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Dtjvod k optimismu
P ed pár dny byla provedena na našem hasičském autě technická kontrola a
bylo pot eba zapsat vysledek této kontroly do ,,velkého" technického pr kazu
auta. Protože toto vozidlo bylo uvedeno do provozu už v roce 1978 (a je mu
tedy už 34 rokťr), byl privodní technick prťrkaz už zcela zaplněn p edchozími
zápisy a museljsem proto nechat pro obec vystavit novy7 pr kaz.
Zastavil jsem se tedy na Městském ri adu Šlapanice v Brně na Opuštěné a
požádal jsem o vystavení nového technického pr kazu. Nejen, že jsem byl na
adě tak ka okamžitě, protože paní za p epážkou právě dokončovala
p edchozího klienta, ale i já jsem byl obsloužen velmi rychle a bez zbytečného
zdžení. Aby byl cel rikon administrativně v po ádku, bylo pot eba doložit ještě
jeden doklad, ale rj ednice mě ujistila, že stačí, abych jíjej p edložil, až si p ijdu
pro nov technickli prťrkaz, a že mi zavolá, až bude dokument p ipraven
k p evzetí.
Už druh den mi paní zavolala, že se m žu kdykoli zastavit. Náhodou jsem ten
den opět musel do Brna a tak jsem tuto cestu spojil i s návštěvou na odboru
dopravy. P evzetí hotového dokladu bylo ještě rychlejší než podání žádosti a
ještě mi paní s millim risměvem upozornila, že se m žu pomocí internetu
objednat k projednání své záležitosti na konkrétní čas, kten mi bude vyhovovat.
Když jsem zljadu odcházel, vzpomněl jsem si na doby, kdy se podobné
záležitosti ešily na dopravním inspektorátu VB na Bartošce. Kdo nezažil,
nepochopí. Ale každ , kdo tam kdysi pot eboval t eba vydat značky na plně
nové auto, si pamatuje, v jakyich podmínkách se tam teba cell den čekalo ve
frontě na chodbičce, kde si dva lidé obtížně vyhl7bali, a navíc s tím, že mu
možná ani ten den dovolené nebude na vy ízenítéto věci stačit. O směvu paní
za p epážkou se mluvit v bec nedalo, protože byla zav ena za p ekližkovou
vliplní dve í, kterou jen občas pootev ela, a to hlavně proto, aby žadateli
vynadala, že má něco v tiskopisu vyplněno špatně.
Myslím si, že je pot eba aspoň občas si p ipomenout - a možná právě v době,
kdy si každ rád zanadává nad tím, co všechno je špatně, že se v pr běhu let
věci mění v, razné k lepšímu, i když si to často ani neuvědomujeme.

Lubomír Šmíd, starosta

obecní policie

Už vice než rok se na ulicích obce a nejčastěji na p echodu u mate skó školy
potkáváme s p íslušníky Městské policie Židlochovice, kte í na základě tzv.
ve ejnoprávní smlouvy vykonávají tuto činnost i mimo sv j obvod, v současné
době v Kobylnicích, Sokolnicích, Moutnicích a Nesvačilce.
Asi nejviditelnějším dopadem jejich občasné p ítomnosti v obci je zména
chování idičrl na p echodech pro chodce, nebo p inejmenším právě na tom u
školy, kde mám možnost srovnání, Než začali v Kobylnicích sloužit, tak na
tomto p echodu dal p ednost máloktery idič (i když p íslušny p edpis plati lž
roky). Nejenže je na tomto p echodu zvyšeny pohyb dětí do školy, ale chodí



tudy i celá ada občanrj vyššího věku a často nlčli prrrlllúttl llczpcčrrě p ejít.
Netvrdím, že dnes už každy idič skutečně zastaví, itlc sitttitcc sc vyrazně
zlepšila.
P ítomnost strážníka však neslouží pouze pro zvyšcrli llczpcčIltlsti na
p echodech pro chodce, ale pro jak ,koli p ípad ohrtlžctti llczllcčtttlsti a
ve ejného po ádku v obci. V současné době je ve službě pro ltašc tlllcc 1,1tlttzc
jeden strážník a ten samoz ejmě nemriže sloužit nep,etržitč. .lc všitk vylritvctt
mobilním telefonem, ktery zapiná vždy na začátku směny, a 1lo ccltltt tltllltt
služby je na tomto telefonu k dispozici a to v podstatě každénru, kdtl z vlržrryclr
drivodri pot ebuje pomoc strážníka. Kontaktní telefonní číslo najdctc v totrrto

