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Vesnice roku 2008
Naše obec získala v letošním roenit<u souteze vešňiě roku Čestné uznání za citlivou
ripravu pietních a ve ejn ch prostranství. Na tomto u znamném umístění mají zásluhu i

všichni, kte í reagovali na v zvu, upravili si prostranství p ed sv m domem. V den D byly na
h bitově v perfektním po ádku všechny hroby, díky obecním zaměstnancťrm byla na všech
prostranstvích vzorně posečená tráva, zkrátka dělali jsme, co jsme uměli ... všichni, Ale
zkusím to vzít trochu popo ádku:
Na ja e letošního roku rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že podáme p ihlášku do soutěže
Vesnice roku 2008. A z toho pro mě vyplynul nejeden rikol. Nejprve: napsat p ihlášku tak,
aby zní bylo naprosto zrejmé, že jsme nejlepší obec na Jižní Moravě; Nejd ív jsem
požádala všechny členy zastupitelstva, aby každ z nich napsal, co je podle něho na
Kobylnicích v znamného a čím jsou Kobylnice lepší, než ostatní obce. Potom jsem se
nechala inspirovat jejich post ehy a pustila se do vytvá ení p ihlášky. P i jejím zpracování
jsem si zopakovala, co všechno se u nás v poslední době změnilo (ale to je zase na jiné
vyprávění). Po několikadenním sepisování, opakování si, co jsme ve kterém roce vlastně
tvo ili, byla na světě devítistránková p ihláška.
Další rlkol se objevil v době, kdy jsme se dověděli termín návštěvy hodnotící komise:
p ipravit jim takovou prezentaci, která je p esvěděí, že my jsme ti nejlepší. A tehdy začalo
probírání fotografií z obecních akcí - jak kulturních, tak i pracovních. Vytvo ili jsme několik
alb fotografií: z oslav 700 let Kobylnic, z 1. obecní zabíjačky, a dále potom z pr běhu
jednotliv ch let. p ipravili jsme rn stavku kronik - obecních, sokolsk ch, hasiěské, p ipravili
jsme prezentaci pQektťt, které se u nás uskuteěnily nebo se chystají. Zkrátka udělali jsme
všechno pro to, abychom Kobylnice p edstavili v nejlepším světle.
Drlležité bylo také, abych v pr běhu návštěvy komise dokázala jak já, tak i ostatní členové
zastupitelstva vyzdvihnout naše kladné stránky.
P iblížil se ten d |ežit den, vyzvala jsem Vás všechny obyvatele ke spolupráci p i p ípravě
Kobylnic na hodnocení. Dohodli jsme se členy zastupitelstva, kdo má možnost se častnit.
Vzhledem k tomu, že komise p ijela kolem poledne, nechtěli jsme b t špatn mi hostiteli.
Vycházeli jsme i z toho, že s prázdn m žaludkem se špatně hodnotí (a p epokládali, že
s pln m se bude hodnotit p íznivěji).
P i obědě jsem členy komise p ivítala a upozornila je na kobylnické p ednosti. Po obědě
jsme se vydali na krátkou procházku po obci, kombinovanou s projížďkou. Komise byla
naprosto uchvácena naším h bitovem. V klubovně se jim také líbilo, ale její okolí
nepovažovali za dostatečně reprezentativní, knihovnu ocenili, zdála se jim však malá. Poté
následovala prezentace v zasedací místnosti obecního adu. Zajímali se o mnohé
z vystavenl ch materiálťr. Na závěr jsme se šli podívat do parčíku u školy a vyfotili se u
Poklony vedle pomníku padl m rudoarmějc m.
Vyhlášení v sledků soutěže na sebe nedalo dlouho čekat. Hned za t den byly v sledky
vyhlášeny na tiskové konferenci Jihomoravského kraje. A slavnostní akt s p edáváním cen
se uskutečnil 25. srpna 2008 ve vítězné obci - ve Vískách na blanensku. P i své návštěvě
Vísek jsem samoz ejmě porovnávala a p em šlela, čím asi byly Vísky lepší, že p esvědčily
komisi a zvítězily. Jsem p esvědčena, že Kobylnice mají na vítězství, Chce to jen trochu víc
štěstí, o hodně víc v mluvnosti p i sebechvále a možná něco jen trošičku v jimečného, čím
vybočíme z ady.
P i slavnostním vyhlášení jsme se určitě neztratili, bylo moc dob e, že o nás bylo slyšet,
Obdžela jsem pro nás všechny kobylnické Čestné uznání. To bylo doplněno finančním
darem od Jihomoravského kraje ve v ši 10.000,- Kě. Je o nás psáno také v publikaci, která
byla vydána právě u p íležitosti slavnostního vyhlášení vítězrj soutěže Vesnice roku 2008.
Knížečka je k zap jčení v obecní knihovně nebo na obecním adu.
Paradoxně jsme trochu doplatili právě na svoji pohostinnost. Tím, že jsme komisi pozvali na
oběd, p ipravili jsme se o část cenného času, kdy jsme mohli provázet komisi po
Kobylnicích a chlubit se vším, co je u nás pozoruhodného. Ale nebyl to jedin důvod, proč
jsme nezvítězili, ani nezískali ocenění o stupínek v znamnější, nap íklad diplom, některou
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ze stuh nebo mimo ádné uznání za některou oblast našeho kobylnického života, Dalším
dtjvo_dem byla naše nezkušenost y_ s9utezJ, Óekali jsme, ze se náó tómise, po seznámenís naší p ihláškou, bude více ptát, její členové však preváznó čei;ii-il co je samiupozorníme. No zkrátka, hodnoceni' jsme 

.zažili poprvé a z mého |ónrcou jsmé nebylidostateČné v mluvnÍ, neuměli jsme doitatečně zdrjráznit nase piéonJ.ti, uv"r,uarit se. Alenic není zhaceno, pokud se rozhodneme r]častnit se i v prištím iócá, ziĚíiri isme ,;ar< tochodí" v soutěži a určitě toho dokážeme využít. | " ' - --' -''-r"'

Dana Šmídová, starostka

Z tiskové zPrávY Jihomoravského kraje otiskujeme kompletní v_ sledkovou listinu včetně informací o
umistění jihomoravslo. ch vesnic v minul ch letech.

V rámci krajského kola jsou udělena následu.jící ocenění:o zlatástuha-VÍTĚZKRAJSKEHoKoLA-obecvÍ KY. modrá stuha -za společensk život- obec LUŽICEo bílá stuha - za činnost mládeže - město ŽOÁNlCro zelená stuh a - za pééi o zeteň a životní prost edí - obec NIKOLČICtr. oranžová stuha -za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec HLOHOVEC

V rámci krajskóho kola krajská hodnotitelská komise dále udělila:. diplom za vzornó vedení obecní knihovny - obec Mokrá-Horákovo diplom zavzorlé vedení kroniky-obec Cetkovicc. diplom zarozl,ijení lidov ch tradic-obec Dambo iceo diplom za kvalitní květinovou v zdobu v obci (F.ulínova cena) - obec Šitbo iceo mimo ádné ocenění za péči o kulturní dědictví - městys Lomnice

Hodnoticí komise jihomoravského kajského kola soutěže též rozhodla o udělení následujících
čestn ch uznání těmto obcím:

o čestné uznání za v jimečnou vesnickou po politost - obec Drahonín
a

a

a

čestné uznání za ojedinělé ochotnické divadlo v p írodě - obec Hlína
čestné uznání za citlivó začlenění sakrálních staveb do krajiny - obec Hnanice
čestné uznání za velmi zda ilou obnovu p íhraničí - obec Jevišovka

1999 obec OleŠnice (okes Blansko), vroce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a vroce 2005 obec
Bo etice (okres B eclav).

VÍtězi jihomoravského kajskébo kola_ se v p edcházejících letech staly nasledujíci obce:
Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002),Želetice (2003), Sivice (2004), Bo etice (2005), Kobylí
(2006) a Terezín (2007).

