byl i širok . A protože tr;nkrát asi posilovny nebyly, ták
jsme mu musely chtě nechtě trochu p itáhnout sntyčku kolem ramen. Čímžlsem
dosáh|y p imě en ch rozměrri. Sice to po ád byt ramenaÝ až ,,rambovit " chlap,
ale aspoň si nikdo nebude dovolovat, Další pos,tavy si na oživení počkaly do
dalšího t-idne, ale čekání se vyplatilo - zlepšily j:sme se. práce nám šia sama od
ruky, jelikož už jsme byly poučeny ,, Jak na to". Nakonec dostali všichni supr
vohoz a bylo hotovo.
Ale ne docela. Ještě musela petra po večerech narnalovat zví ectvo, ale protože je
to zdatná malí ka, vše dopad|o najedničku.

T den p ed Vánocemi p išla na ruaÍ ,ta.;. Vše se nachystalo, na ezalo a
sešroubovalo bohužel ne samo, ale za velké pomoci pánri ulbiichovic, Štefkovic,
Benešovic, Bartákovic a kvasničkovic, posilněni chlibíeky, čajíčkem s kapičkou
něčeho osťejšího jim šla práce od ruky. Za 3 hodinky 

-byl 
v,-íwor hotov. Ale

bohužel ne na svém místě, ale na dvorku za knihovnou. Š" ,io"y, že všeje p esně
vypočítáno, se začlo se stěhováním. V první chvíli jsem to.o n"rré ila u -yríí., ž.
nás malověrcri bylo víc. M co i rnistr Beneš, se nckdy utne. chvíli to vypádalo, ze
se bude muset rozbourat kus prrijezdu, vysadit vraÁ auíezat panty, neLo rozebrat
st echu knihovny. o rozmontování a opětovném smontování až na místě nikdo ze
zičastněnych nechtěl ani uvažovat. p išla chvíIe rozm šlení a zlažování
nejvhodnější varianty. AIe to by nebyli kobylničtí chlapi, uby ," hned napoprvé
u_zdaly . Ty jdi sem a já tam, ty to dáš nahoru a ty p-ak dol . Povely byly roidiny a
šlo se na to. A ejhle, ono to,snad vyjde. A vyšlo. ,,Šak sem vám tó rŘár chlapi, že
to pude, vždyt' sem to měl změ en;f." Radoval se pan Beneš. a tat uytá sta.j
postavena.
v pátek p ed Štědrjim dnem jsme št'astně naložili postavy, zvi ata a Žanetku do
auta a vyrazili na závěrečno,y fáni, Tipovali jsme to tak na-hod'ku. Jenže nebyla totalovi le race, jak se zdálo. Jen nap íklad instalace ohníčku a osvětlení stáje
zabrala skoro hodinu. Ale,,r,- sledek byl perfekfirí. Petr 1Šterka; si fakt vynrát,
o!Ýnek vypadal tak opravdově, že jsme sik ně-u instinktivně nátahovali ruce na
zawátí a museli jsme odhánět děti, které si p inesly bu ta na opékání. Hvězda taky
neměla chybu. Ještě zb valo se provrtat ke zh ívalrim a naiojit se (legálně) ná
elektriku. To vše měl Petr (Štefka; daleko dop edu do detailu prámyšleno. Takže -
J<l9bouk dolri. Myslím , že ztoho hodně dlouňo nespal, než to všecňno vymyslel. I
když nám byla po ádná zima,íaknás kol'procházející spoluoběané a spoluobeanky
dovedly zah át, když nim betlém pochváIili, .o"irrnát, když se ptaii, jestli tam
budou i živá ntí ata, udivit, když zjištbvali, kdo bude betlém hlídai, aby ho nikdo
1etlkradl (nevím, co by s ním dělal) ale i pomoci, když se rozbila nasirelóvačka.
Jlkže_co,dodat? Snad jen to, že díky všim, kte í se jakkoli podíleli, t eba že jen
jeden h ebíček zatloukli (viď Martine), ale p iložili ruku k anu. t t ayz jsern to
vlastně všechno zpackala, tak nejvíc práce s tim měli určitě Štefkovi. ráuó acnli
hlavně jim a až zase p ijdu s nějak m nápadem, tak mě pošlete někam ...(t eba za
paní starostkou pro peníze).

