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Končí dolší rok...

P ipodó mi k neuvě ení, že se opět blíží konec roku o měli bychom
biloncovot. Asi je Ťo tim, že čím je člověk storší, fín rychleji mu čos letí a
začináme zjištbvof, že život je p íliš krátk no to, obychom stihli Gechno, co
povožujeme zo dobré, vhodné, nutné,.. A protože zjišt'ujeme, že všechno se
stihnout nedó, učíme se rodovot i z toho mólo, co se podo ilo. A čosto ty molé,
zdónlivě napodstofne věci udělojí člověku větší rodost než "Gechny poklody
světo-.

V letošním roce jsme opět neprovóděli žódné velkolepé stovby a projekty. Zožili
jsme nerispěchy, čóstečné rispěchy i okce s dobrum koncem. Ale to vše k živoŤu
pa'l í abez ne spěchu bychom se z p íštího ríspěchu oni neuměli radovot.
Tok to zkusme frochu popo ódku -
Zane s ,ch povožuji skutečnost:

že jsme se neumístili v soutěži Vesnice roku no místě oceněnérn
Stuhou, ole Ťo dóle rozebírdl nebudu, o tom byl člónek v minul ,ch

Listech.
že se nepoda ilo instolovot ve ejné osvětlení no ulici Sokolnické. kde
jsou již p ipravené kobely v zemi.

Částečné spčchy:
ve strono odí směrem od h bitovo no Mohylu rníru jsme dosodili osi ó0
strom o p es vďkerou snohu o prťlběžné zalévání se p esto některé
ze sfrom opět neuchytly.
v p edzohródkóch no ulici Tóborské sice udržujeme po ódek, p esto se
nóm nepdo ilo vy ďit porkovóní.
z ídili jsme dolší plochy pro t íděn sběr odpod , ole zotím se nedo í
vybovit je kontejnery.
poněkud néně spěšní jsnre byli v získóvóní dotací z rozpočŤu
Jihomorqvského kroje, kde jsme oproŤi jin m let m získcli pouze
dotoci no ríprow ve ejného prostronství p ed školou o no oprovu k íže
no Bezděkově.
nepodo ilo se reolizovot zostóvky outobusu no ulici Sokolnické, ole
vypodó to, že už se konečnč podo ilo vytipovot místo. P edpoklódórn, že
zostóvky bychom mohli zprovoznit v p íštírn roce.

A okce s dobr m koncem?
S roňí eni mote ské školky se podo ilo zvlódnouf o prázdniníchaodzá í

se noše školko rozrosflo o l t ídu. Byl vyměněn poškozen plof no školní
zohrodě.

S prostronství,p ed školou o obecním odern bylo oproveno do hod o
ted' je ozdobou Kobylnic, Kdo se dob e dívó. jistě si všiml, že
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v poslední době tom p ibyly i 3 lípy. Každó z nich mó svoJe Jméno.Sózely,le děti ze zókladní školy, které jim vybroly to nejkr snější
1méno o budou se o něŤaké sŤorot. A toktom móme lípu ruáa;;i, trpu
korunku o lípu Rodost. Jistě to nebude dlouho Ťrvot o budeme moci ve
stínu těchto nošich lip posedět no lovičce.
bylo provedena generólní oprovo osvětlení no v, letišti včetně vyměny
svítidel.
kdo zná dob e okolí kobylnic, jistě si všiml, že no Bezdčkově od
loňského roku chybí k íž, kter je v oprově. Do konce letošního roku
bude oproven o no svém místě.
oprovo domu, kde ,;e knihovno o klubovno je takéjednou z akcí,kde je
vysledek vidět no první pohled - pro ty, kte í chodí do knihovny neňo
do klubovny no některou z akcí,které se tom konojí.
zoměstnonci obce vykáceli většinu p estórl, ch švestek zo Božontnicí.
na zóvěr roku se nóm 1eště podo ilo získat 2 dotoce z ministerstvo
životního prosŤ edí a právě probíhó rn sodbo švestkové oleje od splovu
ke t em doubk m - místo těch odstroněn, ch, u t í doubk se sózi 3
duby tok, oby ož mohutn, smrk, ktery .;e domrnontou tohoto místo
dožije, měl zo sebe nóhrodu, Dóle směrem k Borkiim porostou lípy o
josony podle krolintí ského projektu. Dolší u sodbo probíhó podél c,e,sty
od fotbolového h iqtě ke Dvorsk m, kde se r,su,;e ole3 dub doplněni
b ízomi o ke i. ]

jsou p iproveny,,kosfry" pro lovičky navycházkovétrose od splovu pod
Borky o dóle pod Bezděkov. No jo e na ně nomontujeme sedodlo o
opěrodlo o budou p iproveny pro první unovené chodce,

kromě těchto ,,speciólních" okcí probíholo běžná držbo obecního mojetku,
provideln, ,jklid h bitovo, rjdržbo ve ejnych prostronství. podo ilo 3e
zpr chodnií ucponou p ípojku dešt'ové konql'izace pod obecním odem. Nov letišti byl očištěn mobilió od nónosu mechu, noimpregnovón o znovu not en o
byl zde proveden pro ez topolu .....

Ale to 1sem vyjmenovolo 1en ty ,.moteriól ní akce", kde jsme něco stověli,
oprovovoli, sózeli,kóceli. Mnohem víc bylo Ťěch, p ikter cň selidé poŤkóvojí,
poznávají, boví. o těch se dozvídóte prťlběžně, když vLisŤech rychizí Jelich
z.ho_dnocení, shrnutí, poděkovóní sponzor m. To jsou okce, kte*ml rouylnice
žijí! To je to, co děló noši obec jedinečnou o vlíJnou k životu. Já somoz elmě
d ležíté, oby bylo dostoŤečně kopocitní mote skó školko, ole pokud tody
nebudeme mít rodiče, které baví život v kobylnicích, nebude nóm tákovó školko
no nic. pokud budeme mít oprovenou klubovnu, ole nebude se v ní schózet klub
mominek, kroužek šikulko, senio i p i čtení z kroniky o dolší zájmové skupiny,
bude nóm mólo plotnó i toŤo klubovno. M žeme mít krósné prolŤronství p ed
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školou,ole pokud se no něm nebudou ródi potkóvat p óŤeléaznómí, nebude u

nós živoŤ.

Protoie Ťo všok plotí i opočně, tedy lidi m že v Kobylnicích život bovit, ole

rozčiluje ježe.......,mrzí je,že.....,nevyhovuje 1im, že..,.,.ródi p ijmeme podněŤy

Vós, obyvotel, kfen m je všechno, co se u nós děló, určeno. Porod'Ťe nóm, co

ještě;e v Kobylnicích nepohodlná, nevyhovující, ,,škoredé", co Vóm Ťu chybí,

P eji nóm všem, obychom se i v p íštím roce 2O1O ródi potkóvoli no

nizn ch mísfech Kobylnic o no mnoho nejen obecních okcích, které u nós

probíhojí.
Dono šmídovó, storostko

Vóžení spoluobčoné,
venku to zotím moc no zimu nevypodó, ale blíží se kvopem konec roku.

První odventni neděle je za nómi o Vónoce jsou p ede dve mi. V téŤo uspěchoné

době je pot ebo usednouŤ s rodinou, p óteli o s lidmi no kten ch nóm oprovdu

zóleží a nolít si optimismu o podpory do dolšího roku! Jok íkó klosik,,ne jenom

procíje člověk živ"! Móm rodost, že v noší, dovolím si tvrdit krósné obci, jsou

lidé, kte í mojí neustóle mnoho ndpod o podnět jok bavit spoluobčony. AŤ' už
jsou to členové kulturní komise nebo p ímo Vy občané Kobylnic. Jok jsme se
mohli p esvědčit p inóvšŤěvě komise no.,Vesnici roku". Obec vynaklódó nemalé

prost edky no držbu V letiště p ed sokolovnou, což je místo, kde se občané
Kobylnic nejvíce setkóvojí p i r zn ch okcích po ódon,ch obcí Kobylnice nebo

restourocí Zo Kovórnou. Návštěvnost těchto okcí hovo í zo vše! tre jasné, že

nesfočí mít školu, školku, obchod o dolší zózemí včetně služeb. Je poŤ ebo

nobídnout i možnost kultury, zóbavy a sportovního vyžití.
Zasebe musím pochvólit Sokol Kobylnice, ktery se chovó joko dobn hospodó a

neustóle rozši uje zózemí pro sporŤ kolem srn ch sportovních za ízení a tím
zojišt'uje nóvštěvník m lepší podmínky. V celém okolí obce je umístěno několik

koš no odpod, které také nopomóhojí k po ódku po prochózkóch .,póníčk " o
jejich čty noh, ch mozlíčk . Jok je dóle viděŤ, no mnoho místech se obec

věnuje ,,plícím noší obce" sázením strom i držbě ve ejné zeleně. Nejsem
rodók z Kobylnic, ole myslím si že v součosnosti se této zóslužné činnosti
věnujeme nejvíce zo poslední desetiletí| Vě ín,že jednou noší vnukové o vnučky

budou moci užívot stínu olejí o plod , které budou p inóšet. Proto Vós všechny

vyz vám ,.Chroňme si společně budoucnost, nebojme se poukózot no Ty, kte í
nóm všem ničí, co jiní procně vytvo ilill" Stojí to nemalé prost edky o tisilí
obecních procovník . Chci poděkovot všem, kte í pečují o své okolí o tím toké
pomóhojí v péči o zeleň a vzhled noší obce. V nemalé mí e mojí podíl no v chově

naší generace vZókladní o Mote ské škole, tím že jsou rjčosŤni p i sózení i

držbě zeleně. Děkuji všem učitel m, zaměstnonc m školy, školky a také



kucho kóm, které pro Ťy proconty po cel rok vo í. Dóle děku.li všem člen m
všech komisí, zostupitel m o procovník rn, kte í se storojí o chod rj odu.
v poslední odě chci poděkovot poní storostce,kterósto.;í zo uětšinou všeho, co
se v noší obci děje!
No zóvěr vóm všem p eji krósné prožití vónočních svótk , mnoho spokojenosti,
pevného zdroví o štěstí do Nového roku 2O1O.

