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Kapacita ZŠ a nllŠ Kobylnice

V tomto roce se potlikáme se situací, která je nep íjemná nejen pro obec, ale
hlavně pro rodiče dětí. Kapacita MŠ byla sice p ed dvěma roky navl šena a za
normálních okolností by měla stačit současnému počtu dětí vjednotliv ch
ročnících. Letos ale, bohužel, zťrstává mimo ádně vysokl počet p edškolák ještě
jeden rok v MŠ a tak se neuvolní dostatečni počet míst pro t íleté děti. A ani
v následujících dvou letech nebude situace vribec jednoduchá, protože do MŠ
budou nastupovat relativně silné ročníky. ,
Proto obec ve spolupráci s editelkou ZS zahájila kroky k dalšímu navl šení
kapacity MŠ. Poda ilo se dosáhnout souhlasu Krajské hygienické stanice na dva
roky s rozší ením míst ve školce o 8 i k provedení změny v rejst íku škol ještě
p ed dokončením p ijímacího ízenído MS. To umožní, aby byla do MS umístěna
p evážná část děti, jejichž rodiče už nebudou pobírat rodičovskl p íspěvek a
mohou se tak vrátit do zaměstnání.
Během těch zmíněni ch dvou let bychom chtěli vybudovat v ZŠ nástavbu tak, aby
vznikly dvě nové t ídy. Potom užby v p ípadě pot eby udržení zv šené kapacity
MS bylo možné využít i prostor celé velké učebny v p ízemíZS,
Za posledních 5 rok obec ze svého rozpoétu a z dotací uvolnila pro školu a
školku šest a pťrl milionu korun. Aby se mohla během dvou rok realizovat
nástavba, bude pot eba dalších asi 4,5 milionu korun. Prost edky jsou to nemalé,
ale zastupitelstvo se rozhodlo investovat je s vědomím, že zabezpečení dobn ch
podmínek pro p edškolní a základní vzdělávání je jednou z priorit velké části
obyvatel Kobylnic,

Lubomír Smíd, starosta

Ma!é ohlédnutí za zimou

Letošní zima k nám byla zatím docela laskavá, Z qmé si v loňském roce vybrala
více a letos je k nám milosrdnější. Děkuji všem za uklízení sněhu kolem Vašich
nemovitostí. Obecní pracovníci se snažili udržovat místa jim svě ená a myslím, že
se s tím poprali svědomitě. Ještě jednou děkuji Vám všem.
Zima je pomalu na rjstupu a nám se p iprocházkách po okolí Kobylnic (co je ale
mnohem horší i po vesnici), vkrádají se do očí nemilé pohledy na pozristatky,
které nám zanechali naší miláčci p i procházkách, Hodně lidí vidíme chodit na
procházky, v ruce sáček a vzorně uklízejí, Je-li ovšem někdo na dohled, ale jak
ne, tak to nějak projde, Je to vidět po hrázi za zahradami a i v parku p ed
sokolovnou! Nestačí ani dvě cedule, že psi nesmějí pobíhat volně! Těmto lidem
vribec nevadí, že si v parku hrají děti jen jak trochu vysvitne sluníčko. P ímo
v okolí houpaček a pyramidy je možné najít všelico! l p esto, že v okolí je plno
koš na odpad. Moc prosím, když někoho uvidíte, nebojte se a nahlaste jeho
jméno. Budeme s ním jednat, někdy stačí jen domluva, Vjakém prostedí



budeme žít, je jen a jen na nás a naší lhostejnosti, M j dík pat í všem těm, kte í
se nebojí sehnout, kdyžje to pot eba!
Ještě o jednu myšlenku se chci podělit, co mi trochu leží v hlavě. Když se do
loňski ch voleb p ihlásilo pět volebních kandidátek, byl jsem moc rád, íkaljsem si
a|espoň p ibude lidí, kte í p idají ruce k dílu a to bude obecní ples ,,praskat ve
švech"!! Jaké bylo mé rozčarováni,když zpětasedmdesáti kandidát jich bylo na
plese... no, asi bychom se vešli na jednu společnou kandidátku. Kde bylivšichni
ti, co to s naší obcí myslí tak vážně, včetně všech organizací v obci a nechtějí ,jen
pracovat", ale ,,také se bavit"?! Kde jinde se lépe pobavit, než na obecním plese!
Vě te, bavilijsme se moc dob e, akorát chyběli ti, pro které se to vlastně po ádá,
občané Kobylnic. Já vím, je ,,krize". Děkuji všem, kte í ples organizovali a všem
co na něm vystupovali! Ti si nejvíc zas|oužili ten pln sál lidi. Vě te nevě te: dá to
dost práce. Těším se na dalšíspolupráci a všechny Vás zvu na obecnízabijačku.
P eji všem hodně zdraví a už se těšíme na jaro!

stanislav Dolansk , í, místostarosta
poděkovóní

Tímto bych ródo poděkovala všem ženóm - možoretkám,které ríčínkovoly no
obecním plesa o posŤoroly se tok o dobrou zóbovu všech p ítomn ch. Jejich
vystoupení bylo oprovdu povedené o obdivuhodnó bylo i délko sklodby.
P estože p vodně bylo vystoupení určeno pro 5ilvestr o tom mělo i premiéru,
ti z nás, kte í no Sílvestrovském večeru nebyli, ródi shlédli vystoupení no
plese. Ženy, děkuji Vóm všam jménem kulturní komise po ddající ples.

Donq šmídovó

Sčítání lidu. domri a byt 20l l
Sčítání lidu, domri a byhi se vČeské republice uskuteční na ja e 2011.
Rozhodn m okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude prilnoc z25. na 26.
bíezna2011.
K čemu sčítání lidu pomáhá? Informace ze sčitání lidu jsou drlležité pro hasiče a
další složky integrovan; ch záchranrt ch systémri, k tvorbě protipovodňov ch
opat ení, evakuacích p i všech p írodních živlech, p i tvorbě hlukov ch map.
Podle těchto informací se plánuje doprarnrí obslužnost v ČP., zrizení školek,
kapacit t íd ve školách, možné kapacity v domovech drlchodcri, hospicích a
dalších sociálních zaíizenich pro seniory, ministerstvo zdravotnictví objednává
očkovací vakcíny pro děti a mnoho dalších.
Cesk , statistick ri ad p i sčítání lidu žádn m zprisobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich pffjmy a v daje!

Ochrana sběru dat je zajištěna timo že sčítacími komisafi budou pracormíci České
pošty, kte í mají zkušenost s manipulací s osobními ridaji. Sběrná místa všech

formulá ri jsou pošty, které jsou pod speciálním čty iadvacetihodinovjrm
dohledem. I( dopravě vyplněn ch formulá ri bude ceská pošta používat pouze

zabezpeěená vozidla. Pro on-line vyplnění sčítacích formulá ri je pot eba Adobe
Acrobat minimální verze9,0,kter umožňuje vysok stupeň zabezpeéení.
sčítání lidu krok za krokem:
o }(aždá domácnost dostane do schránky leták se základnimi informacemi o

sčítání lidu.
o Sčítací komisa i navštíví domácnosti vdobě od 7. do 25. bŤezna 20lI.

Sčítacími komisa i budou pracovníci České pošty. P i roznosu formulá ťr se

budou prokazovat speciálním prukazem sčítacího komisa e společně
s občansk}m pr kazem, zárovel budou mít p es rameno modrou tašku

s velk}m žfutymlogem České pošty.
Komisa p inese do domácnosti celkem tfi formulá e s vysvětlivkami:
- ze|en sčítací list osoby (každ člověk v domácnosti dostane svuj vlastnÍ)
- žluty bytovY list (každá domácnost dostane jeden)
- oranžov domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domri)

Formulá e vám komisa i p edají osobně proti podpisu, Pokud vás sčítací
komisa nezastihne, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení, kdy se
dostaví podruhé. Nebo mrižete zavolat na bezplatnou linku 800 B79 702 a

domluvif si jin čas návštěvy. Úkol"- sčítacího komisa e není pouze roznést a

sebrat formulátíe, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek
rozumět či nebude mít sílu sám formulá e vyplnit.
o Prilnoc z 25. na 26. bíezna 201l je tzv. rozhodnymokamžikem sčítání.
. Od 26.bíeznado 14. dubna 20l1je možné vyplněné formulá e odevzdávat.

