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Autobusová zastávka na ulici sokolnické.

V květnu 2010, tedy skoro p ed dvěma roky, na základě požadavku obyvatel
z tohoto konce obce, začala obec organizovat p ípravunaz ízení autobusové
zastávky na ulici Sokolnické.
V červnu byla zahájena spolupráce s Ing. Kutínem, kterlf se ujal projekčních
prací. Bylo provedeno geodetické zaměíení dotčeného uzemi a projektant
začal lyhledávat, vc ktcrém místě by bylo možné zastávky naplánovat tak,

aby jejich umístění bylo v souladu s p edpisy a zároveň co nejvíce
vyhovovalo pot ebám obyvatel. Od začátku bylo jasné, že najít takové místo
nebude snadné. Po několika jednáních obce, projektanta, Městského ťr adu

Šlapanice a Policie ČR Uyto nakonec ze strany dopravního inženyra policie
Ing. Pokludy jako jediné možné vybráno místo až na konci ulice Sokolnické,
tedy ve směru do Sokolnic až téměí u h bitova a v obráceném směru na
místě p iléhajícím k ulici Polní.
Projektant dle tehdejších požadavkri Ing. Pokludy z policie vypracoval studii
ešení zastávek. To bylo v záŤi nebo íjnu 2010. P edpokládali jsme, že do

konce roku bude dokumentace včetně vyjád ení dotčenl ch orgánri
vypracována a že v roce 20l 1 by obec p istoupila k v stavbě. Oč lepší byla
očekávání, o to horší byla realita. Projektant p edložil studii na ,,v robním
v}boru", jehož se kromě obce ričastnila ještě Správa a il,držba silnic a již
zmiňovan dopravní inženyr. Na tomto 1íboru nejprve SUS vyslovila svoje
požadavky na podrobnosti stavebních riprav tak, aby zastávky co nejméně
omezily možnost ádné ridržby, zejména zimní idržby komunikace. Potom
ale zástupce Policie Ing. Pokluda prohlásil, že takové ešení (které sám
inicioval) v žádném p ípadě nep ipustí. Prohlásil, žekíižovatka ulic Polní a
Sokolnická nevyhovuje z hlediska rozhledovl ch podmínek a zcela vážně
požadoval, aby se zboural první a možná i druhl dtim na Sokolnické ulici.
Všichni jsme se snažili p esvědčit jej o nesmyslnosti tohoto požadavku a
projektant mu nabízel vybavení k ižovatky značkou STOP a dvěma zrcadly.
Tehdy si Ing, Pokluda vymínil, že alespoň jedna z obou zastávek musí b t

umístěna v ,,záIivu", tedy mimo současn jízdní pruh. Ještě na této schrizce
bylo odsouhlaseno, že to bude dosud nezpevněná plocha těsně p ed
nájezdem na parkoviště u h bitova.
P i jasném vědomí, že toto ešení bude dražší než privodní varianta, jsme
k vli na tuto změnu, kterou projektant po adě dalších konzultací s Ing.

Pokludou zpracova|. Jaké však bylo naše p ekvapení, když se po
vypracování dokumentace zástupce policie opět rozhodl, že toto ešení



neschválí, protože teď podle jeho názoru nevyhoví z hlediska rozhledov ch
poměr zase ,,kŤlžovatka" u nájezdu na parkoviště.
S hlubo m zk|amánim z postupu pracovníka Dopravního inspektorátu jsem
zaslal na Policii ostry dopis, ve kterém jsem celou situaci popsal a upozornil
na to, že pokud bude dopravní inženyr dále a dále měnit svoje požadavky,
bude muset proti němu obec uplatnit požadavek na náhradu škody za
zma ené práce na projektu. Následně Ing. Pokluda souhlasil s uspo ádáním
konečné sch zky, na které se mělo domluvit definitivní ešení. Tato sch zka
sc uskutcčnila 1. 1I.2011. Na tóto sch zcc došlo kc kladnómu stanovisku
jak SÚS, tak i dopravního inžen;fra k detailťrm ešení. Projektant proto podle
těchto dojednan;fch podmínek naposledy upravil projekt. Po jeho
dopracování jej p edal mj. Policii k vydání kladného stanoviska.
Dne 23. 2. 2012 však projektant obdržel od Policie ČR stanovisko, ve
kterém s již d íve dohodnut}m ešením nesouhlasí a požaduje dokumentaci
p epracovat. Policie (Ing. Pokluda) zároveňnabízi 3 typy opat ení, která jsou
však buď naprosto nereálná (nap . posunout zastávku dál za obec), nebo již
byla v p edchozích jednáních zamítnuty.
Na závěr svého vyjád ení píše (cituji):

,,Pokud by nebylo možné aplikovat ani jednu z vliše uvedenych možností
(nap . z dlivodu ší koq ch poměru a s tím spojenych majetkoq ch
vypo ádání), je možné p i malé intenzitě provozu IDS JMK zastávku
neumisťovat do zálivu. Pak by bylo sch dné i ešení obou autobusovych
zastávek v jízdním pruhu odděleně fyzickou bariérou, která by zamezlla
p edjíždění. P epracované ešení je nutné opětovně odsouhlasit Policií ČR."
P i svém posledním setkání s hejtmanem kaje jsem mu ekl, že asi budeme
muset zrušit systém IDS, protože s tímto p ístupem policie se už v žádném
p ípadě nebude moci rozvíjet a spíše hrozi, že současné zastávky budou
muset blit zrušeny. v tuto chvíli již probíhá korespondence ve věci zastávky
v Kobylnicích s ministerstvem dopravy i s Policejním prezídiem. Mě osobnč
mrzi, že zatím nemohu p inést v této věci optimističtější zprávu. Pevnč však
vě ím, že se nakonec poda í prorazit i p es nekompctcntního ri edníka a že

zastávky vybudujeme!

poid'me do divadla nebo t eba do lanového centra

P ed pár dny navštívil náš obecní ri ad zástupce firmy Domino Team, která
má mimo jiné s Národním divadlem Brno smlouvu, na základě které
propaguje akci ,,Vstupenku zdarma". Cílem této akce je p ivést více divákri
do divadla. Jedná se o to, že držitel slevového kupónu m že p i návštěvě
Národního divadla Bmo získat k zakoupené vstupence jednu další qfměnou
za slevovy kupón. Kupóny jsou k zakoupení za 35 Kč na obecním ri adu.

Vzhledem k tomu, že vstupenka do divadla stojí od l50 do 450 korun, mriže
bl t takto ziskaná sleva i velmi vyrazná. Akce trvá jen do l. 6. 2012, takže
spěchejte!

P ehled titul v Národním divadle Brno, na které je možné slevu uplatnit:
Macbeth - opera, Giuseppe Verdi, Janáčkovo divadlo
Netopyr - opereta, Johann Strauss, Janáčkovo divadlo
Lékámík - opera, Joseph Haydn, Reduta
Carmen - balet, Rodion Ščed.in, Janáčkovo divadlo
Coppélie z Montmartru - balet, Youri Vámos, Mahenovo divadlo
Skola žen - činohra, Moliére, Mahenovo divadlo
Ideální manžel - činohra, Oscar Wilde, Mahenovo divadlo
Kvak a ŽUtu* - činohra (pro děti), Reduta
pohádka o malém Mozartovi a velkém drakovi - činohra, Reduta
Jak dostat maminku do polepšovny - hudební pohádka pro děti od 6 let,
Reduta
Mamie - činohra, Winston Graham, Reduta
Hvězda st íbrného plátna - činohra, Ji í Pokorn; , Reduta

A stejná nabídka platí i pro p ípadné návštěvníky dalších smluvních
partnerri:
AQUAPARK Ku im
Lanové centrum PROUD Brno-Lesná
ZOO Brno
Bowling Stodola Brno
Technické muzeum v Brně
Dámské wellnes a fitness hany bany Brno
BIG ONE FITNESS Brno

Další informace mrižete získat od starosty obce.

Lubornír snríd, starosta



KLUB MAMINEK

Úvodem bych ródo poděkovalo Anežce Pospíšilová, kterou jsem vyst ídqlo ve

vedení nošeho klubu mominek. Její nodšení a vynalézavost byly pro klub

velk,m p ínosem a speciólně pro mě p edstovují vlznomnou inspiraci o

nemolou vyzvu pro další próci s nošimi dětmi.
Začótek i dosovodní pr běh roku ?O1? byl pro drtivou většínu z nós ve

znamení nemocí nošich ratolestí. Ačkoliv tím bylo vyrazně ovlivněno čosŤ no

nošich klubou ch sch zkóch, mohu s rodosfí konstotovqt , že naše seŤkóní se
sŤóle táší velké oblibě, A není se čemu divit, protože naš klub mó rozhodně
co nobídnoutl DěŤi se zdz providelně učí r zn, m monuólním dovednostem,

počínoje kreslením klosick,mi postelkomi, p es tempery, borvy no sklo či
vodovky, o tvorovóním či sklddóním p edmět z rozličnych moteriól konče,