Ivana kvasničková

Dětiznaší školky

Máme jich letos ve školce požehnaně. Celkem 28 dětí. Je to dob e nebo špatně?
Myslím si, že určitě dob e. Pro nás, pro obec, pro školku.

velmi si vážím práce učitelek mate ské školy. Je tím náročnější, čím je ve t ídě
více dětí, zvláště když jsou to děti z rtan chvěkov,. ch skupin (od t í dó šesti let).
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Není lehké je zaujmout, obléci a se adit je, naučit je něčemu..,... Každé dítě je
trochu jiné, pot ebuje individuální pňstup. A nechceme mít děti rozmazlené a
nesamostatné, děti, které si budou dělat co chtějí. Vychováváme je a učíme pro
život. Je t eba je pochválit, pohladit, občas je však t eba také zv}šit hlas. každému
bych p ála, aby si sám na vlastní križi zkusil takovou kupu dětí zvládnout.

p ístup paní učitelek musí b;it po všech stránkách profesionální. Na druhou stranu
lze pochopit, když v někten_ ch situacích uletí nervy. Žádny problém však nelze
ešit tím, že někdo začne ší it fámy tak, jak jsme toho byli svědky v nedávné době,

Vě ím, že většina rodičri je s prací učitelek spokojena. Pokud se však vyskytnou
nějaké problémy, p ijdle, prosím, za mnou do editelny (budova ZŠ, tel.
544244827, Martišková Ilona editelka obou škol) a společně se pokusíme věc
vy ešit. upozorňuji znovu, že Mate ská škola kobylnice byla sloučena se základní
školou Kobylnice. Ředitelství je jenom jedno a má sídlo v Základní škole
Kobylnice.

Dále upozorňuji, že provoz tvíŠ je p erušen pouze v měsíci červenci a srpnu po
p edchozím upozomění rodič . Další prázdniny školka nemá, proto je provoz o
dalších práLzdninách bez p erušení,

Dělám tedy tlustou ěáru za problémy typu ,jedna paní povídala...", ke kten m se
mohli všichni d íve či později vyjád it. Pokud nastanou nějaké další, ráda vás opět
uvidím.

P eji sluníčkovéjaro a hlavně hodně vesel;ich dětí a rodičri ve školce.