- osobní p edání sčítacímu komisa i
- on-line vyplnění a odeslání na internetu
- odeslání póštovni obálkou do P.O.Boxu ČSÚ

V době sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory,

kte í budou p ipraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání na tel. 800 879 702
(v provozu denně B - 22 hod od 26. nora do 20, dubna 20]1), e-mail:
info@scitani.cz, web : scitani.cz,

policie čR upozorňuie

-

Ob""d"í 
"ddělení 

PČR Šhpanice všechny občany ne množící se p ípady vloupání
do rodinn ,ch a bytovjrch domri. v poslední době se opakovaně vyskytly p ípady
vloupání v nočních hodinách do domri v okolních obcích. Zlodéji pronikli p es

vstupní dve e, které nebyly uzamčeny, protože se majitel spolehl na to, že nemá
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na dve ích kliku ale tzv. kouli. policie drirazně p ipomíná pot ebu zamykat i
takové dve e a p ípadně je opat it ještě dalším zabezpeěovacím za izerim.
Dále policie upozorňuje na protiprávní jednání v či starším spoluobčanrim, kte í
žijí doma sami. D razně apeluje na tyto spoluobčany, aby si driktadně zabezpeěili
vchodové dve e nap . etízkem nebo jin m jištěním a otevírali dve e pouze
osobám, které dob e znají a drivěfují jim. Rozšifují se p ípady, kdy pachatelé
uyllžtvaji sq ch p esvědčovacích metod, poté dťrvě ivému drichodci vstoupí
dovnit domu, kde často odcizí i nemalé částky peněz.
policie dále p ipomíná akci ,,Auto není trezoť', aby si občané nenechávali
v autech jakékoli p edměty, které by mohly zloděje lákat k násilnému vniknutí do
vozidla a zárovet wzs,yá k zlepšení zabezpeěeni a zajištění chat, k leno garáži a
zahrad, plofťr a branek proti vniknutí nežádoucích osob,

Police Čn aetuie za spolupráci.

TISKOVA SLU
MINISTERSTVA OBRANY ČBSrn REPUBLIKY

Datum: l6. nora 20l1
Téma: Radar v Sokolnicích

V rámci testování radaru (Fixed Air Defence Radar - FADR)
v sokolnicích bylo zjištěno rušení Tv p íjmu u sedmi oprávněn ,ch p ípadri
v lokalitě Sokolnice a Ujezd u Brna. Toto rušení TV p íjmu bylo odstraněno
dodavatelem FADR počátkem prosince roku 2010. Dne 6. prosince 2010 Česk
telekomunikační ri ad (cTu) potwdil, že provedená technická opat ení jsou plně
funkční a k rušení TV p íjmu nedochází,

v současné době nejsou hlášeny žádné technické problémy bránící
zahájeni test spolehlivosti FADR, které jsou plánovány v termínu od 28.3.2011
do 1.8.2011. Běhern testri spolehlivosti bude FADR uveden do stavu, kter je
identick, běžnému provozu.

Konkrétní termín uvedení radaru do plného provozu bude znám po
vyhodnocení visledku test na zb vajicich t ech nově budovan ,ch radarov ch
stanovištích v cR a Maďarsku, která společně se sokolnick m radarem tvo í
jeden celek.

Dle aktuálních informací by tento okamžik měl nastat na podzim
letošního roku.

Ji í Štábl, tisková služba MO

Informace ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizace šlapanicko

záručli dobakana7izace
v t"t""t zoo 5 - 2007 proběhla ve vaší obci v ,stavba splaŠkové kanalizace. Tato

stavba byla po ruzně velk ,ch celcích uváděna do p edčasného užívání. Termín

vydání p ed8asného uživánije současně termínem, od kterého se počítá záručni

lh ta stávby, tedy doba, po kterou lze jednotlivé části stavby reklamovat.

v uplynul ch lótech jsme se zaméíili p edevším na reklamace povrchri

komunikací, zapraven ,ch po stavbě. Záruční lhrita powchri již uplynula.

V letošním roce a na začátklt roku p íštího končí také záruční lhrita kanalizaČních

stok. Proto na celém systému (cca 60km stok) probíhají kamerové zkoušky, p i
kter .ch je možné zjistlt závadu na hotovém dile, jejiž opravu je možné zajistit

v rámci ieklamačníh o Íizeni. součástí stok jsou také poklopy. proto bych prosila

všechny občany, kte í zjistí špatně osazen , klepající či poškozeny rám, nebo se

domnívají, že na některé části stokového systému není něco v po ádku (špatn ,

odtot doÁo*í p ípojkou, zápach, neobvykl , hukot tekoucí vody v šachtě, atd.),

aby tyto závady-nih|ásili na obci, odkud budou dále p edávány na svazek.

stáváiici závaáy, které byly v termínu do 3 l . l .20l 1 nahlášeny na Svazek jsou již
p edmětem reklamačního íizeni.

vodné a stočné
V lorrke- roce jsme vás informovali o povinnosti Svazku navyšovat cenu

vodného a stočného na základé rozhodnutí Ewopské komise o p idělení dotací na

lybudování splaškové kanalizacenauzemi našeho Svazku, a to min. o 3% ročně

nád inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti projektu, d. 5 let od kolaudace díla,

Poslední část stavby, .rá kt".ou byla dotace poskytnuta, byla zkolaudována v íjnu

2010.
požadavek na toto navyšování ceny vodného a stočného vypl vá zpotíeby

naspo ení finanční částky pot ebné k nutné obnově nově vybudovaného díla.

rmi,mi slovy se EU snaži o to, aby vlastníci dotované infrastruktury byli

samostatní ve finančním zajištění nutn ,ch oprav, p íp. rekonstrukce těchto sítí,

Částka, o kterou se vodné a stočné navyšuje (požadovaná 3%o ročné nad inflaci),
je tedy Svazkem spo ena právě na tento čel.

V t"tósni.n .o"" .é již také objevily ze strany EU první postihy těch, kte í jejich

podmínku o navyšování ceny vodného a stočného nedodrželi. Dotace EU nebyly
'..yplu""ny 

vdojódnané v,ši a byly kráceny až o 20%o, což by vp ípadě našeho

Svazku byla částka 156 milionri korun. Některé Svazky nebo obce byly nuceny

zv,šit cenu vodného a stočného o 10, 20 ale i o 34 %o. Yzhledem k ukázněnému

ptn ni podmínek rozhodnutí EU nehrozí našemu Svazku a p eneseně všem

občanrim na jeho ,ťuemí tyto postihy.



V loňském roce byla cena vodného a stočného naq šena o 4,16 Kě za l m3, a to
na cenu 70,24Kč za 7 m3. Pro rok2Otl je oena vodného a stočného 72,88Kč za
l m3. NavYšení proti loňské ceně je tedy Ž,S+Kč za l m3, což je 3,8oÁ.

bez DPH
Vodné (Kč/m3) 31,80
Stočné (Ke/m3) 34,45
Celkem (Kč/m') 66,25

s DPH
34,9B
37,90
72,8B

hg. Markéta Staňková tajemnice Svazku

Lvža skÝ záiezd do Mariazell

Na začátku měsíce nora 2010 obec organizovala lyža sky zájezd do Mariazell a
o tento sportovní zé4ezd byl loni obrovskli zájem. Bez problémťr se naplnily dva
autobusy. Letos p ipadly pololetní prázdniny na pátek 4. nora a obec po loňské
zkušenosti opět objednala autobus. očekávali jsme, že pobereme jenom ty
zgje,m9q, kte í se p ihlásí včas. Nakonec byl zájem v(lrazně menší a na poslední
chvíli ještě pár lidí odpadlo kvrlli ch ipce, takže v autobusu byla skoro polovina
míst prázdni ch. Je to o to větší škoda, že jsme vybírali termín, kdy mohli rodiče
vyrazit se sv mi dětmi, aniž by je museli omlouvat ze školy. zároveň to byl taky
termín, kdy na sjezdovkách bylo málo lidí, protože v Rakousku prázdniny neměli.
skolou povinn; ch dětí se ale zrjčastnilo jen pár, Navíc vyšlo p íznivó počasí,
takže všichni, kte íse letos rozhodli, že nepojedou, mohou jenom litovat,

Lubomír Šmíd, starosta

Klub mominek v Kobylnicích
Scházíme sekaždé Ťer od 15.30 hod. do 18.00 hod v klubovně zo knihovnou.
od zá í z čosov ch d vod p. štefkovó neorgonizuje našesetkóní, ole oktivně
podporuje noši dolší činnost. A zaŤo jí pot í velk dík.
V klubovně i nqdóle s dětmi Ťvo íme moló uměleckó dílka. Nejvíce je boví
molovóní borvomi o šŤětcem. Velmi zdo ilé bylo i molovóní plosŤelínou o toké
v, robo mikuldšské lucerny.
P ed vánocerni jsme ozdobili odventní věnec boňkami, které si děti v klubu
pomolovoly borvomi no sklo. Koždou adventní neděli jsme zopolovoli svíčku no
nošam věnci, p ečetli si vónoční p íběh o dotvó eli mognetick batlém. Ten
musel b,t z d vodu nep ízně počosí p esunut no mognetickou tobuli keškole.
5 dětmí si í trošku zacvičíme p i bdsničkóch nebo p ečteme pohódku.
Na ŤenŤo rok plónujeme opět zdobení velikonočního věnce o toké již Ťrodiční
tdborók ke dni otc .

