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Koledníci při Tříkrtilové sbírce



co v letošním roce

Letošní ,,zima - nezima" už je za námi a na nás začíná opět
na všech stranách vyhlížet práce v terénu. A je dob e, že
sami obyvatelé poukazujete na to, co je pot eba a co Vás
nejvíce trápí.
Pro letošní rok je jedna z O težit ch akcí riprava parku p ed
sokolovnou. Pravděpodobně se nepoda í odstranit všechny
nedostatky a závady, p esto bude riprava zahájena. Bude
vypracován projekt, kten bude podkladem pro následnou
pravidelnou a postupnou pravu, Potom by měl b t park
ještě p íjemnějším a vlídnějším místem k posezení, setkávání
mal,ch, mlad ch, velk,ch, starších i těch, kte í nejvíc
pamatují. P edpokládáme, že v letošním roce nejprve
rozhodneme o budoucím vzhledu parku, opravíme p íjezd pro
zásobování hospody a ještě alespoň instalujeme další
součásti dětského h iště,
Da|ším bolav,im místem je parkoviště u h bitova. I na něm
by se mělo letos začít pracovat tak, aby nebylo ostudou
Kobylnic. Vždy v době Dušiček se pravidelně mění v blátiv,
neschrjdn,,tankodrom".
Pokud obdržíme dotaci v oblasti kultury, musíme dokončit
opravu k íže p ed h bitovem a opravit zvonění ve zvonici.
Umíráček už nezvoní delší dobu a celé soustrojí pot ebuje
generální opravu.
Rádi bychom projektově p ipravili pravu b,ival,ch zahrádek
na ulici Táborské na park a parkoviště tak, aby v p íštím
roce, po uplynutí v,povědní doby nájemních smluv na
zahrádky, bylo možné zahá3it rlpravy tohoto prostranství,
které je vizitkou obce p ímo p i vjezdu.
Ve spolupráci s občansk,lim sdružením Rezekvítek jsme se
pustili do revitalizace remízk Poa borky a Pod o echy. Letos
budou odstraněny náletové plevelné d eviny a p estárlé
stromy a provedena nová vysadba. V remízku budou
postaveny oplocenky, aby nedocházelo k likvidaci nově
vysazen, ch sazenic zvě í. Na v, sadbě budou pracovat i

školní děti, které nám tímto pom žou p i ochraně životního
prost edí.

Dana Šmídová, starostka
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Tradiční p edvánoční setkání

Doba vánoční a také p edvánoční by neměla b t jen obdobím shonu,
ale měla by se vyznačovat i setkáváním lidí. Proto každoročně v tuto dobu
jsou zváni na obecní ťr ad všichni senio i, kte í v obci bydlí, osmdesátiletí a
starší, aby si mohli pobesedovat spolu navzájem a také s p edstaviteli obce.

Na Vánoce 2007 bydlelo těchto občan v Kobylnicích 23. všichni
p ijít nemohli, zdravotní stav to některl m nedovolil, ale sešlo se jich l8,

Děti z mate ské školky p išly pop át s písničkami a básničkami, za
vedení obce besedovali s našimi seniory paní starostka Ing. Dana Šmídová a
místostarosta pan Stanislav Dolanslc . Nejstarší občané se živě zajímají o
dění v obci, dotazi a p ipomínek bylo dostatečně. Ale také se bavili mezi
sebou, vždyťněkte í se neviděli opravdu cel rok.

Rozcházeli se spokojeně až po několika hodinách a odnášeli si
všichni nejen blahop ání od obce a mal dárek, ale určitě také vědomí, jaké
rictě a vážnosti se v obci těší.

Boženak ivková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

O letošní ťíkrálové sbírce si koledníci zažili opravdovou zimu, Bylo
zima, foukal vítr, p esto všichni p ihlášení, pokud neonemocněli, p išli. Za
nemocné se i na poslední chvíli poda ilo sehnat náhrady. A všichni koledníci
udětali opravdu VELKÝ dobr skutek ve prospěch pofiebn; ch. Ti obětaví:
koledníci: Vašek Martínek, Klaudie a Michal Bíl ch, Martinka Trhlíková,
Krist nka a Anetka Tolarovy, Barborka Pešková, Adam a Šimon
Kvasniěkovi a vedoucí skupinek: Marie Daňková, Šarka Zfiivalováa Vašek
Šmíd. Většina z jmenovan ch užjsou pravidelní koledníci, někte í šli už
podruhé, poťetí, poětwté i více. Stejně si vážime i těch, kte í se sami
domluvili a p ihlásili a koledovali poprvé,
VKobylnicích se letos vybralo 22.725,- Kč, tedy ještě více než loni. Charita
si velice vá í právé této skutečnosti, protože v mnoha obcích došlo letos
k poklesu p íspěvku. Znamenáto, že u nás p ib vá dobr ch lidí a to je dobá
zpráva nejen pro t íkrálovou sbírku, ale p edevším pro Kobylnice.
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Pálení such ch materiál , odvoz mokré trávy

Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo obce
obecně závaznou vyhlášku o pálení such; ch rostlinn}ch
materiálri. Protože se blíží období prací na zahradě, kdy bude
toto téma aktuální, znovu se k ní vracím ave zl<ratce bych chtěla
zopakovat:
o Je povoleno pálit pouze proschlé rostlinné materiály,
tedy NE mokrou po ečenou trávu ani materiály obsahující
plasty.
o Je povoleno pálit vždy ve st edu od 9 do 19 hodin.
V jimkou jsou na podzim 2 soboty: první a poslední sobota
v íjnu. To proto, abychom mohli všichni udělat podzimní riklid
ve sq ch zahradách.
o Ani ve st edu není povoleno pálit v období
nep ízniv ch povětrnostních podmínek, to je pokud fouká vítr
od našeho ohniště p evážně k obydlen}m částem obce, v době
inverze nebo pokudje vyhlášen stav ohrožení p i velkém suchu.
Možná by se někomu mohlo zdélt, že ve st edu bude u nás
ned chatelno, protože kuždy bude pálit. Je to však q hodné
v tom, že se naučíme se st edečním pálením počítat, budeme
vědět, že nemáme zbyteěně nechávat otev ená okna, nemáme
tento den sušit prádlo venku a podobně. }rÁožná bude ve st edu
vzduch vždycky trochu ,,těžšiu, budeme se však moci
spolehnout na to, že vjiné dny nás nep ekvapí p i sušení prádla
nebo p i posezení u grilu soused pálící proschlou nebo
neproschlou hromadu nazahradé... a další nep íjemnosti.
Cerstvě posečenou trávu a jin neprosch[ rostlinn odpad
je možné odevzdat ve vrchním dvo e l<aždé pondělí od 15 do
17 hodin. Obec zajistí jejich likvidaci. Odevzdávan materiál
nesmí obsahovat d evo-ani větvičky, a žádné plastové p íměsi.
Ve vrchním dvo e bude vždy p ítomen zaměstnanec obce, ktelry
Vám ukátže, kam mťržete odpad složit a zkontroluje, zda
neobsahuje nep ípustné p íměsi.



Opravenó prodejno

Kdo chodí nokupovot do obchodu v Kobylnicích providelně, a
pravděpodobně i Ťen, kdo sem chodí no nókupy občos nebo v bec si
povšiml změny , kteró se s prodejnou udólo zo poslední 2 roky. To je
t otiž nep eh lédnuŤelnd.
Ale chtělo bych se zmínit o celé historíi Ťéto stovby, tok tedy od
zočótku,..
Z kroniky se podo ilo zjisfit, že sŤovbo prodejny no tomto mísŤě
byla zahájeno v roce 1974 v Akci Z a hned v tomŤo roce bylo
odpracovóno p es 4 tisíce brigídnick ch hodin. Dóle všok již
kroniko o stovbě prodejny mlčí. Dokončena o otev ena bylo v roce
L976 a p estože se no její v,stavbě brigódnicky podíleli občoné
Kobylnic, byla p edóno do mojetku Jednoty. V 7}tych leŤech bylo
prodejno moderní o jistě i reprezentativní sŤavbou. Postupem doby
a chybějící držbou chóŤrolo. Jok prodejna vypodolo p ed 3 lety si
mnozí z nós už ani nedovedou p edstovit: do prodejny i do sklod
zatékalo, prosklenó p ední stěno nezojišf'ovalo žódnou tepelnou
izoloci, takže v zimě tom bylo zimo, v léŤě horko knevydržení,
omítka odpodávalo, sŤ echa byla zralá na v měnu. A jelí vlastník,
což bylo Jednota o několik dolších nóstupnic] ch organizací,
nejevilo zójem o její tidržbu, uměla pouze vybírot nójemné. Do Ťoho
p išel konkurz a rázem se naša prodejno sŤejně joko odo dolších
podobn ch dostala do drožby.
Noštěstí se nevyplnily koŤastrofické scénó e oni dolší špotné
vorionfy: z naší prodejny se nestal sklod ,,osijského" textilu ani
nedopodla joko mnoho podobn, ch v současné době noprosto
zdavostovon ch nefunkčních budov - prodejen Jednoty
postoven, ch ve stejné době. A nemusíme pro p íklody chodit oni
moc doleko, stočí někŤeróze sousedních obcí.
Dodnas si vzpomínóm na den, kdy jsem s ponem Vošíčkem mělcr