čísle Kobylnickych list na vloženém letáku.
Yážnym dťrvodem m: Lžebyt t eba zjištěni, že se někdo snaží něco poškodit ncbo
zcizit, že se v obci pohybuje t eba podomní prodejce, ktery se chová
obtěžujícím nebo podvodnym zp sobem a podobně. Proto, pokud byste se do
takové situace dostali, mrižete zkusit zavolat našeho obecního strážníka pana
Vránu. Bude-li zroyna ve službě, jistě se k vám během několika minut dostane.
Doba jeho dojezdu je ovlivněna hlavně tím, ve které obci zrovna je na
obchrjzce. Pokud by se vám ale stalo, že se v telefonu ozve věta: ,,volany
ričastník není dostupny", znamená ío, že náš strážník není ve službě a pak je
pot eba volat Policii ČR ve Šlapanicích.
Nechci tímto článkem podněcovat ke zbytečnym požadavk m na zásah
uniformovanych složek, ale na druhou stranu bychom se neměli bát je požádat o
pomoc. Mrižeme tím ochránit jak sebe, tak t eba i někoho ze svého okolí.

Lubomír Šmíd, starosta

Jaro, léto, podzim, zima,
v každé době je nám prima

Od začátku nového roku proběhla v naší MŠ spotrsta akcí. Dětem se velmi líbil
vesely karneval s manželi Trnkovyrni, na ktery si p ipravily zajimavé masky.
Zpěváci a tanečníci si opravdu p išli na své.
Hudební znalosti dětí obohatilo vystoupení ve školce na téma: ,,Hudební
nástroje". Pěvecké dovednosti p edvedly děti na soutěži ,,Zazpivej, slavičku".
Jarní svátky jsme p ivítali zdobením ,,Velikonočního Kobylnickólro včtlcc"
vlastnoručně vyrobenymi kraslicemi, písničkami a íkaclly tl .jat,tt a

Velikonocích. Velikonoční tradice nám píibližilo i divadlo s tlltzvcttt ,,Iltlcly.
hody, doprovody". Děti si s pomocí učitelek vyzdobily prost,ctlí MŠ a donrťr si
odnesly jarní kompozici s dekoračními p edměty, ktcró si saltly vytvo ,ily.

Pruběžně vedeme děti k ochraně vlastního zdravi. Kc sprltvlró póči o chrup
p ispěla ,,Pohádka o zoubku" z projektu Dcntal Alarrrr, tlrganizovaná
stomatology a studenty zubního léka ství.

26. dubna proběhl zápis dětí do MŠ, téhož dne jsme zahájili i p edplaveckou
vyuku v Blučině, kam budou dojiždět p ihlášené děti lx tydně až do konce
čenina.
Naši ,,rnalí zahradnícI" také navštívili už po několikáté místní zahradnictví u
p. Šustra, kde měli možnost vidět mimo jiné i kvetoucí citrusy.
Vychovn ,konceft ve Šlapanicích obohatil děti o zážitek z hudebního světa a u
některuch posluchačri vzbudil í zájem o htu na hudební nástroj.
Navštívili jsme také hospodá ství u Chlup . Tarn děti viděly krorně spousty
domácích i hospodá ská a exotická zviíata.
Ye 2. pololetí jsme ukončlli vzdéIávání budoucích prvňáčk v edukativně
stimulačních skupinách. Podle vyplněnych dotazníkťr rodiče ocenili p ínos
programu pro děti. Líbilo se jim, že měli možnost poznat jasnou hranici
vědomostí a schopností, kterych by dítě mělo dosáhnout p e<l nástupem do ZŠ.
Někten_ m práce dítěte v kurzu usnadnila rozhodnutí o zahájeni školní docházky.
V neděli 13. května jsme se společně zťrčastnili v parku oslavy Dne matek
s pásmem, které zahájila ,,Mašinka s vláčkem" mladších dětí. Ty lkázaly radost
z pohybu ve spojení s hudbou. Schopnost souhry v párovérn Country tanci
p edvedly starší děti, také zarecitovaly rnilé básničky, zazpivaly a svym
maminkám p edaly srdíčko. Vystoupení se setkalo s kladnou odezvou rodičri
dětí i místních občanri.
Nyní se těšíme na vylet do Hvězdárny a planetária v Brně. Pod urnělou oblohou
bude pro děti p ipraven polrádkovy po ad s názvem ,,Není drak jako drak". Děti
si také zasoutěží a zahraji v DDM Junior - Fantázie ve Slatině v programu