DEN DĚTi
Restaurace "za kovárnou" a místní sdružení oDs kobylnice tímto děkují všem občan m,
kte í svojí r]častí na oslavě Mezinárodního dne dětí koňané v parku p eá Sokolovnou dne
31.05.2008 P isPěli ke zp íjemnění atmosféry krásného sobotniho odpoledne, věnovaného
p edevším dětem, plného r zn ch soutěží pro děti a zakončeného skvělou country
zábavou, o kterou se postarala, nám již známá, hudební skupina ,,Šnr". o večerňí
hudební záŽitek se postarala kobylnická skupina Flash. Velk dík pat í také paní Valachové
a našim maminkám - Pet e Boháčkové, Světlaně vašíékové, Lucce Trjmové, Lence
Mazalové, Daně Pasty íkové, Romaně Kameníkové, Jarmile Kučerové st. i ml., které se
věnovaly jednotliv m dětsk m soutěžním disciplínám, vě. spravedlivého vyhodnocení a
ocenění našich nejmenších. Nesmíme samoz ejmě zapomenout i na naše muže, kte íse o
tento pěkn den zasloužili a jsou jimi: pan Aleš Tťrma st., Aleš Tťrma ml., Zdeněk Valach,
Ji a ?id1, Jan Fojtík, Jan Hrazdira, Marek Roháček, František Kučera. Radost z p íjemně
prožitého odpoledne jsme,měli nejen my dospělí, ale pedevším děti, ze kler ch
spokojenostjen vyza ovala. Žádné dítě neodešlo z této akce domťr bez nějakého dárečkit ěi
laskominky. o zábavu a zpest ení tohoto jarního odpoledne se zasloužil i pan chlup, kter
Y999!Ty děti nejednou povozil na sv ch ponících a kterému tímto také srdečně děŘujeme.
P lkládáme také i pár fotek pro oživení vzpomínek, které krásnou atmosféru proŽitého
květnového odpoledne jen stvrzují. Rádi bychom p íští rok tuto akci s ričaští všech
kobylnick ch dětí i občanr] opět zopakovali.
Těšíme se na Vás.

více takov ch p íjemn ch okamžikr] a hodně štěstí v dalších dnech p eje za všechny

Petra Fojtíková
p edsedkyně MS ODS Kobylnice

3. dětské otympijské hry v Kobylnicích
P íjemné letní počasi v neděli 15. 6. 2008 bylo jako stvo ené pro konaní 3. dětské olympiády. Témě
dvacítka po adatelri od rána netrpělivě vyhlížela hlavní aktéry _ kobylnické děti. Ďiky posilam
z Prace se jich nakonec dostavilo celkem 35. Taktak se nifun poda ilo obsadit 4 věkové kaiegorie.
TÍm větŠÍ Šanci vŠak závodnici měli vybojovat některou ze šedesáti kovov,.ch medaili vpěti
sportovnich disciplínách. A ti, kte i se neumístili na stupních vitězu, stejně nakonec obdrželi medaili
PamětnÍ, vyrobenou v keramické dílně pana Michaela Konečného. Pat í mu mrij vellc dík, stejně
jako i ostatním po adateltlm, ať už na sportovních stanovištích, u zápisu, u občeistvení, za hudební
aPaíaturou, Či u programu pro nejmenší děti. Nebudu teď všechny dospělákyjmenovat, protože svou
podporu mallilm závodníkum vyjád ili i ti, kte í p išli jenom farrdit. A myslím si, ze ti tobynieti
obČané, kte í si arri v neděli dopoledne neudělají čas na ričast p i takovéto zajlmavé akci, mohou jen
litovat.
pokud se roáodneme v budoucnu pokačovat v nové tradici Dětsh.ich sportovních her
v Kobylnicích, véíim, že závodníkri bude několikanásobně více než po adatelri.

S pozdravem,,Sportu zdar !"
Petr Beneš

r čestné uzaání ze dlouhodobé uskutečňování programu obnovy venkova - obec
Kozárov

o čestnó uznániza podporu st ediska ekotogické v chory Rychta - obec krásenskoo čestné uznání za cílevědomou činnost v obiasti kultury a siortu - obec Lažanyo čestné uznáníza péči o mladou generaci a kulturní atoicwr- městys Lysiceo čestnó uznání za soustavné zlepšování podmínek pro seniory - obec Násedloviceo čestné uzaáaíza p íkladn p ístup k agroekologiii - obec Nenkoviceo čestné uznániza uskutečňování programu obnovy venkova - obec Rašovo čestnéuznánízasoustavnoupodporufolklorníhosouboruHan sek-obecŠakviceo .iestné uznáníza mimo ádnó rlsilí p i integraci menšin - obec žastávkao čestné lznáníza rictu k místním tradicím - obec Želetice

. .VÍtěz krajského kola posfupuje do kola celostátního. obec z nynějšího Jihomoravského kaje sevtistorii stalajiŽ celkem pětkrát celostátním vitézemsoutěže Vesniceiotu v prvnim ročníku v roce
1995 to bYla obec Telnice (okres Brno-venkov), vroce 1996 obec Vratěnín 1Ótres Žno;mo1, vroce
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Letošníhodymělyhnedněko|ik"mazměnapafL:u,mámnamyslitu
pomyslnou kolonádu, co tv: i chodník ryě ujicí k h-ospodě. JÓ to určitá ;Éd ;i. myslím si, žeŠPatn náPad to nebyl obměnit tímto park. Další zvláštnost byla počáteční schliÁa stárku nečekaně
btzy a to uŽ zaěátkem května.. Schrize se_nechala vyhtásit u .o"t t*. , ti., z" tao *a zájem jít letos
stárkovat, ať se dostaví v dan;Í.den a hodinu ao partu. Vyšlo to poar. nusi.r, pi.ástav...p išli mladí,p iŠli i ti starŠi, kte i jeŠtě nebyli ťeba stárkovat a tak jsme se pomalu ruíai ..rrar"t. Z počátlat
j_'*,"l^YlT 1|9'} lě:iě 

p ed hody, jsme se schazeli aennc I p eito, že tyi uiustnl]estc školní rok,
KoYz Jsme se zaeab scházet, Pat í dík i rodič m mlad ch strirkri za tolerantnost, kd} pouštěli svojeděti, abY mohli trénovat a pilovat, aby nakonec všó dobre dopadlo. a tr"ti- i'utouym větším
zPest ením bYla sobotní drťba_ ptasete, kterou provádět tetr spaen a rraartin ovoraeek, a také
nezapomenutelnli ,,čuník" u_p9ťíri Lukáše Žáčka. Jim patň také v;k}i dík za toto, možnrá" zavedení
nové ,,tradice". MYslim si, že lidi se u toho pobavili a bylo to ,*. nÉ.o nouerro, n!"o;iného, 

"o 
,"

t eba uchytí a do budoucna bude nedílnou souč,ístí ,ábu,,, u nrás v kobylnicích.
A nYníjeŠtě Par slov o zaČátku,.. Jak to vlastně všechno začalo? S nomar,"m špondremjsme se sešlistím, Že bYchom mohli udělat nčjakou tu prrnri schrlzi, kde se bude oar^resit co ajak bude
PokraČovat. První schťrze se vyda ila a pote se roáodlo, želá a Roman p,i.;a"r. 

"a 
rrra*í. Stálo nás

to_ h9dně starostí i nerv , a to nejen nás, ale i naše blizké. Ali nakonec jsmÉ d;ádl 
".ěrně 

dob ea!.ao t9n99 
,Jak 

jsem jiŽ zmiiovala, mladí se učili tancovat i zpivit a starsi oprasin zapomenutésloky písniček. Da ilo se n,á-.:í_.. a^vjc- P i zpěvu jsme skladali retězy n" o'rootu jak do sálusokolovny tak i do parku, vytva eli ružičky a tuozui t*e mašličky, kdJ 
";;d.Ňtehě k hodťrmpat í, jak ty našpendlené - p ipravené na tzv. ,,mašličkouou.. n.bó ty s drátked které se později

dávalY na rozmuy.ny, jež spoluobčané dostávali od našich strárku p i ,Ían, 
".-il"Jv. 

Část rozman nvěnovala Paní Králová, které tímto také děkujeme. P ipravy pokračovaly a najeánou jsme se octli
v době asi 3 t dnri P ed samotn; m vyvrchoiením kobylni-clc ch hodri. v tutó dobu jsme jeli doBo etic k Panrr Michnovi pro víno (které mimochoaem sthailo ver*y ,irpo"r,, a..pot .o ." t .no
dostalo za ohlasy). Poté se starl<umještě lépe zpívalo azaěalo.. poráaoe t eoóuui,]u.rr,ani,,, utv na,
bYlo^ na zabavách a p i prťrvodu.po ádně slyšei, aby každ občan věděl, že nastal'Ěas kobylniclo. chhod a stárci se umí postarat o zábaw.
Kluci se postarali ve čtiŤtek.: ip,:i l_.. 

májy a o p ípravu věncrl, které holky pak nazdobily,
Spolupráce mezi starky byla..dobrá, kdyžkažá p iložil ruku kdíIu... S p ístoviml ďchuJí do toho,p ljehotovo - opravdu se da ilo.
Pomyslaou pomocnou ruku_ p iloŽili i další spoluobčané. o postavení máje se zasloužilo hned
někoJik lidí.- pan Kinc, ktm.i poskytl je áb, Ondra Beneš, lteryl ma3u stave1 aiatJv neposlední aděqan VotáPek a Pan Bedná , kte i.pomohli s.upevněním spieky k máji a cekávě asisŇaii p i stavění.T*é !]":l z ad strirku byli u této události pritomnl a iripraveni Óo*o.i, tÁ tvrJ pot eba. Holky
mIiju čistilY a zdobily. V pátek odpoledne OoSto t samoinemu postaveni Áa:"_Áilr:vntaky menši
změna oProti minul m letrim, ale situace nám jin termín nedóvolila. I tak si *v.iirr,, že kdo chtěl,
čas si na tuto podívanou udělal. I p esto, že ním áo zdobení máje pršelo a nenéJ ozaou y vzaly za
sYe, 

