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čas k ohlédnutí

Zdá se mito jako pár q dnri, co jsme schvalovali rozpočet na letošek, a p itom už
je to cel ,rok a je dob e podívat se, kam jsme se dostali s našimi záměry.

Podle mého názoru se členové zastupitelstva, rady, v}boru i komisí zapojili do

činnosti podle očekávání a rok po volbách mrižeme konstatovat dobrou práci
všech. Pokud má někdo jiny názor, prosím, at' mi sdělí svoje návrhy na nápraw.
Občany ale asi spíše zajímá, jak se vyvíjí všechny investiční akce, ať už ty
rozjeté, které je vidět, tak i ty, které vidět nejsou nebo se zatím p ipravují.
Takže nejd ív snad k tomu, co se již poda ilo. Po několika letech lísilí
p edchozího vedení obce se E-on pustil do první etapy p eložky distribuční sítě

z venkovrrího vedení do zemního kabelu. Tato etapa se t kala návsi od hasičské

zbrojnice k ulici U Mllina a ulice U Ml na ke k ižovatce Ponětovická, U Mlyna,
Táborská.
V červenci bylo rozhodnuto, že stavba bude zahájena po hodech, a podle

p edchozí dohody bylo umožněno, aby obec do v,kopu uložila kabel pro ve ejné

osvětlení a firma NetFree chráničku pro optokabel. E-on s p ípoloží souhlasil za
p edpokladu, že práce na těchto kabelech provede stejn , dodavatel. Nakonec se

poda ilo dohodnout, že obec nebude platit ani v ,kopové práce pro kabely za
p edpokladu, že zajisti konečnou írpravu povrchri po realizaci. Tímto zprisobem
jsme ušet ili asi 540 tisíc Kč. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kte í si
sami položili chodníky nebo upravili záhony p ed domy. I jejich p ispěním obec

ušeťila další náklady.
Dnes jsme v situaci, kdy elektrické p ípojky i ve ejné osvětlení je již nějakou

dobu bezproblémově funkční, i když ještě ne zcela hotové. Dodavatel stavebních
prací musí dokončit demontáž starych zbytkri vedení a taky dokončit práce na

ve ejném osvětlení. Z našeho pohledu je t eba ještě doplnit jedno speciální

svítidlo u p echodu pro chodce a instalovat dva reflektory, které mají nasvětlovat
zvonici na návsi. Taky je pot eba se ídit světla tak, aby hlavní proud světla mí il
na vozovku ane až za obrubníky.
Vedle této velké akce jsme ještě u dodavatele objednali práce na d íve započafj,ch

risecích ve ejného osvětlení a to na ulici Sokolnické aZa Humny. Na těchto dvou
částech byl p ipraven v zemi kabel, kterj,, bohužel, v mezidobí zloději barevn}ch

kovri částečně poničili. Na těchto dvou secích dnes již máme osazeny sloupy, ale

nejsou doposud elektricky propojeny, a proto si obyvatelé těchto dvou ulic ještě

neužívají komfort lepšího osvětlení tak, jak jej známe z návsi.
Další součástí této stavby byla i p íprava na optokabel, po kterém by se

v budoucnu měl do všech p ipojenych domácností ši it televizní kanál a měl by
mít i lysokorychlostní intemet. Firma, která tuto část stavby provádí ve své režii,
zatim nezv\ádá riplné dokončení akce, a tak i v tomto riseku budeme televizi dál



sledovat ze zavěšenych kabelri. v okamžiku, kdy bude E-on dokončovat
demontáž starych sloupti, dojde k p evěšení kabelri na sloupy nové tak, aby
nebyly p i je ábnick}ch pracích vjejich těsné blízkosti potrhány a aby nebyl
p erušen déle než na několik hodin televizní signál.
P i vŠech těchto pracech došlo k odstranění rozvodri obecního rozhlasu, proto
ešíme v současné době doplnění systénru obecního rozhlasu novymi

bezdrátov mi hlásiči tak, aby zase všude v obci bylo slyšet hlášení. yim, že
někte í naši obyvatelé ani o ve ejny rozhlas nestojí, ale obec má povinnost
v krizovém íizeni zabezpečit plnou informovanost obyvatelstva o mimo ádnych
událostech a zp sobu jejich nápravy. Tento systém se udržuje funkční dokonce i
v městě Brně, kde ale samoz ejmě neposkytují rozhlasem informace místního
charakteru. Pokud vše dob e dopadne, bude rozhlas funkční ještě do konce roku.
Myslím, že většina našich obyvatel zaznamena|a. že se poda ilo v letních
měsícich vybudovat nové dětské školni h iště, které bylo 3. íjna za krásného
počasí a velmi bohaté návštěvnosti slavnostně otev eno. Na tomto místě je
pot eba vyslovit díky Nadaci Črz. která poskytla dotaci, a dále panu poslanci
Husákovi z Těšan, ktery nám pomohl projit všemi obtížemi p i vy izováni dotace.
v tomto ohlédnutí je samoz ejmě nutné zminít se o naší základni škole, p ecl
rokem jsme p i schvalování rozpočtu p edpokládali, že se sjejí nástavbou začne
letos o hlavních prázdninách. situace se ale qzvinula nakonec jinak. Realizace
narazila na nedobry pruběh projektováni a vy izování stavebního povolení a to
t eba i s ohledem na r,l,jád ení dotčenych orgánri státní správy. Nakonec se rada
obce rozhodla změnit celou koncepci nástavby tak, že se p ipravuje nástavba
nikoli na p vodní hlavní budovč, alc na dvornim k ídle mate skó školky.
Doufáme, že tady vylrovínrc všcm, ktc í naji tlo včci co rnluvit, tcdy hygicnč,
hasičrim i památká nr, a vč ímc, žc stavcbní prlrcc sc započnotr už na ja e
p íštího roku.
Zhruba stejně obtížná sitt"titcc jc vc vy,iztlvllní attttlbtrsovych zastitvck na ulici
sokolnické. Jednáni probílra.ii rrž od .jara lo rskóho rtrku a dncs máme hotovy
projekt, _ktery se kvrili postupnym nárnitkánt zc strany clopravního inspektorátu
Policie ČR několikrát p epracovával. Ukazuje se, že není rnožné vyprojektovat
zastávky v souladu s normami, protože se prostě mezi současnou zástavbu,
k ižovatky a terén nevejdou. v tuto chvíli leží žádost o povolení v ,jimky z norem
na policejním editelstvívpraze a na ministerstvu dopravy. p esto doufám, že i
k této akci se v p íštím roce dopracujeme, a v návrhu rozpočtu jsou na ni
plánovány penize.
Jak je vidět, něco se da í dob e a něco méně. Mriže nás ale těšit, že se v letošním
roce i p es ťrtlum hospodá ství a omezení ve ejnych prost edkri nakonec poda ilo
získat následující dotace: pril milionu na nástavbu školy a tyto peníze m žeme
použit i v p ištím roce, 150 tisíc korun na ve ejné osvětlení a 25 tisíc na vybavení

zásahové jednotky hasičri, to vše od Jihomoravského kraje. Dále od kraje
prost ednictvím dobrovolnych sdruženi obcí Cezava, resp. Mohyla Míru vice než

68 tis, Tyto prost edky byly použity na projekt autobusov}ch zastávek a na

doplnění mobiliá e obce, tedy lavičky a odpadkové koše. Obec dále ziskala jíž
zmíněnou dotaci 300 tis. Kč z Nadace CEZ na tzv. Oranžové h iště. Celkem tedy

více než 1 milion korun. A vedle toho se ještě da í čerpat dotaci z ri adu práce na

2 pracovníky, kte í spolu s místostarostou pečují o ve ejnou zelei a o vzhled
obce.
A to jsem vyjmenoval jen Ť ,,materiální akce", kdy se něco buduje nebo na

budování p ipravuje. vedle toho ale zároveí proběhla daleko delší ada těch, p i
kterych se lidé mohou setkávat, poznávat a bavit. Jsou to akce charakteru

sportovního (lyže, kola, silvestrovsky běh, tenis i stolní tenis, ale také pravidelná

cvičení v sokolovně pro ženy, pro matky s dětmi, míčovó hry dětí apod.),

společenského (obecní ples, babské hody, kobylnické zpíváníizpivání ujesliček)
a kulturního (nap . koncert k svátku matek a vánoční koncert), ale t eba taky akce
pro ochranu životního prost edí p i jarní riklidové sobotě, Jsem velmi ráď, že se
da í udržet a v něčem t eba i dáIrozvijet všechny tyto činnosti, které jsou tím, co
naši obec dělá p ívětivou k životu.

aěÉJ|i touto cestou všeíry ftle í se po{ítejí na

lispěfujcfr aŘlivitfufr, a p eji všem nlšim
o6čantim, a61 se i a roce 2012 ráíi potfuírlafi p i
poďoínjcfr a .cícfr. Zárotleň p eji všem pňjemné

prožitíťánoc a šťasttj r)stl^lp do nwéfro rofut.

ťáš starosta Luilomír Šníí

Máme za sebou první rok nového volebního období a zároveň se blíží konec

roku. Je na čase se poohlédnout, co se nám poda ilo a co se podle našich

p edstav da í více či méně naplňovat. Jsem rád, že napětí, které jsem pociťoval

p ed volbami a těsně po volbách, se po uplynutí nějakého času vytratilo a vrátili
jsme se do vlaku, kterri (to si myslím za sebe) ídíme správnlim směrem, Pomalu

se dokončuje l.etapa nízkého napětí do země spolu s ve ejnlim osvětlením,

rozhlasem a kabelovou televizí do země od hasičky po ulici Táborskou, Počasí

této akci velmi p álo, i když skloubit t i akce do jednoho vlisledku se da ívětšinou



jen z části podle našich p edstav. Jistě o tom bude napsáno na jiném místě
v listech, Je to nesporně největší investiční akce tohoto roku.
Naším prvo ad m cílem po ád zrjstává rozší ení základní školy o p ístavbu nad
mate skou školkou. po hledání nejlepšího ešení se zdá, že se to poda í
doprojektovat a p íští rok začít z realizací p ístavby. prost edky se na to šet í i
z letošního roku a dotaci, kterou jsme obdrželi z JMk a která nebyla čerpána, se
poda ilo p esunout také na p íští rok. o dalších akcích je jistě psáno na jiném
místě a bylo jich dost, ať společensk ch nebo sportovních.
Mojí náplní práce je p edevším starost o ve ejnou zeleň, h bitov a obec z toho
venkovního pohledu. z počátku to byl docela boj, než se poda ilo získat
pracovníky na ve ejně prospěšné práce z adu práce. Byl jsem nato několik
tlidn sám (ještě, že už nerostla tráva) a dovolím si tvrdit, že to málokdo z vás
poznal. v součastné době tu zaměstnáváme dva pracovníky. pana Ji ího pochopa
ze sokolnic a pana Františka Janíčka z obce prace. chtěl bych jim touto cestou
poděkovat za svědomité plnění svlich povinností. kdo je viděl p i práci nebo
využil jejich služeb na ,,horním dvo e", tak mi jistě dá za pravdu. svědčí o tom i

