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Informoční

v pr běhu několiko posledních let se zv šila možnost ,.nós na

adu (v radě, zastupifelstvu)" informovot ..Vós doma" o tom, co se

děje, co zamyšlíme, kdy, kda, co se děje. co od Vós pot ebujeme, co Vy

byite mohli nebo měll požodovot nebo pot ebovat od nós otd",

vposlední době mdm trochu dojem, že informoce se někdy p ekr vojí.

U některuch nevíme, kdy nebo kde bychom k nim mohli p ijít,
obecni rozhtos: je zóklodním o nejstorším ,,informočním médiem"

v kobylnicích. Hlósíme, co se děje, kdo p ijel prodóvot, kdy se budou

sbírot odpody, kulŤurní okce i zójezdy obecní i jiné,.. zkrátka vžfšinou

získóvóte informoce prosŤ ednictvím obecního rozhlosu. Problém

nostóvó, když se pokazí reproduktor, když neslyšíte, protože Vós ruší

projíždějící outo, když nejste v době hlrášení domo.... A tody nostupují

další olternotivyl
o hlósiče do místností projevilo zójem jen několik domócností,

v součosné době zojišt'ujema od f irmy tyto p ístroje.
chystdme se využít také všechny možnosti noší nové rozhlosové

st edny akaždy tydenv sobotu p ed polednem se bude ze zóznomníku

hlósit p ehled d ležit ch oktuólních zpróv.

E-mail: text hlóšení prost ednictvím e-moilu jsme zočoli posílot v roce

?oo3. co se t, kó informovonosti, pomohl tanto zp sob hlovně p i t etím

d vodu neinformovonosti: h|ovně zaměstnan, m, kte í nejsou v době

hlóení domo o mají p ístup k e_mailu. Mó taky tu v hodu, že si mohou

p ečíst text zpróvy kdykoliv znovu, dokud ji nesmožou.

Kobytnické listy: začoly vycházet v roce 2003, jsou dostupné všem,

avšak kv li tomu, že vychózí 4x ročně, nemohou informovot o

koždodenních udólostech, Slouží spíš pro rekopituloci toho, co se stolo,

plónech do nejbližšího období. občos i k ohlédnutí do doby hodně minulé

prost ednictvím obecních kronik. A i tody se nóm stone, že něco

opomeneme, některá informoce o chysŤon ch okcích vlivem tisko ského

šotko (nebo naší sklerózy) se do List nedostonou. p esto si myslím, Že

kezv šení informovonosti p ispívojí.

Webové strónky: fungují od podzimu 2Oa6, kromě zákonem

stonovenych informocí se snažíme plnit je informocemi o vďkerém dění.

r no nich nojdete texty hlóšení, mojí tody prosŤor spolky. firmy",



-2-

Webové sŤrónky mojí velkou v hodu. Je možné no ně umístit velké
množství informací, folograíie, odkozy o podobně. Poní Kotoríno
Benďovó umist'uje no sfrónky hlošení obecního rozhlosu, ední
informoce, inzerci a upoutóvky no okce, které se budou u nós konot.
Trochu chybí ,,zpróvy zakcí",jak se co podo ilo (nebo nepodo ilo), kolik
bylo (soutěžících. rjčostník , vystupujících), co jsme zvlódli dob e, co
h , co se líbilo, co je t ebo zlepšit a podobně. Tokov zprovodoj musí
mít inspiraci a tzv. ,básnické st evo", oby informoce p íspěvky
z kulturních okcí byly nejen vypovídojící, ole nop , takévtipné. Pokud by
se nošel dobrovolník, ktery byl měl zójem plnit webové strónky
informocemi z proběhl ch akcí, evenŤuelně zojímovostmí z kronik a
dolšími zajímovosfmi podle vlostní inspírace, s rodostí mu umožním
podílet se no webov ch strdnkóch t ebo z domovo. Pokud bude mít
zójem kdokoliv z obyvotel p ispěŤ t ebo jen jedním p íspěvkem, m že
ho poslot velektronické podobě no: obec@kobylnice,cz.P edem děkuji
zo všechny p íspěvky,
Infokonál: byl spuštěn no kobelová televizi Ťeprve nedávno o zotím
svoje místo, co se t kó nobídky ínformocí, hledó. I u něho je okruh
uživatel omezen. Mají ho dispozici pouze uživatele kabelové televize.
Kvťrli relotivní těžkopádnosti jsme museli upustit od zóměru vyvěšovot
hlóšení obecního rozhlosu no infokonól v tištěné podobě, móme všok

v myslu zajisŤit propojení zvuku infokonólu no obecní rozhlos tok, oby
uživ at elé kabelov é l elevi ze s lyše l i h lóšení z t elevize v e st einé době, kdy
sehlósí.
V věsko obecního rí odu: p ichází no odu, když selže techniko, když
nezaslechneme hlašení. když nefunguje internet. Hlóšení obecního
rozhlasu ja v tištěné podobě pravidelně vyvěšovóno na vyvěsce
v borevném rómečku. V věsko slouží i pro dolší informoce-jízdní ády,
ordinoční hodiny, nobídky, progromy a podobně. Čóst nodepsond Ú ední
deska slouží p edevším pro vyvěšovóní ve ejn ,ch vyhlóšek o dolší
zve ejňování v soulqdu s platn mi zákony.

