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Rok se s rokem sešel ....
čas je pán, kter se nedá jen tak obelstít nebo uprosit a už vribec ne zastavit.
Jak se blíží konec roku, je ho čím dál méně a méně. Rok uteče jako voda a
pomalu si každ vědomě či nevědomky začiná st ádat myšlenky, co se
povedlo za ten uplynul rok a co méně. Za sebe clrci poděkovat Vám všem,
kte í jste svou měrou p ispěli ke zkrášlení naší obce květinovou r".isadbou a
ridržbou prostranství p ed Vašimi nemovitostmi. Naši obecní pracovníci mají
nemalou ásluhu na udržování ostatních pozemkri, ať už obecních nebo
pozemk , ke kten_frn se majitelé nehlásí. Snažíme se udržovat i plochy kolem
naší obce tak, aby ze všech stran byl pěkny pohled p i p íjezdu do Kobylnic.
Tady máme trochu dluh na ulici Táborské, kde se po ád ještě eší projekt na
ripraw ve ejného prostranství (na místě byval ch zahrádek). Poda ilo se
dokončit dětské h iště a po r znych peripetiích p íjezd a parkoviště u
sokolovny. Ukázalo se, že ne všem občanrim je práce a prost edkri, které
obec vynakládá na zvelebení našeho okolí (a není jich málo) líto. Jinak by
jistě neničili majetek nás všech, jezdili by po kornunikacích a místech k tomu
určen ch, nedokazovali si sílu v p emísťování b enren. Pokud má někdo sil
narozdáváni, ať se p ihlásí na,,ve ejně prospěšrré práce"!!!
Jsem rád, že se nepotvrdily názory někter}ch lidí (poruchovost, zápach) a
splašková kanalizace, která je bezesporu stavbou deseti|etí pro naši obec.
Pracuje spolehlivě a nijak, kromě finančního závazku (splátky na deset let),
nezatěžuje naši obec. Tady bych chtěl ocenit p ístup občanri k napojení na
kanalizaci, které se rovná skoro sto procerrt m! Je patrné, že většině není
lhostejné, co prováděj í s odpadem, kter produkuj i a snaži se využívat t ídění
odpadri. To zabezpečuje pro své občany obec, at' už prost ednictvím
kontejnerri nebo sběrem.
Do konce roku, pokud počasí nebude proti, je plánováno dokončit parkoviště
u h bitova a p eložku vysokého napětí na ulici Sokolnické, kde se p ikládá i
kabel na ve ejné osvětlení. Tato investice spolu s v stavbou rodinn ch domri
v norn ch ulicích u h bitova p ináší hlavně v této podzimní době dost
nep ijemností v podobě blata, které se po ád p i q jezdech roznáší po okolí.
Někdy mi to p ipadá, že je to horší než v době kopání kanalizace. Z druhé
stránky vzato, těším se na nové rodiny, které se rozhodly pro domov v naší
obci a vyz vám všechny, jak děti tak Vás dospělé, abyste se aktivně zapojili
do dění v obci.
,,Škoda lidem těm, neptají-li se a jen..." Myslím, že dětí a šikovn ch rukou
není nikdy dost!
Chci poděkovat paní starostce, zaměstnanc m obce, zastupitelrim, členrim
komisí a prostě Vám všem, co se podílíte na chodu obce, za odvedenou práci
a trpělivost, které bylo mnohdy zapot ebí dost a dost. Srdečně Vás zvu na
všechny akce, které se uskuteční do konce roku (píše se na jiném místě).
Těším se, že se znovu setkáme na obecní zabťlačce, která se p iprawje na
měsíc b ezen a bude dobrou p íležitostí posedět, pojíst a popít u jednoho



velkélro stolu. Za sebe p eji NAŠÍ OBCI prospeI,ilrr. A spokojení občané at'

p evyšují ty rrréně spokojené,

GIíží se p eďaánoční čas, pop ót'/óm cfrci zas:
ťšem p eji mnofro z{rartí, štěstí,porozumění a i.rfy, '/ Novém roce paÉu

ae zďraví, ať ušicfini scfrázíme se zas!
Stanisfap Dofansft

místosturosta

Bylv volby, byly...
Ve dnech 17. a 18. íjna proběhly volby do kritjskyclr zastupitelstev. A
dopadly velicc p ekvapivě snad pro všechny, .iicllž sc tl krrly. Zelení byli
p ekvapeni, žc sc do zastupitelstva vribec nedostali, tllrčlrrlští dcnrokraté že
získali tak nrálo a ti sociální zase že tak nrnoho. l(l)tJ-ť'Sl. tlbsadila vkraji
druhé místo a všichni p edpokládali, že budou Irrít sv<lic zlrsttr;rcc v radě
kraje. O to jsnre se snažili a podle vl sledku volcb v Kobylrricích za to také
vyrazná větširra kobylnick ch voličri svojí irčastí bo.iovala. A tak jc z cjnrě
největším p ckvapením těchto voleb skutečnost, že KDU-Č]SI, jc otlsulltrta clo
opozice.
Nebudu se ted' zablivat drivody, proč se to stalo. Spíš si kladu otázkLr, .iak;i
dopad to bude rnít pro naši obec.
Rozhodně se to nedá stavět tak jednoduše, že kdyžjsem v krajské radě byl,
tak byly dotace a ted'už nebudou. Ale v každém p ípadějsnre měli infornracc
o chystan ch dotačních titulech většinou o dost d ív, nežbyly zve c.jnčny a
mohli jsnrc se včas p ipravit. A samoz ejmě, žc jscnr pak jcštč zrr ty
individuální dotace musel trochu zabojovat. Pocla ilo sc ttllt<,l zir rrplylrtrló
období doccla dost - od životního prost edí ptl kttltttrtt tlclltt tltllltcc 1lrtl
hasiče, pro sport, nebo na činnost s mládeží.
P estože se nakonec záměr ,,mit svého člověka v rittlč lilit|t"' ttclxlrliri'il ir žc
situace prcl Kobylnice bude ted'riplně jiná, chtěl l)ycll t()lll() ťťsl()ll 1rtxlčkovat
všem, kte í kvolbám p išli. Někte í jste rrri vysltlvtrvirli 1rtltllttlrtt trsobrrě,
někte í ji vyjád ili preferenčním hlasem. Chtěl lryclr irlc 1rtxlčktlvat i těm,
kte í si vybrali jinou volební stranu. Je to jejich ;rt,livtl lt ltlttr trlzlloclntrtí jistě
vycházelo z d kladné rivahy. Chci také vyjád it lrlrtli!|i, )t: krrllylrričtí voliči se
budou vždy rozhodovat podle zkušenosti, ktcl,rrtt v l(tllryIrricíclr získali a
podle toho, coje pro naši obec dobré.

Ještě jednou DEKU.ll!
PS. V době, kdy tyto ádky píšu, jsem evidoviitt ttlt tllittltt 1lri'icc, ale zárovet
si hledám nové zarněstnání. pevně vě ím, že otl lctlrrit llrrtlrr tlčlat zase něco
jiného, co nrě bude bavit a včem budu t cbir l(rrllylrrit:ittt itspoIi vněčem
užitečnli ' 

Lubomír šmíd

|,

Vánoční tradice v Kobylnicích ancb z kronik a vzpomínek
Podle obecní kroniky bylo ve druhó poloviIrč l9, stolctí zvykem, že vesnicí
chodil na ŠtědnY večer obecní past , kter;? zpíval várročni písně a práskat
karabáčern. Spolu a ním chodil ještě nčkclo zjcho rodiny, kterli nesl betlénr.
Lidé je odměňovali koláči a penězi na p ilellšcnclu. Tcnto zvyk se držel ještě
za první republiky a zarrikl v době, kdy p cstal b t obecní past1
v Kobylrricích pot eba, protože se nenašel nikdo, kdo by chodil místo něj.
Po roce 1948 pak ani poměry takov nr s Itírbtlžcnstvín spojen m tradicínr
nep ály, až v roce 1968 v souvislosti sc zlrovuobtrovcrrím Lidové strany se
domluvilo, že se opět bude chodit koleclovat. l)aIr Bohuslav Šmíd ve své
soukromé kronice píše: ,,Paní Lidka Bílkovit .iiž více než rněsíc p cd
vánočními svátky sezvala mladé od l0 do 22 rokťr a učila je zpívat koledy,
Zkoušek se z častnilo p ekvapivě trrIlolro nrlridcžc i dětí, p išli dokoncc i
dospělí. A tak letošní Vánoce budou as1loň trochu vypaclatjako Vánoce p ed
padesáti nebo sty lety." Podle jeho zápisu sc kolcdování rrskutečnilo i
následující rok za ričasti 30 zpěvák a 6 hutlcbník[i,
Na to si velmi dob e vzpomíná i paní Bílkovii, ktcrá íká: ,,Sclrázeli jsme se u
Klaškťr, kde se za lrouslového doprovoclu 1lana Mattrly, vclkého divade|níka,
nacvičovaly staré i nové vánoční kole dy - Spi .lcžíšku, Z malé chyše pod
horami, Sem pospěšte, Tichá noc a další. 24. prosincc večer potom skupinka
dětí i dospělych obcházela vesnici a cclott ccstu zlrívali. S ninri šel i pan
Chlup, kter; podle staré tradice cestou práskal bičcrn."