V nošem klubu lze také dob e vnímot v voj noších dětí, jejich posun

v začleňovóní do kolektivu, rozvoj osobnosti po SŤrónce sociólní, psychická,

ale i vyrazné zlepšovóní jenné motoriky. Není tomu tok ddvno, kdy byly

mol,mi drobečky, legračně žvoŤlojícími nesmyslnó slťrvko a plazícími se za

zdrojem co možnó největšího znečištění oděvu i ruček. Dlužno podotknout,

že situace se od těchto dob dromoticky změnilo - nyní se již neplazí, n brž
pohybují někdy ož d'óbelskou rychlosŤí o p iprovují nám Ťok nez ídka velmi

krušná chvilky. Á i proŤo je Ťu nóš klub. Děti si zde nojdou společnou nabo

individuólní zóbovu. Ty, kŤeré jďtě nechodí do školky, ocení p ítomnosŤ

kolekŤivu, o když mají nóladu Ťvo it, p idojí se k nošemu progromu. Pod

jejich ručkomo pok rostou sŤóla proprocovonější dílko, zdobící nóstěnku

klubu či zdi o police nošich domov. V letošním roce jsme se věnovoli

nop íklod tvorbě škrobošek no moškorní, dekorace mot, lko z kolíčku no

pródlo, papírová mozoiky oj. V nósledujících Ť, dnech se zamě íma jok jinok

než na velikonoční támotiku, neb se nóm velikonoce nezadržitelněblíží.
Nemusím íkat, že ndš klub je nemol, m p ínosem i pro nós, mominky. Noše
dítko, kŤeró milujeme nade vše, se bohužel čos od čosu mění v bytosti,
jejichž p irozenym prosŤ edím je peklo, o proŤo i my poŤ ebujeme olespoň

krótk, čos oddychu o zdbovy, kten nóm klub dokóže poskytnout.

No zóvěr bych ródo pozvolo všechny mominky, které nós v klubu jďŤě
nenovštívily, oby se k nóm se svlmi dětmi p ipojily, Vě ím, že si společné

chvíle stróvené v kolektivu osŤoŤních mominek oblíbíte stejně, joko kdysi my,

Těším sa ina setkóvóní se.,stdvajícími člany" o p eji jim ijejich děŤem

pevné zdraví o spokojenost.
zaklub mominek Lenko kokďovó

Co p inesla zima do mate ské školy

Také letos p išla do školky 5. prosince vzácná návštěva - Mikuláš, andělé
a čerti. Děti s napětím čekaly, až Mikuláš p ečte jejich jména ze své velké
zlaté knihy a promluví, kdo byl hodn; a kdo ne. Děti p ednesly básničky,
zazpivaly písničky a Mikuláš je obdaroval balíčky se sladkostmi, ovocem
a adventním kalendá em. O tento napinavy zážitekse postaraly děti ze ZŠ
Kobylnice.
Všcchny děti se těšily na Vánoce a také se na ně drikladně p ipravovaly.
Vyráběli jsme dárky pro rodinu, p áníčka, ozdoby na stromeček a mnoho
dalších drobností. Vyvrcholením p edvánočních p íprav bylo v obou
t ídách ozdobení vánočních stromečkri, pod kteq mi děti našly bohatou
nadílku. Společně jsme si zazpivali koledy a p ipomněli vánoční zvyky.
Ze všech vyzaíovala pohoda a každy si uvědomoval, že už opravdu
nastávají svátky klidu a míru.
Pro rodiče a širokou ve ejnost si děti jako každ; rok p ipravily vánoční
besídku. T ída ,,Berušek" p edvedla muzikáI s názvem,,Jak šla zvííátkak
jesličkám" a t ida ,,Motylk " vánoční pásmo sestavené z lidoqfch
pranostik. Obě vystoupení měla kladnl ohlas.
Ve st edu 2l. prosince p edvedla vánoční muzikálové vystoupení t ída
,,Berušek" místním seniorum. Vě íme, že jsme p ispěli k dobré pohodě a
atmosfé e.

P ed vánočními svátky jsme s dětmi navštívili kouzelnické vystoupení v
zák|adní škole. Všechny děti sledovaly kouzelnika a jeho rychlé ruce.
Měly radost, že se mohly zapojit a stát se asistenty v kouzlení. P íjemné
dopoledne ve společnosti kouzelníka bylo poslední kulturní akcí v roce
20ll.
Tradiční T íkrálové zpivání, které se rozeznělo mate skou školou ve
čtvrtek 5. ledna, si pro rodiče a ve ejnost p ipravily déti z mate ské i
základni školy.
V polovině ledna se konal Den otev en; ch dve í ZŠ a MŠ. Lidé, kte í se
p išli podívat, měli možnost si prohlédnout ritulné a dětsk mi qlirobky



vyzdobené prost edí. Jako dekorace posloužily nap íklad obrázky
s ptačími krmítky, veselí sněhuláci, krmelec se senem a další vytvarné
práce dětí. Návštěvníci si prohlédli interiér mate ské školy vkusně
vybaveny modemím nábytkem a hračkami, prost edí, které nabizí dětem
p íjemně prožité chvíle.
V mate ské škole začal od ledna p ípravny kurz tzv. edukativně
stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky. Naším cílem je p ipravit děti
co nejlépe na vstup do 1. t ídy. Do edukativně stimulačních skupin
docházi děti společně se svymi rodiči. Činnosti jsou zamě eny na rozvoj
rozumovych a motorick; ch schopností, logického myšlení, eči, sluchu,
zraku, pravolevé a prostorové orientace atd. Rodiče mají možnost vidět
svoje dítě p i práci, porovnat je s ostatními dětmi a ziskaí náměty pro
další práci doma.
P ed zápisem do ZŠ měly p edškolní děti možnost navštívit současné
prvňáčky a seznámit se tak s prost edím školy. Školaci dětem ukázali, co
se už od zá i na ili - jak umí číst, psát, počítat. Dětem se ve škole líbilo
a už se tam moc těší.
Společně jsme se zapojlli do p íprav na Dětskli maškarní ples, po ádan
Sborem dobrovoln ch hasičri v Kobylnicích, Starší děti zde p edvedly
taneční a pěvecké dovednosti.

kolektiv učitelek MŠ

A co p inesla zima do základní školy?

Spousta akcí, která je prezentována v p edchozím článku, je vl sledkem
dlouhodobé milé a p íjemné spolupráce mate ské a základní školy
v Kobylnicích. Dohromady jsme zaíjzovalt a společně proživali
Mikuláše, T íkrálové zpiváni, Den otev enych dve í i návštěvu
p edškolák v základní škole.
Nám školákrim tedy zbyvá zminit se ještě o zápisu do 1, ročníku zák\adni
školy, kterl proběhl 14, 2. 2012. K zápisu letos p išlo 20 dětí. Iako jlž
tradičně je spolu s rodiči p ivítali naši páťáci v kost mech šmoulri, Pipi
punčochaté a b išní tanečnice. Malé občerstvení ve školní družině
a možnost pohrát si s dětmi p ed vlastním slavnostním aktem zápisu
p ivítali všichni.

Nervozita opadla a děti se v doprovodu rodič a pohádkoqfch bytostí
dostavily do t ídy, kde mohly ukázat své dosavadní znalosti. Za svtlj
q kon byli p edškoláci odměněnimalymi dárky.
Do zá ije sice ještě dlouhá doba, ale celá naše škola se těší na nové tvá e

našich prvňáčkti.
kolektiv učitelek zš

A co školní družina?

Děti zaujala návštěva muzea ve Šlapanicích s interaktivní vystavou ,,Šaty
dělaj pračlověka", kde si mohly vyzkoušet dobové oblečení, paruky, tkát
z kousk látek a mnoho dalších zajímavosti, Začátek p edvánočního času
začal v družině adventním snažením a irkoly nakaždy den, které měl pro
každého p ipraven velk papíroq sněhulák. Proběhla další dílna
korálkování, kdy si děti vyráběli andílka.
Již podruhé jsme se z častnili p edvánočního setkání KLASu, kdy byl
pro nás p ipraven společn program se seniorkami. I letos se dětem
setkání moc líbilo a druh; den probíraly, co bylo nejlepší, která aktivita
se jim více líbila, Děkuji paní Karmazinové, která si vždy dá práci a
p ipraví zajímavy progíam vhodn;iz jak pro seniorky, tak pro naše děti.
Společně s Klubem maminek jsme nazdobili Adventní věnec u obecní
lípy a během nedělních setkávání poskládali na nástěnce u školy p íběh o
narozeni Ježíška. P edvánoční program, pln; her a soutěží, byl zakončen
hledáním dárk podle šifrované zprávy.
Po Vánocích jsme vyráběli sněhuláky z léka sk ch špachtlí, kouzlili
voskovkami a žehličkoll, zkapslí do kávovarri jsme vyráběli zimni
panáčky (vymyté kapsle do kávovarri i nadále sbíráme na další vytvarné
tvo ení a prosíme Vás, pokud máte možnost, abyste nám je posílali).
Uspo ádali jsme karneval na téma: ,,Ten dělá to a ten zas tohle...".
Všechny hry a soutěžebyly inspirované povoláním, nap . ezníkem - hra
,,prase kvikni", uklízečkou - tanec s koštětem, kucha kou - ,,servírování
yajíček na měkko" a další.
Skolu i školku jsme prošli masopustním pr vodem, Masky deklamovaly
básničku: ,,Jémine, domine, masopust pomine, jémine, domine masopust
pryč!" a slova provázely hraním na hudební nástroje. P ihlížející děti i
paní učitelky obdržely od ričastník masopustního pruvodu vlastnoručně



napečené cukroví: Tímto bychom rádi poděkovali paní kucha ce za
upečení.
Fotografie z akci m žete shlédnout na www.zskobylnice .e uweb.czl .

