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úvodník no konec roku 2oo7
Konec roku se opět blíží a móme joko osŤotně každ rók

tendenci ohlížet se a biloncovot. Co jsme chtěli? Co jsme.zvlódli?
Jak se nóm to povedlo? Nejd ležitější okcí leŤošního roku bylo
více,jčelové h iště. pokud by se nepoda ilo zahójit jeho stavbu,
hrozilo, že budeme muset vrocet obdrženou dotoci. Nokonec se
podo ilo nejen zohójit, ale pomocí dolší dotoce i dokončiŤ o
zprovoznit h iště, kŤeré jsme po zdavasfovóní kurt ..dlužili-. Další
provoz h iště je pod ŤokŤovkou sprdvc , kŤe í berou svoje
povinnosfi vóžně a na h išti i jeho okolí je to vidět o je to ku
prospěchu.

Nečekanou ole tím p íjemnější zprávou bylo zojištění penéz
no oprovu ulice Za Dvorem a konce ulice Polní k nově posŤoven, m

rodinn, m dom m.

Chodníky byly oprovovóny po mol,ch rjsecích o bude t ebo
ještě dól pokročovot.

Možnó málo vidíŤelné, ale do budoucno prospěšné bylo
po ízení nové rozhlosové rjst edny. Nósledovat bude postupnó
v měno reproduktor po obci o to pok bude hlavně .,slyšiŤelnó"
změna.

Mrzí mě, že se nepovedlo dokončít oprovu k íže p ed
h bífovem o doufdm, že p íšŤí rok bude v ŤomŤo spěšnější.

Tolik k tomu, co jsme zvlódli o nazvlódli. Jok se to povedlo,
to nachóm no hodnocení vós, uživotel . Budu ródo zo koždou
p ipomínku o reakci, za každé sdělení, co byste jako obyvafelé
Kobylnic p ivítoli, co Vdm chybí, co by bylo pot ebo změnit. Bez
Vošich nózor se těžko plónuje o čosŤo chybí inspirace, co
prosozovat.

Tímto toká děkuji všem, kte í nelení o svoje nózory mi
sdělují, Snožím se nózorťs využívot podle sv,ch nejlepších
schopností o doufóm, žeVás,kte í se ŤímŤo aktivně zopojujeŤe do
dění, bude stdle víc,

Dono šmídovó, sŤorosŤka
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parkování na chodnících

V Kobylnicích je nep íjemnlim zvykem někten ch idičťl

parkovat na cňodníku, p ípadně na vjezdu do domu a to často tak, že

není možné po chodníi<u projít s kočárkem a v mnoha p ípadech ani

bez kočárku. chodci jsou potom nuceni obcházet zaparkovaná auta

oo silnici a tím docházi k ohrožení jejich bezpečnosti projíždějícími

áutomobily. A to už v bec nemluvím o tom, pokud takto zaparkované

auto musí obcházet maminka s kočárkem, Rterá za ruku vede ještě

iedno maté dítě. podle zákona o pozemních komunikacích je chodník
'xomunit<ace lV. t ídy, na které je vyloučeno parkování,..Pok9d tedy

.8roó používá crroanir jako parlioviště, porušuje tímto zákon 
_a 

páchá

p estuóek. Protože riŠtni upozornění u někten ch, kte í. lento

irestuilex páchají nepomáhá, je obec_ bohužel nucena p istoupit

ii órésim.'pokuá někdo spáchá tento p estupek, bude mu umístěno

na áutomobil upozornění a p i opakování bude p estupek postoupen

r Ó.j"anani póticii čn ve šlapanicích, do jejichž obvodu Kobylnice

spadají.' Rada obce žádá tímto všechny, jichž se to t ká, aby byli

ohleduplnější ke svlim spoluobčanťrm a upozorňuje také na následky,

Řt"ie nár"jpektováňí toňoto upozornění bude pro majitele automobilťr

mít' 
Rada obce

Babské hody

,,Tak vás tady vítáme haťapaťa, už v tonr zase lítáme, na hody po roce těšíme

se velice...,, zazpíva|yjsmi my stárky v sobotu 10, listopadu letošního roku

na začátku babsk ch hodri.
Anijsmesenenadáliabylytadyzasetybabské.Naletošních

hodech se sešel rekordní počet 24 stárek.