Dolonsk, 5tonislov
místostorosto

údržbo chodník letos v zimě

Až doposud zojišf'ovoli ze zókona Lldržbu chodník vlosŤníci p ilehl ch
nemovitostí o ti toké byli odpovědní za p ípadnou škodu, kteró vzniklo
uživotel m chodník o bylo zp sobenó špotnou rjdržbou. Novelo zókono o
mísŤních komunikocích (mezi které pot í chodníky), kteró vešlq v plotnost letos,
stonovilo, že za ljdržbu i p ípodné škody vzniklé z nedostoteč né držby je
odpovědn vlostník, vtomto p ípodě obec kobylnice, kŤeró je vlostníkem
p evóžné většiny chodník u nds.
Zhlediska próvo je problém josn, o p ehledn(J: z vlostnictví chodník plynou
určiŤó próvo, ole součosně i určité povinnosti, s tím nelze než souhlosit.
zhlediska proktického životo'je věc poněkud komplikovonější: pokud by obec
mělo zojistií rjklid sněhu po koždém sněženi tok, oby všechny chodníky byly bez
problém sch dné v dostotečně króŤkém čase, znamenó to Ťémě n:,e ešitelny
problém. znamená to ŤoŤiž, oby byli stóle v pohotovosti zoměstnanci, kte í
v p ípodě sněžení nostoupí o v krótkém čose sníh uklidí. A co s Ťěmito lidmi,
pokud nóhodou sníh podot nebude, plotit jim procovní pohotovost ... nebo jok?
obec se somoz ejmě sln ch povinností nez íkó.pr běžně se dovybovujeme pro
rjklid chodník o místních komunikocí o móme zojištěny brigódníky iro klid
ve ejn, ch prosŤronsŤví. P esŤo nelze vše kopocitně zvlódnouŤ-. A v tomto bodě
se obrocím no Vós, obyvotele Kobylnic, o opeluji no Vós, obyste p ed srn mi domy
i nodóle rjklid chodník provóděli Ťok, joko jste Ťo činili doposud . A žódóm i vás,
kte í jste chodníky doposud neuklízeli, obyste tímŤo zp sobem obci pomohli.
pro vós_ všechny je v každé ulici umístěno žluŤó nódobo s pískem no posyp
chodník .

Stejně joko obec nevyužívó sv|ch vlostnick,ch próv k chodník m o
prostronstvím p ed domy v neprospěch obyvotel p ilehl ch dom q tok ko
outomoticky povoluje v stovbu zpevněnych sfóní pro outomobily p ed domy,
rn stovbu p ípojek inžen rsk ch sítí včetně bezplatnych věcn ch b emen no
Ťyto sítě, očekóvó noopok určitou vst ícnost o pomoc od vós, mojitel
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p ilehl ch nemovitosfí, vylód enou próvě zimním klidem. p itom pro obyvotele

dom to p i sněžení znomená zametení sněhu jednou nebo několikrót denně, pro

obec to znamená 333 x více (Ťolik je v Kobylnicích čísel popisn ,ch).

Pokud letošní zimg ukóže, že jsme se s Voším pochopením nesetkoli, budeme

nuceni hledqí finonční prost edky no splnění rjklidové povinnosŤi, což ve svém

d sledku m že vést k podsŤotnému omezení ostotních v doj ve prospěch zimní

rídržby.
P eji nóm všem, obychom i p i riklidu chodník nošli společnou eč tok. joko

nochózíme v mnoho ostotních oblostech životo o oby se stejně joko vždy

v Kobylnicích ukózolo, že spolupróce p inóší užiŤek nóm všem.

Dono šmídovó. storostko

Začátkem srpno se u nós rok co rok konojí Ťrodiční hody. T i dny plné

tance, zpěvu a zábaw1. Mólokdo všok ví, odkud toŤo trodice pochózí o co
oslovuje. Jsou hody svóŤkem světsk,m nebo spíše církevním? ve vypróvění

pomětnic jsem se setkolo s oběmo Ťěmito názory.

Ačkoliv jsou kobylnické hody sloveny joko poděkovóní ponně Morii sněžné no

jejíž p ímluvu ustol v 19, století mor, mojí toké nezostupiteln, vyznam ve

sbližovóní rodin o lidí zokolních vesnic. No hody sevždy sezvalo celó rodino o

tok se setkoli i vzdólení p íbuzní,kte í se neviděli t ebo cel rok.

S hodovou trodicí se mi pojí vypróvění mojí mómy o poní Smoldosové.

Hlovními postovomi jsou kobylnické hospodyňky. Spróvné hody se p ece

neobejdou bez hodovych kolóč , Že ale upéct tokové kolóče nebylo tok
jednoduché joko dnes, si jistě mnozí pomoŤujete. Tehdy zočínolo to ,,provó

hodovó zóbovo" snod ve všech domócnosŤech. K peko i jste museli donésŤ d íví o

on vám ekl v kolik móte p ijít péct. Jok ole odhodnout, kdy s p íprovou kolóč

zočít? Některé těsto kynulo ostošest, jiné v bec. Nervy Ťekly proudem, Pok

nósledovolo cesto s kolóči k peko i (sídlil No Nóvsi noproti pomníku podl ch).

Když pec peklo mólo, nestíholo se. Když noopok peklo moc, musel se peko

po ódně otóčet, oby kolóče nesho ely. Nokonec ole všichni odešli s upečen mi

kolóči, které pn voněly jinok o daleko lépe, než Ťy dnešní.

Ródo bych vós ted' provedlo stručnou historií kobylnick,ch hod od

čas p ed okupocí ož do dnešní doby.



Období p ed okupocí až rok t945
od 5.srpno v noší obci b, volo 9-ti denní pobožnost u zvonice no

poděkovóní ponně Mqrii, že na její p ímluvu ustol v l9.století mor. v neděli po
5.srpnu slovily kobylnice orelské o sokolské hody. v tuto neděli, ve ? hodiny
odpoledne, se sešly no,,K ížku" 4 póry orelsk,ch stórk . Začalo se modlitbou o
poŤé se cel pr vod vydol ke zvonici. l) zvonice se sďly jok 4 póry orelsk, ch tok
4 póry sokolsk,ch stórk o všichni se zde modlili. Jokmile skončilo mše, šlo se
k pomníku podl, ch, zpívaly se písně o modlilo se za padlé vojóky. 5 hudbou se
vróŤili ke kopličce o odtud se ,,sokolští" vydoli zo kovórnu o ,,orelští'' p ed
hospodu U Beneš (nyní Cyklosport Junk),

Tončilo se vždy venku no zemi posyponé jehličím, které bylo po
dlouh, ch letech nohrozeno parketem. Na obou místech stólo mójo. kroje
sokolsk, ch stórek byly stejné joko ty dnešní. orelské stórky nosily selské kroje
- r zně barevné brokóŤové sukně (žluté , modré. rilžové) Ňosily se bílé
punčochy o někdy si dívky vózaly šátek kolem romen o jeden červen , tzv.
,,hózlendr", no hlovu. SŤórci nosili toky to stejné, jen neměli no kloboucích
květiny, ale pozlaceny nozmon n. když se zočínolo p i zóbově tončit, b, volo
zvykem,ževybrané póry chodily ke stolu, kde seděli zprovidlo p espolní.Stórek
pok jednomu z nich nobídl svou stórku o sárn vyzvol k tonci jednu dívku od téhož
stolu. Zbylé páry, které ne7avóděly, nosily tolí e s rozmoryny, které se
prodóvoly o sloužily joko vstupenko.

No zokončení 9-ti denní pobožnosti se chodilo do Tvorožné no pout'.
Sokolská kroniko uvódí,že se hody konoly po mnoholeté p estóvce7.8.1g3g.

1945 - 2009
Hodovó trodice bylo v Kobylnicích obnoveno roku 1945. Až do roku

1950 po ódol d íve sokolskéhody Místní nórodní vybor.
Hody b, voly opět dvoje - sokolské o orelské.
začínaly vpátek, kdy se zo doprovodu kapely ručně stovělo mójo.Soboto bylo
vyhrazeno ..ženóč m" - storším ženat m stórk m o vdon,m stórkóm . Kroje se
v tento den nenosily.

v neděli róno chodili stórci v krojích po vesnici zvát na hody. po obědě
bylo mše o krojovon, pr vod celou vesnicí zokončeny v porku u sokolovny.
Stejně .1oko dnes trvolo zóbovo do šesté nebo sedmé hodiny, pár pok odešel no
veče i ke stórce. poŤé nósledovolo večerní zóbovo s tombolou.
V pondělí b, voly tzv. ,.dožduchy". Hrólo kopelo, lidé se bovili o toncovqli.
orelské hody b,voly sŤejně joko p ed vólkou u hospody u Benď (dnešní
CyklosporŤ)
Dívky no sobě měly selské kroje (popsóny d íve) o no hlově nosily šótek.

Během leŤ proděloly hody několik změn. P estoly pondělní..dožduchy". K

pótečnímu stovění už nehroje kopelo. Mójo se nestoví ručně, ole zo pomocí

je óbu. Poslední dvo roky chodí stórci zvót no hody místo nedělev sobotu. Co se

ole nezměnilo, jok jsem se dozvědělo ze Sokolské kroniky i od poní Šmoldosové,
je nedostotek stárk .

Mě osobně zoujol věk stórk d íve o dnes. 7atímco stórk m o sfórkóm

v 50. o ó0. letech bylo dvocet let avíce, polovině těch dnďních není 3ďtě oni

osmnóct. Věk stórk se zočol snižovot kolem roku t97O. Pro to, oby mohli jíŤ

chlopec nebo dívko stórkovot, dnes plotí dvě nepsonó providlo. Dokončenó

zóklodní školo o věk olespoň 15 let.

Kobylnické hody 2OO9

LeŤošní hody byly z nošeho pohledu zkouškou, Spousto nov,ch stárk si

vyzkoušelo, joké je to stórkovot. Hlovní sŤórko si poprvé vyzkoušelo b ,t hlovní

sŤórkou a myslím, že se s touto rolí vypo ódolo vyborně.
Letos poprvé jsme si Ťoké vyzkoušeli, kolik práce dó nocvičiŤ nějoké to

sobotní p ekvopení. Za všechny stórky bych Ťímto chŤělo moc poděkovot poní

Joně Poláčkové,kteró snómi nocvičovolo choreogrofii kpísni Poupoto,za její
ochotu o neuvě itelnou trpělivost.
Doufóm, že p íští hody budou ste,;ně povedené joko ty letošní.