dohodnutou sch zku o poněkud jsem se opozdilo. On zatím čekol
p ed obecním ri adem a z dlouhé chvíle čeŤl (: ední desku, na které
viselo drožební vyhlóško noší prodejny. A toto bylo provděpodobně
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to rozhodující okolnost, kteró p ispělo k tomu, že kobylnickou
prodejnu koupil místní podnikoŤel. Joko mísfní věděl, že obyvatelé
prodejnu poŤ ebují o dokózol zkombinovot poŤ eby obce

s pot ebomi své firmy.
Jok to dopadlo všichni víme: prodejno bylo kompletně

zrekonstruovóna, co se zpočótku zdólo nemožné-že prosfory
b valé mosny budou stočiŤ pro prodejnu poŤrovin-se ukózolo joko

v hodná o ve zbyfku objektu sídlí a procuje firma VAFR.
Že to zní joko pohódko s dobr m koncem? Jó Ťo vidím spíš joko

p íklod toho,že podnikoŤ lze i se ,,zdravym selsk m rozumem".Ze
zdevostované stavby se stolo moderní budova splňující všechny

nóroky dnďní doby. Od hygienick,ch, p es tepelně izoloční, po

bezpečnos'tní o další. No prově okolí se mojitel stovby dohodl
s obcí, zbudovgl p ed objektem porkovišŤě pro zókazníky prodajny
a klienty firmy VAFR o obec fínoncovolo rekonsfrukci sŤóvojícího
chodníku. Možnó někomu trochu chybí více zeleně, ole ruku na

srdce, zóhon, kter tam byl několik posledních leŤ, nebyl no okrosu
ole spíš hyzdil o pokud se bude da it zeleni v truhlících, budou jisŤě

spokojeni všichni.
Jedin,m mísŤem ,zdónlivého nesoulodu" je stanoviště odpodních

nódob u vjezdu do dvoro vedle zdi domu Štefišov ch: Tam jsme
p ed více než rokem zodoli v, robu ozdobného pl tku, oby zokryl
nevzhledné nódoby. Pro'fože v té době nebylo jďtě prostronsŤví
ríplně dokončeno. poněkud jsme se ,,netrefili" do

orchitekŤonického rdmce celého oreólu. Aleí tento rušiv detoil už

ďíme a pevně vě ím, že vy ďíme k celková spokojenosti všech,

Klub adoptivních rodič

Po vlizvě v loňském červnovém čísle List jsme založili Klub
adoptivních rodičťr. Vsoučasné době má Klub '10 členťr a dohromady
jsme adoptovali v rámci projektu ,,Adopce na dálku" 4 děti z lndie,
Našimi adoptivními dětmijsou 2 dívky a 2 chlapci, kten m p ispíváme
na školu a další nezbytné životní prost edky. Oni se díky našim
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p íspěvkťtm mohou p ipravovat na své budoucí povolání a nehrozí,
že kvťtli svému pťrvodu nedosáhnou na vzdělání a rozší í tak ady
nejchudších obyvatel ž|lících pod hranicí bídy, závisl; ch na sociální
pomoci. Všechny děti jsou z lndie, z rťznych st edisek, Každy z členťl
Klubu si stanovil sám částku, kterou chce p ispívat na adopce, z toho
nám vyplynulo, kolik se sejde finančních prost edk a kolik dětí
m žeme takto adoptovat. Navštívili jsme webové stránky Charity a
rozhodli se, které děti budeme adoptovat. Každy z dárcťr je
,,spolurodičem" pro některé nebo více dětí. Máme už jejich fotografie,
dopisy ze st edisek, které navštěvují a také jejich osobní dopisy. Teď
p iparvujeme odpovědi, budeme je p ekládat do angličtiny a posílat do
lndie.
V p íštích číslech Listťr Vás čtená e seznámíme postupně s našimi
adoptivními dětmi.
Pokud by měl někdo zájem o vstup do Klubu adoptivních rodičťr, mťrže
se p ihlásit kdykoliv u mě a dohodli bychom si podrobnosti a možnosti.