Moárá se to trochu projevilo na možnosti sehnat lístky na babské

hody, ale odpovědně si dovolím twdit, že jen zdánlivě, po hektickém a často

,n.,i,rpes,re*,, shánění lístkri někter mi zájemci nakonec i v sále i v hospodě

zťrstala po cel večer volná neobsazená místa., 
Je piavda, že když je víc stárek, je také větší ájem o místa na

babsk ch hóoech ze straiy jejich rodinn ch p íslušník , protože zákonitě

každá rodina si té,,své" rtuóJla. fandit a je ntédavá na to, co se bude na

r,oa""n att. p Ěsto 6y1o moáré-všechny požadavky na místa uspokojit, ale

t"ňrz"r v tomto pripádc je nutré občas i p istoupit na kompromis, Byla.velká

škoda, že zristala ,rbhá .nírtu pod pódiem, Mrožná vypadají jako horší, ale

určitě tam noní větší rámus než po bocích sálu vedle reproduktorťr aje z nich

určitě líp vidět na všechno, co se děje v sále. Dalšími voln mi místy byla
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místa v pat e hospody, která byla také rezervována pro hosty babslq ch hodri.
Možná to nebylo nikde zdrlrazněno, takže o tom málo lidí vědělo. Tato místa
už horší jsou, protože z nich není vidět do sálu vribec, Na druhou stranu, když
se něco děje v sále, i tady se to hosté dozví, A pro p íště jsme stanovili, že
vstupné na akce pro ty, kte í budou mít místo v 1. paťe hospody, bude
podstatně levnější. T eba bude někomu vyhovovat, že ,je tam slyšet vlastrrího
slova" a rád se tam posadí do většiho klidu. Bohužel sokolovna se nedá
nafouknout a prostor, kte4i máme k dispozici nás omezuje v tom, abychom
mohli plně vyhovět všem zájemcrim. Tímto se omlouvám všem, kte í nebyli
plně uspokojeni ve sqich nárocích, ale myslím, že ti, kte í p istoupili na
kompromis p i v běru místa, nakonec nelitovali.

Za stárky bych chtěla poděkovat hlavní stárce Janě Poláčkové, že
s námi má tu božskou trpělivost, že na všechno myslí, všechno ídí a
organizuje a že všechny starosti a problémy vy ešila. Tím nedostatkem místa
v sokolovně jich bylo možn6víc než obvykle, ale hody dopadly excelentně.
Bavily se dob e nejen stárky a jejich manželé i partne i, kte í povedenl m
vystoupením zpriscibili již hadičně oživení v sále, ale i všichni ostatní.

Za obec bych ráda poděkovala všem stárkám, které se sice dob e

bavily, ale současně jim ze starkování plyne plno povinností. Počínaje
nácvikem vystoupení pravidelně od zá í, dále po ízení tomboly, vyzdoba a
klid sálu a další. Jen ta, která by|a za stárku ví, o čem píši. Protože jsme čím

dál líp sehraná parla,,bab", stihneme se p i tom všem ještě dob e bavit a
zajistit finanční vytéžek, kter je dál k použití na dětské akco.

V neposlední adě díky všem sponzorrim, kte í nrárn pomohli zajistit
tradičně bohatou tombolu: Bonagro Blažovice, za restaurace - Za kovárnou,
Cora a Varna - manželé Kučerovi, Zlatnictví T ma, za Tondach - Rudolf
Prus, Martin Smetana, Truhlá ství Bonapart, František Beneš instalatér, firma
VAFR - František Vašíček, manželé Bedná ovi, za firmu ABB - paní
Zlatkovská, p, Zlatkovs ., Lubomír Šmíd za JmK, Škohí lesní podnik
K tiny a samoz ejmě v neposlední adě všechny stárky, I jejich zásluhou byla
tradičně bohatá tombola. Pokud jsem omylem na někoho zapomněla,
omlouvám se tímto.

Poděkování také pat í všem, kte í nám s p ípravou hodťr a jejich
prriběhem pomáhali. Byli to: p. Vičarová, p. Benešová, p. Králová, p.
Mazalová, manželé Sedláčkovi, p. Konečn , p. Josef Vičar, p. František
Beneš a p. Karmazín.

P ijemn m p ekvapením na poslední chvíli bylo i to, že TJ Sokol
nakonec upravila cestu parkem tak, že jsme se na hody nemusely brodit
blátem.I jim pat í díkzato, že p ispěli k rispěšnému pniběhu hod a další dík
zabezplafr,É zaprijčení sálu, čímž se za adili mezi vítané sponzory.

Dana Šmídová, stárka



Milosrdn sv. Martin, 
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Rrizn m slov m, zvláště pak cizím, odborn m a nebo málo
používanl m, všichni nerozumí. většinou platí, že chceme-li oslovit širší
ve ejnost, tak použijeme slova o ktenfch si myslíme, že lidé jejich v mam
znaji.

Už jsme si arykli používat a poslouchat v razy jako transformace,
valorizace, homosexuáloyé, a jim podobné. Jde o slova, kter,-fm sice všichni
nerozumí, ale chápou jejich v anm.

Podobně je tomu i s věcí, které se ííká le_ino. v kal. exlvement. Pro
pochopení všem: nejde o nic jiného, než o obyčejné hovno, v tomto p ípadě
psí hovno.