Za pozornost děkuje Dona Šmídovó. storostko
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vážíme si prvňáčkti

Stejně jako v minulém roce rozhodla Rada obce p iznat
tisícíkorunovj. p íspěvek rodič m, kte í p ihlásí svého prvňáčka do

základni školy v Praci. Není to jistě částka, která zaplatí všechny
náklady. Je to pouze takov bonus pro ty, kte í se rozhodli ve
prospěch svého dítěte pro dobrou školtl a současně tím podpo í naši
školy, které snad konečně p estanou ubÝvat žáci.
P íspěvek se bude vyplácet v zá i, až obdržime zahajovaci vykazy od
Zák|adní školy v Praci.

Životniprost edí

Koncem loňského roku oslovili obec zástupci občanského sdružení
Rezekvítek s dotazem, zda nepot ebujeme pomoci s obnovou životního
prost edí v okolí obce. Dohodli jsme se, že by bylo vhodné realizovat projekt
obnovy biokoridoru Pod borky a O echy, na ktery obec již několikrát
nerispěšně podávala žádost v Programu péče o krajinu.
Rezekrdtek získal dotaci a za finanční spoluírčasti obce zahájil práce na
obnově biokoridoru.
Myslím si, že každjr, kdo znal stav p ed obnovou a nyní mi dá za pravdu, že
došlo kvelké změně klepšímu. Podle projektu budou práce pokračovat
v pr běhu celého roku, takže nově vysá4e.rré stromy se budou obžínat,
vyíezané náletové d eviny se budou dále natírat herbicidem tak, aby stále
znovu nezmlazovaly a na podzim po revizi star,rr budou dosazeny stromy,
které nep ežilyléto,
Spolupráce se sdružením Rezekvítek byla p ínosem pro Lokalitu Pod borky
a O echy a tím pro nás všechny. P edpokládáme, že po těchto dobruch
zkušenostech bude spolupráce pokračovat a p enese ještě více užitku.
Trochu horší situace je v aleji na Mohylu míru, která byla vysazěňa na
podzim roku zoo6. Na jejím horším zdravotním stavu se podepsalo
zejména velké sucho loňského roku. P estože hasiči zalévali, co mohli,
uschnutí části stromri nezabránili. Na rozdíl od Borkri a O echri vypadá alej
bídně. Stromy, které se ujaly však rostou, jako by to chtěly r,ynahradit za ty
usch]é, Do p íští letní sezony bychom chtěli alespoň část uschl rch stromri
obnovit a do p íště jsme si vzali ponaučení, že je t eba počítat s usycháním a
plánovat i pěstební péči včetně následné dosadby minimálně po dobu z
rokťr. Chybami se člověk učí a pro nás je tato zkušenost cenná do
budoucnosti.
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Obnova biocentra Borky
Ladislav Hanuš a Antonin Martiník

Rezekvítek obnovuje biocentrum Borky u obce Kobylnice. Biocentrum se
nachází západně od obce na svahu mezi poli. Biocentrum je prvkem
zemního systému ekologické stability tvo eného biocentry a biokoridory,

Má umožnit trvalou existenci druhťr rostlin a živočich v p írodě blízkém
ekosystému.

Obnova biocentra probíhá v rámci projektu, kten podal Rezekvítek
(občanské sdružení pro ekologickou v chovu a ochranu p írody) ve
v běrovém ízení pro nevládníorganizace na MZP na základě realizačního
projektu firmy Ageris. Na obnově se podílí pracovníci oddělení ochrany
p írody Rezekvítku společně s občany, brigádníky, studenty Strední
zahradnické školy Rajhrad a žáky Základní školy Kobylnice. Obnova
biocentra je financována z finančních prost edkťr Ministerstva životního
prostredí, obce Kobylnice a nadace Partnerství,

Obnovuje se současné biocentrum na ploše 0,37 ha. (V plánu
rjzemních systém ekologické stability se počítá do budoucna s celkovou
rozlohou biocentra 3 ha.) Obnova začala v noru a skončí v listopadu
2008. Byly o ezány staré t ešně a stará vrba. Byla provedena redukce
stanovištně nepťrvodních d evin (javorů jasanolistych) a redukce souvisl ch
porostťr bezu černého. Vysazeno bylo 470 strom (duby letní, lípy srdčité,
javory babyky, habry obecné a jasany ztepilé) a 80 ke (ptačí zoby
obecné, tísky obecné, kaliny obecné a svídy kruavé). Na osazen ch
plochách bude pokračovat likvidace v mladků bezu černého a javoru
jasanolistého. O vysazené d eviny bude zajištěna péče ožínáním- Na
podzim bude provedena dosadbia