Chtělo bych pozvat další momin}<y, ale i Ťotínky, kŤe í si chtějí s dětmi něco

vyrobit a popovídot si, oby p išli mezi nós.

Zo klub mominek Anežka Pospíšilovó

zápis do 1. ročníku naší základní školv

IO, z. 201,1 proběhl u nás ve škole zápis dětí do prvni t ídy. Zápistt se zričastnilo
18 dětí, z toho do první t ídy pravděpodobně nastoupí 13, ostatníještě strávíjeden
rok v mate ské škole.
Píicházejici rodiče s dětmi p ivítaly slečny ze čtwté t ídy p evlečené za Pipi
Dlouhou punčochu a b išní tanečnice. Zavedly je do školní družiny, kde pro ně

děti p ipravily malé občerstvení a také jim ukazovaly hračky a hry, které zde
máme. Takže čekání,,než p ijdou na adu" strávily děti hraním, rodiče si mohli
dát káw či čaj a s ostatními si popovídat.
Postupně se děti s rodiči p emísťovali do 1. tídy. Tam s paní učitelkou z 1.

ročníku Šmerdovou mládly nachystané rikoly a rodiče s paní editelkou vy ídili
,,nezbytné papírování". P edškoláčci si pak do papírového kuffíku vybrali dárky,
které jim p ichystali jejich kamarádi ze školy a školní družiny. Po návratu ze

zápisu měly děti možnost si ještě pohrát v družině se sqimi budoucími spolužáky.
Někte í zustávali déle, ostatní spěchali domri podělit se se svj,mi dojmy s

prarodiči, tetami, sourozenci. Na tvá i většiny byla cítit radost a těšení se na p íští
školní rok.

Kolektiv učitelek ZŠ Kobylnice

šrouruí DRuáNÁ KoByLNIcE, ANEB KDo sI HRAJE, NEzLoBí
Školní družino v kobylnické škole mó kopaciŤu 27 dě!í. Ke svému p sobení

využívóme prostory školní družiny o jídelny. T ída - herna je vybaveno

kusov, mi koberci, které dle pot eby p emíst'ujeme, a lavicemi, kde si děti
p evážně kreslí, hrojí s d evěn m domečkem opod. Děti si mohou v družině

hrót, kresliŤ, stovět zChevy, Merkuru, sklódqt si vldčkodróhu, silnice, puzzle

oj. Ale toká si opakují, prohlubují poznaŤky z vyučovóní v tzv. ŤémaŤech, kdy

se část programu v_ŠD zamě uje no určité témo (nap . Když jsme byli jďtě
molí, Už vím proč, Školo o její okolí,,..). ToŤo témato jsou zprocovóno v ročním
phnu ŠD avycházejí ze Školního v chovného plánu školní družiny.
Snožíme se číst knihu no pokročovóní o toká knihu Droko ja lepší pozdrovit,

oneb o etiketé. No nósŤěnce na děŤi, ole i jejich rodiče čekojí hódonky



měsíce. Ze spróvn ch odpovědí pak losujeme t i vyhróvojící a ostotní dostonou
slodkost zo rjčost.

Do školního projektu ,,PuŤujeme po Kobylnicích" jsme se zopojili v robou mopy

Kobylnic, do které zanášíme nejen domy dětí, ale toké kulturní pomótky v obci,
místo kteró jsme novštívili, ulice, potok opod.

Mezi dětmi o nejen děvčoty je oblíbené v tvorné tvo ení, kdy si děŤi mohly již
vyrobiŤ nop .: dekorace ze zažehlovacích korólk , kolóže z knoflík , podzimní
klobouk, obrózky ze slupovocích barev, podzimní věnečky, dróčko z podóko-

viny, vysypóvané sklenice, tisk borvomi no textil , vázičky, svícínky z perllnl<y,

rokety ze slómek, mognetky z bolícího popíru, andílky z kortonu, betlém v ŠD,
svícínky z vlniŤého popíru, zkusili jsme pečení a zdobení perníčk , svícny ze
ston ch skleněn,ch víček no zava ovóní, vyškrobóvoné obrázky, pŤdčky
semenóčky, krmítko z krobic od mléko, metodu enkoustik - molovóní hork m

voskem, rakety z papírovych ruliček, provózkofisk, v robu sněžítek, papírové
korólky, p óníčko k Volent nu , hru z krobiček od s, ru, oj. (pokud novštívíte
v květnu noši v stavu, Ťak mnohé v robky uvidíte no vlostní oči). Snožíme se
využít odpodového moteriálu, Ťakže pokud vóm p eb vají papírové oboly od

sóčk čaje, kuloŤé krabičky od s, ro či uzóvěry od peŤ lohví, tok budeme ródi,
když ndm je doneseŤa do noší družiny - děkujeme.
Dvokrót jsme již byli v muzeu ve Šloponicích o móme v plónu nóvštěvu Mohyly
míru o lÁuzea hroček v Brně.
Báhem odpoledne chodíme no prochózku, školní zohrodu, do porku nebo

ktenisové zdi,kde hrajema r znéhry, kreslíme si k ídomi,....no snožíme se
nenudiŤ.

No podzim jsme byli za sk íŤky v božontnici, stověli jsme jim domečky o hróli
šifrovočku. Vyrozili jsma no miniv lety kolem Kobylnic spojené s pozorovóním

změn v p írodě,
Společně s klubem mominek jsme zdobili odventní věnec a děti pomóholy p i

uklízení Kobylnického betlémo. TyŤo oktiviŤy by je měly vést k rjctě k próci
ostoŤních lidí.
V prosinci jsme novštívili KLA5 (Klub aktivních senior ). Pro děti to bylo první

seznámení se s fungovóním tohoŤo klubu. Nejd íve si myslely, že to bude nudo

o kdesi cosi, ole nokonec prohlósily, že to bylo moc fojn. Poní Kormozínovó
mělo p iproveny program společn, pro děŤi i seniorky. Koždó seniorko si
vylosovolo dvě děŤi, s kten mi pak plnilo společné ríkolyl pohódkové kvízy,
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sklódóní ubrousk no slovnosŤní st l oj. Dozvěděli jsme se, joké zvyky byly o

Vdnocích d íve a toké nóm poní Kormozínovó p eěetlo ríryvek z obecní kroniky.
V zóvéru děti seniorkdm rozdaly vlosŤnoručné vyrobené svícínky, zazpívaly
koledy, které se učily ve škole, o i děti dostaly mol dóreěek. Bylo to velmi
zajímavé odpoledne, děti zjistily něco nového ze života osŤotních obyvotel
v obci o také se učily spoluprocovoŤ s dospěl mi.

FoŤogrofie z nošich okcí si m žeIe prohlédnouŤ no www.zskobylnice,euweb,cz,
Zo školní družinu Petra Štefkovó, vychovoŤelko

Kobylnick betlém
Tok jsem se p ed Vónoci zase dočkal. Chlopi mě i osŤotní z naší skupiny snesli
z obecní p dy o zabalené do igelit s vrstvou ročního prochu postovili do
pr jezdu u knihovny. Tady jsme museli pór dní počkoŤ, než se ndm nojde,
vyžehlí o vysproví oblek, se kten m bychom se zase mohli měsíc chlubiŤ. Král
Melichor dostol dokonce nov , protože mu loňskou zímu, kdy byl s nómi

poprvé, p imrznul. Když se chystol k odchodu, nezbylo mu mi nic jiného,nežho
rozŤrhnout, jinok by fom musel chudók klečet ož do Velikonoc. Myslím , že mu

letos ole ten červen plóšt' sekl, i když se šeptolo, že byl ze sekáče. Tody je
ospoň viděŤ , že i na króle dopadla krize. Toky ndm oprovilí hlavy, protože se
nóm z nich sypoly piliny o byli jsme z toho celí nok ivo. Novinkou, kterd bylo
nejd íve vyzkoušeno na mudrcích, byly ruce. Ty staré, plné pilin se jim nějok
pod tíhou dor o hlovně dďŤě prověsily o tok p išel no odu polystyren. A
v sledekbyl žasn . Ruce se neprověšují o stóle drží tvar, takžez všem v ele
doporučuji. No p íští rok móme tokové ruce slíbené i my ostotní. No uvidíme.
Nejvíc se ale vždy Ťěším no ŠtaanY den odpoledne, kdy se kolem nós sejde
spousto lidí o zpívojí koledy pro potěšení sobě i nóm. To je vóm tokovó
nódhero!| To se nóm tam stojí! Když pok ale p ijdou mraaf , sníh o nebo déšt',
to už se zos moc těšíme no konec ledno, kdy nós znovu zobolí do igeliŤu a
odnesou no p du. Tom pok cel rokčekóme,až v prosinci p ijde zqse nóš čos,...

