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Su ěc ení h*s;ičs}iého prclpotu

omluva a žádost
Protože v červnu Kobylnické listy nevyšly, dostáváte nyní do rukou dvojčíslo, ve kterém
shmujeme všechny akce, které se uskutečnily od uzávěrky letošního jediného čísla.
Současně se tímto omlouváme za nedostatek informací v mezidobí. Redakční rada by
pot ebovala posílit o nové členy, kte í by měli nápady a mohli by si udělat čas a vždycky
lx za čtwt roku pomohli s p ípravou Listri. Proto žádám všechny, kdo by měli chuť se
podílet na vzniku List , aby se p ihlásili u mě nebo na obecním ri adu osobně, telefonicky,
pop ípadě mailem...
Současně se také omlouváme našim školám, protože informace o zahájení školního roku
nejsou uŽ aktuální. Díky postupnému čerpání dovolen; ch jsme nestihli za ídit vytisknutí
barevné obálky.

zaredakční radu Dana Šmídová

vesnice roku ?
2. června letošního roku navštívila naši obec hodnotící komise soutěže Vesnice roku a díky
Vám všem obyvatel m se z této návštěvy stala sváteční událost. Zhodnotili jsme naše
Šance uspět v této soutěži a protože si myslíme, že Kobylnice jsou nejlepší v oblasti
spoleěenského života, ,,za točili jsme na Modrou stuhu".
Ted'bych se pokusila vysvětlit základní pravidla oceňování v soutěži Vesnice roku: Zlatou
stuhu obdží absolutní vítěz, kten je nejlepší ve všech oblastech života, je to vlastně
pomyslné první místo. Dále se potom oceňují obce, které vynikají v některé oblasti života -
Modrá stuha za společensk život, Zelená stuha za ochranu životního prost edí, Bílá stuha
za činnost mládeže, oranžová stuha za spolupráci se zemědělsk m subjektem, To jsou
vlastně pomyslná druhá místa. Dále potom komise uděluje diplomy za různá odvětví života
obce - vedení kroniky, vedení obecní knihovny, kulturní a společensk život, květinovou
v zdobu, péči o tradiční vesnickou zástavbu. To jsou pomyslná t etí místa. Čestné uznání
stojí na konci žeb íčku cen a jsou udělována za tu oblast vesnického života, která je pro tu
kterou obec typická a v, razná a je to pomyslné čtvrté místo. Letos byla v Jihomoravském
kraji vyhlášena ještě soutěž o Jihomoravsk}i krajáč, kde komise hodnotila jídla, kten mi
vesnice vyniká nebo jsou pro ni typická.
Do soutěže jsme mnozí dali ,,celé srdce" a bojovali jsme jako lvi. P ipravili jsme si p ivítání
se stárkou a stákem v krojích a s p ípitkem místostarostovskou meruňkovicí, V zasedací
místnosti OtJ jsem naši obec p edstavila v nejlepším světle, pro p iblížení kulturních akcí
jsme promítala i ukázky z DVD Kobylnice 2008. Potom následovala projížd'ka po obci
v koČáru pana T. Chlupa, navštívili jsme h bitov, Klub maminek v nově opravené klubovně,
byli jsme se podívat v knihovně, prohlédli jsme si více čelové h iště i novou v sadbu pod
Borky. Vrchol návštěvy hodnotící komise byl na V letišti u sokolovny, kde kulturní komise i

dalŠí spolky a skupiny p ipravily velkolepé ukázky našeho kobylnického společenského
života. Kdo tam byl, jistě ví, o čem mluvím. Proto bych ráda poděkovala všem, kdo se této
akce aktivně zrjčastnili:
ženy v nejlepších letech - senioky po několika ,,válečn ch poradách" nejen p ipravily
kobylnické pagáčky, jako typické kobylnické jídlo, ale servírovaly ho v kouzelnlich
čarodějnick ch úborech doplněné p íhodnlim proslovem.
ženy ,,v nejlepším věku" jinak ečeno 

-stái,ky 
z babsk ch hodrj zatančily country ve

vlastnoručně vyroben ch kostrmech a moc jim to slušelo.



MaminkY s dětmi P edvedly své cvičení, které probíhalo po cel rok a byly tak laskavé, že
ho p edvedly i na tomto podvečeru.
ChlaPi v nejlepších letectr uspo ádali nejen svťrj tradiční ,,brífink" tentokrát pro změnuv ten , ale otestovali také petanquové h iště azahráli si sv jtenisovli,zápas.
Hasiči p edvedli ukázku hašení s koňskou st íkačkou v hisiorick uhitoimacn a domeček
jim stejně sho el (a některé děti to oplakaly). To však nebylo vťrbec na závadu, protože
d m byl zpapíru.
kp íjemné náladě po celou dobu hrála ŠLApanicko - kobylnická skupina ŠLAk.
UČastnící se bavili dob e tak, jak tomu b vá na mnoha kobylnick ch akcích. Komise se
najedla, naPila, Pobavila, všechno pochválila a odjela. Za velkou vynodu jsme považovali
skuteČnost, Že návŠtěva komise se uskutečnila v podvečerních hodinách,-kdy bylo možné
usPo ádat takovou akci. Potom nastaly dny čekání na vyhlášení. Čekání n-ebylo ani tak
dlgufté, protože proběhlo po 2 dnech. A musím íct, žé pro nás s místostarostou bylo
velk ch zklamáním. Nepoda ilo se nám získat modrou stuhu, ale pouze diplom za
p íkladn kulturní a společensky? život.
P itom Po vyhláŠení nás mnozí členové komise p esvědčovali o tom, že nám fandili a že to
opravdu vypadalo, že Modrou stuhu dostaneme. Ale vzhledem k tomu, že ve h e je podle
vŠehofaktorr] víc, než jen celkov dojem a fakta, aniletos,,na nás nevyšlo". Vžoyt, jaťlinak
je moŽné hodnotit iníormace, že jsme měli smr]lu, protože 1. místo vyhrála velká obec
takže 2, místo musela získat obec menší (ta má asi 300 obyvatel). Mámó obavy, že pokud
bychom se častnili p íště, mohla by vyhrát malá obec a potom by druhé mísio ,,musela.
dostat velká obec a my bychom zase měli smťrlu. Mnozí členové komise nás
P esvědČovali, abychom se p íště zr]častnili zase, ale mám obavy, že taková doporučení
jako: Že bychom měli větší d raz klást na tradice, asi nebudeme umět splnit. protože podle
vŠeho to vypadalo, Že bychom měli skupinu dětí navléct do krojrj a piedvádět hadice, A
k tomu se nikdy nesnížíme. Jsme p esvědčeni, že i tradičních akcí je u nás dost a to, že
nePat íme do oblasti tradičně ,,krojové" asi změnit neumíme a ,,Potěmkinovy vesnice"
stavět nechceme, Dost velk m zklamáním také bylo to, že komise neměla p ečienou naši
P ihláŠku do soutěže, kde jsou všechna podstatná fakta obci a mnohá z nich nešlo
oPakovat P i 2 hodinové návštěvě komise. Tehdy se pouze zdůrazňují ty nejd ležitější a
ostatní máme za to, že znají. Pokud bych jim měla číst šestnáctistránkovou Órintasxu, tax
bychom nevytáhli paty ze zasedací místnosti. A po proběhlé soutěži jsme se
s místostarostou shodli, že oni ty základní informace opravdu neznali a mnohému se divili
ještě p i pobytu na Vliletišti nebo dokonce p ivyhlašovánív sledk .

Vesnice roku!!!
P esto si myslím, že letošní vesnice roku pro Kobylnice byla velk m rispěchem. Zkusím
vysvětlit proč, p estože jsme se neumístili tak, jak jsme chtěli:
Rada obce i zastupitelstvo se snaží vést Kobylnice tak, aby se nám všem obyvatelťrm
doma v kobylnicích dob e žilo, abychom byli spokojení, abychom se sem rádi vraceli. A
Pr běh návŠtěvy hodnotící komise nás utvrdil v tom, že nám hodné obyvatel fandí. Vždyt,
jak jinak by se povedlo p ipravit takovyi velkolep program a p íjemn podvečer. Žáoňii
z těch, kte í se r]častnili, to neměli povinné, Všichni chtěli pomoci Kobylnicím v soutěži.
VŠichni. kdo se p išli podívat, vyjád ili svou podporu našemu snažení. A toho si všichni
v zastupitelstvu velice vážíme,

Jsme rádi, že Kobylnice jsou Vesnicí roku pro kobylničáky a to je pro nás
nejdťrležitější" A je málo d ležité, že nejsou vesnicí roku pro nějakou hodnotitelskou komisi,
která nás navštíví na 2 hodiny v roce.
Chtěla bych od srdce poděkovat nejen jménem sv m, ale i jménem rady obce a
zastupitelstva všem, kte í se tjčastnili aktivně, i těm, kte í p išli Kobylnice podpo it

návštěvou na Vliletišti v tento podvečer.
Mě osobně nejvíc potěšil v rok jednoho r]ěastníka, kten mi ekl: ,,To je krásné odpoledne,
neuděláme z toho tradici a nebudeme to po ádat každé ten ?"
Jsem ráda, že se umíme spojit kpodpo e Kobylnic a ještě se p itom dob e bavit. A p eji
Kobylnicím, aby nám to všem dlouho vydrželo.