ZaKlub adoptivních rodičťr Dana Šmídová

Zapište si do kalendá e

Sbíráme odpad:
l. Sběrželezného šroutu TJ Sokol 19. dubna 2008
2. Jarní riklidová sobota 19. dubna 2008
3. Sběrvelkoobjemovéhoanebezpečnéhoodpadu

26. dubna 2008

Bavíme se:
Obecní zabijaěka S.dubna 2008
Kuličkiáda - 4. ročník l7.května.2008
Koncert Zlaťan|<y ke svátku matek 18. května 2008
3. kobylnická olympiáda 14. června 2008
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videokazetv. DvD z oslav a zabíiačkv

Po témě 2 letech se nám konečně poda ilo dát dohromady
videonahrávky z Obecní zabíjačky v roce 2006 a Oslav 700 let obce
v květnu 2006. Pro všechny zájemce budou k dispozici od začátku dubna na
obecním ri adu ve formě DVD za cenv 25,- Ké za kus. Pokud by měl někdo
možnost p evést digitální zžnnam na kazetu VHS, ať se p ihlásí. Potom
bychom mohli poskytnout i videokazety s oběma akcemi.

Infokanál. p iiímače hlášení obecního rozhlasu

Protože užjsou témě po celé obci nainstalovány rozvody kabelové
televize, zahájili jsme práce na zprovoznění infokanálu. Pro ty, co mají
p ípojku kabelové televize, ío znamená, že budou moci sledovat zprávy
obecního rozhlasu i další zajímavé informace na obecním infokanálu na
programu č. 23, kde se teď vysílá pouze reklama firmy AGER.
P ed instalací nové rist edny obecního rozhlasu jsme informovali o možnosti
zakoupení domácího hlásiče, ktery by umožňoval i opakovan; ale hlavně
nerušen poslech zpráv obecního rozhlasu. V současné době by bylo možné
domáčí hlásiče objednat a využívat. Na obecním ti adu již máme p edběžné
objednávky těchto hlásičri. Proto vyzyváme všechny zájemce o domácí
vysílač zpráv obecního roálasu, aby p išli lrypsat závaznou objednávku.
Cena p ijímače bude asi 1,800,- Kč, vysílač bude mít záunamník, takže bude
možné zprávy poslouchat opakovaně, i když v době hlášení nebudete doma.

pnÁzoxrNy v MŠ

Mate ská škola v Kobylnicích bude v provozu do l l. července 2008,
ve stejné době bude možné posílat žáI<y zák|adni školy do školní družiny.
Dohodli jsme se také vPraci, že následujíci2tydny, tedy do 26. července
2008 mohou zájemci o mate skou školu využívat služeb mate ské školy
vPraci. Vzhledem ktomu, že se nepoda ilo zajistit stravování, bude vtéto
době provoz MŠ v Praci pouze polodenní.
Doporučujeme všem rodič m, kte í budou o pránďninách vyttžívat pro své
děti mate skou školu ať v Kobylnicích nebo v Praci, aby se p ihlásili co
nejd íve, protože provoz pratecké VtŠ bude závisly od počtu p ihlášen ch
dětí. Pokud bude p ihlášen mal počet dětí, bude provoz pravděpodobně
zrušen.

^,l
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kácení strom po katastru obce

Upozorňuji všechny občany, že kácení strom v zastavěné části obce
i mimo, tj, po celém katastru podléhá zákonu o ochraně p írody a krajiny.
To pro nás znamená zejména to, že v katastru obce není možné pokácet
ádnl strom, pokud má ve v šce l30 cm nad zemí obvod kmene většinež 80
cm bez povolení obecního ri adu. podkladem pro souhlas s kácením strom je
i souhlas majitele pozemku, na němž strom roste.
pokud se jedná o strom menší, stačí mít souhlas majitele pozemku, na kíerém
strom roste.
upozorňuji, že každ pozemek má svého majitele a pokud bude nadále
docházet ke kácení strom bez povolení nebo bez vědomí majitelri pozemk ,
bude totojednání posuzováno jako p estupek eventuelně trestn čin a proti
těm, kte í takové kácení budou provádět, bude posfupováno v souladu
s platn mi zákony.