MnohokróŤ děkujeme paní Boženě Šmoldosové, poní Ludmile Bí|kové,

poní Morii Ustoholové zo čos o vyprdvění, díky kterému mohl vzniknout Ťento

člónek o paní Boženě K ivkové zo zop jčení kroniky tělocvičné jednofy Sokol

Kobylnice.

rveŤo ustoholovó, veroniko Floriónovó

No zó ijovém D, ňovém odpoledni se sešlo 44 soutěžních d ,ní. Rok od

roku se proprocovóní detoil soutěžních d ,ní zlepšuje, tok nebylo p ekvopením,

že u rodinn ch d ,ní vyhrólo piróŤskó lod' rodiny Pospíšilové, Toto lod' mělo

takové detoily joko zóbrodlí, pohyblivou vlojku z kuku ičného listí, piróto
vyrobeného z p írodnin opod. TuŤo piróŤskou lod' o ostoŤní soutěžní d ně si
m žete prohlédnout no www.kobylnice,cz. Všechny děti odešly s molou drobností
o diplomem. Oceněnó mísŤo získolo odměnu o první místo již trodičně velmi

dobr dort, Během odpoledne se děti mohly zríčostnit zóvod no koloběžktích.

V p íštím roce se Ťěšíme no seŤkóní nejen s dětmi, ole i s nov mi nópody no

soutěžní d ně.
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Drokiódo
Drokiódo proběhlo leŤos zo hezkého o větrného počosí, tok jak mó b t.

Mile nós p ekvopilo tjčost o velice za ni děkujeme. Děti si mohly nájen pustit
dnoko, ole toké si ho vyrobit z popíru zo pomoci mromorovocích borev, drótk o
krepóku, každé dítě dostqlo molou pozornost. Jen nós mrzí,že některéděŤi si
p išly pro dóreček t ebo i dvakrót, ale i Ťok si myslíme, že se drakiódo vydo ilo.
A milí rodiče: Droci létalí i bez vyhlákní drokiódy, Ťokže všem dětem p ejeme,
oby si společně s rodiči užili více čosu pouštěním drok .

zo kulturní komisi petro Štefkovó

2. Kobylnické vínobroní

Vsobotu t9- 9.2oo9 po ódolo restouroce ,,Zo Kovórnou" ve spolupróci
s M5 oDS Kobylnice již 2, Kobylnické vinobroní, oproti loňskému roku nóm
počosí p ólo o mohli jsme tok, za velké rjčosti nošich spoluobčonr3, p íjemně
zokončit teplé letní období roku 2009 q ochutnot víno a burčók zrďzn ch
oblosŤíjižní Morovy. p esvědčili jsme se, že nóm, kobylňók m. nejvice chutnó
burčók. I když nóm noši vino ští dodqvotelé p ichystoli burčóku o ná.o více než
v minulém roce, dokózali jsme jim, že pro nós není žódné množství dostočující.
zalisté se o vynikojící slod'oučkou chut' tohoto moku zosloužilo p edevším
sluníčko, kleré v tomto roce vino m obzvlaště p ólo. o skvělou otmosféru se
postoroly o krósné vystoupení p edvedly i nošeženy se sv mi mdnželi, kte. m
tímto velice děkujeme. Jsou jimi: manželé Polóčkovi, 2htkovští, Vóvrovi.
Volochovi, Vošíčkovi, Kučerovi, Komeníkovi, Dolečkovi, Lenko o Petr Benešovi,
Evo a FranŤišek Benešovi. Petra Bohóčkovó, Lucie T movó. Nesmíme toké
zopomenout no profesionólní vino skou obsluhu, bez které by nóm snod qni
nechutnolo, Velk dík tedy zaslouží i pon Joroslov Vičor, pon Alď T mo sŤ. o
pon Alois Benď. za zajímavé konkónové vystoupení jistě zoslouží ocenění i naiv-
znómó skupino Aimiro o zo dolší veselé vystoupení i noši mlodí stórci.
.. .. Dovohe nóm ještě jednou poděkovot vóm všem, kte í jste svojí ríčostí

p ispěli ke skvělé nólodě o doufóme, že p ijmete naše pozvání no 3. kobylnické
vinobroní, které se bude konat opět v zá í roku 2o1o. Těšíme se no vós o
p ejeme vám p íjemné prožití vónočních svótk , hodně lósky o rodinné pohody
o do dolšího roku jen to nejlepší, zdroví,štěstí, spokojenost o mnoho osobních i
procovních ríspčch .

Kolektiv restquroce Zo, Kovórnou o M5 OD5 Kobylnice

l0

o MŠ v Kobylnicích
Tóborók měl proběhnouŤ již v měsíci červnu, bohužel nóm počasí

nep ólo o tok jsme ho uskutečnili ažvzáí. A dob e jsme uděloli. Počosí bylo
nádherné, čost rodič - hlovně totínk - skvěló o všichni si no p inesenych
špekóčcích pochutnoli. Děti si zohróly molé hry, pomolovoly obličej nejen sobě,
ole i rodič m, o s malou čokolódkou (kteró nokonec zbyla i no totínky - o jok jim
chutnolo O) o nólepkomi se p ed večerníčkem rozešly dom .

Všem totínk m děkuji, že si nošli čos o p išlis dětmioslovit sv ; den o p ejijim,
oby si svého otcovství vóžili o snožili se ho dob e pr.o1.n. 

:zaklub mominek petro Stefkovó

DEN oTcl3

Den otc se zočol slqviŤ od roku t972,Zajíná vós jok o proč? TenŤo
svdtek p ipodó podle omerické tradice no 3. neděli v červnu. Oficiólně se začol
Den otc slovit od roku L97?, zo vlódy prezidenta Richordo Nixono. Ale jeho
počótky sohojí už do počátku 2O.století. Proč se v bec Den oŤc slaví? Jeden
p íběh tvrdí,' že byl svóŤek inspirovón osudem rodiny Smortov ch. Mominko
šesti dětí, poní Smortovó, brzy zem ela o všechny potomky vychovóvol jen
jejich otec- Wiliom Smort. No jeho počest pok uspo ódolo jedno z jeho dcer
velkou oslovu, oby tok totínkovi projevilo svou vděčnost zo všechno, co pro ně

udělol.
Den oŤc toké slovíme proto,že kdysi došlo kexplozi miny, p iníž zahynulo 3ó1

muž , většinou již mojící potomky. Ale z ejně byl tento vyznamn den
inspirovón i Dnem motek.

vírÁNí ogčÁNr poozr,u zoog,

V sobotu t7.tO. 2OO9 jsme v zasedací místnosti obecního rj odu uvítoli do

živoŤo 5 dětí.

Byli to:
zuzana Jodrnó
Lindo vošíčková
Tobióš kvosnič ko

Vojtěch Smetono
Dovid KryšŤof



slovnosti se zrjčostnili rodiče o sourozenci dětí, bobičky a dědečkové
o dolší hosŤé. Děti zmate ské školy p ednesly bósničky o 

^orinkórn 
p edoly

kytičky. poní storostko rng. Dono šmídovó p ivítolo aěii ao společenství noší
obce o pop ólo jim zdroví o štěstí. Mominkóm o totínk m poděi<ovolo zoto,že
p ivedli no svět krósné děti, p edolo jim finonční dór|ek a pomětní listy,
upomínojící tento slovnostní den.

Bobské hody

Nevidíš to. necíŤíš to, nemó Ťo k ídel a p ece to letí. Je to čas.
A je to tu opěŤ. Ptóte se co? No p ece hodnocení bobsk ch hod , V letošním
roce nebyly tok hektické , ole p esto zde bylo no co koukot, p išly mezi nás nové
o hlovně mlodé sfórky , což velice vítóme. v letošním roce se konoly bobské hodyjiž pošesté o stdle dokážeme nóvštěvníky p ekvopit. Joko kožj m rokem se
stórky schózely již od zóí, oby vše nocvičily o toké nochystoiy vše, co je
pot ebo. v sobotu dopoledne chodily stórky po dědině o zvoly nave|erní zóbovu
ještě ty, kŤe í nebyli rozhodnutí. Je dost občon vnoší vesnici, kte í se mě
ptojí, co vlosŤně stěmi penězi dělóme. Je Ťo ríplně prostó věc. Všechny peníze,
kterése vyberou po dědině,se použijí no zoplocení kroj . Jelikož nás chodí24
síórek.o jeden kloj stojí 600.- Kč, fok vybrané peníze ještě nestočí, Zbytek se
doplotí z vybraného vstupného. Touto cestou bychom chtěly ještě jednou všem
poděkovot zakaždy i mol, p íspěvek.
Jelikož bobské hody nedělóme pro vydělek, ole pro pobovení.lok nós stórek toki nóvštěvník , snažíme se pro ně uděloŤ moximum. v letošním roce bylo v
Ťombole joko hlovní v hro LCD televize. Když k Ťomu p idóte dolších 5o vyher,
které jsme zokoupily, tok po součtu všech nóklod o rn nos zisk nikdy nebyvá
velk, o je použit pro noše děti no dórečky k Mikulóši. Dolších osi 50 v her bylo
od sponzor , kŤen m velice děkujeme.
pár ódk pot í i noším chlop m. Joko vždy nás velice p ekvopili. To, že něco
chystojí. jsme koždó věděla, ole co, Ťo už bylo tojemství. Jejich nópody jsou
také stále vyprocovonější. Ted'jde ole o to. zdo by si troufli Áa cely chioisk
hody. To je otózko nebo vyzva? Alespoň mojí o čem pem,šlet.ále pónové
pozor! chvíli se dóvydržet s hol, m zadkem,ale cel večer uiosi ne. o
Noše kytory měly Ťoké velk, ríspěch. NěkŤe í nóm je i zóviděli. Nošlo se jích
pór, co si je od nós zokoupili a jeden dokonce p istoupil na vydražení nóhradní
kytory, kterou jsme měly koupenou, kdyby se některó proŤrhlo. A v bočkorkóch
bylo rížosně teploučko o měkoučko. Alespoň víme, v čem budeme chodiŤ ož ríplně
zestárneme.

l2

I když v letošním roce nebyl p ekročen počet nóvštěvník , p esto všichni kdo

p išli, byli spokojeni o určitě se dob e pobovili.