Šel jsem v t dnu p ed sv. Martinem po polní cestě za ulicí
Prateckou, po lkaničkách. Nešel jsem sám, byl se mnou i mrij pes. Tu si
čichnul, tam si čichnul ajá pochopil, potéjsme šli nohu vedle nohy asi dvě
sta mefiťl, než jsem mohl dát povel - volno. Na cestě zpět jsem dával pozor,
abych ďeba šlápnutím nepoškodil v tvarná díla umělcova. V Wory dávaly
tušit, že ne všichni miláčci jsou krmeni správně. Některé byly velmi podobné
,,kavěnc m". My d íve narození víme o čem je eč. Jiné se kčily v trávě,
snad se styděly za svoji malost. Jiné se stydět nemusely. Za nic. Byli to
velikáni jak množstvím, tak i v tvarn;ím provedením. Celkem jsem jich
napočítal 5l, slovy padesátjedna (čeho, nechám na vašem názvosloví), Je
možné, že jsem se v počítání spletl. Ne proto, že bych snad někomu chtěl
up ít zásluhy o zdobení kajiny, ale proto, že bylo v někter ch místech
opravdu obtížné se tvrirčí činnosti našich p átel nejvěmějších vyhnout a
nepoškodit ji šlápnutím, nebo uklouznutím a pádem.

Potom p ijel. Věrny pranostice. Nehleděl na to, že si umaže plášť. A všechno
p ikryl bílou kásou. Ano, milosrdn sv. Martin.

Ji í Pecl st.

Odpady

V pr běhu letošního roku došlo k v raznému nárťrstu
množství komunálního odpadu v naší obci. Tedy toho, kten je ve
čtrnáctidenních intervalech odvážen firmou slTA. Na tomto místě
apeluji na všechny Vás, obyvatele Kobylnic, abyste dťrsledněji t ídili
odpad a pokusili se ve s\|}ich domácnostech zavést takovl systém,
ktel umožní maximálnít ídění.
Zopakuji možnosti t ídění v naší obci p i stávajícím systému likvidace
odpadťr:
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Každá domácnost odkládá komunální odpad do odpadov ch nádob
,,popelnic". Do popelnic pat í vešken komunálňí odpad
vyprodukovan17 p i provozu domácnosti s vl jimkou
papíru
skla
PET lahví
nápojoq ch kaňonťr
kovového odpadu
nebezpečného odpadu
velkoobjemového odpadu
stavebnísutě
organického odpadu
papír je sbírán základní školou vždy na ja e a na podzim minimálně
po dobu 1 měsíce, takže v této době se m žete zbavit nast ádaného
starého papíru odvozem do kontejneru na školním dvo e. z dťrvodu
zajištění bezpečnosti jižžáci školy nesvážípapír odložen p ed domy,
jak tomu byvalo doposud a každy má možnost odložit báliky starétro
papíru do kontejneru na školním dvo e. Nev hodou pro domácnostije,
že musí po dobu cca pťrl Yz roku skladovat stan papír, neZ máli
možnost se ho zbavit. p esto se p imlouvám za to, abyste zkusili najit
místo pro takové skladování zejména z toho drjvodu, že za takto
zlikvidovan papír neplatíme poplatky za likvidaci jako kdyby stál
v obci pr běžně kontejner na stan papír. Naopak škola doštane za
odevzdan, papír zaplaceno a má možnost využít takto získané peníze
ve prospěch žák , Sběr papíru na školním dvo e je vždy opakovaně
hlášen obecním rozhlasem, informace visí i ve vyi,věsóe ve škole,
v obchodě i na obecním rj adu,
Sklo je prriběžně sbíráno do kontejner u obchodu, kontejnery jsou
pravideln_ě _vyprazdňovány, takže k p eplnění docházi póuze
v jimečně. pokud máte větší skleněnl odpad, kten není rirožné
prostrčit otvory v kontejneru, m žete si na obecním 

-rj 
adu zap jčit

klíč, kten m lze kontejnery odemknout a odpad tam uložit primo.
Vyzy.vám yš99hny, abyste se nepokoušeli otevírat kontejnery násilím.
Z?yXy byly již několikrát poškozeny a za opravu potom plátíme. P i

