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Rok 2009 v Kobylnicích
zima skončila, než jsme se nadáli, a s návratem sluníčka získáváme opět elán do
dalšího vylepšování, oprav nebo k realizaci rlplně nov ch nápad . pravděpodobně
,,nejradostnějšl akcí letošního roku bude ástečná rekonstrukce v základní i v
mate ské škole, která zajistí rozší ení kapacity mate ské školy. Nejradostnější
hlavně z toho d vodu, že nedostatečná kapacita mate ské školy je d kazem toho,
že u nás neub vá, ale naopak p ib,vá dětí, A jistě i proto bude v kobylnící.ch
veseleji.
S tím souvisí i stavební ripravy domu č.p. 42, kde sídlíjak knihovna tak klubovna. A
protože v klubovně se schází stále větší počet maminek s mal mi dětmi v klubech
maminek, bylo nezbytné upravit sociální zázemí tak, aby vyhovovalo p edevším jim.
Vznikla nová ,,kuchyňka" s um várnou a bylo opraveno i WC. Toto vše bude
k dispozici jak ke klubovně, kde se schází maminky s mal, mi dětmi, kroužek
šikwn ch rukou i senioň p i čtení kronik, tak čtená m z knihovny i dalším
uživatel m tohoto obecního domu. oprava sociálního zázemíje již hotová, zb,vá
věnovat pozornost i fasádě a dvorku. Na to se chystáme, jakmile sé zbpší poásí.
pokud se poda í získat dotaci z prograntu rozvoje veňkova od Jihómoravského
kr{e, rádi bychom provedli ripravu prostranswí p ed základní i mate skou školou a
obecním rj adem.
p edpokládané zízení parčíku na ulici Táborské se oproti loňslc m p edpoklad m
pravděpodbbně poněkud zpozdí, protože doposud nemáme vypracovanou
projektovou dokumentaci na plánovaná parkovací místa. plocha zahrádek však
p esto nez stane v neutěšeném stavu, jak byla na mnoha místech doposud. Jakmile
to počasí dovolí, začnou zaměstnanci obce upravovat plochy, aby bylo možné je
jednoduše udžovat sekáním. Malebné zahrádky s trvalkami se pokusíme zachovaťa
ty bgdou krášlit celou plochu. Možná p idáme několik laviček, aby mohli obyvatelé i
návštěvníci trávit p fiemné chvíle v zeleni,
Podobn osud jako parkoviště u parčíku na Táborské pravděpodobně potká i
zastavky na ulici sokolnické, které již byly p edjednány, avšak nesouhlas ňětotika
obyvate| s umístěním zastávek poblíž h bitova poekt pozastavil a časově jsme na
tom mnohem h než u parkoviště na Táborské. Doposud není v bec jasné, kde
zastávky budou, a je nepravděpodobné, že bychom je letos mohli realizovat.
v nejbližší době obecní pracovníci dokončí ripravy záhon na parkovišti u h bitova a
osadíje ke i ke zkrášlení.
vzhledem k tomu, že jsme na konci loňského roku využili šanci p i pokládce kabel
E-On do země na ulici Sokolnické, máme možnost letos zahájit postupnou
rekonstrukci ve ejného osvětlení v obci. pokud to finanční situace dovotí, došlo by
k osazení norn ch svítidel na ulíci sokolnické směrem ke h bitovu, která bude
napojená na větev nové ulice u potoka. v pr běhu roku bychom rádi po ídili
projektovou dokumentaci, která by byla podkladem pro pokračování rekonďrukce
ve ejného osvětlenív následujících letech,
co se t ká okolí kobylnig budeme zase pokračovat v rjdržbě zeleně. v nově
vysázeném stromo adí směrem k Mohyle míru již začali pracovníci obměňovat
uschlé stromy. Možná se nám poda í ze společné dotace člensk, m obcích Regionu
Cezava po ídit mobiliá - lavičky na vycházkové trasy kolem naší obce. Ve

,



sPoluPráci se sdruŽením Rezekvíbk budeme pokračovat v revitalizaci biokoridoru
Pod Borky - směrem k bažantnici.
plán by bylo jistě hodně, na druhou stranu musíme vždy volit mezi tím, co bychom
rádi zajistili a co nám dovoluje naše fínanční situace. pr*t" ora"re viái vaěčni zavašepodněty a nápady - co vidíte jako pot ebné nebo vhodné udělat ve wém okolí.každ žijeme v určité části obce á v kontaktu s určitou ;krpi.* lili-m-nondy nás
nenapadne a často ani nemáme možnost zjistit pot eby llal ,u ňá*m se mocásto nesetkáváme. A unjírmf ečeno, eurtó tipr,i,Ó-t ;: ,."r"";;.i.i-.Ěiotou, ruy
nás. ani nenapadne, že věci, které již roky probinalí ste;n m ,pni"o"r, by mohlyproběhnout jinak a často lépe, I tady ráoi vyitectrneme vás! poJtreňvi'ilav. vcrt",
že žádnil z podnět nezapadne, jen'někter. m déle gvá, ;;r;ili;;;uL stouu a
uvedou v život. Jménem rady obce oana Šmí,cová, ,t iortti-
Ve , sl9m p edchozím p íspěvku 7'sem se věnovala p edevším těm
ryateriálním plánťn - co vybudujeme, co opravíme, co'rekonsiruujeme.
Ale stejně dťtležité a čls.tg i důležitějšíje, abychom to konali Š aibrou vůti,
dobrou náladou a v kotektivu dobruch lidí.
Myslím si, že iv tomto směru máme štěstí. pokud si pozorně p ečtete toto
číslo kobylnick ,ch listťl, jistě vám neunikne, že p íležitosti x šetiavani pri
práci, p i zábavě a hrách buleme mít, stejně ját<o jine ioiv, 

-iiiite 
ao"t.záleží na každém z nás, která akce nás oslóví iebo žau aoráž"rá poradit,

99 by bylo ještě možné, dobré .. - zkrátka co by vás bavito.
v.dnešním čísle je větší prostor věnován chÁrié. le to i díky T íkrálové
sbírce, která je u nás v kobylnicích již tradiční. Nejd ív 1sem se chtěta
zaměňt na činnost charity ob9cně, protože jsem zjiďiÉ, ze nelen ja, ab animnozí další často neví, c,o.si .p9d obecn ,mi pojmy jaio ,,charita'iajišťuje",
"charita pomáhá",,,charitní dobrovolníc' miizéme' preáítaiit.--xáyz pem
ušak začala pátrat, zjistita jsem, že spektrum tinnošti charity je ták rótixe,
že jen stručné seznámení se yšemi aktivitami by zabralo uéita vice nez
igav,v listy. Proto jse1 ze širokého spektra činností oblastní charity
Rajhrad_u_ybrala jen ty, které se mohou tyŘat nás, kobylnick ,ih óivvata,p íjemny rok p ivzájemné spotupráci p 8e Dana Šmiaova,' starostka

poděkování za bruslení
Poděkování za letošní možnost bruslení pat í nejen majiteli
firmy Květ ing. Ji ímu Vrbasovi zBlažovic, ktery nás
nechal na svém rybníku bruslit, ale hlavně manžel m
Vlastě a Josefu Vičarov m, kte í se o celé bruslení starali.
Ve svém volném čase zajistili, abychom měli kam chodit
bruslit a mohlí dětem ukázat další možnost, jak aktivně
strávit den. Moc jim touto cestou děkuji a myslím, že mrižu
napsat, že toto poděkování je za všechny, kte í možnost
bruslení využili. petra Štefková