,,Babiččin domeček".
S koncem školního roku postupně uzav eme kroužek keramiky, angličtiny a hry
na flétnu.
Oslavíme také Den otcri na zahradě MŠ a slavnostním ,,pasováním na školáky"
se koncem června rozloučíme s p edškoláky.

kolektiv učitelek MŠ

Jak jsme prožívali rrizné akce školního roku.......
Práce děti ze 4. a 5. ročníku naší kobylnické školy

Hvězdárna
Nejprve jsme měli sraz p ed školou v pril osmé. Všichni usedli do autobusu.
Nějaké děti si tam i povídaly. ,,P íjezd!" ekla paní učitelka. Nachystali jsme se
a šli jsrne do hvězdárny. Všichrri si sedli a pán začal uvádět. Potom p išlo
promítání planet, asteroidri a hvězd. Nejd íve jsme probírali Měsíc, potom
Merkur, Venuši, Zemí... a hlavně tarn byla sranda. Vrátili jsrne se do autobusu a

začali svačit. A jeli jsme nazpátek.
Denisa Vejmolová



Moje kamarádka
Moje kamarádka se jmenuje Denisa. Chodíme spolu do 4. A. Jsrnc nejlepší
kamarádky. Rády se chodíme koupat. Je hodná, laskavá a v nouzi vždy porn že.
Je krásny pohled se ji dívat do očí. Má je hnědé a lesklé. Kamarádíme spolu už
šest let. Takovou kamarádku nikdy nechci ztratit.

Lucie Rumlerová

věda není věda
Ráno jsme měli první vyučovací hodinu česky jazyk. Po češtinč parrí ,cclitclka

vybrala jízdenky a šli jsme na autobus. Vystoupili jsmc z autobuslt a nruscli
jsme vyšlapat osmdesát pět schodťr. Konečně jsme byli v Zirkladní školc
Šlapanice. Odložili jsme si bundy a boty a šli jsme do učebny chemie. Tam nás
čekalo pět rlrkolri. Nejlepší bylo, jak jsme ohybali skleněné trubičky nacl
plamenem kahanu. P i zjišťování, která voda bude nejčistší jsme zjistili, že
voda, která protekla p es filtrační papirek, je nejčistší, a která protekla p es vatu
je st edně čistá, a která protekla p es obvazje nejšpinavější. Pak jsme prošli pťrl

školy. Došli jsme k učebně fyzlky. Tam bylo nejzajímavější, že elekt inu
m žeme vyrábět sami a že když se va ené vejce roztočí, tak se po chvilce
zastavi, ale syrové se točí déle. Dobré bylo, že jsem tam potkala svoji
kamarádku Haničku. O p estávce jsme šli zpátky do chernie a dodělali jsrne dva
rikoly, které jsme nestihli. Po p estávce jsme šli do učebny p írodopisu, která
byla hned naproti. Tam jsem zjistila, že v kolennírn kloubu je kost čéška. Měli
tam i rťrzné exemplá e malych zvi at, nap . humra, rízné motyly a zmije.
Dokonce tarn byli i živí čmeláci. Pak nás jeden kluk zavedl k mikroskoprim a
ukazoval nám část žižaly a naše vlasy. Všem holkám se moc líbil, protože byl
vážně pěkny. Potom nás zavedli do divadelního sálu. Všichni tam dostali moc
dobré ovocné košíčky. Ve dvanáct hodin skončil prograrn Věda není věda.
Autobus měl p ijet až o pťrl jedné a tak jsrne šli do cukrárny na zmrzlinu.
Nakonec jsme p ijeli do Kobylnic a šli jsme se naobědvat. Tento vylet se mi
moc líbil.

Barbora pešková

věda není věda
Dne l8. 4. jsme jeli do šlapanické školy na poučny program Věda není věda.
Čekali nás t i okruhy: chemie, fyzlka a p írodopis. Okruh, ktery se mi líbil, byla
fyzlka, protože tam bylo asi nejvíce pokus . Líbilo se mi i roztavování
skleněnych trubiček v chemii a v p írodopisu byly nejlepší mikroskopy. Fyzlka
je zajimavá tím, že se magnety odpuzují a p itahují a že když se na sklenici
plnou vody dá obyčejny papir a sklenice se otočí, voda tam zristanc a jcštč
zajimavélši je, že když se malá že|ezná kulička roztavi, neprojde otvorem,
kterym d íve prošla. Později, po skončeni programu, nás čekala sladká tečka a

vyznamenání. Ještě p ed programem nám paní editelka slíbila, žekdyž budeme
hodní, tak prijdeme do cukrárny. Naštěstí byli všichni hodní a tak si každ ,

koupil zmrzlinl, zákusek a sladkosti. Nakonec nastal odjezd autobusu do školy
na oběd' 