Silnou stránkou obnovy biocentra je zájem obce i vlastní podíl
občanťr, studentťr a žák místníškoly na v sadbách. Stávající biocentrum
je spojeno se sítí zemních systém ekologické stability na jižní straně
biokoridorem. Do budoucna je vhodné propojit biocentrum s další krajinnou
zelení na sever od biocentra. Zž1em vlastníkťt pozemkťr na kten ch má b t

podle plánu zbyvalíci plocha biocentra (88%) pozemky nadále zemědělsky
využívat omezuje jeho dalšího rozší ení. Za hranicí biocentra na okraji pole

by mohli zemědělci využívat některé z dotovanl ch agroenvironmentálních
opat ení nap . vytvo it biopásy pro zlepšení biodiverzity. Potenciál
viditelného zlepšení biocentra, zájmu obyvatel a t eba postupně i vlastníkťr
pozemkťr, mr}že b t p íležitostí k rozší enív budoucnu.

Odkazy:
ÚSES http://www. ochranaprirody. czlindex. php?cmd=paqe&id=85

Rezekvítek http ://www, rezekvitek. c/
Biopásy http://wrrvw.env.czlAl S/web-pub. nsf/$pid/MZPMCFLZP2Z2
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PovoDEN 1963

Ve st edu 14. května 2008 uplynulo 45 let od poslední velké záplavy
v Kobylnicích. Během asi l hodiny spadlo 57 mm vody.
Z kroniky se dozvídáme:
,'t/ t terj 14. Épětna p ifrnak se íou e s fuupoíitím. a eď 16. fioďinou nastak pr trž mračen a

z oíkdse ftk wďa s goupami aeffr m prouďem. theď poté se p ifrna[ aeff p írlat ooď1 oď

Qrace...,."

P i této povodni bylo zatopeno mnoho domťr včetně hasičské zbrojnice, nejhri e na
tom byly domy Na návsi, kten m tekla voda z Prateckého kopce zahradami do
dvorri a sklepri a z ulice voda, která se mezi tím nahromadila na silnici. V domě p.

Metoděje Mrkvici (kde nyní bydlí Poláčkovi), byla voda ze zahrad tak vysoko, že
vytékala oknem na ulici.
Kroupami se ucpala kanalizace a plotek se zídkou, kter stál kolem parku u
sokolovny, tehdy naz vaného v letiště, zabránil odtoku vody do potoka. Když se
setkal proud vody z ulice Pratecké s proudem z ulice Ponětovické, utvo ilo se na
návsi velké jezero, které zaplavilo vodou a bahnem okolní domy. Byly zatopeny i
,,Rybníky", kde voda zničila zasetou pšenici.
S odstraňováním škod pomáhali místní i bměnští hasiči a ještě dlouho o povodni
odstraňovali postižení škody na domech ijejich vybavení.
Od této povodně víme, žeje nezbytné zachoyat proluku u Sokolovny volnou tak,
aby tudy mohla odtéct velká voda.

K est DVI)

Na neděli 18. května zoo8 byl naplánován Koncert ke wátku
matek. P estože p edpověďjednoznačně p edpokládala nep íznivé počasí,
nechali jsme se ukolébat skutečností mnoha minuljrch let. Ještě nikdy nám
nepršelo tak, abychom se museli stěhovat do sokolovny! Ve stejném roce,
kdy se sázela obecní lípa (zoo+) sice p ešla p eháňka, ale i po ní se koncert
uskutečnil v parku.
Letos ani po poledni, kdy se už zaéa|o mračit, jsme neuvě ili nep ízni
počasí. Ato se nám vymstilo!!!
Ještě jednou se omlouvám všem divákrim i vystupujícím za zmatek a
nepohodlí zprisobené tím, že jste si chystali sál ke koncertu ,,svépomocí".
Protože se však íká ,,konec dobr,, všechno dobré" a to nejlepší: K est
nového DVD Zlaťanky z Kobylnic p išel nakonec, myslím si, že i letošní
koncert byl opravdu dobr .