Dana Šmídová, starostka

V. Obecní ples

Jižpo pátéjsme se sešli na Obecním plese, kten se konal dne 19.
ledna 2007. Na rivod nám zatančila skupina Quadrila Alžbětinskou serenádu.po zahájení, které nám p ečetla paní starostka, se zábava rozjela vplném
proudu. kapela hrála velice dob e a tudíž se všichni velice p íjemně bavili.
p ed losováním vstupenek nárn jíž zmíněná taneční skupina zatancovala ještě
jeden společenskl tanec v rychlejším rytmu. Losování tomboly proběhlo po
prilnoci a protože jsme měli pěkné a hodnotné v hry, bylo se na có těšit a kdo
vyhrál, tak měl určitě velkou radost. I(do neměl štěstí, musí si počkat na
p íští rok. Mrzí mě, že starší generace již p estala chodit. Ne, že by nikdo
nedošel, ale jlž to není jak v p edešl ch letech, Jinak jsem ráda, že máme na
plese stále plno a lidé se dojdou nejenpobavit,aleizatancovat.

Nesmím zapomenout na ty, kte í nám p ispěli velkou části do tomboly.
Byli to; Manželé Kučerovi-restaurace Za Kovárnou, František Beneš-plyn,
topení, VAFR s.r.o.-František Vašíček, BONAPART s.r.o,Kobylnice-Petr
Beneš, BoNAGRo Blažovice-p, Karel Klaška, ČIrrtss-orahomíra Šmídová,
TONDACH a.s. Šlapanice-p. Řudolf Prus, Jihomoravs i kraj-p. Lubomír
Smíd, manželé Ulbrichovi, Michal Konečn , Renata Vávróvá, manželé
Bedná ovi, místní hasiči, zastupitelé obce, čIenové kulturní komise a členové
ostatních komisí_

Dále ,bych chtěla poděkovat všem, kte í byli ochotni pomoci p i
organizování plesu.: pí. Ustohalové, Ivetě Ustohalové, pí. Vlastě Vičarové,
pí. Anně Benešové, pí. Marii Králové a pí. Evě Mazalové.
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V pokladně p i prodeji vstupenek a los se rikol velice dob e ujali p. Vičar
Josef, p. Beneš František, p. Karmazín Václav a p. Konečn Oldňch. A jako
posledních pár obecních akcí si už nedovedeme p edstavit šatnu bez manželťr
sedláčkov ch
Ačkoliv se to nezdá, tak práce, času a hlavně ochotn ch lidí kolem plesu je
pot eba hodně.
Omlouvám se všem, na které jsem nedopat ením zapomněla, ale dík p'at í
všem, kte í se i jen malou části podíleli na p ípravě i prriběhu plesu. Bez
pomoci všech dobrovolníkri, by se nemohlo nic uskutečnit.

Ještě jednou všem mnoho díkri.
zal<ulturni komisi Jana poláčková

Akce pro děti, po ádané kulturní komisí obce

MikulóŠské odpoledň bylo letos pod taktovkou šáilcy Rozčinské
z hudební školy Yamaha. Bylo plné soutěžení, ale také společného tancování.
Podle nás, organizátorrl to bylo odpoledne vyda ené, ale byly bychom rádi,
kdyby ohlasy na dětské akce, ať už kladné ěizÁporné byly také od ričastník
(rodičri ale i dětí) a ne jen od po adatelri. Každ má možnost p ispět do
Kobylnick ch listťr, kde rádi Váš p íspěvek otiskneme.

SvětluŠkov pr vod no vítóní ['lortino se díky škaredému
počasí nekonal. Děti ale o krásu rozsvícen ch svěú lek nep išly. Mohly si je
donést na slavnos rí rozsvěcení vánočního stromu, ke kterému jsme došly
společně po skončení krásného p edvánočního posezení po ádaného ZŠ a
MS Kobylnice. Tento rok se budeme snažit trošku naše akce pro děti obměnit
a proto nap íklad jarní světluškov pnlvod už neprijdeme po celé vesnici
(kv li nebezpečí od aut), ale ukončíme ho v parku, kde uděláme co nejdelší
světluškovou housenku a kde nás čeká p ekvapení,
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nutné odevzdat do čtvrtka 12. června, abychom měli čas na rozlosování.
V p ípadě zájmu, dostatku času a volnl ch startovacích míst je možno se
p ihlásit i v den konaní olympiády. Nenechávejte však vše na poslední chvíli.
Rodiěe nebud'te doma a p ijdle podpo it Vaše déti.
V těžek z prodeje oběerstvení bude použit pro děti na další akce.
Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče.