VI. Obecní ples
Takjakojiž roky p edešlé i letos se konal Obecní ples, tentokrát to bylo l0. ledna.

Na zahájení plesu nám p edvedli mladí tanečníci z Tanečního klubu Orel Telnice
rrizné taneční kreace jak latinsko-americké, tak i klasické. Po zahájení, které měla
paní starostka, se zábava rozjélá,,v plném pťoudu .Ikdyž kapela hrála velice dob e,

p esto musím podotknout,, Ž9-4éla pofiěrně dlouhé p estávky a byly na to menší
stížnosti. Na další rok jí má,melbpět pó2vanou, ale budeme se snažit zkrátit
p estávky mezijednotlirn mí sé,riemi písníček.Ip_ésto se lidé určitě dob e bavili.
Další mall obláček byl to, že'téptiíň.plesu nám.pósun-ula kapela na l0. ledna, což
byl termín neobvykl , a]táki išlo íI,énC tiai než,v létech minul ch. P esto zábava
byla dobrá. A protože lylo méné,riáÝi'iěvníkri,.o to lí! sé.,ta_ncóvalo. Jak losování
vstupenek tak i tomboly proběhlo:Ýcelku ryCh_le, 

,takže návštěvníci plesu nebyli
moc unavení a ospalí z dlouhého se7rlnínež Skončí tombola. V hry b ly jako vždy
pěkné a hodnotné - bylo se na eóltě. i!. :,|: ,, '' .

Nesmím zapomenout poděkoÝ,{t iěm;:he í,nám p ispěli do bohaté tomboly. Byli
to: manželé Kuěe1o.vjr,,, Ňiacď,,,Pli Kóv.arnóu,; restaurace CORA, František
Beneš-plyn, topeni, Ýáttrt*s.r:o'..Fra iišp.k,Vašíč{tsONAPART s.r.o. Kobylnice-
Petr Bineš, B'QŇAGRO B[ažovice p, Klpšk_a, 

-'Č_MŠS pí Drahomíra Šmídová,
TONDACH a s; Šia/ánibe'Ýástóu'p í,:_Ř!, Prus, Michal Konečn , manželé
Bedná ovi, tng. Marin.BeneŠ-autoj9 ty, B__ANÁR.M;, Ondráček, Aleš T ma ml.-
zlatnictví, Marek Zlatko'vslc s manželkou, kade nictví Marcela St'astná, MS ODS
Kobylnice, místní hasiči, ěhové'Ji$lqpitélsfuá óbop, členové kulturní komise i
ostatních komisí.
Dále bych chtěla poděkóvát všem;,-P1" i byli óchotni pomoci p i organizování
plesu: Marii Ustohalové; Zdence Karmazínové, Aleně Ulbri_qhové.
V pokladně pi prodejivstupenekalog se rikolri velic_é:doo-e ujali am j díksi
zaslouží p. Vičar Josef; Beneš František; Krrda Miroslav, Konečn Old ich.
Hlavně bych se chtěla omluvit všem; halkteré jsem nedopat eiiím zapomněla, ale
dík pat í všem, kte í se i jen malou části podíleli na p ípravě a pniběhu plesu. Bez
pomoci všech těch dobrovoln ch a ochotn ch lidí, by se nemohlo nic uskutečnit.

Ještě jednou všem mnoho dík
za kulturní komisi Jana poláčková

P,S. Za nás všechny ťrčastníky plesu, kte í jsme se dob e bavili, bych ráda
poděkovala p edsedkyni kulturní komise Janě Poláčkové. Kdyby ona nerozdala
rikoly p i p ípravě plesu a sama neudělala nejvíc práce, tak by nejenže neměla
komu děkovat, ale na ples bychom museli cestovat někam,,ke konkurenci",

Dana Šmídová

Silvestr 2008
K ukončení roku 2008 a p ivítání nového roku 2009 po ádala místní restaurace

,,Za Kovárnou" v po adí již druhou silvestrovskou zábavu. O tom, že je tato akce
občany Kobylnic vítána, svědčila opět vysoká návštěvnost nejen našich
spoluobčanťr. Vyjma skvělé hudby, bohaté tomboly a pěkného prilnočního
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ohňostroje se o zábaw a zp íjemnění silvestrovského večera postarali i někte ínaši spoluobčané formou country vystoupení a p edprilnočního veselého
vystoupení,,Holek z Kuňavy.' .

Dovolte nám proto, abychom touto cestou znoyu poděkovali všem
vystupujícím za p edvedení nevšedního zážitku a p edevším ia čas a silí, které
tomuto vystoupení věnovali. Pi]n9sli oběť nejen materiální, ale p edevším časovou,
a proto je t eba p edat velk dík i jejich rodinám, které jejich nep ítomnost doma,
v čase p íprav na silvestrovské vystoupení, snášely stateč;ě.

Velk dík pat í také sponzorrim Silvestra 2Ob8, kte4iimi jsou p edevším: paní
Poláčková, pan Aleš Trima_ml,, fa VAFR, paní Eva u P.uniiš.k'genešovi, paní
Jarmila a Jaroslav Vičarovi, paní Karafiátóvá, paní Marcela Šthstna, pan Jan
ílrazdira, pan smetana, obec kobylnice, skupiná Flash, Ms oos rouylnice a
další.

Dovolte nám, abychom vám všem pop áli v tomto roce hodně zdraví,osobních i
pracovních rispěchri a spoustu kulturních, společensk ch a sportovni"t ,ezitlrt
v naší obci.

Na brzkou shledanou se těší restaurace ,,Za Kovámou''.

TJ Sokol - Turnaj ve stolním tenise
Již tradičně se na p elomu ledna a rinóra uskutečnil turnaj ve stolním tenise.
Tentokrát se 2l hníč sešlo 7.2.2009 vsále sokolovny. Po piti rroainactr, uctrem
kter ch bylo odehráno 7l utkání, opét zvítézil Tomáš rr".ourlrY. Na aiurlem mistcse umístil petr Julínek a na t etím Jaroslav Žaoet. vsictrni n.aei si odnesli
l:t*e ceny a to zejména díky sponzorrim turnaje - firmám TONDACH,
AVIMA BRNO, restaurace ZaKovárnou, keramika Koňečn .