Ráda bych ještě touto formou poblahop ála kobylnické kapele kvydání
jejího dalšího nosiěe, tentokrát DVD a mám velkou radost, že právě naše
kapela pat í k prrikopníkrim a je jednou z pnrních amatérs\ ch dechovek,
která DVD vYdaia' 

Dana šmídová
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kriminaIita

V poslední době se zv šil počet krádeží nebo pokusťr o krádeže
v našíobci. Více lidí mi íkalo, že tyto p ípady ani nehlásí policii, protože by
se stejně nic nezjistilo nebo je škoda tak malá, že to ani ,,nestojí za to"
obtěžovat s tím policii a koneckonc i sebe, když musíme věnovat čas
sepsání protokolu atd... P esto apeluji na všechny, které podobná událost
postihne: Hlaste na policii každou krádež i každy pokus o krádež. Jak
známo, všechno souvisí se vším a projevuje se to i v těchto p ípadech. Na
podzim loňského roku byl Jihomoravsklim krajem vypsán dotační titul
,,Prevence kriminality", kten je určen pro projekty, které mají za kol
,,znesnadnit páchání trestn ch čin ". K žádosti o dotaci je t eba p edložit i
vyjád ení policie ČR a rOyZ jsem chystala žádost o dotáci v této oblasti -
konkrétně jsem měla v myslu posílit ve ejné osvětlení v někten ch ěástech
Kobylnic, bylo mi ečeno p íslušnlim pracovníkem Policie, že na p evážné
části katastru naší obce neevidují trestnou činnost, takže mi nemohou
vydat kladn posudek kžádosti.
Proto Vás všechny žádám, abyste na policii hlásili každé násilné vniknutí
do zahrad i když škody je minimální, každy rozpleten nebo rozst íhan
plot, každé ukradené autorádio, t ebaže mělo malou cenu. Za prvé nikdy
nevíme, kdy chytnou pachatele, u kterého by se věci mohly najít a za druhé
mťrže nám všem pomoci, když každ jednotlivli p ípad bude evidován na
policii.

Dana Šmídová, starostka

Obec Kobylnice po ádá ve dnech l1.7. - 13.7.2008

CYKLOTURISTICKÝ vÝr,nr Do vÍDNĚ
Trasa dlouhá asi l25 km povede po značenych cyklostezkách s
p espáním v Mikulově a v Klosterneuburgu. Návrat z Vídně je
plánován autobusem s vlekem pro kola. Podrobnější informace na
letáčcích na obvyklych místech. P ihlášky spolu s cenou v,_ letu 300
Kč p ijímá Milan Ulbrich, Na Návsi 4, do 12.6.2008.

]i:lli,l. ,:"_",.,. . .
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Česh, Podací Ově ovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, kten by měl zredukovat p ílišnou byrokracii ve váahu občan - ve ejná
správa, V současnosti musí občan navštívit několik ri adri k vyíízení jednoho
problému, Czech POINT bude sloužit jako asistované místo v,_ konu ve ejné
správy, umožňující komunikaci se státem prost ednictvím jednoho místa tak, aby
,,obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvo it garantovanou službu pro komunikaci se
státem prost ednicwím jednoho universálního místa, kde bude možné ziskat a
ově it data z ve ejn ch i neve ejnl ch informačních systém , edně ově it
dokumenty a listiny, p evést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak,
získat informace o pr běhu správních ízení ve vztahu k občanovi a podat podání
pro zahájení ízení správních orgánri. Jde tedy o maximální využití ridajri ve
vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT p ináší značné ulehčení komunikace se státem. V někten_ ch
situacích bude stačit dojít pouze najeden ad,
V loňském roce byl tento projekt spuštěn na všech ri adech, které mají matriku a
byly stanoveny základní agendy, které je možné na těchto adech vy izovat.
Postupně dojde k rozši ování agend i ri adri. V konečné flízi projektu by občan
mohl své záležitosti vy izovat i z domova prost ednictvím internetu.
Rada obce rozhodla, že v pr běhu letošního roku bude i náš obecní ad zapojen
do celostátní sítě ri adri, které vydávají ri ední listiny a ulehčují tak život všem, kdo
pot ebují někter z následujících dokladri:

. V pis z katastru nemovitostí

. V pis z rejst íku trest

" V pis z obchodního rejst íku
" V pis zživnostenského rejst íku

Vě ím, že tímto činem p ispějeme k zjednodušení a odbourání zbytečné byrokracie
a budeme se díky tomu moci věnovat p íjemnějším stránkám života.
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Komise životního prost edí a zemědělství p i Radě obce
Kobylnice

vyhlásila v měsíci dubnu

soUTĚŽ
o NEJKRÁsruĚlŠí pŘEDzAHnÁoxu e

ROZKVETLE OKNO
vyhlášením této soutěže bychom chtěli podpo it a ocenit občany, kte í
udžují a upravují své nejbližší okolí a tím p ispívají ke zlepšení životního
prost edí nás všech.
Vyhodnocení proběhne na p elomu měsíce června a července.
Do soutěže se nemusíte p ihlašovat, budeme hodnotit všechna prostranství
p ed domy a truhlíky v oknech.
kriteria hodnocení:. celkov dojem. originalita a barevná kompozice. držba plochy (u p edzahrádek)
v měsíci dubnu a květnu budou komisí
kvetoucích na ja e.

po ízeny fotografie p edzahrádek

Oceněno bude 10 nejkrásnějších, budou vyhlášeni2 vítězové.
Všichni ocenění obdží poukázky na nákup zbožív hoby marketu.