Nevím, zdo byl ród monžel naší nové stórky, když nóm ještě p ed p lnocí utrhl
próvo o jokliž móme dóno, musel nóm zautržené próvo zoplotit. Jelikož to byl

kovolír o nebo neměl drobn , dosŤoly jsme od něho 1 000,- Kč. Pro nós se
vlosŤně nic neměnilo, neboŤ' zóbova bylo v plném proudu. A když yezmeme

v poŤoz, že 1sme něco mólo dostoly zo kytory o zo to utržené próvo, tok si na

ukončenou dóme koždó velk pohór.

Po p lnoci bylo joko vždy boható tombolo do které p ispěli: Frontišek o Jormilo
Kučerovi, restouroce Zo kovórnou o CORA, PeŤro Fojtíkovó, ZlqŤnicŤví T mo

ml., Tondoch v zostoupení Rudolf Prus, Michol Konečn , BONAPART - Petr
Benď, Frontišek Beneš - p|yn, vodo, topení, Moniko Zh ívalová.,VAFR s.r.o.

FronŤišek Vašíček, BONAGRO v zosfoupení Korlo Klošky, ABB o.s., Morek
Zlotkovsk, - podlohy, Kode nictví Marcelo, Aleno o Milon Ulbrichovi, Mortin o

Pepo SmeŤonovi, poní Chmelovó, poní Evo Mozolovó, Dono o Luboš Šmídovi,

MorŤin Hudeček, kter, nóm p ispěl nejen něčím osŤ ejším, ole i krósn,mi
skleněn mi mísomi. Jelikož některé v hry dojí sponzo i jiné stórce o

zopomeneme si to poznočit, tok se m že stát,že jsem na někoho v íomto v čtu
poděkovóní zopomněla. Tímto bych se chŤělo omluvit o jestli bude chtít, Ťok

v dolšírn čísle nošich list bude vše naproveno. Jen stačí íct o upozornit. Všech
informocí o rjkol je moc. Zo všechny v hry do tombole moc velké díky. Velk
dík pot í poní Vlostě Vičarové, která se velice dob e ujolo losovóní o tok vše

proběhlo velice rychle o bez dlouhého čekóní.
Dóle je pot ebo poděkovot všem, kte í nóm pomáholi ,jok s vyzdobenim a
nochystóním sólu tok i s tjklidem. Restouroci Zo kovórnou joko kožd, m rokem zo
zop jčení ubrus . Velky dík pat í zejméno p. Polóčkovi, p. Dolonskému, pí.

Ustoholové, pí. Ulbrichové, p.Sedlóčkovi, pí Sedlóčkové,p.Vičarovi, p.Benešovi

A., p, Benďovi Fr. o ponu Królovi J.
Jestli jsme no někoho zopomněli, tok se omlouvóme, ale dík pot í všem, kte í se
jen mol,m p ičiněním, pomocnou nukou, rodou nebo rn hrou zhosŤili bezvadného
pr Uěhu Bobsk ch hod .

Á co íci no konec... zozvonil zvonec.
Tokže kdo jsfe do ted'vóholi, tok p íští rok tu budou hody zose o opěŤ se no

vós těšíme.
Děkujeme i těm, kte í nds p išli podpo it.
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Zavšechny stórky Jono Polóčkovó



Světluškov pr vod no vítóní rlllortino

p ekvopení dokončit. Dětem nokonec stočilo, žebalónekp eci jen trochu vzlétl,
no o noše děti měly zážitek,žetqtínekno,zemi zošlopvoioheň. všichnise mohlizoh ót moc dobr m čojem o kdo chtěl (somoz ejmi .,en aospěií;,-rot 

' 
t;i,ost ejším. Děkujeme tcŤínk m, kte í pomohli s orgonizovóníÁ doprovy orodič m, které neodradil vítr o společně s dětmi no okci p išli.

Letošní Morfin ;iž trodičně no bílém koni
nep ijel, ole noše děti oni rodiče to
neodradilo q s rozsvícen ,mi lompiony no
světluškov pr vod p išlo 78 děrí s 63
lompiony. No konci cesty bylo nochysfoné
p ekvopení v podobě bolónku štěstí, kter
měl vzlétnout do nebe. Bohužel siln
studen, vítr, ktery vždy tept vzduch z
bolónku okomžitě odfoukl, nóm nedovolil

zo kulturní komisi petro štefkovó

Plón okcí no prosinec 2OO9:
20. 12. Vónoční koncert - Zlot'onko
24.12.Vónoční punč 11, OO - 15, OO hodin
24. L2. Veselé vónoční hody u Betlémave 13, 00 hodin
28. 12. Vónoění mlsóní v klubovně v 18 hodin
31. 12.Silvestr Zd Kovárnou se skupinou Magnum od 19 hod.

POZVÁNKA na Wr. Obecní ples

V sobotu 16.1.2010 od 20,00 hod se konó v sóle
sokolovny VrI. Obecní ples.

K tonci a poslechu hraje skupino rt PULS
z Blučiny.

P edprodej vstupenek bude zahójen v pondělí
dne lt. 1. 2010.

Všichni jste srdečně zváni.
Losovdní vstupenek zakoupen ch v p edprodeji,

boható tombolo.

l
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zo kulturní komisi Jona polóčkovó

15

Nóvštěvo Ródio Petrov

Brněnské ródio vyhlósilo okci Sďity školók m, Noše školo se do této

okce p ihlósilo. Z p vodniho zóměru p ijeŤ do vybron ch škol a udělot p ím

vstup do rozhlosu ze sfrony orgonizótor sďlo.

treden z moderótorrozhlasu, J. Rejžek, spolu se dvěmo osistentkomi

p esto do noší školy 17. zó i 2009 zovítol. Noši hosté pro všechny děŤi p iprovili

i,rodinu veselého povídóní o dění v ródiu, o možnostech sŤót se moderótorem.

Děti měly možnost zkusit si moderovocí dovednosŤi r zn mi soutěžemi,

zvlódóním jozykov ch hlovolom .

pon Rejžek zpesŤ il seŤkóní povídóním o vesel,ch p íhodóch, které se

mu sŤoly ve vysílóní v ródiu.

No zóvěr všichni rjčastníci obdrželi žluté bolónky s logem Ródio PeŤrov o Ťošku s

r zn,mi druhy sešit . odpočinkovó o humoruplnó hodino se líbilo dětem i

dospěl m.

Prostronství p ed školou o obecním rj odem doznolo koncem léto zósodních

vizuólních změn. Nové dlóždění. netrodiční molá košna, lovičky, stojony no

vlojky.

Píjemné prosfedí podŤrhují ti nově vysazené lípy, kreré dolší |éta či

deJeilleti budou p ipomínot den 2o,1I.2oog. Ten den děti noší školy spolu s

vedením ouce Kouyinice zasodili Ť i nové sŤromky. Celému oktu p edchózelo

soutěž dětí zóklodní školy o jménech Ťěchto lip. Kožd žók měl možnost

vymyslet t í jméno. lóvěrečny v běr nóyl jednoduch , Noše děti mojí

o'h.á.nou fantázii. od jmen z Bitvy t í císo ož po pepinky, Andulky o Rozórky.

Nejvíce hlos získolo t í jméno:

I.a2,ročníkKorunko(budemíturčitěnejkošotějšíkorunu),
3. ročník Rodost ( p inese nóm jí určitě hodně o všem),

4. q 5 ročník Noděje (z ejmě no život bez p etvó ky),

Společn, mi silomi jsme pomohli naházet hlínu do p iproven ch jom. Lipkóm

páp óli, oby z nich vyrostly lípy, noše nórodní sŤromy, Až noši nynější školóci



vyrostou, povedou svoje rotolesti do školy q rotolesti lípy jim budou šuměnímp ipomínot jejich mlódí.

Fotky z obou okcí - www.zskobylnice.euweb,cz

Jono Řezníč kovó, osistentko pedagoga
zŠ o MŠ Kobylnice

Trodice kvetoucích borborek
4. 12. - Velmi znóm ,m zvykem b volo

ezóní t ešňové větvičky .,borborky" o to nejen no

ozdobu svěŤnice, ole toké pro 1ejí dojnou

čorovnou moc. u íznutó ,,borborka" se vložilo do

nódoby s vodou q čekolo se zdo vykvete.

Kolikót den od u íznutí větvičky ,,borborko"

vykvetlo, tolikót měsíc v nósledujícím roce byl

pro mojitele větvičky tím št'ostn m.

iinay j;u;otq u ízlo větviček více akaždé dolo jméno jednoho z chlopc . kte í

jí byly sympqŤičtí. Vě ilo, že se stonou nevěsŤou toho, kŤeró větvička nesoucí

jeho jméno vykveŤlo nejd íve.
podle lidové víry se mělo t ešňovó větvičko ze sŤromku sŤorého olespoň

deset let u íznouŤ v ten okomžik, kdy se no obzoru objevil první sluneční

poprsek. Toková věŤévko se pok odneslo do domu, kde bylo děvče na vdóvóní o

lekolo s", zda se větvičko o Štědrém dnu obolí kvěŤy. což znomenolo brzké

vdovky.

kvitekz borborky ukryt zo šněrovočkou pr, měl tu moc p ivóbit chlopce, no

kterého děvče myslelo.

co nóm nodělí iiikulóš?
6. 12. - Čím více se blížil onen tolemn

p edvečer svátku svoŤého Mikulóše, kŤer m

začínó ta provó p edvónoční nólodo, tím častěji
se Ťakto pŤóvoli ti ne3menší. Nemohli se dočkot

onoho zaslibeného dne, kten by| jokousi

zkouškou jejich celoročního chovóní. Zároveň

Ťo byl den, kter mimo nodějí ve sladkou

nodílku, v sobě schovóvol i stroch p ed

Ťrestojícím čertem. A z elmě nebylo dítěte,které by si bylo byvalo zcelo 3isté

svim bezchybnym chovóním.