Dana Šmídová, starostka

Protokol
zjednáni komise pro hodnocení obcí p ihlášen ch do krajského kola soutěže Vesnice roku
2009 v Programu obnovy venkova v Jihomoravském kraji.
Soutěže v Jihomoravském kraji se zr častnilo celkem 16 obcí.
Krajská komise pracovala ve složení:
p edseda: Ing. Stanislav Kamba, starosta obce Vísky
místop edsedkyně: Bc. Miroslava Vykydalová, Dis., starostka obce Terezín
členové: Ing. Marcela Ondráčková, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

RNDr. Iveta Macurová, zástupce Krajského adu Jihomoravského kraje
Mgr. Anna Gigimovová, zástupce Svazu měst a obcí
Tibor Skalka, zástupce Spolku pro obnovu venkova
Věra Štěpánová, zástupce Svazu knihovníkri a informačních pracovníkri
Ing. Vladimír Ryšav , zástupce Ministerstva zemědělství ČR
Ing, Ivo Erben, zástupce Společnosti pro zahradní a krajiná skou tvorbu
Mgr. Alena Dunajová, zÁstupce Ministerstva kultury

Hodnocení p ihlášen ch obcí proběhlo v termínu l. - 4. čewna 2009.

Komise rozhodla o nás|edujících oceněních:
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Jihomoravském kraji se stává a
Zlatou stuhu získává obec Lužice (okres Hodonín). Obec Lužice je oprávněna užívat titul

,,Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009".

Modrou stuhu za společensk život uděluje komise obci Světlá (okres Blansko).
Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Milotice (okres Hodonín).
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prost edí uděluje komise obci Jevišovka (okres
B eclav).
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci Božice
(okes Znojmo).

Diplom zavzorné vedení kroniky uděluje komise obci Chvalovice (okres Znojmo).
Diplom za vzomé vedení obecní knihovny uděluje komise obci Petrovice (okres
Blansko).



liPlom za_ zachování a pŤÍkladnou péči o tradiční vesnickou zástavbu uděluje komise obciHorní Dubňany (okres Znojmo).
Diplom za p íkladnou spolupráci obce s místními částmi uděluje komise městysuLomnice (okres Brno-venkov),
ctnu naděje pro živ venkov (tzv. duhovou ) uděluje komise obci krásenko (okres
Vyškov).

Mimo ádné ocenění za d.lou.hodob aktivní p ínos.vprogramu obnovy venkova uděluje
komise panu Ji ímu Musilovi, starostovi obce Inanice. -

rajs\a komise téžrozhodlao udělení následujících čestn;ich uznánítěmto obcím:
Cestne uznání za P Íkladné zapojení hasičťr do života obce uděluje komise obci Borotín
(okres Blansko).
Cestné 

"?"?!! 
za inspirativní_propojení ve ejrrého a podnikatelského sektoru udělujekomise obci Němčičky (okres B eclav).

cestné uznáni za péči o zdraví občanri a zapojení žen do ve ejného života obci such(okes Blansko).
Čestné uznáni za P Íkladnou práci v sociální oblasti uděIuje komise obci žabčice (okres
Bmo-venkov).
Ve Vískách dne 4. června 2009
Podpisy členri komise;

3,1]:l ll,Yl:lll,*Ť*"Hnanice (okres Znojmo).

Nákupní lístek:
1 kg va en ch brambor
% kg polohrubé mouky
lžička soli
1 dlmléka
%kostky kvasnic
lžíce mletého cukru

pracovní postup:
z mléka, kvasnic a cukru uděláme kvásek.
Nastrouhané brambory s kváskem, moukou a solí zpracujeme na vále ve vláčné těsto,necháme vykynout.
Po,vykynutí uděláme placĚky asi. 1_,5 cm silné, poskládáme na silně vymaštěn plech apečeme v troubě na 200 "c na dolní m ížce, po upečení spodní strány p'exaerv ótóeimé ádopečeme druhou stranu.

po upečení ještě horké špičkou nože po obvodu nakrojíme a rozdělíme na 2 placky.
pot eme povidly, posypeme mákem, pokapeme rozpuštěn m sádlem nebo máslem a
ihned podáváme.

pekáčky podle tohoto p edpisu p ipravila paní JarmiIa vičarová z kobylnic a spolu
s ostatními ,,ěarodějnicemi" p edložila komisi k posouzení v soutěži Jihomoravsk
krajáč (=k6j9vé jídlo). Vyzkoušejte je také, jsou v, borné.

Informace z naší školy
Prázdniny se nám pomalu ch lí ke konci a blíži se nov školni rok. Aby začátek roku byl pro všechny
p íjemnějŠi a bezproblémov , sděluji několik základnich informaci o začátku školniho roku i o prriběhu roku.
Veškeré dalši informacejsou prťrběžně doplňovány na našewebové stránky, vyvěšeny ve vitríně na škole a
vyhlašovány rozhlasem,

Zaháiení školního roku 2009/2010

zÁKLADNí šroun

Školní rok bude slavnostně zahájen v budově ZŠ

1.9,2009 v 8,00 hod.

Po zahájení odcháaejí děti domrl nebo do školní družiny (provoz do 16,00 hod.).

Provoz Šu je oa 1.9. 09. Na tento den je nutné, aby dítě mělo lísteček, kdy m že jít dom .

Sch zka rodičr prvňáčkr se koná 1.9.2009 po slavnostním zahájenícca v 8,45 hod.

^^ÁTEŘSK 
Á šroLa

Školní rok v mate ské škole začíná l.g.200g obvykl m píovozem od 6,30 hod. - 16,00 hod.

šroulí JíDELNA

Provoz ve školní jídelně zaěíná t.9.2009. Na tento den je možné se odhlásit z oběda (žáci Zš) u
vedoucí školní kuchyně ( 544244908). V opačném p ípadě oběd dětem propadá.

Stravné se vybírá 26.8., 27.8.,28,8.2009 od 7,00 - 13,30 hod. v kancelá i vedoucí školní kuchyně
pro žál<y mate ské školy, základní školy i pro cizí strávníky.

Dále pro větŠÍ informovanost uvádím prázdniny, které se t kají hlavně základní školy. Mate ská
škola p erušuje provoz jen o vánočních prázdninách podle zájmu rodič a po domluvě se
zňzovatelem. O hlavních prázdninách b vá většinou provoz mate ské školy první dva t ,dny

v červenci, Pak je provoz p erušen až do konce srpna.



Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

29,10.- 30. 10, 2009
23. 12, _ 2. 1. 2010
9,1.2010
1.3. -7.3. 2010
1. 4. - 2. 4. 2010
1.7,_31,B.2010

Nazávěr uvádím uspěchy naší školy:
Kazdym rokem objednávám pro děti z 5, roČníku srovnávací testy sclo (CERMAT,.,). Jedná se mio srovnání naŠÍ ŠkolY s iin mi školami v republice. Vyhodnocení testrj uiáže, v čem je naše škola

fff:.ť.:.i'il |,!liťJť:" 
pňdat. Testy .. uetsinou aetali .;;;itěreno, ň,.terátir,,r a

Letošní v sledkyjsou na našich webov ch stránkách.

pro informaci uvádím, že v českém jazyce se naše škola adí mezi lepší prriměrné školy,

ffil,f,T,il,,.Jffirr 
sledkY našich pát'akri naoprrimeine, v .r.jrl, t.it,: .ii*iorii rirovniJe;iJn

NejvYŠŠÍ ocenění dosáhl ondra T...h{., kter získal druhé místo v matematice v Jihomoravskémkraji v testování pát ch t íd ( viz obrázek).

ťiffiJ 
t ídě se r]Častnil sPoleČně s Pahikem Fišerem matematické olympiády v Brně a oba byli

Moc gratulujeme a džíme palce Ondrovi ve studiu na Gymnáziu Šapanice!

VŠem dětem P eji Št'astné vYkroČení do nového školního roku, spoustu p íjemn ch zážitků v kruhukamarádrj, ta nejlePŠÍ hodnócení do žákovsk ch r,nij.r u rooierim ňooiJ'trpáii'r..ti a tolerance,
Martišková llona, editelka ZŠ a MŠ Kobylnice

Stejnějakovněkolikao,"o"ffipiznalapíspěvekvelyši
1,000,- KČ na kaŽdého PrvrŤáČia, kten- bude navštěvovat kobylnickou Základní školu.Yyz,váme proto rodiče, jichž se to tl,Ěa, uby si po 15. záíív ri'ední t oainy na obecnímri adu tento p íspěvek vyzvedli.