Eva Stará
Den matek
Byla neděle a my jsme se p ipravovali na vystoupení ke Dni matek. Odpoledne
jsme měli sraz p ed školou i s mažoretkami. Poté jsme se všichni r,ydali ještě

nacvičovat. O pril t eti vše začalo, park byl plny, ani jediná lavička nez stala
prázdná. Prvni naše vystoupení bylo tancováni na písničku Čokoláda. Po
dotancování jsme se běžely s kamarádkou p evléci na další číslo. Naše další
r,ystoupení byla opera o Budulínkovi.
Potom nastoupily děti ze školky a my měli krátkou p estávku. Jako hlavní číslo
dne bylo vystoupení mažoretek, ve kterém jsem činkovala i já osobně. Na
závěr slavnostního odpoledne jsme maminkám i dalším p íbuznym rozdávali
rťzná p ánička, květiny a dobroty. Největší radost jsem měla z irsměr,u mojí
milované maminky.

Denisa Vejmolová

V let
l5. 5. jsme celá škola jela na v let. Cílem vyletu byl zámek Kunštát a jeskyně

Balcarka. Když jsem se probudila, musela jsem splnit r zné povinnosti nap .:

ranní hygienu, obléknout se do sportovního oblečení, nasnídat se a pakjít čekat
na dvoupatrovy autobus.Když autobus dorazil skoro po hodině cesty na zámek
Kunštát, tak ještě všichni měli na práci velky kopec a 40 - 50 schodťr. Až to
všechno bylo za námi, mohl se každy nasvačit. Po svačině nás čekala prohlídka,
ale p edtím se celá škola rozdělila na dvě skupiny. Prohlídka byla velrni
zajímavá, nejvíce se mi líbila knihovna, kde bylo až 300 svazkri knih. Pan
pruvodce íika|, že na zántku byly ještě t i knihovny. Po navštívení zámku nás
ještě čekala prohlídka jeskyně Balcarky, která byla od zámku vzdáIená asi pťrl

hodiny. Jeskyně měla velmi krásné krápníky a našli jsme tam i t i malé
netopyry. Po prohlídce si každy běžel koupit suvenyry. Já jsem si koupila
nádherny kŤišťál a další krystalek.

Eva Stará

Den matek
Sraz byl 14:30 p ed školou. Když jsme byli všichni, šli jsme do parku
nacvičovat Budulínka. Dále následovala zkouška tance. Pak jsme rněli chvilku
volno. Já jsem s Dájou rozdávala pozvánky na Minijarmark. Zatim se park
zaplnll maminkami, babičkami, tatínky a jinymi. A už vše zahájlla VtŠ. Řitati
báiničky, tancovali a ještě jiné věci. Málokdo by ekl, že máme v MŠ tak



šikovné děti. Dále následoval Budulínek. Byl to mltzlkál o tom, jak šla babička
s dědečkem do města a Budulínek byl sám doma. Zatim ho unesla liška. Pak ho
naštěstí babička s dědou zachránlli a liška skončila v pytli. Budulínek si doufam
bude dál dávatna lišky pozor. Maminky se dále ani zdaleka nenudily. Na píseň
Čoko-čokol áda zatančily některé holky taneček. Na závěr vystoupily mažoretky
Lily. Tento den se mi velmi líbil.

Lucie Benešová

Družino
Družino se vjorních měsících proměnilo vp ehlídku zojíčk, kočenak o
slepičak z Kinder vojíček. Zvlnitého popíru jsme motoli zaJíce naléka ské
špochtli, no krobičku od s,ro jsme nolepili pomolovoná komínky - mot lky.
Proběhlo Velikonoční dílno pro rodiče a Ťaké kroslicov t den, kdy sí děti
mohly vyfouknutá vejce nazdobit r zn,mi dekoracemi. Najvětší spěch
nokonec měly moŤoné kraslice bovlnkomi. Nezopomněli jsme ani na pečení a
leŤos udělolí pŤóčky zkynutého Ťěsta, moc se dětem povedli.
By|i jsme na exkurzi u hosič v Kobylnicích - děkuji ponu Kloškovi, kter
dětem p ípravil zojímovou prohlídku, včetně hosíčská strény no ouŤěO.
No vysŤoupení ke Dni motek jsme se podíleli v robou kulis k hudebnímu
VystouPenÍ.
Dozvěděli jsme se nové poznatky o životě chobotníc a každ si jednu udělol
z PET lohve.