Milan ulbrich

Zprávy ze školy
organizace základníškoly a Mate ské školy v kobylnicích od p íštího

školního roku 2009/2010
od p íštího školního roku mění naše základní škola svoji organizaci. od 1.9.2009
otevíráme všechny ročníky l. stupně základní školy. podle póčtu p ihlášen ch děti
budeme některé ročníky spojovat.
Ve školním roce200912010 bude organizace zÁkladníškoly tato:
l.ročník a 2. ročník budou samostatné na hlavní p edmct!, aeti budou spojeny na
prvouku a všechny v chovy
3.ročník bude samostatn (nejvyšší počet dětí)
4. ročník (l žák) a 5. ročník budou spojeny na všechny p edměty.

v mate ské škole budou otev eny od p íštího školního roku 2 t ídy, celkem pro 42
dětí.

Během hlavních prázdnin

oprav není ještě znám.
llona Martišková editelka ZŠ a MŠ Kobylnice

proběhnou stavební ťrpravy. p esny ternrín zahájení

Školská rada _ _y. _. ,

Dne 28.1 l. a l l. |2.2008proběhly volby do Št<olst<O rady ZŠ a MŠ Kobylnice,

Zástu pc i zíizov atele,, I ng. Zde na Karmazínová- 
Stanislav Dolansk

Zástupci rodičťr : Petr Šteíka
Mgr. Ivana Kvasničková

Zástupci pedagogicĚ ch pracovníkťr školy: Jana Georgiadisová- 
Mgr. Lenka Halová

Šrolská rada ZŠ a VtŠ t<obylnice upozorňuje rodiče T T9i19,1 
podávat

piip"*i"ry, návrhy a doltazy na éinnost, fungování a provoz Zš a MS.Kobylnice,

Varni poáymi iodněty ," št otrta rada- bude zabyvat a s v,j,sledk_v budete

seznámeni buď na internétoqích stránkách školy www.zskobylnice.euweb.cz, nebo

v dalších Kobylnick ch listech.

Podněty je,ÓZne un-ovat do schránky u vstupu do ZS,
I,!gr, Ivana Kvasničková, p,edsedk1,n! školské rady,

A co naše,'MALÁ" mate ská škola?
Když jsme v roce 2004 zvětšávali kapacitu naší mate ské školky z 25 dětí na 30.

;y'rřii jr*. si, že tohoto čísla nemiižeme nikdy dosáhnout, Když v_posledních

r.L.n poraaame Vítání dětí do života už 2x ročně a v někte.j,ch p ípadech se

usechny děti a jejich hosté nemohou směStnat do obadní místnosti obecního adu

nura.á proto piobíhá ob ad nadvakrát, začalo nám b t jasné, že smate skou

Školkoubudememusetněcopodniknout.Abouránítourčitěnebude....
pr"úre* jsnre otev eli již na zasedání zastupitelstva na ja e loňského roku a

zabyvali se mnoha var,iantami. kam by se dala školka ,,nafouknout", zkrátka

rozší it. po mnoha více nebo méně piovediteln ch nápadech dostala zelenou

varianta rozší ení školky na rlkor jedné ze ííid základní školy. Byl vypracován

pro;"r.t, zajištěna všechna nezbytná vyjád ení a teď jsme ve fázi čekání,

Rada obce rozhodla podat žááost o finanční dotaci na Ministerstvo pro místní

.o^ojTatožádostobsahovalanovéstavebníešenívnrateskéškole,aletaké
*ur.Íu obsahovat spolupraci s dětmi, Proto jedno norové dopoledne proběhlo

v mate ské škole setkáni s dětmi na téma ,,Nase nova trrua ve ", setkání

nrělo dvě části. v první části každé dítě dostalo sv j projekt nové t ídy a pak se

děti zábavnou formou učily v tomto projektu číst. Podle vyznačench barevnclr

;;iič.k vprojektu dcti hládaly označení áchodk , umyvadel, dve í, oken,... a

zároveň se dovídaly, co se změní. Děti se dozvěděly, že za nimi piu9:l nové děti a

p.","l. pot eba zvitsirsiávající prostory. P ibudoujim nejen nové děti _ kanrarádi,

na které se už moc tcsi. ale také hračky. které se nakonec nejvíce objevovaly na
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.,ejich vlikresech, 1"yto vlikresy byly zakončením druhé části setkání, kdy děti mělyzav ít oči a p edstavit si, co nového by chtěly v nové t ídě míí. p'otonr svojip edstavu p evedly na papír, starší děti pomocí tuše a vodov ch barev a mladší dětipastelkami. Děti se tedy nejen dozv8dely o chystanych znrcnj"h, ale také se
91i.ity základní označení stavebních prvkťr v p.o;énu,....
Zádost o 2l stranách se nakonec a-rky ."pr., poště poda ilo doručit včas nanrin-isterstvo a nyní budenre čekat, jestii stavebni ,p.uuy nu .uets"ni prostor veškolce budeme financovat jen z obecního rozpočtu, nebo nánr s financovánímpom že p ípadně p idělená finanční dotace.
stavební rlpravy budou probíhat o prázdninách a kromě rozší ení herny budez ízena i nová um várna a záchodky, rozší ena šatna, p esunuta kancelá pro paní
učitelky.

Bc. Petra Šteíková, čIenka Rady obce

cHARlTA
pocházející z latinského caritas (láska, dobročinnost, m ilosrdenství)

,,charita srdečně děkuje všem, kte í p ispěli ve t íkrálové sbírce. v kobylnicích seletos vybralo 25.940,, Kč Je to o s.óts,- Kč více než v loňském roce. Všem
dárct]rm pat í up ímné poděkování
starostka děkuje koledníkr]m, kte í se vydali do ulic a obětov_ali sv j voln čas apohodlí pro dobrou věc. Velké díky pat í Évě Daňkové, rragáe sriJ""b 

" 
r"dislavuvotápkovi, kte í vedli kolednické škupinky. páoexovani pat í i koledníkům, kte íchodili vdesetistupňovém-mrazu. p esto'jim to neubralo dobré nálady. Byli toKlaudie a Michal Bílí, Martinka Trhlíkova, nnetxa žLňo;;, Ť";;; Zítková,Barborka Pešková, Danielka Jind ichová a Šimon Kvasnička. zá j"jl"ňáoi.y ,rrut.x

1im pat ívelk dík.'