Zmalé chyšc potl horanri

'/, nlaló chli še pod horami
v cscly zaz t,tív á zpěv,

palrorkarni i clolinami
božsk se o,z, vá zjev.

Aclt,.jak často bída svírá
lid v hornaté krajině,

dncs všc tčší pcvná víra,
radost v kažclé rodině.

l llc, iak kriisn večer nastal
v chudobnó té rodině,

clllrkťr ntnoho j í uchystal
clobroclinec v otčině.

Otcc s dětnli ponrodliv se zpívá:
l) išcl snrírce k nám,

lacltrjnre se, veselnre se,

naíodil sc kristus pán,ffi



Většina z nás si jistě pamatuje, že v první polovirlč dcvadesát ch let vždy na
Stědr;i večer procházeli Kobylrricemi ,,past; i" žl'rci pana učitele Ptáčka,
kte í nám hraním koled zpest ovali večer u vítlttlčního stromečku. I tato
tradice však postupně vymizela.
V roce 2006 se začal postupně rodit noqi zvyk. Nir.jcho začáíku stál nápad
Petry Steíkové a lvy Kvasničkové, které jej nevirlraly zrealizovat a tak jsme
se na Vánoce mohli poprvé sejít na prostraItství vcdle obecní lípy u
vánočního betlému - Panny Marie, Josefa a Jcžíška v životní velikosti, kde
jsem si společně zazpivali několik koled. O rok pozdčji p ibylk betlému ještě
past a několik oveček a k nám zpěvákrim p ibyl .lirka Pccl s trubkou. Snad
se i v letošnínr roce, v po adí již pot etí, sejclcrlrc na Štědr den opět
v hojném počtu a strávíme společně několik chvil viintlčni pohody.

krist na Šmídová

zrlonire a zvonění
ífbtoie zvotice safrá ďo roful 1874. Je zasuěcetm (Paru futarii
Sněžné, jejíž svátedse s[arlí 5. srpna. Qroto vžď1 po tomto ďatu
6 ajíaT{ofukicícfr fio$,
${a poďzim [etošnífto rofut 61[ opraaen poflon zuonli pe nlonici. $[a
oprauu ďostafa o6ec ďotaci z rozpočtu Jiflomoravs gfio gaje, o

1erou požáďafa zejména na ďoporučení Seďkč 
"oujcfi, 1e í se o

zl)onění startjí. n4_enší zuon - umíróčed - už nc61[ dckí ďo6u
,v provozu, protože pofron fut nefunÉgní. Scdkčfultli .safina[i finnu,
fuerá fuk scfiopná závaďu oďstranit a měti již i canolnu naíídfut na
opraau pofionu umíráčfut, aoďte této na6íď\y jsttrc požáďafi o ďátaci
a násfe ň jsme ji taÉée o6ďrže[i. Q i pfanttuání opra,u1 prwáďěcí
firma zjuti[a, že a fravaijním staau je i pofion ucf|gfltt ztlotru, É,lerj
zrloní ráno, a pofeďne i pečer Ř[rÉe"í (Po dofiorfě jsltrc se .u raďě o6ce

rozfroď[i, že necfráme oprar.lit pofion1 o6ou z,utlttti. 'Na nep lnované
zrrjšení cen1 fufi použit1 peníze z pťupěufiíi oíyuatef na zr.,onění
nap . pofutď něfo[o necfrá zllonit umíráčeft. 'l.současné ďo6ě je
tecíinofogie zvonění p naprostém po áďŘJl,
cP i této p ífežitosti cfrci poďěfuruat i ně .o[i ,g našim ženám, É,leré se
st íďavě starají o tift{iď zaonice,

t a{a fo[1 zaoní 1{o b kitftg zaon1 ?

Q,anní fi[eÉgn,í. - zaoní ueffr zaon fotžďó ráno ,u 6 fiodiu

6

CPo[eďne (poteďní Řleful:ní) _ zaoní.ue[fry ztlott ďcnnč po[eďne

'lečerní ft[eftgní - zaoní ve[fty zaon u zimč fotžďj ďm v 18 froďin, a fetě (a
ďo6ě fetnílio času) Égžúj [enp 19 fiodin.
rPo smrti leréfro 

"otia 
É"O6ykic?.eflo o61.uate[c na žádostpozustafjcfl

m že zaonit:
'Umíráče{- zaoní mafj zaon, ažď1 íezprost e tě po smrti.
Tůana - firanu zponí zem efému ažd1 1 ďcn p eď poft 6em cefou 'l
froďinu po pofeďni ae[fty zaon.
cPodroínosti je možné [om[uvit u SeďfáčÉji, ufice'U fuí.fjna 72 eaentuefnč
u paní J. Láďiot,é, tlra fufápi 45. cP íspěvedza ztlonění je ďo6roao[nj.

ttistoricfy íjrlato zaonění zuon. [it{em. p ipomfufolu, a61 oírátifi suott

mlsf {Eofru, upozorněním, že nastaf čas ntoď[it61 (ranni pofe tí,

aečerní, p i umíráčfut - za [uši zetn efófio čtouč ,g). aozději ďostafo i čktě
praftlicfr ujznam a [ďem na aenfgl,uě, flc í pracotlafi na pofi a nemě[i u
se6e fioďinŘx íjlato upozorněnínt, žc nasta[ čas o6ěďa ne6o uečer čas

sÉglnčit práci. '/ minufosti s[oužifo z,uottět ta 1! dofifašoaání požáru.
cDo rofut 1985 se zponifo a 1(o61fiicícfi ručně a to ráno, v pofe rc a
aeČer a v pátedv 15 Íioďin. fulhno to ta g na srláte{ďuŠiČeÉ, p i
itmrtí o61rvate[ r,, ďen pofr 6u, ďen p eď pofi. 6em a p i poskďní cestě

pofr e6ního prupoďu z ďomu na fi 6ito,u.

Oď čerana 1985 se začafo zrlonit j 4ďew s efe[gic| m pofronem.

'/ dnešní ďo6ě je zuonění zuon určitou tradicí. Z.uonění igfutnicQ cfr
zaon je pro nás p ipomenutím, fo[e jsmc nlezí stljnli, p ipomenutím, fu[e
máme n j ďomoQ, umháče{ je afiorhou p í[ežitostí .()zpomenout na

zem efófro: L[o bt, co pro nás znamcnaf...
,Kofukicfu zvonl jsou jedním ze slmflof našefio ďomopa a p i foĚ[ém
nóvťatu z cest! se i na ně těšíme. t({1ž y sflšíme, víme, že jsme doma."

Něco z historie kronik a kroniká ství v čcsk ch zemích.

Kronika - to slovo má v sobě něco, co na človčka dychrre ovzduším dávnych
čas . Je to svědectví pro všechny, kte í p iidou po rrás.
Kronikaje vlastně chronologick1,zápis, vyprávční o lristorickl ch událostech
v časové posloupnosti. Jako historicky pranlcn byly kroniky obvyklé zvláště
v období raného a vrcholného feudalisnru.