Doplňující informace:
soutěž se bude tr-ikat všech neoplocen ch p edzahrádek, tedy těch které jsou
p ístupné očím nás všech.
Hodnocení proběhne 28.6.2008, p edem daná kriteria soutěže se budou hodnotit
bodov m systémem, k hodnocení poslouží také po ízené fotografie.
Tohoto nelehkého rikolu se zhostí hodnotící komise skládající se z jednoho člena
po ádající komise a ze dvou nezávisl ch odborníkri v oboru zahradnictví.

za komisi Ale.ra ulbrichová

Mc'Donalds Cup 2008

Dne 24. dubna se žáci naší školy zričastnili okrskového kola tohoto již
tradičního turnaje v kopané. Fkálo se na h išti v Újezdě a postupně se nám poda ilo
porazit družstva Blažovic, Měnína a v rozhodujícím utkání o postup do dalšího
kola i silné družstvo ze Šlapanic. už postup do okresního kola byi risp8chem.

okresní kolo turnaje se pak odehrálo dne 30. dubna v ku imi. I když jsme
nedoufali, poda ilo se nám nečekané. po remíze v rivodním utkání s t}mem
Drásova naše družstvo dokázalo porazit domácí I(u im i družstvo Rajhradu,
,Nečekané se stalo skutkem: Jdeme do finále! I ve finále, kde byl naším soupe em
Tišnov, slavila naše hra, založená na kvalitní obraně, rispěch. ze hry branka
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nepadla a o všem rozhodly pokutové kopy. V nich byl rispěšnější náš soupe
v poměru 2:l, ato až ve druhé sérii, z jednotlivcri lze vyzdvihnout kvalitní v kony
kapitána Jakuba Trhlíka, kter dob e dirigoval mužstvo a navíc byl spolehliv m
exekutorem penalt, dále Filipa klímka, kten-i svou rychlostí a technikou
p edstavoval pro branku soupe e stálé nebezpečí i branká e pavla seidla, kten-i
p edvedl několik kvalitních zákrok , oběta\. a bojovn v kon podali i ostatní
hráči ijednahráčkav našich adách.
velk dík také pat í pánrim Benešovi a Trhlíkovi, kte í nás doprovázeli na furnaji

a družsfuo morálně a takticky usměrňovali a povzbuzovali. Doufám, že v p íštím
ročníku na tento pěkn spěch navážeme.

Mgr. Aleš Alberti, ZŠ Kobylnice

I já se p ipojuji s gratulací našim velk m fotbalist m a doufám, že p íští rok
opět nezklamou. Také děkuji tatínk m, kte í kluky p ijeli podpo it a fandit jim. od
tatínkri jsme obdrželi krásné fotky, které jsou na našem webu.

Během celého školního roku proběhlo na naší základní i mate ské škole spousta
akcí. Za organizaci a pomoc bych ráda poděkovala všem pedagogic[Ym a
provozním zaměstnanc m, bez ktenj,ch by nebylo možné takovéto akce uskutečnit.
vrátila bych se k poslední akci a to byla r". stava spojená s Dnem otev enlich rlve í
a vystoupením pro maminky. vystoupení bylo zpest eno prudkou změnou počasí,
ale rychl p esun za pomocí všech rukou se poda il a myslím si, že i děti nakonec
vše zvládly a maminkám a babičkám udělaly velkou radost.
Na závěr bych ráda poděkovala panu konečnému za každoroční pomoc a ochotu
p i vypalování keramiky, skupině Flash za ozvučení našeho vystoupení a všem
ostatním, na které se občas škola obrátí s pomocí.

Hlavní prázdniny (ZŠ) zaěínají 30.6. 2008 a končí 31.8.2008,
MŠ má provoz do 11.7.08, ŠO tate do 11.7.08 - podle zájmu dětí (obědy za
plnou cenu).

Ilona Martišková, editelka ZŠ a MŠ

Obecní zabíjačka

Dne 5.4.2008 se uskutečnila již v po adí druhá obecní zabijačka. Počasí,
které bylo nestálé, nám během zabijačky vyšlo p ímo báječně. celé dopoledne
svítilo sluníčko a tak si írčastníci i p ihlížející mohli vychutnat kásné teplé počasí,
zabijačkové v- robky byly velice chutné, za což vděčíme p edevším panu
Dolanskému. právě tady se ukazuje, jak velkou q hodou je místostarosta - ezník.
Malé ohlédnutí za časti. Bylo prodáno l 90 ks poukázek v p edprodej i, ale během
dopoledne se vydalo 227 porci guláše, 190 porcí prejtri, l48 porcí pečeného masa a
72 porcí va eného masa. Dále byla k mání q borná tlačenka a ovárek, Jako bonus
k nápoji by| skvěl koláček, kten_i bylo možno si i zakoupit.