Tímto stroh m poděkováním se každoročně loučíme s T íkrálovou sbírkou. koneckonc je v něm ečeno, ui",, 
99. 

jsme tímto vyjád it chtěli: poděkování dárcům,p99Ťkgvi!í. obětav m koledníkům i vedoucíái skupinek i to, kolik se námv Kobylnicích zase letos poda ilo dát dohromady.
Až na to, Že v letošním roce jsem udělala velkóu chybu a zapomněla jsme na naši
,,rekordní" skupinku Rekordní ne vlinosem své pokladničky - ani iáJnou svolipok|adničku. neměli, jen pomáhali jeóné ze sxulinet< nexóráni Ňil ";; nízk mvěkov m prťtměrem. A tak jsme jim to vynahraoiii tim, že jsme je vvrotitl'na obálku.Byli to Žanetka Šteftová, Nlkol a'Timon krár""i. Á taky jsem jim slíbila, že pro príštírok jim zajistím samostatnou.pokladnicku, protože xóI'eoouániiuiáari oir"uou n"
1edničku a na VELKOU POCHVALU,

igr,v,a 9hTlty o TŘixnÁrcvÉ sgínce zoog
T íkráová sbírka navazule na sta-ouTidóGffidici. Již ve st edověku se 6. ledna vden. zjevení páně hrály lrv na motivy biblickeno prioenu o trech mudrcích zVlichodu, kterí putovali do Betléma, auyie poklonili Ježíšovi 

" 
práJárimu sve oary- kadid|o, myrhu a zlato - symbolizující"t i znaky moci a poslání Ježíše Krista,

O několik století později obcházely chudé děti p evlečené zakrále dům za domem,
u každ ch dveízazpívalya posvěcenou k ídou napsalytakdobe známé K+ M +

B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály k estních jmen králri, Kašpar,
Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského christus
mansionem benedicat, volně p eloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to
zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.
Letos poprvé v historii konání sbírky se na zemí mod ického a rosického děkanství
poda ilo p ekonat hranici 2 milion korun. Celková v še vybran ch peněz činí
2,124.222,- Kč. Tyto prost edky budou využity na zkvalitnění stávajících sociálních
služeb, kten mi jsou Charitní ošet ovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a
D m léčby bolesti s hospicem sv, Josefa v Rajhradě, a na nově vznikající projekt
Domácí hospicové péče.
Ještě jednou děkujeme všem, kte í se do T íkrálové sbírky 2009 zapojili a p ispěli k
jejímu spěšnému pr běhu.

lušal G[at],u nGní lGn T íl]ílorá sííila, nsomí dilifil Gna]iu lG mn0nGm Iíc8.
PlOtOžG T ílňlorou sDftíu r n$í oDcl m íilá oDlrstní chaffia laihtail, tíila iych
r nošním íslG llslii UěnOIah IíGG Drustoru fiárě lí:

oblastní charita Ra ihrad
V současné době je tvo í OCH Rajhrad t5rto projekty: Drim léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa (DLBsH), Charitní ošet ovatelská a pečovatelská služba
(CHOPS), Krizová pomoc, Dobrovolnické centrum a Fundraising - centrum pro
vyhledávání finančních zdrojri a ve ejnou prezentaci.

HOSPIC - Drim léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, jak zní jeho
oficiální náaev, je asi nejznámějším a pravděpodobně nejzávažnélším projektem.
Zkusme si ho trochu p iblížit:
Od myšlenky k prvním pacient m
Myšlenka vybudovat za ízení, kde naleznou těžce nemocní a umírající ziaemí a
odbornou léka skou a ošet ovatelskou péči, se zrodilajiž y roce 1992. V roce 1994
byl vytipován objekt vojenské ubytovny v areálu kláštera sester Těšitelek
Božského srdce Ježíšova v Rajhradě.
V roce l995 dostává Diecémí charita Brno, pod kterou Hospic zpočátku spadal, z
ministerstva zdravotnictví první dotaci 8 mil. Kč a zahajuje r"_ístavbu. Slavnostní
otev ení a vysvěceni nového za ízení brněnsk m biskupem mons. Vojtěchem
Cikrle se uskutečnilo 18. ledna 1999.
Pro koho je hospic určen
Hospicová péče je určena pro následující skupiny nevyléčitelně nemocn ch, jimž
podpora multidisciplinárního t mu pracovník hospice mriže pomoci naplnit jejich
pot eby pro život s nemocí či v době umírání:
r pokročilá stádia nádororn ch onemocnění,
o pokročilá stádia onemocnění nervové soustavy s postupnlim zhoršováním

klinického stavu



o terminální stádia imobilizačního syndromu, často s nutností intenzivní léčby
bolesti i dalších obtíži- nejčastěji chronicky nemocní vyššího věku,

o terminální stádia chronich. ch onemocnění srdce, Iedvin, trávicího a d chacího
traktu.

Základními podmínkami, které daná onemocnění a stavy spojují jsou:
. u nemocného není možná nebo byla vyčerpána kauzální léčba (nap .

chemoterapie, transplantace orgánu, kdy danou léčbou lze dosáhnout vyléčéní
onemocnění) a další léčba a péče jsou zamě eny na mírnění potíží, které
ákladní onemocnění p sobí (paliare : ulehčovat) - paliativní medicína,

e pacient a jeho rodina jsou s touto skutečností srozuměni - tzn. pacient a jeho
blízcí rozumí možnostem i limit m paliativní péče a souhlasí s jejími principy.

co zaiímá budoucí pacienty (odpovědi na palčivé otázky potenciálníclr pacientri
!jejich blízkych-zpracováno dle webov ch stránek hospice)
co si mám vzít s sebou?
zdravotní pomricky, které běžně používáte, všechny doklady o vaší nemoci
(léka ské zprávy atp.), toaletní pot eby ,pyžama nebo noční košile, chcete-li mít
svoje osobní - samoz ejmě vám nabídneme i možnost používat stavní prádlo,
župan, chcete-li mít swj osobní, pohodlné oblečení, p ezrivky, občansh_i pr kaz,
prrikaz zdravotní pojištbvny, dle vlastních možností a zájmu malou televizi, rádio,
atd.
Doporučujeme vzít si s sebou drobnosti, které vám p ipomenou domov - menší
obrázky, květiny, fotografie Vašich b|ízk ch,oblíben hrníček, atp.
Kdy za mnou mohou p ijít návštěvy?
kdykoliv se jim bude chtít a kdykoliv na ně budete mít vy náladu. Návštěvy jsou v
hospici povoleny 24 hodin denně, 7 dní v t-idnu. Je možné za ídit po-kój pro
vašeho p íbuzného, aby s vámi mohl v hospici b t. p jdete-li do hospióe-na
návštěvu za pacientem poprvé, je dobré, abyste se ohlásili u sestry na oddělení.
Někdy je pot eba up esnit určité informace, doplnit telefonní kontakty nebo se
domluvit na některyich postupech, proto s vámi chceme spoluprácovat. A
samoz ejmě Vás rádi poznáme...
J,ak to bude s placením?
Uhradu sociální služby mtižete provést v hotovosti v kancelá i sociální pracovnice
nebo bezhotovostně a to vždy zakaždj,měsíc do posledního dne v měsíci.
P íbuzní, kte í by chtěli byt v hospici s Vámi, platí 70,- Kč za den. Mohou si také
objednat dovážku jídla (snídaně, svačina, oběd, veče e). plánovan pobyt
p íbuzn chje t eba dop edu ohlásit.
Co se se mnou bude dít po p íchodu do hospice?
p i vstupním vyšet ení vám léka vysvětlí, jak bude pokračovat vaše léčba.
zodpovi vám vaše otáaky, domluvíte se na dietě. poté budete ubytováni na
jednom z pokojri. pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem se zamykatelnou
zásuvkou, od níž budete mít klíče pouze vy, sk íní a k esílky. Drobnosti, které
vám p ipomenou domov, si vezměte s sebou, ale větší kusy nábytku či koberce si s
sebou brát nemrižete. Na každém pokojije záchod a sprchov./ kout s umyvadlem -
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nebudeteJi mít dost sil, sestry vám samoz ejmě s denní hygienou pomohou. Jídlo