Kroniky v tol]tto smyslu označované jako historické zilznamy jsou azeny k
lryprávěcínr dě.icpisnli m pramen m. Zaa,i - li nrcz.i (")cchy a Moravany slovo
kronika, pak sc vybaví p edevšírn první náš kroIrikii , clěkarr pražské kapituly
a rádce panovníka Kosmas a jeho Kronika česká,
KOSMAS žil v lctech 1045 - ll25. Je autorel"lr prvrrí české kroniky, napsané
latinsky. Její n/rzev je Kronika česká - Chronica llohcmorum. Tato konika
má p ínos nejcn historicky, ale i uměleckli. Kosnras svlinr velmi dobn_ m
vyprávěčsklinr stylern, kromě podávání fakt oživu jc toto vyprávění r zn; mi
dialogy, citirty, zábavn mi historkami. Mrižeme tant najít pověst O kněžně
Libuši, O Bolcslavu Ukrutném, O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O
P emyslovi...
Pověsti se staly základem pro celé další literární období literárního v}voje a
staly se jaklirnsi základem pověstí, ze kteryí,ch nap . čcrpal Alois Jirásek p i
tvorbě Star5íclr pověstí česk ch.
Kosmas má rnoderní p ístup k dějinám. Kronika jc azcna chronologicky, od
nejstarších dob až do Kosmovy smrti. Kosmas p c.jínrá korrcepci podle níž je
p emyslovskli stát dědicem Velké Moravy,
Kosmas čerpal literámí podklady zel ech zdroj :

l. nejstarší české pověsti
2. stní lidová slovesnost - vyprávční lidí, které Kosmas znal

a od nich získával p íběhy a ty potonr zaznamenáyal
3. záznamy a události, které sám prožil

Kosmas nrěl dva p ímé pokračovatele v této Kronicc české, kte í se snažili sc
! její p ítné pokračování. Byli to Mnich sázavskli a Kanovník vyšchradsk;i.
Zádn ,z nich však nedosáhljeho kvalit a proslulosti,
Kosmova Kronika česká je zachována v l5 rukopiscch, ktcró vzrrikaly vo l2.
až ló. stolctí. Některé byly během válek a požlrrii zrričcrly. Nyrrí.jc 7 opisťr v
Cechách a další jsou v Německu, Svédsku a Rakotrskrr.
Kosmas jc považován za zakladatele českého krorrikiii'ství, p estože Kronika
česká je psaná latinsky,

V dalších Kobylnickl ch listech se chronologicky v Iristorii kronik posuneme
do oblasti st cdověku.
Budeme sc snažit tuto historii zpest it v,. tahy z Kollylrrické kroniky.

A jaké byly počátky kroniká ství u nás v Kobyllliciclr?

Prvním kroniká ern byl pan Josef Vašíček, ktery' byl tlčitclem v Kobylnicích
na počátku 20. století.
Od roku 1924 začal shromažd'ovat nrateriál, ktcrli získával z r zn,ch
pramen . ByIy to p edevším archivní zápisy, Dějirry rrrirrkrabství moravského
i dalších píscnrné prameny ataké z vyprávěrrí panrčtrríkii.

Ing. Zdenka l(irrrnazínová, kroniká ka

Mate ská škola Kobylnice

Mate ská škola je součástí právního sub.jcl<tu Zirklaclrrí škola a Mate ská škola
Kobylnice. Jde o jednot ídní mate skoLr školu, zrckonstruovanou, moderně
vybavenou; splňující veškeré prostorové a hygicnické požadavky. Součástí
Ms je velká zatuada s pískovištěm a d evěrrlinri stavbanri, kterou využívárrre
k co nejdelšímu pobytu dětí venkrr. Našc škola pracuje podle školnílro
vzdělávacího programu, kter je zlrracovťtn na ténra ,,Každy jsme jin ".

Rolečně s dětmijsou vytvá eny térnatické cclky, vyclrázející ze zážitk dětí.
Skola se zamě uje na všestrannly' rozvoj oscllrnosti dítěte a individuální
p ístup. Děti p edškolního věku se p irozcnott ccstou p ipravují na vstup do
první t ídy základní školy.
Mate ská škola nabízí angličtinu pro p cdškolrlí děti, taneční a keranrick
kroužek, Ve 2. pololetí bude zahájerr plavcck;i v cvik v bazénu v Blučině. Po
cell školní rok je pro děti p ipraveno tnnolro kulturních akcí.
V prvním čtvrtletí školního roku 2008/09 byla pro dčti v MŠ p ipravena dvě
divadelní p edstavení: ,,Nová pohádka o krtkovi" a ,,Popletená pohádka",
dále jsme shlédli vystoupení,,Brněnsk; clr písničkov clr tetin".
P ed Vánocemi navštívíme koncert žcstbv ch nástro.j , kter se uskuteční v
budově naší základní školy.
Mate ská škola organizuje besídky pro rodičc, kirt.trcval, zalrradní slavnost na
Den dětí, slavnostní ukončení školního roktr . rozloučerrí s p edškoláky,
mikulášskou nadílku pro děti v VtŠ 1S. t Z.Ott), a clalší akce. Spolu se zákla<lní
školou a obcí i vystoupení s vánočrríttt pítsnrenr na ve ejnosti ( p i Svátku
rnatek nebo p i Mikulášské besídce 7,prosincc),
Kromě jiného taky organizujeme q;lety do p ír.ocly, děti vytábí z p írodních
materiálri a pracují s keramickou hlínou,
Škola umožňuje adaptaci dítěte na pobyt v MŠ za p ítorrrnosti rodičri. V době
ápisu do naší školy si mriže rodičovskiir vc c.jnost cclou školu prohlédnout.
Součástí mate ské školy je školní kuclrynč, zriištir jící clčtcrrr čerstvou straw.

Jana Gcorgiaclisová, vedoucí učitelka

Máme novou krásnou p írodrrí učcbnu!

Ministerstvo školství mládeže a tčIov chovy v lcdrltr 2008 vyhlásilo
rozvojov/ program, jehož cílerrr bylo potlpo it pro.jckty enviromentální
vzdělávání, v chovu a osvětu rcalizovanó v souladu se školnírni
v zděláv ac ími pro gramy.
Naše škola vypracovala projekt s trázvcnt ,,.lrrblrlIiovri" a zažádala o tuto
dotaci, s cílem vybudovat na školní zahra<lč p íroclrlí ttčcbnu.
30.5.2008 p išlo Rozhodnutí o poslrytrrrrlí <loíacc i ;rro naši školu!!
Z Jihomoravského kraje obdrželo do(aci 40 šl<ol, nlczi nirni i naše!!



od této clrvíIe začalo velké shánění rrrateriálu, potvrzení a souhlasri o
v}stavbě p írodrrí učebny. Jednalo se o zetrrní sottlrlas stavebního ri adu,
souhlas panrátkové péče, poněvadž jsme v parrrirtkovó zóně slavkovského
bojiště. Vše trvalo skoro celé prázdniny.
Nyní se již vše hotovo a děti učebnu využívají podle počasí. všichni se
těšíme, až pergola obroste na ja e vesel mi kytičkarni a do lavic zásednou
veselé děti. Všichni si p ejeme, aby tento novli írtulny koutek byl po další
roky místenr, kde děti i jejich učitelé budott rádi triivit chvilky ve vyučování i
mimo něj.
Na závěr děkuji všenr, kte i nás podporovali p i .calizaci tohoto projektu:
panu votápkovi a jeho firmě (p es velkou ncp ízcri počasí stavěl stále
dál....), paní starostce Šmídové (za pomoc p i papirováni...; a nrme FLORA
Brno, která dodala sedací soupravu a venkovní tabuli.

Chtěla bych vás pozvat na
Den otev en; ch dve í,

kteryi se bude konat v riter; 13. ledna 2009 od 14,00 do 17,00 hod.
Budete moci celou školu prohlédnout, poznat naše paní učitelky

a získat informace o naší školc.

Na závěr p eji všem klidné vánoce, hodně štěstí a radosti v novém roce.

Mgr. Ilona Martišková, editelka

KoBYLNlcxÉ vlNoeRANí

Restaurace "Za Kovárnou" a TJ Sokol Kobylnice ve spolupráci s ODS
Kobylnice po ádali dne 20.9.2008 první KoBYLNlCKÉ VlNoBRANÍ. o
p íjemnou atmosféru spojenou s ochutnávkou moravsych vín a burčákťr,
doplněnou o s rové pochutiny a kobylnické trdelníky, se postarali nejen místní
spoluobčané a děti, které nejvíce ocenily trampolínu, cukrovou vatu a drobné
dárečky, o které se postaralo Ms oDs kobylnice, počasí tomuto odpoledni
sice moc nep álo, ale v místním sále sokolovny bylo teplo a veselo. Děkujeme
tímto všem, kte í svojí ričastí pomohli ke zp íjemnění zárijového odpoledne.
!9smíme zapomenout na sponzory akce, ktenimi jsou. Aleš Tťlma ml,, Vnrn,
ODS Kobylnice, Tondach, TJ Sokol Kobylnice, Jan Hrazdira, Jarmila
Vičarová, Jarmila Kučerová ml., Restaurace ,,Za Kovárnou" a další, kten m
tímto děkujeme.
Těšíme se na Vás na dalším Kobylnickém vinobraní v roce 2009

Podzimní procházka do obory S<tkolnice
Vsobotu 11. íjna 2008 poádala konrisc životního prostedí a

zemědělství pro děti podzimní procházku do obory. Cílern této procházky
bylo poznávání nejbližšího okolí naší obce. Letos sc zťrčastrrilo dvanáct dětí,
děti mladší 6ti let p išly v doprovodu rodičrj.
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Oborou nás provázel pan l,uborrrír Šrrroldas, od kterého se děti
dozvěděly p esné názlry stronr , které zdc rostou. Měli .|srne také štěstí, že
jsme viděli stádo daňkri p ebíhající pr'cs louku. Dále jsme si rnohli
prohlédnout stromy v oplocené části, kdc sc naclrází takové rnalé arboretrtnt,
které zde vzniklo za prisobení pana 1rrofcsora Pospíšila. Tady děti nejvíce
zaqa|y plody stromri a ke ri.