1eŽ 9e špiČka zaplachtovala, nakonec vše rlob e dopadlo. va;a staa u *y ,. -otiirrydat směrem
domri p ipravovat se na večemí zábaw se skupinou Flaih.
Sobotní doPoledne jsem proŽila v,duchu časóvého presu a za izovr{Lrrí posledních záležitostí kolemhod , a tc.dost podstatnlich-vyzvednuti krojri z Ji íkovic od paní práralo - iakJvJ,rrJ*tí karafiátli
ve Slapanicich u parra Musila v zahradnictví.
Po poledni se sešli strirci, aby mohli.začit se zvaním po obci, v doprovodu pisniček z roálasu, které
PouŠtěla.Paní Ustohalová. Za to také pat í diky - Ža zajisiěni riua.tnitá áop.ovoáu. rake toh,lesobotní'zvaní byla změna oproti minul;im.okt*..,vzáy se zvalo 

",r.aeiii"p"r.dne, ale po
dtskuzích s mistními občany jsme se jako stárci usnesli, že není špatnli nápad,, zvát ii v sobofu. DvahlavnídrivodYbYly,Žesevnedělizvalonahody,kteréprobitralylakurototuiativneoeri (vím,že
hlavní část hodri je vneděli, ale zábavyjsou Óba dva dny) u arurr1l dťilJj;;, Ze st,nrci se po
sobotní zábavě asPoň dalijakoby dohromady a nemuselo sé se zvaním spěchat, aby se stilrlo do mše

svaté. Tohle talrY PovaŽuji za dobrou změnu, i když nemusí se rnnou každli sdílet tento nazor, alejá
si za ním stojím společně se starky.
Sobotní ábava se zpoČátku ubírala směrem jin m, než jsme si p áli... P áli jsme si zábavu venku
vparku, nakonec nám nebylo ze strany TJ sokol kobylnice vyhověno, proto zábava byla
v sokolovně. I P es toto nedorozumění bych ekl4 že zábavanakonec áopadla dob e. V tombole bylo
sPoustu dárku i díky sponzorrim... P i sobotní zábavě bylo p es 50 qfher a navíc ještě priholní
P ekvaPení a to jiŽ zmiňovaná dražba prasete . Zača|o se dražit na ěástce Š00,- a nakoněc se vydražilo
za 1050,- korun a vydraŽilje_pan Rudoleclc . Jakjsemjiž uváděla nazaěátkl,považuji tent,o nápad
za dobry a uvidíme, t eba se rlo budoucna uchytí a vznikne z něj tradice, která bude soueastí kaza ch
hodri, I na tento nápadjsem slyšela dost kladnlich ohlasri (bud'-to byl opravdu dobr ,nápad, nebo mi
opak nikdo nechtěl sdělit...) Povedla se jak mašličkovr! tak i tombola a myslím si,Zet<Ázay si p išel
na své a kaŽdl zhostu se dob e bavil...Tento sobotní večer nátn kposlěchu a tanci bíflá skupina
Impuls.
V neděli bYlo dopoledne volné jak jsem již uváděla d íve a proto bylo alespoň dostatek času na
P ÍPravu a obleČení hlavně holek do krojri. Pro p edstaw oblékráni do d-árnskéhó koje trvá zhruba 40
minut. Potéjsme se všicbni starci sešli u našeho domu, abychom společně mohli doiazit ke zvonici a
s ostatními obČany trávit Čas p i mši svaté. Mše zaéalave 13,30 hodin a trvala necel; ch 45 minut. po
mŠi jsme se vydali spoleČně opět k našemu domu a zde se jak stárci tak i muzikantiobčerswili. poté
se mohlo začít s pruvodem o!cj., Letos nárn počasi opravdu p álo a vyšli jsme hned napoprvé
(oProti.hod m p ed 2 roky to byl rispěch-tehdy totiž pršelo), p ed našímjsme sizatancovali pisnien
jako_stárci, Potéjsme vyzvalimoje rodiče,jakožto rodiče hlavní striLrky, ápo tanečku se vydáli najiž
zmiňovan; pruvod obcÍ. Další zastaveni byla na autobusové zastávce, dálju hasičky, na k ižovatcě u
obchodua nakonec u bytovek. Poté se naše kroky ubíraly směrem kparku, kde-se pokračovalo
vodPolední zábavě. Celou_nedělí nris hudebně doprovazela kapela liomobojani, pó odpolední
zábavějsme se šli fotit na h iště a potom šli stá,rci ke siárkám na ve8e i.
Večerní z1!1v1 byla stejně jako odpolední v parku u sokolovny a ekla bych, že vyšla také dob e.
NástuP starku byl v 20,30 hodin a vyda il se absolutně bezchybně, z čehoi jsem jako hlavní strirka
měla radost, a potom uŽ jsme se bavili všichni dohromaay, jak mladši tať starší, jak dámy, tak i
pánové, jak strirci, tak i hosté, povětšinou spoluoběané. V neděli bylo p itomno 130 lidi na večemí
1lbav , coŽ se celkově považuje poměrně za rispěch. Opět na vseciury čekala bohatá tombola.
V neděli bylo malo lidí a hodně cen, které byly stejně jako v sobofu vystaveny, takže si kždli mohl
Prohlédnout dary, které bylo možné v tombole vyfuát. Tímto bych ještě jeánou ráda poděkovala
sPonzorum a vŠem dárcrim, kte í jakkoliv p ispěli do tomboly. P i tomb-ole isem vidlla spoustu
rozzá en ch směvri a radostnl ch pohledri, že něco vyhráli, ať už to byla nějaká maličkost, či něco
na zub nebo k pití nebo hlavni vYhra. ,.
Já sama za sebe mám hodně dobr pocit z hodri, i když skoro vždycky se najde nějak člověk, ktery
je_nesPokojen , ale letos jsme do toho dali opravdu, co nejvíc jsme moili. blouho jsme trénovali a
Pilovali, abY vŠe vyšlo tak jak by mělo a abychom se bavili nejen my starci, ale i víichni, kdo se na
nás P iŠli podívat a také ti, kte i nám fandili a dodávali sílu abychom vše dotahli zdámě dokonce.
Ráda bYch Poděkovala všem, kdo se jakkoliv podíleli na p ípravě, nebo samotném prriběhu hodťr,
vŠem kdo nám p áli poČasí, také maminkárn nebo babičkám, které pomahaly starkam do krojri a
vŠem, kdo P ispěli finančně nebo hodnotně na letošní hody, HODY z0b8. Necňcijmenovat všecíny,
ktenim Pat í náŠ dík, abych na někoho nezapomněla, nebo se někoho nedotkla... Všem vellc DíĚi

Eva Daňková ml. - }rlavrrí stá,rka letošnich hodri

Kobylnické hody z hlediska adového návštěvníka:
LetoŠní hodY, stejně jako již několikrát v posledních letech, provazela částečná nep ízeň počasí, která
začala vpátek pi zdobení a stavění máje, pokačovala pi páteční zábavě, která musela blt
v sokolovně, a vywcholila v sobotu, kdy sice už nepršelo, alebylo dost zima.

|l .t :l 9tranu si myslím, Že právě v sobotu v sokolovně byla perfektní náada, v kole zpíval
kdekdo dlouho do rána a bavili se všichrri perfektně (|inak by iam nevydržeti tak álouho). ťo by
venku asi nebylo, protože by nás zima určitě zahnala dom mnohem d iv.



Starcl,zjďouži velkou pochvalu!!! Ta dlouhá p íprava byla nejen vidět p i tanci, ale p edevšímSLYSET P i zPěw. Na rozdíl od mrnul ch let je byio ďyšei, mělibohatší repertoar pisnieek. A víno,
to bylajedna radost. klobouk dolri, vydrželi 

""ie 
nóay uiěluli kobylrricím čóst.

Kapitola první:
P ed dvěma lety proběhla denním tiskem iníoímace, že Jihomoravsl k]aj chystá dotační titul
PodPorujÍcívstavbu dětshch h išť. Rada obce vyhlásila soutez rvroiá ňrisĚ'in,i, ao xteré Je
mohly zapoJit děti kresbami, ale i dospělí w mi nápady - nakreslen mi, popisám a podobně.
zapojily se díky škole jen děti, ale o to byly jejich nápady pó.t'r"isi u cennéiíi
S vYhodnocovánÍm měla mda obce potom těžkou práói, protoie áodpt,i na vntezstvi lylomnoho. Svt ledkem soutěŽe jsme se seznámili vListech'na jaíe 2o:oi a na nástěnce u
hasičky.
Kapitola druhá:
vyp aco\iEli jsme Žádost o_dotaci a podali ji ve stanoveném termínu na Jihomoíavsky kraj,
ObdrŽeli jsme dotaci ve raŠi 1O0 tis. Kč. Ziskání dotace a navíc vtéto vši nebylo zdalekasamoz ejmostí, vzhledem.k_tomu, že. máme na kraji vlivné p íznivce tvtomio próaoě nejen
Lubomí]a Šmída, ale i Marii Cackovou), se nám to poveOto.
Kapitola t etí:
P ed radou obce stál kol umístit dětské h iště ,do Kobylnic'. stanovit místo, kde bucle dětskéh Ětě realizováno. Naše p edstavyse postupně p ibližovaly konečnemu s-Ňu'- nejpíve jsme
Plánovali z Ídit dětské h iŠtě za víceričelov m ňrištem. proti této varianté mtuvita zejména
skuteČnost, Že cesta k parku a posezeníp ed sokolovnou vede po hrázi potoka a cesta po hrázi
Poloka není bežPeČná Pro děti bez dopíovodu rodičri,... Další variantou uyn móžnost postavit
h Ětě, na místě stávajícího parčíku p ed íotbalisticlďmi šatnami. iňti iéi; vaiiante hovo ilazejména skuteČnost, Že pozemek není ve vlastnictví once a zásouovániioňorovny by bylovedeno Po stávající komunikaci a nedošlo by ke zklidnění parku. z mno6a oisxuzr vypiynulo
konečné umístění h iště tak, jak ho máme ted'.
Kapitola čtvrtá:
Do hry vstupuje cel areál palry 9 sokolovny. Na posledním zasedání zastupitelstvia obce
v ptosinci loňského roku p i projednávání návthu rozpočtu obce na rox zoos vinásli členové TJsokol kobylnice p íhodnou p ipomínku, zda by nebylo možné v,o.poau 

"yei"rit 
částku nacelkovou lip avu tohoto rekreačního areálu. po k átké di kuzi oyr naxdnec;e.;icn navrn prijat.