No čarodějnické sŤezce u p íležitosŤi ptílení čorodějnic jsme plnili r zná
ríkoly inspirovoná čorodějnicemi o plnili kvíz zamě en na živoŤní prost edí,
na Ť ídění odpodu a bezpečnost no silnici. Bohužel se ukózalo, že děti vědí,
že mojí mít sedočku v outě o b,t p ipouŤóni, helmu no hlově p i jízdě no kole
či bruslích, ale že vlosfně to jsou jejich rodtče, ktz í je k tomu nevedou.
Vzpomínóm si, jok bylo velkó negotivní reakce no reklomní spoty v televizi
s heslem Nemyslíš, zoplotíš, že jsou moc tvrdá, že jeŤam moc krve apod. Ála
to je reoliŤo, kŤerou nechceme vidět o noše děŤi somi ohrožujema, když
zókladní věci joko jsou sedočky vouŤě, helmo no kolo opod. ignorujeme.Ve
škole sice probíhó primórní prevence, která toto všechno obsohuja, ole
k čemu je, když my rodiče zóklodní providlo nadodržujeme? SŤezko bylo
zakončenó grilovóním nomletého moso z povouk , myší o neŤop, r
nejoblíbenějšího jídlo čorodějnic O.
Chystóme se no exkurzi no Letiště Brno-Tu ony o do muzea va Šloponicích,
čekó nós oslovo Dne děŤí - souŤěže o hry no školní zohrodě o doufám, že

leŤos zvlódneme zo?ganizovot spaní ve škole. Děkuji všem. kte í 1ste se
jok mkoliv zp sobem zopojili do činnosti noší družiny.
P eji Vóm krósné láto o hodně společn, ch zážitkil s vošimí dětmi.

Petro Štef kovd, vychovotel ko

Nástavba školy

Loni na podzim jsem v Listech informoval o projektu na nástavbu nad
mate skou školou tak, aby naše základní škola měla pro všechny svoje ročníky
samostatnou t ídu. Od školního roku 20I3lI4 už totiž nebude možné
zkapacitnich drivodri poskládat děti do současnych učeben. Se základním
záměrem o pridorysném ešení, dispozici učeben nebo umístění v tahu byla
ve ejnost seznámena již koncem loňského roku. V současné době je již
dokončena projektové dokumentace pro provádění stavby, je vydáno stavební
povolení a jlž také nabylo právní moci a provádí se v}běr zhotovitele tak, jak
nám ukládá zákon o zadáváni ve ejnjzch zakázek.
Na začátku června měly p ihlášené stavebni firmy p íležitost k obhlídce
staveniště a na základé zadávacich podmínek mají navrhnout obci cenu a termín
pro realizaci. Následně bude vybrán nejvhodnějši uchazeč a je p edpok|ad, že
po skončení provozu v mate ské škole 20. července nastoupí na práce tak, aby
hrubá stavba byla provedena ještě o prázdninách. Následně mají - podle
požadavkťr orgánťr hygienické služby - probíhat stavebni práce tak, aby
hlučností nerušily provoz ve školce. Očekává se, že někte í uchazeči navrhnou
noční práce v p ípadech, kdy se bude do konstrukcí sekat nebo vrtat a podobně,
Nejzazší termín pro plné dokončení stavby je stanoven na konec července
p íštího roku tak, aby během srpna bylo možné p ipravit nové učebny na provoz
školy. Pevně vě ím, že reálně se poda í dokončit stavbu vyrazně d íve a že tak
bude provoz školy a školky omezován co nejkratší dobu. P esto ale musíme
počítat s tim, že během vystavby bude omezen pohyb na školním dvo e i na
školní zahradě a že tedy bude omezená možnost využít tyto prostory pro hraní
dětí, pro umístění kontejneru na papír a nebo t eba pro opětovné uspo ádání
svátku senioru. Pro tyto a podobné aktivity budeme muset v p íštím období
hledat prostor jinde. Na druhou stranu nám snad toto omezení umožní
revita|izovat trávník na školní zahradé, protože ten po loňském budování
Oranžového h iště a letošním suchém jaru velice utrpěl.
V současné době také obec eší zp sob financování stavby. Již dnes máme
k dispozici pril milionu korun z dotace Jihomoravského kraje a v současné
ekonomické situaci není p íliš velká naděje na nějakou další dotaci. Proto
jednáme s r znymi bankami o možnosti ziskáni věru. Do roku 2016 totlž
máme povinnost platit ještě skoro jeden a pril milionu korun ročně jako splátku
na splaškovou kanalizaci. Teprve potom se obci trochu finančně uvolní ruce a

bude moci p emyšlet o dalších větších investicích, které jistě budou zase
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pot eba. Zachováni možnosti mít v obci mate skou školu i první stupeň zák|adni
školyjistě za to stojí.