Rádi bychom v tradici procházek pokračovali, p íští rok se nrožná
podíváme do jiného blízkého okolí rraší obce.

za komisi Alena ulbrichová

Babské hody

A je to opět za námi. Ptáte se co? No p ccc Babské hody. Letos byly již
popáté a jejich riroveň je rok od roku lcpší. Stárky začaly s p ípravou již
v měsíci srpnu a myslím si, že nczklanraly. V sobotu dopoledne chodily
stárky po dědině a jako poděkování za p íspčvek do pokladničky všem
nabídly domácí v pátek upečené koláčky. Všenr moc chutnaly.
Ve 20,00 hod. byl sál sokolovny zcela zaplněrr. Letos se sešlo 294 platícich
návštěvníkri a když se vezme, že bylo 24 stárek, tak byl sál opravdu do
posledního místečka obsazen.
V p l deváté nastoupily stárky. Všenr to nloc slušelo. Hosté napjatě čekali
s čím zase p ekvapí a opravdu o p ekvapení nebyla rrouze. Letos to pojaly
jako páté q?ročí a tak zopakovaly v stupy z p edešl ch let. O prilnoci však
jako vždy měly nové vystoupení.
Nevím, jestli to bylo p ekvapení, a|c všiclrni čckali s čínr nás pobaví naší
hoši. A určitě nebyl nikdo zklamarry. Alcxarrdrovci - rebjata v jejich po<lání
a s velitelem, kterého zahrál a p eclcvšínr zalancoval Petr Mazal, nerněli
chybu a vystoupení bylo vynikající.
V prriběhu večera se k til kalendá lrolck z Kuriavy, kter; si již někte í
zakoupili a nebo se alespoň podívali.
Po prilnoci byla jako vždy bohatá tonrbola, do které p ispěli:
František a Jarmila Kučerovi, restaurace Za kovárrrou a CORA, Zlatnictví
Aleš Trjma ml., Tondach v zastoupcní Rudolf Prus, Michal Konečnli,
BONAPART - Petr Beneš, Frarrtišek Berrcš - plyr, voda, topení, firnra
BOMASO a.s., VAFR s.r.o., BONAGRO v zastoupení Karla Klašky, ODS
Kobylnice, ABB a.s., Marek Zlatkovskli - podlahy, CARMEUSE s.r.o
Mokrá, Kade nictví Marcela, F'lash, Martin Lludeček, Dana a Luboš
Šmídovi. . . . Za všechny p íspěvky clo tornboly rnoc velké díky.
Dále bychom rády poděkovaly všenr, ktc í nárrr ponráhali, jak s vyzdobením
a nachystáním sálu tak s riklidenr i restauraci Za kovárnou za zapť|čeni
ubrusri.
Velk dík pat í zejména p. Poláčkovi, p. Dolanskénru, pí. Ustohalové,
manželrim Karmazínov m, pí, Ulbriohové, nranžel m Sedláčkov m, p.
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konečnému, p. vičarovi. samostatny dík pat í tčnr, které nám ponráhaly
p ichystat občerstvení: paní Vičarová, Mazalová, Benešová, Králová,
stefková, sl. Floriánová. p i zdobení rozmarynťr nlrnt ponláhaly Bára a kačka
Boháčkovy.
Jestli jsem na nčkoho zapomněla, tak se omlouvánr, ale dík pat í všem, kte í
se t ebajen nralou měrou z častnili na perfektnínr pr běhu Babskl ch hodri a
bez jejichž ponroci by tato akce nemohla írspěšně proběhnout.
A co íci na zttvčr? Je vidět, že se lidé umíjít bavit a kdyžje něco dobré tak
rádi p ijdou. 'I'akže dík pat í i těm, kte í nás p išIi podpo it, Za vše mluví
jistě i skutečntlsl, že ve 3 hodiny ráno byl témě pln sál.
pět let je za nánri a dalších x let p ed nárrri. Doulárrre, že budou inadále
spěšné a budc se stále na co dívat..

Za všechny stárky Jana Poláčková

Mikulášskó odpoledne 2008

Letošní rnikulášské odpoledne proběhlo za spolupráce ZŠ a MŠ
kobylnice a kulturní komise p i Radě obce kobylnice. všem dětem se
vystoupení nroc povedlo, děkuji p. učitelce za nacvičení koled s dětmi ze zš,
p. učitelkám zMš za krásné páimo písniček a blrsniček a iza jejich práci
snašimi dětni ve školce. Děkuji p. učitelce kvasničkové za-pomoc p i
zdobení sálu a všem za pomoc p i riklidu.

- v pr běhu odpoledne jsme zhlédli vystoupcrrí orientálních tanečnic
ze zs sokolnice. Také nás navštívil Mikuláš s čertcnr a děti od nich dostaly
dárečky. po losování tomboly s krásn m dorterrr - sněhulákem jsme za
zvuku koled p ešli k Vánočnímu stromu Na Návsi.

Dčkuji Radce Houbové za věnování cltrrtu do tomboly a Janě
poláčkové, která i když už nemá malé děti, tak ncrinavně akce pro děti
po ádá.

Možná se Vám zdá, že slova děkuji jc v toltlto článku hodně, ale
poděkovatje to nejmenší, co mohu za nás všechny udělat.

petra Štefková

Klub mominek Kobylnice
schózíme se každé ter od 15,30 hod v klubovně ve dvo e zg
knihovnou. od minulého vydóní lisŤ jsme si vyrobili kulisy o loutky
do popírového divodla, z knof lík o kordlk si drótkovoli stromečky,
slupovacími borvomi jsme molovolí obrózky do oken o zkusilijsme si
molovdní hork, m voskem. Molovóní somoz ejmě nejvíc zojímolo děti
a také se jim povedly nejhezčí obrózky, Vprosinci si udělóme
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papírové stromečky, noučíme se sklódot popírové ubrousky no

vónoční st l a zhoŤovíme vónoční p óníčko, nebo p írodní de,korace.

Zorganizovali jsme v, Ťvorné dílny; ve spoluprdci se ZŠ Kobylnica

s p, učitelkou- Kvosničkovou to bylo molovdní no sklo - šperk,

svícínek o pletení tócu z pedigu o somostotně jsme uděloli dílnu no

P ejeme všem krósné Vilnoce o hodně zdraví v novém roce.
Zo mominky z klubu mominek Petro Štefkovó

VZPOMÍNÁNí pnmĎrNixŮ
Po delší p estávce se tentokáte panrětníci scšli v pátek 28. listopadu 2008.

Dosud b; vala setkání v duchu vzpomírrek ťrčastník . Tato setkání vždy velrni

pečlivě p ipravoval a ídil dnes již nežijící parr hrg.Bohuslav šmíd. Jemu také

pat í dík á ír"ta zu to, že tuto akci začal organizovat a že setkání mě|a

vysokou riroveň. Pokračovat v duchu jelro p eclitav je opravdu téžké. Žádny

si netroufne navžuat a ujmout se vedení této akce.

Právě proto se senio i dohodli, že vodítkerrr jejich setkání budou naše

kroniky. Na tomto sezení se otev ela první krorrika, která nese název

,,Pamětní kniha obce Kobelnic". Začal ji psát v roce 1928 kroniká pan Joscf
Vašíček, učitel.
Jsou zde popsána nejstarší léta naší obcc. popistrje období od první píserrrné

zmínky o Kobylnicích, vy,jmenovává nrajitele panství, včetrrě jejich podilťr,

Na již zrníněném setkání bylo p ečteno několik kapitol. Jrnenovitě: Twz,
Rybník, Potok, Robota, Pozemkov katastr. Na p íštírrr setkání buderne

pokračovat v dalších kapitolách. Kronika je napsána velm_i poutavě a

srozumitelně. probírat se 3ó3imi stránkarrri jc pro nás zážitkenr. Škoda jen, že

tam pan Josef vašíček neuvedl něco bližšílro ke své osobě. snad se nánr

poda í získat nějaké informace dodatečně.