zakulturní komisi Jana poláčková

obecní zabiiačka

Tak už jsem se dočkali. Opět zde máme termín na parádní obecní zabíjačlal.
Bude se konat 5. 4. 2008, poražka pašíka bude mezi 7.45 q 8, 00 hod. Kdo
chce vidět vše, musí tu v tom čase b t. Další pr běh zabíjačlE bude podle
počasí a navštěvnosti.
P edprodej kuponťt bude zahájen 17. b ezna 2008 v 16 hodin. Místo
p edprodeje Kobylnice, Nq Návsi 59, pí. Polačková. V sobotu a neděli je
možné se domluvit na mob.: 606 722 556.
P edprodej bude ukončen ve čtvrtek 27. 3. 2008.
Cena jednoho kuponu činí 100, - Kč a l<e lraždemu kupónu dostanete 3 lístly
nar znájídla: zabíjačkovjl gulaš, va ené nebo pečené maso a 20 dkgjelitouj)
nebo jitrnicoujl prejl Bližší informace budou p i prodeji kupón a nebo
p ímo na místě,
Těšíme se na wší tičast a na shledanou,

Dobrou chut'
za kulturní komisi Jana poláěková

Za hlavního ezníka Stanislav Dolansloj,

Jarní klidov den

V p ípadě p íznivého počasí se bude v sobotu l9.dubna 2008
od 8,30 hod. opět konat riklid odpadkri v okolí naší obce.
Komise životního prost edí a zemědělství zve všechny občany,
kte í by chtěli věnovat dvě až t i hodiny svého volného času na
vyčistění mezí,remízk a p íkopri podél silnic. Podrobnosti se
dozvíte ť den p edem z plakátk .

za komisi Alena ulbrichová

Kulturní komise p i Radě obce Kobylnice
vód srdečně zve

na jarní svěfluškou pr vod s p ekvapením.
kter se uskufeční25. 3. 2OO8 (pozor změnd dafa)

v 18.3O hod.
-sraz na konci ulice 5okolnické, po té p Jdeme po ulici

Sokolnické a pak za garóžemi do parku

kuličkiáda

V sobotu 17. 5. 2008 se uskuteční 4. ročník KULIčKIrIDY. Bude
nejen pro malé, ale i ty větší děti. Jak jsem zjistila tak i pro dospěláky a
seniory, vždyť Ti tu hru prožívali nejvíce, protože se wátili alespoň ve
vzpomínkách do dětslc ch let. Děti budou rozděleny do více skupin podle
stá í, nejvíce však čty i skupiny. Jednaze skupin budou děti do 3 let a budou
hrát kuželky. I na ně se pamatuje s v hrou. Hlavní ceny budou ve všech
skupinách dort a pro všechny zričastněné děti nějaká maličkost a sladkost.
P ihlášky budou do čtvrtka 15. 5. 2008 a nebo p ímo na místě. Kuličky budou
k zap jčení atlldíž není nutné dětem kuličky kupovat. P ihláška pro děti bude
10, - Kč a pro dospělé 30, - Kč. P edevším doufám, že se zričastní více
senioru a hlavně seniorek, protože v loňském roce se zričastněn m akce
velice llbila. Doufiíme, že p ijde hodně děti a bude to velice napínavé.

Jana Poláčková

Den dětí

Jako i v p edešl ch dvou letech den dětí slavíme v duchu
Olympijslc ch her. V roce 2008 se již koná 3. ročnik. Olympiáda se koná
14. 6. 2008. Bližší informace budou na plakátech a upozornění v místním
roálase: Startovné bude činit 30, - Kč. P edběžně máme naplánováno 6
disciplin + malá kopaná. ze sÁrtovného bude pro děti zajištěno malé
občerstvení. Dále bude možno zakoupit douzovanou cigáru. P ihlášky je
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CO ŘÍKÁ MATRIKA

r_qaty 31,1^2,,2007 bylo v obci Kobylnice p ihlášeno k trvalému pobytu
882 občan . Z tohoto počtu je 456 žen a 426 mužťl.
V roce 2007 se do naší obce p istěhovalo 39 nov ch občanťr, 12
oběanri se odstěhovalo, Narodilo se 8 občánkri a 7 našich
spoluoběan zem elo.