upraven h bitov a celá obec. v součastné době se věnujeme odvozu listí a
pro ezávce kolem cesty pod Borkama směrem ke T em doubk m. Tyto
pracovníky budeme využívat i na zimní klid sněhu a k nim se p idá ještě jeden
občan z kobylnic, kteni je ochotn pomoci s r]klidem sněhu. Loňsk rok ukázal, že
se na vás, občany kobylnic, m žeme spolehnout s pomocí a uklízeli jste si p ed
vašimi domy jako vždy pečlivě a rychle. obecní plochy uklízí naši zaměstnanci
včetně zastávek a sběrnlich míst rozmístěnlich po obci. Na obvyklrich místech
jsou opět rozvezeny bedny s posypem, které m žete používat k posypu náledí
všichni. vám všem, kte í nám pomáháte, pat í dop edu velkri dík! sloužíto k větší
bezpečnosti nás všech. Doufám, že zima bude v tomto k nám p ívětivá a
zvládneme to jako vždy doposud.
Na závěr bych chtěl vám všem pop át, krásné prožití svátkrj vánočních, pokud
možno bez shonu a stresu. Do Nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a vše
dobré. Ať nás všechny provází ce!, m p íštím rokem. Bud'me k sobě ohleduplní a
chovejme se k naší obci tak, abychom mohli kdykoli z hrdostí prohlásit: ,,Já jsem
z KobyInic!"

Pěkn, den p eje místostarosta Stanislav Dolanskli

sběrné místo - vrchní dvrjr
upozorňuji na provoz místa zpětného odběru. Je z ízeno ve ,,vrchním dvo e".
označeno na pilí i cedulí, kde je i provozní doba, po kterou mrjžete toto místo
zpětného odběru využívat každé pondělí:

V zimním obdobíod 14,00 - 16.00

V letním obdobíod ]-5.00 - 17.0O

Tady je možnost odevzdat veškerou elektroniku.

l. Vše co se používá v domě: lednice, mrazáky, televize, myčky, varné

konvice, fény, atd.

ll, Vše z dílny a zahrady: vrtačky, motory, sekačky, k ovino ezy, čerpadla,

atd.

Vše by mělo brit nerozebrané tak, aby nedocházelo k nikrjm kapalin, které pak

dále zatěžují okolí. Kromě této elektroniky sbíráme: star papír, železo, listí,

trávu, haluze a suť. Platíse pouze za suť a to 2OKčzajedny kolečka, Pokud se

pot ebujete na něco zeptat nebo poradit jsem Vám k dispozici na mob, čísle

724231210.
Místostarosta Stanislav Dolanskli,

vandalství na h bitově
Letos na podzim jsme se v naší obci potkali s vandalstvím nejhoršího zrna. Na
našem h bitově, kteru byl vždycky chloubou Kobylnic, nějaky darebák buď ve

snaze ziskat nějaké penize zabarevny kov, a nebo z nenávisti vriči nábožensk m

symbolrim, poškodil 2l náhrobkri tak, že odstranil nebo pok ivil jejich kovové
součásti. Nejčastěji šlo o utrženi kíiž: ., ale také t eba jejich ohnutí, pokud byly
z měkkého materiálu, K prošet ení celého p ípadu byla p izvána Policie ČR, ale

velké naděje na dopadení pachatelri tohoto ohavného činu nám nedává.

V podobrrch p ípadech se obvykle za pár rněsícri věc odkládá, protože zajištěné

stopy nejsou dostatečnym vodítkcm. Zťstává nám tak jen nepatrná naděje, že se
viník p izná p i vyšet ování nějakójehojinó trestné činnosti.
Není to ale jediny problérn, se ktcryrn se na h bitově pot káme. Jistě jste si

všimli, že zdéná část oplocení u hlavní brány do hrobové části h bitova je
poškozena lepidlem od neoprávněné reklamy a nedávno byla zase na borovici u

malé branky do parku h ebíky natlučená, jinak docela profesionálně provedená

reklama. Vlastník firmy, které reklama patíí, ovšem má vymluvu na to, že on

neručí za to, když některu jeho spokoj eny zákaznik chce tímto zp sobem

nabídnout jeho služby i jinym lidem,.. A pokud nikoho nechytíme p i činu,

nedovoláme se spravedlnosti.
Nezbyvá, než si neustále všímat, co se kolem nás děje, akdyž zjistíme nějakou

nep ístojnost, tak se proti ní postavit nebo alespoň okamžitě věc ohlásit.
Děkuji všem, kte í jsou ochotni se postavit vandalství vjakékoli formě, aby se

v Kobylnicích žilo i nadále p íjemně.
Lubomír Šmíd, starosta



Zpráva o činnosti Kontrolního qfboru za uplynuly rok
yážení spoluobčané, ráďi bychom vám touto cestou p iblížili práci členri
Kontrolního vyboru p i Zastupitelstvu obce Kobylnice (dále jen KV).
Zastupitelstvo obce musí dle zákona o obcích vždy z izovat Kontrolní v}bor,
jehož náplní je zejména kontrola plnění usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce,
kontrola dodržování právních p edpisri ostatními vybory a obecním ri adem na
ťrseku samostatné p sobnosti a další. Na ustavujícírn zasedáni zastupitelstva naší
obce na podzim loňského roku byl zyizcn kontrolní vybor, ktery má celkern 3
členy: Mgr, Jannilu Kučerovou - p edsedkyni a další členy lng. Ctibora Matulu a
pana Petra Floriana. V tonrto složcni se tedy scházíme, vytyčujeme si jednotlivé
koly a zkaždého zasedání kv po izujeme zápis, ktery následně p edkládáme na

nejbližším zasedáni ZO.
Shodou náhod jsme byli i v tomto složení pově eni k provedení inventarizace
veškerého majetku, pohledávek a závazků, v ričetní jednotce Obec Kobylnl,ce za
rok 2010. Tato inventarizace byla zahájena 13.12.2010 a ukončena dne
l3.01.20ll. Byl zjištěn rozdílna ričtu 03l-Pozerlky ve vyši l54239,04 Kč. Tyto
pozemky byly p edány k hospoda ení p íspěvk ové organizaci zš a Mš kobylnice
a rozdí| byl zprisoben títn, že nebyla provedena p íslušná oprava v evidenci
katastrálního ri adu. Jednalo se tedy spíše o formální nedostatek, ktery je v této
době ze strany oú jlž vy ešen. Dále nebyl některy majetek 

- 
óbsaženy

v inventurních soupisech označen inventárními čísly. Šlo tedy opět o drobnost,
která je již napravena. Vcclku se dá tedy íici, že inventura proběhla bez zjevnych
závad a chyb. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancrim obce,
kte í nám byli po celou dobu nápomocni a velice ochotně s invcntarizační kornisí
spolupracovali.
prvním rikolem, ktery si náš I(v vytyčil, byla kontrola vnit ních p edpisťr
obecního ri adu - směrnic, naíizeni, píikazi, apod. a jejich dodržování. po
p edložení veškerych dokumentri, a vě te, že jich nebylo málo, jsme se pustili do
práce a zhruba po pril roce byl vysledek na světě. znovu je teba poděkovat
pracovník m oú, včetně pana starosty, kte í nám ochotně vprriběhu studování
jednotlivych dokunrentťt vyhlcdávaIi a doplňovali další tiskopisy, které
z prováděného šet ení vyplyvaly. po odstraněIrí drobnych závad rrrťržeme tedy k
dnešnímu dni íci, že veškeré vyžírdané intcrní p cdpisy obccního u adu jsou již
v souladu se všemi platnynri právrrínri p cdpisy. v současnó cíobě se ky zabyvá
kontrolou plnění usnesení zo a Ro za rrplynuly rok. Doufárne, žejsme vám v
kostce dostatečně srozumitelně vysvčtlili, čítn se ky zabyvá, a dovolte nám
pop át vám všem do nadcházejícího roku pevné zdraví, hodně lásky a vzájemného
porozumění. S p áním všeho nejlepšiho

Jarmila Kučerová, Ctibor Matula a Petr Florian
členové kontrolního vyboru

Rozpočtové určení daní - starost (skoro) všech starostri

l,ctos zjara pronikla ke starostum informace, že se na Ministerstvu financí chystá
novela zákona, kterou by se měl zmimit nehorázny rozdil v daňovych p íjmech

tlbcí. Brno totiž na svého občana dostává z dani asi 4x více a praha až 5,5x více
rrcž obce s počtem obyvatel okolo jednoho tisíce. K tomuto nesmyslnému rozdílu
clošlo už v roce 2002, kdy se zánikem okesních ri adri p ešly na Prahu, Brno,

Plzei a Ostravu i okresní rozpočty. Praha má navíc ještě kromě rozpočtu
obecního také rozpočet krajsk}.
Všude v Evropě mají metropole a velká města maximálně 3x více na obyvatele
ncž venkovské obce. Tato města totiž zabezpečují oproti vesnicím některé sluŽby
rravíc. Typicky je to t eba provoz kulturních zaíizeni,kterábez dotací nemohou
lungovat.
Na druhou stranu mají ale města vyhodu ve vysoké hustotě obyvatel, Ztohoby
pro ekonomiku města měly vyplyvat rispory t eba v íom, že 2 panelové domy, do

kterych by se vešli všichni obyvatelé Kobylnic, pot ebují 400 m kanalizace (a dvě

p,ípojky), kdežto my jí musíme mít více než 2 km. Jiná vyhoda mriže plynout

zvelkych zakázek ve formě množstevní slevy. T eba Praha4loni po ídila 1000

parkovych laviček a tak by se zdálo, žeby je mohla ziskaíza vyhodnější cenu.