Chci také poz\ratvšechny pamětníky - ty starší i ty mladší - kte í mají zájem

o historii své obce uloženou v kronikáclr, aby se z tčastnili p íštích setkání.
zderrka karmazínová

INFORMACE MYSLryECKD SPOLEČNOSTI ŠLAPANICE:

Naše myslivecká společnost aplikovala v katastru Kobylnic ,,pachoqi
ohradník;,. Je rozmístěn u silnice bvorskir - Kobylrrice - šlapanice. Jedná se

o nanesení pěny ve velikosti tenisovélro nríčku podél obou stran silnice na

stfomy a ke e a jiná trvale usazená zz,tl,ízení tr této silnice (viz fotografie na
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obálce). Do pěny se prriběžně v intervalech 4 - 6 nrěsíc p idává smíchan
pach p irozen ch nep átel zvě e.
k uvolňování vlastního odpuzujícího pachu dochází p sobením IJy zá ení.Tí,1 ,:9 vytvá í rrep {jemn ápach signalizující p ítomnost uttu, .yru,
medvěda a člověka.
účelem je odradit sdružování zvě e u silnice a její volné p echázeníp es ni.pachov ohradník rlčinkuje p i volném p iblížení ivě e k iachovému -írtu ubrání jí v p echodu p es pachově zámo enou část. Pii běhu zvě e, p i
pronásledovárrí a štvaní se ričinnost snižuje.
zivotnost nanescné pěnyje 5 - 6 let v závislosti na okolrrím prost edí, počasí
a samoz ejmě i p ístupu lidí.
pachovr-i ohradník se užívá nejen v několika státech Evropy, ale i v naší
republice p edevšínr na silnicích a cestách na nra.ietcícir pana hraběte
Kinského - cožjsou hlavně lesy na Vysočině v okoli Žd'áru'nad Sá;";;;.
Zde ričinnost tolroto p ípravku dosahuje 80 - 90%, p i srovnání s počtem
sražen}ch kus zvě e p ed použitím pachového ohradniku.
Z uvedeného p íkladu vypl vá, že znaěně ubylo st etri vozidel se zvě í a
následně pak problém s.pojišťovnamia policií. Dochází také k šetienipeněz
zap ípadné opravy vozidel. povinné ručení se totiž na srážku vozidla se zvě í
nevztahuje a pokud majitel nemá uzav ené havarijní pojištění, skoau si musi
hradit sám..
Na zakoupení těchto pachoq ch ohradníkri naše společnost obdržela dotaci
od Jihomoravského kaje a Lesri ČR.

'-\, 
l,,Z

- .-ť l '--?ls;
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Hospodá MS Šlapanice - Václav Karmazín

BETLEMSKE svĚrlo
Vánoční svátky jsou označovány jako,,svátky
klidu, míru a pokoje... 'loto označení m žeme
dnes směle doplnit o dobu horečného
nakupování dárk a utrácení, Advent, doba
p ípravy na Vánoce sc v tom shonu a neklidu
vytrácí.
Privodní smysl Vánoc m že podpo it i
p ivezené Betlémské svčtlo, které symbolizuje
postaw Ježíše, narozeného v Betlémě.
Vánoční svátky jsou v posledních letech
spojeny také s pěkn; nr zvykem, že se z
Betléma rozváží světlo do celélro světa.
Myšlenka ší it Betlérnskó světlo vznikla v

roce l986 ve studiu hornorakouského oRF v Linci. v naší republice se tento
novodoby zvyk ší í od prosince 1989. první světlo p ivczli k nám čeští
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exiloví skauti z Rakouska. plamínek zažehnvty v rrrístě narození Ježíše Ikista
a nazvany Světlo p átelství putuje ve speciálrrírn bezpečnostním obalu

letecky z lzrae\e do Lince. Odtud se p edává do 25 zemi světa a také

institucím jako je osN nebo Evropsky párlanrent, Do Českl ch zemí píiváží
Betlémské světlo spolu s Junáky a skauty Česk5í rozhlas-

Místní organizace I(Du-čsl zajišt,uje Betlénrské světlo buď z katedrály na
petrově nebo z brněnské radnice, kde bl vá k dispozici v p edvánočních

dnech.
I letos si mohou zájemci p inést do sv clr donrácností světlo na Štcany den

od l0 hodin, kdy bude ve vchodu u Klaškťr Na Návsi č,p. 3 nebo od Zpivání

u kobylnického betléma ve 13 hodin. Hťr c pohybliví obyvatelé se mohou

nahlásit na tel. čísle 724 23121 l a Betlénrskó světlo jim p ineseme na Stědr1

den dopoledne.
P ejeme všem, aby si do sv_ ch domácností p inesli se světlem mír a pokoj,

Ing. Zdenka Karmazínová

O6ec 7(o61[tice a ďecliová fruď6a

Zkťanfot z 1(o67tnic

'í/ás srďečně zv)ou na

ťónoční Řoncert

Řlerj se 6uďe fonmt v neďěft 21.prosince

2008ll 15 fioďfutl sáfe soŘ"ohvn1.



A teď něco pro děti, aby si mohly zkrátit dobu čekání

na Vánoce anaIežíška:

Najdete dětem cestičku k dárku?

-t
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" 
,, '//,\ *.4i. - *L Veselé vánoční hody, 

/l i\
i: .}_j|}L ** zpívání u Kobylnického betléma

na ŠtěanY den ve 13 hodin
r'"1
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Yyznáfte se v bludišti vánočního stromečku?

každé dítě, které správně vyluští naše hlavolamy si určitě z.asllouži

malou odměnu ve formě ochutnávky vánočnílro cukroví. (Doufáme,

že to ocení nejedna maminka.)
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vánoce v nebi
Na nebesk ch nivách, když se zimabliží,
všechny svaté velká starost v srdci tíží.
Mnohému to spáti nedá ani v noci:
inu, není divu, vždy.t' je p ed Vánoci.
Užjen zbyvá věru doba krátká,
cojiž budou slavit p íchod lezulátka.
To zas bude krása! Všude plno svíček -
svatí budou všichni klečet ujesliček,
potom p jdou v adě p ed děťátko Boží-
<lo ručky mu každ dárek mal; vloží.
O, to bude rušno na nebeské pláni:
každ , běží v koutek někam do rlstraní
akažd ,vrikol nik; m pozorován není,
pro Ježíška chystá svoje p ekvapení.

(Začátek vánoční scénky Vánoce v nebi)

Okénko pro naše hospodyňky (alc nejen pro ženy)
Recepty z kysaného zelí

Kysanó zeli je zdrojem vitamínu C.
Vitanrín C zvyšuje imunitu a je
velice pot ebn; k tvorbě hormonri.
V kysaném zelí je obsažen draslík,
železo, vápník, ho čík. Kysarré zelí
aktivuic inlunitní systém v boji proti
virrjnr a bakteriím a posiluje
orgaIristrrus proti infekcím. Snižuje
také hodrroty krevního tlaku a
podportrjc funkci st ev p i
vylučovírní toxick ch látek a
umožr"lu jc jej ich rychlé odstraňování

z těla. Dokonce je prokázáno, že kysané zclí učinně chrání p ed vznikem
rakoviny jater, plic, tlustého st eva a prsu. t,átky zabraňující nádorovému
bujení neobsahuje zelí čerstvé. Ozdravrró ťrčinky vzrrikají až píi procesu
kvašení.

Kysané zelí v bramborovém těstě.
50g bramborového těsta v prášku
l ve.ice
500g kysaného zelí



40g slaniny
1 cibule
1 jablko
100g šunky
30g másla
l lžíce strouhanky
drcen kmín
pracovní postup:
Podle návodu na obalu si p ipravíme bramborové těsto a p idáme do něj
vejce. Vymažeme ohnivzdornou misku, vysypeme ji strouhankou arozložime
do ní polovinu rozváleného těsta. Kysané zelí podusíme s cibulí a na kostičky
nakrájenou slaninou, p idáme na drobno nakrájené oloupané jablko a kmín.
Tuto směs rozložime na těsto, pokyjeme šunkou a zbytkem těsta. Nakonec
na těsto položíme kousky másla a pečeme v troubě p ibližně 30 minut.