Zvyprávění post e kobylnického betlémo p epsolo lvono Kvosničková.



Kobylnickíl odvenŤní věnec - poděkovóní
Mnozí sijistě všimli, že seleŤos u obecní lípy objevil i odventní věnec. Nejprve
jsme si mysleli, že si pouze vyp .lčíme již hoŤov věnec z Bobsk, ch hod ,

kŤen p idrótujeme no konstrukci od pytle na PET lohve. Ale chybo lóvky -
věnec byl somoz ejmě větší než pr měr držóku, takže se musel cel rozebral
o větvičky p idělot no držók. Tímto chci moc poděkovot monžel m Štefkovlm,
kte í mojí no tom největší zósluhu o ve velkém mrozu věnec vyróběli, o toké
jejich rjžosnému nópodu se svíčkomi na boterky dobíjené sluneční energií.

rvono kvosničkovó

T íkrólovó sbírko 2011 v Kobylnicích
ProŤožeje T íkrólovó sbírko u nós už trodící fió somo se její orgonizaci věnuji
už devát m rokem), považovolo jsem její p íprovu zo rutinní zóležiŤost. Ale
letošní rok mě poněkud vyvedl z omylu.
Někte í rjčostníci se hlásili už po p ečtení prosincov ch List nebo mezi
svóŤky, s ostotními jsem se dohodlo no zočótku prvního lednového t,dne. Vše
bylo dohodnuto, sroz, oblečení, trosy i občersŤvení no hosičce, ole plóny nóm

zk ížíla ch ipko. Od čtvrtečního rána se schózely somé jobovky o Ťom, kdo je
nemocn . Nejd ív jsem to brolo s klidem, protože byli p iprovení inóhrodníci,
ole pok zočolo b t zle - nemocněli i nóhrodníci o mólem toky nóhradníci
nóhradník . No zkrótka, v pdtek večer se mi nepodo ilo sehnoŤ ndhrodníko zo
nemocného koledníko o v sobotu róno onemocnělo dolší kolednice o mně i

vedoucím kolednick ch skupinek zočolo b t těžko. Noštěstí zokročilo Andreo
Chudóčkovó, kteró bylo jednou zvedoucích, o zminuty no mínutu sehnolo
poslední dvě - nejmenší - kolednice,kteréjďtě róno, když vstóvoly, neŤušily,
že budou dnes koledovoŤ. Pok se sŤihly ve čtvrthodině vyprovit, my jsme jim
mezitím p iprovily kost my o t íkróloví koledníci se mohli vydot do ulic. Tímto
bych chtělo vyslovit velk dík rodině Chudóčkové o rodině Komeníkové, kte í
ndm vyšli vst íc o vyprovili Sóru i Bereniku o tím zochrónili pr běh letošní
T íkrálové sbírky v Kobylnících.

P estože koledník m letos p ólo počosí, ani moc nemrzlo o déšt' se spustil ož
rjplně no konci, kdy docházely poslední 2 skupinky, museli strávit celé
dopoledne venku v zimním počosí. Všem pat í velk dík za dobr skuŤek, kter
uděloli. Jsou mezi nimi zkušení ,,ost ílení" koledníci, kŤe í už chodí
poněkolikáté, lefos jsme měli i novdčky o vě ím, že se jim koledovóní zalíbilo.
Velké poděkovóní pot í všem, ole zvlóštní dík bych ródc vyslovilc Šimonu
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Kvosničkovi a Honzovi Žbánkovi, kte í byli dohodnuti, že budou koledovot
spolu, a potom, joko spróvní džentlmeni, doli p ednosŤ nejmenším ko|ednicím o
necholi se rozdělit. Doufóm, že je tofo komplikoce neodradilo a p íští
koledovdní si užijí spolu. Nejmenší kolednice Sóru Komeníkovou o Bereniku
Chudóčkovou doprovázel zkušen, Šimon Kvosnička o vedoucí skupinky bylo
Andrea Chudóčkovó. Tomó,š Krdl o Vlód'o Žbónek koledovoli se Sandrou
RoŤreklovou o jejich vedoucí byl b vol koledník Michal Bíl . Dolší skupinko
bylí zkušaní koladníci, kte í b vali několik let nejmladší a nejmenší skupinkou,
ole letos už nóm povyrostli: Žanetka Štefkovó sNikol o Timonem Króiov mi,
jejich vedoucí bylo Mogdo šmídovd. Toky poslední skupinko byli ost ilení
koledníci Deniska Vejmolovd o Honzo Žbónek, ke kter m se p idola Denisko
Veselájoko novóček a vedoucí jim dělolo Kloudie Bílá,kteró, stejně joko brotr
Michol, jďŤě loni koledovolo o letos už vedlo skupinku. TěmŤo všem pot í velk
díkza dopoledne stróvené koledovóním ve prospěch slab, ch o pot ebn, ch.
Letos se u nós vybrolo 31,109,- Kč, což bylo opět víc než loni, o to o 2.o4t,-Kč.
Celkové srovnóní za Mod ícké děkanství je otištěno no konci fohoŤo číslo
stejně joko poděkovóní České kotolické chority.
No zóvěr chci poděkovot hasič m za to, že nóm, sŤejně joko jiné roky,
zop ;čiti hosičku, vekteré se koledníci posilnili debrecínkou a čojem o kde se
mohli oh tít v pr běhu koledovóní.

Dono šmídovó, koordí nótorko

valná hromada sboru dobrovoln, ch hasičri kobvlnice
stejně jako jiné roky, i letos počátkem ledna se konala v roční valná hromada
kobylnického Sboru dobrovolnlich hasičťr. Na rozdíl od jinich let byl na té letošní
jeden host, kteq se ještě nikdy nazrjčastnil, Naše hasiče navštívil zástupce
Jihomoravského kraje JUDr. Antonín Osvald, kterl p edal veliteli Pavlu Lickovi
písemné poděkování Jihomoravského kraje za pomoc pň povodních. Myslím si,
že za svoji aktivní pomoc si tento diplom opravdu zasloužili, a moc jim k němu
blahop eji.
Ale jinak se mimo ádnou návštěvou hasiči p íliš rozházet nedali. Valná hromada
měla, až na slavnostní p edávání diplomu, stejn prriběh jako obvykle: zpráva
starosty sDH o činnosti sboru, zpráva pokladníka, zpráva revizní komise,
vystoupení hostrj, po oficiální části se stejně jako jiné roky podávalo vynikající
občerstvení, kten m hasiči uctili i krajskou návštěvu, a točilo se pivo,

Dana Smídová, host valné hromady
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Co nového v nošem Klubu oktivních senior ?

O oktivitóch nošich seniorek jsem Vós již d íve informovolo no strdnkdch
Kobylnick ch líst . TenŤokrót popíši zojímavé setkóní spojené s besedou o

dechov ch kopelóch. Seniorky si na setkání v měsíci listopodu pozvoly
zdrovotně hondicopovoného mlodíko Joroslovo Volfo. Tento mlod muž mó

trvolé bydliště v Otnicích o studuje St ední školu pro Ťělesně postiženou
mlódež v Brně. Zajímavé je, na rozdíl od ostotních sv ch vrstevník , že v jeho
věku (20leŤ),zbožňuje dechovky o mó o nich i perfektní p ehled. P i pohledu
notvó p ijehovypróvěníop izpěvu jezeteln jehohlubok zájemotento
hudební žónr. OkomžiŤě má vesel o rodostn pohled o je št'osŤen, že našel
sp ízněné duše. Určitě by se s chutí okomžitě roztoncovol, kdyby mu v tom
jeho zdrovotní hondicop nebrónil. NejvěŤším p ekvcpením bylo p edevším to,
že když nóm vypróvěl o noší kobylnické dechové hudbě Zlot'qnko, tok
vpodsŤotě toho věděl více,než velkó čóst členek KLASu. Znónejen hudebníky
této kapely, ole podrobně i celou historii od počótku jejího vzniku. Rovněž umí
i jejich písně o sóm velmi pěkně zpívó. No vónočním koncertě Zlot'onky jsem
mu zakoupilo DVD o poprosilo manželku pono kapelníko, poní Hrdličkovou, o
doplnění DVD podpisy člen kopely. Toto podepsoné DVD jsem poslalo joko
dórek pod stromeček. Nopsol mi děkovn, dopis, vekterémpíše,že to byl pro
něho nejkrósnější dórek ,kter jej tok dojol o potěšil, že se p ímo rozplokol...
7e strany seniorek bylo vysloveno p óní, oby Joroslov p ijel opět zo nómi.