g![Oaníodpadu se, prosím, idte pokyny na kontejnerech.'
PET lahve (prázdné a sešlápnuté) je možné odložit do vakťr u
obchodu, vedle kontejner na sklo. Pokud se u. jimečně stane, že
vaky, zvláště v letním období, jsou zcela nap-lněné, doporučuji
zanechat pET lahve v plastovém pytli vedle těchio vak . pracovníói
p i svozu a vysypávání odeberou i tyto p ebytky.
Nápgioyé kartonv jsou sbírány zhruba 1x za 2 měsíce, vždy po
vyhlášení termínu. oranžovl pytel na nápojové kartony je disp'ozici
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zdalma na obecním rj adu a ve vyhlášeném termínu je možné jej
naplněnli odložit na některém ze 4 sběrov ch míst:
k ižovatka ulic Táborské, Ponětovické a U Mll na,
u hasičské zbrojnice,
k ižovatka ulic sokolnická a krátká
k ižovatka ulic Pratecká, Za Humny a Na Budínku.
Upozorňuji Vás, kte í neustá|e odk!ádáte pytle na počátku
každého měsíce, abyste tak nečinili. Zaměstnanci obce potom
Vaše pytle uklízí a k odvozu p ipravují až nastane termín svozu,
protože nechtějí, aby Vaše pytle hyzdily obec. Opakuji: svoz probíhá
zhruba 'lx za 2 měsice a je vždy dop edu hlášen obecním
rozhlasem.
Do pytlri je možné odložit ,,krabice" od mléka, smetany, vína, džus a
dalších potravin. Zpracovatel doporučuje po vyprázdnění vypláchnout,
aby nedocházelo ke znehodnocování plísněmi. l nápojové kartony
odevzdáváme zdarma, takže t íděním ulehěíme našim popelnicím a
rozpočtu obce.
KovovÝ odpad sbírají vždy 2x do roka buď hasiěi nebo TJ Sokol.
Pokud nemáte odpadu tolik, že se rozhodnete odvézt ho do šrotu
sami, doporučuji uskladnit a odevzdat p i tomto sběru. Finančně
pomťržete těmto sdružením a ,,odlehěíte" popelnicím.
NebezpeěnÝ odpad je sbírán pravidelně 2x do roka vždy na ja e a
na podzim obcí. Tyto sběrové soboty všichni známe, v určenou
sobotu mezi 9 - 11 hodinou je možné odevzdat odpady pracovníkťrm
svozové firmy.
V rámci nebezpečného odpadu jsou vyjmenovány určité vlirobky,
které další firma likviduje bezplatně na základě zákona, kten ukládá
,,zpětn odběr". Jsou to p edevším elektrospot ebiěe a podmínkou
jejich bezplatné likvidace je, že musí blit kompletní včetně p ívodních
šň r a všech dalších součástek. Proto je dob e, pokud p i sběru
nebezpečného odpadu likvidujete tyto p edměty, abyste se
informovali, nejlépe u zaměstnancrj obce, kte íjsou sběru p ítomni a
t ídí právě tyto odpady podle druhu, zda splňuje Váš odpad podmínky
bezplatného odběru a kam jej máte odložit.
N.ebezpeČnli dopad jsou p edevším barvy, laky, zá ivky,
akumulátory.......
Bezplatně se likvidují zejména chladničky, mrazničky, televize,
obrazovky, počítače, stolní lampy,rozhlasové p ijímače, elektrické a
plynové sporáky,..
VelkoobiemovÝ odpad je odvážen stejně jako nebezpečn 2x
ročně, ve stejnou sobotu a umožňuje zbavit se rozměrn ch kusťr,
které se nevejdou do popelnice.
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Jso"u to zejména staré koberce, nábytek, matrace apod. Nebude
nadále tolerováno, aby byla do velkoobjemového odpadu odkládána
nap . stará okna. stojí to sice úsilí, ale je t eba okna vytlouct a sklo
odvézt do kontejneru na sklo a teprve rámy je možné odevzdat do
velkoobjemového odpadu. Stejně tak i ostatní odpady. Do
velkoobjemového dávejte pouze ty, které není možné odevzdai v jiné
kategoriijako t íděn odpad - sklo, papír, kovy a další. Je to drjležité i
z toho dťrvodu, že za některé složky t íděného odpadu platíme
paušálně bez ohledu na množství nebo naopak je možné za né získat
peníze, kdežto za velkoobjemovli odpad platíme podle jeho množství.
stavební put' musí každá domácnost likvídovat iňdividuatně. .te
zakázáno plnlt stavební suť do popelnic, pokud by pracovnícisvozové
firmy_ zjistili p ítomnost v popelnici, nebude tato popelnice odvezena.
zvlášť p ísně bude postihována likvidace stavební sutě odvozem
,,někam na polní cestu", jak se s tím doposud setkáváme.
OrqanlqkÝ,odpad je možné rozdělit do několika kategorií:
organickli odpad z kuchyně, kten je nejvhodnější kompóstovat
spalitelnli odpad - o tom podrobnějiv následujicím p íspěvku
posekaná tráva a shrabané listí - tento odpad bude v následující roce
také možné likvidovat prost ednictvím obce. podrobněji budďsystém
likvidace popsán na ja e p íštího roku.
zdťlrazňqi, že ani organickl odpad ze zahrádek nepat í do popelnic a
ani tento nebudou pracovníci svozu odvážet.
e na zavěc_whledem k tomu, že je obec zapojena do systému Eko-
kom, získává za každou tunu vyt íděného oópadu uréit finančni
obnos, kten je možné dále zapojit do sytému likvidace oápad . Za
tyto,peníze.byly nap íklad zakoupeny kontejnery na sklo, v nejbližší
době bude instalován plot kolem odpadov ch náoon u obchodu, aby
nehyzdily p íjemné okolí obchodu,
Ráda bych zd raznila odpovědnost každého z nás za životní
prost edí. zní to možná jako fráze, alejen do okamžiku, kdy si každ
z nás uvědomí:

. že sice 1 nevyt íděná plechovka v popelnici zdánlivě nic
neznamená, ale pokud takto uvažují všichni, bude těch
plechovek jen v Kobylnicích asi 850.. že prost edí ve kterém žijeme netvo íti ostatní, ale p edevším
já.

r pokud já nad někten m odpadem mávnu rukou, vždycky si
musím íct, jestli by to opravdu nevadilo pokud by ňad-tím
mávlo rukou 850 lidí.
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Spalování suchl ch rostlinnlich materiá!rj

oBEcNĚ zÁvazllÁ VYHLÁŠKA oBcE KoBYLNlcE
é.112007

,
zastupitelstvo obce kobylnice sóffi o.2oo7
usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2
písm. h) zákona ěislo 128t20oo sb., zákoňa o óncicn (ooeiní z ížení),
v platném znění, a na základě ust. 50 odst. 3 písm. a) záiona ě.
8612002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, t to ó6écnezávaznouvyhlášku, 

članek 1
1, Za čelem ochrany vnějšího ovzduší p ed vnášením

znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování
such;ich rostlinn ch materiálťr, které ize spaIovai v otév en ch
ohništích, zahradních krbech nebo otev en ch grilovaďch
za ízeních.

2. Tato vyhláška se nevztahuje na spalování d eva, d evěného
uhlí. a plynnlich paliv. určen ch v robcem a to v otev en ch
ohništích, zahradních krbech a otev en ch grilovaďch
za izeních' 

ělánek z
1. suché rostlinné materiály lze spalovat po celli rok vdobě

p íz,nivl ch klimatick ch podmínek vždy ve st eáu v době od
9,00 do í9,00 hodin a dále první a póslední sobotu měsíce
íjna v době od 1.1,00 do 20,00 hodin.

2. Spalování uvedené v bodě 1 ě1.2 m že b t provedeno pouze
za trvalého dozoru o99by starší 18ti let a vždy tak, aby
nedošlo k ohrožení okolí rizikem požáru.

3. V p ípadě, že v prťrběhu spalování dojde k podstatnému
zhoršení rozptylov ch a povětrnostních podmínár, je osoba
vykonávající dozor povinna neprodleně spalování' ukončit a
oheň uhasit. Touto vyhláškou nejsou dotčeny p íslušné
povinnosti vypllivající ze zákonů a jih ch opat ení ťzajištění
požární bezpečnosti (nap . protipožární p edpisy, vyhíašeni
období zv šeného nebezpečí požáru).

4. V p ípadě nep íznirn ch rozptylov ch a povětrnostních
podmínek je spalování dle bodu 1 č1.2 zakázáno.
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5. Za nep íznivé rozptylové a povětrnostní podmínky se

považuje inveze a vítr vanoucí z ohniště p evážně směrem
k obydlenému zemí.

6. D evo, d evěné uhlí, suché rostlinné materiály spalované
v otev enlich ohništích, zahradních krbech nebo otev en ch
grilovacích za ízeních nesmí b t kontaminovány chemick mi
látkamia nesmíb t mokré nebo nedostatečně vyschlé.

Clánek 3

Porušení jednotliv ch ustanovení této vyhlášky bude postihováno
podle obecné závaznych právních p edpisťr, [í]

článek 4
Tato obecně závazná vyh láška nablivá r]činnosti dnem 1 6. 1 1 .2OO7 .

Poznámkv:

[1] zákon č.200/1990 Sb. o p estupcích, v platném znění

zastupitelstvo obce na svém zasedání v zá í letošního roku schválilo
tuto obecně závaznou vyhlášku obce, která upravuje spalování
suchlch rostlinnlich materiálťr. Tato vyhláška byla p ijata po několika
debatách a opakovan ch apelech člen zastupitelstva, aby se obec
tímto zablivala. p estože celé znění vyhlášky je otištěno, iaoa oyctr
zdůraznila některé principy a vysvětlila drivodytéto rjpravy.
Učelem vyhlášky je_zejména zamezit prriběžnému spalování such ch
rostlinn ch materiálťr. Dochází k situacím, že v r zn ch částech obce
každi den vždy někdo jinli spaluje a ovzduší je neustále, více či
méně, zamo eno kou em. Je sice pravda, že podle novlich pravidel
bude pravděpodobně vždy ve st edu kou silnější, protože bride pálit
suché rostlinné materiá|y více lidí, na druhou stranu s tím mťrže
každli dop edu počítat. Nebude se stávat, že některé z nás načichne
čeptvě vyprané, venku pověšené prádlo kou em, protože je
nebudeme ve st edu věšet ven. Sobotu jsme nezvolili záměrně,
protože každému, kdo chce pálit by se to možná lépe dělalo v sobotu,
Na druhou stranu většina zaměstnan ch žen pere a suší prádlo právě
v sobotu a mnoho dalších si chce oddychnout a často i venku a
v zakou eném prost edí by to jistě nebylo p íjemné. Ale i zaměstnaní
si .mohou ve st edu udě|at trochu času na spálení p ipravené
hromady. Vyhláška obsahuje 2 vljimky a to na podzim, kdy je pot eba
uklidit rostlinné materiály ze zahrádek p ed zimou a proio je pálení
povoleno první a poslední íjnovou sobotu.
zdůrazňuji, že vyhláška se vztahuje na suché rostlinné materiály, není
povoleno pálit nedostatečně proschlé p ípadně jiné než ro'stlinné
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materiály znečištěné chemikáliemi a jiné. Naproti tomu v zahradních
krbech d evem, d evěn m uhlím nebo briketami eventuelně plynnl mi
palivy určen mi k tomuto rjěelu lze topit kdykoliv
up.ozorňuji na povinnost zajistit dozor osoby starší 18ti let, zákaz
pálení v době nep ízniv ch klimatick ch podminek - to je inveize, vítr
vanoucí od ohniště směrem k obydlené části obce a dálá povinnost p i
zhoršení klimatick ch podmínek oheň uhasit.
v p ípadě, že bude v.yhlášeno zv šené nebezpečí požáru nap íklad
opat ením hejtmana Jihomoravského kraje, je jakékoiiv toto spálování
zakázáno.
pevně vě ím, že si všichni zvykneme ídit se těmito pravidly p i
likvidaci rostlinného odpadu ze svlich zahrádek a p ispějáme tim xe
zlepšení ovzduší v kobylnicích. omezíme tím obtěžóvání kou em,
které je u.rčitě nep íjemné, ale pro mnohé obyvatele mťrže b t i zdraví
nebezpečné

Místní poplatek ze psri
,Dalším pr vodním jevem dnešních dnťr, se ktenlim je pot eba

se ke všeobecné spokojenosti vypo ádat, jsou na;ineni mrsté těchtoList trefně a aktuálně popsané psí exkrementy.
Změnou obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,

která byla schvá|ena na posledním zasedání zastupitelstvá óuce oyt
poplatek ze psťr zv šen a zároveň bylo rozhodnuto, že p i zaplaceňí
poplatku ze psa obdží majitel na každého psa svazek so t<s sáerťr napsí .exkrementy, aby měl ulehčen rjklid ,,hromádek", které jeho
mazlíěek p i vycházce po sobě zanechává. pokud budou mit maliteto
zájem, mohou si další v prťrběhu roku dokoupit.

.. . Ráda bych na tomto místě zd razni]a, že povinnost rjklidu se
l"!Ý|.q jen ve ejn ch prostranství v obci, ale ve vlastním zájmu
každého majitele je klid i na vycházkovl ch trasách mimo obec, Ni'koo
z nás neví, kdy na p íští vycházce šlápňe právě do toho, co tam jeho
pes nedávno zanechal a jaklimsi nedopat ením to po psovi nikdo
neuklidil.

Na tomto místě žádám a prosím o spolupráci nejen Vás,
majitele ps ale i vás všechny, kte í máte náp íjbmné zkušenosti
s psími exkrementy na vycházkovlich trasách:
upozorněte nás na místa, kde nejvíc chybí koše na odložení sáčkťr
s psími lejny, obec má v rjmyslu v p íštím roce instalovat koše na
nejyic9" používanlich vycházkov ch trasách, aby opravdu nic
majítelťtm ps nebránilo_sbira!po sv ch psech všechňy hrómádky ity,
které jsou mimo obec. protože však neznáme podrobně celé oňolí a
všechny vycházkové trasy, je na vás, kte í je používáte, abyste nám
pomohli navrhnout rozmístění košťr mimo obec tak, áOv byly
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použitelné, stačí, když místo..slovně popíšete na papíru a odevzdátena obecním rj adu eventuelně pošlete 

"-r*iÉr, n{#;i; áĚ iíít ."ad vysvětlit rlstně, kde vidíte iotr"Uno.iŘi""

Ohlašovna požáru
Dalš í obecn ě záu aznou..v yh láš kou, jqíž změna byla schvá len ana posledním zasedáníz.astupiteístva ooid já Požámi áď"b.;, T",doš-lo sice jen k malé změně,'alé v prip-aJšóozaru Ěv i ň"rnáiJ.t iotozměny mohla mít fatální dtiďedky. ii i" iiui"n" ónrás""r. pojá* upaní Zdenky ščudlové z 

,orlvoo-! iliiňá .rul.ni pevne teteion;ilňky .dále spouštění požární 
9rrény 

již;ili;; bňdě oÉ;;iň" ,iiáárl'"r"na hasičské zbroinici, protózó mame v óĚci novou požární sirénu,která je umístěna na rrasiece, óuiáJ"e-i"',iJrontován vedle vstupníchdve í do hasičky.