podle typu vaší diety budete mít zajištěné, Budete_li mít chuť na čerswou kávu

neuo eáj, mrižete o ně poprosit sestry nebo si ho zakoupit v p ízemí budovy, kde je

automai na kávu a chlaÁné nápoje, Nedaleko hospice je obchod, ve kterém lze

pohodlně nakoupit. Naší snahou jé, abyste se v hospici cítili co nejlépe a měli k

nám plnou drivěru.
Nasim klientrim nezakazujeme kou it. žadame je však, aby nekou ili p ímo na

pokoji, ale na místech pro ku áky vyhrazen ch, Pečovatelky Vám ochotně

pornónou p epravit se t eba i s postelí p ed budovu hospice, kde si mrižete v klidu a

|ez tajnristká ského schovávání zakou it. Klienti mohou sami či v doprovodu

sv ch p íbuzn ch chodit na procházky mimo areál hospice,
Co když budu něco pot ebovat?
obrat'te se na kohokoliv z našeho personálu. V našem Domě je Vám k dispozici

sociální pracovnice, která vám m že pomoci p i ešení osobních problém

(zajištění'kontaktu i rodinou aj.), m že zajistit, aby vám drichod či nemocenská

"nóaiu 
p ímo do Rajhradu, poradí Vám, jak vy ídit sociální dávky, na které máte

nárok, pokusí se Vám zajisiit péči po propuštění z hospice, Svou pomoc Vám

nabídne také náš psycholog.
Jak je to s bohoslužbami?
Praviaelně po ádáme bohoslužby v kapli, která je p ímo v budově, Nap ání Vám

zprost edkujeme návštěvu duchovního p ímo na pokoji, Rovněž každ;í čtvrtek jsou

ubo.u"" nebo k ížová cesta dle liturgického období. Asistent pro duchovní službu

zajistí kontakt s duchovními ijin ch církví, než je církev ímskokatolická.

Jak z hospice telefonovat?
Na vaše p ání vám p ipojíme telefon p ímo na pokoj. Budete z něj moci

telefonovaf (írčet vyrovnát e za každ měsíc) a Vaši blízcí budou moci telefonovat

Vám. V p ízemí budovy je též telefonní automat na mince,
co s cenn mi věcmi?
spo itelní'knížky nebo šperky nechejte raději doma. Na doručování d chodu či

nemocenské se mrižete dómluvit s rodinou nebo Vám sociální pracovnice zajistí,

aby chodil do hospice. Peníze si potom m žete nechat buď u sebe, nebo v trezoru u

sociálního pracovníka.
Jakékoli daiSi dotazy velice rádi zodpovíme. M žete nás kontaktovat na telefonním

čísle: 547 232 223 nebo mailem lrospic.rajhrad@caritas.cz. Bližší informace i na

www.dlbsh.cz.
FYZIOTERAPIE v hospici
Fyzioterapeutické centrum prisobí v hospici jednak jako podprirná složka paliativní

pée" u pácient hospice a zároveň zajišt,uje provoz fyzioterapeutické ambulance,

iltera pri;ima pacienty na doporučení p íslušnl ch téka ri. Fyzioterapie je umístěna v

p ízemí hospice. Personálně i věcn m vybavením odpovídá současn m_moderním

pot ebám. ize p ijímat i pacienty, kte í si fyzioterapeutické rikony hradí sami

(masáže, atd,). péč; na p edpis je hrazena zdravotní pojišťovnou. DLBsH Rajhrad

má uzav ené'smlouvy se vsemi zdrav. pojišťovnami na českém trhu, V p ípadě

ll



lrižkové péče prisobí fyzioterapie preventivně, podporuje co nejdelší udržení
mobility a sarnoobslužnosti pacienta, zvyšuje zickou i psychickou kondici a
napomáhá odstraňovat bolest, čímž p ispívá k vyšší kvalitě života. Neocenitelná je
i psychická a sociální podpora, kterou fyzioterapie na lrjžku nabízí.
EDUKAČNÍ A INFORMAČNÍ cnNrnUM v hospici
Edukační a informační centrum (EIc) završuje praktickou činnost celého hospice,
znalosti, zkušenosti a dovednosti, které odborní pracovníci hospice získávají
studiem, p ípravou a praxí prezentuje a ší í hospic rovněž edukační formou. EIC
po ádá seminá e a kurzy jak pro léka e a sestry, tak i pro další odborné
poskytovatele péče v rámci paliativní medicíny. Vzhledem k tomu, že je DLBsH
Rajhrad špičkov m pracovištěm paliativní specializované péče, spolupracuje
rovněž s dalšími vzdělávacími institucemi - s Léka skou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně, Zdravotně-sociální fakultou v Česk ch Budějovicích, III.
léka skou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dalšími.

Oblastní charita Rajhrad spolu s Domem léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa sí Vás dovolují srdečně pozvat na zahradní s/aynosť
po ádanou u p íležitosti 10. u roěí založení hospice. Ákce se
uskuteční v sobotu 25. dubna 2009 od 11:00 v prostorách tohoto
za ízení. Součástí programu je prohlídka hospíce sy. Josefa, vemisáž
obrazťt studentťt AVU z ateliéru profesora Vladimíra Kokolii a mše
svatá celebrovaná otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v
kosíe/e Sesťer Těšitelek Božského srdce Ježíšova.

Těšíme se na vaši návštěvu.

KRIzovÁ PoMoc je dalším projektem oblastní charity Rajhrad, kteryi máme
možnost využít v těžké životní situaci, Je oficiálním partnerem integrovaného
záchranného systému Jihomoravského kraje pro ešení krizov ch situací většího
rozsahu v regionu.
krizová pomoc je nabízena lidem p i mimo ádn ch událostech a krizorn ch situacích
a stavech, zejména p iživeln ch pohromách, hromadn ch neštěstích a podobn ch
situacích, které zasahují velké množství lidí nebo velká r]zemí, obětem nabízíme
okamžitou psychosociální pomoc, krizovou intervenci, poradenství a základní
materiální pot eby jak v místě události, tak i v období následujícím. Čbnové
krizového t ,mu jsou z ad zaměstnancťr oblastní charity Rajhrad a absolvovali
kurzy krizové intervence a další specializované seminá e. ocitnete-li se v tíživé
životní situaci, funguje pro Vás nonstop linka (516 410 668), kterou provozuje
Oblastní charita Blansko. Vyškolen t m pracovníku je zde 24 hodin denně, 7 dní v
t dnu, 365 dní v roce a je p ipraven vyslechnout a pomoci každému volajícímu. V
p ípadě pot eby budou pracovníci linky informovat koordinátora krizového
dobrovolného t mu, jehož členové se do 2 hodin dostaví na místo události.
Pracovníci linky d věry jsou vázáni Etick m kodexem pracovníkrir linky dťrvěry o
mlčenlivosti.