Ukazuje se ale, že tato velká města hospoda í tak podivně , že t eba ty zmíněné

lavičky kupují za 22.600 Kč za kus. V Kobylnicích máme lavičky za 3.900 Kč.
Kdybychom si r,ybrali z katalogu ty nejdražší litinové, tak by nás vyšly asi na 12

tis. V Prazejsou asi lavičky pozlacené a vyh ívané...
V pruběhu léta se rozpoutala debata o změně zákona naplno a ukázalo se, že

privodní p edpoklad, že zákon snadno projde sněmovnou, se z ejmě nenaplní.
Proto Svaz měst a obcí, jehož jsou Kobylnice také členem, zorganizoval na 2I.
zá í demonstraci starostťr za spravedlivé rozdělení daní. Sešlo se nás na ní na 900
zástupcri obcí z celé republiky a byli mezi nimi i další zástupci z našeho regionu.
P i vyvrcholení akce p ed ri adem vlády nám pan premiér slíbil, že on sice vidi, že
velká města (tedy Praha, Brno, OstravaaPlzeí,jimž se měla část daní odebrat)

svoje p íjmy nezbytně pot ebují, ale že do konce íjna p edloži zákon do vlády.
Proběhl nádherny, ikďyž hodně suchy podzim, kdy v lesích lysychaly potťrčky, a

ktery pravděpodobně zprisobil, že slib pana premiéra uschnul taky. Slibované
opat ení by znamenalo v Praze pokles z37,5 miliardy na 35,3 miliardy korun (to
je asi 35 tis. Kč na obyvatele) a Kobylnicím by rozpočet vzrostl z 7,8 milionri na

9,8 milionri korun (tedy asi na 10 tisíc korun na obyvatele). Pro Prahu by to
znamenalo, že by musela svoje lavičky (nebo t eba tunel Blanka) poíizovat za
rozumné penize, a pro Kobylnice zase naopak, že nap íklad očekávanou investici
do školy bychom byli schopni splatit užzatíiroky.



Vzhledem k tomu, že premiér svuj slib ze záíi nesplnil, ričastní se starostové další
demonstrativní akce, kdy na znameni stále se rozevirajicích nrižek mezi malymi
obcemi a velkymi městy pošlou na ri ad vlády symbolické vyst ižené nrižky.
pokud máte chuť i svojí aktivitou nás starosty podpo it, p ekreslete p iložen ,
obrázek nrižek na libovoln} papír, nejlépe tvrdší, a po lyst ižení je p ineste na
obecní ri ad. pfidám je k těm sv}m a i vaším jménem je panu premiérovi zašlu.
občanská ve ejnost nemá moc možností, jak vyjád it svrij názor na proces tvorby
zákon , proto prosím, p ipojte se alespoň takto symbolicky ke snaze získat pro
malé obce trochu dristojnější postavení.
Děkuji vám!

Lubomír Šmíd, starosta

Naše kobvlnická škola
prázdniny už jsou dávno pryč a t ídy jsou zase plné dětí. Některé se těšily na své
kamarády a známé paní učitelky, jiné šly do mate ské nebo základní školy poprvé
a trošku se bály. po nějaké době strávené v naší škole je obavy opustily a vě ím,
že nyní chodí rády mezi své kamarády. Naše děti nepot ebují jen zqimav
program a pěkné hračky, ale hlavně naše pochopenía trpělivost.

Během zá í byla opět otev ena ranní družina, která funguje od 7,00 hod.
Nabízíme rovněž anglickli jazyk od 1. ročníku. Od letošního školního roku začala
celá naše škola pracovat podle Školního vzdělávacího programu Tvo ivá škola.
V prvním ročníku máme letos í 1 prvňáčkti a jejich paní učitelka je velice chválí. l
v dalších ročnících jsou šikovné děti, které pracují se zápaIem a snaží se spolu
s paními učitelkami naučit se co nejvíce.

spolupracujeme se zš Šlapanice, častníme se soutěže ve vybíjené preventan
Cup, jezdíme na jejíakce Den bezurazu a Věda hrou.

Někte í žáci se hlásí z 5. ročníku na Gymnázium Šlapanice. Těm jsou věnovány
hodiny navíc, kde jsou p ipravováni na p ijímacízkoušky. Každ, m rokem je z naší
školy p ijato několik uchazeč , kte í rispěšně pokračují ve studiu na Gymnáziu
Slapanice. Loni uspěly dvě naše děti, které byly p ijaty na Cyrilometodějské
gymnázium Lerchova v Brně.

Pro všechny děti, rodiče a ostatnízájemce po ádáme Den otev en ch dve í, na
kteryi všechny srdečně zvu. Bude se konat 'l4.1.20'12.
V letošním roce prošla proměnou naše školní zahrada, která je nově vybavena
hracími prvky, a to díky obci, která získala pro školu dotaci. Potěšila děti z
mate ské školy i ty většíze základní školy.

Naše škola se dále rjčastní dalších projektťr pod záštitou MŠMT a EU. l nadále
pokračujeme v projektu Recyklohraní, což je školní projekt, kten v sobě spojuje
vzdělávací program a soutěže se zamě ením na t ídění a recyklaci odpadrj.

Sbíráme staré baterie, rťrzné elektrospot ebiče, staré počítače.... Tento projekt
rozvíjí vztah dětí k životnímu prost edí formou her, prakticklich činností a kvízťr.
Velmi dob e se do tohoto projektu zapqila naše školní družina. Za získané body
si pak mrižeme koupit hračky nebo materiál do v uky.

Dalším projektem, kteróho se rjčastní naše škola, je Mléko do škol a Ovoce do
škol. První p ináší dětem distribuci dotovaného mléka. Podporuje konzumaci
mléčnlich rnirobkťr. Druh projekt s finanční podporou Evropského společenství
také podporuje zdravé stravování. Děti dostávají jednou za 14 dní zdarma ovoce,
zeleninu nebo ovocné šťávy.

Již několikátlim rokem se častníme projektu Zdravé zuby, ve kterém se děti
každoročně seznámí s hygienou ristní dutiny a mohou se ričastnit soutěže.

Po vypracování projektového záměru ,,Moderní škola Kobylnice", ktery vychází
ze školního vzdělávacího programu, jsme jej p edložili MSMT. Po tlspěšném
hodnoceníjsem byla vyrozuměna o schválení tohoto projektu v rámci EU peníze
školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Učelem
dotace je podpora kvalitního vzdělávání žákťr na základních školách. Klíčové
aktivity se tlikají rozvoje čtená ské a informačnígramotnosti, rozvoje vliuky cizích
jazyků, zkvalitnění vliuky |CT, vzdélávání pedagogťr pro oblast digitálních
technologií a rozvoje matematické gramotnosti žákťt. Díky této dotaci byla do
jedné učebny po ízena interaktivnítabule, notebooky pro paní učitelky a počítače
pro děti. lnteraktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je pripojen
počítač a datov projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule.
Žaklm p ináší interaktivní tabule více zábavy a aktivity do hodin vyučování.
Učitelťrm p ináší možnost, jak snadno udělat jejich hodinu zajímavější. Naši
páťáci jí dali novli název ,,akční tabule". V současné době se na ní učíme všichni
pracovat a děti to zvládqí s nadšením a s lehkostí, stejně jako když ovládají
počítač.

Na závěr bych poděkovala všem zaměstnanc m školy za jejich náročnou práci a
poprála jim hodně lásky štěstí a zdraví do p íštího roku.

P eji všem klidné Vánoce a zvu všechny na Den otev en ch dve í 14J2O12 a
Zpiváni na T i krále dne 5.1.2012 p ed naší školou.

Mgr.Martišková llona, editelka ZŠ a MŠ

Mate ská školka

Kapacita mate ské školy se odzá í 2011 navlišilaze42 na 50 dětí, avšak zájem o

umístění dětí v MŠ neustále stoupá. V mate ské škole jsou dvě t ídy

s prostornlimi hernami, vše je p izprjsobeno pot ebám a zájm m dětí, V rámci
navlišení kapacity bylo doplněno vnit ní vybavení t íd novrim moderním a
ričeln, m nábytkem, lehátky, ložním prádlem, hračkamiaj.



obě t ídy jsou heterogenní, což znamená, že do t íd jsou za azovány dětivěkově
smíšené. Tím je umožněno v jedné t ídě umístit sourozence, kamarády a dětem
umožnit snazšíadaptaci na nové prost edí.

součástí mate ské školy je rozlehlá nově zrekonstruovaná zahrada, kterou
používáme společně s dětmi ze základní školy. zahrada je dlouhodobě osázená
vzrostlou zelení, Nově jsou zde zabudovány hrací prvky, které podporují
pohybové dovednosti dětí. Nyní máme v zahradě novou prolézací sestavu se
skluzavkou, pružinová houpadla, dvě nová pískoviště, branky pro míčové hry aj,
ve skladu hraček jsou uloženy nové koloběžky, kola, odrážedla, míče a hračky na
pískoviště. zahradu využíváme celoročně, Nabízí dětem nep eberné množství
podnět k hranía pozorováníp írody,

Nově upravená školní zahrada byla 3. íjna slavnostně otev ena za p ítomnosti
zástupcri oú kobylnice, sponzora, kten modernizaci financoval a široké
ve ejnosti. P i této p íležitostijsme oslavili Mezinárodní den seniorri. Pásmo písní
a básní p ipravily děti z mate ské školy. Posledním bodem programu bylo
posezení u táborového ohně. paní kucha ky ze školní kuchyně se postaraly
o občerstvení, které společně s drobn, mi dárky nabízely děti ze zš. koláče ze
školní kuchyně by směle mohly konkurovat svatebním a to i proto, že je nabízely
sličné hostesky, které si mrjžeme prohlédnout na titulnístraně.
Děti z mate ské školy navštívily dvakrát místní zahradnictví. P i prvníexkurzí se
děti seznámily s pěstováním citrusovrich plodťr, na druhé viděly ukázku podzimní
květinové vazby,

Byli jsme se také podívat u hasič . Děti zde měli možnost vyslechnout sí
zajímavosti z historie a současnosti místního hasičského sboru. Prohlédly si a
podle možností také vyzkoušely hasičskou techniku,
Během celého podzimu sbíráme rťrzné p írodniny, ze kten ch tvo íme podle
fantazie dětí rr]rzné,,podzimníčky".zdyní si děti vytvo ily s pomocípaní učitelek
pěkná d,iňová strašidlilka. Dtiňáčky jsme si vystavili na okna a p ed vstupem do
budovy.

Naši mate skou školu navštívila různá divadla nap . hudební divadlo
s p edstavením nazvan m ,,putování s muzikou", zábavn program s klaunem
,,kouzlení s pepinou" a také divadlo manželťr Trnkov ch s pohádkou ,,o sk ítkovi
Rampouchovi" a pásmem zajímavého povídánía písniček.

V tomto Školním roce nabízíme dětem několik kroužkťr: keramickli kroužek,
angličtina pro nejmenšía hra na zobcovou flétnu. v pr běhu školního roku bude
za azen p edplaveck,i v cvik v Blučině. Během školního roku pracujeme
individuálně s dětmi, které se p ipravují na školu aod2. pololetí pro tyto děti a

jejich rodiče nabízíme Edukativně stimulační skupiny. V těchto skupinkách se

budeme učit, jak u dětí rozvíjet schopnosti a dovednosti, které pot ebují pro

vstup do 1. t ídy.