Bramborové placičky se zelím
l kg syrov clr brambor
l50 g hladké mouky
2 vejce
l50 g kysaného zelí
trochu mléka
sril, 2 stroužky česneku,majoránka, pep , olej
pracovní postup:
Nastrouháme syrové brambory, p idáme sril, vejce, mléko, mouku a
prolisovan česnek, oko eníme a nakonec p idáme pokájené kysané zelí. Na
rozpáleném oleji pečeme placičky z obou stran do zlatova. Z&avějši je,
pokud používáme titanové nebo jiné pánve, na kterych se dá péci bez tuku.

ZeIn salát s mrkví.
500 g kysaného zelí
3 mrkve
1 cibule
1 lžíce majonézy a l |žice bílého jogurtu,l lžíce ho čice, " lžičk!
worchestrové omáčky,
trochu soli,cukru,octa a mletého pep e
pracovní postup:
Kysané zelí nasekáme, p idáme nastrouhanou mrkev a nakájenou cibuli.
Majonézu smícháme s jogurtem, ho čicí, worchestrovou omáčkou. Zalljeme
p ipravenou zeleninu a promícháme. Dochutíme solí,cukrem, octem a
mlet}m pep em. Necháme v chladu uležet.

Ing. Zdenka Karmazínová

Platby místních poplatkri v roce 2009

V roce 2009 se budou poplatky vybírat obvykl;irn zp sobem, tj. platbou na
obecním l*adu nebo bezhotovostním p evodem z ričtu. V p ípadě
bezhotovostního p evodu je nutno poukázat p esnou částku poplatku, a to za
každ; druh poplatku zvlášť. P itorn rrpozorňuji, že poplatek za svoz a
likvidaci komunálního odpadu bude v roce 2009 oproti roku 2008 naqíšen.
Vp ípadě, žo si nebudete jisti, kolik p csně nráte zaplatit, mrižete zavolatna
obecní ri ad, tel.544228383, kde Vánr rádi v; ši poplatku sdělíme. Bankovní
spojení pro platby: Komerční banka l]rno-venkov, č.ti. 1192264110100,
variabilní syrnbol pro poplatek za komunáIní odpad : číslo popisné Vašeho
domu (trojmístny znak) a počet osob, za které poplatek odvádíte (nap .

č.domu 25, počet osob 6, VS 0256), pro ostatní poplatky VS : číslo domu.
Pokudje to nložné, napište i do textu, ojak; poplatek sejedná.
V roce 2009 se veškeré místní poplatky začnou platit p ibližně od počátku
ťrnora (p esrr;i termín bude v dostatečném p edstihu oznámen obecním
rozhlasem, infokanálem a ne webov}ch stránkách ) a musí b; t zaplaceny do
3l.b ezna 2009, jinak budou v souladu s obecně závaznou vyhláškou
nav šeny o 50 o/o a následně vymáhány. Po zkušenostech z minul;ich let, kdy
k nav,.išení poplatku z drivodu pozdní platby došlo jen v několika málo
p ípadech, doufám, že i v roce 2009 splníte svoji poplatkovou povinnost
včas.

Poplatek za komunální odpad
I)ro stanovení qfše poplatkuje rozhodny počct osob p ihlášen ch v rodinném
domě nebo l bytové jednotce by,tového donru k trvalému pobytu v obci
Kobylnice k 1.1.2009.
Od poplatkujsou osvobozeny děti narozené v roce 2009.

P ehled v,_iše poplatku za všechny trvale p ihlášcné osoby, pokud k 1,1.2009
je v nemovitosti p ihlášeno:
l osoba 460,- Kč
2 osoby
3 osoby

850,_ Kč
1.185,- Kč

4 osoby 1.480,- Kč
1.750,- Kč
1.980,- Kč
2.3l0,- Kč
2.640,-Kč
2.970,-Kč
3.300,- Kč

5 osob
6 osob
7 osob
8 osob
9 osob
l0 osob
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Poplatek ze psri
Poplatku podléhají psi starší 3 měsícri.
Sazba poplatku činí ročně: a) za prvního psa 80,- Kč

b) za každého dalšího psa 120,- Kč
osamělérrru drichodci, kter, žije v rodinném domku sám (bez ostatních
p íbuznych), se poskytuje poplatková rlleva ve v1iši 40,- Kč za prvního psa.

Marie ustohalová, ričetní

pLÁNoVANÉ axcE RESTAURA CE,,ZAKoVÁRNoU"
v ROCE 2009

31.1. 2009
|3.2. 2009
l0.3.2009
duben 2009
30.5.2009
20.6. 2009
29.8. 2009
19.9. 2009
19.|2.2009
31.12.2009

PYŽAMOVÝ PLES
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MIROSLAV DONUTIL V KOBYLNICÍCH
DIVADELNÍ pŘBosrnvpNÍ
DĚTsKÝ DEN + vEčERNí z^BAy A,- FLASH
TANEČNÍ ZÁBAV^ - ZAHÁIENÍ PRAZDNIN
TANEČNÍ ZÁBAVA - KONEC PRÁZONrN
KOBYLMCKÉ VINOBRAŇ
VÁNOČNÍ ZABAVA - FLASH
SILVESTR 2009

Pozvónko no šesli obecní ples
V sobotu l0. ledno 2009 se bude konot
šesty Kobylnicky obecní ples. K tonci i

poslechu bude již trodičně hrót skupino
lmpuls.
Predprodej vstupenek bude zohójen
v pondělí 5. ledno v l7 hodin o potrvó do
člvrtku vždy mezi l7-19 hodin u poní Jony
Polóčkové, No Nóvsi59, Kobylnice.
Ples bude zohójen slovnostním p edtončením, v pr běhu
večero bude toneční vystoupení ve síepu, vstupenky budou
slosovotelné o pro nóvštěvníky bude ioké p iproveno bohotó
lombolo.

srdečně zve kullurní komise
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Lyža sk :zájezd
O pololetrrích prázdninách v pátek 30. ledrra 2009 po ádá obec Kobylnice
jednodenní nyža sk zájezd do rakouského alpského st ediska Ótscher-
Mariazell. Cena za dopravu je 450 Kč na dospělou osobu, junio i do 18 let a
děti s bydlištěm v Kobylnicích zaplatí polovic. Jednodenní skipas pro
dospělého stojí 25,5 Euro, pro juniora24,- Euro a dítě 13,- Euro, ve st edisku
jsou poskytovány slevy na skipas 1-2 rodičri s dětmi a rodičri s juniory.
Více na: www.mariazellatlfreizeit/winter/schwebebahn/
P ihlášky včetně platby za cestu je nrožrré podávat do l0. ledna 2009 na
obecním ťr aclu.

T íkrálová sbírka
Stejně jako v minul;ich letech i
v roce 2009 se bude
v Kobylnicíclr i po celé ČR na
počátku roku 2009 konat
T íkrálová sbírka.
Naši koledníci vyjdou do ulic
v sobotu l0. ledna 2009.
Každy z nás bude mít možnost
lrykonat dobď skutek a p ispět
na dobrou věc. Jménem
nejpot ebnějších a uboh; ch
Vás prosíme o jak koliv i
mal;i p íspěvek.
Současně tímto hledáme koledníky i vctloucí skupinek, kte í jako T i
králové budou koledovat v Kobylnicích. Žridám všechny obětavé zájemce,

ž&. 1li



l0.1.2009
21.3.2009
28.3.2009
duben
duben
16.5.2009
17.5.2009
13.6.2009
5. 9.2009
3. l0.2009
íjen

7.11.2009
ll. l1.2009
prosinec

20.12,2009
24.12.2009

aby se p ihlásili n obecním ír adu nebo na mém telefonním čísle:
724 23I 211.

Česká katolická charita a Dana Šmídová, starostka

pŘruporr-ÁoaNp oBEcNí AKCE v RoCE 2009

JMK mezera Kobylnice mezera Informace mezera Ano mezera Prijmeni
mezera Jmeno hvězdička Ulice hvězdička Číslo popisné

Text SMS mťtžete psát jak velk mi tak mallimi písmeny, ale vše bez diakritiky,
nap íklad:
JMK Kobylnice lnformace Ano Smidova Dana*Na Návsi*190

Takto napsanou textovou zprávu odešlete na telefonní číslo 900 77 03. lhned
obdržíte zpětnou sMs potvrzující, že jste byli do databáze odběratelrir zpráv
za azeni. Cena za tuto registrující SMS je 3,- Kč.

Každ obyvatel Kobylnic, kteni se zaregistruje uveden m zpťtsobem, bude
dostávat informace o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních
p erušeních dodávek elektrické energie, plynu, vody i o plánovan ch
p erušeních clodávek těchto médií, pokud bude mít obec tyto informace
k dispozici.