Dana Šmídová, starostka

Poplatek za komunální odpad
pro sfanovení v še poplatku je rožrroany počet osob p ihlášen ch v rodinnémdomě nebo

i ,:##rj"notce 
bytového domu k trvalému pobytu v obci Kobylnice

Od poplatkujsou osvobozeny děti narozené v roce 2008.

P ehled v še poplatku za všechny trvale p ihlášené osoby, pokud k 1.1.2008je v nemovitosti p ihlášeno:

450,_ Kč
830,_ Kč

1.155,_ Kč
1.440,-Kč
1.700,_ Kč
1.920,- Kč
2.240,-Kě
2.560,_ Kč
2.880,- Kč
3.200,- Kč

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
6 osob
7 osob
8 osob
9 osob
10 osob
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Poplatek ze psri
Poplatku podléhají psi starší 3 měsícri

Sazba poplatku činí ročně: a) za prvního psa 80,- KČ
b) zal<aždého dalšího psa 120,- Kč

Osamělému dťrchodci, lďery žije v rodinném domku sám (bez ostatních
p íbuzn ch), se poskytuje poplatková rileva ve v ši 40,- Kč za prvního psa.

V roce 2008 se budou poplatky vybírat obvykl m zprisobem, tj. platbou na
obecním ri adu nebo bezhotovostním p evodem z ričtu. V p ípadě
bezhotovostního p evoduje nutno poukazat p esnou částku poplatku,ato za
každ druh poplatku n.1ášť, P itom upozorňuji, že poplatek za syoz a
likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psri budou v roce 2008 oproti
roku 2007 nav šeny, V p ípadě, že si nebudete jisti, kolik p esně máte
zaplatit, mrižete zavolat na obecní ri ad, tel. 544228383, kde Vám rádi v)rši
poplatku sdělíme. Bankovní spojení pro platby: Komerční banka Brno-
venkov, č.íl. l1922641i0l00, variabilní symbol pro poplatek za komunální
odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístn zrrak) a počet osob, za které
poplatek odvádíte (nap . č.domu 25, počet osob 6, VS 0256), pro ostatní
poplatky VS = číslo domu. Pokud je to možné, napište i do textu, o jakY
poplatek sejedná.
V roce 2008 se veškeré místní poplatky začnou platit p ibližně od počátku
rinora. P esn termín bude v dostatečném p edstihu oznámen obecním
roálasem a musí b; t zaplaceny do 31.b ezna 2008, jinak budou v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nav šeny o 50 %o a následně vymáhány.
v minul ch letech došlo k navl- šení poplatku z drivodu pozdní platby jen
vněkolika málo p ípadech, proto doufám, že vroce 2008 splníte svoji
poplatkovou povinnost včas.

Marie Ustohalová, ričetní

platby místních poplatkri p es slpo

Obec Kobylnice uvažuje o zavedení vybíraní místních poplatk (tj. poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, poplatku ze ps aj.)
prost ednictvírn SIPO. Kdo z občanri by měl o placeni p es SIPO zájem,
nechť to nahlásí p i platbě poplatkri v roce 2008. Zatim se bude jednat o
orientační pr zkum, v p ípadě velkého zájmu bychom si pot ebné informace
vyžádali v prriběhu roku. Váledem k tomu, že p íprava podkladri pro tuto
formu placení je administrativně i časově nžroěná, byl by zprisob placení p es
SIPO zaveden nejd íve od roku 2009.

Marie ustohalová, ričetní
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Drokiódo
Lefos ndm bohužel nep ólo počosí q Ťok se zplónované

drokiódy mohla uskutečnit jen v, Ťvornó čdsŤ. DěŤi si mohly vyrobif
strošid, lko s dróčkem joko zóstrčku nebo dekoroci okno.
omlouvóme setěm, kte í neslyšelí hlóšení o zrlšení čósfi drakiódy
o doufóme, že p íští rok se již uskuŤeč ní celó drokiódo o to i

somoŤné pouštění drok .

P edpokládané akce Kulturní komise na 1. pololetí roku 2008

79.1.2008 Obecní ples
b ezen Obecní zabiiaéka
21.3.2008 VíIáníJARA
květen
červen

kuličkiáda
Kobylnická olympiáda

Více infotmací o akcích se dozvíte vždy z plakátku
na nástěnce u hasičky, v obchodě, nebo na nástěnce OÚ.