Petra Stefková, vychovatelka

Mikulóšské odpoledne + rozsvěcení vónočního stromu
Kulturní komise rody obca uspo ódolo začótkem prosínce
jednu z trodičních okcí, tentokrót všqk v neŤrodičním
pojetí,
Pod nózvem Míkulóšské odpoledna bylo znómo nóvštěvo

,,svqŤáho muže" no sokolovně nebo u obecní lípy těsně
p ed rozsvěcením vónočního stromu s rozdóvóním dórk .

Tentokrót nós novštívilo nebesk ch i pekeln ch bytostí
plno o o zóbovu taká nebyla nouze. Akce s nózvem Mikulóšsk, rej potěšilo
všechny ríčostníky a nejen proŤo, že p išly somy děti v mqskóch Mikulóš ,

onděl i čertík .
No zočótku nós novštívilo poní Evo Lesókovó s loutkov|m divodlem o

pohódkou Jok šli zojíci do Betléma o do děje p edvónočně laděného
loutkového p íběhu vtóhlq i děti, ze kter(lch se sŤávolí pomocníci, herci i

zpěvóci. Po divodle nósledovo|o děrské veselí sa spoustou soutěží o her
korunovon,ch bohotou tombolou. No zóvěr se děŤi zklidnily o všichni

spolačně jsma se vydoli k obecní lípě o sledovoli jsme slavnostní rozsvěcení
vónočního stromu.
Snod jedínou chybičkou vtomŤo plónu byl termín. Po odotalá si neuvědomili,
že k rozsvícení vónočního sŤromu dojde ož v polovině odvenŤu o Kobylnice
ŤokŤo byly ochuzeny o nějok tent den p edvónoční oŤmosféry. Tak Ťo bude
pro nós, po odotele, poučení pro p íšŤě.

Ródo bych tímŤo poděkovola sponzorovi - firmě Vafr, kteró p ispělo do

bohoŤá tomboly ataké restouroci ZaKovórnou zo zop jčení ubrus .

zo kulturní komisi Dono šmídovó

SILVESTR 2011
Restaurace Za Kovámou v naší obci po ádala již popáté silvestrovskou
zábavu. Účast sice nebyla tak silná jako v letech minulych, o to více se
ale p ítomní bavili a veselili, Ani jsme netušili, že oslavy kobylnického

silvestra se těší oblibě i u někteq ch brněnskllich občan , kte í neváhali
p ijet až zBrla, aby zde oslavili konec starého a začátek nového roku,
bylo jich témě dvě desítky. To opravdu potěší. K tanci a poslechu hrála
naše známá kapela Nota Bene a nechybělo ani tradiční silvestrovské
vystoupení kobylnic ch žen, tentokrát v asijském stylu. O tento pěkn;
taneční zážitek se postaraly a tímto děkujeme paní Bedná ové,
Rudolecké, Karafiátové, Vávrové, Knotkové, Špondrové, Spáčilové,
Smetanové, Rybanské, Fojtíkové a Kučerové st. i ml. P ed losovánim
bohaté tomboly jsme měli možnost pokochat se opravdu vjljimečnl m
novoročním,,ohňostroj ovym koncertenl" pana Smetany. Děkuj eme nej en
jemu, ale všem sponzorum, kte í p ispěli ke konání této silvestrovské
zábavy.
S p áním všeho dobrého se na vás těší

kolektiv restaurace,,Za Kov árnol"

TríkráIová sbírka
Dobryi den,

dovolte mi Vám jménem Oblastní charity Rajhrad poděkovat za spolupráci p i

organizaci T íkrálové sbírky 2012, Velice si vážime štědrosti dárc a
neocenitelné pomoci koledníkťt Vaší obce. Zasílám také poděkování
koledníkťlm i dárc m rS 2012 (e umístěno v zadní části časopisu) a Konečné
v sledky TS 2012 v jednotlivlich obcích.
S tjctou a pozdravem

lng. Hana Bělehradová - PR asistent, sbírkovli koordinátor

V Kobylnicích byli štědryimi dárci všichni ti, kterí p ispěli jakkoli malou částkou
do některé z pokladniček, Letos se vybraná částka opět zv šila a bylo vybráno
34.360,_ Kč.
Těmi, kte í poskytli neocenitelnou pomoc, byli vedoucí skupinek Klaudie Bílá,
Magda Šmídová, Michal Bíll a Jana Daňková s Martinem Zelinkou, stejně jako
samotní ,,králové": Evička Pospíšilová, Deniska Veselá, Nikol a Timon Královi,
Bára pešková, sandra valová, sára kameníková, sandra Rotreklová, Šimon a
Adam Kvasničkovi, Tomáš Král a HonzaŽbánek. Letos bylo vidět, že nastupuje
nová aktivní generace, protože zájem o koledování byl velk a měla jsem
nahlášeno i několik náhradníkťr pro p ípad onemocnění. A protože se Kobylnice
rozrťrstají i počet pokladniček se zv šil na 4. Tím samoz ejmě nem žu ani



nechci ici, že osvědčení koledníci zlrácqí zi4em, Jen se z nich stávají vedoucí
skupinek. T eba letos jsme s Michalem Bíl m spočítali, že už se Tríkrálové
sbírky z častnil pojedenácté. A na jeho prání i pro informaci všem dárcrjm i

koledníkrjm uvádím malou statistiku vybranlich príspěvkťr:

Takže milí kolednici i vedoucí: Děkuji Vám pro letošek za spolupráci a těším
se na p íští rok. A pokud rádi zaóináte novy rok dobnlim skutkem, nezapomeňte

- /..a
se prlnlaslt vcas v' 

Dana šmídová

Obecní ples 2012

].4, ledna letošního roku se konal v po adí už 9, kobylnickl;í obecní
ples. Na škále společensklfch akcí u nás jsou dvě akce, které po ádá
obec, tedy babské hody a obecní ples, jakymisi protiklady. Mají sice
společné to,žejsou to společenské akce a že se p i nich tančí, ale tím
jsou jejich společné rysy asi vyčerpány. P i babsklfch hodech se
návštěvníci témě nemohou vlézt do sokolovny, v sokolovně je pěkně
rušno až ryčno, zkrátka jako v rile. Vystoupení ,,bab" i mužri jsou
vtipná často až provokativní a atmosféra je celkově mnohem
neformálnější,
Naproti tomu obecní ples se nese v mnohem klidnějším tónu. Počet
návštěvníkri je podstatně menší, takže tanečníci se na parket vejdou
ve větší pohodě. Vystoupení jsou měrná oficiálnější atmosfé e. A
p esto, nebo možná právě proto, si každá z těchto událostí již našla
svrij okruh návštěvník . I když se po ád najde nemálo těch, kte í
navštěvují obojí. A stejně tomu bylo i letos.

Ples byl zahájen p edtančením závodního tanečního páru a pro
mnohé z nás bylo p ekvapením, že v Kobylnicích máme takovou
taneční ,,kapacitu". Adam Crha s Katkou Rabušicovou p íjemně
p ekvapili nejen p i zahájení plesu standardními tanci, ale všechny
oslnili také p i dalším vystoupení ,,latiny". Dalším p íjemnllim
osvěžením během večera bylo vystoupení orientálních tanečnic,
znichž opět jedna pochází z Kobylnic. Eva Benešová i XXXX se
zaskvěly a p inesly nám na ples opravdu kousek orientu a
vzpomínku na Pohádky tisíce a jedné noci,
K dobré náladě celého večera p ispěla sv m dílem i taneční skupina
Maja.
Po druhé hodině ranní se rozcházeli spokojení návštěvníci do sv ch
domov . A byli tím spokojenější, že tombola byla tak bohatá, ževyher
se dostalo témě na všechny a na mnohó i vícekrát. Za bohatou
tombolu bych ráda poděkovala všem sponzor m. Byli jimi členové
zastupitelstva obce, Vladimír Zlatník, Sbor dobrovolnlfch hasič
Kobylnice, firma Vafr - František Vašíček, Zdeněk Procházka, Eva
BeneŠová, Česklí svaz včela ri Sokolnice, Comimpex - Lukáš
Dolansk , Bonagro - Karel Klaška, Marie Chmelová, restaurace Za
Kovárnou, Michal Konečnlf, Autoje áby Martin Beneš, Tondach -
Rudolf Prus, |aroslava Urbánková. Pokud jsem na někoho zapomněla,
omlouvám se a ráda vše napravím v p íštím čísle.

za kulturní komisi Dana Šmídová

MAŠKARNÍ nÁr,
v po adí čtvrQiz maškarní bál restaurace za kovárnou tentokrát na téma:
,,rok 3452 p ,n.l. versus rok 2543 n.l." se konal poslední lednovou sobotu
v letošním roce. Rej masek h;il il nápaditostí a vtipem. Bylo oprav du znát,
že se každy svědomitě p ipravil. Díky široké škále masek z období
pravěku, starověku i budoucnosti nebudeme vyjmenovávat masky
nejlepší, protože všechny p ítomné masky byly ťižasné akaždábyla sqfm
zp sobem zajímavá a zvláštni. koneckoncri ričelem rnaškarního bálu je
p edevším se po ádně pobavit, zasmát a zatancovat, a to se poda ilo.
p ítomnou kapelu Tom sawyer Band není ťeba p edstavovat. Nezklamali
ani letos a svym znamenitl m hudebním zážitkem p ispěli k veselé náladě
všech p ítomnych, masek i poroty, ve které zaseďala paní Karmazinová,