Mgr. Martišková llona, editelka MŠ a ZŠ

Anketa

Všem občanrim, kte í odevzdali vyplněnou anketu velice děkuji. Anketa
ukžuala, co mnoha občanrim chybí, nebo co jim naopak dělá radost.
Pokud bych se vrátila k minulosti, potěšilo mě, i za naše p edchridce-starosty,
členy rady i členy zastupitelstva, jak bezr" hradně kladně je hodnoceno vše, co se
dosud vybudovalo: plyn, vodovod, kanalizace, chodníky. Ztéto chvály se mrižete
radovat všichni, kdo ,jste byli u toho".
V dalších okuzích se ukázalo, že opravdu ,,není na světě člověk ten, aby se zalíbil
lidem všem". Co někte í hodnotí jako dobré a prospěšné, jinl m se zdá zbytečné
nebo dokonce škodlivé,
Nejvíce zanedbávanou skupinou se zdají bl t teenage i a hned po nich senio i. To je
jistě drivod k zamyšlení a pokusu o nápravu.
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Je velice povzbudivé, jak si my kobylničtí všímáme prost edí okolo sebe, ať už
v obci nebo i mimo ni. většinou oceňujeme snahu o zkrášlení a zp íjemnění
prost edí vkobylnicích. pro procházky by mnozí p ivítali vycházkové nebo
cyklistické trasy v okolí kobylnic. Naopak p i paměti ,,na zadní kolečka" bychom
pravděpodobně měli p eml šlet o zbudování domova d chodcťr nebo penzionu pro
drichodce. Je dob e, ženám vadí ve ejn po ádek, či spíše nepo ádek vněkterlch
lokalitách a je pro mne utvrzením vtom, že je t eba se tím mnohem intenzivněji
zabyvat.
Také si hodně obyvatel všimlo neutěšeného technického stavu ve ejného osvětlení
a to, že obecní rozhlas pot ebuje rekonstrukci poznali podle toho, jak špatně je mu
rozumět.
Další okruh by se dal nantat ,,mezilidské vztahy nebo vzájemná oh|eduplnost...
k tomuto tématu bych se ráda vrátila v některém z p íštích čísel listri. Mám pocit,
že je dob e, aby se o těchto tématech mluvilo nahlas nebo psalo zejména proto, že
ti, kte í se chovají zdánlivě bezohledně, si často ani neuvědomují, že sq m
chováním své bližní obtěžují nebo jim znep íjemňují život.
Ráda bych na některé odpovědi reagovala právě v tomto časopise, protože se
luká,zalo, že ne všemu dění obyvatelé dob e porozuměli. Ráda bych zdťtraznila, že
parkoviště u bytovek na ulici sokolnické není soukromé. Je to parkoviště pro
obyvatele kobylnic. Bylo by dob e, abychom si uvědomi|i, že v bltoq ch domech
žije 16 rodin, což zhruba odpovídá ulici krátké, naopak je to témě 2x tolik, co
v ulici polní. obyvatelé většiny ulic v kobylnicích, pokud nevlastní garáž, parkují
na komunikaci nebo na vjezdu k rodinnému domu. obyvatelé bytov ch domri do
loňského roku neměli ani zpevněnou bezprašnou a neb|átivou silnici pro p íjezd
k domťrm a parkovali na pochybně zpevněné ploše nebo trávníku u bytovek. Tímto
podle mého náaoru obec napravila svrij d|uh vriči nim anyní již mohou p ijiždět
k domrim a parkoviště bylo samoz ejmou součástí komunikace, pokud by se v obci
našlo více míst vhodn;ich pro z ízení ve ejn; ch parkovišť, jistě by postupně
docházelo kjejich rl stavbě,

Dana Šmídová, starostka

Nov obecní rozhlas, ve ejné o větlení

v letošním roce bychom chtě|i zrekonstruovat ve ejné osvětlení a obecní
rozhlas alespoň v pnmí etapě, současně s rekonstrukcí venkovního elektrického
vedení, to je na ulici Sokolnické, Polní, Uzav ené, Krátké, Na Budínku, Pratecké a
části Na Návsi (po hasičku). Jedna firma zabyvající se montáží bezdrátového
obecního roálasu nám nabídla možnost, že kromě venkovních amplionri by si
každá domácnost mohla zakoupit mallf p ístroj, něco jako miniaturní rádio, kten-f
by fungoval v místnosti a nebylo by nutné vycházet p ed drim. odpadlo by rušení
projíždějícími automobily. Cena by se měla pohybovat kolem 1.000,- Kč. Je to
jistě drivod k zamyšlení pro mnohé domácnosti, kde nemají p ístup na intěrnet



nebo si nemohou nechávat posílat ilay]ina e-mailovou adresu a dělá jim potíže
dojít si hlášení p ečíst do v věsky obecního ri adu, kde b vá od počátku letošního
roku vyvěšeno.

sTUDNY

Od počátku roku probíhají tiskem i sděíovacími prost edky znepokojivé
zprál"y,tykající se studní. v posledních dnech se začaly sjednocovat. Mnoha z vás
jsem slíbila podrobné informace, tady je máme:

Pokud bvla studna zbudována p ed rokem 1955:
voda je používána pro individuální pot ebu - není t eba dělat ani zajišťovat nic.
p i p ípadné kontrole se vodoprávní li ad spokojí s prohlášením vlastníka o tom,
kdy byla postavena. (Doporučuji pro maximální klid duše po ídit si prohlášení 2
svědkri o existenci studny p ed rokem 1955, aby ani žádná zbudoucích vlád
nemohla vaše prohlášení zpochybnit-vzor prohlášení je možné si vyzvednout na
obecním ri adu nebo bude v nejbližší době ke stažení na webol ,ch stránkách
obce). odbor životního prost edí nedoporučuje nic vy izovat a sděluje, že pokuta
vám nehrozí, protože oni by museli dokázat opak- tedy,že studna byla postavena
po roce 1955 a na to nebudou mít ani čas ani zájemtoto prokazovat.
voda je používána pro podnikání -je t eba vyplnit Žádost o povolení k odběru
podzemních vod a doložit pot ebné p ílohy, žádost podat na odboru životního
prost edí městského ri adu Šlapanice v Brně na ul. opuštěné, kde vám podají další
informace. Žádost včetně sěznamu p íloh je k áispozici na obecrrím ri adu
kobylnice v ri edních hodinách eventuelně ke stažení na weboqich stránkách obce.

Pokud byla studna zbudována po r. l955:
a) pro studnu existuje stavební povolení,.. voda je používána pro

individuální pot ebu - je t eba vyplnit Žádost o povolení k odběru
podzemních vod pro pot eby jednotliq ch domácností včetně pot ebn; ch
p íloh a podat na odboru životního prosti.edí městského ri adu Šlapanice
v Brně na ul. Opuštěné, Žádost včetně seznamu je k dispozici na obecním

adu kobylnice eventuelně ke stažení na weboqích stránkách obce.
b) pro studnu existuje stavební povolení, voda je užívána pro podnikání

- je t eba vyplnit Zádost o povolení k cdběru podzemních vod včetně
p íloh a podat na odboru životního prost edí Mě.Ú. Šhpanice (viz q še)

c) pro studnu neexistuie stavební povollení, voda je používána pro
individuální pot ebu - je t eba vyplnit ádost o ově ení dokumentace
skutečného prwedení stavby studny včetně nezbYn; ch p íloh, dále je
t eba vyplnit Žádost povolení k odběru podzemňicň uoá p.o- pot eĚy
jednotliq ch občanri opět včetně p edepsan ch p íloh a obě žádosti podat
na odboru životního prost edí městského ri adu Šlapanice.
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d) pro studnu neexistuiq stavební povolení, voda je používána pro
podnikání - je t eba vyplnit Žádost o ově ení dokumentace skutečného
provedení stavby studny a dále Žádost o povolení k odběru podzemních
vod, obě včetně p edepsan ch p íloh a podat obě na odboru životního
prost edí městského ri arlu Šlapanice.

Na městském ri adu ŠIapanice, odboru životního prost edí e této
problematice věnují Ing. Škrlar a Ing. Vatíček, kte í Vám ochotně poradí a
budou nápomocni p i vyplňování žádostí a zejména p i up esňování p íloh
k žádostem.
Vyplněné žádosti je pot eba podat na odbor životního prost edí městského ri adu
Šlapanice do 30.6.2007.
Yzory Žádosti a základní informace kjejich vyplňování i kp ílohám budou
k dispozici také na obecním ri adu Kobylnice i na webov}ch stránkách obce:
ww_w.kobylnice.cz.

zÁllznv
Obec Kobylnice po ádá

v terÝ 8. května 2007 (státní svátek) záiezd do termálních lázní do Gyóru
v Maďarsku.

Cena dopravy bude 240,- Kč/dospě|í, 190,- Kč/děti, děti do 3 let bez nároku na
sedadlo vautobuse zdarma, vstupné do lázní činí: 1.800,- HUF/dospělí, 1,200,-
HUF/děti 3-16 let, studenti, senio i, 4.000,- HUF/rodinné vstupné (2dospělí+ldítě)
+ 800 HUF za každé další dítě. Na místě je možné objednat další procedury:
3.5400,- F{UF/ léčebná masáž,1,200,- HUF/sauna, 2,500,- íIIJFlmasáž 30 minut,
5.000,- HUF/Thai masáž.
Odjezd bude cca v 7,00 hodin ráno, návrat po 20,00 hodině. P ihlášky včetně
zaplacení cestovného p ijímá paní Vlasta Staňováo Sokolnická 157, Kobylnice.