a bylo by možná dob e, abychomii u6ňiTi , že má2 souěásti - záRladníškolu amate skou.školu a následujícíp íspěvekse tVŘáóou]'.'Na podzim loňského roku, p i rozhodováni;i;ijíil;'či;, ii'."šišriálv, jsme já sama apostupně také se členv rady navštívili ner<oiix šr<or a získali ,oznósi.io'unávat naši školus dalšími, podobně uáxlimí 
.nóooon8 ffini.-o""nyri a monu ;;;Ř;; radostí íct, ženaše škola z tohoto srovlal.i u,jň"- ň;Y;ňázi spatně naopak. Měli jsme možnonahlédnout do škol a materiálně na tom í,jb;" nejsme spáiňe, násě škola je nověvYbavená, má krásné světlé_slunečné t íJy, kom ortni sociálni .ari."niá-nově opravenoukuchYni a to oPravdu není běžné. nre zoar'er,aio není všechno, násá sxor" je také krásně
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vyzdobená, uvnit má v zdobu, kterou vyrábějí děti za pomoci a inspirace su,ich učitel ,
zvenku je vyzdobená květinov mi truhlíky, které krášlí celou obec.
Ale to, co považujeme za nejd ležitější není materiální podoby: škola má paní editelku a
uěitele sršící nápady, kte í pro školáky stále něco vym šlí, aby se jim ve škole líbilo, aby se
jim učivo líp pamatovalo, aby si bezděčně, vlastně jakoby mimochodem vštěpovali do
hlavy základní zásady nejen vědomostní ale i morální, slušného chování, vzájemn ch
vztahrj a podobně. V naší škole se stále něco děje: probíhají kroužky, děti jezdí na plavání,
na exkuze, do divadla, po ádají se v stavy, dny otev en ch dve í, děti účinkují na
obecních akcích - mikulášském odpoledni, na koncertu ke Svátku matek. Škola se
spolupodílí na oslavě svátku otctj, zavedla ,,T íkrálové koledování"- vždy 6. ledna p ed
budovou ško!. ŠXotní děti v rámci v uky pomáhají pečovat o životní prost edí sázením
strom a klidem okolí Kobylnic, vydali DVD, ve kterém p edstavují svoji školu, provozují
nápadité webové stránky. A to jsou jen ty navenek viditelné aktivity školy a jejích obyvatel.
Právě p i návštěvách cizích škol jsme zjistili, že to, čím se nám editelé škol chlubíjako
neobvyklou a rn znamnou aktivitou, je u nás v Kobylnicích natolik běžné, že nepovažujeme
za nutné to zvlášt'zdťrrazňovat a někdy na to zapomínáme. A tuto chybu bych právě teď
ráda napravila, protože není zdaleka všude samoz ejmostí, aby se pedagogové věnovali
svému poslání takto nad rámec sv ch nezbytně nutn ch povinností.
Proto bych tímto chtěla poděkovat našim kobylnick m učitel m, ať již těm loňsk m (a
p edloňsk m) tak i těm současn m za to, co pro kobylnickou školu a její žáky (tím i pro nás
všechny) dělají:

Vážené paní učitelky, děkuji Vám za vše, co pro své svě ence děláte
a p eji Vám v nastávajícím školním roce hodně štěstí a zdraví a

hlavně pevné nervy a trpělivost ve Vaší práci.

Dana Šmídová, starostka

Dne 13.6,2009 se konal 1. FOTBALOVÝ ŤÚnNa.l o POHÁR RESTAURACE
,,ZA KOVÁRNOU", kterého se áčastnila čty i fotbalová mužstva v tomto vítěmém
po adí:
l.místo - Sparta Brno
2.místo - Kobylnice
3.místo - Slovan Brno
4.místo - VAMP Bmo.

Součástí tohoto sportovního odpoledne bylo i mistrovské p edvedení penaltoqich
v kop našich b val ch kobylnick ch hráč 60. a70. let 2O.století, kte í ukázali, že stále
pat í mezi dobré fotbalisty. Jsou jimi pánové: Rudolf Kalousek, Jaroslav Vičar, Josef
Vičar, Aleš T ma st., Karel Král, Josef Král, Jan Král, Josef Pokorn; , Ji í Daněk, Jan
Novotny, Zdeněk Špondr, František K ivka, Jaroslav Zouhar, Jan Rudoleckli, kterym
tímto děkujeme za velmi pěkné sportovni zážitky. Děkujeme také panu Janu Hrazdirovi,
kteq se zhostil branká ského postu p i penaltorl,ich ,q kopech a také panu Aloisu
Benešovi a Aleši Trimovi st., jakožo organizátor m tohoto sportovního odpoledne a panu
Vítovi Neveselému, kten_i se postaral o pozvání kobylnick ch starl ch pán a rozhodčích.
Nesmíme taky zapomenout poděkovat moderátorovi celé akce panu Ond ejovi Fricovi.

Těšíme se na vás na 2. fotbalovém turnaji v roce 2010.
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Cyklistická legenda v Kobylnicích
koncem května naši obec v rámci p edvolební kampaně do Evropského parlamet..nfu
navŠtívila Zuzana Rothová doprovázená cyklistickou legendou Josefem Zimovčákem.počasí.nám nep álo, i p esto násnazačátku obce u h bitov*a čekal najejich p ijezd pěkn
hlouČek vČetně Pana Kudy na historickém ,,odrážedle" v uniformc 

"á;it" 
i nápoteonste

dobY. Samotná návŠtěva byla trochu p ekotná, protože Josef Zimovčáp uyl .1, ,,časovémskluzu" a tak ti, kdo čekali o ed_ sv mi domy-ho mohli lehce propárnout, pokud tam
neČekali neP etržitě. Ale paní poslankyně s mňohymi z nás promiunita pa, slóv, rozdala
ProPagaČní dárklY a po pr jezdu obcí k hasičceještB krátce nuištíuilu hosiodu. K návštěvě
se vracíme dvěma fotografiemi na obálce,

Dne 13.6.2009 se konal r děti. Počasí nám p álo att 
,ni" nebránilo tomu, aby se děti mohly zričastnit všecn jis.iplln. Ó"n.- se zričastnilo

62 dětí, což byla ve 4leté historii rekordni ričast. Celkem se rozdalo 76 medailí.
Jako vŽdYje stále co zdokonalovat a tak na p íští rok se budeme snažit opět něco vy|epšit.
|19 19nSi děti vymyslet náhradní disciplínu za st elbu, protože dost děti se v"auónwty
bálo. všechno děláme proto, aby se dětipobavily a neseděly stále doma u počítače.
Mrzí mě kritika někteqi?ch rodič , že p íští rok už nep ijdou, neboť vyhráNajistále ty samé
děti. Není to ale o tom, že by právě mělo chodit ui." acti aby byía vitší konkurence a
každé dítě mohlo něco ukázat? Když to nevyšlo v tomto .o"., ,.jž" to vyjít v p íštím a byl
by to dobr d vod pro rodiče, aby se více vBnovali p ed olympiáaou .rnym d8tem a ty ták
dostalY trochu víc sebevěd,omí. Když se podíváte na v sledi<y iak zjistítá, že vítězovélsou
hlavně děti, které hodně času tráví v párku neuo nc.lak ,po.tu.;i. Ýzai :. pot eba pro
kaŽdou věc něco udělat. A.ve 9P9rtuje to taky trošku ná tom štěstičku, NÉtóno posuzovat,jak to udělal špatně je hodně lehké, ale p ijíi s nápadem a pomocí, to už málokdo udělá.proto vyzyvám, kdo má nějak} nápad pro pristi oíympiadu nebo nÉlutou jinou akci, stačí
p ijít a mrižeme si o tom popovídat a něco pro to udělat.
Jako vŽdY: bez Pomoci obětau/ch po adatelri by se olympiáda nemohla uskutečnit a proto
chci všem poděkovat. Jsou to:
Petra Boháčková, Martina Zichová, Šárka Zh ívalová, Dana Šmídová, DanielaZlatkovská, Martina Rudolecká, Veronika Dvo áčková, KIára Malinková, Alena
Ulbrichová, Lenka Mazalová, Milan Ulbrich, Petr Beneš, Petr Peško, Josef Smetana, Josef
Radauscher, Martin Tolar, Jaroslav Poláček.
sponzorem této akce byla restaurace za kovámou, vel dík pat í pet e Fojtíkové.
Dalším sponzorem byl Luboš Trhlík ml.
Na 

_závěr 
bych chtěla jen íct, že dík pat í nejen těm , kte í pomáhali , ale i těm kte í nás

p išli podpo it a malé závodníky povzbudit,

Již teď se těším na da|ší ročník a doufám, že p ijde tolik dětí, co letos a nebo ještě více.

Sportu zdar a vítězrim ještějednou velká gratulace.

za kulturní komisi Jana poláčková
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kuličkiódo
16. květno 2Oo9 se uskuŤečnil již páty ročník Kuličkiády. Akce bylo p vodně určenq
jen pro děŤi, ole s p ib vojícími ročníky zjišŤ'ujeme, že dospělí se ródi vróŤí do
dětsk ch let o vyzkouŠÍ si hru, která je pro mnohé dnďní děŤi nezndmou. V letošním
ročníku se do cvrnkóní kuliček vrhlo celkem 99 osob, z Ťoho 51 dospěl ch g 42 dětí.
Móme velkou rodost, že se z čostňuje stóle více hróč a že i děti se ródy no
kuličkiódu kožd m rokem vrocí. V letošním roce, zd krósného počosí, kdy sluníčko
vysvitlo těsně p ed zahójením, dopodly konečné v sledky tokto:
HRA KUZELKY (nejmlodší kotegorie): 1. mísŤo: NoŤólkq Mozolovó, 2, místo: Viktorek
Kopeček, 3. mísŤo: rerezka Kloškovó.
KULrčrY: 3-5 LET 1. místo: Tino Jurčókovó, 2, místo: FronŤišek Kubót, 3, místo: Soňo
Chlubnová.
5-8 LET: 1. místol Addmek Kvosničko, 2. mísŤol Donielko Jind ichovó. 3. místo: Sondro
RoŤreklová.
NÁD 8 LET: 1, mísŤo: Michol Hudeček, 2. místo: Deniso šimondlovó. 3. mísío: Don
DoIeček.
Žeruy' 1, místo: Morie Królovó,2.místo: Petrq štefkovó,3. místo: Moniko Zh ívglová.
MVžl 1. mísfo: Vlód'o Zlatník, 2. místo: Milon Ulbrich, 3. mísfo: Dolibor Jurčák,
SENIORKY: 1. mísŤo: VlosŤo Vičorová, 2. místo: Mgrie šimkovó, 3. místo: Evo
Mozolovó.
všem děkujeme zq rjčosŤ. velké dík poŤ í rozhodčím ponu petru peškovi, šórce
zh ívalové, MarŤině ztchové o mominkóm, které si orgonizovoly hru kuželky, ole i
osŤotním, kŤe í bylí ochotní tu něco podržet, pro něco zojíŤ opod. Nemolé díky poŤ í
sPonzor m o Joně PolóČkové. kteró vše zojistí o které děiuji za ochotu po ódot okce
pro děti.

zo kuliurní komisí petro štef kovó

procházka po stopách starého mlÝnského náhonu

Dne 23.5.2009 se uskutečnila procházka pro děti, která zaěala v ulici Táborská a končila u
ohniŠtě v HlouŠku. Děti (nejen ony, ale i my dospělí) poznávaly nejbližší okolí naší obce,
stromY, které zde rostou a dozvěděly se také něco o zvě i, která zde žije, procháaka byla
zakončena mal; m kvízem, kten_i si děti vyplnily u táboráku.
Rádi bYchom i v dalších letech děti ,,vytáhli" od obrazovek počítačri a ukéualijim, že i
vnašem okolí se dánajít něco zajímavého.