V obou t ídách jsme s dětmi začali p ipravovat pásmo básniček a koled na

vánoce' na které se všichni moc těšíme' 
kolektiv učitelek vtš

Škotní družino Kobylnice
V letošním školním roce jsou va školní družině děti z 1. - 3. Ť ídy noší zóklodní

školy. Do školního projekŤu ,,Putujeme po Kobylnících" se tentokrót
zočleňujeme ročním projekŤem ,,Ten dělá Ťo o ten zos tohle,..", kdy si každ
měsíc povídóme o povolóní v noší obci o místo v konu tohoto povolóní toké

novšŤívíme. Již jsme byli v Autoservisu Šmíd o ve Studiu Šórko. Provdo, když

se tom nohrnulo 2t děrí,tok nevím, jastli neliŤovali,že nóm exkurzi slíbili O.
V rdmci projekŤu Recyklohroní jsme novštívili Sběrn, dv r v Sokolnicích, kdy

si děti cely dv r prohlédly o zjistily, jok , odpod se do sběrného dvoro dó

odvézt. Za grafické vyprocovóní sběrného dvoro a zodpovězení soutěžních

otózek získóme body, za kŤeré si m žeme vybrot t ebo deskové hry do noší

družiny.
Mimo r zná v tvornó tvo ení jsme bylí také v božontnici, no vychtízce kolem

Kobylnic, hróli jsme pohódku děŤem v maŤe ská ško|ce, proběhlo dílno

Korálkovóní o spousto dolších oktivíŤ, která děti boví. Fotografie z noŠich okcí

si m žete prohládnouŤ no webou ch strónkóch školy pod odkozem školní
družiny.

Petro Štef kovó, vychovoŤel ko

Komise pro děfi amlódež informuje:

D ňodrokiódo
LeŤos jsme dvě okce spojili v jednu o myslím, že to byl velice dobr nópod.

Vzniklo Ťok storonová akce o to D ňodrokiódo. Během odpoledne jsma stihli
najen ohodnotit p inesené d ně, ale také si pustiŤ droko (když to vítr
umožnilO), vyrobit zópich do květinóč e či zhlédnouŤ ukózku kynologickáho

u cviku ps . Celkem sa sďlo 28 soutěžních d ní o opět bylo z čeho vybírot.

Všechny děti si odnesly molou odměnu o vítězové hodnotné ceny. Děkujeme

sponzor m atěšíme se no dolší rok,že nós opět p ekvopí o potěší nová nópody

no soutěžní d, ně.
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Světluškov pr vod no vítóní Mortino
Tok Ťady by snod stočilo nopsot 95 dětí o Ťo mluví za vše O. Snod jďtě
poděkovot všem, kdo pomóholi p i orgonizoci nošaho světluškového pr vodu, ot'
už jsou to toŤínci zojišt'ující bezpečn pr chod obcí, nebo ti, kte í se
posŤorojí o teplou tečku večera v podobě slodkého čoja pro děŤi, s něčím
osŤ ejším pro dospělé. Všem moc děkujeme o Ťěšíme sa no joro, Ť ebo podne
mogická hronice 100 dětí s lompionem no světluškovém pr vodě.

Petro Štefková,p edsedkyně komise

vírÁruí oĚrí

Vsobotu 5. listopadu 2O1,L jsme vzasedací místnosti obecního ri adu
uvítali do života a mezi občany naší obce nově narozené děti:
Luc!i Procházkovou, Jana Jadrného, Elišku Šlapanskou, Vtadimíra
Zlatníka, Leopolda Hrd!!čku, Štěpána Kokeše, Tomáše Beneše, Jana
Staňka, Evu B eznovou a Andreu Fechovou.
Pan starosta lng. Lubomír Šmíd pronesl slavnostní projev k rodič m a
p ivítal narozené děti do naší obce. Rodiče podepsali pamětní list
upomínající na tento slavnostní den. Potom následovalo focení dětí
v kolébce a s rodiči a sourozenci.
7a krásnou atmosféru bychom chtěli poděkovat paní učitelce Vě e
Lunerové, která s dětmi z mate ské školy p ipravila milé vystoupení, ve
kterém děti zazpívaly ukolébavky a p ednesly básničky. Dále bychom
chtěli poděkovat panu losefu Florianovi, kterri nám zajišťuje v tento den
hudbu.

Jaroslava urbánková
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Kobylnick tenis 2011
P ed několika lety nastalo opět oživení zé4mu o tenis v naší obci. S nov m
více čelovl m h ištěm vzrostl počet hráč a situace se oproti d ívějším dobám
změnila. Kdysi staré antukové kurty svlim počtem málem p evyšovaly zájemce o
tenis, ale nyníje jeden kurt málo. V minulém roce proběhla vlistavba tenisové zdi,
která dětem i dospěll m umožňuje trénink v podstatě kdykoliv.
Dalším rokem probíhá tenisov kroužek pro děti, kde se zábavnou formou učí
základy tenisu a starší děti již hrají tenisové zápasy. P i frekvenci trénink jednou
tlidně není pravděpodobné, že vychováme vrcholového tenistu, i když několik
nadějn ch sportovcti zde máme. Ale to ani není naším prvo ad m cílem. D ležité
je, aby se děcka pobavila, protáhla a naučila základy hry.
V sobotu 10. záíí 2011 proběhl tenisov17 turnaj dětí. Na p ipravenlich minihrištích
u tenisové zdi se hráči utkali v zápasech dvouher. Kvtjli malému zájmu byly
spojeny kategorie mladších se staršími a ti nejlepší se umístili v po adí: 1, Sabča
Pasty íková, 2, Barča Pešková, 3. Danča Jind ichová. Děkujeme sponzonim za
podporu.
Turnaj dospěllich ve čty h e se konal 24. zá í 2011 a sešlo se celkem dvacet
hráčrl. K vidění byly uborem ladící páry, v měny světovyich parametr , ale i

legračnítenisové situace, Zavyda eného počasí se hrálo ve skupinách systémem
tzv. ,,supertaibreaku", ze ktery7ch ti nejlepší postoupili do vy azovacích bojťt.
Zpárů, které byly smíšené, mužské a dokonce ijeden ženskli se na nejvyšších
místech umístili: 1. Petr Spáčil a Martin Dvo áček, 2. Marek Buchta a Ondra
Buček, 3. Stanislav Dolansk a Miroslav Nevídal.

S pozdravem,,Spoňu zdar"
petr peško

Co nového jslvnašem K L A S U ?
Stalo se témě samoz ejmostí, že Vás informujeme o činnosti našeho Klubu
aktivních senior .

Než se rozepíši o našich aktivitách, tak chci poděkovat našemu panu
starostovi,Ing. Lubomíru Šmídovi, za uspo ádání oslavy Mezinárodního
dne seniorrl p i p íležitosti slavnostního otev ení dětského h iště na
školní zahradě v Kobylnicích. Fotografie z oslavy si mťržete prohlédnout na
titulní straně. Akce byla velmi vhodn m zpest ením našeho běžného
všedního dne a všem zričastněnliim senior m se velmi líbila. vážíme si oslavy
o to víc, že v poslední době se v našich sdělovacích prost edcích senio i
posuzují spíše jako zátéž této společnosti. V televizních reklamách vidíme, že
starší osoby hrají spíše diskriminační a zesměšňující roli a nikdo neukazuje
na naši pozitivní rilohu.
My jsme skupina seniorek, která se v této situaci nesnaží zatrpknout a uzav ít
do sebe. Naopak udržujeme pravidelnou aktivitu, na kterou stačíme sq mi



silami a schopnostmi. Setkáváme se pravidelně v kolektivu, kter nám
vyhovuje a udržuje nám veselou mysl i pozitivní pohled do budoucnosti.
Setkávat se vklubovně za knihovnou je nám též umožněno vedením naší
obce a jejich podporou. |sme rády, že v naší obci ie lepší p ístup
k senior m a ie zde vytvá ena solidarita mezi generacemi. Tak i za to
ještě jednou moc děkujeme.
Od posledního vydání Kobylnic\ ch listri jsme se zatím sešli vzáíi u tématu,
které bylo zamě eno na Historii školství v česk ch zemích a na historii
školy v Kobylnicích, Na toto setkání p ijela i paní Fialová, vedoucí Klasu
z Telnice. V měsíci íjnu jsme se zamě ili na téma Cestování senior a
podtéma s názvem: ,,Všude dob e, doma neilíp". P i tréninku paměti byly
použity konkrétní otázky, které se vztahují knaší obci. V íjnu jsme obdrželi
od naší obce svoji informativní nástěnku, kterou nám pracovníci obce spolu
s panem místostarostou Stanislavem Dolanskl m umístili do chodby u
knihovny, Tímto jim také chci poděkovat.
V měsíci listopadu se setkáváme nad tématem ,,V živa seniorti" Na toto
setkáníp ijeli i senio i zobce Telnice, kde byl rovněž založen Klub aktivních
senior . Setkání bylo velmi milé a p átelské. P ikládám i fotografie. Senio i
z obce Telnice se u nás dob e cítili. Velmi je povzbudila i návštěva našeho
pana starosty, kterlli je p išel p ivítat. Tyto hosty z Telnice p ivezl autobus a
doprovázel je jejich pan starosta. |e velmi chvályhodné, že oba páni
starostové činnost seniorri nejen vítají, ale i podporují. Telničtí nás pozvali na
divadelní p edstavení do sokolovny Telnice na 1,2. listopadu 201,1,,

P edstavení bylo pro děti do 15 ti let a pro d chodce zdarma. My jsme je zase
pozvali na q let na Mohylu Míru, kterlf je 7. prosince 2017 pro držitele
,,Senior pasu" zdarma, Tento pas již má u nás většina našich seniorri. Další
setkání vlistopadu je na téma ,,Senio i a doprava". Zde je opět něco
khistorii dopravy a zároveň i podání informací pro q hodné cestování
senior do 70 let v Brně fzóny 100 + 101J a ceny jednorázoqlích cenově
zq hodněnl ch jízdenek vtěchto 2 zónách. Dále pak q hodné cestování pro
seniory 70+ vzónách ],00 + ].01, které většina našich starších senior již
využívá.
Kromě toho nabízíme společnl q let na Vánoční r4 stavu na SOŠ
zahradnická a SOU Rajhrad. Máme domluveno, že 74, prosince 2017 nám
bude p edvedena ukázka aranžováni a vánoční vazby, Většina ričastníkri
pojede zBrna vlakem. Zároveň jsme zváni na ,,V stavu orchideií" do
zahradnictví Ústavu Kociánka a na prodeiní vánoční q stavu na st ední
školu pro tělesně postiženou mládež na K ižíkovu ulici v Brně. Vždy jsou
nabízeny q robky žákri této školy za velmi vlihodné ceny.