Kapitola pátá:
Rad6 obce schválila Podání Žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova Jihomoravského klaje
1_a _ o11vu ve ejného p]ost anství - právě tohoto pá ku u sokoiovny.
Naše žádost byla rispěšná a opět díky vlivné p ímluvě, na kterou ie m žeme vždy spolehnout,jsme obdtŽeli dotaci ve v, ši t55 tis. Kč.
Kapltola šestá:
začali jsme, vybímt prvky pro dětské h iště, zjišťovali jsme u v,robcri, které prvky jsou
nejvhodnějši které jsou pro nás cenově dostupné, co se nám oo parí,u vejde a iejména, co setam dětem bude líbit. Lámali jsme si hlavu tím: Co je to vlastně h ištďsnťr? lnspírace bylo
neP eberně ze soutěŽních v kresri, museli jsme je však zkoordinovat,.iiatit, xJo ty vysněné
q1olfz_ačkv_wfbí a talq na které z nich budeme mít dost peněz. P i w'lciu ii'nie oueli mnoho
dětslo. ch h iš( porovnávali jednotlivé prvky, rrlzné v ťobce a v neposleóní adt i ceny.
Kapitola_sedmá:
ZaČala se scházet Pracovní komise sloŽená z Členri tady obce a členrj TJ Sokol, která seza,bvala koneČn m vzhledem V letiště. Řešili jsme otáz-ky parkovári, prij".Ju ksokolovně,péče o vybavení parku.
SouČasně byl vypracována tudie možného vzhledu V letiště a projektová dokumentace nastavbu chodníku p es park,

Po několika schtjzkách komise a následňém setkání v, konného v, boru TJ sokol Kobylnice
s adou obce bylo dohodnuto konečné ešení chodníku, p íjezdu ksokolovně a parkovacích
míst u hasičky.
Kapitola osmá:
Po mnoha zhlédnut ch dětsh. ch h ištích v Brně i okolí jsme schválili, jak bude vybaveno naše
h iŠtě. A jako v mnoha p ípadech i tady se nám vyplatilo, že jsme dali na radu jednoho tatínka,
kter nebyl tak p íliš $ažen do v, běru a dokázal se na to podívat s nadhledem (možná
z pohledu děti pro kte é jB h iště určeno) a poradil nám, že kdyby on byl dítě, utčitě by se mu
líbila lanová pytamida (ted'zjišťujeme, že měl p avdu a pyramida má velk spěch).
objednalijsme h iště a dohodli teímín, dokdy bude dokončeno.
Vté době také rada obce schválila nápad oslovit všechny íirmy prisobící na katastíu naší obce
s žádostí o dar na \^, stavbu h iště a prost ednictvím kobylnick ch list i všechny obyvatele.
Kapitola devátá:
Rada obce wbíala dodavatele stavby chodníku a stavba začala. Jako každá stavba, ani tato se
neobeŠla bez problémri a komplikací v jejím prriběhu. Pokud pominu všechny problémy vzniklé
ze vzájemn ch animozit, bylo pot eba ozhodnout, co se star m chodníkem p ed sokolovnou,
návaznost nově dláŽděné zásobovací komunikace na vybetonovanou plochu za sokolovnou,
umístění nové komunikace vedle stávajícího oplocení p ed šatnami íotbalist , nosnost
zásobovací komunikace pro je áb zajišťující každoročně stavění máje na hody, odvodnění
areálu i p ilehl ch nemovitostí..... a plno dalších nezbytn ch drobností.
A tady jsme se dostali tťochu do Časové a prostorové tísně, protože nám začala kolidovat
montáŽ dětského h iŠtě se stavbou chodníku a zásobovací komunikace. vícholem bylo, když
drobné kamínky pod věž dovezli ve stejn den, kdy byly čerstvě zabetonovány obruĎníky ňa
p íjezdní cestě. Ate díky vst ícnosti a dobíé v li se povedlo problémy vy ešit.
velká Škoda bylo, Že e nepoda ilo konečnou pravu V letiště dokončit p ed hody, Ale protože
jsme veŠkeťou dokumentaci a dalŠí podklady k ripravě parku začali vy izovat až po p iznání
dotace v rinoru letošního roku, nebylo v lidsh. ch silách zajistit vše do poloviny prázdnin.
Kapitola desátá:
První sklouznutí na nov, ch skluzavkách si užily ty děti, které se častnily bligády a rorvážely
kamínky pod věŽÍ uŽ 25. Července. A vribec nevadilo, že je odtud zahnal déší protože věděly, že
od ted'už se m žou klouzat kdykoli,
Kapitola jedenáďá:
T ešničkou na dortu byl sponzorsh, dar íirmy květ pana lng. vrbase, věnoval nám travní
kobe ec, kter m se vzhled parku píoměnil jako mávnutím kouzelného proutku, l když
místosta osta a obecnízaměstnanci by o tom 

"mávání 
proutku'jistě ekli své, protožejen díky

jejich píácije trávník krásně rovn a roste bez problémrl.
Kapitola dyanáctá:
Vzhledem ktomu, Že h iŠtě íungovalo naplno již od 25. července, bylo slavnostní otevení
p edevŠÍm spoleČenskou událostÍ a p ojevem díkrj všem, kte í se jakkoliv zasloužili o jeho
rn, stavbu, p edevŠÍm zástupcrim Jihomoíavského kraje a dárcrim. A protože naší tradiční akcí
je D ňové odpoledne, spojili jsme otev ení h iště s d ňovou slavností a dob e jsme udělali.
každ , kdo se D ňového odpoledne zríčastnil odcházel jistě spokojen , protože všem
p ítomn m p álo poČasÍ, děti se dob e bavily s veverkou i na atrakcích, kte é pat í k Rodinn m
pas ma p ivezlajessebou nanávštěvu Mariecacková,kp fiemnéatmosíé edětíidospěl ch
p ispela p úemná hudba,.. zkátka p úemné odpoledne (ale o tom i na jiném místě Listri).
Kapitola t ináďá:
Kdo chodí po V letiŠti soteven ma očima, jistě mu neuniklo, žeriplnému dokončení stále
ještě něco chybí. Je to ale tím, že sebelíp zpracovan p ojekt nemusí b t vyhovující, pokud se
p i jeho realizaci nebeíe ohled na pot eby jeho budoucích uživatelri. P oto jsme po dohodě s TJ
Sokol upustili od instalace oplocení, kteíé bylo v privodním projektu, doplnili ve ejné osvětlení,
kteté v p ojeku nebylo vr)bec, upravujeme stávající mobiliá , aby vyhovoval současn m
pot ebám, kromě ve ejného osvětlení, je t eba v prriběhu podzimu, nejpozději na ja e p íštího
íoku dokončit sadové praly osázením ke ri a stromri. A v p ištím oce vymyslet zplisob, jak
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uPravit terén mezi stoly a lavicemi, aby e alespoň vzdáleně blížil íepíezentativnímu trávníku
okolo ptolézaček a p ed sokolovnou.
A ávěr - nebo spíš nov začátek:
Ted'je V letiŠtě k disPoziCi všem, Je dob e, že v létě bylo v provozu od rána do večera. Bude
záležet na nás všech, jak ho bucleme vylžívat a jak bude vypadat. Je na nás dospěll ch,
abYchom dokázali usměrnit děti, ktelé roznášeJí kamínky - dopáiovou plochu - široxo oatexo
Po celém Parku i po cel ch Kobylnicích. Je na nás dospěl cň, abychom dokázali usměrnit i
sebe a odhazovali odpadky jen do nádob, které Jsou k tomu určeny. Je na nás všech, abychomjezdili motorov mi vozidly pouze po cestách, které jsou k tomu určeny. pokud se budeme
k.za ízení chovat jako k vlastnímu majetku, bude nám sloužit k všeobecné spokojenosti,
UŽÍvejme V letiŠtě každ den, v létě v zimě podle chuti! Ať se opot ebovává v máximální mí el
opot ebení vypovídá p íznivě o prospěšnosti vybavení parku. Smutnější stránkou jsou ale
záměrná PoŠkozenÍ, ať z nedbalosti nebo z hloup-osti a ješiě hri ze zlé vti'le. Heouo,me itrostejni
(díkY Vám, kte í nejste) ktakovému jednání. Pokud budeme muset vynakládat nerimělné
1álladV na oP avy a drŽbu stávajícího, nebude se nám dostávat na datší pot ebné investice.
Rekapitulace:
Chtěla bych tímto poděkovat za impuls, kter, vzešel od Sokolri k ripravě V letiště. občas se
stává, že c_hroniclry existující nedostatlry ani nevnímáme a opravdu chybí jeň mal impuls pro
velkou změnu.
chtěla bych tímto poděkovat radě obce a její al(tivitě v podobě soutěže Moje vysněné h iště,
která se potom už stala závazkem, že to vysněné h iště oprav<lu musíme vybudovát.
Děkuji také vám všem obryatelrim, kte íjste měli hodně pochopení, když byl park v nejžhavější
sezóně rozkoPán. VaŠe trpělivost a časté povzbuzení Uyty to, có pem potróóuuru k dokončení
celého díla.
Sokoltim děkuji jeŠtě jednou, a_to za vst ícnost a pohotovost p i ešení problémri vznikajících v
!r!_Eh! stavbY. DÍky jejich vst ícnosti se nemusela stavba nikdy.astavit, ale byli jsme Jchopni
ešit kolizní místa ze dne na den.