Obec Kobylnice ve spolupráci s obcí Sokolnice po ádá zájezdy i pro všechny
zájemce z ad kobylnic fch občanri:
22. dubna 2007 zájezd na v.j,staw květin Flora Olomouc. Cena zájezdu l00,- Kč,
odjezd v 8 hodin.
12. května 2007 zájezd na nákupy do Polského Těšína. cena zájezdu 230,- Kč,
odjezd v 5 hodin ráno, návrat kolem 17 hodiny.
26. května 2007 na opeíetu Cikánsk baron do Janáčkova divadla vBmě. Cena
bude mezi 350,- až 400,- Kč včetně dopraly, ze vstupného je sleva pro děti 50%,
pro seniory 25%o. Je pot eba se p ihlásit nejpozději do 15.dubna kvuli zajištění
vstupenek.
5. července 2007 na pouť do Mikulčic. Na svátek sv. Cyrila a Metoděje jezdívají
sokolničtí na místa těmto světc m zasvěcená. Letos navštíví Mikulčice a zvou také



obyvatele Kobylnic, Mikulčice;rou 
^ariy 

nejen archeologiclc mi nálezy, a|e těží
se zde lignit a v okolí se rozkládají rozsáhié vinice. zvykšpavéka zdin ch staveb
bylo nalezeno 12 kostelri, ada p edmět denního žiroiu, emeslné-q?roby a
obchodu. Bylo zde odkryto také několik velk ch h bitovu s bohatě upraven}mi
hroby. V roce 1963 

^zde 
byl otw en památník Velká Morava s expozicí

archeologick;ich nálezu. Tento památník navštívíme ihned po obědě. odj'ezd zKobylnic bude v 10,30 hodin, cestou bude pro zájemce za.listcn obed. v to,oo
hodin bude kojovaná poutní mše svatá na louce u Mikulěic, Tuto poutní mši
pravidelně celebrují biskupové wacející se z pouti na velehradě. kdo by neměl
zájem z častnit se mše sv., m že navštívit památky v Mikulčicích . cena- zájezdu
bude up esněna a bude se pohybovat do l00,- Kč.
|3_o :.t ov zájezdy je možné se p ihlásit u paní Vlasty Staňové, Sokotnická
157, Kobylniceo současně s p ihláškouje nutné zájezd"upl"tit.

Jarní klid v kobvlnicích

1:!9_1n :r:t.ysob_otu 14. Cubna budou sbírat hasiči. Doporučujeme
vyv.ézt. pred d m až v sobotu ráno, aby nedocházelo ká zcizováníprojíždějícími idiči.

, Jarní klidová=sobota ,2í. dubna v p ípadě p íznivého počasí bude
; Rrobihat podobně jako jiné ryry. eoorobné informace budou zve ejněny
1 v tl dnu p ed touto sobotou. zveme všechny dobrovolníky, áoyi" zápqiii

do tjklidu okolí obce a pomohli vyčistit zane áděné ,ere áieráky,

velkoobjemov a nebezpečn odpad vsobotu 28. dubna bude
probíhat obvykll m zpťrsobem. To žnamená, z@ g,oo
do 11,00 hodin, u hasičky budou p istaveny kontejnery ná verkooo;emóvY
odpad, které budou po naplnění vyměněny. Do t8chó kontejnerťr budou
obyvate|é odkládat sl j velkoobjemov odjlad. Na místě nuóou prítomni
pracovníci SATESA šlapanice, kte íbuáou ÓOenirat n"n"rpáěň/ÓopaO.

sběr p_apíru v dubnu 2007 proběhne stejně jako v minulosti na školním
dvo e. podrobnosti budou up esněny v obecním rozhlasu a na webov ch
stránkách obce.
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mo.re wsruĚruÉ HŘršrĚ