Za Komisi životního prost edí a zemědělství Alena Ulbrichová

Rekonstrukce biocentra Borlcy pokračuje
V loňském roce jsme vás informovali o první fázi rekonstrukce biocentra Borky

v katastru obce Kobylnice. Rekonstrukce spočívala p edevším v záměně druhové skladby
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biocentra (odstranění neprivodního javoru jasanolistého, redukce Kovin a následná
v sadba d evin privodních zde chybějících). Dále proběhla klasická péče o v}sadby, a
tedy zavlažení, ožínání a ochrana p ed vlivem zvě e (oplocení). Za p ínosné lze kromě
tispěšné v}sadby a vysoké ujímavosti d evin považovat také zapojení žákri místní školy do
v'_ sadeb v biocentru. Je to totiž právě snaha o zapojení místních a p edevším mládeže do
činnosti v ochraně p írody, což tvo í poslání Rezekvítku, tedy organizace, která
rekonstrukci realizovala.
Byla to nejen pot eba péče o stávající v sadby, ale také rozší ení rekonstrukce na p ilehl;í
biokoridor, To nás vedlo k napsání žádosti o finanční dotaci na ministerstvo životního
prost edí k pokračování činnosti také na letošní rok. Žádost o dotaci byla p ijata a tak jsme
mohli započít práce i letos. Práce probíhaly v podobném režimu jako loni (kácení javoru
jasanolistého-p ípravaplochkv}sadbě-v}sadba -zálivka-ochranav,_isadeb), p ičemž
nás ještě letos čeká ožínání,likvidace v mladkri javoru, p ípadné podzimní vylepšování a
nátěr ke ri jako ochrana p ed zimním okusem. V letošním roce bylo vysázeno více než
l00 stromkri a 50 ke . Konkrétně šlo o lipu, dub, ptačí zob, hloh nebo lísku. Vjamích
měsících se poda ilo opět zorganizovat akci pro místní školu, kde si mohli žáci zasadit
svrij strom. p ejme stromtim dostatek vláhy a rispěšné ujímání ve zdejších poněkud
bezesrážkoq ch podmínkách,

Ing. Antonín Martiník, obč. sdružení Rezekvítek

vY
CARODEJNICKY REJ

Restaurace ,,ZaKovámou" děkuje všem, kte í p ispěli svojí ričastí ke skvělé atmosfé e
,,čarodějnického reje" dne 30.4.2009. I když sé ,poeattu ,dálo, ž" nám počasí nebude
p íliš nakloněno, nakonec se čekání na sluníčko vyplatilo a mohli jsme se všichni p i
tanečním reji pobavit v prost edí parku p ed sokolovnou za sálání čarodějnického ohně, u
kterého se děti i rodiče bavili opékáním špekáčkri a jin; ch dobrot, Zvláštni poděkování
pat í p edevším čarodějnické porotě, která se ochotně a zodpovědně zhostila q bomé
organizace celého večera, během kterého jsme se všichni skvěle pobavili a dozvěděli se
něco málo o vzniku čarodějnic a jejich netradičních zvyklostech. Děkujeme tímto: paní
Karmazínové, Floriánová, Vičarové Jarmile a V|astě, Rybníká ové, Paláskové, Benešové,
Chudáčkové, Krejčí, Valachové a paní Jindrové. Poděkování pat í také našim hasičrim,
p edevším pak panu Richardu Bílému, kte í zodpovědně strážili ,,ěarodějnich_i" oheň.
Těšíme se za rok opět nashledanou.

Restaurace,,Za Kovárnou"

DEN DĚTí

V sobotu 30.5. 2009 se konala ve spolupráci s MS ODS Kobylnice oslava Dne dětí.
Oproti loňskému roku nám počasí zpočátku moc nep álo a proto jsme celou akci p ipravili
v prostorách sokolovny a na víceúčelovém h išti To nám sponzorsky zap jčila obec
Kobylnice, které tímto děkujeme. Během odpoledních hodin p ece jen sluníčko vykouklo a
některé soutěžní disciplíny se mohly p esunout do venkovních prostor. Díky napravenému
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počasí tak mohly děti využít skákací hrad a povozit se na ponících pana chlupa, kter už
neodmyslitelně k oslavám svátku našich dětí pat í a kterému také velice děkujeme.
Zpest ením programu bylo i malování na _obličej a bublinkové show Kačky Boháčkové.
Během odpoledne vystoupily děti ze zš Šlapanice, hudební škola yámaha, b išní
taneČnice a skupina ŠtnX, Xtera dofuo ila p íjemnou atmosféru celého dne. o večerní
zábavu se postarala všem známá skupina FLASH. Nem žeme zapomenout poděkovat
také někten m našim spoluobčanťrm, kte í se zodpovědně zhostili organizování soutěžních
disciplín a také sponzor m akce, bez nichž by uskutečnění oslav bylo daleko obtížnější.
Jsou jimi: Petra Boháčková, Světlana Vašíčková, paní Valachová, Lucie Tťrmová, Leňka
Benešová, Jarmila Vičarová, Blanka Švédová, Lenka Mazalová, Dana Past íková,
Romana Kameníková, Jana Poláčková, Daniela Zlatkovská, pan Aleš Tr]ma ml. a st., pan
Alois Beneš, Jan Hrazdira, Richard Bílli, Pavel Licek, obec Kobylnice, ODS Brno - venkov,
Dios traiding, Coca cola, Poláčkovi, Vašíčkovi, pan Prus, Boháčkovi, Lenka a Petr
BeneŠovi, Eva a František Benešovi a další. Žaone oite neodešlo bez dárečku a ti nejlepší
z nich obdželi ceny za vynikající soutěžní u. kon. Domníváme se, že v tomto sobotním
odpoledni se všichni dob e pobavili, zejména pak naše děti, kten m toto odpoledne pat ilo.

Poslední květnovou sobotu v roce 2010 se na Vás všechny opět těší
restaurace ,,Za Kovárnou" a
MS ODS Kobylnice

Jarní r klidorn den 2009

Dne 4.4.2009 se uskutečnil v naší obci čtvrb klidov,_f den po ádanl Komisí
životního prost edí a zemědělství.

Za pěkného počasí se sešlo asi 40 brigádníkri, aby pobírali odpadky v okolí naší
obce a následně si mohli posedět u douzené debrecínky na v letišti,

opět se poda ilo vyčistit remízky, polní cesty a hlavně p íkopy podél silnic. velk}
kontejner, kam se odpadky svážely, byl zaplněn asi do 2l3. I kdyžje zajištěn zpětn odběr
nefunkčních elektrospot ebičri, našli jsme takové ,,pok|ady" jako televizi a tiskárnu.

vellc dík pat í všem brigádníkrim, díky kterl m bylo během jednoho odpoledne
vyčištěno okolí naší obce!

za komisi Alena ulbrichová

obecní zabíiačka
Zdravím vŠechny, kte í se zírčastnili letošní lII. Obecní zabijačky 3}.bíezna 2009.
Zdravím i ty, kte í nep išli. Ochudili se o rižasn ziňitek
ProtoŽe nám počasí p álo, aniž bychom z dob minul;ich museli používat zaííkávací větu
,,Poručíme větru - deŠti"!
Abych se stále neopakova|a, chtěla bych tuto zabijačku p irovnat k p átelskému utkání
dvou |imri, které mezi sebou nesoupe í ale naopak spolupracují.
V prvním dmu, kde kapitánem byl vynikající íezník Stanislav Dolanslc měl k sobě tyto
hráěe: Zdenek Staňa, Jaroslav Rudolec , Milan Ulbrich, František Kvasnička, Ladislav
Votápek, Petr Štefka, Lubomír Trhlík, Luboš Šmíd, Václav Šmíd a rriže mezi tmím Vlasta
Staňová.
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Ve druhém t}mu byla kapitánka Jana Poláčková, která měla k sobě též vynikající hráče:
Dáša Dolečková, Lenka Benešová, Hana Valachová, Lenka P erovská, Zdenka
Karmazínová, Věra Florianová, Alena Ulbrichová, Majka Ustohalová, Dana Šmídová a
neposledně trn mezi ružemi LukíŇ Žaeek,
Kdyžužjsem tuto zabijačku p irovnala ke sportovnímu utkání, tak musím p edevším
podotknout, že tymy se vzájemně doplňovaly nikoliv soupe ily.
Najedné straně se tvo ily q borné produkty a na straně druhé se tytu produkty a q robky
již p edem nachystané vydávaly návštěvníkrim, kte í se v letošním roce zríčastnili
v hojném počtu.
Nesmím též zapomenout na ty, kte í nejsou p ímo p i zabijačce vidět , ale mají zásluhy.
Touto cestou bych jim chtěla poděkovat: P edevším Jaroslavu Poláčkovi za pevné nervy,
dále Renatě Bedná ové, Magdě Šmídové, Pet e Šteíkové, která se věnovala kobylnickému
potěru a hlavně těm, které napekly, bez čeho nemťrže žádná zabijačka b t - v,. borné
koláčky. Jsou to Lenka Mazalová, Šárka Kryštofová, Jana Drlíková-Fišerová, Martina
Garlíková. Dle ohlas návštěvníkri bylo koláčri málo, takže na p íští rok máme za cíl upéct
koláčri více. V letošním roce jsme jich napekly 1.640 ks .