2008 2009 2010 2011 2012 2002-2012

22.425,00 25.940,00 29,068,00 3,1 .109,00 34.360,00 246.43í,50 Kč
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Chmelová, Kovačíková a Vičarová Jarmila. Po adatelé si tentokrát pro
porotu p ipravili hned několik povinností. Ženy porotkyně se jich
zhostily opravdu svědomitě. Nejen, že se ujaly vyhlašování tomboly a
nejlepších masek, které ovšem vybrali společně všichni p ítomní, ale
spravedlivě dohlížely na soutěže, které byly rra letošní maškarní zábavu
zaŤazeny poprvé. Zaso:utěžit si mohl každy, kdo měl zájem. Nejvíce jsme
se ovšem pobavili u taneční soutěže, kdy tančící páry musely vždy,když
dotancovaly p ed porotu, tzv. ,,válet sudy" anižby porušily taneční postoj
nebo se vzájemně pustily, čimž docházelo opravdu ke komicklfm
situacím. Chceme tedy poděkovat nejen porotě za jejich činnost, ale i
panu Karmazínovi, Vymazalovi, Aleši T movi st. a Jaroslavu Vičarovi
prodávajícím vstupenky a losy a dále všem sponzor m, kteq mi jsou
zejména manželé Zlatkovští, Šťastní, Boháčkovi, Poláčkovi, Karafi átovi,
Vičarovi, Eva a František Benešovi, Lenka a Petr Benešovi, Smetanovi,
Špondrovi, Renata Vávrová a Kamil Míček, Kučerová Jarmila ml.,
Ond ej Buchta a obec Kobylnice. O kulturní zážitek se opět postarala
taneční skupina No feet, která nám zastepovala tentokrát na písničku
Včelka Mája, a všichni p ítomní zajisté uznali, že nabyty titul mistra
světa si stepa i zasloužili právem. Nejen na jejich další, nové vystoupení,
ale na vás všechny se těšíme za rok opět na shledanou na dalším
maškarním bále tentokrátna téma .,..., nechte se p ekvapit, vše se včas
dozvíte O.
Krásné a slunečné jarní dny vám všem p eje restaurace Za Kovárnou.

Turnaj ve stolním tenise
Tradiční tumaj ve stolním tenise hráč nad 15 let se uskutečnil

v sobotu 3.3.2012 v sále sokolovny. 24 ričastníkri bylo rozdě-leno do 4
skupin. Po skončeni základních skupin, kde
hrál každy s každ rn, se lž hrálo
vy azovacím zp sobem. Na konci se

radovali hráči Vysloužil Jan na 1. místě,
p erovsk Tornáš na 2, místě a Škva il petr

na 3. místě.
V neděli 4.3,2012 se sešli hráči do 15

let. P ihlásilo se 7 dívek a 6 klukri. Hrálo se

stejnym zprisobem jako u dospěll ch.
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Nejvíce napínavá byla soutěž dívek, kde někte í rodiče zápasy prožívali
více než jejich ratolesti. Po odehrání všech zápas bylo po adí
následující: u dívek zvitězlla Eliška Jelínková, druhá byla Barbora
Pešková a t etí Daniela Jind ichová, u klukri vyhrál Vladimír Jelínek,
druh; byl Patrik Hudeček a t etí Michal Hudeček.

Všichni si odnesli hodnotné ceny a to díky sponzorum, kterymi byli:
fir-y TONDACH, VAFR, AVIMA, restaurace Za Kovámou, dále p.
Vítězslav Král, p. Jl i Zich, paní Renata Vávrová a obec Kobylnice.
Všem sponzor m pat í velké podčkování.

Milan Ulbrich

pŘnHLED počasí v upLyNuLEM RocE 2011.
V roce 20l l prriměrná denní teplota dosáhla 10,3 oC. Nejchladnějším
měsícem byl ťrnor, kdy se pŤevážně vyskytovaly teploty pod bodem
míazu. Jako nejchladnější den v roce 20l l byl24. ítnor s teplotou mínus
75,2 "C. V polovině bŤezna se rtuť teploměru šplhala nad l0 oC, zatímco
na konci nora bylo až mínus 15'C a na začátklb ezna kolem mínus
5 "C. Také duben s prriměrnou denní teplotou 11,6 oC má v kyvy oproti
dlouhodobému pruměru, ktery je 7,3 oC. Květnové počasí začalo rela-
tivně nízkymi teplotami, ale kolem 20. května už byly teploty 20 a vice
oC. Pruměrná červencová teplota byla nižší než červnová. Nejtepleji bylo
ve druhé polovině slpna. Byla tu tropická vedra a konkrétně dne 26. srpna
vystoupila rtuť teploměru až na 38 oC p es den a večer ve 27 hodin
ukazoval teploměr ještě 30 "C. Též prosinec s prurněrnou teplotou 2,5 "C
v roce 201l se liší od dlouhodobého pruměru, kde jsou teploty vždy pod
bodem mrazLl. Tyto namě ené hodnoty vždy porovnávám s daji dlouho-
dobého pr měru (l961 2010), které ziskávám na stanici Brno-Tu any.
P i jejich srovnávání v období letIrích měsícťr (červen až srpen), lze
hodnotit teplotu vzduchu jako chladnější. Pokud by byla mě ítkem
návštěvnost koupališť, tak tomu tak opravdu bylo. Ale podle dlouhodo-
bého teplotního pr měru byl červen velmi tepl , červenec byl s teplotou
na rovni pr měru a slpen byl cca o l oC nadpruměrn ,

V měsíci červnu byl zaznamenán l tropickli den 16. června. (Tropiclql
den je meteorologické označení, kdy maximální teploía p esáhne 30'C.)
V červenci bylo celkem 5 tropickl ch dnri a to ve dnech Il, až 17 .

července, kdy byly teploty až 33 oC. V srpnu jsme zaznamenali celkem 6
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tropickl ch dn a to 22, a 23, 8. s teplotami 33 oC a 24. až 27. srpen byl
s teplotou až38 oC,

Také jsme v roce 20II zaznamenali 6 tropic fch noci. (Tropická noc je
meteorologické označení, kdy minimální teplota neklesne pod 20'C.)
Taková noc byla u nás 6. června, 14. července a dále ještě noci od24. ďo

27. stpna2}ll.
Srážkově byl loňsk rok pod normálem. Spadlo oproti roku 2010 jen
52,8Yo srážek. V měsíci listopadu nespadl ani jeden mm. Nejdeštivější
byl měsíc červenec s celkovym rihrnem ]2 mm.
Tabulka uvádí p ehled množství srážek a prriměrnych denních teplot
celého roku 2011.

Vodné a stočné 2012
Vjednom článku na internetu jsem nedávno četla, že někte í politici
tvrdí, že zvyšování cen vodného a stočného nelze nazyvat zdtažováním,
nybrž že se jedná o pravu ceny. Domnívám se, že témě všem občanrim
je riplně jedno, jak navl šení ceny vodného a stočného pojmenujeme, ale
určitě všechny zajimá, o kolik korun bude vodné a stočné dražši.

V minulém roce jsem informovala o povinnosti Svazku zvyšovat vodné a
stočné min. o 30Á nad inflaci (,,...fla základě rozhodnutí Evropské komise
o p idělení dotací na vybudování splaškové kanalizace na uzemí našeho
Svazku, a to min, o 3% ročně nad inflaci, minimálně po dobu
udržitelnosti projektu, d. 5 let od kolaudace díla.")
V letošním roce se nánr do tvorby cen promítlo ještě zv,.fšení DPH u
vodného a stočného, ato o 40Á.

Navlfšení ceny vodného a stočného bez DPH je tedy o 4 %, Jakjiž bylo
uvedeno v še, drisledkem navl šení DPH o 40Á nám cena vodného a
stočného vzroste celkem o 8 oÁ akaždy znás ve vlirsledku zaplati 78,54
Kč za l m3.

Jedná se tedy ozdražení větší, než bylo vuplynull ch dvou letech, jak se
mrižete p esvědčit níže. Ie t eba ale také uvést, že p i srovnání q še ceny
vodného a stočného v rámci republiky jsme z pomyslné špičky (p ed
několika roky jsme byli mezi prvními pěti) sklouzli mezi Svazky
uprost ed tabulky.

V roce 2010 byla cena vodného a stočného navyšena o 4,16 Kč za l m3,
a to na cenu 70,24 Kč za l m3. V roce 20II byla cena vodného a
stočného 72,88 Kč za 1 m3. Nav šení proti ceně zroku 2010 bylo 2,64
Kč za 1 m3.