Další termín setkóní máme noplónovrín na t4. b ezna 2Ot1. Vě ím, že p íští
beseda s Joroslovem Volfem bude opět velmi zojímovó. P iklódóm fotografii z
nošeho setkání, které se uskutečnilo 2ó. listopodu 2010 - foŤogrofie je na

obólce.
10. prosince 2010 bylo společné setkóní s dětmi z Kobylnické družiny. Děti
doprovózelo jejích vychovotelko poní Bc. Petro Štefkovd. Bylo to opět
vyda ené setkóní,
Poslední setkání v roce 2010 bylo těsně p ed vdnočními svdŤky a bylo spojeno
s mol m dórkem o s neŤrodiční vónoční tombolou. Tombolo bylo p iproveno pro
všechny ztjěasIněné, koždó seniorko vyhrólo.
Na zóvěr bych chtělo poděkovot všem seniorkóm, které se pravldelně
z čostňují nošich setkóní, za to, že do Klosu chodí s chutí a že se i doma
zomě ují na pr běžny trénink poměti. Většina seniorek do fréninku paměti
zopojuje i svoje rodinné p íslušníky. P ólo bych si, oby nós chut' i optimisŤickó
nólodo provázela iv tomto roce. 

M

Aóroveň chci vyjód it poděkovóní zo podporu ze strony obce. Děkuji zo
umožnění kopírovóní moteriól pro noše provídelnó sezení o zo ochotu p i

zojištění dqlšího sŤolu o několiko židlí do klubovny zo knihovnou. Noše ody se
rozr stojí. Zveme dolší zójemkyně o zójemce, kte í chtějí zpomolit proces
stórnutí sv ch mozkov ch buněk, Jokékoliv dolší informoce vdm ochotně
podóm.

Pokuste se o trénovóní Vaší paněti faké, p ípadně míižete zapojit Vaše
parfnery nebo děti. Zde uvódín jako p íkhd malou ukózku z fréninku naší
paněti:
pŘesmyčry nvžsrÝcu A žensr cH JMEN:
P eskupte hlósky tok, oby z každého ,,popleteného" v rozu vzniklo mužské
nebo ženské jméno.
íruvnupn
xÍmnoyn
RISLOMÁVÁ
pĚšruÁr
BLIÁZEÁTE
cHRÁDIR
vN^zAz
ÁKHvIDE
LÁPNEoÁ
HRÍMDÁROÁ

zdenka kqrmozínovó

Zoráva ze Supervize KLASu Kobvlnice dne 24. 1. 2011
Počet častníkť, 17 žen + 1 animátorka, host dnes navíc pan starosta.
Tento KLAS mne vždy p ekvapí sv mi nápady - dnes je to ,,hymna" KLASu.
Složená jednou z častnic na motiv,,Rolniěky":

Sláva už je zas, seniorek ěas,
protože jsme čupr holky, íkáme si KLÁS!
Všeho necháme, honem spěcháme,
dozvědět se něco, co už dávno neznáme.
Jak ten čas byl, jak se vyda il,
co nového, směvného, t den p ipravil.
Jsou tu p esmyčky, kvízy záludné,
na všechno si naše pamět' těžko vzpomene.

15



Vítání, zdravení, ruky podání, tímto nám dnes začíná každé setkání.
Rády si zasednem na svoje mísía s pamětí se dáme v boj, to je věc jistá!

P ed vánočními svátky měly mezigenerační setkání se školní družinou a také
posezení, kde byla nápaditá tombola. tJčastnil se i pan starosta. Podpora obce je
velice vidět a KLAS je zde velmi vítan , Pan starosta si ,,posteskl", že by bylo
pot eba ještě něco vymyslet pro muže - do místního KLASu chodí jen ženy.,.
Každá z nich však KLASové aktivity proživá spolu se svl mi rodinnyimi p íslušníky
- vnuky, manžely - a společně si procvičují: nap . rikol z minula byl - na písmena
abecedy sestavit názvy emesel, pak se besedovalo, kdo kolik jich vymyslel.

Rozcvička - protahovací cvičení, vede jedna z ričastnic!
Starosta zve seniorky kzapojení do spolupráce, Kometa hokejov klub -
Kobylnice založené na oboustranné propagaci, teď soutěž v dortech na toto téma,
Seniorky dostaly pozvánína 13, 6, do brněnského KLASu na společné tance
v sedě a také na Den pro seniory v květnu do Olomouce (od CRSP),
Animátorka p idává možnost mezigenerační spolupráce nad sběrem a sušením
bylin a ovoce a tip na trénování paměti na doma - ,,moje životní povolání" -
sestavit si doma osnovu a pak povyprávět - a hned vysvětluje, že se tomu íká
storytelling...
Vi bornou a vždy zábavnou aktivitou bylo také poznávání hmatem.

KLAS Kobylnice, dá se íct, opravdu zako enil ve své obci- drikazem je, že
p ichází nové ženy a atmosféra setkání srší nápady a p átelskou
atmosférou.

Zapsala:DanaŽižkovská, CRSP p i Biskupství brněnském

počnsí v pnůnĚrru noru zoro

Počasí v roce 2010 bylo plné vjlkyv a to jak teplotrrích, tak i srážkov ch. Lze jej
označit jako rok v jimečně vlhk a chladn ,.

Jižpwní den roku 2010 nás vítal deštěm a teplotami kolem 5oC. Po další lednové
dny už byly teploty mírně pod nulou s občasn m slab m sněžením, 8. ledna
následovalo silné sněžení s prudk m nárazoťW větrem po cel den, Derrní
teploty klesly na -3oC a noční až na -|loc. V noci nastal prudk rwat v
povětrnosti. Celou noc pršelo. Do rána bylo všude náledl. Námraza zprisobila i
v,padek proudu v obci. Po další lednové dny se denní teploty pohybovaly mírně
pod nulou a ke konci měsíce ukazoval teploměr až -9oC. Nejnižší teplota -21'C
byla namě ena v noci na 27 ,ledna. V nryběhu měsicri ledna i rinora občas sněžilo
a udržela se malá sněhová pokr, vka. Unor nás vltal mtaziv mi rány s nízk mi
teplotami 0"C až -1loc. Ve druhé polovině rinora teploty vystoupily p es den až

16

na *10oC, v noci pak klesly opět pod nulu. V b eznu se počasí projevovalo
podobně jako koncem nora. Občas padal sníh a v noci šly teploty mímě pod
nulu. Celkově se první t i měsíce roku dají označit jako dlouhá zima se sněhovou
pokr vkou.
Zbyvajicí část roku byla plná teplotních v kyv s nezvykle časf mi srážkami.
Letní obdobi se vyznaěovalo také čast mi zvraty jak v teplotách, tak i ve
srážkách. Celkově spadlo za rok 738 mm srážek a za vegetaci 588,7 mm.
Padesátilet prťrměr srážek naší oblasti je 566 mm za rok a 368 mm za vegetační
období. Na srážky byl nejbohatší měsíc červenec s hrnem 139,7 mm a nejméně
srážek, ato l4,9 mm, spadlo v b eznu. Nejvíce vody v celkovém množství 64 mm
spadlo p i bou ce v noci ze23. na24. července. V pororrrrání s rokem 2009 spadlo
celkem v roce 2010 o 130,2 mm více srážek. Za vegetaci, oproti roku
píedcházejicímu, je to dokonce o 247,9 mm více. Pruměrná denní teplota v tomto
roce je 8,9oC. Nejvyšší denní teplota *36oC byla namě ena 14. července a
nejnižší teplota -2I,3"C namě ena v noci na 4. prosince. Nejchladnějším měsícem
byl prosinec. První sníh padal 29. listopaduo ale Vánoce opět nebyly se sněhovou
pokr vkou.
Tabulka uvádí p ehled množství srážek a prťrměrn ,ch denních teplot v

roku 2010.

Rok 2010 Srážky celkem v
mm

pr měrná denni
teplota v oC

LEDEN 39,4 -) 1

UNoR 25 1,1

BREZEN 14,9 2,3

DUBEN 51 9,9

KVĚTEN 138 13,2

čpnvBN 81,5 18,2

čBRvBNBc I39,7 2I,7

SRPEN 94,5 l8,5

ZARI 84 14,5

ŘírBN

LISToPAD

88

34

7,9

8,1

PRoSINEC )1 1 - 3,9

Zpracováno dle podkladri Ing.Václava Karmazina
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pooĚrovÁlqí:

Děkuji členrim Sboru dobro.v,gln ,ch hasičri Kobylnice za pomoc p i ripravě ledové
plochy na rybníku pana V$,{,, e. Jedná se o tyto členy Sboru: Trima Zdenék,
Ladislav Votápek st., Pavel Stďpánek a Karel Klaška ml.