Kdo by měl dále zájem o zasílání běžnlich zpráv obecního rozhlasu formou
SMS, p ijde v ední den do kancelá e obecního rj adu, kde vyplní registrační
formulá a zaplatí 1. platbu ve v ši 300,- Kč. Po vyčerpání limitu obdrŽi t<aZd
z takto registrr:van ch uživatelr]t textovou zprávou u.izvu k doplnění ,,kreditui'
tak, aby bylo nrožné i nadále SMS zasílat. Cena nadstandardní SMS je stejná,
jakou za zprávy bude hradit obec tj. 1,19 Kč.
Ke zpťrsobu nadstandardu p istoupila rada obec zejména z toho dťtvodu, že
v současné dclbě mají obyvatelé více možností, jak si zajistit informovanost.
Vedle obecního rozhlasu jsou zprávy vyvěšovány i ve v věsce obecního

adu, zájemci mohou text hlášení rozhlasu dostávat srnich do e-mailou,ch
9chralek, hlášení je pravidelně prezentováno na webu a ty dťrležitejší zprávy
i na infokanálu kabelové televíze.

Stalo se těsrrě p ed uzávěrkou:

Školní rok 2009/2010 v naší kobvlnické škole
Na poslední schtizi rady obce p ed uávěrkou tolroto čísla Listri obec, jako
z izovatel Základni školy a Mate ské školy Kobylnice rozhodla, že od
p íštího školního roku bude v naší základní škole fungovat ripln první
stupeň základní školy. Pro toho, kdo se v blízkosti základní školy ,,pohybuje..
- to znamená, že v ní má děti nebo je jinak v kontaktu se školou, není toto
rozhodnutí až tak p ekvapivé. Je logick;int vyťrstěním několikaletého v,. voje
- peripetií ve fungování spolupráce obou škol i obcí, které jsou z izovateli
škol.
co to bude znamenat v praxi? v kobylnické základní škole budou fungovat
všechny ročníky prvního stupně základní škoIy, p ičemž 1. ročník bude mít
vždy celé vyrrčování samostatné, ostatrrí ročrríky budou na některé p edměty
spojeny, na jazyky, a podle organizačrríclt ntožností v někter ch p ípadech i
na další p edměty, odděleny. Pro p íští školní rok, kdy ve čhrrtém ročníku
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Obecní ples
Světluškov,. prrivod na VÍrÁŇ renn
Obecní zabilačka
Jarní riklidová sobota
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
kuličkiáda
koncert ke svátku matek
Kobylnická OLYMPIÁDA
D ňové odpoledne + Člověče, nezlob se
Drakiáda + Kobylnické ŠrnŮorovÁNÍ
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Babské hody
Světluškoq prťrvod na vÍrÁuÍ MARTINA
mikulášské odpoledne + slavnostní rozsvěcení
VANOCNIHO STROMU
Vánoční koncert Zlať anky
Veselé vánoční hody - zpívání u Kobylnického Betléma

komunikační. monitorovací a varovnÝ sMs svstém iihomoravského
kraie

SOS-kv
Jihomoravsk kraj v letošním roce zprovoznil ,,komunikační, monitorovací a
varovn SMS systém Jihomoravského kraje", kter je zamě en na to, aby
obcím usnadnil informování obyvatelstva v krizov ch situacích a p ípadnE
umožnil p edávat obyvatel m obce i. informace o běžném životě v obci
prost ednicfuím SMS zpráv,
Rozhodnutím rady obce se také Kobylnice se do tohoto systému zapojily a
všem obyvatel m, kte í budou mít zájem a do systému se p ihlásí, budou
zdarma zasílány informace o událostech, které mohou v, razn, m zprisobem
zejména negativně, ovlivnit běžn každodenní život.
obec vychází vst íc i těm, kte í budou mít zájem dostávat textov mi zprávami
i běžné informace z hlášení obecního rozhlasu. Toto bude možné za úplatu,
kdy cena 1 textové zprávy bude činit 1,19 Kč.
pokud chcete b,I za azeni do databáze obyvatel, kte í budou dostávat
informace formou sMs, je t eba, abyste se registrovali do krajského systému.
Návod na reoistraci odběru sMs zpráv:
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zópis dětí do l. t ídv

se uskutečnív ter 20. ledno 2009 v době od 14 do 18 hodin
v budově zóklodní školy kobylnice.

nebude žádny žák, bude i ve druhém ročníku pro všechny p edměty
vyuěování zcela odděleno. pro další roky se bude organizace qiuky měnit
podle počtu žák vjednotliv ch ročnících a t ídách. v p ípadě dóstatečného
počtu žákri budou t ídy odděleny podle ročník .
Informativní sch zka k organizaci ško|ního roku200912010 a následujících
v kobylnické škole se bude konat v ritery 13. ledna 2009 v 17,00 hodin po
skončení dne otev enlich dve í kobylnické základní školy. sejdeme se
v zasedací místnosti obecního ri adu. schrizkaje určena pro rodiče áeti, ktero
v současné době navštěvují základní školu, pro rodiče dětí, které
v následujících letech budou zahajovat povinnou školní docházku i pro
všechny, které život v naší škole zajímá. Na schrizce dostanou rlčastníci
podrobné a fundované informace o provozu naší školy v budoucnosti.

Všechny Vás srdečně zve rada obce

Malot ídní, ale naše KOBYLNICKÁ
po dlouhodobém a odpovědném zvažování všech nrožností ešení

nové koncepce naší základní školy jsem se na sclrrjzi rady obce rozhodla
hlasovat pro zízení l,-5. ročníku zš vkobylnicích. změná koncepce byla
nevyhnutelná a to nejen z drivodu nedostatečnélro autobusového spojení
s obcí prace, ale i díky problematické domluvě s p edstaviteli obce irrace.
starosta obce prace odmítá zaplatit naší obci za žáky zprace navštěvující zš
kobylnice a navíc obec prace po získání finanční dotace na p estavbu
základní školy plánuje z ízení všech pěti ročníkri prvního stupně základní
školy. vzhledem ktomu, že nejistota je nejhorší skutečností ve v clrově dětí
azačiná se negativně projevovat ina p ístupu rodičri ke zprisobu otganizace
v}uky v obou obcích, rozhodla rada obce o z ízení všech pěti ročníkťr u nás
v Kobylnicích.

l. stupeň ZŠ bude ve t ech t ídách a to dle počtu dětí stim, že l.
ročník bude vždy samostatn ve všech p edmětech kromě tělesné rďchovy -4 děti by si v tělocviku ani nezahrály žádnou hru. Nadále ptatr vliuka
angličtiny již od první t ídy. u ostatních ročník bude maximání snaha o
samostatné hodiny hlavních p edmětri. v našich t ídách by se neučilo více jak
15 dětí, tedy podstatně méně, než je tomu ve velklich školách. Naše škbla
bude malá, ale nebude anonymní. p ípadné problémy, ať s chováním dětí
nebo v ukou, se rychleji zjeví a mají d ívější ešení než ve velké škole, kde
se neznají ani děti z vedlejší t ídy. pokud se v naší škole budou učit dva

ročníky vjedné t ídě, neznamená to, že jejiclr vliuka bude na horší rirovni,
než v.j,uka ve velk}ch t ídách, kde je 25-30 dětí ve t ídě, Právě naopak. Paní
učitelka nebo pan učitel budou vždy pracovat s nrenším počtem dětí, budou
mít více častt na individuální p ístup k dětenl, což je p i větším počtu dětí
podstatně složitější.

Nebojme se změn a nebojme se, že by naše děti uměly méně než děti
z velk;fch škol. Na konci roku by všechny děti měly mít stejné znalosti a naše
děti budou rrmět ještě něco navíc. Budou samostatnější, budou si umět
pomáhat tak, jak už jsou na to zvyklé z mate skó školy. Vždyt' i do t ídy
v mate ské škole chodí p edškoláci a menší děti dohromady a také jim to
v učení se noq ch věcí nevadí.