Rok 2012
Vodné (Kč/m3)

Stočné (Kč/m3)

Celkem (Kč/m3)

Rok 201I

LEDEN

úNon
gŘpzpN

DUBEN

KVETEN

CERVEN

CERVENEC

SRPEN

Z^Ří

ŘímN

LISToPAD

PRoSINEC

31,6

45,7

67

72

43

30

22

0

I6

Srážky celkem v mm

20

1)
J)-

39

Pr měrná denní teplota v oC

1,3

-0,3

4,3

|I,6

I4,1

20,4

19,6

19,4

16,9

10,1

4,3

)5

Celkem srážek za rok 389,5 mm, což je v porovnání s rokem 2010
pouze 52r8oÁ.
Srážek za vegetaci 289,3 mm a v porovnání s p edcházejícim rokem je to
49,20Á srážek. Nejvíce za den 42,4 mm srážek spadlo 8. 6. 2011.
Listopad byl naprosto beze srážek. Zpracováno podle statistiky Václava

s DPH
37,73
40,8l
78,54

Ing. Markéta Staňková,
tajemnice Svazku obcí pro vodovody akanalizace Šlapanicko

bez DPH
33,1 0
35,80
68,90

Karmazina.
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Go se děje na Svazku
Tak, a máme po Vánocích.... Většina občanťr prožila tyto krásné chvíle

v p íjemném klidu uprostred svlich nejbližších. Toto štěstívšak rozhodně neměli
pracovníci provozu vodárenské akciové společnosti, a.s, v pozo icích.
v pr běhu vánočních dnri byli upozorněni, že na čerpací stanici na splaškové
kanalizaci v Kovalovicích se něco děje. Po p íjezdu na místo samé zjistili, že
akumulační nádrž pred čerpací stanicíje zanesena tuky.

K nashromáždění těchto tukov ch špunt došlo navlišenou likvidací
kuchyňsklich olej po štědrovečerní prípravě tradiční pochoutky - smaženého
kapra - jejich vylitím do kanalizace. Nebyli jsme jediní, kdo s tímto problémem
bojoval. V Česklich Budějovicích tuto tukovou katastrofu odstraňovali na ČOV
čtyri dny (bylo možné ji sledovat v hlavním zpravodajstvi Črt;.

Je potreba si uvědomit, že tuk zfritéz je azen mezi nebezpečnli
komunální odpad a jako takov by měl blt likvidován. pokud se tedy v obci se
sběrnl m dvorem objeví označení, že je možné zde tento odpad odevzdat, má
občan povinnost jej tímto zp sobem likvidovat. v p ípadě, že obec tuto možnost
nenabízí, je dle sdělení pracovníkri odpadového hospodá ství nejlepší rešení
umístit tento olej do láhve a tuto odevzdat vždy 2x ročně pri sběru velkoobje-
movlich a nebezpečnlich odpadri.

Zkanalizačního rádu jasně vypllivá, že tuk a olej je nebezpečná
odpadní látka a v kanalizaci nemá co dělat.

Domnívám se, že je potreba využívat nově vybudovan kanalizační
systém v souladu s platnlimi p edpisy a ne si jej dobrovolně ničit a zvyšovat
náklady na jeho držbu a provoz.

V současné době také probíhají kamerové zkoušky na celém systému
kanalizačních stok, vybudovanlich v l. etapě (kolaudace v roce 2007 v obcích
Slapanice, Podolí, Prace, Kobylnice, Blažovice, Jiríkovice a Ponětovice).

Některé úseky je nutno opravit (prťrhyb, vlasové trhliny), což probíhá
ještě v režimu reklamačních závad.

Je ovšem opravdu zqímavé zjistit, co všechno jsme schopni do
kanalizační stoky nějaklim zpťrsobem dopravit - pet lahve, st ešní tašky, části
kolejnic, stavební suť, odpady ze zahrady, velké množství pecek z ovoce,
textilie apod.

Pokuste se zamyslet nad tím, jak budete reagovat na situaci, kdy vámi
vhozenli a postupem času nashromážděn materiál, kteryi nemá v kanalizaci co
dělat, neodteče až do stoky, ale ucpe vaši domovní prípojku a všemi
kanalizačními otvory vám bude splašková voda nastupovat do nemovitosti,

Markéta Staňková, Svazek Šlapanicko.
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Poznatky z našeho besedování a vzpomínání nad kronikami obce.
Naši senio i se pravidelně poslední pátek v měsíci setkávají v klubovně
za knihovnou, aby si jednak oživili svoje vzpomínky na doby mládí a
jednak porozprávěli o sv ch zážitcích, které v kronice uvedeny nejsou.
Dnes se zastavim u problematiky našeho kroje.
KROJ je lidov oděv, charakteristic\ pro určitl kraj. Vminulosti pat il
k základním projevrim a znakim lidové kultury. podle jeho vzhledu se
clala posoudit bohatost kraje nebo sociální postavení lidu, kteq jej nosil.
v současné době se již v kobylnicích kroj běžně nenosí, ale obléká se p i
tradičních akcích, jako jsou ostatky, hody a babské hody nebo jiné
slavnosti, jakou byla nap . oslava 700 let obce Kobylnice.
.Ie to již dlouhou dobu, co jsme tuto problematiku studovali z,,pamětni
knihy obce Kobylnice", což je L díl našich kronik. V listopadu 201 l jsem
se rčastnila seminá e pod názvem ,,Lidovy kroj na Brněnsku" a
dozvěděla se, že jsou značné rozdily mezi ptivodním krojem a krojem
používan5im v současné době. pátrala jsem v kronikách, ale nikde o tom,
žc došlo ke změně, není napsáno. Našemu současnému kroji je mimo jiné
vytykána délka sukně nebo Ňar zástěry apod. Také k obuvi byly
p ipomínky. Správně to mají b t st evíce na podpatku a s páskem p es
nárt nebo tak, jak to bylo privodně a to šněrovací boty na podpatku. Na
hlavě má b]ít šátek,,hoslendr" (tureck; šátek o rozměrech l10x l l0) Pod
rrírn by měly bllit vlasy hladce sčesané a vzadu spletené a neměly by b; t
vidět. To je jenom malá zminka o tom, co tedy není privodní. Sama jsem
byla p ekvapená tímto zjištěním, protože od roku l969, kdy jsme p išli
<1o kobylnic, jsem se o kroje začala zajimat a také sama po ídila (ušila a
vyšila) dva dívčí dětské a dva dospělé ženské koje. Poradkyněmi mi p i
jejich tvorbě byly paní Anežka Hájková apani Božena Klašková č.237 .
Jak kroj privodně vypadal a kdy se nosíval, je popsáno v,,Pamětní knize
obce Kobylnice". Zde uvádím p esn q pis ze zápisu našeho prvního
obecního kroniká e pana Josefa Vašíčka, Zápisje z roku 1924 ajak pan
Vašíček uvádí, vycházel z popisu a vyprávění tehdejších pamětníkti,
Cituji p esně uvedeny zápis:
Děvčata kol. roku 1850 chodívala ve svátek vrukávcích, bohatě
vyšívanl ch bíle. Mívala hedvábnou atlasovou ,,kordulku", obyčejně
barvy červené, vp edu na šněrování. Kol krku a p es prsa k ížem,
nosívala vyšívanou ,,ptilku", někdy hedvábn;í šátek. Vlasy hladce
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načesané, vzadll spletené do dvou cop a p ipevněné vzadu hlalry na
věneček. Na hlavě mívaly uvázany šátek ,,lipskY", t. zv. ,,hoslendr".
Sukně svrchní byla kartounová,,,merinka", manšestrová,,,štofová",
sametová, plyšová i hedvábná, Sahala skoro až do pril l; tek. Vespod
nosívala děvčata 5 - 8 sněhově bíll ch na tvrdo škroben;i,ch, bohatě bíle
vyšívan ch spodniček. Punčochy byly červené, zvané,,kastorky". Botky,
vlastně st evíce s p askama zvaly se ,,damišké", lakové a nizké st evíce
sluly,,šlifre".
V zimě chodívala děvčata v soukenn; ch kabátcích, zástěra hedvábná neb
atlasová.
Vdané ženy,, ,rpanimáme", nosily ,,marinke", na krku opět jak děvčata
kartounovy šátek,,prilku". Na hlavě nosívaly ženy kartounoq šátek, také

,,hoslendr". V zimě nosily sukně ,,barchetke", v létě ,,krizétke", V zimě
oblékaly "kabátke", šité jako ,,marinky". Sukně od svobodna nosily, i
když se vdaly. Na nohou nosily botky i ,,šlifre".
Hoši nosili ve svátek ,,černy gatě", na švech bílé lesklé knoflíky, na
nohou vysoké boty s tvrdyma holínkama. Košile byla bílá (selská),
s široklimi rukávy u zápěstí límečky zapnuíé. Prsa nevyšivaná. Vyšívání
bílé ujalo se později. Kordule (kabáty bez rukávri) s adou leskl; ch
knoflíku. Kordule byly barvy červené, ze|ené, hnědé a fialové. Šle nosili
pest e vyšívané. Kol pasu nosívali emen. Klobouk plstěny, širo .
Y zimě nosili beranice. P i zvláštních slavnostech (když šel za nevěstou),
nosili na hlavě ,,aksamitko". Když bylo chladno, nosili hoši ,,lajble",
kabáty s barchetovou bílou podšívkou. Někte í měli i kabáty kožešinové.
P i tuh;fch zimách nosili kožichy (ve všední den). Na svatbu měli dlouhé
pláště.
Není bez zajímavosti, že u našeho kroje, kteryí nosí jen někdy (k muzice),
p evládábarva fialová.
Hoši chodí v kroji jen jako stárci (o ostatcích a hodech nebo jin;irch

slavnostech). Rovněž tak i děvčata se oblékají do krojri pouze p i
slavnostech. Bohužel, že i tento kroj, kteq se dosud p íležitostně nosí,
není pravy a náš privodní koj, jak se zďá, zanikne irplně. Toto uvádí pan
Vašíček p ed 87 lety.
Kroj vydržel, i když, pokud jste pozorně četli, tak se značn)imi změnami.
Dále p idávám ještě popis k hodrim v minulosti, jak uvádí pan kroniká
Vašíček.
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Děvčata zavádivala se o hodech ke stolu. Hoši jim dali napít vína a
děvčata dávala na talí penize, dle toho, jak se ,,kerá citi|a." Stárky dávaly
5 zl, děvčata druhá 4 z1,3 i 2. Hoši pili ,,na ad". První stárek měl na
starosti po ádek, druh a t etí mu pomáhali a čtvr! měl na starosti pivo,
Stárci se volili o muzice p ed hody. Stárky si sami vybírali.
Na hody, dokud se u nás chovaly ovce, stínával první stárek berana,
píivázaného na lavici. Hoši skákali kol něho a zpivali: ,llopaj, šupaj do
,šermici, už je beran na lavici",
Kaž,dy stárek měl jeden den na stravu muzikanty. V sobotu p ed hody
staví stárci -májó". K tomuto vyhrávají muzikanti a plje se čtvrtka piva.
Tak to jen něco máIo zhistorie našich krojri a hodri, jak uvádí zápis
rtašeho prvního kroniká e zroku 1924.