když konečně onen toužebně očekóvan den nostol, dle storého zvyku

p iprovilc,i aítxo punčochy no nodílku zadve e nebo položila no okno tolí .Róno

pok děŤi zkontrolovoly nodílku, zdo obsohuje slodkosŤi nebo v}sŤrohu v podobě

brombor, v horším p ípodě uhlí, Jinde mělo dítko štěstí, že se se svotym

Mikulošem o jeho družinou seŤkolo osobně, v Ťom p ípodě se děti shromáždily

zašerav tjŤulné jizbě,kde v komnech vesele proskol oheň o dychtivě očekóvoly

p íšŤí minuŤy.,Leckterému neposedovi, kter se ještě minul, den nebo,1ócně

@

Advent-historieopvod
Advent byl dobou očekávóní p íchodu Spositele

no svět. Slovo Advent pochózí z lotinského ,.odventus'',což znamenó ,.p íchod''. Dobo odventní byio vlostně
p ípravnou dobou no vónoční sv<itky a už od li. století sejejí dobo Ťrvdní usfálilo no posledních čty ech t,dnech
p ed Štědryn dnem. Bylo čosern p stu, pri kt"ram se měli
lidé,_ nomísto požívání nadněrnéiho jídío o pití věnovot
zbožnému rozlímání. zakázány byly ieškeré'zóbavy, tonec o zpěv. T tok se oodvenŤu konaly některé lidové ob ody, které tento zókaz víceméně porušovoly.první odvenŤní nedě!í novíc zočínol (no rozdíl od toho kolendó ního)liturgick, rok, k est'oné totiž odvíjeli čos oj narození kristo, tj. že ke všem
:1r'".*:^,_dochózqlo bud' onŤe nábo post ChrisŤum notum (p ed nebo ponarození kristo).Až do t eŤí odventní neděle bylo chorokŤerĚtickou postníborvou ternně f ialovó , po 

-t etí neděli 3i nohrodilo so.uo. ,y.ior'.";r.r rodosŤ.barvo r žovtí.každó z advenlních n"jěí 
^ělo 

své lidové označení (železnó,bronzová, st íbrnrí o zlotó).
Dobo odventní nebyla svym začátkern oni délkou vždy stejnó, Nap íklodz roku 581 pochózí na íze.ní biskupo Perpetua, podle něhožbil st;;v;n zočótekodventu no svótek sv. MorŤinu, tzn il listopodu. Rovněž jsou zmínky o 40denním p stu p ed Vónocemi. Sněm církevní iuronsk, roku 5ó7 n.l. usŤonovilzačótek odventu no počátek prosince. z roku 1001 pochózí . opor.ruí obbozmínka o odventu, Ťrvojícím čty i neděle.Advent, tok jok ho znóme, začínáčtvríou neděli p ed štědr m večerem, trvó 2? až 28 dni arni" ir'i"a*u' ."

.,;akoukoliv neděli mezi 27. listopadern o 3. prosincem,

l6
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chlubil tím,,1ok čerfo vyprovodí ze dve í, noskokovolo husí k že p i pomyšlení,
,1ok bude za své neplechy čertem potrestón.

vtom bylo slyšet zozvonění o toké za tnčení etězu o to bylo to provó
chvíle, oby zlobivó dítko hledolo. kom by se schovalo. To ole už Mikultíš vešel do
mísŤnostr spolu s čerlem o ondělem. čert vyhnol schovoné děti, leckterého
molého h íšníko p itom p efóhl metlou o hnol 1e p ed Mikulóše, Ten .1e vyzkoušel
z modliteb o nobddol k poslušnosti o k ucíě k rodič m. pok už bylo no odě tok
dlouho očekóvonó nodílko o kterou se věfšinou posŤorol onděl spolu s Mikulášem.
Á zotímco děti kontrolovoly nodělené slodkosti, Mikulóš s družinou pomolu
odešel.

Sv Lucie
13.12. - Svotó Lucie byvó iíčeno joko dcero bohofych o vznďen ch

iodie . Legendo vypróví, že se rozhodlo pro ponensk, život, všechny nobídky k
sňotku odmítolq o sv 1 majetek rozdolo chud,im. Jednou si pr, dokonce vypíchlo
oči, oby tqk odrodilq dolšího z nópodník , oie 1cko zózrakem 1í by| zrok vrócen.
lklamony o odmítnut} pohonsk nópodník 3i udol 3oko k est'onku o Lucie by|o
odsouzeno k prostítucí ve ve e.lném domě. stróže, kterě měly za úkol .ii tom
u<lvést, nedokdzaly se svotou Lucií hnouŤ z místo, Nokonec 1í pod ízly hrdlo
m<če^,m q svqtd Lue ie kQle,m r"clku .304 zemre-.lq.

24. ft. - Smysl Vdnoc spočívol
p edevšim ve vzójemné rjctě, írisce o p ótelstvi.
By| dobou, kdy se schózelo celó rodino
phromodě u wótečně proď erreho stolu.Ještě
než mohli všichni zosednout společre u jednoho
sŤolu, Gude se drhlo, všechno se čistilo,
uklizelo o urovnóvqlo.

Pra<tírání stolu *, věnovolo velkó
pozornost. Vétšinou se syrnboíicky no jeden roh
poklódol pecen chlebo, oby mělo rodino stdle co do rjst. No druh roh sloměnko s
trochoq všeho, co pole dalo proto, oby i v ndsledujícím roce bylo dobrri rirodo.
No treti roh se pokitidoiy p.nize, kteri měiy slibovot biohobyt. No ótvri roh
se někde poklddolo misko nq kousky jídlo pro dobytek o slepice. Jinde misku
ddvoli pd st l. Somotn st l se pok obepínol eŤězem nebo provozem, což mělo
zuručir ochronu srócio ovcí p eci viky, ochrqnu srorku p eci ziociěji g také
soudržnost celé rodiny po cel dolší rok. Řetěz nebo provoz potom hospodyně

stočilo do kruhu o do něj se sypolo slepicím.Slepice, které zoboly mimo kruh,
byly tzv, -tuločlcy", kferé zqnó,š"ly mimo hnizdo,

By|-1i počet stolu,lících lich ,, prostírolo hospodyně pro jednoho novíc.
podlelidové pověry pr chodilo smrt těsně p edveče i obhlížet prost ené stoly
o kde by bylo nopočítolo lich počet, tom by se v nósledu.lícím roce pro někoho
vrótilo.Než se zasedlo ke stolu, stoupl si kožd, bosou nohou no sekeru ležící no
zemi,to oby ho v p íštím roce rrbolely nohy. p ed večeí se všichni společně
pomodlili o vzpomněli rro vfu dobré i špotné, co je v uplynulém roce potkolo.

Hod Boží vónoční
?5.12. - !'.lc Boží hod vónoční se nikde. neprocovalo, všichni měli zbožně

roz.iimot. Svélnlce am zópraži se lenŤo den nemetly, postele nestloly.
Nechodilo se oni po ndvštěvách o p išel-|i p eci někdo, měl p inést koledu o
pop ót ši'ostn, ch o vesel, ch svótk norození Póno KrisŤa.

O božíhodové mši. zvoné foké ,,hrubó" byvolo v kostele plno, zvl<íšt'pok
ve vino sk ch oblqstech. kde se vě ilo, žeozó í-li sluníčko během mše fvó pono
fará e, p edznomenóvó to ho;nou rodu dobrého vína,

Sv. Štěpín
26,12. - Štěpón byl ecky mluvícím Žldem, ktery se obrótil no

k est'onskou víru. Byl velice vzdělan,m o sr,^im kózóním si nodělql mnoho
nep ótel, kte í je.1 udoli židovské veleradě. p ed ní se snožil své kózóní
vysvětlit, za což byl obviněn z rouhočství, vyveden z město o ukomenován.
Zem el kolem roku 35 n.l,

Svot, Štěpón b vol vz vón n0 pomoc proti bolestem hlovy, byl
pdtronem koní o zprovidlo b vol zobrozovón s komeny o polmovou rotolesfí.
Jďtě v nedávné době b,ivolo zvykem no svótek svotého štěpóno chodit od domu
k domu o koledovof. 7a své koledovóní byli koledníci odměněni kouskem
štědrovky, ovocem o občas i mol m penízem. zpočótku se koledy ztjčostňovoli
pauzekněži, místy učitelé se sv}mi žáky,Ťeprve pozdě3i koledovoly pouze děti.
koledq probíhalo mnohdy od sv. štěpóno ož do T í król o její součósíí byly
koiedy. V 19. stoietr chodívoíy no koiecíu oéti s hljikou,nakteré byio prrpevněno
beílémskó hvězdo o s bedynkou, vekteré mčli postovené molé jesličky.

Silvestr - něco mólo z hístorie
3l 12 - posle-dní prosincoln den jezosvěcen pomátce wwže Silvestro

I. (v chodní církev sloví svótek sv, Silvestrq ož 2. ledno). Dnes tolik oslovovon
wótek se p vodně nespojovol se žódn mi zvyky o obyčeji. Dotum 1. ledno sice
joko první novoroční cien p ijoii k esŤ'oné spoiu s juiiónsk m koiencití em, aie

l9
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konec kolendó ního roku p ipodol během století v
jednotliv ch zemích no r znó doto, nop . t. b ezen,25.
b ezen,25. prosinec. Silvestrovskó noc získolo no

v znomu ai když se v pr běhu 1ó. sŤoleŤí ve většině
zópodok est'onsk, ch zemí ustólil kolendó gregoriónsky
o Nov rok p ipodl no 1. leden. Oslovy posledního dne
neměly pro sv j pohonsk, p vod moc velkou oblibu (ve
storém Řima loučení se stor m rokem provózelo
nevózané veselí). Až teprve hospodó sk, rozvoj v
silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslov roku,

19. století proměnil

Dcry T í król

sv, T i królové. Co p esně tyŤo dory p edstovovoly se mťlžeme dnes jen
domnívot. Jisté ole je,že všechny tyto dory byly v tehdejší době nejen
velmi drohé. alei cenné pro svou léčivou sílu.
Zlato je o somoz ejmě i vždy bylo nejušlechtilejším kovem o symbolem
bohotství.
Kqdidlo bylo díky své v ni, novozující slovnostní otmosféru, v mnoho
nóboženstvích ve|mi vyhledávané. Šlo o směs vonn,ch d evin o
prysky ic, myrhy. semínek, ko en o usušen ch květ . Kodidlo se pólilo
no rozžhoveném d evěném uhlí v kodidelnicích, čímž se uvolňovol vonn,
dm.
Prodóvolo se v podobě mol, ch, místy pr hledn, ch, kuloviŤ, ch kousk
borvy světle žluté nebo bledě červené. no povrchu voskově leskl ,ch.