Rodo obce vyhlósilo soutěž pro všechny děti o to jsme jďtě netušili,
jok bič jsme si no sebe upletli, že jsme museli vybrat vítéze. sďlo se
28 soutěžních nóvrh . Tímto děkují vst ícností základní škole. poní
učitelky se na této soutěži podílely p edevším tím, že Ťémo vyhlásíly
v hodindch vytvarné v chovy. A nep ólo bych nikomu, oby musel mezi
všemi těmi fontostick mi ndvrhy vybírot nejlepší. po dlouhém vybírání,
p ebírání, hodnocení i dohodovóní jsme usoudílí, že:

1. je Ť ebo rozdělit ndvrhy do kategorií podle věku soutěžících
2. není možné vyh ldsit pouze ! vítěze každé kaŤ egori e, t akže každá

kategorie mávítěze ?
pokud bychom chtěli b, t obsolutně sprovedljví, vítězem by byli všichni,
protože tolik krósn ch nópod , p óní, fontozie o tolik rjsilí p i kreslení
sehned Ťak nevidí. pokud bychom měli vyhovět všem n<ípod m o umístit
no h išti vše, co by se dětem líbilo, nebude nóm stočit oni plocho 10x
větší, než kterou móme k dispozici. Ale soutěžje soutěž o to musí mít
svého vítěze. proto

Rodo obce vyhlošuje vítěze soutěže MOJE WSNĚNÉ HŘrŠrĚ:
Vítězi kategorie7-8let se stóvojí: Bóro Benešovó, šimon Kvosničko
Vítězi kategoríe 9-10 let se stóvojí: Mgrkéto Yeseló, Míchol Hudeček
Vítězi kaŤegorie I1-I2 let se stóvojí: Kote ino Prusovó, Adqm Kolbóbek
zvlaštní cenu ..Technickou cenu storostky" obdrží Jon zh ívol zo sv j
témě technick, v, kres. po doplnění kót by se podle něho mohlo rovnou
začít vyróběŤ.

Všem vítěz m up ímně blohop ejeme o p ejeme všem dětem,
obychom i my joko obec vyhróti soutěž o dotoci o mohli h iště brzy
zočít stovět.
P.S. Ceny se již chystojí o móŤe se na co těšiŤ.
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vítání dětí

V sobotu 7. íjna jsme v zasedací místnosti obecního adu uvítali do
života 13 dětí narozenych v roce 2005 a 2006. Byly to:

Emma Novotná
Linda Fišerová
Adriana Pasty íková
Adam Ševčík
Natálie Mazalová

Jan Kroupa
Anna schmausová
Ond ej Smetana
Tereza klašková

Amálie kubátová
Viktor Kopeček
Ond ej Matula
Ema Šnáblová

Slavnosti se zričastnili rodiče a sourozenci dětí, babičky a dědečkové a
další hosté. Děti zmate ské školy p ednesly básničky a maminkám p edaly
kytičky, Paní starostka Ing. Dana Šmídová p ivítala děti do společenství naší obce
a pop ála jim zdraví a štěstí. Maminkám a tatínkrim poděkovala za to, že p ivedli
na svět krásné děti, p edala jim finanční dárek a pamětní listy, upomínající tento
slavnostní den.

iktor Kopeček

nda Fišerová

l2

málie kubátová

Novotná
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driana Pasty íková

Smetana

Klašková

l4

Šnáblová

ie Mazalová

nna schmausová

IV. Obecní ples

13.1edna 2007 se konal již IV. ročník obecního plesu. Ples byl zahájen
p edtančením mladlfmi tanečníky. Jejich kreace byly pro nás rižasné a měli jsme
z toho všichni pěkn zážitek. po zahájení, které nám p ečetla paní starostka, se
zábava rozjela v plném proudu. kapelajakojiž v p edchozích letech hrála q. borně.
Tombola byla opět rozdělena na dvě čásli, takžejsme nap ed losova|i vstupenky a
po prilnoci losy. Tombola byla bohatá a kdo vyhrál, byl určitě spokojen a ostatní,
kte í neměli štěstí si musí počkat na další rok. Opět jsem byla spokojena, že se
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objevily i starší generace, ale někte í ztěch starších to vzdali. Tal<žena p íští rok
jsem si dala závazek že je p esvědčím, aby se opět p išli pobavit a zatancovat.
Jinak bych chtěla poděkovat všem, kte í p išli, neboť návštěvnost na plese byla
velká, takže bylo vidět, že zájem o zábavu je stále.