Když už jsem u těch čísel, tak uvedu malou rekapitulaci;
Bylo prodáno 292ks poukázek v p edprodeji, ale během dopoledne se vydalo 330 porcí
guláše, 166 porcí jelitov ch prejt , l72 porcí jitmicového prejtu, l98 porcí pečeného
masa, l4l porcí va eného masa, 298 porcí tlačenky Dále byl k mání v born;f ovárek v
paprice, A jako vrchol celé zabijačky se uva ilo 240 l óemé polívky.
Cuník, kter;i byl p ivezen hned v ranních hodinách na tuto akcl vážil 240 kg.
A nejenjídlem živje člověk, aleje pot eba i trochu hudby. Tu nám zajistil náš kobylnick
DJ Pepa alias Josef Florián. Děkuji za p íjemnou atmosféru.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat zástupcrim Restaurace Za kovárrroq neboť byli
ochotní otev ít restauraci d íve a umožnili nám používat jejich za ízení,
Je pot eba si uvědomit, žekaždá akce, která se dělá v parku vzniká spoluprací více skupin
a je to vždy na vzájemné podpo e, aby si lidé vyšli vst íc a domluvili se. Vždl,t' každá
taková akce, ať už je to jakékoliv organizace, lidi z naší obce sbližuje a umožňuje se
pobavit, Ostatní obce nám mrižou jen závidět.
V letošním roce jako bonus nás navštívila regionální televize RTA Brno. Bylo vidět, že i
oni jsou atmosférou naší zabijačky p ímo nadšení a byli p ekvapení velkou ričastí lidí. A
to těch zabíjašek projeli letos více. Dále se jim velice líbila naše písnička, kterou složi|a
Dáša Dolečková a již od prvního ročníku Obecní zabijačky ji vždy v poledne naše
kobylnické ženy zazpivají a stáleje rispěšná.
Jen krátce: jak jistě všichni víte, po návštěvě RTA jsme se snaší zabíjačkou z častnili
soutěže o nejlepší zabijačku roku 2009 a samoz ejmě jsme jivyhráli. Sud piva, kter byl
darovan pivovarem Čemá Hora byl zkonzumován na kuličkiádě(děti pily kofolu).
Dík pat í nejen těm, kte í pomáhali, ale i těm, kte í p išli a udělali tu správnou atmosféru a
podpo ili naše risilí.
Do dalšího roku hlavně aby nám p álo zdravi a snad nám opět vyjde krásné počasí a ti, co
letos nep išlijsou také anáni,aby si užili krásn;i den,

za kulturní komisi
Jana poláčková
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vyhodnocení soutěže o neikrásněiší p edzahrádku a rozkvetlé okno
whlášené komisí životního nrost edí a zemědělství p i Radě obce kobvlnice

Dne 1.7.2009 rozhodla hodnotící komise ve složení lng. Draga Koláová, Ing.
Markéta Kindlová a Alena Ulbrichová, že vítězi a oceněn mi se stávají majitelé
následujících domri:

Kategorie rozkvetlé okno:
Clenky komise letos velmi chválily to, že v naší obci p ibylo hodně truhlíkri, proto byli
vyhlášení dva vítězové,

o Na Návsi č. 22: Tesa ovi
sladění barev

o Pratecká č. l92: Královi
Bohatost květri

V kategorii p edzahrádek p edkládáme to, co nás zaujalo.
Vítěz v kategorii neikrásnější p edzahrádka:

r Sokolnickáě.27l:Kocábovi
Dob e založená p edzahrádka s velmi dobrou ridržbou. Pěkné truhlíky v oknech,

Další oceněné p edzahrádky:
. Na Návsi č. 85: Klaškovi

Dobrá ridržba, jednoduché tradiční ešení. Truhlíky v oknech.

o Prateckáč. 152:Fatkovi
Stylová venkovská p edzahrádka, pěkné truhlíky v oknech.

r Pratecká č. 158: Kašníkovi
Kvetoucí udržovaná p edzahrádka, truhlíky v oknech.

o Uzav ená č. 179: Jadmí
Udržovaná p edzahrádka vyplněná vhodn m sortimentem rostlin.

o Po|ní č. l84: Kučerovi
Jednoduchá p ehledná kompozice, dobrá ridržba, Truhlíky v oknech.

o Sokolnickáč. 274:Kvasnovští
Dobrá kompozice v daném prostoru, Dobrá ridržba a pěkné truhlíky.

o U Splavu č.305: Grossovi
Dob e založená udržovaná p edzahrádka. Truhlíky v oknech.

zvláštní cena:
zavelmi dob e udržovan trávník v historické části návsi.

. Na Návsi č. 21: Benešovi

Komise hodnotila podle p edem dan ch kritérií, kten_ mi byli celkoq dojem,
barevnost a ridržba. Hodnotili jsme také p edzahrádku jako celek. Tedy zda je využita celá
plocha, jak jsou rozvrženy rostliny nebo d eviny a v neposlední adě také jak je
p edzahrádka udržována.

Mohu Vám sdělit, že mé kolegyně - nezávislé hodnotitelky - naše p edzahrádky
hodnotily p ísnl m odborn;im pohledem. U p edzahrádek, které nás zaujaly, jsme
rozeL,íraly všechna pro a proti, P ihlížely jsme také kpo ízen m fotografiím zjarního
období.

P i ohlédnutí po tom, které p edzahradky se líbily, se mě potvrdilo jedno pravidlo. A
to, že vjednoduchosti je krása, Zvláště u větších p edzahrádek lynikne lépe p ehledná
kompozice d evin, než jejich p ílišná rťtznorodost a rozt íštěnost. Naopak malá
p edzalrrádka, která si nemriže dovolit velké d eviny mťrže zaujmout rozmanitostí rostlin,
protoŽe sije oko během chvíle prohlédne. To vše však závisína rihlu pohledu a vkusu
každého z nás. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kte í p edzahrádky p ed
su mi domy udržují a zlepšují tak váled celé naší obce, všem vítěz m ještě jednou
gratuluji!

Soutěž o nejkrásnější p edzahrádku a rozkvetlé okno určitě ještě někten_i rok
zopakujeme, domnívám se však, že by bylo vhodné udělat alespoň dva roky p esávku,
I]ěhem této doby by se mohly ukánatv plné krase noyě založené p edzahrádky,jiné t eba
během této doby vzniknou ...

Alena ulbrichová

Domácí zdravotní péče a pečovatetská stužba sANus
V minutém ČÍste Listrj jsme se v p íspěvku o Charitě dověděti podrobné informace o všech
aktivitách Charity včetně Hospice sv. Josefa v Rajhradě.
v naší obci však pracují pomocníci a hlavně pomocnice tak íkajíc ,,v terénu", tedy
v době, kdy,se někteň z nás dostanou do situace, že jim zdravotní stav neumožňuje
zvtádat domácnost, mají možnost využívat právě pomoci těchto domácích ,,andětrj". Tato
sluŽba není urČena jen osamělyim a bezmocn m tidem ale i těm, kte í vinou p echodného
zhoršení zdravotního stavu mají probtémy si pomoci v době, kdy jejich nejbtižší nejsou
na dosah, ale nepot ebují nep etĚit pobyt v nemocnici. Jejich pomoc je možné rozdětit
na dva okruhy:
r zdravotní péče v domácnosti: je poskytována i ve dnech pracovního ktidu a pokud je

ordinovaná ošet ujícím léka em, je hrazena zdravotními pojištbvnami,
. pečovatelská služba.
Zdravotní péče zahrnuje zejména:

* sledování zdravotního stavu,.:. péči o težící pacienty,
* p evazy a ošet ení ran (pooperační rány, bércové v edy, proteženiny).!. ošet ení stomií, katetr ,* injekce, odběry krve,
* ošet ovatelská rehabilitace (kondiční a dechová cvičení, stayy po

cévních mozkornich p íhodách),.:. podávání p edepsan ch tékrj, mě ení krevního tlaku,
{. vyšet ení gtykémie glukometrem.

l
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Pečovatelská stužba poskytuje:
.:. donášku lék ,
* oh átí a podání jídta,
* doprovod k léka i, osobní asistence,
{. dohted nad dospělou osobou,
{. ťrkony spojené s vedením domácnosti (nákup, rlktid a jiné),
* hygienická péče, koupel, mytí vtas ,* nákupy, pochrizky.

NejbtiŽŠÍ st edisko sluŽby SANUS je ve Šlapanicích, na ulici H bitovní í2, tel. 777 758262
nebo 545 Z27 653.
Mnozí z nás máme strach z nep íznivého zdravotního stavu t eba jen p echodného.
Bojíme se, co bude s námi v době nemoci. p edevším jak to zvtádneme v dbně, kdy naši
blízcí nebudou na dosah. v době, kdy léka již nepovažuje za nutn pobyt nemoéného
v nemocnici, je tato zdravotní a peČovatelská stužba ideátním ešením. V době nemoci
mrižete._pob vat doma, kde je nám nejtíp a nemusíme mít ani my ani naši nejbtižší
strach, Že o nás nebude dob e postaráno.