Katarína Benešová, evidence obyvatel

JUB|LANTI 2OO8 dti

V; znamná živolníjubilea v první polovině roku 2008 ( leden- červen)
oslavili a oslavítito občané:

84let
Božena Floriánová

Jubilanttjm blahop ejeme. Do dalších let p ejeme hodně zdraví, elánu
a osobní pohody,

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 26.1edna 2008 se uskutečnil v sále sokolovrry tradiční tumaj ve
stolním tenise. zričastnilo se ho 17 hráč všech věkov óh kategorií 

"Jžampo seniory. odehrálo se celkem 44 zápas , ze kteq ch vyšel vtezně Tomáš
P erovsk; .

Milan ulbrich

13
82let
květoslava Šafránková
Drahomíra Mrtvicová

83let
František vašíček
Rostislav vlach

87 let
Blažena Daňková
Ludmila Bílková

88let
Julie Daňková
Antonín Ji íček

50let
vlasta koláčková
Anna Šmídová
Antonín skoumal
vladislav p erovsk
Jarmila Vymazalová
zdeněk valach
František vašíček
Vít Nevesel

60let
Jan Zadák
Marie Hrdličková
Jarmila Fišarová
Miroslav kuda
Olga Kudová
Jitka Šteflova
zdeněk staňa
Marie králová
Radomírvalenta
vlastimila staňová
Jarmila peclová

70let
Božena Čandrlová
Marie pazourková
Josef Kuda
Amálie Rybniká ová
František Beneš
František svoboda
Tomáš Chlup

75let
Leopold Vykoupil
Marie crhová
Marie Fatková
AoF Šmoldas

80 let
zdeněk valach

Cr t"t
Marie Vymazalová
Rťržena vlachová
Marie Ji íčková
Rudolf Štěpánek
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Cvičení po ádané obcí

rehabilitační cvičení

z oFvoou NEMocl cvtčlTELKy sE TENTo šxol-trtí
RoK RUŠÍ REHAB!LITAČNí cVlČENÍ. VRÁCENí
POMĚRNÉ ČÁSrrY POPLATKU ZAPLACENÉHO ZA
CVIČENÍ DO KONCE MĚSÍCE DUBNA BUDE IUOŽNÉ
NA OÚ V ÚŘrOruÍCH HOOINÁCH DO KONCE MĚSÍCE
BŘEZNA, J|NAK popLATEK pRopAoÁ. octuleme za
pochopení.

cvičení rodičrl s dětmi do dvou let
probíhá každé írtery v 9,15 hod, v sále sokolovny, vstup

p es víceričelové h iště, 15 Kč / hod., s sebou p ezuvky a pití.

cvičení rodičri s dětmi od dvou let
probíhá každy ětvrtek v 16 hod, v sále sokolovny, vstup

p es víceričelové h iště, 15 Kč / hod., s sebou p ezuvky a pití.

floorball
kďždy pátek v 16,30 hod., v sále sokolovny/víceričelové

h iště, p ezrivky s sebou.

l5

Ahoj děti,
najdete, ke komu vedou stopy na dolním okraji stránlcy?

,9,{íslŘ]

We-W
W

g

& <SI
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klub maminek

klub mominek se schózí každé tj'tery v klubovně zo knihovnou od
15.30 do 18.00.

Progrom klubu mominek
b ezen, duben, květen 2008

4,3.2008 Malujeme no sklo - s sebou skleněnou nrádobu

11.3,2008 Herno, nebo vychózko s hledóním komen
18,3.2008 Zajíček z papírové roličky, vajíčko vyplétané

drótkem o kordlky
?5.3,2OO8 Jorní plosŤické p óníčko z popíru
1.4.2008 Jó o moje rodino - komínky o molba na ně -

s sebou větší ovólné komínky
8,4.?008 Herno
t5,4.?OO8 Scoubidou - pleteme z barevn chbužírek
22.4.2008 Váziěky z plostov, ch lahviček
29.4.2OO8 Jorní bed, nky - s sebou nop . krobici od bot,
d evěnó bed, nko od ovoce opod.
6,5.2008 Mozoikg z kochliček
13.5.2008 BaŤikujeme nop . tričko (s sebou barevné

tričko no sovovóní, nebo světlé no botiku)
20.5.2008 Chlupa'tédróŤky
?7.5.2008 Veselékolíčky

Herno = volné hroní dětí, spojené s bósničkou o omolovónkou

7veme všechny mominky s dětmi, p ijd'te si něco hezkého vyrobiŤ,
popovídot, pohrdt,....