Josef Vičar

Rada obce Kobglnice uděluje poděkoudní
panu Josefu WČAROW

za 7pšstupněni a ťtdĚbu ledoué plochg

BECr'PTJ NA RťIZ.,N Á poH.ošTĚNí:

Bo\ilLE
2 l bílého vína
1,5 dcl rumu
1-2vanilkovécukry
15 kávov ch lžiček c;.;J<ra(záležína sladkosti vína)
0,5 l obyčejn é žluté sodovky
Ovoce - broskve, mandarinky, ananas, hrozny, kiwi - vše nakrájené na kostky.
Nejlepší je použít ovoce z kompotťr v plechovkách, šťáva se použije také. Ovoce
necháme vychladit.

POMAZÁNKA ZE ZELÍ (\.j,borná je na chlebíčky)
1 sklenice zeli-vyprat anakrájetna drobno
3 vejce uva ená natwdo
20 dkg měkkého salámu (nejlépe šunkového)
3 - 4 troj helníčkové smetanové s ry
tatarská omáčka (1 sáček)
3 menší cibule
Zeli rczetíit se s remo p idat na kostečky nakrájen salám, vejce, cibuli, tatarskou
omáčku, sril, pep azamichat.

rÁnrorrÝ sALÁT
50 dkg kabanosu nebo špekáčkrl
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4 cibule
nálev:
4 polévkové lžíce octa
4lžice oleje
4lžíceho čice
4lžice kečupu
4 lžice worčestrové omáčky
8 lžic vody
pril lžičky soli
pťrl lžičky chilli ko ení
p l lžičky papriky
Postup: cibuli i špekáčky nakrájíme na měsíčky, dáme do mísy a promícháme.
Nálev rozmicháme, sva íme a po zchladnutí vše smícháme a dáme vychladit.

Tyto ově ené recepty p edklódá paní Masta Vičarová.

Silvestr 2010

Kukončení roku 2010 a pivítání nového roku 2011 po ádala restavrace ,,Za
Kovárnou" v po adí již čtwtou silvestrovskou zábava. O tom, že je tato akce
občany Kobylnic viténa, svědčila opět vysoká návštěvnost nejen našich
spoluobčanri. Vyjma skvělé hudby, bohaté tomboly a pěkného prilnočního
ohňostroje, o kterjz se postaral pan smetana a timto mu velice děkujeme, skvělou
zábavu a zp íjemnění silvestrovského večera zajistily sv m vystoupením

,,Mažoretky z Kobylnico' a p ed prilnocí se nám p edvedly a o veselé vystoupení
se postaraly místní ,,Masotetky".
Dovolte nám proto, abychom touto cestou znovu poděkovali všem vystupujícím
za p edvedení nevšedního zážitktt a p edevším za ěas a risilí, které tomuto
vystoupení věnovaly. Velkjl dík pat í p edevším paní Janě Poláčkové, Lence
Benešové a Haně Valachové, které zajistily vT obu kost, mri a choreografii, dále
děkujeme za aktivnl ričast paní Lence Mazalové, Daniele Zlatkovské, Renatě
Váwové, Haně Smetanové a Janě Knotkové.

Chtěli bychom dále poděkovat panu Karmazínovi a Josefu Vičarovi, kte í se
ujali vybírání vstupenek a prodeje losri do tomboly. Děkujeme také sponzor m
tomboly Silvestra 2010, kter mi jsou p edevším: manželé Poláčkovi, Lenka a Petr
Benešovi, Smetanovi, Bedná ovi, Zlatkovští, paní Vávrováo slečna Jarmila
Kučerová, MS ODS Kobylnice a další.
Dovolte nárn, abychom Vám všem pop áli v tomto roce hodně zdraví, osobních i
pracovních rispěchri a spoustu kulturních, společensk}ch a sportorrnich zážitktl
v naší obci.

Na brzkou shledanou se těší restaurace ,,zaK.:ovámouoo.
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Psi jsou nejoblíbenějšími domácími mazlíčky. D íve měli lidé psy p edevším
proto, aby hlídali jejich dům. Dnes jsou součástí rodiny. Hrajeme si s nimi,
povídáme a chodíme s nimi na procházky.

Po ídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně i mnoho
povinností, Pokud pes zpťrsobí škodu (na věci - rozkouše
věc, na zdravi - pokouše někoho), je majitel psa za tuto
škodu odpovědn . Z právního hlediska se majitel psa
obecně stává odpovědn m za chování svého psa.
Náhubek by měl b:t tedy nepostradatelnou součástí
každého pejska e, Měli bychom jej mít vždy s sebou, ať
už je náš pejsek problémov. nebo ne, Nikdy nevíte, co
se stane a jak váš pes zareaguje, Napadne-li pes
člověka, hrozí majiteli psa pokuta dle zákona o
p estupcích, jedná se o p estupek proti občanskému
soužití,

Proto bychom měli dbát na to, abychom venčením sv ch pejskti neohrozili
zdraví člověka nebo jiného zví ete.

A na závér pár kuriozit:
Nejdražší pes světa je Tibetsk; mastif, kter byl v Číně prodán v p epočtu témě
za 10 miliónrj korun.
Nejstarším psem na světě byl ovčáck pes Bluey z Austrálie, kten se dožil 29 let
a 5 měsíc .
Nejdelší psíjazyk má Boxer Brendy z USA, jeho jazyk mě í 43 cm,

za obecní ri ad Jaroslava urbánková

Kobvlnická DVD

Na obecním ri adě je možné si objednat DVD s názvem Kobylnlce 20í0 aneb vldea
z infokanálu. Na těchto 2 discích jsou nahrána videa, která byla za uplynul rok pouŠtěna

na kobylnickém infokanále. Cena kolekce činí 80,- Kč. Tato videa je také možné shlédnout
na internetov ch stránkách obce v sekci Videogalerie

Sběr odpadri
Sběr velkoobjemového a nebezpeěného odpadu a elektropffstrojri proběhne
v sobotu 2. dubna v době od 9,00 do 12,00 hodin na parkovišti za víceričelov,m
h ištěm
Bližší informace budou včas oznámeny na plakátcích a ne webov ch stránkách,
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Jarní rfiklidoq den
Každoroční riklid okolí naší obce se za pŤíznivého počasí koná v sobotu 9. 4.

2011. Stazje v 8,30 hodin u hasičské zbrojnice, kde se rozdělíme do skupinek
tak, abychom posbírali odpadky po celém okolí naší obce. Po skončení riklidu, asi
v 11,00 hodin, dostane každ brigádník na Vl letišti douzovanou debrecínku.
Na tento den zveme opět všechny, kte í chtějí p ispět k tomu, aby byly p íkopy,
remizky a polní cesty v našem okolí zbaveny odpadkri. S sebou si vezměte
pracormí rukavice a chuť do práce.

Za Komisi životního prost edí Alena Ulbrichová

Ákce Komise pro děti a mlódež:
2l.b ezna 2011: Světluškov,pr vod no vítóníjaro,
2l,-?3. dubno 2011: Koby|nické hrkání,
bližší informace se dozvíte vždy bezprost edně p ed okcí z plokótk , hltíšení o

webov ch strrínek obce.

* t zo Komisi pro děŤi a mládež Petro Štef kovd

Prochózko pro děti ke ,,T em doubk m"

Prochózku noplónovolo Komise živoŤního prost edí Rody obce Kobylnice no den

2t. 5, ?Otl, Je vhodnó pro děŤi od óti let, mlodší se mohou zrjčostniŤ zg
doprovodu rodič . 5roz je u obecní lípy noproti pomníku podl ch v 14,00 hodin.