Nesmím zapomenout na ty, kte í nám p ispěli velkou části do tomboly.
Byli to: Manželé Kučerovi restaurace VARNA, Martin Smetana - prodej
náhradního dílri, František Beneš-plyno topenío VAFR s.r.o.o JLINK s.r.o,,
BONAPART s.r.o.Kobylnice, BONAGRO Blažovice p. Klaška, ČVISS pi
Šmídová Drahomíra, p. Š-ia -. Autoopravna, tONĎeCH u.r, Šlupani.-",
Jihomoravs f kraj v zastoupení p. Šmíd, manželé Ulbrichovi, Michal Konečn ,
Ing. Martin Beneš - Autoje ábnické práce, p. Hudeček, pi. Ztivalová, Banar s.r,o .

p. Ondráček Miroslav, místním hasičrim, všem zastupitel m a člen m z kultumí
komise a ostatních komisí.
Chtěla bych také poděkovat Sokolu Kobylnice zazapt$éení sálu a panu Pánkovi

zazapijěení ubrusri,
Dále bych chtěla poděkovat všem, kte í byli ochotni pomoci p i organizování

plesu,: paní Ustohalové, Bedná ové, Vičarové, Benešové, Králové M., Mazalové,
panu Vičarovi Jos. a Vitíkovi, manželťrm Sedláčkov m a Staňorn_im a Ivetě
ustohalové.
Ačkoliv se to nezdá, tak práce a času kolem plesuje pot eba hodně.
Omlouvám se všem, na kíeré jsem nedopat ením zapomněla, ale dík pat í všem,

kte í se i jen malou části podíleli na p ípravě a během plesu. Bez pomoci všech
těch dobrovoln ch lidí, by se nemohlo nic uskutečnit.

Ještě jednou všem mnoho díkri.
za kulťurní komisi Jana poláčková

2. KoBYLN lcKÁ oLYMP|ÁDA

Oznamujeme všem mlad m spoňovcť]m do 1Sti let a jejich p íznivcťrm, že
druh ročník kobylnickéolympiády se uskuteční zejmě v sobotu 16.6.
2007. Podrobnosti se dozvíte v pr běhu května na plakátech a z obecního
hlášení.

za kulturníkomisi petr Beneš
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lUsTlTlA PETR|E,s
Společnost se sír{'|em v KOBYIMCÍCU zališťuje služby voblasti nemovitosti včetně právních služeb

! VlĚídíme i vše pot ebné na katastráIním adě !

v rámci služeb

o Prodeje nenrovitostí ( pozemky, RD, garáža,
zahrady, komerČní objekty, byrtové dorny aj. )o Pronájrnu nemovitosti

o Pevodupidarování
o Z ízer^í věcn; ch b emen
o Z ízení- záslawního práva
o Z ízení p edkupního práva
o Prohlášení- vlastníka budovy
o Ve ejné dražby nemowitosti

Mgr. Hana Faltejsková - právník se specializací na
nemovitosti

Sokolniaká 278
tel. ěíslo 732 607 560
E-rnai1 : faltejskova. hGseznaíL cz

o RYCHLE o LEVNĚ .PROFESIONÁLNĚ

TJ Sokol Kobylnice

vypisuje v běrové ízení na nájemce místního hostince v
Sokolovně.

Blžší informace podá Rudolf Prus ml. ( 602 552 916 ) ,
Ing. Martin Beneš (777 880122).

Uzávěrka nabídek 15. 4. 2007.
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yydává obec kobylnice, neprošlojazykovou úpravou, příští uzávěrka čísla
je 20. 5.2007, příspěvky můžete nosit p. Karmizínové, p. Štefkové nebo na oÚ.
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