Betlémské světlo
Místní organizace KDU-ČSL zajistí dopravu

Betlémského světla z brněnské katedrály do Kobylnic.
Betlémské světlo si budete moci donést do sv ch domov na
Štěarli den od 11,00 hodin. Bude rozsvíceno vzádveíí na
schodech u Klaškri - Na Návsi 3, Kobylnice.

ť__eseÉ án? qí froď!-zpírlání u I{ofukicŘghn ietfóma na štěďrj
ďen ae 13 froďin. ťšicfrni jste srďečně zuáni
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O6ec {o61[nice a Decfroaá fruď6a Zkťanfot
ťás srďečně zaou na

,wínroč$rí Ko$rtrKt,
É,lerj se folná rl neďěfr zs. 12. 2007 rl 15 froďin v sáfe sofol[ovnL

rlftofutnicícfr.

POZVÁNKA NA y. obecní ples

V sobotu 19.1.2008 od 20 hod. se koná v sále
sokolovny V. obecní ples.

K tanci a poslechu hraie skupina IMPULS
pl:Ť-99iv9tupen.Íťi:Ť%áien 

v pondělí 14. t.
2008 od t7-19 hod. a potrvá do čwrtká fi. t.2008,
_u 

paníJany Poláčkové, Na Návsi 59, Kobylnice.
. I.osování y tupen:k zakoupen;ich v p edprodeii,
bohatá tombola, zaháieniaÉuctinskou seren ádóu a

v pniběhu večera další taneční vystoupení.
všichni iste srdečně zváni.

/\
,i#H"

_ffi*

ffi;ffi@
-\

t8. t2.2007

8. 1. 2008
t5. t.2oo8

?2. t.2008
29.1.2oo8

5.2.2oo8
12. 2.2008
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I(lub maminek
Klub mqminek je každé tery v klubovně

ve dvo e zo knihovnou od 15,30 do 18,00 hod.

Progrom klubu momínek
prosinec ?OO7, leden o rínor 2OO8

ubrouskové variace no vónoční st ! -
dílno pro rodiče
Sněhové vločky
Těžítko (no Ťuto dílnu je nuŤné se
nohlósiŤ 8. 1. 2008)
Herno - bdsničkq s vymolovónkou
sněhulók zkvětinóč, qneb

netrodiční krmítko pro ptóčky
Svícínek - kuloŤó krobičkq od s, ru

',^ 

j nov komoród - Ťvorbo
popírového moňósko

t9.2.2008 Herno - bósničko s vymolovónkou
26.?.2008 Drótkovóní:. rybo, s sebou ovóln,

komínek cco ó cm. .moŤ ,l,

s sebou Ťlustou svíčku
Klub m žete novštěvovaŤ nepravidelně, ale je nutné
sledovqt progrqm, protože na některé dílny je nutné se
p edem nqhldsit.

Blížší informqce: Petro štef kovó, mob.: 604 tO7 656
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T íkrálová sbírka
Česká katolická charita po ádá T íkrálovou sbírku.

Stejně jako p edchozí roky i letos vyjdou do ulic mnoha měst a
míst koledníci. Všichni budou jménem těch nejpot ebnějších
koledovat o p íspěvek na pomoc p i ešení nejr znějších
životních těžkostí, na které sociálně slabym a trpícím už nestačí
síly. V Kobylnicích proběhne T íkrálová sbírka první víkend po
novém roku. V té době bude mít každy znás možnost udělat
dobr} skutek a prost ednictvím koledníkri p ispět. Jménem těch
nejpot ebnějších Vás prosíme o ja koliv i maly p íspěvek.
Hledáme pomocníky - koledníky, kte í chtějí pomoci p i
T íkrálové sbírce. Zájemci, kte í by chtěli pomoci p i sbírce, ať
se p ihlásí u starostky na obecním ri adu nebo na mobilu:
724 231 2ll,
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Ahoj děti,
poznáte, co se skr vá na obrázku?
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INzERCE

Koupím rodinny drim v Kobylnicích a
okolí. platba hotově. za nabídku

edem děkuii. Tel. 776206702.
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květiná ství prace
Na Návsi

Vás zve do své prodejny
KVET!N

xor vÁru NngízíMr:KvĚTlNy ŘrznxÉ
rttĚrlruy nnruxovÉ
KERAMlKA
svíčxy
posrŘlxv,HNoJlVA
SEMENA,sugsrRÁry
lnnní sADBA
yínoan suurrčruí vnzgy
ouštčrovÁ vnzsn

oÁlr cHovATEt-sxÉ porŘpsy

PRACoVNÍ oogn: ten -pátek-14.00-17.00 hodin
sobota -8.00-12.00 hodin

Rádi vyhovíme i v jiném čase po tel.domluvě.
te1-607 958 638

-544244025
Těšíme se na vaši návštěvu

Helena válková
květiná ství Na návsi prace
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