Odtud se vydóme ke h biŤovu , dóle cestou od splovu ke ,,T em doubk m" o po

polní cestě pod Borkomi zpět do vesnice. Pro děti jsou p iproveny hry
v p írodě a závěrečn Ťóborók s opékóním špekóčk , které dosŤonou všechny

aičastněné děti. P edpoklódon nóvrat zprochózky jev t7 hodin.
Áleno ulbrichovó



Kolem okolo Bodamského jezera
v termínu od 17. 8. do 21. 8. 2011

Pro rok 20lI jsme pro Vás p ipravili cykloturistick úlet po jedné

z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě, a to kolem Bodamského jezeru. Oblast se

vyznačuje píizniv m klimatem, krásnou p írodou a mnoha pamětihodnostmi.
Jezero se nachází na zemi t í stát - Německa, Rakouska a Sv carska. To pro

nás p edstavuje delší jízdu autobusem, asi 14-15 hodin, a také vyšší cenu za
dopravu - 2250 Kč na osobu. Autobus nás bude celou cestu doptovázet a

poveze naše věci,
Odjezd z Kobylnic je naplánován na st edu 17, 8, Z0lI na 4, hodinu ranní,

Autobus s p ívěsem nás dopraví do města Uberlingen v Německu, kde bychom se

po p íjezdu ve večerních hodinách ubytovali v kempu.
Odtud ltž bychom ve čtrrrtek ráno putovali po cyklostezce směrem
k Friedrichshafenu, kde mrižeme navštívit muzeum vzducholodí Zeppelin. Po
ujetí asi 55 km bychom p enocovali v kempu Iriswiese u německého
kressbronnu.
V pátek si prohlédneme historické ostrovní město Lindau. P ejedeme do
Rakouska, kde najedeme asi 30 km. Nenecháme si ujít prohlídku města Bregenz.
Po ujetí asi dalších 30 km dojedeme do šv,carského Arbonu, kde zakončíme den
v kempu Buchhorn.
Další den, v sobotu, se vydáme p es Romanshorn do Kostnice (Konstanz), Po
prohlídce budeme pokračovat směrem k ostrovu Reichenau s klášterem. Nakonec
dojedeme do města Radolfzell, kde po ujetí asi 60 km naložime sebe i kola do

autobusu a p es noc pojedeme zpét domri, kde bychom měli b t vnedělních
dopoledních hodinách.
Spát se bude ve vlastních stanech. Stravování a nocleh si hradí každ sám, Ceny
v kempech se v Německu pohybují kolem 5 , za stan a 5 , za osobu. Ve
Šv ,carsku jsou ceny l0 CHF za stan a 8 CHF za osobu.
Počet 33 írčastník je limitován p ívěsem na kola. P ihlášky včetně zálohy 1000
Kč na osobu se budou p ijímat na OÚ do konce dubna. Doplatek za dopravu se

bude vybírat měsíc p ed odjezdem. Bližší informace podá Milan Ulbrich, Na
Návsi 4 nebo na telefonu 776 642 600.

Za Sportovní komisi Rady obce Kobylnice Milan Ulbrich
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Obec Kobylnice hledá

FOTOGRAFA a KAMERAMANA,lj;'' kter by dokumentoval obecní spoleěenské akce,

Zájemci se mohou hlásit a informovat u pana starosty na tel. 606 766 476.

Obec Kobylnice
vás srdečně zve na

OBECNÍ ZABIJAČKU.
Zabijaěka se uskuteční 26.3.2011od 8,00 hod.

Bez p ímé porážky pašfta
na V letišti p ed sokolovnou.

Poukázky nazabijačkové v robky se budou prodávat
9. 3. - 17. 3. 2011 u paní Poláčkové,
Na Návsi 59, vždy od 16 - 19 hod.

Cenajedné poukázky bude 130 Kč, poukázka bude nazabijaěkov,guláš, va ené
tnaso nebo zabijačkovou sekanou a cca 30 dkg tlačenky.
Dále bude možno si p ikoupit poukázku za 35 Kě na cca 40 dkg jelitového nebo
iitrnicového prejtu, p ípadně po dohodě kombinovat,
V p edprodeji si budete moci zakoupit i poukázku na 1l černé polévky á l5,- Kč.
l' ípadné up esnění informací proběhne p i prodeji poukázek.
V robky zakoupené na poukázce budou zajištěny a budou se vydávat do 14 hod.
P i zakoupení celé poukázky - sladk moučník zdarma,
Program pro děti zaěiná v 11 hod.
Prodej občerstvení s domácími koláčky a hudba na dokreslení atmosféry
zajištěna.



NAŠI JUBILANTI

Y znamná životníjubilea vpnmí polovině r.2011 (leden
oslaví tito občané:

- červen) oslavili a

50let
Daňková Eva
YymazalZdeněk
samková Marie
ulbrich Milan
vašíčková světlana
Fatková Dana
veverka vlastimil
Drlíková Miroslava
Klaška Rudolf

60let
Valnoha Jan
Fárníková Januše
kleinová Jana
ondráček Miroslav
čandrlová zdenka
vudiová Rrižena

70 let
Chlupová Jarmila
Ju inová Anežka
Beneš Alois
vrábel Jozef
Ládi Karol
Rudolecká Rrižena
vrábelová Anna

80let
Budík Ladislav
staňa Ladislav
staňová Božena

81let
Štcpánková Zde l<a
Jadmá Marie
Svoboda Jan
kučerová Ji ina
Bedná František

82lret
Jadm;i Ji í
Špondr Zdenék

84let
Vymazalová Marie
Vlachová Rrižena
Ji íčková Marie
Štěpanek Rudolf

85 let
šafránková květoslava
Mrkvicová Drahomíra

86let
vašíček František

87 let
Floriánová Božena

88let
Horňák Basil

90let
Handlová Ji ina
Bílková Ludmila

Jubilantrlm blahop ejeme!

Strónko pro dětí

'ffi o,

Jqrní bdsničko o nóvod ke cvičení proŤi jqrní nově

Podívej se, tómhle v trávě, (d ep, rozl.rlížeŤ se)
kytičko vyrostlo právě, (z d epu clo sŤoje)
čechró si zelenou suk, nku, (stoj snožmo, ruce v bok, krouŤ,it zndačkem)
protohuje si borevnou hlavinku (sŤoj roznožmo, opaŤrně noklcínět hlovu)
K sluníčku lísŤky notohuje, (stoj rcrznožmo, ruca nntnhnvnŤ nad hlavou)
ješŤě se ospole protohuje, (-//-)

,,&
ť} 

,l5

no louce není jedínó,
protožajoro už začíná.

(stoj snožmo, hlavclu NE)
(sŤoj snožrno, ruce. clělnjí valkd kola p ed
Ťělam)
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Ve dneclr l._ l4.ledna 20l l proběhl již jederráct_i ročník T íkrálové sbirky, Tato charitativní akce je nedílnou

součástí tradice. ate preaeusi,ri pá;iri"il, aobré vrite a pozitivních hodnot, které urrrožňuje ve ejnosti podilet se

spolu s Clraritou na pomocl .oiiálrrc slab;y'm a znevl hódněnl nr, nevyléčitelně nenocn;inr, mládeži a rodinám

v ttouzi,
potěšující je, že rra svě enenr rlzenri rrrod ického a rosického děkanátu se do koledování rok od roku ochotně

zapojuje stále více dobrovoŇkfr z ad dětí a dospěl;ich. Letos ténrě 1600 koledníkri vytvo ilo 40l

kolednick ch skupirrek. Všerrl koledníkrjnr, vedoucim skupinek, místním asistentum pat í velké poděkování,

neboť rrezištně věnovali *ťrj"č;, ;; |'.orpj"n pomoci drui m. úsilí vyna1ožené koledníky je neocenitelné a

velnr sijcjich pornoci vážínre.
Velice děkujeme také všem áá.. r-,-,, kte í vlídně p ijali koledníky a prost ednictvím CharitY tak P isPěli na

společnou potrroc nrnoha pot ebrr nr.

Ž'"ral,nipoaět*ání pat itaké kněžím za pomoc a duchovni podporu sbírky,_

Celkovy v těžek Tíkrál."é;;í.ky 20il vregionu_p,i.oinoiti oblastní charity Rajhad činí rekordních

2 457 250 Kč, což |e o l78 466 Ká více než v ňinulém roce. Vzrustající štědrost dárcri je pro nás d kazem

dťlvěryalzezrri vyčístvíruvdležitostapotebnostpomáhatdruhm.prostedkyzTikálovésbírkyjsou
v;izttanln trr zdrolerrr tlnancovaril |oskytovanlích.sociálních služeb. zvláště vdobě nep íznivé ekonomické

.iruu.., kay dochází k poklesu dotací na provoz těchto služeb,

65% vltěžku letošni sbirky 
-oblust,ri 

cirarita Rajluad použije na projektY, které P isPějí k zajiŠtění Provozu,

zkvalitilění a rozší ení nabitiky poskytovarr ch sociálrrích služeb, kter mijsou:
_ D nr léčby bolesti s rrurpi.",r, sv. Jósela v Rajhradě_ posk},tuje komplexní odbomou paliativni péči

nevyléčitelně nenocnylil uiia.n t.pi"i. chronick:ími bolesinri id .u"..n na zachováni lidské dristojnosti a

vyt;á eni atnrosfery kÍidu a porozunění pro umírající a jejich blízké,
_ N{obilní hospic sv. .tana v Ralhradě_ poskyrujó rp""iuiirouunou domácí hospicovou póči, která vycházi

vst íc p ánílrr nevylóčitelně 
-;;ilŇ.'riaÁ 

itr,auit korrec svého života v domácínr prost edí se svou

rodinou a blízk mi. sruzta;" za.;iirována multidisciplinámím t nlenl nep etržitě 24 hodin 7 dní v t,, dnu,

_ Charitní ošet ovat lská;i"zni, Ř"in*o- terénní služba zalisťu.iici odbomé zdravotnické v; konY lidenr

sakutnln] nebo cluonick rrl onemocněním vjejich donrácinr prostedÍ, vČ. zaPrijČení komPenzaČních

ponrricek
_ charitní pečrrvatelská služba Rajhrad_ poskytrúe odborn korrrplex pečovatelsk; ch služeb umožňující

serrtor trr, osobárrr se ,a."r*rr"i po.tiz.ni. á handicapová,r rn zdiivodu,ztráty soběstačnosti zachovat

kvalittl života v prost edí svého doniova na základějejich individuálníclr pot cb.