$

,
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Vep ík, kteD' byl hlavní aktér celé zabíjačky, vážil202kg.
Během dopoledne nás navštívila paní starostka zjiné vesnice a byla velice
p ekvapená souhrou všech lidí, kte í byli ochotní svrij voln; čas věnovat ve
prospěch zabijačky a také malému kulturnímu vystoupení Kobylnick ch žen,

Pro děti p ipravila Petra Štefková společně s Janou Peclovou a Krist nou
Smídovou malé soutěže a cvičeníčko s padákem a tak se mohly děti rozpt_ lit a
pobavit. Odměněni byly malou sladkostí.

Nejd íve bych chtěla poděkovat všem, kte í nám od rána pomáhali: paní Vlastě
Staňové, Lence Benešové, Aleně Ulbrichové, Zdence Karmazínové, Amálii
Rybniká ové, Marii Ustaholové, Dáši Dolečkové, Katce Benešové a sl. Ivetě
ustohalové.
Nechyběli ani chlapi, bezkterych by se to neobešlo a i jim děkuji: ?deňku Staňovi,
Jaroslavu Rudoleckému, Luboši Trhlíkovi, Jirkovi Peclovi, Petru Stefkovi, Lukáši
Žarkovi, Vaškovi a Luboši Šmídov m, Jaroslavu Poláčkovi, Milanu Ulbrichovi,
Ladislavu Votápkovi staršímu i mladšímu.

Pro nás všechny, kte í zabijačku p ipravovali, je největší odměnou, když p ijde
hodně lidí aje vidět, žejsou spokojeni.

Když zdravi dovolí, budeme se těšit v p íštím roce na již t etí obecní zabíjačku.
za kulturní komisi Jana poláčková

vítání dětí

V sobotu l2.4. 2008 jsme v zasedací místnosti obecního ír adu uvítali do
života3 děti narozené v roce2007 a 2008. Byli to:

Julie Novotná
Markéta klašková
Tereza valentová

slavnosti se zírčastnili rodiče a
sourozenci dětí, babičky a dědečkové a
další hosté. Děti z mate ské školy p ednesly
básničky a maminkám p edaly kytičky. Paní starostka Ing.
Šmídová p ivítala děti do společenství naší obce a pop ála jim
a štěstí. Maminkám a tatínkrim poděkovala zato, že p ivedli na

Dana
zdravi

svět
krásné děti, p edala jim finanční dárek a pamětní listy, upomínající tento slavnostní
den.

katarína Benešová
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Už je to tady zase!!!

V loňském zpravodaji č.3/2007 byl článek o zaplevelen; ch pozemcích někter ch
našich občan s poznámkou, že neexistuje žádné na ízení, které byjim ukládalo se
o svoje pozemky ádně starat a zabránit tak ší ení plevelri na sousední pozemky.

Každ kdo aspoň trochu ví, co to je udržet pozemek v nezapleveleném stavu mi dá
určitě zapravdu, že to neni jen tak. Proč by měl tedy pro něčí neschopnost nebo
lenost trpět ještě tím, že nap íklad místo odpočinku na svém udržovaném pozemku
bude,,lítat" s motykou po zahradě a okopávat,,sousedow tirodu".

Je tu nové jaro a stejné problémy, Jsou mezi námi spoluobčané, kten_ m je stav
jejich pozemku z ejmě ,,ukraden; ". Tráva je tam už po kolena, tak že mezi ní není
ani vidět ostatní plevel. A myslí si, že tu ,jejich plevel" si zase okopete. Ale to se
m lí.

Vlastník pozemku má povinnost o něj pečovat tak, aby nedocházelo k ší ení
plevelri. Ukládá to zákon č. 32612004 Sb., o rostlinoléka ské péči, v jehož
paragrafu 3 se doslova píše: "...vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která
je užívá zjiného právního drivodu,jsou povinni:
a) zjišťovat a omezovat vYskyt a ší ení škodliv ch organismri včetně plevel tak,
aby nevznikla škodajin m osobám nebo nedošlo k poškození životního prost edí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zví at,..."
Jak postupovat, pokud majitel sousedního pozemku neudržuje pozemky a ší í
plevele
Pokud se sousedem na pravidelném sekání travních porostťr a likvidaci plevelri
nedohodnete, mrižete se obrátit na:
- místně p íslušnou rostlinoléka skou správu ( 74 odst. ll zákona č.326/2004 Sb.,
o rostlinoléka ské péči a změně někter ch zákon , ve znění platn; ch p edpis ),
která má v rámci rostlinoléka ského dozoru povinnost zjištbvat a omezovat v}skyt
a ší ení škodliv ch organism ( 3 odst.- l/ písm. a),
- obecní ri ad, kter ve smyslu 73 odst. 1/ zákona ě. 32612004 Sb. p ijímá
oznámení o v,_ skytu nebo podeďení z q skytu škodliv ch organism podle 9 a
p edkládají je rostlinoléka ské správě k dalšímu ízení.