Vě ím, že když dáme Žanetku do malé, ale naší školy, tak jí to
nebude ke škodě, ale k užitku. I kdyby to měla b t jen ta v hoda, že, že
nebude muset každé ráno dojíždět mimo své bydliště, tak už to by bylo plus.
Ale ona ještě navíc bude pět let chodit do školy v Kobylnicích, vypěstuje si
ke Kobylnicíln vaah jako ke své vesnici. Bude zde mít kamarády, které uvidí
i po škole a nejen v době vyučování. Cel; první stupeň základní školy bude
vyr stat mezi lidmi, ke í se navzájenr znají anebude muset dojíždět
autobusem či autem do větší školy. Do školy, která bude v neznámém městě,
kde nebude bydlet a tím už ani nebude pro toto nrěsto prioritou.
Pro naši obecjsou děti prioritou. Organizujenre akce pro děti, v roce narození
dítěte nemusí rodiče za dítě platit poplatek za odpady, finanční dar dáváme
nejen rodičrim nově narozen ch dětí, ale i dětem nastupujícím do naší první
t ídy, nabízínre zdarma k využití obecní prostory pro zájmové kroužky dětí
aj. A nyní Jrro naše děti z izujeme cel první stupeň základní školy a
doufárrre, že se my všichni budeme podílet na jejich vzdělávání a v chově.
Ale to p jde jen tehdy, když se nezaleknenre ma|é školy, zapíšeme do ní své
děti a uvědonríme si její pozitiva, která budeme podporovat. Sice jsem tento
typ školy neabsolvovala, ale manžel ano a p i zpětném hodnocení nenašel
dtivod, proč by malot ídní škola měla b t horší.

Za nás oba, tedy oba rodiče čty leté holčičky m žu íci, že ona do
naší školy chodit bude a doufám, že ostatní rodiče umožní sqim dětern prožít
l. stupeň ZŠ vnaší kobylnické škole. To že bu<le malot ídni n"rnu^"ná,ž"
bude špatná.

Bc. Petra Štefková

P íští školní rok již po novém

Když v roce 1856 usedli první žáci do školních lavic historicky první
,,Kobelnické školy", byla to pro celou obec jistě velká událost. Troufám si
tvrdit, že po 152 letech je pro většinu obcí naší velikosti stále velkou prestiží
mít vlastní školu, nikoliv však samoz ejmostí, ačkoliv ji tak z ejmě vnímáme.

2726



I

Abyclrom se i nadále nrohli naší školou pyšnit a p edevšínr aby do rrí molrly i
nadále chodit kobylnické děti, bylo zapot ebí provést zásadní znrěnu, Již od
následujícího školního roku bude v zš kobylnice konrpletní l. stupeň, tedy
l - až 5. ročník. k tomuto ešení dospěla rada obce společně s editelkou zš á
MŠ Kobylnice po rnrroha debatáih, donucena ncttenl,ni okolnosŇ' a
vedena také p áním rodičri. vzhledem k počtu dětí na l. stupni, resp. počtu
dětí ve školce je nezbytné, aby byla naše škola tzv. ,,rrralotiídní... A podle
demogralrckého rn voje pro nejbližší 2 roky bychom se malot ídce nevyinuli
ani pokud bychom zachovali dosavadní spolupráci s obcí prace. v jalších
letechje pravděpodobné, že i naše škola bude nrít dostatek dětí pro kornpletní
t ídy. Rád byclt zd raznil fakt, že v obcích s podobn nr počtern obyvateilaty
mají kobylnice, je rnalot ídní škola vcelku běžnou zálóžitostí2 a'že naápak
ešení, které po léta fungovalo v kobylnicíclr a v praci, je zcela o;edinile.

Vzhledem k postoji druhé stranyje však nadále ne nosné.
pro rnnoho občanrj kobylnic není pojerlr malot ídka nijak cizí, neboť

právě takovou školou prošli, avšak jiní, zejrnéna rodiče budoucích či
současn ch školákťr, nrohou rozhodnutí rady obce p ijmout s obavami.
Malot ídní škola rrrá své vlihody i neqihody. poznainenejme však, že
p edpokladenr kvality v ukyje vždy p edevšírn dobr učitel. Rád bych uvedl
několik post ehri, které rrrrre jako radního, rodiče ija[o kantora vedly k tomu,
abych hlasoval pro p evedení naší školy na malot íclní

r Myslírn, ž;e pro rodiče ipro děti bude trrnolrenl větší kornfort mít cel;i 1.

stupeň v rnístě bydliště, navíc se školrrí clružinou bezprost edně
navazující na vyučování a fungující pravdčpodobně až do l7 hodin podle
zájmu rodičri.

Na závěr bych se ještě rád zrnínil o znrěnč, která čeká rraši mate skou
školu. Vzhleclem k potěšující situaci, že nánr stále roste počet našich
nejmladších spoluobčánk O, jsme nuceni zvyšit kapacitu mate ské školky
ze současn clr t iceti na čty icet nríst. Rodiče kobylnickych dětí se tedy
nemusí obáva1., že by jejich ratolest z kapacitních drivodri nebyla zapsána do
školky.

P eji všem veselé a hlavně klidné vánoční svátky a do nového roku
mntrho zdravi, pracovních, školníclr i osobních spěchri.

Mgr. Ji í Pecl

,MUSíTE UDĚLAT TU SPRÁVNoU VĚc.
MožNÁ vÁnn NA Nl NEBuDou sTAč[

sítv, nnožruÁ rurpŘlttEsE ovocE
Po DoBU VAšEHo ŽlvorR.

l\tE To NEzNAMEttÁ, Žr PŘESTANETE
PRACOVAT NA SPRÁVNÉ VĚCl.

MožNÁ NlKDy NEuvlDíTE vÝstroer
svÉHo čltvu.

AtE NEBUDETE-II vŮgrc Nlc DĚLAT,
NEBUDE NlKDY ŽÁoruÝ vÝstrorr.

ueHÁrruln cÁNoí

l tímto citótem jsme se snožili rídit pri rozhodovóní o budoucnosti
kobylnické školy. Jsem si vědomo ioho, že pri součosném molém počtu
žók ve škole vypodó toto ešení nelogicky. Presto jsem p esvědčeno,
že novy způsob orgonizoce bude ku prospěchu predevším dělem, no
kieré jsme pri rozhodovóní mysleli nejvíc. Pevně vě ím i s prihlédnutím
k p edpoklódonému demogrofickému v voji, že jsme uděloli krok
spróvnym směrem o že ješíě zo svého životo uvidíme dobré ovoce
nošeho nelehkého rozhodnutí.

Dono Šmídovó, sŤorosŤko

'<* 
* ** * * * * ** * * * * **,l ** * * * * * * * * * * * * * * * *,t * * ** * * * *** r( ** * * * * * * * * * *,t *

Zanejvět.ší v hodu považuji l. ročník, ktery v Kobylnicích nově
vznikne. Ten bude,jakje to obvyklé na nralot ídních školáclr,
samostatny.

Vě ím, že cely první stupeň ,,pod jednou st echou.. bude ve svém
drisledku znamenat zefektivnění a zkvalitnění vYuky.

Pokud bychoIn nereagovali na situaci a rra p edpokládan v,_ voj v
pratecké škole, riskovali bychom tím nrožnli zánik naší školy.

l více o těchto okolnostech se dočtete v článku ,,Malot ídní, ale naše
KOBYLNICKÁ..

2 nap . v Ji íkovicích, Blažovicích, Sivicích, Telnici, P ibicích, Nov ch
Bránicích, Bratčicích, Žatěanech,Habrovaneclr a v mItoha dalšíclr obcích
malot ídní školu mají, z dalších obcí dokonce do rnalot ídních škol dět,i
dojíždějí ( ká se nap , Olšan, Podb ežic aj.)

28 29



Odpady v roce 2009
O změně firmy, která z Kobylnic odváží odpad bylo rozhodnuto již d íve,
podrobnosti jsme však dohodli až těsně p ed uzávěrkou. Proto tedy jen
krátce:
Od začátku roku bude likvidaci odpadri v Kobylnicích provádět firma van
Gansewinkel, a.s. z Mod ic. Podrobnosti likvidace odpadri, co se t}ká
jednotlirnfch komodit, budou probrány v nejbližším p íštím čísle List ,

Považuji však za d ležité upozornit alespoň na nejdriležitější změny:
Svoz komunálního odpadu v roce 2009 bude probíhat vždy v sudé
pondělí, to znamená první bude proveden v pondělí 12. ledna 2009 a
další budou následovat ve dvou! denních intervalech. Vždy v pondělí.
Krabicové obaly tzv. tetrapaky je možné v pytlech odkládat vedle vakti s PET
lahvemi stejně tak i igelity. Odtud budou odváženy ve dvout denních
intervalech. Ostatní podrobnosti p íště.

vítání dětí - omluva
Snad právě proto, že se nám letos ,,urodilo" opravdu hodně dětí, zapracoval
právě na fotografiích zYitání tiska sk šotek - neotiskli jsme fotografii
jednoho ričastníka. Malému Markovi Novotnému i jeho rodič m se
omlouváme a slibujeme, že jeho fotografii zYítáni dětí otiskneme v p íštích
Kobylnick ch listech.
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