_ orlbtlrné sociáltri pora<lenství _ poskytuje p ínrou pomoc liden-r p i Ťcšení,jejich sociálních problém ,

nabizí kornplexni irr-fonnace ke zvláánutisoučásné nep íznivé situace ajejínu zlePŠenÍ,

_ Nízkoprahovc ..nt.u-'1.o- .rea.z 
" 

Zior"chovících_ poskynrje zánemí .a 
odbomou pomoc mládeži

v obtížn:ich životních siruacích, u kterych jsou p ítomny fakiory pro vznik sociálně nežádoucích jevťr,

Další prost edky z T íkrálovó suirty uraou vcnouány á podpóru a rozvoj činnosti famich charit, osobám

v tíživé životní situacl a pro pirň"J zírJ" ,.t, karastrof na humanitánrí pomoc v českó republice a zahíanič1

lng.17ana Běleht-udctl,ťt - kor,lrclinťttorktt T ih,álol,é sbít"b,Oblaslní charit1l Rajhrad,l,vlr,t,lnritutzlihrLul,t,:

KoNEčNÉ VÝSLEDKY rŘíxnÁlovÉ SBíRKY 2011, - ocH RAJHRAD

v těžek k 2o.1,20xx : 2 457 250 Rč

Rozpečetěno pokladniček: LOO% li.42l ks

Celkov,i počet použit ch pokladniček:401 ks

!-o 44 ,pOlí.(. 2o 1o poV(.,

Mod ické děkanství
]lažovice 36 043 35 909

]lučina 5026,] 1( 40 805
]íatčice 9 795 t 7 564 1

1olubice 26z47 z8t63
1ostěnlce 14 989 q 14 439
{rUšoVanV 13 50c 1 15 ooc 1

Ii íkovice 34 939 34 o44
(obylnice 31 109 29 06 A

(ovalovlce 24 67! 19 37s
(upa ovice 7 37! 1

Medlov L6822 15 80!
vlěnín 32 98C 29 90! 6

vlod ice 67 539 1l 58 52( 8

Vlokrá 56 a24 1 54 7oE L4

loíavanv 67 53i 75 74í
vloutnice 4L o32 7 37 !7
,lebovidY 19 0o( L4 t2(
,le5vačilka 70 64i t0 281
,losIslav 37 53! 30 78]

)patovlce L7 23! 14 361
f, echov 77 35í L2 80 09( 1(

Jtmaíov 9 989 l 10 28: 1,

)odolí u Brna 37 80 33 81, 4

]opovlce 9 477 7 792
)ozo ice 66 983 1 65 t7(, 13

)race 31 303 27 45l 4

Prštice 25715 229L1 3

Raihrad 54 868 44 30(

laihradice 19 32c 2029l
iilt]vkv 21 818 2746i
llvlce 30 759 33 86í
iobotovice L4 273 t3 52l
iokolnice 44 99e 43 991
)vrovlce 4L 672 7 32 778
ilaoanice 126 474 7 Lo7 246 15

relnice 4227i 4 34 815

esanV 33 01( 26 851
varo2na 27 o3c 29 268
jiezd u Brna 75 585 13 77 249 t3

/elatice 26 508 25 346

/iničné Šumice 32 01 30 02(

'oikovice 26927 2 2486!
atčanv 28 51c 35 23(

Želešice 34727 29 7ol
lidlochovice 59 651 1 57 256 11



Hódonkv sudoku z minu!ého číslo:
V minulém čísle byly uve ejněny 2 souIěžní hódanky a ? soutěžní sudoku. No

soutěž odpovědělo celkem 6 souŤěžících z toho jeden ze Šloponic, všichni

neodpovídoli no všachny soutéže, ole, o Ťo bylo p ekvopující, všichni odpověděli

no hódonku Alberta Einsfeinq a všichni spróvně. Spróvnó odpověd' znělo tokto:

,,Rybičky chovó Němec," Vypodó to, že Kobylnica o Šlopanice nemají nouzi o

geniální obyvatele.
Vzhledem k malému počŤu soutěžících obdrží naly ddrek všichni rjčostníci:

Alois Fíolo, Jormila Oarlíkovó, Martino Trhlíkovó, Frontišek P erovsk, ,

Borboro Bohóč kovó, VlosŤimil Jetelino,

Dnďní sudoku není soutěžní, ole k procvičení,.mozkov ch zóvif " určitě
p ispějel

Inzerce:.

Změnou dodavatele elekt iny a plynu
ušet íte i několik tisíc korun ročně

Q rt"ri dodavatelé energií mají nejv hodnější ceny?
O lutei.ou nejlepší nabídky ve vašem regionu?
O r* r"."n, energii změnilyve srormání s těmi loňsk .mi?

Nabízíme optimalizaci ceny za energie, neboť každ ,rok je o několik % zra šena.

Možností je odebírat bez podmínky se zavázat na dobu určitou elekt inu a plyn
od tnt. alternativních dodavatelri, kte í nabizi stejně kvalitní služby jako
majoritní dodavatelé (E.ON, RWE . .,). Lze pniběžně měnit dodavatele i během
2let, jak není zvykem p i upsání se na smlouvu. Sjedin:fm rozdílem konečné
ceny pro zákazníka.

Všechny elektrické a plynové rozvody zttstávají, stejně tak i elektroměr a
plynoměr. Změni se pro vás jedině dodavatel.

Se svynri klienty buduierne dloulrodobou spolupráci. Neustále sledujeme
encrgctick trlr cloclavatelri a poclle probíhajících změn aktualizujeme naši
nabídku.

Mezi naše spoko.|eIró klicnty pat í nap íklad: domácnosti, ťtrmy a sdružení z obcí
Kobylnice, Slaparlice, lJrrtit a tlkolí.

Kvaší analyze spot eby crrcrgií jc pot eba si nachystat faktury za poslední
vytičtování a praco.mík ji nezávazně a zadanno zpraclje, V .sledkem pro vás
budou zqímavá procenta rispory. Rozhoclnutí blde záležet na vás. Vě íme, že
spolupráce s nrámi bude pro vás p ílroseln.

Kontaktujte nás na adrese: optimal.energy@email.cz

Jan Barták
Táborská 112
Kobylnice
664 51
tel.:724 252 477
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Stavební firma FINO-Ing. Novotn Vladimíro Wolkrova 4 Brno,
má ve stavěném bytovém domě v Kobylnicích volné 3ks byt 3KK
a jeden ks byt 2KK.
Dokončení do srpna 20tl, komplet stavba na klíč,
možno zajištění hypotečního rivěru, ručení vlastním bytem, platba p i
p edání bez záloh, cena od 1.996.000,- 2.557.000,- Kě vše do osobního
vlastrrictví.
lnformace na tel. 547242320, WWW.finobrno.cz
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NOVĚ OTEVŘENO
Prodej sudov ch ěervenlich, bíl ch i ružov ch vín

ze známé velkopavlovické vina ské oblasti.
P ijďte ochutrat avybrat si z 10 druh v born ,ch vín.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Pavlíková Marie, Pavlíková Silvie

Ťlireu26!,práce
Te|z 720 1,69 2t9,774 993 990

Email: TSFN@email.cz
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PODĚKOVÁXÍ
jednotce liboru dobrololn ch h4liič obcc

KOBYLNlCE,"'

30

zrobětari&riĎp iáchd í .hpr.clth.ltlť,ld.cttr{ kópovod í

I nr d40i olon}3ct{lo lni. t rN? 
'illo

;" \ri'r \
l \ llfrd,É7lBlhJ]{lll ' hnful,ib íds+.h,,!a. l,



SiJuc,srr 2úl{}

,\ ícÉkrm títr;lrs