Úrad ma povinnost provést místní šet ení, a pokud je podnět oprávněn;i, vyzve
doporučen m dopisem vlastníky zanedbaného pozemku, aby do termínu
stanoveného orgánem rostlinoléka ské péče vykonali nápravu nap . posečením.
Zároveí jim ri ad oznámí i rn_ ši pokuty, jež m že b t uložena dle zákona č.
32612004 p i nezjištbvání či neomezování v skytu plevelri. Pokuta m že
dosáhnout až do v še t iceti tisíc korun pro fyzickou osobu a až pril milionovou
částku m že zaplatit právnická osoba. Po uplynutí lhťrty stanovené k nápravě stavu
má ad povinnost pozemek zkontrolovat.
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Nebojte se tedy ozvat. Udržovat dobré sousedské vztahy je sice krásná věc, ale

všeho moc škodí. Pokud by se Vám stalo, že se soused rozhodne pleveljednoduše
post íkat a zasáhne p i tom Váš pozemek, i proto tomuto je obrana. A to v 3

odst.l/písm. b) téhož zákona.
Bohumil Čandrla

E-box lidem usnadní t ídění drobn ch e|ektroza ízeni
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla

usnadnit občanťrm t ídění vysloužil ch mal ch elektroza ízení. Každ oběan
má nyní možnost zanést stan mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 p ehrávač na obecní rl ad a zdarma se jej

zbavit vyhozením do p ipravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v chodbě
obecního ri adu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci,

Hlavním cílem vedle usnadnění t ídění drobn ch elektroza ízení je také
zv šení množství sebran ch mal ch spot ebičťt. Ty totiž většinou končí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospot ebič obsahující zdravi škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžnlim odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na ťizené skládce. Tak zcela zbyteěně dochází
k hromadění odpadu, kten by mohl b t znovu využit. Naopak pokud je
elektroza ízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vyslouži|ého spot ebiče bude opětovně využita. Šet í se tak p írodnízdroje a
životní prost edí. Podrobnosti o t ídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.

katarína Benešová

JUBlLANTI 2008
Redakční rada se omlouvá těmto jubilantťrm za tiskovou chybu v minulém
čísle listťt: Jarmile Vičarové, Adolfu Šmoldasovi a Drahomí e Mrkvicové.

V znamná životníjubilea v druhé polovině roku 2008 (červenec - prosinec)
oslavítito občané:
50let
Rostislav vlach
Alena Fojtíková
štcpan Kaluža
Alena Gromesová
František p erovsk

60let
František král
Rudolf Prus
Josef smetana
Ji í Pecl
Alois Fiala
Alois Vudia

70let
František Ju ina
František koudelka
Josef Radauscher

75let ,

zdeněk Jindra
Marie plíhalová

8í let
František kučera

82let
Marie Rožková
Františka Boleslavová

84let
Miloslav Vymazal

85let
Božena Nováková

86let
Božena sekaninová
Lidmila Černá

98let
Milada klašková

Jubilantťrm blahop ejeme. Do dalších let p ejeme hodně zdravi, elánu a
osobní pohody.

ruurčrrÁDA 2oo8

r p es p edpovědi p ívolov,ch dďt' , nós počosí v den kuličkiódy
nezklomolo a bylo nódherně. Celkem se kuličkiódy zričosŤnilo 64 lidí,
z toho 7 děrí do 3 let, 9 dětí 3-5 let, 8 dětí 5-8 let, tt dětí 8-t2 let,12
žen, 12 muž o 5 seniorek. Každé dítě dostolo molou odměnu o ledňók,

V, hrou byl moc dobr dorŤ o pro dospělé uzené. Děkujeme mominkóm

dětí do t í let za organizovóní jejich kategorie - hra kuželky, Evě
Fotkové, Morfině Zichové, Petru Pďkovi za pomoc p i h e kuličky a zo
sponzorsk, dar: Zlotnictví - Alď T mo.

V herc m blohop ejeme:

hro kuželky: 1, Notólko Mozalovó
2. Adrionka Posty íkovó
3. Terezka Kloškovó



3-5 let:

5-B let:

8-I2letl

ženyl

muzl:

ženy-seniorkyl
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1. Adómek Sigmund
Z. llna JurcaKovo
3, Viktorek Fišer
1. Donielko Jind ichovó
2. Adómek Kvasničko
3. Borborko Pďkovó

1. Michal Prosecl<y

2. Bára Benďovó
3. Deniso šimondlovó
1. Jono Polóčkovó
2. Mortino Zichovó
3. Evo Fotkovó

1. Povel Fotko
2, Vlodimír Zlatník
3. Petr Pďko

1. Morie Benešovó
2. Věra Floriónovó
3. Vlosto Vičorovó

zo kulfurni komisi petro štefkovó

poděkovóní
Klub mominek děkuje ZŠ a MŠ Kobylnice zo možnost prezenŤace

klubu p i jejich okci Den otev en ch dve í, kde bylo i v ,stovo v, robk

žókť!ZŠ a tvtŠ KoUylnice.T letos se jim v robky moc povedly o kdo měl

zájem, tok si mohl něco hezkého koupit. Podpo il tok zóklodní i

mote skou školu o měl rodost znovédekorace do domu.