Dobrovolnické centrum v Rajhradě je součástí sítě charitních
dobrovolnick;ich center Diecézní charity Bmo. Dobrovolnictví je nástroj integrace
v sociálních službách a krizové pomoci.
Poskytované služby
Dobrovolníci pomáhají dle pot eby, a to pravidelně či jednorázově bez nároku na
finanční odměnu. Jejich stěžejním posláním je dělat společníky pro pacienty
hospice:

r čtení pacientrim, hraní her, zpívání, povídání,
r procházka po parku,
. drobny nákup,
o realizace táboráku, koncert , vernisáží, atd.,
o péče o květiny v pokojích, na chodbách, v zahradě,
. q roba a umístění v zdoby,
. pomoc s administrativou,
r sbírkové akce (T íkrálová sbírka, Koláč pro hospic, atd.),
r jednorázové dobročinné akce (sbírka šatstva, benefiční koncerty, atd.),
. pomoc p i živeln ch pohromách - krizov t_ m dobrovolníkri.

Naším dobrovolníkrim nabízíme:
r odborné zaškolení, supervize, prriběžné doškolování,
. pomoc koordinátorky dobrovolník , psychologa a duchovního p i

jak chkoli otázkách ohledně práce v hospici,
o možnost ričastnit se zadarmo školení po ádan ch v edukačním centru

hospice, motivační vYlety,
o p íjemné zázemí místnosti pro dobrovolníky,
o proplaceníjízdného a obědy za zaměstnaneckou cenu,
o potvrzení pro školy a zaměstnavatele o dobrovolnické činnosti.

Charitní ošet ovatelská a pečovatelská služba oblastní charity Rajhrad
není pro velkou vzdálenost od Rajhradu v Kobylnicích dostupná. P esto ani tato
služba není pro naše obyvatele, kte í ji pot ebují, nedostupná. K pečovatelské
službě v Kobylnicích se vrátíme v některém z p íštích čísel Listri.

koupání v květnu
Vsobotu 2. května 2009 poádá obec Kobylnice zájezd do termálních lázní do
Gyóru. Cena za dopravu je 260,- Kč za dospělého, 200,- Kč za dítě do 18ti let.
P ihlášky je možné podávat na obecním adu Kobylnice do st edy 8. dubna 2009
současně se zaplacením cestovného.
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Soutěž o neikrásněiší p edzahrádku a rozkvgtlé okno
I v letošním roce jsme se rozhodli vyhlásit tuto soutěž, kterou bychom

opět chtěli podpo it a ocenit ty, kte í udržují a zvelebují své nejbližší okolí. Do

sóutěže se nemusíte p ihlašovat, budeme hodnotit všechny neoplocené

p edzahrádky a truhlíky v oknech.
kriteria hodnocení:
. celkoť dojem (využití plochy)
r barevná kompozice
. dňbaplochy (u p edzahrádek)

Hodnocení se budou opět aičastnit
nezávislí odborníci a to na p elomu června a

července. Bude se opět p ihlížet k po ízen m
fotografiím. Komise provede jedno focení
v době květu tulipánri a narcisti. Pokud je vaše
p edzahrádka zajimaváv jiném období mťržete

vámi po ízenou fotografii s adresou vhodit do sclrránky domu č. 4, ul, Na Návsi.

oceněno bude l0 p edzahrádek, nebo truhlíkri a vyhlášeni 2vítězové.
Všichni ocenění obdrží poukázky do hobby marketu.

Alena Ulbrichová za komisi životního prost edí a zemědělství

KuIičkiáda
V sobotu 16.5.2009 se uskuteční 5. ročník KULIČKIÁDY. Bude nejen pro malé,

ale i ty větší děti. Jak jsem zjistila tak i pro dospěláky a seniory, vždyt' ti tu hru

prožívali nejvíce, protože se vrátili alespoň ve vzpomínkách do dětsk ch let. Děti

budou rozdéleny do více skupin podle věku. Jedna ze skupin budou děti do 3. let a

budou hrát kužáky. I na ně pamatujeme s v hrami. Hlavní ceny budou ve všech

skupinách dort a pro všechny zličastněné děti nějaká maličkost a sladkost.

P ihlášky se budou p ijímat dó čtvrtka 14.5.2009 u P. Štefkové a J. Poláčkové

nebo poiom p ímo na místě. kuličky budou k zaprijčení, tudíž není nutné dětem

kuličÉy kupovat _ doporučujeme však intenzívní trénink a na ten si určitě kuličky
po iďti. Startovné pro děti bude l0,_ Kč a pro dospělé 30; Kč. Doufám, že se

nenechají zahanbit ani senio i a hlavně seniorky, protože v loňském roce se těm,

kte í se zírčastnili, akce velice líbila. P edevším však zveme hodně dětí, aby byla

soutěž po ádně napínavá.
Jana poláčková

Den dětí
Jakož i v p edešl ch t ech letech budeme den dětí slavit v duchu sportovním. V

roce 2009 se koná již 4. ročník. Letos bude olympiáda 13.6.2009. Bližší informace

budou na plakátecň a upozornění v místním rozhlase. Startovné bude činit 30,- Kč.

Pro děti bude zajištěno malé občerstvení. P ihlášky je nutné odevzdat do čtvrtka

ll. června, abychom měli čas na rozlosování. Jelikož se hlásí stále víc menších
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dětí, disciplíny budou nachystány také p imě eně kjejich věku. v p ípadě zájmu,
dostatku času a voln ch startovacích míst je možno se p ihlásit i u a"n konání
olympiády. Nenechávejte však vše na poslední chvíli.

za kulturní komisi Jana poláčková

p i radě obce kobylnice

Jarní klidov den
Tradiční riklid odpadkri se bude za p íznivého

počasí konat v sobotu 4.4.2009. Zveme všechny,
kten_im není lhostejné to, jak vypadá okolíjejich obce.
Sraz brigádníkri bude v 8,30 hod, u hasičské zbrojnice
a ukIízet se budou p íkopy, remízky a polní cesty asi
do l 1,00 hod.

Potom si m žeme chvíli posedět v parku p ed
sokolovnou, kde každl dostane občerstvení- Poťvrzení
termínu akce se dozvíte asi tj,den p edem z hlášení
obecního rozhlasu a plakátk .