V pátek 2. prosince 201]- máme mezigenerační setkání s dětmi z kobylnické
tlružiny. Téma bude zamě eno naznámá a méně známá emesla. Kromě toho
lludeme s ohledem na p edvánoční čas vzpomínat na d ívější oslavy Vánoc
podle záznamri z naší kroniky. Dále budeme společně trénovat koncentraci
naší paměti, ešit r zné kvízy a samoz ejmě si necháme něco na trénink
pamětidoma.
Naše pravidelná setkáníbyvají vpondělí od 9:00 do 11:00 hodin vklubovně
za knihovnou. Srdečně zveme všechny zájemce.

za všechny členy KLASu Zdenka Karmazinová

ByIo - nebylo..,. babské hody se opět povedIy
Letos již 8. ročník babsk;ich hod se nesl v duchu pohádek. Jako první pohádku
nám p edvedli již tradičním vystoupením naši chlapi v podobě šmoulti. Jejich
vystoupenímělo náboja smysl pro humor a navíc jako vždy: byli žasní!
Stárky letos udělaly pár změn. Nástup nacvičily trochu netradičně, ale .. kdo je
viděl, at' posoudí sám. Jako p ekvapeníjsme si pro Vás p ipravily již zmíněnou
pohádku a to ve stylu ,,Mrazíka", kde se objevili nejen lvánek, Maďuša a čuník,
ale p edevším plno krásnlich Nastěnek. Jako první jsme tančily na písničku
zMrazíka, druhá byla tradiční ruská Kat'uša. Jelikož jsme v česku, tak jsme
p idaly ruskou Mášu a českou Dášu. Myslím si, že se každá z nás snažila p idat
mal kousek nápadu během nacvičování, ale největší zásluhu na choreografii
našeho vystoupeníměly predevším Marcela Šťastná a Mirka Karafiátová.
Jelikož letošní babské hody měly opravdu plno změn, i letošní tombola byla
v jiném stylu a podle ohlas se to lidem líbilo. Je pravda, že po prvním zkušebním
kole je pot eba doladit pár změn tak, aby se netvo ily dlouhé fronty na losy a pak
na vydávání vliher. Tak jako všechny novinky, i tato se musí postupně zdokonalit
a do ešit do bezchybné spolupráce všech, co nám s tím pomáhají.
Tombola by však nebyla tak bohatá bez štědryich sponzor , kte í nám tak jako i

v minullich letech p ispěli nemalou měrou. Proto jim pat ívelkli dík!
Byli to: Zlatnictví Aleš T ma, VAFR - František Vašíček, TONDACH - Rudolf
Prus ml., Sokol Kobylnice, BONAGRO Blažovice - Karel Klaška, Topení, p|yn -
František Beneš, Autoje áby - Martin Beneš, Michal Konečn , Restaurace Za
Kovárnou, Lubomír Šmíd, AVlMA - Martin a Josef Smetanovi, Podlahá ství -
Marek Zlatkovsk , Kade nictví Marcela, Potraviny - Marie Chmelová, Tomáš
Vymazal, Radek Tesa , Cukrovinky Renata Vávrová, masáže Eva
Karafiátová, Studio Šárt<a, Sbor dobrovolnlich hasičrj Kobylnice, Petr Beneš,
Skupina Flash, Elektro - Radek Kryštof, Autodoprava Lhotsk , manželé
Boháčkovi, manželé Mazalovi.
No a dík pat í i všem stárkám, které p ispěly také do tomboly p edevším
pracnějšími vlihrami. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Jestli ano, velice se
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omlouvám, ale jako každl m jinlim rokem: všechny p íspěvky do tomboly nejdou
p es moji osobu a m že se stát, že na někoho zapomenu.
Velkli dík pat í všem, kte í nám pomáhají p i organizování nebo chystání
babsklich hodrj. P edevším: pánťrm v pokladně - Aloisi Benešovi, Jaroslavu
vičarovi a Jaroslavu poláčkovi, našim mil m a ochotn m šatná rjm manželrjm
Sedláčkov m, p i vydávání tomboly Marii Ustohalové, za pomoc pri v zdobě sálu
Aleně Ulbrichové.
Poděkování pat í též všem stárkám, které obětovaly hodně volného času a k
nacvičování a ke všem kol m, které jsou spojeny s babsk mi hody, p istupovaly
velmi zodpovědně.
Na závěr bych chtěla jen podotknout, že dík pat í všem, kte í nám jen trošku
pomohli nejen sponzorsklim dárkem, ale i pomocnou rukou.
A samoz ejmě všem, kte í ,,nás v tom nenechali", p išli v sobotu na zábavu a
udělali pro nás tu nádhernou atmosféru.

Jana Poláčková, hlavnístárka a p edsedkyně Kulturní komise obce

Kobylnické babské hody.
Ráda bych do kobylnick; ch listri p ispěta velk m poděkováním.
Pat í hlavně mojí kamarádce spolužačce a prima ženské Janě
PoIáčkové. Jeií p ístup k téhIen dalo by se íct již kobylnické
tradicin je každoročně maximální a již od zá í věnuje p ípravě na
babské hody hodně ze svého osobního volna. PečIivě p ipravuje a
prom šIi každ detaiI, aby se hody co ne!épe poda ily. A vě te, je
toho dost. P es sháněni muziky, sponzorri, krci , 14 her a dalších,
daIo by se íct, maličkostí.
Letošní babské hody byly snad ještě náročnější, jeIikož jsme si
vymysIely vystoupení, na které se museIy šít i kost my. A i ty
Jana ušila několika stárkám sama. Samoz ejmé, že dík pat í i
všem stárkámn které se hod zričastnily a nacviěily si, myslímn
jedno z nejlepších p edstavení. Stejně tak pat í dík i našim
muž m, kte í se p edvedIi v celé své modré parádě.
BydIím sice už ve Šlapanicích, ale babské hody v KobyInicích
pat í k nejvíc navštěvovan; m akcím a to nejen oběany z Kobylnicn
ale i z ostatních okolních obcí. To svědčí o jejich dobré rovni.
Ještě jednou:

,rJANO, DÍKY!!'a dobré zdravi a pevné nervy do roku 2012
Dáša Dolečková
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Kobylnické zpíváni
Kdosi kdysi prohlásil ,,zpívám skutečně hrozně rád, zpivám skutečně hrozně
tllouho a zpivám skutečně hrozně". Mám dojem, že totéž platí tak trochu i o mně.
A navíc mě už mnohokrát mrzelo,žekdyž končí nějaká tradiční zábava, bylo by
vždycky ještě pár ričastníkri, kte í by si rádi zazpivali, ale situace, kdy kapela
r,ačne ukLizet a větší část lidí odcházi, naprosto naruší náladu okamžiku a je po
zpěvu. Protojsem navrhl uspo ádat trochujinačí akci, kdy se naopak bude zpívat
Lrž od začátkll. Rada mrij nápad p ijala a zejména paní Karmazínová a Jana
Poláčková mi v znamně pomohly večer zorganizovat.
Motto celého večera tvo ila rivodní slova písničky známé brněnské hudební
skupiny Javory sourozencri Ulrychovych:

Kdysi, p ed léty, si lidi rádi zazpívali,
kdysi, p ed léty, byl pr na to čas.
Dneska je to jinačí, co bychom si namlouvali,
jcnže íkat si to nestačí, musíš vstát a jít!

Jít krajinou a učit se zas slyšet slova
těch starych písní, které člověk znal.
Zpivat ahrát a sem tam si i pamatovat,
že kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Akce byla určena zejména kobylnickym občanrim současnym nebo i těm, kte í tu
t eba kdysi bydleli a dnes žijí jinde, ale do Kobylnic se rádi vracejí. O hudební
doprovod a navozeni atmosféry se postaral kobylnick rodák Slávek Čemy z
Blažovic. Protožejsme na pozvánce vyzva|i, aby si každ}, kdo na něco hraje, vzal
s sebou p imě en , hudební nástroj, postaral se o dobrou náladu také Mirek
Ondráček.
Shodou okolností vyšel termín našeho zpíváni na den, kdy slaví svátek Kate iny,
a to byl v historii také den, kdy byly hlavní práce, spojené s venkovskym
zemědělstvím, už skončeny a byl proto i čas na trochu zábavy a veselí. Během
večera proto proběhly i soutěže, které měly p ipomenout šikovnost našich babiček
nebo sílu a fortel d ívějších sedlákri a prově it, jak jsme na tom s šikovností nebo

fortelností my.
Ženy soutěžily v loupáníjablka tak, aby okrájená slupka byla co nejdelší a p itom
vcelku. Během večera jsem zaslechl, že ta nejšikovnější r,yhrála - jak íkají
sportovci - ,,o prsa". A něco na tom asi bude, protože nejlepší v!,sledek byl p esně

1 m a další dvě byly pozadujen o jeden a o t i centimetry.
To pro pány byla soutěž ve zvednutí pytle obilí na rameno p ece jenom o něco

,,těžší". P esto se pár odvážlivcri našlo a je pot eba íici, že se s problémem poprali
docela dob e. Znánky za umělecky dojem by sice hodně kolísaly, ale v podstatě

byli všichni spěšní. Zvláštni ocenění zas7ouži i zástupce té starší generace, kter}



jistě měl kdysi na rameni padesátku pšenice docela často. I kďyž už dnes té síly
ubylo, p ece je pot eba mu poděkovat za odvahu, se kterou se, na popud
kamarádri ještě o něco starších, soutěže také zučastnil.
Věkovy pruměr všech irčastník byl sice relativně lrysok , ale akce se z častnilo i
pár dětí, pro které snad sladká odměna bude motivaci, aby p íště p išly zase. Je
možná trochu škoda, že omladina, která tady mohla krásně trénovat zpěv pro
p íští hody, p išla až těsně p ed p lnocí, kdy už se do rozjeté nálady špatně
p isfupuje. Ale zahanbit se určitě nenechali a spolu s nimi jsme si mohli zazpívat
nejen ,,hymnu kobylnickych stárkri", ale plno dalších písniček.
Dovolte, abych i touto cestou poděkoval všem, kte í se o pěkn ,pruběh večera
zasloužili ať už osobním nasazením během večera, zap jčením techniky nebo
zabezpečením občerstvení, i firmě Bonagro Blažovice, která prost ednictvím
Karla Klašky poskytla pytel obilí do soutěže muž . Zvláštni dík pat í těm, kte í
zareagovali v sobotu na moji sms vyzvu k pomoci p i klidu sálu.
Doufám, že se akce líbila a že se p i podobné zase někdy potkáme.