DÍkY si ulČitě zaslouŽÍ i zaměstnanci obce, kte í se na konečné ripnvě zasloužili nemalou
měrou. Jejich pracovní nasazení vrcholilo právě p ed slavnostním owiranim. Jejich zásluhou
bylo v letiště upravené a reprezentativní a lehce se daly p ehlédnout i maté neooááxy.
Jako poslednÍm, nikoliv vŠak d leŽitostí a v znamem, uvádím sponzory dětského h iště. velké
díkY Pat í také Vám vŠem, kte í jste íinančně p ispěli na v stavbu, pii slavnostním zahájení,
lsrem zdtiraznila, že nebyla d ležitá v še p íspěvku, ale dobrá v le, se kterou byl da posMnut.
P e to bych vŠe troŠku opravila: bez těch velh, ch sponzor by se částka uleité nevysplnáa ao
v še témě 120 tis. Kč.

DÝňové odnoledne
Dne_6,9,2008_se konal jŽ.l-.r9čn,lk dliňové p ehlídky. Každ m rokem je p ihlášeno stiále více
wldoben ch d ní. Jako vza.v o{1 dvě kategoriě, jednotiivci u,Ódiny. Vybr.t Ó fiiŤší bylo i letosvelmi těžké, vždyť každábyla něčím zvtáštní a už jenom nápaa co z áane a nc w"órit byl rižasn .Hodnocení se áČastnilo hodně návštěvníkrl, ktei neměliprirrrasenou zaáou át"i, trrrr. v sledky
byly nezávislé.
Každ , kdo_byJ p ihlášen,_ dostal mal dárek. Dorty, které byly jako první cena, nám dodala
sponzorsky Radka Houbová, za což ji děkujeme,
Vyhodnocení dl ni: Jednotlivci: 1. místo Anetka a Kris| nka Tolarovi

2. misto Sandra Rotrekiová

Rodiny: 1 .1;,T' i:i#ii*'.tŤ.n"'u
2. místo Valáškovi (Dáda a Vojtíšek)

Letos,.tak jak v loni, jsme ., i;ffii"'ffj"3 li :'ékTiiláli ,,člověč.e nezlob se..nakeslené
na parketu. ZriČastnilo se 26 dětÍ. Jelikožjsme měli vytvo enou vct i hrací ptocnua dětí bylo více,museli jsme hru zrychlit tím, že jsme počt na hozené liostce nasobili t ikrát.
DikY Jarmile_KuČerové jsme měti pro taZae dítě, které hrIí{o nebo se nějak zučastnilo hry, čokoláduMilka a první družsfuo dostalo ještě navíc ovocné cukrovinky.
Prvni.vdomečku byly: Lucka Benešová, Linda Benešová, Bara Pešková a Daniela Jind icbová. CovŠak bYlo nejkásnějŠÍ na tomto 

9d!.ob_ani bylo to, že počasí bylo p ímo letní, otloha bez mráčkrl, atak se v Parku mohlo sedět hodně dlouho a naušte*j"i oyty uspoto;eni ,;j; ;.;;;"^ dětí, ale íchutn m občerstvením z grilu které zajistila Restaurace Za i<ov&noJ.
V nePoďední {ě bYch ráda upozomila na p íjemnou hudbu skupiny šLAK, kterou sponzorovala
Restaurace Za kovárnou, a ozvučeni, ktere zaprijčil František K"č&. bob; ňjtu, tYu prr;.."Y-
_zp_est 

enim celého odpoledne a následného večeia, kdy kapela hrála až do pozdni.n ňoai".
JeŠtějednou bYch chtěla poděkovat všem. kte i i nemaloutásti p ispcli ku)daruionoto oopot"ane,
Restaurace Za kovámou, \*r"I?-Kučerovi, Radka Houbova, r*u riserová Drlíková, Jana
Sigrrr,undová, KrisB_ na a Magda Šmídolry, Martina Zichová.

Hlavní dík však pa í všem, kte í p išti a vytvo ili skvělou atmosferu.
za kulturní komisi Jana poláčková

I{utturní fulmise p i ra& o6ce Ko61tnice po óďá

rl so.otu 10. 11. 2007 ve 20 froď ffiffir*)t*c*l- {tarui aposbcfru frrale fgpekKprhaešk
- hofratá tom6ofa,9 tupru 70 Kš
- čefg ťás večerphrj p efyapení

Srďehězvoustárfo
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *! * x * * * * * jl. * * * * * * t * * * * *

Velh mi sponzory byly větší íi my: Bonagro Blažovice,
Geosan Brno,
Květ - lng. Ji í Víbas,
3KTrade - lng. Zdeněk Kocab.

Zdatnějimsekundovalimenšídárci: ProkopČupr,
Mi oslav Kladlvo,

idoob Víf6s Eva Kyselková
..__=e-- JiiíLízal,

Miroslav OndÉček,
Jana Poláčková,
Dana Šmídová,
Maícela Št'astná,
Marie Ustohalová,
šárka vatášxová,
Marek Zlatkovsk .

základní o mote ská škola
7.12.?008

ve spolupróci s Kulturní komisí p i radě obce po ódó dne

Míkulóšské odpoledne
Srdečně zvemevšechny děŤi i jejich rodičeDana Šmídová, ta ostka

ll _



Vnedár,rrédobějsemmělamožnost,,,u{ffispoluobčanrinavl.iběrakvalifujidelve
Školní kuchyni, které byly laděny zcela negativně u'prooaroialy nemalost pioblematiky šLolního
stravování av Živy dětí vribec. Chtěta bych zde zdtrazni7 že naši prioritouie vareni pro děti a tomu
9e god izuje vše - skladba jídelníčku a plnění v,. živov,. ch norem.
VYhlráŠka é.10712005 Sb., o školním stravování stanoví pruměrnou spot ebu jednotliv ch skupin
potravin (maso, ryby, nrléko, mléčné_v rolky, tuky, cukry, zelenin4 ovbce, brambory, luiteniny; na1 strávníka podle věku za měsic. každ měsíc vyplňujeme tzv. spotrébni tos 1 tabutt<u, koe
vProcentech vidíme Plněni vjednotliv ch komoditách. Za splněné só povaáje orlc}rylkrr ;L 25%
stanov,ené dávky sv jimkou fuS 1"ukS.-9kladba jídelníčku školni kuchynĚ podleňá srrur., jut
sPotební koŠ nlPlnit. Zpru<euž vímq kolikrát vměsíci musíme za adit tu kteiou potravinu (í5x
maso, 2x rybY,2-3x luŠtěninY, 6x brambory, atd,), Právě ryby, luštěrriny a zelenina b vají nejčastěji
oznaČovánY za jídla všeobecně neoblíbená. Cílem naši školní kuchyně je i z těchto nepopuia*i"i
Potravin P iPravit pestrou nabídku chutn ch pokrmrl i bez použiti nepovolen ch dochucovacích
p ipravkri (glutaman),
Na konci loňského Školního roku jsem si dělala v5.ťídě malou anketu a sjejím qsledkem Vás
semámím:
co b},ste chtěli v naši školníjidelně k obědu?
nejčastější odpovědi - smažen s r, kanolky, hambrrrgery, pizzu
co vám v naší školní iídelně chutná?
ve9ou sladká jídla - krupicová kaše, jahodové taštičky, buchty, knedlíky
oblíbené jsou červené omáčky - špagety, masové koule v rajsk-é omáčcé, mexiclc guláš
nejoblíbenějši jsou smaženájídla- heěky,rybí prsty, ku eóí prsa
mezi velmi oblíbenájídla paťí luštěniny na všechny zpr)soby, což nás těši
Co Vám v naší školníjídelně nechutná?

iátra, koprová omáčk4 zelenina vjakékoliv ripravě, hovězí maso, tvaroh
Zv|áŠlní kategorie jsou polévky - u vary,luštěninové a polévk s masem jsou oblibené, zeleninové
ne. Všeobecn;/ postoj děti k polévce je odmítav,. .