Lubomír Šmíd, starosta

Milé maminky a děti pojd'te mezi nás:
Cvičení dětí do 3let probíhákaždé úten od 9:15 hodin v sále Sokolovny.

Každé naše cvičeníje formou hry. Maminky si odpočinou a já s dětmi ádím.
Úplně na začátku to vypadalo, že s námi děti nebudou spolupracovat, ale až
p išly na to, že bez pohybu to nejde, tak se do toho vrhly.
Cvičíme na velklich balonech, kde se snažím děti motivovat jako potápěče, kte í
sbírají mušličky a pak se ani balon už děti nebojí. Rádi s nimi hrají i závodníky
a těm pak íkáme "hovniválkové", kte í si svou kouličku válí až do cíle. No a tak
si aspoň protáhnou tělíčka. Mám pro ně p ipravenou i opičí dráhu, kde dělají
kotrmelce, lezou do tunelu a učí se skákat panáčka. Protáhneme i trochu
mozečky básničkami a také k nám chodí ,,sk ítek neposeda", kteryi nám
pokaždé schová hodně obrázktj a ty musí děti společně s maminkami najít a
íct, co na obrázku je. Tak nám postupně děti íkají, co našly. Také máme hru

spojenou s barvami - balonky, které donáší do predem p ipravenlich kyblíčkti
stejné barvy. No a co děti nejvíce inspiruje a pak se mnou rády spolupracují,
jsou odměny. Sem tam odměna v podobě piškotu, nebo k upky se hodí....
Dětem se pak i zamlouvá, když chodíme ke konci probudit ,,kouzelnou tašku",
kde jsou hračky a pak my maminky odpočíváme a děti si v poklidu hrají na
jednom místě, To by byla malá ,,ochutnávka" z mého cvičení rodič s dětmi,
Ráda bych požádala nějakou maminku, zdaby neuvažovala o záskoku na další
roky.., Pro začátek budu ráda, když se p idáte vy ostatní děti a maminky a
prijdete mezi nás. Rádi Vás uvidíme a určitě z toho našeho ,,maminkovského"
stereotypu budete rádi za každl okamžik stráven17 i mezi jin mi dětmi a
maminkami. Děti jsou moc fajn. Každé je něčím v jimečné, ale všechny jsou
vynalézavé a hned na nich vidíme jak je život krásn17, pln zábavy a lásky.... A
těším se na dalšíspolečné hodiny, 

šárka s Eliškou

klub mominek
S nóstupem joro došlo i ke změnóm v činnostech nošeho klubu mominek. Byly
to próvě sluneční paprsky, které vyhnoly sfíny z naší klubovny, donuŤily rtut'
v teploměrech vyšplhot ož k letním hodnotóm o nošim roŤolesŤem i nóm vlily
novou energii do žil.
Duben byl p edevším ve znomení Velikonočních svótk , o tok p išlo no adu
vejce......mnoho vojec o dolší zóbova pro noše nejmenší. V sledzk bylo možno
spot iŤ no Kobylnickém velikonočním věnci. kten jsme zdobili společně
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s děŤmi z mate ské školky, Velk spěch mělo rn robo cedulek z léka skych
špochtlí o Ťrodičně próce s borvomi všeho druhu.
Hlovním p ínosem tapl,ch jorních dn všok bezesporu z stávó p esunutí
činnosŤi klubu mimo stěny klubovny, což p inóší rozsóhlé možnosŤi vyžití
nejen noším dětem, ole koneckonc i nóm, mominkóm. Za všechny oktivity
kononá mimo klubovnu bych ródo zmínilo bóječn v, let do 5okolnic, ktary se
odehról druhé květnové ,jter(J. Jeho iniciótorem bylo vedení Sokolnického
domovo pro seniory, jehož loskavá pozvání no slovnosŤní otev ení zohrodního
oltónu prost adnictvím Petry Štefkové, jsme bez zavóhání p ijoli. P íjemn
pobyt v Sokolnicích byl spojen i s nemol, m pobovením senior odpočívojících
ve sŤínu sŤrom p ekrósného orborato. P ítomnosŤ nošich děŤí p ineslo do
jejich poklidného foku živoŤo podobn, vzruch, jok by zp sobil dopod
meŤeorického roje no hlodinu nódrže u tróvníkové školky. Skvěle stróven,
den byl završen prochózkou oborou zpěŤ do Kobylníc. Jejím proktick m

p ínosem bylo mimo jiné osvětlení rozdíl mezi hluchovkou o kop ívou,

korunovoné v několika p ípodach plóčem q intenzivním t ením ruček, o
odborn, p ednes jednoho z totínk no témo lesní zvě . Pozornost dětí se
všok vcelku pochopiŤelně p esunulo k zajíci,kŤery se, byv vyrušen v klodem o
hlosin mi otózkomi dětí, dlouh,mi skoky vzdalovol ze svého dočosného
kryŤu v blízkosŤi informoční cedule.