Lubomír Šmíd

TJ Sokol Kobylnice a rok 2011

Rok se opět sešel s rokem, nastávají Vánoce a oslava p íchodu roku dalšího.
K tomuto období pat í nejen svátky, ale i čas bilancování. Zkusím Vám tedy
popsat, co všechno se událo v životě TJ Sokol Kobylnice v roce 20l l:
Vždy počátkem roku probíhá valná hromada jednoty, kde se hodnotí rok
píedcházející a v,konny v}bor seznamuje všechny členy s aktivitami,
hospoda ením, sportovními v ,sledky atd. Nedílnou součástí však je i volba
nového v boru, kteru povede Sokol pro nastávající období. Letos byli zvolení:
Rudolf Prus, Ing. Martin Beneš, Ond ej Beneš, Michael Konečny, Petr Barták,
Tomáš Yymaza| a Ing. Miroslav Licek.
V tomto složení se tedy vybor TJ Sokola scházi pravidelně a snaži se ešit
všechny problémy.
Nedílnou součástí naší jednoty je fotbalov oddíl. Náš tym mužťr se již loni
nerispěšně snažil o postup do III. t ídy okresního p eboru, kteru jim v podstatě jen
o jeden vst eleny gó1 unikl. Pod vedením trenéra Radka Novotného však už
v minulé sezóně p edváděli dobré vysledky. Po podzimní části sezóny 20I0l20Il
jim pat ila celkem suverénně první p íčka, a tak se s velkymi očekáváními všichni
těšili na jarní, druhou polovinu soutěže. Kluci nezaváhaIi a již několik kol p ed
koncem si zajistili postup do III. t ídy okresního p eboru, Celé prázdniny se pak
věnovali p ípravě na novou sezónu. První kola ve vyšší soutěži však moc radosti
nep inesly. Po prvních prohrách již někdo ztrácel optimismus a víru, ale kluci se
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zvcdli a do poloviny soutěže dokonce atakovali nejlyšší p íčky tabulky. Naopak
s blížícím se koncem podzimní části p išla opět krize a po několika prohrách se

Irtrkonec umístili na 10. p íčce. Je však nutno dodat, že soutěž je velmi vyrovnaná
a od pátého místa nás dělí jen t i body. Tak se dá i tato p íčka považovat za
ťrspěch.

Žáci poď vedením Honzy Pasty íka, Lukáše Žaa<a a Radka Valenty p edváděli
také velmi dobré vykony a našli si své publikum. Po podzimní části sezóny
20I0l20I1 p ezimovali na 7 . místě v tabulce. Na ja e se jim také da ilo a konečné
5. místo je velky rispěch. Bohužel odešlo několik hráčri do dorosteneck}ch soutěží
a tím se počet zájemcri o kopanou v žákovské kategorii dostal na šest. P es

vcškerou snahu sehnat mladé kluky a nalákat je na naše h iště jsme na konci
prázdnin byli nuceni odhlásit žáky ze soutěže. Díky aktivitě Ondry Beneše se
však zorganizovaly pravidelné fotbalové tréninky žáki i p es to, že se nehraje
žádná sotltěž. Snahou je, aby si kluci neodvykli chodit na h iště kopnout do míče.
Víme moc dob e, žebez žákri by se brzy dostal kobylnick} fotbal do problémri a
bude naší snahou tuto kategorii co nejd íve opět ožtvit. Prosím tedy i touto cestou
všechny rodiče, kte í mají kluky, resp. potencionální fotbalisty, aby p išli na
trénink a alespoň to zkusili.
Krom oficiálních soutěží se na našich sportovištích pravidelně utkávají i
volejbalisté, beachvolebalisté, florbalisté atd. Mezi jíž tradiční pat í turnaj ve
stolním tenise, ktery se koná většinou v tnoru sále sokolovny, a to p edevším
<1íky Milanu Ulbrichovi. Letošní ročník se navíc po ádal ve spolupráci se

sportovni komisí obce Kobylnice, jejímž p edsedou je Petr Peško. Každym rokem
jc o tuto sportovní akci velky zájem, o čemž svědčí i počet startujících, ktery se

pohybuje vždy kolem dvaceti. Letošním vítězem se po urputném boji stal Martin
l ludeček.
Avšak asi největší sportovní událostí jsou letní turnaje, které se konají vždy
poslední sobotu v měsíci červnu. KUŇAVA CUP - turnaj v malé kopané a
KUŇAVA BEACH - turnaj vbeach volejbale, Tyto turnaje se p ipravuji vždy
nčkolik měsícri p edem. Letos se konal již t etí ročník. Na malou kopanou se
p ilrlásilo 14 t ,mri a na volejbal bylo p ihlášeno tym:iu 1,2, ale dorazila jen
polovina. Součástí turnaje je zajištění občerstvení včetně opékaného masa,
rrzenych cigár či klobás. Počasí k nám letos však nebylo tak shovívavé jako roky
p edchozí. Dokonce jsme museli píežit i dvakrát kroupy. Ale potěšujíci je, že ani
toto počasí neodehnalo spoustu divákri. Vítězi letošního rUŇeVA CUPu se stali
Ležáci Šlapanice a ruŇavR BEACHe t}m Černá ruka.
Do konce roku nás ještě čeká velmi oblíben} a asi nejstarší turnaj a to v nohejbale
trojic, ktery proběhne v sobotu 17.I2. 20l l od 8oo v sále sokolovny. Hraje se o
putovní pohár, naněmžjsou jména vítězťr jlž od roku 1978. Vpruběhu p íštího
roku se mrižeme těšit i na další ročníky turnaje ve stolním tenise (3. 3. 2012),



ruŇavR BEACH a ruŇRvA CUP (30.6.2012) a v nohejbale trojic
(22.12.2012). Na všechna tato sportovní klání jste všichni srdečně zváni .

Tradiční kulturní akcí, kterou poíádá naše jednota, jsou hody. Díky zájmu mladé
generace o tuto tradici již nemusíme ešit pop . shánět stárky. Mladí se již několik
měsícri p edem domlouvají, scházi a vym ,šlí, s čím novym p ijdou na hody. Pat í
jim za to náš dík. Minulé číslo kobylnick ,ch listu se věnovalo hodrim celkem
podrobně, takže témě vše již bylo napsáno. Jen možná malá poznámka. Když
jsem si prohlížel v}pis z kroniky, kteru byl právě otištěn v minulém čísle, zjistil
jsem, že zisky z hod se od roku l951 témě nezměnily.
Se zisky, tedy spíše se ztrátami souvisí i naše rozhodnutí o zrušení mikulášské
zábavy, kterou jsme po ádali vždy první sobotu v měsíci prosinci. Jsme občanské
sdružení, které jen velmi těžce nab ,vá finančních zdrojri pro svou činnost a
nem žeme si dovolit dotovat tuto akci.
Nejen sportem a kulturou se však zabyváme.Značnou část naší práce zahrnuje i
starost a udržování budovy sokolovny. Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu
z padesát}ch let minulého století, projevují se na ní stále častěji problémy.
Pomineme-li běžnou ridržbu, provedly se v letošním roce dvě zásadni ripraly či
rekonstrukce:
První byla celková rekonstrukce bytu v prvním pat e. Opravily se podlahy,
omítky, elektroinstalace, koupelna, WC, provedlo se odhlučnění bytu v části
navanljici na sál atd. Drivody, které nás k tomu vedly, byly jednoduché. Byt
fungoval již velmi dlouhou dobu bez těchto oprav a pokud chceme získat
solidního nájemníka, musíme mít k dispozici i solidní prost edí. Tento náš
p edpoklad se i potvrdil.
Druhou akci bylo zpevnění zák|adi sokolovny u sociálního zaíízení pro sál na
straně u potoka. Již několik let jsme pozorovali praskání stěn v této části budovy,
a proto došlo k rozhodnutí postupně vyhloubit podél obvodol}ch stěn díry, které
následn}m vybetonováním změnit v piloty zabraiujici následnému praskání stěn.

Součástí těchto prací byla i hydroizolace štitové stěny sokolovny a irprava terénu
mezi sokolovnou a více čelovym h ištěm.
Plány do budoucna v této oblasti jsou velmi jasné a zárovei i velmi těžké. Naší
snahou bude opravit části budovy a její instalace, které se v některych p ípadech
velmi blíží havarijnímu stavu. Navíc p i současn}ch cenách energií se zabyváme
otázkou zateplování prozatim alespoň části stavby. Je nám však jasné, že bez
finanční pomoci jinych subjektri toto nejsme schopni zvládnout.
Začinají však svátky klidu a pohody. Proto bych Vám všem jménem TJ Sokol
Kobylnice rád pop á1 krásné Vánoce, pohodov ,a rispěšn , rok2012.

Za TJ Sokol Kobylnice
Rudolf Prus, p edseda jednoty
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4. KOBYLNICKE VINOBRANI

[-ctos, jako jižkažďoročně, po ádala restaurace ZaKovámou ve spolupráci s MS
ODS Kobylnice v po adí 4. kobylnické vinobraní, které bylo obohaceno, díky
nčkterym kobylnickym ženáčtlm, o nevšední kulturní zážitek, a to o ,,Ženáčské
hody". Po mnoha a mnoha letech byli prvními krojovanymi ženáči naší obce
rnanželé: Kameníkovi, Smetanovi, Spáčilovi, Šťastní, Zlatkovští, Knotkovi,
t]cdná ovi, Špondrovi, Fojtíkovi, Kučerovi, Karaťrátovi a Renata Vávrová a
Karnil Míček. Vě íme, že i do budoucna bude o tuto krásnou krojovanou zábavu
rozší eno každé další kobylnické vinobraní. K tanci, poslechu i zpěvu zahrála
zrrojemská kapela Free Band. Zpest ením letošního vinobraní byli nejstarší
krojovaní stárci pan Jaroslav Vičar, pan Zdeněk Špondr a pan Aleš T ma st.,

starající se o prodej burčáku, kobylniclc,ch trdelník od paní Jarmily Vičarové,
které tímto děkujeme, a dalšího občerstvení. Zato jim pat í velky dík. Nemalou
zásluhu za|,rojovany pruvod p es obec má paní Marie Smetanová, která zapijčlla
k tomuto čelu CD dechové hudby, dále pan Marek Roháček, jež se postaral o
scst ih písní, a obec Kobylnice, která zajisti|a reprodukci hudby v místním
rozhlase. Nesmíme zapomenout poděkovat i dalším, kte i mají také zásluhu na
lctošním krojovaném koštu burčáku a vín. Jsou jimi: pan Josef Vičar, Kyselka
Vlastimil, Jan Hrazdira, Tomáš Fojtík, pani Lenka Benešová, slečna Jarmila
Kučerová, rodina Valachova, Boháčkova, Poláčkova, Mazalova, Daňhelova,
íirma Avus, obec Kobylnice, krojovaní ženáči a další. Za rok se těšíme opět
nashledanou a doufáme, že íady kobylnick}ch stárk -ženáč se ještě rozší í o
clalší manželské páry a doplní je i krojovaná drobotina,

Petra Fojtíková, p edsedkyně MS ODS,
a restaurace za kovárnou

Mezinárodní den dětí

Datum 4. 6.20ll bylo zejména pro naše nejmenší dnem, kdy mohli oslavit svrij
nrezinárodní svátek. V naší obci letos počtvrté po ádala restaurace Za Kovámou
ve spolupráci s MS ODS Kobylnice akci určenou nejen pro kobylnické děti, aby
si mohly svrij svátek náležitě užít. Pro některé znich b vá tento den zpest ením
závéru školního roku nebo chcete-li, nadcházejicich letních prázdninov ch dn .