Celkové hodnocení bylo kladné..Nespokojencri bylo jen malé procento. ostaírě každ z nás májídla
oblíbená a neoblíbená a naše děti nejsou v jimkou.
Jsme si vědomi, Že děláme driležitou práci a že ji děláme jak nejlépe umíme. U dětí máme okamžitou
odeanr,jestlijim chutná nebo ne. Největši odměnoujsou pro nis fronty na p idálli a vylízané talí e,

x

Km& *ffi 
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ll,l ltl] 1f l l: l :t/- l/r,\\, )L, l?lut lL LULl\VVu
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P ikládámještě ohlasy z pratecké školni kuchyně:
Věra Nohelová, vedoucí školní kuchyně

JiŽ etím rokem odebírráme obědy zjídelny MŠ Kobylnice a naše zkušenostijsou postupem času čím
dal lePŠÍ. Komunikace sjídelnou je velmi dobrá, ochotně p ijmou jakouÉoh nusi piipomior.ru, u
Pokud je to vjejich silách, snaží se nám vyjít vst íc. Skladba jiáehíěku odpovida pravidlrim
,,sPot ebního koŠe" vp ípravě jídel pro tak malé děti, jaké jsou vmate ské škblce. Jídlo dětem
chutná, obzvlráŠť polévky. Proto.jsme p esvědčeni, že pokud sjnám poda i ly ešit náš nejožehavější
problém - najít dovozce obědri, bude naše spolupráce inadále pokačóvat.

'"o"Ť1 ;" Ťf;

* ** * ** ** * * * * ** * ** ** * * * * ** * ** * * ** **** * * * * *

" Cas není dálníce meil kolébkou a hrobem,
ale je to místo pro parkouání na slunci,

* * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * l<*x * x * * * * * * * * * *
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JAK ROSTLTRAVNÍK

BR|GADA KLUBU hnAMINEK

vyhodnocení soutěže o nejkrásnější p edzahrádku a rozkvetlé okno
vyhlrášepé komisí živob ho prosťeali,"hecercu pri raae otce rot lnice

Dne 28.6.2008 hodnotila soutěŽní komisq ve složení ing. Draga Kolá ová, ing. Markéta Nohelová(nezávislé odbornice voboru zahradnictví) a Alena rjtuictr-o"a ,wraáŇ [o'mise zivotriho
P'_o'jŤÍ. 1zemědělsM, Piedzahrádky vnaší obci, Komise měla 

"á 
,r,rcr"noaooiit krásu našich

P edzahrádek a rozkvetl ch oken dle p edem dan ch kritérií. niáir. * ; i il ,ň zkušenostmi
.zob9_1 a citern, ProtoŽe krása nejdé změit arri Nážit. po prohlídce nu-.i.áspihlédnutím
k Po ízen m fotograÍiím roáodla komise, že oceněnl mi se stávq|i ma3itete n*reau.;ictcn oom,i.

Vítěz v kategorii rozkvetlé okno:
. Pratecká č l52

Kategorie neikásnější p edzahrádka:
Zde se komise roáodla rozdělit cenu mezi dva vítěze. U oceněn ch p edzahrádek uvádíme krátkkomentá toho, co nás na nich zaujalo.

Vítěz - nejlaasnější p edzabrádka ve venkovské zástavbě:r Prateckáč. l52

. .. PobralOrzba plochy, p ehledná kompozice, promyšlená barevnost.
Yítěz- nejkrásnější p edzahrádka u samóstatne-stoiícíiro domu:o okolnickáč.271

Velmi dobrá ridžba plochy, pěkná a vhodná skladba vysazen ch d evin.

Ddši o Qoěné o .drfuádky (po udí o".oáoduj.. ," -.no ď. čír.l pooirn .h),o Na Budínku č.34
Vhodné ešení prostoru omezeného Kižovatkou - zachování p eblednosti.. Na Návsi č.85
Dobrá držba a ešení v daném mistě s p ihlédnutím k kuhlikrim v oknech.o Pratecká č.l51
Udržovaná pestrá směs rostlin. Vyplněná plocha.o Pratecká č.l53
Udžovaná pestrá směs rostlin. Vyplněná plocha.o PratecMč.158
Dobré vyžití menší plochy. Pesíá skladba rostlin.c Uzav enáč. l79
Dobré vyržití minimá niho prostoru. Pestrá směs trvalek.o Polní č. 184
Pěkné vy,tžití ptochy, dobrá ridržba.o Na Návsi č.245
Dob e udžovan trávník, majitelé udžují i sousedící pozemek, p ihlédnutí k truhlíkrim.

Zvláštní ceny: Za nejlépe udržovan trávník v historické části návsi:o NaNávsi č,2l
Za nejbarevnější truhlíky v oknech.o okolnickáč.248

$:.alojiti 
j;me neoplocené pfue á$v,,kde se z pobledu na ně mohou těšit všichni kolemjdoucí.Vzhledem k tomu, Že u větŠinyp edzahádek p euádala dobrá ridržba, -rnoaouJa aaší kritéri. ato celkovr- dojem a barevná.konrpozice Biali jsme také vrivahu, t*el;;;;osti vyržití

lgto:.ni.!o ryoshansM (p edzahádky) vzrrreaeni t mistu, kde se nachazí.
P edzahrádky členrl po ád4iicí komise nebyly dle dohod hodnoceny.

za hodnotíoí komisi Alena ulbrichová



í í 0. vínočí Sgonu DoBRovoLttÝcH nnslčů KogytHlcr
Vrámci oslav 110, u. ročí založení sboru jsme p ipravili na pátek 2O.ěervna 2008 taneění
zábavu, kde nám k tanci a poslechu hrála skupiny Sabriband. Počasí nám prálo, pivo teklo
proudem, masíčko se rožnilo. Všichni, kdo p išli, se dob e bavili...
vsobotu v podvečer proběhla slavnostní členská schťrze pro pozvané hosty - domácí
hasiče i členy z okolních sborrj a četné hosty. Zhodnotili jsme činnost za posledních 10 rokťr
od 100. v ročí vzniku SDH a ocenili aktivní členy sboru.
Na neděli 22, června 2008 jsme v rámci oslav p ipravili ukázkové odpoledne historické
hasičské techniky.
uvodní ukázka pat ila mládeži, která p edvedla soutěžní disciplínu a to požární ritok.
Návštěvou nás poctily sbory s kanic, o echova, Neslovic, Hostěnic a domácí sbor
Kobylnice, kte í p edvedli ukázky s koňsk mi záp ahov mi st íkačkami.
Kromě těchto sborů p edvedli svou historickou techniku hasiči z Hrušovan u Brna a to
automobilovou st íkaěku Šxooa tzs a sbor vinohrady z Brna p edvedl jedin exemplá
v Česku -v chodoněmeckou cisternu sax.
kobylnická zásahová jednotka p edstavila první cisternu v kobylnicích - Škodu 706 cAs
25, kterou obec zakoupila v roce 2003.
Nedělní odpoledne se vyda ilo na maximum, svítilo sluníčko, hasiči p edvedli, jak se hasí
oheň a také jak umí hasit žízeň, tu konec konc mohli hasit všichni, každ měl možnost
zakoupit si občerstvení.... Určitě nelitoval nikdo, kdo se p išel podívat a slavit s námi naše
v ročí.
Děkujeme obci Kobylnice za dobrou spolupráci v naší činnosti.

V bor SDH Kobylnice

Volby 2008
Vletošním roce nás čekaji dvoje volby: krajské volby a senátrri. Obojí budou vterminu 17. a 18.

{na 2008, pokud nebude zvolen senátor v 1. kole, za t_y'den bude následovat 2. kolo senátních vol b.
Volební místnost budejako vždy vzasedací mistnosti obeo ho u adu a bude oteťena vpátek 17,
íjna od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu l 8. íjna od 8,00 do 14,00 hodin.

KaŽd volič musí p edložit volebni komisi platn , občansk prrlkaz a obdňi 2 obálky, do kter ch
vprostoru pro ripravu blasovacich lístku (za plentou) vloží hlasovací lístky, Voliči, kteni se
neodebere do prostoru pro ripravu hlasovacích lístk , nesmí volební komise dle zákona umožnit
blasování!

Volby do enátu
Hlasovací lístek se jménem zvoleného kandidáta je nubré vložit žluté obálky. V p ípadě, že bude
lístek p ehžen ', nebude vložen do žluté ri ední obálky nebo pokud bude v obálce více lístku sejmény
kandidát do Senátu nebude tento Váš htas platn,. Pokud bude ve žluté obá,lce zároveň hlasovací
lístek pro volby do Senátu i pro volby do krajského zasfupitelstv4 bude platn pouze hlasovací lístek
pro volby do Senátu.
Pro volby do Senáfu je možné žádat o vydání voličského prukazu a poté volit ve volebním oksku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a vjehož rizemním obvodu je volič
p ihlášen k trvalému pobytu. O voličslc průkaz lze žádat osobně nebo písemně (nutrr ově en
podpis voliče) nejpozději 7 dnrl p ede dnem voleb na obecním ri adě.

Volby do krajského zastupitelstva
Hlasovací listek politické strany pro volby do krajského zastupitelstva volič vloží do modré obálky.
Tento hlasovací lístek nebude platn. pokud bude roztržen , pokud nebude vložen do modré ri ední
obálky, pokud bude obálka obsahovat více hlasovacích lístkrt pro volby do kajského zastupitelstva.