Letošní procházka bude opět ."';"*1ffiŤ""ff:ávání našeho nej b l ižšího okol í.
Tentokrát bychom se vydali do lokality v Hlóušku. Během p.o"ňárky, která se
uskuteční. dle počasí pravděpodobně 23.5.2009 odpolednó, se děií dozvědí
zajímavé informace. Na konci pro ně bude p ipraven soutěžní kvíz a táborák.

Alena ulbrichová

v nejbližších dnech bude no obecním ú odu možno zokoupit DvD s nózvem
Kobylnice 2008. Kolekce bude obsohovot 2 ks DVD zokcí, které se v loňskémroce kono|y u nós v kobylnicích. v součosné době probíhojí finólní úprovy ozohójení prodeje bude oznómeno obecním rozhlosem, nó infokonóle i nowebov ch strónkóch obce.

Zveme všechny děti o mlódež no

Velk, pótek l0. dubno 2009 v 7.00 q v 'l5,00 hod.
Bíló soboto 'l 

i . dubno 2OOg v 7,00 o v l2,0O hod.
Sroz hrkočů je vždy no outobusové zosióvce Kobylnice-obecní
ú od.
zveme k účosti i mominky s mol1imi dětmi.

l5

velikonoční hrkóní v kobvtnicích''
kieré proběhne v tyto dny:

Zelen, čivrtek 9.dubno 2OOg v 'ló,00 hod.



P ečtěte si básničku o klukovi. kter vyhróvó ve cvrnkání kuliček.

kuličkov król
Jó móm ve svém pytlíčku
čty borevnou kuličku.
5 tou koždou hru vyhroju,
zvíŤězství se roduju.

Putovóní zo sluníčkem - dojdete
bludištěm ož ke sluníčku? \

A ted' něco pro noše nejmeŇi

Kuličky chci po ód hrót,
moc mě boví vyhróvot.
Už jsem všechny obehról,
kuličkov jó jsem król,

Domolujte medvídko
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velikonoční omolovónko

Děti o mlódež (studenti do l8ti lei) mohou využívot
víceúčelové hriště zdormo k individuólnímu sporíu vždy
v pondělí - pótek. Hodiny zdormo není možné rezervovot
dopredu, bližší informoce podó spróvce hriště Joroslov
Polóček, No Nóvsi 59. Kobylnice.

CYKLOTURI STICKY Z Af,EZD
Obec Kobylnice po ádá ve dnech 21.8. - 23.8.2009 cykloturistick zájezd

z Melku do vídně. Jedná se o nenáročnou trasu malebn m ridolím wachau kolem
Dunaje, Během jízdy na kole navštívíme kláštery, hrady, starobylá města, vina ské
obce a další p írodní zajímavosti.

Trasa začne v městečku Melk, kam nás z Kobylnic dopraví autobus
s p ívěsem na kola. Ten s námi pojede po celou dobu zájezdu, Budeme v něm mít
uloženy naše věci nebo i trvanlivé potraviny, které si mrižeme dle dohody po
několika ujet ch kilometrech vyzvednout.

Na první den je naplánována trasa dlouhá asi 40 km. Projedeme Melk,
Spitz, Díirnstein. Nocovat budeme v kempu Rossatz.

Druh den ujedeme asi 60 km. Navštívíme Krems a další zajímavosti po
cestě. Den ukončíme v Tullnu, kde p espíme v místním kempu.

T etí den popojedeme autobusem asi o 25 km blíž k Vídni, do
klosterneuburku. odtud je to do centra vídně asi l2 km. po cyklistické prohlídce
města následrije odjezd do Kobylnic v odpoledních hodinách,

Spát se bude ve vlastních stanech. Stravování, nocleh a vstupné na vlastní
náklady.
První kemp: dospěl 3,5 , dítě 1,5 , stan 3
Druh; kemp: dospěl 7 ,, dítě 3 , stan 7
Ceny vstupného do klášter se pohybují
kolem8 ,kostelyzdarma
Cena p ívozu se pohybuje od l - 2.5
Uvedené ceny jsou orientační.
Doprava autobusem činí 750 Kč na osobu. P ihlášky včetně zálohy 500 Kč se
p ijímají do konce dubna na oÚ. Bližší informace podá Milan Ulbricň, Na Návsi 4
nebo na telefonním ěís|e 776 642 600.

Milan ulbrich
písek na h bitově
písek uložen na h bitově
k írpravě hrob . Cenu 20,-

adu,

CO ŘÍKÁ MATRIKA
Kdatu 31.12.2008 bylo vobci Kobylnice p ihlášeno ktrvalému pobytu 905
občanri. Ztohoto počtu je 46l žen a 444 muž .
V roce 2008 se do naší obce p istěhovalo 40 nov,.ich občanri, 23 oběanri se
odstěhovalo. Narodilo se l7 občánkri a 9 našich spoluobčanri zem elo.

poblíž ob adní síně mohou nájemci hrobri používat
Kč za l kolečka písku je nutné uhradit na obecním

'Q-Ňu

ffi#
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V znamná životníjubilea v
oslaví tito obcané:

50 let
Jana Crhová
Zbyněk Šilhán
Luděk Brauner
Ladislav Raul
Bohumilčandrla
Ludvík Crha
Josef pokorn
Josef Daněk
Drahomíra Šmídová
štepan Samek

60let
Jarmila - Božena Bílá
zdeňka smetanová
Jarmila Fialová
Jan Král
Aleš T ma

70let
Josefa Švandová
Ji ina Štefišová

75 let
Božena Budíková
Alois Tomanec
Jan Doležal

80 let
Ji í Jadrn
Zdeněk Špondr

NAŠlJUB|LANT! o
ně roku 2009 ( leden - červen) oslavili a

Marie vovesná

81 let
zdeněk valach

82 let
Marie Vymazalová
R žena valachová
Marie Ji íčková
Rudo[ Štěpánek

83 let
květoslava Šafránková
Drahomíra Mrkvicová

84 let
František vašíček
Rostislav vlach

85 let
Božena Florianová

88let
Ji ina Handlová
Ludmila Bílková

89 let
Antonín Ji íček

92 let
štěpanra Kalužová

stálého seznamu voličťr, a to na základě žádosti voliče. Údaje o voličích jin ch člensk ch státri EU, kte í o zápis do seznamu
voličťt požádají

. Udaje o občanech Čn, tteri nejpozději ve druh den voleb dosáhnou věku
18 let"

právo volit na zemí ČR oo Evropského parlamentu má každ občan České
republiky a občan jiného členského státu, kter alespoň druh den voleb dosáhl
věku 1 8 let a je po dobu nejméně 45 dn veden v evidenci obyvatel.

v této souvislosti upozorňujeme, že volič (ať již jde o občana České republiky, nebo
občana jiného členského státu Evropské unie), kter je na území České republiky
veden v evidenci obyvatel, kter se p estěhuje po 26. dubnu 2009, tzn., zé u nej
dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní ad
seznam volič pro volby do Ep, zr]stává zapsán v seznamu voličti pro volby do
Evropského parlamentu u obecního r] adu v místě p edešlého trvaiého po6ytu,
neboť tento obecní tj ad nemtiže voliče z d vodu p estěhování po uplynutí +o. óne
p ede dnem voleb ze seznamu voličťr pro volby do Ep vyškrtnout a obecní ú ad
v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nenr že do seznamu voličťr pro
volby do EP dopsat.