Budoucí okŤiviŤy nošeho klubu plónu jeme společně a v relotivně krótkám
čosovám p edstihu, nicmáně už nyní je jistá, že se bude no co ŤěšiŤ. Vždyt'
teplé, v němi prosycené léŤo a borvomi hy ící podzim jsou velk m zdrojem
inspiroce, o tok naní pochyb, že i tentokrót se pro noše rostoucí o stóle
šikovnější dítko podo í vymyslet spoustu dobré zóbavy.

Za klub mominek v Kobylnicích Lenko Kokďová

Jarní riklidovy den

V sobotu 2l. dubna se ráno u hasičky sešlo něco p es 50 brigádník . Rozdělili
se do 6ti skupin. Rodiče s dětmi šli tradičně pod Borky a do Hloušku a
k Ponětovicím, ostatní se rozdělili na sbírání odpadkri k Bezděkovu pod letištěm
a podél silnic na Dvorska, Šlapanice, Praci a Sokolnice, Odpadkri, bohužel,
v těchto místech poslední roky neubyvá. Co je naopak potěšující, že zájem
zričastnit se riklidového dne stále twá a vždy p ijde dostatečny počet ochotnych
lidí. Všem pat í velky dik za to, že je okolí naší obce opět čistší.
Na závčr sc všichni posilnili a osvěžili pochoutkou zudimy a po kusu dobré
práce si užili i kus p íjemné zábavy,

Alena ulbrichová



Cykloturisticky vylet k soutoku Svratky a Svitavy

Tento vylet se konal 15. dubna. Bylo chladnější počasí, to ale neodradilo 8

ričastníkri, kte í, teple oblečeni, vyrazlli po naplánované trase směrem na
Sokolnice. Zasíávkujsme si udělali v klášterní restauraci v Rajhradě a prohlédli
si kostel v klášte e. Protože v něm byla ještě větší zima trež venku, brzy jsme
vyrazlli dál po stezce kolem eky. Pokračovali jsme k soutoku ek, ktery leží
v těsné blízkosti zábavního centra Olympia, kde jsme se zastavili ve venkovním
více čelovém parku. A odtud už jsme putovali kolem Holáseckych jezer do
Tu an a domri do Kobylnic.
V plánu je organizování dalších cykloturistick}ch vylet . Mrižeme se takto
vzájemně podporovat ve sbírání ujetych kilometru. O Vzhledem k tomu, že
v našem okolí se mnoho cyklistickych tras nenacházi, nabízi se možnost
dopravit se auty s koly na st ešních nosičích do nedalekych míst. Nap íklad do
Moravského ktasu, Lednicko-Valtickóho areálu atd. Vše se dozvite
z informačních zdroj obce.

Milan ulbrich

8. ročník Kobylnické kuliěkiády
Ač je to neuvě itelné, letos byl již 8. ročník kuličkiády. V poslední době nám
však nep eje počasí, nebot'i letos nám opět pršelo. Nebyl to vydatn déšť, ale
p eci jenom se někten m zdálo, že počasí
nenízas tak ideální, a raději seděli doma
nebo jeli na nákup. Ale ti ,,skalní", kterlm
trochu vody neublíží, p išli a tak ani letos
nebyla o zábavu nouze. Jsem z doby,
kdy nás dom zahnala jen bou ka, a to
hlavně proto, že jsme se báli blesk .

Malli zahradní deštík by| jen povel
ktrochu teplejšímu oblečení... Abych se
opět vrátila k naší kuličkiádě, která
proběhla 12. května: dětí prišlo 47, žen
se p ihlásilo do soutěžení 17 a letos bylo málo muž - jen 10 - a jelikož nebylo
počasí, jak se pat í, ze senior nep išel nikdo. P esto p ese všechno, kdo p išel,
jak z dětí tak dospěllich, dostal mall dáreček a odpoledne jsme si plně užili,
pobavili a zasmáli,
Je dobré pozorovat r zné skupiny soutěžících:
U těch nejmenších je někdy problém vzít jim míček, kter m hrají kuželky. Ve
skupině p edškolákťt se zas musí dát pozor, kam kdo zašlápne kuličky. l když
jsou malí, tak mezi těmi kuličkami chodí jako slon v porcelánu. Pak je zde
prost ední skupina dětí, ta byvá ze všech nejpočetnější. Není to proto, že by
těchto dětí bylo nejvíce, ale už mťržou dojít sami a na kuličkiádu se těší.
Poslední dětská skupina jsou už skoro dospěláci a jakákoliv hra se jim zdá Iak