zdenkakarmazinová

cEsToPlSNÝ senlÁl - MĚSTA SVĚTA
PARls

Tentokrát navštívíme romantické město Pa iž - kolébku evropské kultury. Tuto
destinaci navštíví ročně cca 15 milión turist . V uváděnlich TOP,15
nejnavštěvovanějších míst světa zaujimalí památky Pa iže čty i p ední místa.
V samotném městě žije 2,5 mil. obyvatel ve dvaceti městsk ch obvodech na
obou b ezích reky Seiny, avšak s okolními satelity je to až 11 mil. obyvatel.
První zmínky o městě se datujíjiž z 1.století p ,n.l. K vliznamnému rozvoji došlo
v období vrcholného st edověku a renesance, p ičemž až v 10. století získává
Pa íž p evahu nad do té doby největším regionálním městem Orléans. Ze
školních knih vybírám rok 17B9, kdy titokem na Bastilu začala vPa íži Velká
francouzská revoluce, která vyvrcholila prijetím ustavy a popravením krále
Ludvíka XVl., jak jinak než gilotinou. Moderní dějiny pak určily definitivní podobu
města, jak ho známe nyní, s nespočetnl mi památkami - královsk mi paláci,
zahradami s fontánami, Eiffelovou véži, q. Najdeme zde nap . 197 divadel, 136
muzeí, 73 památníkťr nebo také r zné mobilní v stavy v parcích.

Po p íjezdu nap . na Slavkovské vlakové nádraží nebo po príletu na jedno ze
dvou hlavních letišť není složité využít standardních městsklch linek RATP pro
dopravu do města, sehnat ubytování avyrazit na velk okruh městem. Cenově
vlihodné je zakoupit svazek 1Oti jízdenek na metro -,,Carnet" a také občas
ulevit nohám. V p ípadě dobrého počasí je rozumné začit na náměstí Trocadero
s pohledem na 321 m vysokou Eiffelovu věž, sejít a následně vystoupat do
prvních pater po schodech nebo využít vlitah až na horní q7hledy,



Nezapomeňte se ktéto věži zroku 1BB9 vrátit vnoci, kdy rťrzná světelná
p edstavení ohromí snad každého. P ilehllim parkem Champs de Mars se
dostaneme ke komplexu lnvalidovny (Hotel des lnvalides), kde je pod vysokou
kopulí umístěna krypta s ostatky Napoleona Bonaparte. Dále pťrjdeme
k náměstí Svornosti (Place de la Concorde) s 3300 let stan m obeliskem
z egyptského Luxoru. Následně Vás zámecká zahrada Jardin des Tuileries
zavede ke královskému paláci Louvre. Rozporuplně zhodnotíte p estavbu
v minulém století se skleněn;imi pyramidami na nádvo í, ale nejnavštěvovanější
muzeum světa s expozicemi z celého světa rozhodně stojí za návštěvu. Nap .

zde mťržete zhlédnout v stavy starověk ch civilizací nebo obrazárnu se slavnou
Monou Lisou. Kdo má více dní volna, nechť vstoupí... My dále pokračujeme
prohlídkou Pa iže - kolem avantgardní stavby Centra George Pompidou a dále
pa ížské radnice Hotel de Ville se dostáváme k nejnavštěvovanější památce.
Nejstarším pa ížsk m kamennyim mostem Pont Neuf, kten vede z obou breh ,

vstoupíme na ostrov Cité s katedrálou Notre-Dame. P ed vchodem do katedrály
uvidíte nultyi bod (Point zero), kten je historicklim st edem města. Kolem eky
Seiny m žete spat it slavné pa ížské pláže, všudyp ítomné kolečkové brusla e,
cyklisty a pop . si jedno kolo také zap jčit a pak jej vrátit u nedaleké univerzity
Sorbonny, Pantheonu, nebo až ve Versailles. V další čtvňi města Opera je na
kopci (,130 m.n.m.) známá basilika Sacré-Coeur. At' už po sv ch, nebo
s využitím pozemní lanovky se dostanete p ímo k ní a k části města zvané
Montmartre. Tato zákoutí plná malí , umělcťr a uměleck ch děl (nap . zde
vytvo il adu sv ch divadelních plakát i česk malí Alfons Mucha), zažila
rozkvět na p elomu 19. a20. století. ldnes Vás zde pouliční malí za pár euro
zvěční. Protikladem romantického Montmartru je moderní čtvrt La Defense
s budovou Archy, zkteré je také krásn pohled na město a mrakodrapy
v moderním pojetí. Takó nejen kv li vlihledu je zajímavá návštěva 209 m
vysokého mrakodrapu Tour Montparnasse ve stejnojmenné části města. V okolí
naleznete pa ížské katakomby, historickli h bitov s hrobkami v značn ch
francouzsklich osobností nebo dochované zbytky mohutn ch městsk ch
hradeb. Na závěr nevynecháme st ed města, kde Napoleon Bonaparte po sobě
zanechal Vítězn oblouk (Arc de Triomphe) a nedaleko Louvru se nacházející
Slavkovskli sloup na náměstí Vendome (Colonne de Austerliž) - sloup o vlišce
44 m zdobí po celé délce bronzovli reliéf ulity z 1250 děl uko istěn ch u

Slavkova. Na nejznámější t ídě - Avenue des Champs-Élysées - mťržeme
nahlédnout do obchodtj pln ch luxusu. V Latinské čtvrti na další známé t ídě
Saint-Michel - ,,tam jsem včera šel" (text známé písně) se nachází centrum
života mlad ch lidícelého světa.

Na Pa íž je i pro základní poznání tohoto nádherného města nutno rezervovat
několik dnů. Pro rodiny s dětmi, nebo i pouze pro dospělé je skvěl m nápadem
obětovat minimálně 1 den na Disneyland. Tolika až neuvě itelnlich atrakcí se

jen tak nenabažíte. Jedná se jednoznačně o nejlepší zábavní park světa. Pro
nadšené sportovce je pak zážitkem návštěva stadionu Stade de France
v predměstí Saint-Denis, nebo areál Roland Garros. Další možnostíjsou rrizná
akvária, botanická zahrada, ZOO al... Pak ještě jen tak na ulici posedět
v kavárně... vyzkoušet v restauraci francouzskou kuchyni se džbánkem dobrého
vína... zajít si do Moulin Rouge na světoznámé kabaretní predstavení..,
navštívit některou z obrazáren, nap . Musée de Orsay (biivalé nádraží, nyníjsou
zde vystavována díla nejznámějších impresionistti)... v noci se projet od mostu
Pont de l'Alma vyhlídkovou lodí po Seině... navštívit jedno ze šesti velk ch
nádraži spohledem na rychlovlaky,.. a nechat se p ekvapit, na co dalšího
nového ještě narazíte...

petr peško

co ríká matrika?
Podle vyhlášky č,2591201 1 Sb. k 1. 1. 2011 byl počet obyvatel naší obce 996.
Podle naší obecní evidence (která se, znám neznám;ich dťrvodrj, vždy od
oficiálního počtu liší), ale která podle našich zkušeností, odpovídá skutečnému
stavu v obci, k datu 1 . 1.2011 bylo v naší obci k trvalému pobytu prihlášeno 974
obyvatel. K datu 31. 12. 2011 pak bylo p ihlášeno k trvalému pobytu 9B7
obyvatel, z toho 503 žen a 485 mužťr.
V prťrběhu roku 2011 se 26 občan p istěhovalo, 17 občanťr se odstěhovalo,
narodilo se 11 dětí a 7 našich spoluobčanťr zem elo.