Bližší informacel Petra štefkovó, mob.: ó04 tO7 656,

1,1

P edpokládané obecní akce

Jarní klidová sobota
Sběr velkoobjemového odpádu
4. ročník kuličkiády
Den matek
3. kobylnická olympiáda
D ňové odpoledne
vítání dětí
Drakiáda
Sběr velkoobjemového odpadu
Babské hody
Mikulášské odpoledne
Světluškov prrivod a
rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční koncert Zlať an|q
P edvánoční posezení se seniory 22.12.2008
Ves elé vánoční ho dy - zpív áni u B etléma 24 .12.2008

INZERCE

PLÁNovANn axcn v ROCE 2008
31.5.2008 - 'MI)D - děts\i den"
Soutěžní odpoledne v parku spojené se zábavou a
grilováním.

19.4.2008, 
26.4.2008
I7.5.2008
18. 5.2008
červen 2008
Záí
íjen 2008

4.10.2008
1 1.10.200
8.1 1.2008
prosinec

7.12.2008
21.12.2008

FLAsH
20.00 taneční zábava, skupina
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V p ípadě p íznivého počasí v parku, pop . v sokolovně
Po ádá restaurace ,,ZaKovámou" v obci Kobylnice ve
spolupráci s ODS Kobylnice.

30.8.2008 - Ukončení prázdnin - večerní záhavaa
grilování ke konci léta
Po ádá restaurace ,,,ZaKovétmou" ve spolupráci s ODS
Kobylnice.

20.9.2008 -,,Vinobraní v parkuo'
Odpolední košt moravsk}ch vín a medoviny, zábava pro
děti.

JAMMIRos
20.00 taneční zábava, skupina

V p ípadě p íznivého počasí v parku, pop . v sokolovně.
PoíádáTJ Sokol Kobylnice ve spolupráci s ODS
Kobylnice.

20.12.2008 - 20.00 ,,Vánoční zábavaoo
Fkaje skupina F'LASH .

Po ádá restaurace ,,ZaKovámou" ve spolupráci ODS
Kobylnice

30.12.2008 _,,SILVESTR 2008"
V sokolovně Kobylnice.
Po ádá restaurace ,,ZaKovámou" v obci Kobylnice.

AUTOSERVIS

BOHUSLAV ŠnnÍn
soKoLNICKÁ 155

KOBYLNICE

te|.: 544 244 859
mob.: 605 125 678

PRovÁDÍ:
. AUTOMECHANICKE PRÁCE
O AUTOKLEMPÍŘSXE PRÁCE
. NÁSTrur SpoDKU voZIDLA
. vYsTnÍrÁltÍ nurrNl YDZIDLA
. DIAGNOSTIKA ELETRONIKY

YOZŮz Škoda, Seat, Audi, VW

ZAJIŠTĚNÍ LAKÝRNICKÝCH PRACÍ

PROVEDENÍ BMISNÍ A TECHNICKE
KONTROLY AUTOMOBILU

l9



uzav ete smlouvu o stavebním spo ení pro své dítě do
iednoho roku věku a ušet ete až 3000 Kč.

V období od l , 2. do 3 l . 5. 2008 neplatí naši nejmenší klienti u prvotní
smlouvy o stavebním spo ení rihradu zauzav ení smlouvy, a to do v še

cílové částky 300 tis,Kč.
Smlouw je nutné uzav ít nejpozději v den l . narozenin Vašeho dítěte!

SE sTAvEBNÍtvt spoŘnNÍpr on LIŠKY zÍsxÁrr

r Státní podporu ve v ši 15%o zročné uspo ené částky - max, z 20 000 Kč,
tedy až 3000 Kě roěně.
. čist rirokov v nos až 6,97 o/oroéně.

o v hodné ročení zrlstatku na irčtu stavebního spo ení roční ítrokovou
sazbou ažZoÁ, ato po celou dobu spo ení.

Váš finanční poradce:
Drahomíra šmídová
Sokolnická 155, Ktibylnice
Te!.l 544 244859| mob.:73t 4L4944
petra štefková
Sokolnická 277, Kobylnice,
mob.: 604 1O7 656
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$tlává obec Kob1 ln icc. Na Budínku 20,1. 6a}:t 5 1 Kobyl nice. IČ 00.1E8 l 60. e\ idena nl tlsl<l: N l K CR E l 75,+J. tokj tl"l() \,!,š]o 1_1, března ]003. neplošlo
jazykolou úpralou, Příští uzá\,ěrka čísla je ]0, 5, 200f3. piíspěvk},múžete nosit p, Kifrnazínovó. p. Šteltolé. rra oÚ. nčbo bcnesova@ kob\lllice.cz