Pokud bude v modré obailce zaroveň hlasovací lístek pro volby do Senátu i pro volby do krajského
zastupitelstva, bude platrr pouze hlasovací lístek pro volby do krajského zastupitelstva.
Na hlasovacím lístku do kajského zastupitelstva mriže volič ozniéit už čty i fandidáty, kter m chce
udělit P ednostní hlas. Označení provede zakroužkovaním po adového čísia zvoleného ka ídáta. Za
PreferenČní hlas se nepovažuj e zatňeni či zak ížkovriLrrí čísia kandidátq podrženi jména apod. pokud
budou zakrouŽkovány více než 4 preferenčni hlasy, nep ičte se preferencĚ žádnému kandidátovi.

P íklad preferenčního hlasovrirrí

správné označení

{t) otakar Svoboda

- p i takovémto označení dostane preferenčni hlas kandidát č. 5 otakar svoboda

Špatné oaračer

Strana XY

6, otakarsvoboda

eeďNé,Aátil_

a@
g/ Pgtrve el

- p i takovémto oznaČení nezíská preferenční hlas žádny zomačen ch kandidátrl. Hlas získá
pouze shana XY

vfnlite'- prosímn pozorno t tomuto p íkladu. P i každ ch volbách v Kobylnicích propadne
několik desítek preferenčních hlasrl právě t<vtrli špahrému oanačení kandidátu.

p enosná volební schránka
Ze závaht ch, zsjména zdravotních drlvodri, je možré požádat o hlasování mimo volební místnost.
Vtakovém P ÍPadě donesou vdobě konání voleb dva členové volební komise p enosnou volební
scfuánku k Vám domri. Nestyd'te e o futo službu požádat buď na obecním ri aáě p edem (telefon
544228383) nebo vdobě konání voleb, nejpozději vsobofu do 10,00 hodin, okrikovou volební
komisi na telefonním čisle 544 244 8l0.

za volební komisi kristl_ina Šmídovr! zapisovatelka

KLUB MÁMINEK V KOBYLNLCÍCH
klub mominek kobylnice se schózí každé ter od l5,3o hod. v klubovněve dvo e

zo knihovnou. od letošního roku jsme v nově rekonstruovoné klubovně. kteró mó
místnost no v tvornou Čínnosf Či posezení o hernu. V herně si děŤi hrojí, ale také se zde
uč_íme nové bósničky či ukozovočky. Progrom klubu (většinou no t i měsí." p edem) si
mťlžete p ečíst no nóstěnce u hosičky nebo no webovych strónkách obce. (progrom
klubu se někdy v pr běhu mění o to dle p óní mominek.) pro mominky nejen no mofe ské
dovolené po ódóme večerní v tvorné dílny.

p i v tvorn ch hrófkóch pro děti využívámeodpadov ch, zbytkovych i p írodních
maieriól nebo podklodri. ryto moŤerióly móme většinou všíchni v domócnosŤi o

- 19_



vyhozujeme je. V klubu se tento moteriál snažíme využít k vytvarné činnosti. Jsou to

nop . fopírové rulky od toaletního papíru o kuchyňslc ch utěrek, krabičky od s r ,

opot ebovon, kartóček no zuby, ale také zbytkovy moteriál - kousky lótek, vlny,

knoflíky... Objevujeme svět borev, malujeme prstou mi borvomi, borvomi no sklo,

porcelón o textil. VěŤšinou i v tvornou činnost pro mominry si děŤi vyzkouší toké ojsou
nqdšené, když i ony si odnríší svoji pomolovonou misku či sklenici.

o letních prózdninóch jsme od setkóvdní neupustily. setkóní probíhalo bez

progromu. kdy dětl si hróly o maminky odpočívoly. o prózdninóch toké proběhla brigódo

dětí no dokončení děŤského h iště. Odměnou dětem bylo první jízda no nov ch

skluzqvkóch, kterou noštěstí sfihly jďtě p ed prvními kopkami deště,

Od zá í se již držíme plánovaného progrdmu, kterého se mominky s dětmi mohou,

ole nemusí z čostnit. Díky dloním o prstov m borvóm jsme si pokojíčky vyzdobili

borevn,mi mot lky o sŤoré krobice jsme využili nq zóklod pro okvórko, které sehemží

r znoborevn, mi rybomi, zelen mi rostlinomi o dno je poseto mušličkomi z mo e. poslední

setkóní v zó í využileme k zočótku dlouhodobého projektu ..PAPIRoVE DIVADELKo" o

uděláme si kulisy s oponou. Do konce roku bychom chtěli stihnouŤ vyrobit popírové

louŤky no motivy pohódky O perníkové choloupce a O Červené Korkulce. Čekojí nós toké

večerní vytvarné dílny: Molování no sklo, v robo d evěného metru o vdnoční p óníčko

metodou enkoustik (molování hork m voskem).

Zveme všechny mominky s dětmi do klubu. P ijdŤe si něco hezkého

vyrobit, zazpívat. zocvačif,.......,......., zaží+ hezké odpoledne s dolšími
dětmi o maminkoma.

Bližší inf ormo cel Petro štef kovó, mob.: 604 tO7 656

PRo6RÁl^ KLUBU MÁMINEK KoByLNIcE
zái- iien-listopod

ZÁŘÍ: PRsTovÉ gnnvy Á KŘÍDy
?.g.2oo8 Borevní mot lci - prstové borvy. s sebou storšíobleČení k umozóní od

barev
9.9.2OO8 Moló o velkó tělíčko - kreslíme k ídomi

1ó. 9, 2008 Cestaaneb kom došlopeme - prstové borvy
2g.g.?oo8 Svět kolem nós _ ssebou d ev. bed nku od ovoce, nebo věŤší popír.

kiobici
30.9.2oo8 Cvičeníčko s bdsničkou + zočótek projakŤu .,Loutkové divodlo'-

u robo kulis

Ří.reru;,oDpÁDov MÁTERIÁL * BÁREVN pÁpíR

7. L0.2OO8 Borevná rybka - s sebou uzóvěry z PET lohví

14, 10, 2OO8 Šnek - trhóme o lepíme+ loutky Perníkovó choloupko

?!,L0.2OO8 Strom z knoflík o korólk - s sebou storé knoflíky a korólky
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LISToPÁD: sLvPovAcí BÁRVy + PRST. BÁRVy Á BÁR. PÁPÍR
4.ll,?OO8 Strošid lko-slupovocíborvy
LL. tL.2OO8 Loutky Červenó Korkulkq
18. 11. 2008 Duhov dďŤník - prst. Borvy
25.LL.2008 Cvičeníěko s bósničkou + dodělóní loutek do divadlo
Bližší informocelPetra štefkovd, mob.: óO4 tO7 656

plónovqné večenní v tvonné dílltyl 7fri| molujeme no sklo
listopod: d evěn metr c ubrouskovd techniko

prosinec: vónoční p óníčko - techniko.,molovóní
hork m voskem"

Bližší informqce o večerních dílnóch budou vždy vyhlóšeny rozhlosem o k p ečtení no
nástěnkóch u OÚ o hosičlry.

Obec po ódó:

cvrčeNí noorčrj s oĚrmr ao s tet
bude probíhar každé (lter v 9,15 hod vsóle sokolovny vKobylnicích, zaéínó se
7.Lo-?@8. Cena za cvičení je ?oo Kč do p lky rínoro (plotbu jemožné provést do
konce íjno no OtJ v rí edních hodindch).
Společné cvičení p inóší i společně stráven čas. kdy je rodič bezvyhradně s dítětem o
pro něj, společnézážitky o společně sdílenéemoce.
Společné cvičení p inóší vyší míru Ťělesného konŤoktu, tolik pot ebného jok pro děti,
tok pro rodiče. pot íme ke kultu e, která vzdjemnéfyzické doteky spíše omezuje - ke
škodě dospěl ch o p edevším dětí. P i cvičení se díky vzójemnému kontaktu dostone
oběmo odo informocí, které slovně nejsou sdělitelné,
Společné cvičení p inóší i vytvo ení zdravého ndvyku, kter se dó shrnout pod heslo ..Je
normólní chodit cvičit". Dífě p ijme oktivní formu Ťrávení volného čosu zo normu,
ploŤnou pro něj i pro dospělého,

cvrčeNÍ noorč s oĚrl^r oa s-+ tet
bude prob_íhot jen po p ihlóšení nrin. 10 zójemc . P ihlósit se je možné v MŠ nebo
u Petry štefkové mob.: óO4 1O7 656, cvičení by bylo kožd čtwtek v 1ó hod.
v sóle sokolovny. Cena do Ňlkv rjnoro 2OO Kč.

FLORBÁL V KOBYLNICÍCH
Obec Kobylnicezvevkchny zíjemce o florbalv pótek 3. 10. 2OO8 v 1ó,3O hod. do
sdlu sokolovny, s sebou p ez&vl<y, pití o kdo mó tok f lorbolku.
Ceno je 25O Kč do p lky noro. nebo 50O Kč do konce červno (plotbu 1e možné
provést do konce (no no Otj v rj edních hodindch).



Dvojstrdnko pro děti

Y záíízačala škola, najdete pro Alenku cestu do školy?

Na chvilku se wátíme k D ňovému odpoledni a d ,ně si určitě rádi vymalujete stejně jako draka,

kteq umí na podzim tak pěkně lítat - zvláSt na drakiádě:

D ňad ně

stalo se to v podivíně:

k d ňovi se pěkná d ně
jednouvmájip ikulila
a hned z toho svatba byla.