Jako každ ,m rokem si děti po ádně zasoutěžily, a to p edevším díky kobylnick m
nraminkám a tatínk m, kte í se ochotně zhostili zajištění jednotliv}ch soutěžních
clisciplín. Bez nich bychom jen stěží mohli akce tohoto typu po ádat, a to by byla
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zajisté obrovská škoda. Yždyť co je hezčího, než pohled do rozjásan}ch a

spokojen ,ch dětsk ch očí. A právě za tento pohled vděčíme a děkujeme paní

Boháčkové, Maza|ové, Poláčkové, Pastyikové, Hendrychové, Valachové,
Benešovym Lence i Evě, Smetanové, Zlatkovské, Vávrové, Kamenikové,
manžel m Trimovym, Fojtíkov,m, panu Aleši Trimovi st., slečně Jarmile
Kučerové za p ekrásné malování na rozzáíené dětské obličeje a mnoha dalším. Je
dob e, že se v naší obci umíme nadchnout pro dobrou věc a společně ji
zorganizovat a uskutečnit. P i vyhlašování tomboly a našich malych vítěztl
Ňznych věkovych kategorií nám sice trošku zabwácelo a pro jednotlivé ceny si
děti, resp. jejich rodiče chodili, teda spíše běhali vdešti, ale radost zcen,vyher a

pamlskri, kterych se dostalo na všechnu p ítomnou drobotinu, to nikomu
nezkaz1lo. Ba naopak. A možná právě proto se během chviličky na nás opět

usmálo sluníčko, aikdyž v menším počtu než nás bylo p i zahájení těchto oslav,
p ece jen jsme si zatancovali a děti dokonce zazpiva|y do mikrofonu, a to díky
panu Luďku Boháčkovi a Marku Roháčkovi, kte i se postarali o tu správnou
diskotékovou zábavu a atmosféru nejen pro naše nejmenší. I jim děkujeme a

doufáme, že se této činnosti zhostí i v roce nadcházejicim. Vzpomenout musíme
také na pana Chlupa, ktery dnes již neodmyslitelně ke Dni dětí pat i, a jehož
poníci děti povozí a pobaví. Těšíme se na Vás zarok opět nashledanou.

Petra Fojtíková, p edsedkyně MS ODS,
a restaurace za kovárnou

CESToP|SNÝ SER|ÁL - MĚSTA SVĚTA
sYDNEY

Nejlidnatější a nejpozoruhodnější město v Austrálii je Sydney, hlavní město státu
Nov Jižní Wales, ne však celé Austrálie. Leží na v chodním pob eží u Tichého
oceánu a nachází se zde více než 70 p ístav a pláží. Vlhké subtropické klima
svědčí nejen obyvatelťrm a návštěvníkťrm, ale p edevším specifické flo e a fauně,
Ú edním jazykem je angličtina, kdy její australské pojetí nadchne p edevším svou
pohodovou vlnou ,,no worries".

První Britská kolonie zde byla založena v roce '1788. Od té doby se sem
p istěhovalo nejen mnoho odsouzencrj z Británie, ale také mnoho pristěhovalcťl
z celého světa, v poslední době p edevším z Asie. Mnohdy si tak p ipadáte mezi
davy asiatťr jako na jiném kontinentě, Město je postaveno na kopcích okolo
členité a hluboko do pevniny zaíezané zátoky Poň Jackson, která se nyní spíše
nazyvá ,,Svdnev Harbour" a nad níž se dnes tyčí dva hlavní symboly města:
Svdnev Opera House - budova opery postavená v letech ,1953-1973 a,,Harbour
Bridqe" - p ístavní most vystavěn v roce 1932, na kteri mimochodem byly
dovezeny nl ty obrovsk ch rozměr z Vítkovicklich železáren,
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Pri príletu na místní letiště očekávejte kontroly zamě ené predevším na dovoz
drevěnlich vl7robkťt apod.z dťtvodu obav p ed p ivlečením nežádoucích živočichtj,
kterí by v místních podmínkách mohli zptisobit katastrofu (což se nejednou již
stalo). Sydney, jako jedno z prvních velklich mezinárodních letišť, omezilo p ed
lety leteck17 provoz vyihradně na dobu od 6 do 22hod.

Je toho hodně, co stojí za návštěvu. P edevším lze v jedné z mnoha ZOO poznat
místní specifickou faunu a také floru. Klokany, symbol Austrálie, uvidíte běžně
v podvečer na venkově - v blízkosti obydlí p i spásání pěstované trávy. Městem
vede okružní dráha Monorail - visuté metro, které prochází samotn m st edem
Sydney. P i projížd'ce cca 4km okruhem m žete vystoupit na nejzajímavějších
místech města: kulturníčtvrt,,Darling Harbour" s p ístavem a nap . s podmo sk m
akváriem, obchodní část CBD s rozmanitlimi mrakodrapy, China Town - čínská
čtvď, 305 m vysoká vyhlídková věž ,,Sydney Tower" s nádhernlim vlihledem aj.
Pěší procházku podél náb eží začne snad každ u budovy opery. P i detailním
pohledu na specificky ešené st ešní konstrukce, které symbollcky p edstavují
lodní plachty, zjistíte, že se jedná o obyčejné kachličky. Na dosah pak již je
p ístavní most ,,Harbour Bridge", kde lze vystoupat na jeden z pilí ťt, nebo se projít
po nejvyšší mostní konstrukci s horolezeck m pr vodcem vč. jištění, Centrum
města má i večer svou vlijimečnou atmosféru, kdy se nešet í r znlimi světelnlimi
efekty.

Další typ městské dopravy, která stojí za využití, jsou lodní linky,,Sydney Ferries",
Dopravit se lze k p ilehl m národním parkrim, nap . k nejbližšímu ,,Headland
Park", z kterého je 360' ulihled na celou zátoku i otev ené mo e. Zami te také
lodnílinkou k jedné z p ímo sk ch částíměsta s nádhernlimi plážemi, kde je snad
povinností každého vyzkoušet jaklikoliv typ surfu prímo ve vlnách. Všechny pláže
mají hlídací věže a některé i moderní elektronické systémy na ochranu proti
žralok m. Pro toho, kdo nemá rád obrovské vlny, jsou vyhrazeny části
s vlnolamy. Po celé Austrálii jsou na každé pláži dostupné informační tabule
s vykreslen;imi, zde vyskytujícími se rybami, které po ulovení m žeme p ímo na
místě očistit u stolt]t s p ívodem sladké vody. Dále jsou k dispozici grily, posezení,
sociální zázemí, apod.

Nedaleko centra se nacházíolympijskli park, ve kterém v roce 2000 proběhly letní
olympijské hry. Nejen každli sportovní nadšenec by měl toto stále pulsující místo
navštívit. Organizovaná tour Vás pomocí nejmodernější techniky vtáhne p ímo do
dějť, olympiády. Príjemnl7m zážitkem je plavání v podzemním bazénovém
komplexu. Adrenalinovym zážilkem je pak napr. sjíždění olympijského kanálu na
raftech.

Poté Vás zaručeně osvěží pivo místních značek 3dl obsahu, podávané do
p edmraženl ch sklenic. Prodej flaškového piva či jiného alkoholu obstarávají
speciální prodejny tzv. ,,Bottle Shop". V klasickl ch obchodech alkoholické nápoje
nenajdete, Když dostanete hlad, narazíte nejčastěji na nabídku r znych
fastfoodťt, ale p í delším hledání objevíte nespočet italsk ch, ecklch,
francouzsk ch, čínskl ch aj. restaurací s nabídkou klasicklich jídel z celého světa.



Sydney je vhodné navštívit v období našeho podzimu až jara. P i tamějším jaru je
ovšem vl7hoda v poznávání kvetoucí flory na vlastní oči. Cestu k protinožc m je
vhodné pečlivě naplánovat min. 6 měsíctj p edem. Pak už jen stačí dostatek
financí a volného času. Nepodceňujte časov posun a vydržte se spánkem hned
první den až do večera. Pri hledání Jižního k íže na noční obloze Vás možná
bude pobolívat hlava, ale samotná ch ze hlavou dolťt na protilehlé polokouli
nečiní žádné jiné větší problémy.

petr peško

Platby místních poplatkri v roce 20|.2
Poplatek za komunální odpad
Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvaly pobyt
b) fuzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.

Pro stanovení vyše poplatku je rozhodny počet osob p ihlášenych v rodinném
domě nebo l bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci
Kobylnice k l.L20I2.
Od poplatku jsou osvobozeni:

a) děti narozenév roce2012
b) t etí a další dítě do l5-ti let věku, p ičemž rozhodnym datem pro zaíazeni

do věkové kategorie je Ll.2012
poplatníci s trvalym pobytem v obci Kobylnice, kte í se prokazatelně
dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíc zdrzulí mimo zemí obce
poplatníci s nezjištěn ,m pobytem.

Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci
poplatku do l5 dnri ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl.