Kodidlo se mimo vyku ovóní v chrómech používolo odedóvno k v robě
mostí o lék .
Myrho bylo hmoto-šŤ'óvo, vytékojící ze stejnojmennéhoke e,kterána
vzduchu ztuhlo ve žluté, červené či hnědé príhledné kousky o velikosti
o echu, zo kŤerou se plotilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen
největší bohóči. Jinok se používolo p i vyku ování v chrómech nebo p i

rť.nn ch slovnosŤech. Už sto í egypt'ané bolsamovoli mrtvé rozpušŤěnou
myrhou. Římoné zos myrhu p idóvoli k vínu, oby nosólo libou v ni o toké
si ji vtíroli do vlos . Podobně joko kodidlo pot ilo i myrho mezi vonné
lótky s léčebnou schopností.

5e souhlasem čerpóno ze zdroje www.ceske-trodice.cz

Není to zbyt eč né,XÍJ"r::]: :ii?", oply vajímnoh, m i,
pomolu blednoucími symboly p ichózet s něčin noryÁZ

Nebylo to zbytečné| Řozzá ené oči dětí,rodost storších o mnoho směvťl,kteréoh óly loňské sŤudené Vónoce nóm všem dokázaly, z" to i"aryto-ra,vr.t^a.
Spojif lidi r zn ch nórodnosŤí, lidi neznámé a ci)í,

olespoň no chvíli probudit to dobré,co je v il. ut.yro - snod to'n"n í zbytečné
oni podivné, neboŤ'

,,To světlo ve tmě svítí o tmo jej
nepohltílo.'.

Myšlenkc ší ení Beflémského svě1lo joko
pouto, které spojuje (nikoliv svozuje) lidi dobrého
srdce vznikla v roce 1986 ve siudiu ORF Linz
(Řokousko), kde snožili obohqŤif televizntí akci
určenou nq pomoc tělesně postiienym děten. P ed
Vónocemi proto posloli letodlem do BeŤIéma iělesněpostižené dítě,které z boziliky Norození piir"zlodo Rakouskq "*./pirrr"rod té doby zopolulí vybrané děti BeŤléms ké světlo v BetÉ,ÁJ, v3eskyniv mísŤé, kde se rldojně norodil Ježíš KrisŤus. odtud je pok světlo pr"p.ou"no *spaciólnílompě letodlern do.Rqkousko, kde sile p euiro;í skauti o zasiup.i rnaaiiprokticky z celé Evropy, K nóm se Betléniká světlo" dosto." J.,t|-j"rarcr,skout rn, českému rozhlasu o čD, kte í ,orirri e.tÉnské světlo i ento rok dotok ko všech kout noší vlosti. Díky nim sí m žefe p ijít pro fento symbolickyplomínek, vnGející do nošich srdcí pohodu. lósku o noději, poté hoodnést domo opotrovot ho. chrdnit sv,mi dloněmi o dóvoŤ pozor, oby nezhosl ož doštědrého dne, kdy se slqví narození Ježíše Kristo.povídó se, že kdo plamínek p inese dom , mó zošepŤot do plomínku své p óní.pokud plomínek vydrží až do štědrého dne. p óní se ,ru uyptni. rae vlostna opodobn zvyk z d ívějších čos , kdy se p dni šeptolo do plomínku první zapálenésvíčky na vónočním stromečku.

Brněnští skauŤi nosí betlémskésvětlo již od roku l99O.
v kobvlnicích bude Beílémské světL již trodičně v zódve í u klošk NoNóvsi č,p,3 na štěan1 den osi od 1ó hodin o bude toké p í zpívóní ubetlémo.
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Ježíšek versus Sonto Clous. iirozík ...

Sonto Clous (znómy též jenom joko Sonto)
je m,tická osobo, kteró v USA o dqlších zejméno
onglicky mluvících zemích dóvó dórky všem dětem, jež
byly cely rok hodné. Trodičně v noci ze 24. na 25.
prosince ,,p iletí" no sv/ch sóních, tažen ch létojícími
soby. Do domu se dostóvó komínem Ťak, že do něj
skočí o p isŤone v krbu. Tqm dó dórky do punčoch.
které si děti nochystoly na krbovou ímsu, než šly
spót. P es rok žile Sonto se svou mqnželkou (poní
Clousovou) no severním pólu o se sv mi pomocníky
sk ítky, vyróbějí vónoční dórky. V České republice
próci Sonto Clouse vykonávó Ježíšek.

JežĚek je zdrobnělino jméno Ježíš Kristus , jehož narození k est'oné o
Vónocích sloví. P íběh jeho narození v Betlémě, jok jej podóvó Lukrfiovo
evongelium, v chudobě pocestn, ch lidí o v p íst ešku pro dobytek, ,,protože se
pro ně nenošlo místo pod st echou", p iŤohovol po sŤoletí pozornost o patrně dol
k est'onsk róz storším svótk m slunovrotu. V součosnosti je Ťoto trodice
spojeno p edevším s rozdóvóním dórk .

V dolších zemích mó podobnu roli nop . Dědo Mróz (Rusko), Joulupukki (Finsko),
Christkind (Německo) nebo pěre Noěl (francouzsky mluvící země). Sonto Clous
je dominontní hlovně v USA, Konodě aVelké BriŤónii.

Mrozík (nebo dědo Mróz, rusky Aea Mopoa nebo Moporxo) - je
zosobnění ruské legendy ve slovonské mytologii. P edsŤovuje období zimy nebo
kovó e. Jeho brotrem je b h Vichr. U v chodních Slovon je to sŤo ec, kten
jezdí no sqních se sp ežením bíl ch koní a p inóší zimní počosí. O Vónocích se
mu proto obětovolo koše nebo kyselo. P vodně všok byl krut,m a zlym
pohonsk m božstvem, Velk m SŤorcem Severu, vlódcem ledového chlodu o
sněhové bou e, která mrazí.
Toto bytost později změnilo sv j chorokter o stol se z ní vónoční děda Mróz,
kten nosí dórky.

Joulupukki je finskó mytickó postovo, nodělující no Vónoce dórky, dolo
by se tedy oznočit zo ekvivolent Ježíško či Sonto Clouse. Bydlí v Loponsku.
Jeho jméno pochózí ze dvou slov o to Yule, které znamenó Vánoce č i slovnost no
počesŤ zimního slunovrotu a nózvu storé finské trodice nuuttipukki, kdy se lidé
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oblékoli do kozích k ží. Toto slovo používoli i ve spojení s trodičním obcházením
dom po Vónoční hostině se zbytky jídlo od veče e.

V součosné době vypodó finsk, Joulupukki spíše joko jeho omerickóverze, 
'anto 

clous. podobně i jednó, p esto se noidou pátrné rozdíly.
Joulupukkiho dílno je umístěno v korvotunturi (finské Loponsko) o nikoli no
Severním pólu či Green.landu,jok je tomu u jeho americiého kálegy. Finsky
Ježíšek" nomísto prolézóní komínem během vdnoční noci volí ;in zp sob,
Joulupukki, kterého již trodičně hraje otec, dědeček či stric, klepe no
vchodové dve e běhemšŤědrovečerní veče eo p i vstupu
vysloví Ťrodiční ofózku,,Onko triiillci kiltŤejii lopsio)''
(Jsou zde nějoké hodné děti?).

No rozdíl od jin ch vónočních mytick ch postov
mó konkrétní podobu. Trodičním oděvem této vónoční
postovy je teplé červené oblečení, v ruce obvykle drží
vycházkovou h l o cestuje v soních tažen ch několiko
soby. V čele tohoío kouzelného sp ežení átolí z písní !
znóm sob Rondolph. V jedné věci se všok tofo zví ata liší od Santorn ch
spoluprocovník - nelétojí.
Joulupukki mó i monželku jménem Joulumuori, jejíž jnénoznomenó Storó
vónoční dóma,Ieč pozornost je zamě ena preaáuiim no jelíh" ilr; o p.oto 1" otéto figurce pouze mólo pověstí o trodic.

Noše obec se t íděním odpadu zab vóčím dól více...
NVlÍ,le možnéijiž nepot ebnézá ivky odložit dosběrnénádoby,kŤeró je
umístěno no nqšem obecním odě.

Do této nódoby pot í:
kompoktní sporné zd ivky, v bojky, lineórní (Ťrubicové) zó ivkydo 40 crn,
světelné zdroje s LED diodomi

Do této nódoby nepot í:
klosické žórovky, reflektorové žárovky, hologenové žárovky, lineórní (trubicové)
zó ivky nod 40 cm
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vÁruočruí mrcÁruí,

o.",,o",^lu 

n'llŤff 
, %;;iíid:í"';'j," lXl ffi

které mají zójem podělit se o zkušenosti, tipy o .J
nápody p i pečení slodk,ch pokrm loko ie in
cukr"oví, bóbovky, buchty opod. Proto bych vós 3
všechny, které máte zójem, pozvolo do klubovny 1
zo knihovnou v Kobylnicích no 1. setkóní, které se ,.*_
uskuteční v pondělí 28. t2. 2OO9 v 18 hodin. \"fi
Tento den vyz vó k témotu VÁttoČruÍ cUKRoVÍ, fukže byc
donesly no ochutnóní pór kousk. poseděly u kofíčko či čoje
recepty no cukroví. které bychom rovnou ochutnoly a vědělry
dobré, nelen z doslechu O.
Tímto zvu všechny - mlodé i zralé i ty d íve norozené ženy z kobylnic, ke
společnému posezení. p ineste si s sebou několik kousk .ukroví, se kter m
byste se ródy.,pochlubily" o somoz ejmě recepŤy no toto cukroví.
Srdečně všechny zveme k Ťomuto setkóní

ffi.\
W
hom se sešly,
o vyměnily si
o něm, jok je

STRÁNÁ DĚTEM

lvlikulóš - Antonín Joroš

Stre.lček n<íš Mikulóš
plny pytel nese,
cely 1e ohnut, ,

hlovo se mu t ese.

K ížovko
Slovo zoškrtóve jte pouze
svisle o vodorovně.