V tah z pravidelného ročního hlášení Policie ČR:
Bezpečnostnízpráva obce Kobylnice za rok 2008,

1, Nápad trestné činnosti
Nejd íve bych se- v krátkosti zmínil o celkovém nápadu trestné činnosti v obvodě
Obvodního odO. PČR Šlapanice. Za hodnocené období bYo na seku celkové kriminality
spácháno 539 trestn ch činťr, z čehož bylo objasněno 182 trestn ch činťr, což je 33,77%
Ve statistickém srovnání p evažuje majetková trestná činnost, zejména krádeŽe vloupáním
do motorovlich vozidel, rekreačních objekt , krádeže prosté,
Vokrsku obce Kobylnice došlo za v še uvedené období od 1.1.2008 do 31,12.2008
celkem k4 trestn m čin m zčehož byly 2 trestné činy objasněny, ve většiné p ípadťr se
jedná o trestné činy krádeže vloupáním, krádeže prosté nebo poškozování cizí věci.

2, Ochrana ve ejného po ádku
Na seku ochrany ve ejného po ádku bych se zmínil o p estupcích, které jsou ze zákona č.
200/1990 Sb., o p estupcích, svě eny do prisobnosti orgánri policie, Jde zejména o
p estupky v oblasti silničního provozu na pozemních komunikacích, p estupky málett<ove,
proti občanskému soužití, proti ve ejnému po ádku, které svojí spoleěenskou
nebezpečností neobsahují znaky společenské nebezpečnosti trestn ch čin .
V samotném okrsku obce Kobylnice _došlo za hodnocené období ke spáchání celkem ,l4
p e_stupkťr, z čehož bylo objasněno pčR tz p estupkťr. Jedná se zejména o p estupky proti
občanskému soužití a proti majetku,

3. Dopravní situace
Dále PČR OOP Šlapanice vdopravě zaznamenala vteritoriu oop Šlapanice celkem 260
dopravních pestupkťt, kdy částka za udělené pokuty činila 1792oO,- Kč a celkem 22
P estupk t kajících se jízdy motorov m vozidlem pod vlivem alkoholu. Celkem na okrese
Brno - venkov bylo spácháno 2004 dgpravních nehod, což je oproti roku 2007 pokles o
359 nehod, p i nichž bylo 17 osob (20 ) usmrceno, 36 osob ( 48- ) těžce zraněno a 401
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osob ( 455 ) zraněno lehce. Celková škoda byla způsobena ve v ši 98.229,300,- Kč což je
pokles 14.982.300,- Kč oproti roku 2007. Ztohoto celkového počtu nehod v obvodu oOP
Š|apanice se na nehodovosti podílelo celkem 91 ( 103- ) idičri pod vlivem alkoholu.45 (52-
) častníkťt silničního provozu na pozemních komunikacích do 15 let véku, 24 ( 39" ) idič
nemotorov ch vozidel a 22 (16 ) chodcťr, kte í dopravní nehodu zprjsobili.
Nejčastější p íčinou dopravních nehod ie:

- nep imě ená rychlost 360 p ípadťr ( 41,9')
- nesprávné p edjíždění41 p ípadti ( 64 )- nedávání p ednosti v jízdě 284 p ípadťr ( 348')
- nesprávn zpťrsob jízdy 1173 p ípad (1377')
- technickázávada 3p ípady(6 )- dopravní nehody, které idič nezavinil, nap . srážka se zví aty, stavebně

tech, stav komunikace nebo jin r]častník 143 p ípad ( 149-)

Na pozemních komunikacích v obcích došlo k celkovému počtu 1062
. dopravních nehod (1 140- )
v závorkách jsou uvedeny statistické ridaje nehodovosti z r. 2007

4. Spolupráce s pracovníky obecního adu
v rámci spolupráce s orgány obecního ú adu kobylnice lze konstatovat, že tato
spolupráce je na velmi dobré rovni a nedochází kžádn m rozpor m mezi oop Šlapanice
a OU Kobytnice. Dále je t eba poděkovat občan m oOcé t<oOylnice za vst ícnost a xtaonli
p ístup v p ípadě prováděn ch operativních šet ení ze strany policistťr oop šlapanice,
p edávání poznatkri a informací pro odhalování trestné činnosti a jejich pachatel , kte í se
tak aktivně podílejí na ochraně zákona a práv občanťr,
Touto cestou bych chtě| požádat i ostatní spoluobčany obce kobylnice, ktenj,m není
lhostejné prost edí, ve kterém žijí, aby více spolupracovali se zdejším oop Šlapanice,.
Díky poznatkťtm občanťr lze chránit práva a zájmy společnosti p ed pachateli ať už
trestn ch čin nebo p estupkr], s těmito poznatky pak dále pracují policisté z oop
Slapanice prap. Petr P ikryl a pprap. Václav Vinš, které lze kontaktovat jak telefonicky na
tel. č. 974 626 445 tak i elektronickou poštou na e - mail: booopslap@mvcr,cz
závěrem této zprávy děkuji obecnímu rj adu a všem občan m za dosavadní spolupráci,
kten m zároveň p eji pevné zdraví do r. 2009.
K P edeŠl m ádk m pat í ještě nastínit nov celorepublikorn projekt Policie ČR s názvem
Community policing. Je to zpťrsob policejní práce založen na spolupráci mezi policií,
samosprávou a občany. yychází ze znalosti prost edí, ve kterém se policista pohybuje a
z otev ené komunikace mezi všemi těmito skupinami. zatímco p edmětem zájmu
tradičních policejních strategií je protiprávní chování a jejich administrace, p edmětem
zájmu community policing je následk m takového chování a možn m škodám spíše
p edejít. community policing nenahrazuje standardní policejní postupy, ale doplňuje je a
usnadňuje.

prap. Bc. Petr P ikryl
pprap. Václav Vinš
npor. Bc. Antonín Kryisa
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V minu| ch dnech jsme obdrželi na OÚ upozornění o Policie ČR, obvodního oddělení
Slapanice. Váledem k jeji závažnosti otiskujeme zprávu celou:

Yáženy pane starosto,
V minul; ch dnech se v našem regionu objevilo několik p ípadri okadení občanri o nemalé
finanČní Částky. Pachatelé této trestné činnosti se zamě ují p edevším na občany staršího
věku. Pod falešnou záminkou se vloudí do jejich bytu či domu. Tam pak odcizí zrťnnych
skniŠÍ finanční hotovost. Vě te mi, že pachatelé byvaji až neskutečně rispěšní a získají
mnohdy i stotisícové částky.
Jejich tispěšnost bych rád dokumentoval na p ípadu z minul ch dní. Žena velmi
P Íjemného vzhledu a slušně vystupující, zaanonila u domu seniorky a namluvila jí, že
nese P ePlatek za chybně odvedenou daň z nemovitosti. K vrácení peněz pot ebovala
ovšem rozměnit dvě pětitisícovky. Drichodkyně pozvala paní do domu. Sáhla do sv,_ ch
risPor a ochotně rozměnila. Pachatelka pak využila nepozomosti staré paní a všechny
rispory odcizila. Získala tak stotisícovou částku.
Pane starosto, rád bych Vás požádal o pomoc. Policie ČR by ráda Vaším prost ednictvím
upozornila občany na tuto trestnou činnost. V p íloze dopisu je krátká zpráva k této
problematice.
Pane starosto, děkuji za spolupráci a vě ím, že se nám společně poda í p ispět k eliminaci
této nebezpečné a záke né trestné činnosti,
S P áním P Íjemného dne 

Vedoucí obvodního oddělení npor.Bc.Antonín Knj,sa

Pozor na z|oděje: policie radí: ,,Nevpouštějte neznámé lidu do bytu, domu..,
Na Brněnsku se v minul; ch dnech objevila nemálo p ípadri okradení občanri p ímo
vjejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zamě ují p edevším na starší občany.
Pod rrizn; mi záminkami se snaží vloudit do jejich p íbytk , Často se p edstavují jako
pracovníci elektráren, vodovodti či telekomunikačních firem. P icházejí také s nabídkou
prodeje zboží, qírobkri podporovan;y'ch reklamou v mediích. podvodně vystupují také
jako ri edníci či revizní technici. Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé v h e. Když je
obČané pozvou do bytu, v nest eženém okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla o
nemalé finanční částky. Požádaji o vodu, rozměnění peněz na lyplacení v}hry či vrácení
P ebYtku za pravide|né platby. Takto získávají informace o skq ších hotovosti občanri.
Pak občanovi v nest eženém okamžiku nenávratně odcizí všechny rispory.
Policie radí občanrim, aby do domu či bytu nevpouštěIi cizí osoby. Pracovníci firem jako
jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace jsou vybaveni prrikazy, kter mi
Prokazují p íslušnost k dané firmě. Zpravidla p ijíždějí služebními automobily, které jsou
u razně označeny. občané nemusí stydět a p i a jakékoliv pochybnosti p ípadného
pracovníka požádat o p edložení pnikazu. Na místě je také poznamenání si ridajri o
pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku
firem telefonicky ově it, zda ťtrma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom
pracovníka do domu vpustit. Opatmost a obez etnost je vždy na místě.

20 2l

l'olicisté zárove t vyz!,vají občany, aby bez odkladu p i jakékoliv pochybnosti a pohybu
podez el; ch osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle l58 jsou policisté
p ipraveni vždy pomoci.