P ehled vyše poplatku za všechny trvale p ihlášené osoby, pokud k1.1.2012 je
v nemovitosti p ihlášeno:

c)

d)

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob

500,- Kč
930,- Kč
1.305,- Kč
1.640,- Kč
1.950,- Kč

ó osob
7 osob
8 osob
9 osob
10 osob

2.220,-Kč
2.590,- Kč
2.960,- Kč
3.330,- Kč
3.700,- Kč
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I(arefítegner.

|'oplatek ze psri
|'tlplatku podléhaií
Sazba poplatku činí ročně:

za prvního psa
za každého dalšího psa

a)
b)

80,- Kč
120,- Kč

()samělému drichodci, ktery žlje v rodinném domku sám (bez ostatních
p,íbuznych), se poskytuje poplatková leva ve v ,ši 40,- Kč za prvního psa.

l'lacení poplatkri
t'oplatky je možno zaplatit na obecním ri adu nebo bezhotovostním p evodem.
V p ípadě bezhotovostního p evodu je nutno poukázat p esnou částku poplatku a
l<l za kažďy druh poplatku zvlášť. V p ípadě, že si nebudete jisti, kolik p esně
rlri:rte zaplatit, m žete zavo|at na obecní ri ad, tel. 544244 8l0, kde Vám vyši
poplatku sdělíme. Bankovní spojení pro platby: KB Brno-venkov, č. .
1192264110100, variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad : číslo
1lopisné Vašeho domu (trojmístny znak) a počet osob, za které poplatek odvádíte
(nap . č.domu 25, počet osob 6, VS : 0256), pro ostatní poplatky VS : číslo
tlotnu. Pokud je to možné, napište i do textu, o jak ,poplatek se jedná.
V roce 2012 se veškeré místní poplatky začnou vybírat pravděpodobně od
t]. nora (p esnó datum bude ohlášeno obecním rozhlasem) a musí b t zaplaceny
tlrr 3l. bíezna2012.

Marie ustohalová, četní obce

O6ec 1{o61[nice a ďecfroaá fru{6a Zfaťanfra z I(ofukic zae ušecfrn)

o61vate[e na

'/ónoční fomcert,

Éjery se 6uďe Rpnat
rl ne[ěfi 18. prosince a 17:00 fro[in na soŘofotlně,

jtostem po a[u 6uďe známj moďerátor a zpěaá{



vÁruočruí oneuov ÁNKA pRo oĚrr

... o ted' jďtě koledo, kterou si zazpívóme u nošeho kobylnickéh o betléma, kde
se sejdeme no Štědr,1 d"n,

1. Já mal p icházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodilv Betlémě v chlévě, chcizvěstovat.

2. Chudyi je, nah je, trpízimu,
kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu,
já malli žáček, plínku i fáček i pe inu.

3. Dost málo darujte, groš neb zlat ,

budete po smrti zatovzati,
do nebe jistě, pravím na místě, mezi svat1 .

4. Jestli nic nedáte, nebroukejte
a na mé zpívání nekoukejte,
až větší budu, líp zpívat budu, jen počkejte,

ťesefé vánoční frofu -W\ /9F
\/>-

zpívání u Rqfukic
ďen ,ue 13 froďin.

zrláni.

ifro 1etféma na Štlďr1
Ýšicfrni jste srďečně

r letos si mohou zájemci p inést do srn ch domócností
Betlénské svěŤlo no ŠtědrY den od 10 hodin, kdy bude va

vchodu u Klošk No Nóvsi č.p. 3 nebo od Zpívóní u
kobylnického betlémo ve 13 hodin. H e pohybliví obyvatelé
se mohou nohlósiŤ no tel. čísle 7?4 ?3L 2II a Betlémské
svěŤlo jím p ineseme no Štědr, den dopoledne.

T íkrálová sbirka2012

Jako každy7 rok i na počátku p íštího
roku proběhne u nás v Kobylnicích
T íkrálová sbírka. Jejím prost ed-
nictvím máme všichni možnost p ispět
na pomoc nejpot ebnějším.
Tentokrát to bude v sobotu 7. ledna
2012,
Hledáme dobrovolníky, kte í budou
chodit koledovat, i vedoucí kolednic-
klich skupinek. Kdo z Vás má zájem

zažít koledování na vlastní k ži a ještě udělat dobry7 skutek, ať se p ihlásí u Dany
Šmídové na adrese Na Návsi 190, nebo na telefonním čísle 724 231 211,

š\,,1,4
-r,!^Su

* ilo
ť

éfro
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Obec Kobylnice Vás srdečně zve na

9. kobylnick, obecní ples,
kten se bude konat

v sobotu 14. ledna 2OL2 od 20:00 hodin na sokolovně.
Ples bude zahájen p edtančením, v pr běhu večera zh!édneme
vystoupení orientáIních tanctj a pro všechny bude p ipravena
bohatá tombola.
K tanci i poslechu hraje skupina Maja.

Co plánuie Komise pro děti a mládež na rok 2012:
2I.3.2012
bíezen
5.-7.4.201'2
íjen
II. ll. 2012
prosinec

Světluškov ,pruvod navitání jara
Zdobeníjarního věnce
Velikonoční hrkání,
D ,ňodrakiáda,

Světluškovy pruvod na v ítáni Martina,
Zdobeni adventního věnce a Vánoční p íběh

P esné termíny u jednotlivych akcí budou vždy zveíejněny na plakátcích a dalšími
oblyklymi zp soby

Harmonogram prozatím naplánovanÝch akcí po ádan ch sportovní komisí
Kobvlnice:
Silvestrovsk běh - sobota 31.12.2011v 9:30
Po loňském, prvním, ročníku Silvestrovského běhu jste všichni určitě urputně
trénovali pro lepší v}sledek na trati, a tak Vám nem žeme up ít možnost opět
změ it síly v drsnych zimních podminkách . 3I . 12. 20 l l nechť se loňští šampioni,
i ti, kte í by se chtěli stát těmi letošními, dostaví v 9:30 k tenisovym kurtrim
Kobylnice. P ihlášení proběhne p ímo na místě a všichni soutěžící kromě dětí
uhradí startovné 30 Kč. Trasa povede od kurtri okolo garáží , za klrty , podél h iště
zpět.Mládež poběží 500 m, to je jedno kolo, adolescenti l000 m, dospělí 3000 m,
děti si zasoltěží ve sprintu. K dispozici bude šatna a teply čaj. P ijďte se zričastnit
běžeckého rozloučení se starym roketn, m žctc se tčšit na p íjemn , sportovní
zážitek a ceny!

Lyža s\ zájezd
V pátek 24. inora 2012 poíádá sportovní komise jednodenní lyža sk , zájezd do
rakouského st ediska Semmering-Stuhleck, které nabízí kolem 24 krn sjezdovek.
Cena za dopralrr je 400 Kč za dospělou osobu a 300 Kč pro děti a studenty z
Kobylnic. Celodenní skipas v areálu stojí 36,5 pro dospělé, l8,5 pro děti (rok
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ttarození 1997 a mladší), 33 pro mládež (rok narozeni 1993 - 1996). Zálohana
kartu 2 . Poskytují hromadnou slevu nad 20 osob. Více informaci na
www.stuhleck.com. Odjezd bude v 5,00 hod. ráno a pítlezd ve večerních
lrtltlinách. P ihlášky včetně zaplacení cestovného je možné podávat do l3. ťrnora
2()l2 na obecním ťr adě.

'|'urnaj ve stolním tenise pro děti
l'urnaj se uskuteční v neděli 4. 3. 2012. Tak jako v loňském roce, budou děti do
l5-ti let soutěžit ve skupinách a následně vyíazovacím zprisobem o celkové
rtlllístění. Od 13 hodin se v sále sokolovny rozehraji zápasy a je zvaná nejen
všcchna kobylnická mládež, ale také rodinní p íslušníci, aby nám vytvo ili
sportovní kulisu. Turnaj pro dospělé, ktery organizuje Sokol, se bude konat
v sobotu 3.3.2012.

Na kole okolo jezer Solné komory
Na rok 2012 píipravujeme v tetmínu od 17. 8. do 19. 8. 2012 cykloturistick}
riticzd do Rakouska, kde navštívíme oblast Solné komory u Salzburgu. Postupně
sc projedeme okolo jezer Mondsee, Attersee, Wolfgangsee. Každy den se vydáme
kolcm jednoho jezera. Celkem na kole ujedeme asi l30 km, V současné době
zirjišt'ujeme ubytování v kempech l 1ezer, teprve po potvrzeni rezervaci
vypracujeme harmonogram trasy. Další informace budou zve ejněny v p íštích
Kobylnick ,ch listech.

'l'ormínv akci po ádanÝch Kulturní komisí:
l4. |.2011 Obecní ples
24. 3. 20ll Obecní zabijačka
12, 5.20]'l Kuličkiáda
l0. 11.20lI Babskéhody
| . 12.2011 Mikulášskó odpoledne

'fermínv ..Vzpomínání nad kronikami obce Kobvlniceo' pro rok 2012:
21 . Iedna2012
24. inora2012
30.bíezna2012
21. ďubna20l2
25.května2012

29. čewna20l2
2l. záíi2012
26. íjna20l2
30. listopadu 2012
2I. prosince 2012



9.ledna2012
23.1edna20l2
13. inora2012
27. inora20l2
12.bíezna2012
26.b ezna20l2

Termínv Klubu aktivních seniorri pro rok 2012:
14.května2012
1I. června2012
l0. zá i20I2
8.ííjna2012
5. listopadu 20l2
19. listopadu 2012

Maškarní bál na téma: rok 3452 p .n.I. versus rok 2543 n.l.
čaroděinickv rei
oslava Mezinárodního dne dětí
ko bvlnic ké kroi ovan é vin obran í
Haloween a zvě inové hodv
Vánočnírockov zábava
Silvestr 2012

p ejeme kobylnick m občanrim vše dobré, pevné zdraví, hodně
mnoho pracovních i osobních rispěchri. Na setkání s Vámi se

16. ,lbna2012
1. prosince 2012 společné mezigenerační setkání s žáky naší školní družiny ve
14 hodin
17. prosince 2012
Jedná se vždy o pondělí, kromě 1. 12.2012. Začínáme v 9:00 hodin v klubovně za
knihovnou. Pokud by nastala změna, tak bude oznámena prost ednictvím
místního rozhlasu.

plán akcí po ádanÝch restaurací za kovárnou v roce 2012

28.2.20Iz
30. z.2012
20.6.2012
15.9.2012
íijen2012
15. Iz,2012
3l. 12.2012

vnovém roce
spokojenosti a
v roce 2012 téši

zaměstnanci restaurace za K.-:ov ámol

A teď ieště akce. které po ádá obec a nemá ie na starosti žádná
konkrétní komise:
duben
13. 5.2012
íjen

30. lI.2012
prosinec 2012

Sběr velkoobjemového odpadu
koncert ke svátku matek
Sběr velkoobj emového odpadu
Kobylnice zpivaji až do rána
Vánoční konc ert Zlať anky
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Dodóvko sódrokorton
Stropy, p íčky, realjzace p dních vestoveb,

p edsozené stěny, kazetové minerólní podhledy...

Ji í Vrbko
Kol!órovo 60
664 5t Štoponice

tel : T76 87O ?69
e-moil : jvsodrokortony@seznom .cz



Tyto nrižky vyst ihněte a doručte do 22. prosince na obecní ri ad,
pokud chcete podpo it snahu starosty obce o získání většího podílu
z daní pro naši obec:
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