Z uvedeného tedy vypl vá, že volič, kter se p estěhuje po 26. dubnu 2009,
m že volit buď ve správním obvodu obecního riradu v místě svého
p edešlého pobytu (ve volební místnosti pak votič prokáže svou totožnost a
státní občanství občansk m pr kazem s novou adresou nebo cestovním
dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se p estěhoval, musí nejpozději
í5 dn p ede dnem voleb, tj. nejpozději 2í. května 2009, požádat u obecníhó

adu, kde le veden v aoznamu vollčri pro volby do Ep, o vydání voliěského
prlikazu, kter ho opravňuje hlasovat ve dneéh voteb do-Ep v kterémkoti
volebnlm okrsku na zemí České republiky, tedy i v místě, kam se
p estěhova!.

katarína Benešová

MS ODS Kobvlnice -bilance za rok 2007 a 2008
Ms oDS Kobylnice bylo založeno vroce 2007 ajiž vtomto roce začalo

spoluorganizovat a podílet se na kulturním a společenském životě v obci
Kobylnice,

Svoji aktivitu započalo MS oDS Kobylnice už v létě roku 2007, kdy jsme ve
spolupráci s TJ sokol kobylnice zorganizovali a spolupo ádali p átelské fotbalové
utkání s ,,Bolkovou jedenáctkou" spojené s grilováním. o zp íjemnění celého
odpoledne se postaral i zpěvák Bob Frídl a další. celá akce byla zakončena večemí
rockovou ábavou místní skupiny FLASH. V prosinci roku 2007 byla po ádána
rocková vánoční zábava a na náklady člen místního sdružení byly vyiobeny a
p edány kalendá e občan m obce s p áním hodně spěchri a štěstí v roce 2008,,poslední sobotní květnové odpoledne r. 2008 jsme po ádali ve spolupráci
s místní restaurací ,,za kovárnou", v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, dětské
odpoledne spojené s nizn; mi druhy soutěží, jízdy na ponících, skákání dětí na
trampolíně, včetně vystoupení dívčího pěveckého souboru ze Šlapanic a country

první polovi

/b.^ó1
d

Ml
\

Jubilant m blahop ejeme!

volbv do Evrooského parlamentu
Vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, které se konají na
r]zemí České republiky ve dnech 5. a 6. června 2009 upozorňujeme na níže
uvedené skutečnosti.
Obecní ad v místě trvalého bydliště voliče ve lh tě 40 dnťr p ede dnem voleb, tj.

nejpozději do 16,00 hodin dne 26. dubna 2009 zanese daje o voličích
. t]daje o voličích, státních občanech ČR, ze stálého seznamu voličťl
. Údaje t kající se občan jin ch člensk ch státťt Eu z dodatku
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skupiny ŠLer. Na konci tohoto teplého sobotního odpoledne proběhlo
vyhodnocení jednotlivých dětských soutěží a předání pěkných cen s tím, že žádné
dítě neodešlo bez dárečku. ve večerních hodinách proběhla rocková zábava opět
s místní skupinou FLASH. v září loňského roku bylo členy místního sdružení
pořádáno ve spolupráci s místní restaurací ,,za kovárnou" a TJ sokol kobylnice
první ,,kobylnické vinobraní". Na sponzorování této akce, se mimo pořadatelů a
něktených firem naší obce, podílelo i oblastní vedení oDs Brno - venkov,
v předvánoční čas loňského roku se konala opět ve spolupráci s restaurací ,,za
kovárnou" a místní skupinou Flash v pořadí již druhá rocková vánoční zábava.
Rozdáváním hrnečků PF 2009 do všech domácností obce Kobylnice byla
zakončena činnost MS ODS Kobylnice roku 2008.

Dovolte mi, abych touto ce§tou poděkovala za spolupráci nejen všem členům
Ms oDs kobylnice, ale i těm, kteří se na uvedených aktivitách podíleli a popřála
jim a všem občanům šťastný a úspěšný rok 2009.

Petra Fojtíková, předsedkyně MS ODS Kobylnice

Yážení spoluobčané,
ten vodník, kteréhojsem upevnilana studnu před náš dům, byl především pro děti.
Můžu říct, že dětem, které měly to štěstí a vodníka viděly, se moc líbil, ostatní děti
mají smůlu. Nějaký darebák, co je mu líto utratit 400,- Kč, ho během víkendu
ukradl, přestože byl připevněný.
Ráda bych mu řekla, že moc radosti si s ním neužije. Nevím, kdo ho ukradl a kam
si ho chce vystavit, ale at'se těší, až toho stojícího vodníka někdo pozná a řekne o
něm sqim známým, A člověk, který se nemůže pochlubit pěknou zahrádkou nebo
v,ýzdobou, tak z nich velké potěšení mít nebude,
Mě jen mrzí, že někdo může být tak zlý a hamižný. A především však budou
smutné děti, které přišly o zpestření během prochrázky.
Ještě na závěr bych chtěla trošku zahýbat svědomím toho dotyčného a snad po
přečtení tohoto čIánku si uvědomí, že udělal špatnou věc a chtěl by ji nějak
napravit. Stačí, když vodníka uloží do dveří a já ho vrátím zpét tam, kde byl, aby
děti a ostatní měIi radost.
stále se mi nechce věřit, že zde žljí tak závistiví lidé. Ještě bych dokázala pochopit,
kdyby nebylo nic k dostání, ale dnes si může každý koupit co chce a co potřebuje,

Jana poláčková

Obec Kobylnice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou
l(obylnice a s Dechovou hudbou Zlat'anka z Kobytníc p

I(ONCERT KE SUÁTI(U MATEK
KoNcERr sE BUDE KaNAT v NEDĚL| í7. KVĚTNA 2oo9

v oDPoLEDNÍcH HoDtNÁcH NA vÝtrnšrt v KoBYLNlcÍcH.
Upřesnění hodiny bude na plakátech a v hlášení před konáním konceňu.
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van Gansewinkel

rríosl l_t{í svoz oDPAD U

18. dubna 2009 od 9,00 do 12,00 hodin
proběhne na stanovišti u hasičky pravidelný svoz odpadu.

VELKooBleuoW oDPAD _ je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností- koberce, staný nábytek atd.

Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad |,l,|

NeeezpeČNÝ ODPAD _ je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie,
včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále
akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky

ZPĚTNÝ ODBĚR - je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky,..atd,
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény..,atd.
Spotřebitelská zařizení: TeIevizory a veškerá spotřební
elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich
příslušenství, telefony,.atd.
Elektrické a elektronic. nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje...atd.
Osvětlovac í zařizeni; zářivky, výbojky. . . atd.
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