Setkání starost s hejtmanem a s ministrem obrany
P i návŠtěvě Jihomoravského kraje ministr obrany Martin Barták zavítal též na zasedání
BezpeČnostní rady Jihomoravského kraje, jež se konalo v areálu páte ního radaru NATo
v blízkosti Mohyly míru a jemuž p edsedal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
protože jedin m bodem jednání bylo dění kolem radaru, byli též p izváni zástupci
dotčen ch obcí, Byla to tak jedna z prvních p íležitostí, kdy mohly dotčené obce vyjád it
své znepokojení nad zprisobem komunikace (nebo spíše nekomunikace) zejméňa ze
strany ministersfua obrany, Obce totiž od začátku postrádaly snahu ministerstva obrany
informovat je o jakémkoli dění okolo radaru. O samotném testování jednotliv ch čásií
radaru jsme se tak mohli doslechnout pouze z médií, o zahi4eni vlistavby až na vlástní oči.
Po zahájení jednání, jemuž p edsedal pan hejtman, byli vyzváni zástupci ministerstva
obrany, aby p edstavili své prezentace a studie o bezpečnosti provozu radiolokátoru.
Následně dostali prostor také zástupci obcí a mohli tak své v tky, podněty i obavy sdělit
p ímo ministrovi obrany. Ten p ipustil, že informovanost nebyla nejlepší a že se pokusí o
náPravu. VŠichni obČané by tak zanedlouho měli ve svlich poštovních schránkách nalézt
tnformaČní materiály obsahující základní ridaje o radaru a o bezpečnosti jeho provozu.
Diskutována také byla možnost vypracování pohledové studie bezprosťedního okolí
radaru obsahující vhodně volenou zeleň tak, aby nebyl narušen chod tohoto za ízení,
P itom aby tato nová dominanta nebyla tolik v, razná. Zástupci armády však byli k jakékoli
v sadbě zeleně skeptičtí. Padlo ještě několik návrh jak vyjít okolním obcím vst íó jak ze
strany obcÍ, tak i kraje a ministerstva, mťržeme tedy doufat, že alespoň některé budou
splněny,
O setkání se m žete dočíst též na stránkách ministersfua obrany
(http://www,armv.c/scripts/detail.php?id=14776) a na portálu Jihomoravského kraje
(http://www.kr-iihomoravsky.czlDefault.aspx?Publ D= 1 1 7229&Typel D=2)

Ji í Pecl

Volbv do noslanecké sněmovnv Parlamentu ČR 9. a l0. íina 2009

VoliČ mriže iiž od vyhlášení voleb, tj. od 9. července 2009. požádat o vydání voličského
pr kazu obecní ri ad vmístě svého trvalého pobytu, vjehož stálém seznamu voličri je
zapsán, a to bud'písemnym podáním opat en m ově en; m podpisem voliče, doručen m
nejpozději 7 dnri p ede dnem voleb (tj. do 2. íjna 2009) obecnímu adu v místě trvalého
pobyu, nebo osobně do okamžiku uzavíení stálého seznamu voličri (tj. 2 dny p ede dnem
voleb). obecní ad voličslc. pnikaz nejd íve 15 dnri p ede dnem voleb (tj. od 24. zá í
2009) p edá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ově en m podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského prrikazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou



adresuo a to i do zahraničí. Volič mťrže požádat i o zaslání voličského prrikazu na adresu
jím zvoleného zastupitelského nebo konzulámího ri adu, kde se roáodne hlasovat, a kde
si tento voličsk pr kaz vyzvedne ve dny voleb.

katarína Benešová

NAšlJUB|LANT o
v znamná životníjubilea v druhé polovině roku 2009 ( červenec - prosinec) oslavili a
oslaví tito občané:

50 let
Eva Kyselková
Rťržena Jelenová
Drahomíra Vykoupilová
Lubomír Šmíd
Drahomíra Hofbauerová
Milan petrovsk

60 let
zdenka sedláčková
Ladislav Hrdlička
otoricn Červinka

70 let
Rťržena Vykoupilová
Josef Florian
Ludmila koudelková
František chudáček
Elfriede Tomanová
Josef Král

75 let
František Špondr
František Rybniká

80 let
Elena kalužová
Hedvika klašková
Jan Vovesn

82 let
František kučera

83 let
Marie Rožková
Františka Boleslavová

85 let
Miloslav Vymazal

86 let
Božena Nováková

87 let
Božena sekaninová
Lidmila Černá

Dodatečně blahop ejeme panu Aloisi Benešovi k ieho 60. narozeninám.

Jubilant m blahop ejemel
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(,o ŘÍKÁ MATRIKA

Kdatu 31.8. 2009 se do naší obce p istěhovalo 19 nov}ch občanri, l0 občanrjtldstěhovalo.Narodi|ose7občánkri(3 ňokya4kluci)a : násl.poruáueu"ezem eli.
katarína Benešová

nkce kultumi komise d
l2.9.2009 D;fňové odpoledne
l. l0.2009 Drakiáda
7 .l1.2009 Babské hody
l l .l 1.2009 Světluškoq prrivod na vítáníMartina
l't,osinec Mikulášské odpoledne po ádané společně s ZŠ a MŠ Kobylnice a

rozsvěcení vánočního strom u

CVIčENÍ MAMINEK S DĚTMI od 5 měsícri do 2 let
Cvičení bude probíhat v ter v 9,15 hod. v sále sokolovny v Kobylnicích.

s sebou j_e nutné mít sportovní oblečení, p ezrivky pro rodiče i děti, pití a podložku na
9yi9e{. Cena je 200 Kč / pololetí nebo 4-00 Kč dó ionce eervna. Órir""i;";.;; Šá.k"
Valášková.

cvIčENí RoDIČŮ s DĚTMI od 3let
('vičení bude probíhat ve čtvrtek v 16 hod, v sále sokolovny v kobylnicích. s sebou je
ttutné mít p ez vky pro rodiče i děti, pití. Cena je 200 Kč/poioletí nebo 400 Kč do koncečcrvna. Cvičení povede Petra Štefková

llLoRBAL
_ Bude probíhat vž|l upátek od 16,30 - 18,00 hod, Ssebou je nutné mít

1l czťrvky, pití a kdo má,_tak i florbalku (budou i k zap jčení). c*"l" šoo Kč do konce
tYcrvna. Florba| povede Majka Samková.

(]VIčENÍ PRo ŽENY
. CviČení bude probíhat každé ter!, od 18,45 hod v sále sokolovny, cvičení

povede paní Dvo áčková., s sebou je nutné mít p ezrivky, pití a poJiožku na cvieení. cenaza cvičeníje 500,- Kč do konce května, do konce lednaje 
""nu 

jSO,- re,
(,VIČENÍ S TANCEM PRo ŽENY A DÍVKY od 15let

. , ,. lvilení bude probíhat každou st edu od l8 hod. v sále sokolovny, cvičení povedepaní Michaela kubíčková. s sebou je nutné mít p ezrivky, pití a podíožku na cvičení.('cnaje 500 Kč do konce května, 250 Kč do konce iedna.
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Podrobnosti zvláště o nově zaváděnych cvičeních se dozvíte z plakátk ve liivěskách
nebo v obchodě.
Všechna cvičení začnou v měsíci íjnu. Platbu za cvičení je možné provóst v ri ední
hodinv na obecním ri adě a to do konce měsíce íjna.

Chtěly byste umět tančit jako popové hvězdy jako jsou Beyonce, Shakira nebo
Christina Aquilera nebo mít jen stejně štíhlé tělo a pevné sva|y?

KDY:
KDE:
KDO:

nového.

Cvičení je vhodné pro všechny dívky a ženy od lS-ti let. Není nutná žádná pohybová
prťrprava, ani taneční zkušenosti, pouze chuť trochu cvičit, trochu tančit a naučit se něco

CVrČENÍ S TANCEM

sl eda podvečer
sál Sokolovny Kobylnice
dívky a ženy od 15-ti let

Na začátku každé hodiny se rozcviĚír,ns,a,d ki ně se protáhneme. Jádrem hodiny bude
cvičení a speciální pohybové technlklt_,rióér,ífflfiij,,.různych typri tance, které jsou zamě eny
na krásu a ženskost - b išní/orientfrIní t_*n$, S factor a F'lirt dance, R'n'B a disco,
muzikálovy a scénic\ tanec;i*i{ňolliťé, rvky postupně spojíme vjednoduchou
choreografii. Hodinu zakončímé posilováním, prob|ematick ch partií tě|a, jako jsou
b íško, zadeček, stehna... P idámé.il.nBkÓll_t U proti bolestem zad a krátkou relaxaci.

PRoČ CHoDIT:ĎqffiČnNÍ s TANCEM?

,:Krasna- . ,

své tělo pohybovat se tak, aby byl každ Ýáš F$hyb privabn .

tanc , které uvolňují prine í'oblast a tím pomáhají s léčbou a prevencí ženskl ch

factor," kteráje zamě ena pouze na ženy. S-factói pracuje nejenom na Vašem těle,
ale i na duši - zvyšujC sebevěclomí, rorvíjí pocit ženskosti a smyslnosti.

pocitri, které vámpomohou najít a osvobodit něžnou piinceznu nebo šelmu, která se
v každé ženě slťltá.. 

liillilii

Ať už toužíte stát se hÝězdou diskoték nebojen posílit své tělo i duši - cvičení ve spojení
s tancem je to pravé pro každou ženu!