Žádost o p íspěvek na Moje vysněné h iště
Loni na ja e vypsala rada obce soutěž Moje vysněné h iště.

Soutěže se r]rčastnilo sv]imi kresbami mnoho dětí, v ,siedky byly
otištěny v jednom loňskj,ch čísel kobylnick!,ch listri a vítézné návrhy
byly vystaveny ve vyvěsce na hasičce. Následně jsme požádaii o
dotaci a obdrželi na hriště 100.000,- Kč zrozpočtu Jihomoravského
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kraje. V červnu letošního roku dojde k rea|izací dětského h iště
v parku p ed sokolovnou-v ,letišti. Abychom se však alespoň
částečně p iblížili privodnímu tématu: Moje vysněné h iště, snažili jsme
se v tomto duchu vybrat i herní prvky. Vysněné h iště bude v ceně
zhruba 270 tis Kč a chybějicí penize musí dodat obec.
Po delším zvažováni rada obce rozhodla obrátit se na všechny
obyvatele kobylnic s žádostí o finanční dar na vj,stavbu dětského
h iště na v letišti. Zdfuazíuji, že se nemusí jednat o horentní sumy,
budeme vděčni za jak ,koliv p íspěvek i v ádu stokoruny. Pro riplnost
uvádím, že na jakÝkoliv finanční dar bude sepsána darovací smlouva a
tuto částku si m žete odečíst ze základu daně z p íjmu.

Zap ipadné p íspěvky děkuje nejen rada obce, ale i spokojené děti.

Kulturní komise OÚ Xorymice ve spolupráci s místní TJ Sokol
po ádá

v neděli 15. června 2008 v 9.00 hod.

ů
'''!

v _

3. DETSKE OLYMPIJSKE HRY
Akce proběhne v parku p ed sokolovnou v Kobylnicích.
Děti ve věku 4 - 15 let se mohou od začátku června p ihlásit u sq ch
učitelri, fotbalovych trenérťt, nebo u pana Petra Beneše, Kobylnice 245.
Startovné 30,- Kč je nutno uhradit v 8.30 hod. v parku p ed zahájením
Olympiády. Účastníci budou rozděleni do čty věkov ch kaiegorií a mohou
se p ihlásit do kterékoliv z těchto disciplín: běh 900 m, běh 90 m
(mladším dětem traté zkátime), hod do dálky, skok do dálky, st elba ze
vzduchovky a na závěr soutěž o Pohár kále basketbalového koše.
Pro děti do t í let bude od 10.00 hod. také p ipraven soutěžní program.
Na všechny závodníky čekají medaile a občerstvení zdarma.
Učast na akci je na vlastní nebezpečí. Závěr olympiády cca. ve 13.30 hod,
Po adatelé si vyhrazují možnost organizačních změn.

Srdečně zvou po adatelé. Sportu zdar !!



-16-
A pro sportovce uvádíme p ehled nejlepších v kon .

rok 2006:

hod granátem
skok do dálky
běh 900 m

300 m
běh 90 m

45m
st elba 5x

rok 2007:

hod granátem
skok do dálky
běh 900 m

600 m
300 m

běh 90 m
45m

st elba 5x

37,2l m
372cm
3 min.33 sec.
1 min.3l sec.
l4,28 sec.
l1,45 sec.
42body

TondaNeva il 14let
TondaNeva il 14let
TondaNeva il 14let
Daniel Jindra 6 let
TondaNeva il 14let
Daniel Jindra 6 let
Bára Boháčková 1l let

31,60 m
330 cm
3 min.37 sec.
2 min. 26 sec.
l min. 18 sec.
l4,4l sec.
9,80 sec.
47 bodťt

JiííŽÁéek ll let
Jan Frámík 14 let
Eda Kotouček 13 let
Petr Beneš 9 let
Daniel Jindra 7 |et

Eda Kotouček 13 let
Katka Boháčková 7 lď
Ji íKopule| ll let

PETANQUE

V polovině května bylo dokončeno nové petanquové h iště v areálu
víceúčelového h iště.
Poprvé jsme ho vyzkoušeli po kuličkiádě a zjistili, že petanque opravdu
není nic složitého a v borné se p i něm relaxuje.
Pro všechny zájemce je petanquové h iště k dispozici zdarma, pokud
budete mít zájem o zap jčení petanquorr ch koulí, je možné sije zap jčit
za symbolick poplatek.
K návštěvě petanque Vás srdečně zvou správci hfiště.

Swe ! s:ťrom&t}
V dubnu 2008 byly p ivítdny nově narozené děti:
Terezka Valentovti, Markétka Klašková a J lie Novotrui
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