O íšky, 3oblíčko,
Ťaky kousek uhlí,
nežli Ťo roznese,
bude cel ztuhl, .

Evo Doňkovó ml. o Evo Doňkovó st.

AUTo
BoB
BoTy
čočra
JAKUB
KÁčER

RAJčE
RoTA
RUB
RUKÁ
RyBy

Mezi novodobé tradice noší obce pot í toké mimo jiné i rŘírnÁlovÁ
SBÍRKA. Toto sbírko probíhó po celé čLské republice, i vKobylnicích o to
v sobotu 9. ledno 2010, Tímto vyzílvám všechny dobrovolníky , kte í by se
chtěli této choritoŤiwí okce zríčostnit. oť se p ih|ásí no tel- čísle
724 23t ?tt (storostko obce) nebo no obecním rj odě. Hledóme jok
dobrovolníky, kte í budou mít roli król , tok i vedoucí skupinek, kte í tyto króle
budou mít no storost.
Ti nejpot ebnější budou vděčni zo kožd, finonční píspěvek, kte í kobylničtí
občané poskytnou p i této sbírce.

P edem děkuji za spolupróci
Evo Doňkovó ml.

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

R U K A R y
U A U T o B

B o B o T y
C o c K A I

Omolovónky-Posi íu

24 25



AKCE ROKU 2O1O:

Leden-
ó. 1. T íkrólové zpívóní u školy
9. 1. T íkrólovó sbírko
16. 1. 7.kobylnicky obecní ples
22. | . Forní ples šloponické fornosti
?9. 7. Lyža sky zójezd do Moriozell (Mitterbochu) - Alpy
30. 1 . 2. ples restouroce ,,ZA KOVÁRNOU-

únor-
ó. 2. Turnoj ve stolním tenise
7t. 2. Zápis do 1. ročníku ZŠ
t?. 2. Ostatkovó zóbava
t3. ?. Ostotkov pr vod mqsek po obci
14. ?. Dětsk, moškorní ples

B ezen-
5. 3. Kulturní vystoupení Zdeněk rzer, Dobrodinsk,
11 . 3. Zápis dě'tí do MŠ
13. 3. Vítdní občónk
20. 3 . Zójezd do mod'orskych lázní Gy6r
27. 3.Světluškov, pr vod no vítóní joro
?7 . 3. 4. kobylnická obecní zobíjoč ko
Jorní klidovó soboto - některou sobotu v b eznu nebo dubnu

Duben-
30. 4. Čarodějnick rej
vychózka do okolí kobylnic uspo ádonó někŤerou sobotu v dubnu nebo
květnu
Sběr železného šrotu, velkoobjemového o nebezpečného odpadu
proběhne v dubnu

Květen-
9. 5. Koncert ke svótku motek - hraje Zlot'onko
15. 5. Kuličkióda
29. 5. Mezinárodní den dětí
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červen-
t?. 6. 5. kobylnickó dětskó olympíódo
t2. 6. 2. fotbalovy turnoj stor, ch pón
12. 6. Letní noc se skupinou Flash
77. 6. Tóborák ke dni otc
18. ó. Letní noc v porku - hroje J&R bond
?6. 6. Turnoj ve futsole .,Kuňovo cup'

Turnoj v beoch volejbole,,Kuňovo beoch"
27. 6. Oslova 100 let Sokolo Kobylnice

červenec-
t7, 7. Country odpoledne - skupino Šlok

Srpen-
ó. 8. Rockovó p edhodovózóbava - Flosh
7. 8, P edhodovó zábovo - Sobrin bond
8. 8. Hody - kopelo Hornobojoni
20. - 2?. 8. Cyklistick vylet podunojskou cyklostezkou
?7. 8. Letní noc no konec prázdnin - hroje J&R bond

Lan-
11. 9. Ď ňové odpoledne
18. 9. 3, Kobylnické vinobraní

Řr3en-
2. lO. Drokiódo
23. 10. Vítóní občónk
S.běr železného šrotu v íjnu nebo listopodu
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpodu v íjnu nebo listopodu
Kulturní vystoupení - bude up esněno během roku

ListoPod-
ó. 11. Bobské hody
11 . 11 . SvěŤluškov, pr vod na vítóní MorŤino
17. 17. Koupóní v lázních Gyór
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Prosinec-
4. t2. Rozsvícenívónočního stromu
4. t2, ó. Mikulóšskó sokolskó zóbava
7t. t?. Trodiční turnoj v nohejbole trojic
t2. t2. Mikulóšské odpoledne + rozsvícení vónočního stromu
18. 12. Vónoční zóbava - Flosh
79. t2. Vónoční koncert ZloŤ'onky
??. t2. P edvónoční posezení se seniory
24. t?. Veselé vónoční hody u betléma
?4. t2. Vónoční punč Za kovórnou
31. 12. Silvestr 2OIO - Tom Soyer bond

Plotby místních poplotk v roce 2O10

Poplotek zo komunólní odpod
Pro stonovení v še poplotku je rozhodn, počet osob p ihltíšen, ch

v rodinném domě nebo 1 bytové jednoŤce bytového domu k trvolému pobytu
v obci Kobylnice k 1.1.2OtO.

Od poploŤku jsou osvobozeny děti narozené v roce ZOLO.
P ehled v še poplotku zo všechny Ťrvole p ihlóšené osoby, pokud k 1.|.2oLo je
v nemovitosti p ihlášeno:

V roce 2Ot0 se budou poplotky vybírot obvykl m zp sobem, tj, ploŤbou
no obecním tj odu nebo bezhotovostním p evodem z čtu. V p ípodě
bezhotovostního p evodu je nutno poukózat p esnou částku poplotku, o to zo
každ, druh poplotku zvlóšt'. p itom upozorňuji, že poplotek zo svoz o likvidoci
komunólního odpodu bude v roce 2o7o oproti roku 2oo9 novyšen. v p ípadě, že
si nebudeŤe jisti, kolik p esně móte zoplotit, n žete zovolot no obecní od,
tel. 544228383, kde Vóm ródi v ši poplotku sdělíme. Bonkovní spojení pro
plotby: Komerční banko Brno-venkov, č. , 1lg2264l/otoO, vqriobilní symbol pro
poplotek zo komunólní odpod = číslo popisné vošeho domu (trojmístn, znok) o
počet osob, za které poplotek odvódíte (nop . č.domu 25, počet osob 6, V5
0256), pro ostotní poplotky V5 = číslo domu. Pokud je to možné, nopišŤe i do
textu, o jok, poplotek se jednó,

v roce 2olo se veškeré místní poplotky zočnou plotiŤ p ibližně od
počótku tlnoro (p esn termín bude v dosŤotečném p edstihu oznómen obecním
rozhlosem) o musí b t zaplaceny do 31.b ezno 2o1o, jinok budou v soulodu
s obecně závaznou vyhláškou nov šeny o 50 % a nósledně vymóhóny.

Morie ustoholovó. rjč etní

Sokol Kobylnice osloví 100 let
zdravím všechny čtenó e kobylnick, ch list . Již dlouhou dobu jsme

nep ispěli nějok,m člónkem do jelich obsohu, nežeby nebylo o čem psót, ole
bohužel nebylo kdy psát. Ale nyní nostóvó pro noši jednoŤu udólost, no kterou je
p inejmenším povinnost upozornit.

Ďne 27.2.1910 je dotum, kdy byl založen Sokol v noší obci. Rok 2010 je
tedy rokem, kdy si noše jednoto p ipomínó 1oo let od založení. D vody založení
jsou shrnuty v kronice krdsnou větou s dobovou češtinou; .p edně buditi
nórodní uvědomění vypěstovati tělocvikem zdravou a silnou generaci a
rozširovati pokrokové myšlenky nezi členy a ostatní občany". Počóiky cvičení
probíholy v sóle b volé hospody v domě kobylnice l, kde se koždou neděli
po ódola i p edstovení otletick,ch cvičenc . snohou o silím tehdejších
funkcionó získolo jednoto pozemek na stovbu sokolovny. projektovou
dokumentoci dokončil v roce 1938 pon Robert Jiróček, dle rozítko no projektu
- zednick mistr o soudní p ísežny znalec o odhodce Sokolnice. pro zo.iímavost
kolek no stovební povolení no tokou stovbu stól v Ťehdejší době 2 kč. Dle
p vodního plónu měla byt sokolovno postovena s jinou orientací než znóme.
VsŤup do sokolovny ( v součosné době do restouroce ) měl b, t pooŤočen o 90o
do vesnice, tedy v podstotě v mísŤech dnešních fotbolov ch kobin , p ísólí tedy
mělo smě ovot do porku.

1 osobo
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
ó osob
7 osob
8 osob
9 osob
10 osob

47o,- Kč
87o,- Kč

t.215,- Kč
1.5?0,- Kč
1.800,- Kč
2,040,- Kč
2.380,- Kč
2.720,- Kč
3.060,- Kč
3.400,- Kč

Poplotek ze ps
Poplotku podléhojí psi storší 3 měsíc
Sozbo poplotku činí ročně: o) zo prvního pso 80,- Kč

b) zo koždého dolšího pso tz},- Kč
osomělému d chodci, kTery žile v rodinném domku sóm (bez ostotních
p íbuzn, ch), se poskyŤuje poploŤková leva ve Wši 40,- Kč zo prvního pso.