Kulfurní komíse p í Rodě obce
Kobylnice

vds srdeč ně zve na
'v 

,

DYNOVE ODPOLEDNE,
které se uskuieční

12.9.2009 od 15,30 hod
nO V letíŠtí (pork u sokolovny)

SouŤěžní dyně je t ebo donést do 1ó,30 hod, Soutěžní d ně
budou opět rozdělené do dvou kotegorií a to na d ně
rodinné a na d ně, které si děŤi vyrobily somy.

|'rogram: 15,30 - l6,30 registrace soutěžních dÝní
..16,00 závody na koloběžkách (s sebou kolobčžku, ale budou i

k zaprijčení)
l 6,30 - l 7,00 hodnocení soutěžních dyní komisí složenou

z p ítomn ch dospělích
l7,30 vyhlášení vysledkri o ,,nej d; ni.. a qi sledk ze

závodri koloběžek

vÝZvA
lt_ada obce vyz!,vá všechny obyvatele, kterym není lhostejny vzhled obce zejména všaktlbyvatele ulice Táborské a,U Mllina, aby iapojili funtaňť u'nui.r,ii,.iáťuy měl vypadat
1rark, ktenj, se chystáme z íd.it v místě byval; óh)ahrádek. Pro získáni dotace je t eba, abyse na budoucím vzhledu íohoto prostranství spolupodíleli právě .;"l.,o uuoou.i uživatelé.|'ro1o.p ivítáme jakoukoliv inspiraci - slovně, ob.ur.rn,'tecrrnictYm-rYkresem nebo
iitll mi u razogími Prost edky. Pro zájemce bude na obecním 6ruau t Jirpozici katastrálnílllapa.

Zapamatujte si:
/ v zá ia íjnu bude na školním dvo e p istaven kontejner na sběr starého papíru.
_ P esn;i termín bude oznámen rozhlasem a ve v}věskách.,/ 7. listopadu bude proveden sběr starého že|eza.,/ l4. Iistopadu budé proveden sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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Na závěrtrochu zábavy pro děti i dopělé

slova zaškrtávejte pouze svis|e a vodorovně. ze zbyl ch písmen p ečtete tajenku po
ádcích:

BoB
č1.1e
ěÁp
JARo
KAJAK

Hádanka:
Tázala se hryzalka, je-li chňapka doma,

Kdo je to? MYS A

KUBlK
PEPíK
RoJ
TAJí
TARA

(tajenka)

Děti se mohou olespoň obrózkem vrótit k létu o vymolovat si vodní svět o
domolovot dolší obyvotele;

\,*.r^-*,^**_--.al,*'A*.'-^<* -z\v * -l
l.*_-,'\_ ... _,'a.*y.4,.,.._*,,,oqyA**"__--'\*.,_,...-",.-"'

\,^,*.,_,,ra-._*.__-z\^**-'..\'*"_-.z\,_-.\*_*" 
__,/"\^... _,,,,._,,/

ktr}
E>ffi

K K
T A R A

c A J E B o
c A J A R o J K

P E P K U B K A

st'astné wkročení do školv

Mó krásné prázdniny,
ach toje škoda!
Zasejste uběhly,
.jako ta voda.

škohí rok začalnám,
.jc měsíc zá í.
Muškátyvoknecht íd,
barvami hl í,

Na zádech s aktovkou,
s rozpaky na tvá ích,
v nejhezčím oblečku,
prvňáčci káčí.

P ejeme dětem všem,
aťjim jde učení
a mnoho jedniček,
je zato odmění.

|tszačéleěliky_ udqku
DoPlňujeme ČÍsla tak, že čísla od l do 9 musí b;ít v každém ádku, sloupci i tlustou čarou
odděleném čtverci

]NzEF{ÁT:
Hledám RD se zahradou v Kobylnicích. P ípadně stavební
Tel. č.725 702 548

6 8 5 7

4 8

7 4 1

9 2 3

7 8 2

1 7 4

5 1 2

4 3

6 1 8 9
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potrebujéte pómoc?

nevíte si rady?

...!!: jl|

.::::':y'
1::aar7

lil::::4,:

narodilo se Vám postižené dítě? nevíte si rady? pot ebujete se poradit?

nevíte na jakou dávku máte nárok? pot ebujete vhodnou kompenzační pom cku?

pot ebujete osobní asistenci? ztratili jste práci?

Provozuje:

PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotnim postižením
Kodymova 2526, Praha 5, prosaz@prosaz.cz, lČ:43005853
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Telefo n ick á krizov á l i n ka pro zd ravotně postiže né

t. Úaale o provozovateli:

Název: l;'li() ÁZ- Poiečnnsi prt: sociální rchobiíiti}ci lbči]rll :je;]dri]voll]ílí] Jasližgnjl}lpfávni fortná: obiilriské srjružerlí
sidlo: Plaha 5 _ sicdlllky, K*dymrva 2526. PsČ: i58 D0
lco:4:]005i9:j3
RcgistraGe: VSC/,1 _7789/91 -R
tatutá ní zá tupce; lveta Pťšková-p cdseda, l]c,l"4jchai Píjl0ryi-nrí tóp edseija

Vedouci plojektu téleíonické kťieOVé linky ; lveta PeškOVá
Souča ná kapacitá:40 hovúíůlden

2. Cíl projektu, rozsah poskytovan ch služeb
I lli)!^Í|Y|_žárnáIe_rí] 

'rcjektu 
a jehD rírkovyrn cíliln je umožnit nej n zdravotně postiženl?m odboťně konzultovat

dktuálně vzniklé Problémy ouvi éjicí a.zdravolním postižánim nebo ešii náhlé kíizově siluace, poskytovatpodporu a poridenstvi v životnich situacich a stavech,

Vzlikle potÍŽe oiiiom mohou b i cha.Okteru zijravotního, psychickéhc. psycilcsociálrrího. slciálně právrího či tykaiicí se;oi)ecn ,f h probkinr] živola s zdíávoil]jni FosiižEn;m. 0ibm'prrlektl jo teiiy vylvo it liikL] t lcrů;llcki klizové p,rln j; a

/ajišllijí ůcjt]onló ,/Vškolení konzulla,]ii, dále exiemě sacluplac,;jici oCborríi: na jíítnotlivá ióm;d |::syiirctog, sn*clatn;
ncdirgoil. priivník l{ikír ) a soci.iInj pfac3vnik poskytLriicí ieriirlni porrioc.

!;ll,žl)n l)bsahujť) lyt(| 1iiklíjdl]í l)illnosli,

lÍ'llIlollick()tl krlrovou potnrrr, ll,ítV kll,'oVllll |,tiIt,l 5 klil!lll(|lll spoci Ujíci v;edtrotjz,rv t.r ircL!o oDskúv6|1én!
trlIttítltlit:k,il,t kí)l]1.1klll Kl ()l]1.1 :, \t)|!Ztlll1ntOm lirlk./ ((;illii (:F()

;rrltttrtrl PIl uPl.ttrlovlrnÍ Pr;iv, opt/rvnčnlich zejmu a p l ob tnaÁváni osobnich z,iĚiitosti l ponvlc p i kúiT]unikác:,
1titvylt,,ovlitti t)čžntclr /.il.jžitOsti aj. (ze;ména p ažští kl!enij]

or|bornrrlt kotrrttll;tcl f, Polnoc v obl( li zrlralotni, psyclrologicki,'sociatni ii peaa rogi;kd _ k+nzul|:lr;i; v obiirsii
V1(la]|l:lV|'llll, pii|)il nť| l)ír(()Vniilo upl,)!n|]l]í (L()ld cR) - -

travazujlci službY l)()Žnolil Vylllív.tlll l;liiviliuich akl|vit 10da!{)b {niislcnční slilžba, ir:lralilil;rčni a lekoFailcl]l t]úl],l*-

3. Cílová skupina
(;ilí]Vi]Li skupinou j ou zdrí]VotnĚ postižení.

4. Časová a místní dostupnost služby
l .llk.] je V pícuoz|-l ?4 l']0dit deniió ).J Cei |ok. vaetr Vik n.lu a sválků. Llrku je lložn : bei1llr:tně qlžival Z cel číl ila
i|,í:,le 8{10 246 642'

5. Řešení stížností, p ipomínky
Kaž-éy ,.12.112tul má právo pocal slížnost.. tižncr,l je možtró poriai písenně, teleíonicky, l'axem nr:|]o e|. poštcri.
|]is il)n{)listÍŽ]csljeoPriivllěnpii]lní)lli kaž{j 2atr;ěsinanei;sCruieniFRO AZ,osiainiio*y,i"_",iiil-pi,,1,rnristr_riutáriízásillce sdruŽeni i] vedol]Ci l l(P stiltrosti dále eší pcu:e Ve.J+uci í-KP kter,|,iailá ttltar.r4e siezov.rte;e,Allonymfli tižl]o íi ocis'L! cirltty, ntt)žc k lrinl t))il, ale p ihliželro. K.Jni3ktni il]i4rma.jÉ :

PRosAZ
Společnost pro sociální rehabilitaco občanťr se zdravotním postižením

Kodymova 2526, 15B 00 Praha 5, lČ: 43005853, email: prosaŽPprosaz.cz
tel,/fax: 251 61 44 69

WWW.prosaz.Cz
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ZABIJAČKA ROKU
1() d]VóCky nej spěšnější obecní zobijočku V roce 2009 VynróVó
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,,.,,a";Ond ej Machala
za druh,Ínejlepší si,sledek v testu z ínatemutaky V.]ihomo.avskéín kťaji

V testování pót,i,ch t íd V dubnu rckU 2009.
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