Jaroslava Urbánková, OU Kobylnice

NAŠI JUBILANTI

Yyznamná životní jubilea v první polovině r. 2012 (leden - červen)
oslavili a oslaví tito občanó:

50let
zdeněkzelinka
Lenka p erovská
Vlastimil Klaška
Jan Dvo áček
František Beneš

81 let
Ladislav Budík
Ladislav staňa
Božena staňová
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60let
Ludmila krčková
Bed ich piták

věra pavlíková
Luboš Dobrovoln
Marie Kalousková
JoseťDaněk
Emilie Yymazalová
Karel Tměnlli

65 let
Milada Pjaterová
Hana pokorná

Libuše kovačíková
Rudolf kalousek
Josef christ
Jaroslava Nohelová

70 let
Alexandra Šílová
Věra Iftejčí
václav Nohel

75 let
R žena Doležalová
simeon ŠteRs
věra pokorná

80 let
Františka Špondrová
Marie Bedná ová

82 let
Zdeňka Štěpánková
Marie Jadrná
Ji ina kučerová
František Bendá

83 let
Ji í Jadrn1

85let
Rrižena vlachová
Marie Ji íčková
Rudolf Štěpánek

86let
květoslava Šafránková

87let
František vašíček

88 let
Božena Florianová

89let
BasilHorňák

91 let
Ji ina Handlová
Ludmila Bílková

Jubilantrim blahop ejeme!

komise životního
p"ipravila:

prost edí Rady obce Kobylnice na jami měsíce

Jarní klidoq den

l,etošní riklidovlf den jsme naplánovali na sobotu 21.4.2012. Tradičně se
scjdeme u hasičky v 8,30 hodin, abychom se po rozdělení do skupin,
rozešli sbírat odpadky v okolí naší obce. Vydáme se opět uklízet p íkopy
podél silnic, remizky a polní cesty nacházející se v katastru naší obce. Po
skončení sběru, asi v 1 1 hod,, se sejdeme na V; letišti, kde každy ričastník
clostane douzovanou debrecínku.

Zveme všechny, kte í chtějí p ispět ke zlepšení okolí naší obce.
Vezměte si s sebou pracovní rukavice, pop ípadě v5istražnou vestu a
hlavně chuť do práce,

Procházka pro děti na Mohylu míru

Procházky se mohou z častnit děti od 6ti let, ale také mladší
v doprovodu rodičri. Společně vyrazime 26. 5. 2012 v 14,00 hod. od
obecní lípy naproti pomníku padll ch. A to na další z vycházkov; ch tras
v našem okolí, kterou jsme s dětmi ještě neprozkoumali. Je to trasa po
polní cestě za h bitovem vedoucí k Mohyle míru. Na ní bude na děti opět
čckat plno her a zajimavostí. V cíli trasy, kter je ze st edu obce vzdálen
2,5 km, si uděláme mall piknik a vydáme se stejnou cestou nazpět.
P edpokládany návrat je v 17,00 hod,

Alena ulbrichová

Cyklov let 15.4.2012
Sportovní komise Rady obce Kobylnice po ádá v neděli 15. 4.2012

cykloturistick v; let k soutoku Svitavy a Svratky
Sraz bude ve 14 hodin na parkovišti u h bitova. Pojedeme směrem na
Sokolnice, Telnici a Otmarov. Cestou se mrižeme zastavit v Benediktl n-
ském klášte e v Rajhradě. Délka trasy je asi 32 km.
V p ípadě nep íznivého počasí se vylet p esouvá na pozdější termín.



Na kole okolo jezer Solné komory

Na rok 2012 je p ipraven cyklofuristicky zájezď vtermínu od 17. 8. do

19. 8. 2012. Pojedeme opět do Rakouska, kde navŠtívíme oblast Solné

komory u Salzburgu, Sraz ťrčastníkri bude v pátek v 3,30 hod. u hasičské

zbrojnice. Po naložení kol nás autobus dopraví do St, Wolfgangu, kam

p ijedeme asi po 6 hodinách jizdy.
V St. Wolfgangu vyložíme kola z p ívěsu a začne naše t ídenní putování

Solnohradskem. Ve městě si prohlédneme kostel z l5, století, historickou

zubačkovou dráhu a vydáme se kolem Wolfganského 1ezera. Toto jezero

je považováno za nejkásnější v Rakousku. Postupně projedeme

městečkem Strobl s pěknymi parky, dále největšími a nejoblíbenějšími
lázněmi v Rakousku v St. Gilgenu, rodištěm matky W, A. Mozarta. Potó

se kolem jezirka Krotensee a části jezera Mondsee p esuneme do kempu

Europacamp v Steinbach-Weissenbach, kde budeme obě noci ubytováni.

Trasa touto romantickou krajinou bude dlouhá asi 35 km.

V sobotu podnikneme okružní cestu kolem Attersee, největšího jezera

v Rakousklfch Alpách. Pojedeme p es Unterach, Nussdorf, Attersee,

Seewalchen a Weyregg zpět do Steinbachu. Jsou to malá města a vesnice

zasazené v ridolích mezi skalami. Jezero je rájem potápěčri díky
pruzračně čisté vodě. Takže bqi,le a šnorchly s sebou. okruh kolem jezera

má asi 50 km.
V neděli se vydáme okolo jezera Mondsee. V Rochuspointu navštívíme

hrob Viktora Kaplana, vynálezce turbíny, a projedeme se po stezce, která
je po něm pojmenována. Pokačovat budeme směrem na Mirenau,

Maierhof do městečka Mondsee, kde se nacházi b;fvall klášter a kostel

z roku 748, v místě je i muzeum prehistorick ch sídlišť. Dále pojedeme

p es St.Lorenz a Scharfling do Wiesenau, kde na nás bude po ujetí asi

45 km čekat autobus. Po naložení kol vyrazíme zpátky do Kobylnic.
Cena v kempu je 6,80 za osobu a noc, stan 4 , Spát budeme ve

vlastních stanech. Stravování a nocleh si hradí každy sám. Cena dopravy

činí 1250 Kč na osobu. Počet ričastník 33 je limitován p ívěsem na kola.

P ihlášky včetně zá|ohy 500 Kč na osobu se budou p ijímat na OÚ do

konce dubna. Doplatek za dopravu se bude vybírat rněsíc p ed odjezdem.
Za sportovní komisi Milan Ulbrich
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Změna provozního ádu více čelového h iště pío rok2012
Správce h iště je Jaroslav Poláček, Na Návsi 59, Kobylnice, telefon
731 014 001 nebo 606722556.
Základnícena (pracovní dny 13-22 hodin, soboty a neděle):
dospělí B0,- Kč/hod.
senio i 60,- Kč/hod.
děti 50,- Kč/hod

ZvÝhodněná cena (pracovní dny B-13 hodin):
dospělí 60,- Kč/hod.
senio i 40,- Kč/hod.
děti zdarma

osvětlení 40,- Kč/hod.
sít'p i fotbale 50,- Kč/hod.
pétanque 10,- Kč/hod
Započítává se každá načatá čtvrthodina,
Dlouhodobé i krátkodobé rezervace je nutné zrušit nejpozdqi 1 den pred
rezervovanlim termínem, p ípadně je nutné nqítza sebe náhradu.
pokud se nikdo nedostaví, bude cena hrazena obiednatelem.
V prípadě zvlášť nepríznivého počasí platba p i nevyužití hriště odpadá.

schváleno radou obce.

Kobylnické velikonoční hrkóní 5., 6. o 7. dubng 2Ot2:

Zveme všechny dětí o s merĚími děŤmi i jejich
rodiče no Kobylnické hrkání. Uskuteční se no

Zeleny čŤvrtek, no Velk pdtek o no Bílou soboŤu,

kdy,,zvony odlaŤěly do Římo".

Sraz je vždy u Kobylnického věnce:

5. dubno -Zeleny čŤvrŤek 16 hodin

ó. dubno - Velky pótek
7. dubno - Bíló soboto

7 o 15 hodin

7 a L2 hodin



Velikonoční strónko pro děŤi

Moluji, moluji vojíč ko,

sneslo je Ťed' slepič ko.

Když jich snese dost,
p ijde k nóm i host.

To je mol, zajíček,
mó jich pln, košíček.
ZaJíčku, zojíčku,
co to móš v tom košíčku?

Móm tom vejce molovoné,

od slepičky dorovoné.

,tr:
p"-
'"'
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van Gansewinke!

MoB!LNl svoz
oDPADU

31. b ezna2012
proběhne na parkovišti u víceučelového h iště

pravideln sběr objemného a nebezpečného odpadu
a to v době od 9,00 do 12,00 hodin

VELKOOBJeUOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu
je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, staq nábytek atd.

Do konteineru nepat í !!! stavebníodpady a odpady zezahrad!||

NEBEZPEČNÝ ODPAD -v rámci sběru nebezpečného odpadu
je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, redidla a jiné chemikálie, včetně
znečištěnlich obalrj z těchto odpad , dále akumulátory, monočlánky,
hnojiva, čistící prostredky a léky

ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:

Velké domácí spotrebiče: ledničky, mrazáky...atd.

Malé domácí spot ebiče: mixéry, žehličky, fény...atd.
Spotrebitelskáza ízení: Televizory a veškerá spot ební elektronika
(videa, rádia atd.)
Za ízeni informačních technologií: monitory, počítače a jejich
príslušenství, telefony atd.

Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje... atd.
Osvětlovací za izení: zá ivky, vyiboj ky. . . atd.



Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organízace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje

společnosti - materiální pomoc sociálně pot ebnym, azylové
ubytování i pracovní p íležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

vyHLAŠuJE sBÍRKu pouŽITnno oŠlcnNÍ

látek)

vĚct. rrpnB vzír NBH,tůžpvtB:

- z ekologic ich drivodri

znehodnotí

sbírka se uskuteční:
dne: 23.4.2012 nu obecním íl adu

čas: 7:30 - 17:00 hod

Věci prosíme zabalené do igelitov]írch p},tlri či krabic.

aby se nepoškodil), transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203

28 29

Poděkování koledník m a dárcrim TS 2O12

Ve dnech 1.- 14.|edna 2012 probéhl již dvanáct] ročnik T íkrálové sbííky, která pomáhá posilovat
vědomi so|idarity a dobročinnosti Ve Společnosti. získané prost edky slouží pro pot eby nemocn}ich,
sociálně slab}',ch a znev hodněn ch , mládeže a rodin V nouzi.

Na sVě eném zemi mod ického a rosického děkanátu se do koledování ochotně zapojilo témě ,l600

koledniků, kte í Vytvo ily p es 450 kolednick ch skupinek. Všem kolednik m, Vedoucim skupinek,
místním asistent m pat i Velké poděkování, neboť nezištně Věnovali sV j čas Ve prospěch pomoci
druh m. Usili vynaložené koledníky Je neocenitelné a velmi si jejich pomoci Vážime.
Velice děkujeme také všem dárcům, kte i Vlídně p ijali koledníky a prost ednictvím charity 1ak p ispěli
na společnou pomoc mnoha pot ebn m.
Zvláštní poděkování pat í takó kněžim za pomoc a duchovní podporu sbírky.

celkov v těžek Tikrálové sbirky 2012 Vregionu p sobnosti oblastni charity Flajhrad dosáhl opět
rekordních2598í82Kč,cožjeo140932KčvícenežVminulémroce.Vzrůstající štědrostdárc je
pro nás dťlkazem dťivéry a lze z ni vyóíst Viru V důležitost a pot ebnost pomáhat druh m. Prost edky
zTíkrálové sbirkyjsou V znamn m zdrojem financování posklovan}ich sociálnich služeb, zvláště
V době nep izniVé ekonomické situace, kdy docházi k poklesu dotaci na provoz těchto slUžeb.

65% V] těžku letošní sbírky oblastni charita Rajhrad použije na projekty, které p ispějí k zajištění
provozu, zkvalitnění a rozši eni nabídky poskytovan ch sociálnich služeb, kter mi jsou:
- D m léěby bolesti s hospicem sv. Joseía v Raih adě- poskytuje komplexní odbornou paliatjvní

péči nevyléčitelně nemocn m a lidem trpicím chronick}imi bolestmi s důrazem na zachování lidské
d stojnosti a VytVá ení atmosféry k|idu a porozuměni pro umírající a jejich blizké.

- Mobilní hospic sv, Jana v Baihradé- poskytuje specializovanou domáci hospicovou péči, klerá
Vychází Vst ic p áním nevyléčitelně nemocn m lidem skáVit konec svého života V domácim
prost edí se svou rodinou a blizk mi. služba je zajišťována mUltidisciplinárním ti,mem nep etržitě
24hodin7dníVt dnu.

- charitní ošet ovatelská služba Baihrad- terénní Služba zajišt'ujici odborné zdravotnické V kony
lidem sakutním nebo chronick m onemocněním vjejich domácím prosledi, Vč. zap jčení
kompenzačnich pomticek

- cha itní pečovalelská služba Raihrad- poskytuje odborn komplex pečovatelsk ch služeb
umožňujici senior m, osobám se zdravotním postižením a handicapovan m zd Vodu ztráty
soběstačnosti Zachovat kvalilu života v prost edí svého domova na základě jejich individuálnich
pot eb,

- odborné sociální poradenství - poskytuje p ímou pomoc lidem p i ešení jejich sociálnich
problém , nabizi komplexni informace ke zvládnuti SoUčaSné nep íznivé situace a jejímu zlepšeni.

- Nízkop ahové centrum p o mládež v zidlochovicích- poskytuje zezemi a odbornou pomoc
mládeži Vobtížn ch životních Situacích, u kter ch jsou pítomny faktory pro Vznik sociálně
nežádoUcích jevů,

Dalši prost edky z T ikrálové sbírky budou věnovány na plánovanou opravu havarijního stavu podlah
l[ižkové čáSti hospice sv,Josefa V Rajhradě, dále na podporu a rozvoj činnosti íarních charit, osobám
Vtiživé životní situaci a prop ípad živeln ch katastroí na humanitární pomoc vČeské republice a
zahraniči.

Děkujerne Vám, že nám pornáháte ponráhat!

lng.Hana Bělehradová
kooídinátorka T íkrálové sbírky za OcH Rajhrad

WWW. raj h rad. c h a ri ta. cz, Www. d I bsh. cz

www.tri kra lovasbi rka.cz

s !-

A,I.



KoNEčNÉ vÝsLEDKy rŘírnÁuovÉ ssínxv 2o!2 - ocH RAJHRAD

V těžek ke dni g.2- 2oL2 : 2 59a 1a2 Kč
Rozpečetěno pokladniček: LOO %"ze457 tj- 457

Obec vÝtěžek Kč
zapeceteno
pokladniček

použito
ookladniček

Mod ické děkanstvi
Blažovice 39 377 8 a

Blučina 51 343 1c ]_o

Bratčice 9 492 a 1

Holubice 26 785 4 4
Hostěnice a7 399 5 5

Hrušovany u Brna 20 oo5 3 3

i íkovice 36 ]-64 4 4

kobvlnice 34 360 4 4

kova lovice 23 ooo 4 4

kupa ovice 7 433 2 2

Ledce 4 a34 1, 1

MedloV L6 o79 6 6

Měnín 33 67a 7 7

Mod ice 6a 333 13 11

Mokrá 55 2a5 t6 ,].4

MoravanV 65 9a1 9 9

Moutnice 3a 3.62 7

NeboVidy 16 ooc 4 4

Nesvačilka Io 773 2 2

N osi sl av 42 27o 6 e

opatoVice La 275 3

otmaroV 12 oaa 1
podolí u Brna 31 o99 4 4

Popovice 7 15o 2 2

Pozo ice 64 12a ]-5 15

Prace 29 6'40 3

Raihrad 51 136 14 L1,

siVice 3L 21-o 5

3obotoVice 13 57a 3

sokolnice 53 523 a a
SVrovice 40 957 7 7

Šlapanice 116 3aa 17 1"7

Te ln ice 40 9oo 4 4

Těšany 30 61a 7 7

Tvarožná 30 aao 8 a

Úiezd u Brna 77 4a4 13 13
y'elatice 29 447 2 2

/iničné Šumice 32 3oo 6 6

r/oikovice 27 9a4 2 2

Zatča nV 32 5o0 4 4
Zeleslce 37 25a 6 6

židlochovice 56 a73 13 13

30 31

Rosické děkanství
A,lexoVice a 195 a 1

Babice 9 573 2 2
BiskoupkV 5 116 1 1

Budkovice 10 906 2 2
L Uclce 9 876 3 3
Dolní kounice 39 667 7 7
DomašoV 24 260 a 6
Hrubšice 7 a7a L a
lVančice 1oo 315 15 15
Jav rek L7- 592 2 2
ketkovice a4 a3a 2 2
Lesní Hluboké 5 513 ! 1
Lesní Jakubov 7 34o 1 1,

LetkoVice 7.6 371. 2 2
LitoStroV 4 2o2 1 1
Ludvíkov 2 75o 1 a
Lu kova nv 21 9o7 3
Moravské Bránice 23 693 5 5
Mělčanv 15 523 3
Němčice 25 54o 1, 1

Němčičkv 8 368 2 2
Nové Bránice 19 a63 4 4
oS l aVa ny 47 973 -a 8
Oslavanv - Nová Ves 9 669 1 1

oslavanv - padochov 6 o9o 7 I
ostr()vačice 23 SLo 3 3
omice a9 27o 3
O echov a3 o32 1,4 1-4

Polánka 1-8 44s 2 2
Prštice 24 94a 3
p íbram na Moravě 17 o39 2 2
Rapotice 15 977 2 2
Rosice 17 27a a 4
Rudka 15 ].3o 4 4
Říčany 61 5a9 a a
Říčky 10 15a 2 2
Rez n oVice 7 324 L a

Siltjvkv 23 59a 5 5
stanoviště a 93o 2 2
st elice u Brna 1o5 145 22 22
Sudice a 32a 1 1

T rboušanv 23 600 2 2
Uiezd u Rosic 9 227- 2 2
veverské knínice 25 676' 4 4
vvsoké popovice 20 46a 3 3
Zak anv 16 191 3 3
ZbraslaV 4a 451- ],o 1o
Zbrišov 55 7oo 1"o 1o
Celkem 2 598 182 457 444
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-ILlrna tle srolrtírrt tenjsu

§ír;škr;rn;
lyd,lr,ii Obcc Kobylnice, Na Budínliu 2.10,66-1
5l Kobylnjce. IČ 00.t88l60. eridenční číslo: NIK
ČR E ]751]. toto číslo ryšlo ]. dubni ]0l]. ne-

prošlo jazvkovorr úpravou, Piíští uzí\,ěrki číslr Je
]íl k\cInJ ]ll]]. |-l.|e\k),nlU/ťlť rú.ll D Šl)ll-
cklré. na ot']. ncbo admini§tíativa(dkoby]nicc,c/
a kobylnickc,list1,(4scznan,cz
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