]

28 29



5e stovbou sokolovny se všok zočolo ož po druhé světové vólce roku
t947. poválečná dobo bylo ve znomení nejen nedostotku finoncí, ole hlovně
sfovebního moteriólu, kten byl no p íděl, jok dokozují i moterióly nošeho
orchivu. Finonční zabezpečení stovby bylo díky p jčkóm a finončním dor m
člen . veškeré práce probíholy brigódnicky o čost no brigódóch bylo pečlivě
zopisovóno, Stovbo bylo dokončeno v roce 1953. P edstovíme-li si s jok, mi
problémy v Ťéto době museli stovebníci bo,1ovot, ot' už již zminěny nedostotek
moteriálu o f inoncí, ole hlovně, že celó sokolovno bylo postoveno brigódnicky. Je
nutno vzdót hold tehdejším nodšenc m, kte í obětovoli spousty čosu o rjsilí
k v stovbě sokolovny, ve které se i v dnešní době odehróvó spousto kulturních o
sportovních okcí. Budovo se postupem čosu somoz ejmě zdokonolovolo o
uprovovolo. v p edním p ísólí vzniklo i hospodo, kteró zabezpečovolo finonční
p íjem .lednoty. Poslední velkó rekonstrukce budorry bylo dokončeno roku 2005.
zohrnovo|o plynofikoci oreólu, oprovo stropu a d evěného obložení,
rekonstrukci porkeŤu, p estovbu wc, rekonstrukci st echy, u měnu všech oken
no sŤroně u potoko. v roce 2oo7 získolo jednoto nového nójemníko no prostory
hospod. Součóstí smlouvy bylo i investice do rekonstrukce stóvojící hospody,
Termín dokončení procí byl celkem šibeniční, ole nov} nájemce, f irrno kuhro
s.r.o, ho splnilo o tok se mohlo v nošich prostorách t den p ed trodičními hody
2007 otev ít už ne hospodo, ole restourace ,,Za kovórnou", kde se nóvštěvníci
mohou občersŤvit nejen nópoji, ole dót si i něco dobrého kjídlu o využít
restouroci i pro rodinné oslovy, Díky v še zmíněn m oprovóm o rekonstrukcím
se sokolovno opěí stolo kulturním o spor.tovním centrem noší obce.

Rok po otev ení sokolovny v roce 1954 byl upraven Ťerén za poŤokem
vedle sokolovny o vybudovolo se foŤbolové h iště. Souběžně byl založen i
fotbolov oddíl, kter funguje se st ídorn mi ríspěchy ož dodnes. Pro zkvolitnění
zózemí pro fotbolisty se v období t987- t99o vystověly i nové kobiny no
koponou, opět brigódnicky, od roku ?oO5 došlo i k několiko eŤopóm
rekonstrukce Ťrovnoté plochy h iště.Získali jsme tím velice kvolitní povrch, no
kterém Ťrénují i mlódežnickó družsŤvo 1,FC Brno. Pro větší možnost využití
sportovního areólu byl brigódnicky zbudovón i kurt no beoch volejbol o
p istověno posezení s cco 150 místy p ímo vedle h išfě. Bohužel díky vondol m,
kte í ničí toto za ízení o Ťrovnotou plochu jsme se rozhodli oploŤit h iště. Próce
no oplocení h iště již probíhojí.

V letech 1978 až 1979 byly zbudovóny v prostoru zo sokolovnou
ontukové tenisové kurŤy včetně kobin o sociálního zózemí. Po stavbě konolizoce
v noší obci o problémech s mojetkem parcely, no které se kurŤy nachózely
vybudovolo obec po dohodě s noší jednoŤou více,jčelovy kurt s uměl, m
povrchem.

Členové jednoty mojí toké velkou zósluhu no zkulturnění porku. Podle
doborn ch fotek bylo p vodní rjroveň terénu cco o p l metru níže. v roce 1975
bylo zbudovóno osvětlení porku o postupně isŤólé komenné pódium, ,4aróž",kde
se v pr běhu tonečních zóbov o 1rn, ch kulturních okcí čepovolo, oplocení porku
o v roce 1996 se ve spolupróci obcí zbudovoly sŤólé sŤoly o lovičky,

Toto je stručn, u pis procovních o budovotelsk ch oktivit Sokolo
Kobylnice. Díky nim m žeme reolizovot i oktivity sportovní o kulŤurní,
Somoz ejmě pr"vní o nejd ležitější je koponá. V součosné době móme dvě
družstva - muže ažóky. Muži po ne spěšné sezóně2OO8/2OO9 sestoupili do rV.
t ídy o po podzimní čósti soutěže 2OO9/2O\O jsou zotím no druhé p íčce. Žáci
hrojí III. t ídu o po podzimní čósti jim pot í zotím poslední místo. Je nutno
dodat, že se jednó o velmi mlodé mužsŤvo. V bec situoce v žókovské koponé je
kritickó. Pro p edsŤovu nop . Šloponice v bec žókovskou kotegorii nemojí pro
nedostotek chlopc o dnes už i dívek. Domócí zópasy obou nošich mužstev se
hrojí vždy v neděli. Kromě provideln ch fotbolov ch utkóní orgonizujeme
poslední víkend v červnu i turnoj v malé koponé ,,Kuňovo Cup", vítězství
vybojovoly Kobylnice, o souběžně s ním i beoch volejbolov turnoj ,.Kuňovo
Beoch". Letošní ročník byl velmi ríspěšn, .

Za zmínku určitě stoií i volejbolisté , kte í chodí providelně hrót 3iž
několrk desítek let. V minul ,ch letech se dokonce zrjčostnili i několiko turnoj o
soutěže Amatérské brněnské volejbolové ligy. Asi nejznónější turnoj byl
v Kobylnicích u Kutné Hory, kter jsme procovně nozvoli ,,Kobylnice
v Kobylnicích" o k velké nelibosti domócích i vyhróli.

V zimních měsících po óddme providelně turnoj v nohejbole trojic,
tento Ťurnoj se poprvé odehról vroce L978, ještě tedy vjiné podobě. Pro
letošní rok se uskuteční vsobotu L9.12.2OO9. A no p elomu ledno o noro toké
již trodiční turnoj ve stolním tenise, kterého se z čostňuje stóle více hróč .

Z kulturních okcí po ódon, ch noší jednotou jsou hlovní Ťrodiční hody,
kIeré již několik desetiletí zojišt'ujeme. V posledních letech jsme vytvo ili i

frodici Mikulóšsk ch sokolsk ch zábav. V letošním roce proběhlo 28.I1.2Oo9 od
20oo hodin.

Co nós čekáv roce 2OIO? Kromě již trodičních okcí joko jsou :

ó. nor Turnoj ve stolním tenise
26. červen Turnoj ve futsqle,,Kuňavo Cup'

Turnoj v beoch volejbole ,.Kuňqvo Beoch"
ó.-8. srpen Trodiční hody
4. prosinec ó. Mikulóšskó sokolskó zóbovo
11. prosinec Turnoj v nohejbole trojic.

čekojí nós i dvě okce novíc spojené s p ipomenutín wJročí 1O0 let Sokolo
Kobylnice. První bude pouze pro členy o hosty, v p edvečer stého u ročí
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v pótek 26.2.?)to proběhne 5lovnostní rn roční volnó hromodo TJ Sokol
Kobylnice av létě, p esně v neděli 27. června pro ve ejnosŤ.

Zóměrně jsem neuvedl v p edchozím textu žádné 1méno, těch kte í se
zosloužili o rozvoj o r st Sokolo kobylnice je více o vím dop edu, že bych no
někoho zopomněl. poděkuji tedy všem těm, kte í ve svém osobním volnu věnovoli
svoje silí pro dobro ostotních, aniž by požodovoli něiokou odměnu. Bez nich
bychom nemohli hrót fofbol, tenis, volejbol, nohejbol. pokud si promítneme
čosovou osu p ístoveb, oprov o rekonstrukcí, zjistíme, že každó generace
zonecholo sv .,1 kus próce a posunulo tok noši jednotu dop edu. Ještě jednou
díky. My, součosní činovníci Sokolo, si próce nošich p edch dc vážíme o
snožíme se co možnó nejvíce o pokročovóní jejich odkoz , tok oby jejich snoho
nebylo mornó, ole naopok rozvíjena.

Rudolf Prus
p edsedo TJ Sokol Kobylnice

Lyža sk zójezd
O pololetních prózdninóch v pótek 29. ledno Z:OhO po ódó obec
kobylnice jednodenní lyžo sk zójezd do rokouského olpského st edisko
Ótscher-Moríazell. Cena za doprovu je 45O Kč no dospělou osobu,
junio i do 18 let o děti s bydlištěm v kobylnicích zoplatí polovic.
Jednodenní skipos pro dospělého stojí ?7 Euro, pro junioro 25,50 Euro
a dítě 13,50 Euro, ve st edisku jsou poskytovóny slevy na skipos 1-2
rodič sdětmiorodič sjuniory.
V í ce no; www. mo r i o z ell.at / f r ei zeit / w i nŤ er / s chw eb ebahn /
p ihlóšky včetně platby za cestu je možné podóvot do 10. ledno 2oIQ na
obecním ri odu.

Nqbízím mosóžní služby pro pohodu Vošeho tělo i duše zo dobré ceny

. Klosickó rcloxoční o sportowtí mosóž

. Indickó mosóž hlovy - qntistresovó

. Mosóž lóvov mi komeny

. Boňkovóní

Dórkové poukozy pro Voše blízké, zókaznickou kortu - koždó desótó mosóž
zdormo dle Vošeho vyběru.

PhDr. Věro Filipcovó
konŤokt: ó04 9ól 088
žtta"u zaa, 664 58 prace

www.mosoze-verko.cz

Prostor pro voše nóměty...
Ródo bych znolo nópody o nóměty, nebo témoto o kterych byste se ródi

v kobylnick ch listech dočetli, vy.1oko občoné kobylnic, pro které jsou tyto
listy určeny. vyplněn lístek m žete odevzdot no obecním odě, nebo vhodit
do molí schrónky no ul. pončtovrckó 23ó nebo zoslot moilem no odresu:
kob..ylnrckelrsfyQseznom.cz . Nóměty no lístku mohou b ,t i ononymní, zóleží na
vds.

Děkulr zo spolupróci Evo Doňkovó ml.

Témo, o kterém se chci dočíst v některém z p íštích vydóní
Kobylnick ch list :

Nóměty, p ipomínky, p óní - chtěli byste pop óŤ k nějokému v ročí
nqrozeninóm či podobně sv m kobylnick, m spoluobčon m? Móte
p íležitost...

O6ec1{o61[nice a ďecfroaá fruď6a Zkťanfot
z {ofukic

ťás srďečně zlou nA

ťónoční Řqncm

Élerj se 6uďe folnat a neďěfi 20. prosince
2009 a 15 froďina sá[e sofolfoury.
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Řidičské průkczy vydcné od l. ledr
jsou jejich držŤelé povinnivymč
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Jste dĚitelem něHerého z§ zde uvedených fidičských prŮkozŮ?
PodeJte žódogt o výměnu co nejffve!

l. ledno 1994 do 3l. prosince 2000
vyměniŤ do 3t. prosince 2Ol0.
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