Měli dvacet d ňátek,
pětjich spalo u vrátek,
patnáct jich leželo líně
nazahrádce v mokré hlíně
a dvacáty dyn dyn dyn
vyšlápl si na Pet ín,

Draku, ty jsi vážně drak?

Draku, ty jsi vážně drak
Hudry, hudry, je to tak!
A máš zuby dračí?
Mám dva, to mi stačí!
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž!
Ach ty lhá i, každ to ví!
Vždyť jsi jenom papírov !

,#ry
,L-/ lv,y'



LETOPISECKÁ KOMISE A JEJÍ NÁPLŇ.

snahou každého kronika e má bytt zájem uchovat pisemné zprávy o v znamn ch událostech. v
minulosti vzrikaly zéariamy rodinného ráztl, ale i rumé podrobné paměti. Rodinné zítmamy
zachycovaly nap . narození, svatby, míti a další události spojené s životem rodiny a p ibum ch.

Dale se vedly ruzné zápisy na farách, ale byli také vesničtí písmáci, Takovéto zilznarrry se udržely až

do 2O.století. V nich se objewjí zptávy o nerirodě, požmech nebo jin ,ch živeln ,ch katastrofách.
V roce 1920 byl vydan zakon, kteru stanovil povinnost každé obce vést pamětni knihu (koniku).
Jako ričel psani kronik bylo uvedeno: ,,uchování místních dějin pro poučení budoucích generací".
By| a též v současné době je zd razňován požadavek pravdivosti a věmosti p i psaní kroniky, proto
kontrolu nad prací konikri e rykonává letopisecká komise. Tato komise v našl obci pracuje od
konce roku 2006 ve složení: pan Klaška Viastimil st., paní starostka Ing, Šmídová Dan4 paní

K ivková Božena, pan Šmoldas Lubomír a Ing. Karmazínová Zdenka.
Komise se vy,jad uje k návrhrim zápisri do koniky obce a zajišťuje tak objektivnost těchto zápis . Za
podstatné je nutno považovat i posouzení, zda texty náwhťr zápisri do koniky neporušují zákonná
práva.
Kromě této činnosti p ispíváme k dokumentaci folkloru tradiční lidové kultury na Moravě.
Vyplňujeme rozsáhlé dotazníky. Jejich věrohodné vyplňovaní je velmi náročné a zodpovědné, Z
tohoto drivodu jsme oslovili i několik dalších pamětniku, kte i nám nabídli pomoc. Dotazníky
zasíláme ke zpracovaní Nri,rodnímu stavu lidové kultury ve Strrižnici. Také jsme tvo ili materiál k
v zkumu lidov,ch obyčejri, které se vžou k nuozeni, k odvodrim, poh b m apod. Tuto oblast

zpracovává Moravské zemské muzeum - Etnograficlo. ristav.

Závérem bych chtěla poděkovat všem občanrim, kte í nám poskl,tli informace z dob svého mládí a
ze vzpomiíek sv./ch rodičli.

Ing. KarmazínováZdeŇa

Odpady podzim 2008
Sběr železného šrotu i velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběbne v sobotu 1 1, Íjna 2008.

Kovov odpad vynášejte p ed drim pokud možno až v sobotu rano, aby nedošlo kjeho zcizenÍ. Srot

budou sbírat členové TJ Sokol a pokud by docházelo k odvažení cizími lidmi, doporučujeme volat
Policii čR.

Velkoobjemov a nebezpečn, odpad odevzdávejte vdobě mezi 9.,1l, hodinou u hasičské
zbrojnice.
Žádáme všechny, aby p ivrželi odpad až v této době a v žádném p ípadě ho neodkládali mimo
kontejnery nebo mimo mista, která určí zaměstnanci obce a zaměstnanci svozové ťrrmy.

Rada obce rozhodla, že ulehčí t ídění starého papíru a železného šrofu mimo termíny jejich sběru
vobci. Star papír vdobě, kdy není na školním dvo e kontejner, a želemy šrot vmezidobí mezi
dvěma sběry je možné odložit ve wchním dvo e vždy po dohodě s místostafostou p. Dolansk m
nebo zaměstnanci obce p. Ladislavem P erovslq,m a Jaroslavem Rudoleclo_ m. Chceme tímto ulehčit
situaci zejména těm, kte í nemaji prostory na skladování velkého množství starého papíru, a budeme
rádi, když tuto možnost budete vyržívat pouze pokud k nim pat íte.

Odvoz posekané trávy bude opět obnoven naja e p íštího roku.
Pro p ipomenutí p ipravila p edsedkyně Komise životního prost edí a zemědělství p ehlednou
tabulku:

Uschovejte

sklo bílé a barevné do kontejnerri v blízkosti
prodejny potravin
pro vhození většího sklaje
možno zap ičit klíč na OU

(prázdné a sešlápnuté) po cel rok
do vakri v blízkosti
prodejny potravin

nápojové kartony
(vymyté a sešlápnuté)

tx za dva měsíce
v p edem vyhlášeném
termínu (v věska OÚ,
hlášení obecního rozhlasu) -k ižovatka ulic Táborská,

Ponětovská, U Ml na
-u hasičské zbrojnice
-k ižovatka ulic
sokolnická, krátká
-k ižovatka ulic Pratecká,
ZaHumny, Na Budínku

do oranžorn ch pytlri
( k dispozici zdarma na
OU) na sběrná místa:

2x ročně
po dobu jednoho měsíce
od 7,00 do 16,00 hod
v p edem vyhlášeném
termínu

do kontejneru
na školním dvo e zš
(ve vyhlášeném termínu i pod
st íšku, pokud není p istaven
kontejner)

posečená tráva, listí ajin
rostlinn ch odpad ( nesmí
obsahovat větvičky)

v sezoně každé pondělí
od l5,00 do 17,00 hod.

nebezpečn odpari
(veškeré elektrospot ebiče,
barvy, laky, zá ivky,
akumulátory, ... )

2x ročně dopoledne
v p edem vyhlášeném ter-
mínu prost ednictvím
sboru dobrovoln ch hasičri
nebo TJ SOKOL

p ed sv mi domy
v den sběru

2x ročně
od 9,00 do l1,00 hod.
v p edem vyhlášeném
termínu

u hasičské zbrojnice
dle pokyn pracovníkri OÚ
a svozové firmy

od 9,00 do l1,00 hod.
v p edem vyhlášeném
termínu



oĚlp.r Nňco rno svů.r onlrčB"l

Nezapomeň, že svou tvá ukazuješ druh m,

že ti druzi se na ni musí dívat,
a že není nic protivnějšího,
než se dlouhé hodiny dívat
nanevrl aroanrzel, obličej.
Tvťlj obtičej je více než pěkná fasád4
víc než reklamní štít,

víc než navštívenka.

Udělej něco pro swj obličej,
nejen pro sebe,
aby ses líbil v zrcadle sám sobě,

ale p edevším kvrili druh m.
Nejlepším péče o obličej neznamená:
natírat se pleťov m kémem,
vytrhávat si a barvit obočí,
malovat si rty
a nanášet oční stíny.

Udělej něco pro svuj obličej,
alezevnit,znitra:
rozsviť ve svlích očích radost a světlo,
vykouzli na sv,. ch rtech risměv.
Udělej p átelsh.i obličej.

Prijdeto, kdyžuděláš domapo ádek,
když uklidíš ve vlasmím srdci.
Vymeteš všechno, coje staré a špinavé,
vyhodiš všechno, co zde hnije, híyžp,tíáp1.
co má tolrle haraburdí
společného s t\. m štěstim?
p estaň omilat stále dokola
denní nep ijemnosti,

Ukaž sv j obličej co nejkrásnější,
nejlepší, nejp átelštěj ši,
a nikomu nebude zatěžko
mit tě rád.

podle Phila Bosmanse

J TE PfuPRAVENI NA PŘícHoD DIGnÁI-níHo VYSíLÁNí??
Ť*TÁ sr4YňY Ťmt,^ 

^ 
m $Ěi' Ttžp aoxwww.DIGITVSAT.cz

Dodávka a montáž satelitní televize a DVB-T
(set top boxrl) za nejnižší ceny!!

Nap : !! , cena od 5490,- (na 2TV od 8500,) - digitální satelitní p tjem !9!_pLqšé!B šryě
neomezeno:
ffffišrzq, čr+ sponr, NovA, NovA CINEMA, PRIMA, Zl, PUBLIC, NoE, ocKo,
STV1, STV2, JoJ, TA3.
Dále volitelná nabídka programri za p íplatek - Viasat Explorer, Viasat History, Filmbox, Galaxie

sport, sport 5, JimJam (aetite), spice plat., LEo Tv, (erot,), Spektrum, HBo, cs FILM, Nostalgia.

K tomu navíc: nekódované zahranični procranrv zdarma!

DVB-T (set too box) - p ivezeme, zapojime, vysvětlíme obsluhu. Ceny jž od 1000,-

AKCE: zamě eni signálu a zpracování programové nabídky - ZDARMA!
Registrace + info: technik.d igi.tv@seznam.cz, tel: 7 225507 39
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