trochu trapná. Ale když se dají do hry, dokážou se pro ni po ádně nadchnout a
hrajíjako o život. Chodíjich pár, ale když dosáhnou věku tak,12 a více, už se
tam většinou neukážou. No a pak tady máme ženy a muže, kte íp i nástupu na
hru samotnou se promění v děti, a plně si to užívají. Doká_žou fandit, radit a
povzbuzovat. Nikdo z nich neodejde, ani když vypadnou. Cekají, až dohraje
riplně poslední hráč a je jasné, kdo je vítězem a vyhraje štangličku salámu. Jak
íká jeden manžel: ,,Bez salámu se dom nevracej." No a já zas pravím: ,,Není
d ležité vyhrát, ale z častnit se a užít si."
Jako pokaždé bych však chtěla poděkovat všem, kdo nám p ispěli na v hry pro
naše, predevším malé, soutěžící. Byli to: Autodoprava Lhotsk , restaurace Za
Kovárnou, manželé Vašíčkovi, manželé Mazalovi, Flash a dále všem, kdo
p ispěli, i malou částkou, pro děti.

lka - menší

Všem v herc m gratuluji, ale myslím si, že vyhráli všichni, kte í p išli, zahráli si
a prožili bezva odpoledne.

za kulturníkomisi Jana poláčková

čnnooĚtrulcKÝ REJ

Vážení spoluobčané,30.4.2012 po ádala restaurace Za Kovárnou již tradiční
Čarodějnick, rej, kterého jste se zrjčastnili jako každoročně opět v hojném
počtu. Po krátkém vodu, kdy jsme si p ipomněli p vod Filipojakubské noci,
jsme odstartovali čarodějnick, rej zapálením ohně za pomoci místních hasičťt

strážících tento oheň až do plného konce. Děkujeme jim za to, že se tímto
postarali o bezpečnost nás všech a zajištěním této dominanty tak dotvo ili tu
správnou atmosféru celé akce. Dík pat í zejména panu Bílému a jeho synovi a

panu Karlu Klaškovi ml. V prťrběhu odpoledne a večera nás doprovázela
hudebnískupina Nota Bene. Děti si mohly zasoutěžit nejen v rámci pohybov, ch
disciplín, ale i vědomostně p i skládání tzv, ,,čarodějnické maturity", kdy
následně obdržely čarodějnickou prťrkazku od naší milé čarodějnické poroty,

,1 ,t

oB

tabulka - menšíděti
do 3let 3-5let 6-9 let

1. místo krvštof Eliáš Natálka Mazalová veronika pooelková
2. místo patrik pavlík Lucka králová Adélka Novotná
3. místo Emma zlatníková Terezka valentová František kubát

tabulka - věší děti a dos
nad 10 let Zenv mUzl

1. místo sandra Rotreklová Jana kulíšková Jan Pastv ík
2. místo Adam kvasnička lva kvasničková Radek valenta
3. místo Bára pešková petra Foitíková vladimír zlalník
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která se letos skládala z paníFloriánové, Krejčí, Jindrové, Smetanové, Chmelové
a Jarmily Vičarové. Tímto jim srdečně děkujeme za pomoc, věrnost a podporu.

Žaane z dětí neodešlo bez drobného pamlsku, Zásluhu a dík za uskutečnění
této akce má také paní Karmazínová, a to p edevším za metodickou pomoc.

Skákací hrad byl pro letošníčarodějnické odpoledne novinkou, za kterou velice
děkujeme panu Mazalovi, kterli tuto milou atrakci pro naše nejmenší opat il.
Nemal, podíl na konání této akce mají také manželé Boháčkovi, Poláčkovi,

Šťastní, Kameníkovi, Renata Vávrová a Kamil Míček, sl, Jarmila Kučerová, firma
Tondach - pan Rudolf Prus a další, kten m tímto také děkujeme a jejichž

podpory si vážíme. Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepších dětsklich i dospěl ch

čarodějnick,ch masek a vě te, že vybírat nebylo v bec jednoduché, Posudte
sami z p iložené fotografie. Těšíme se na vás opět za rok, tentokrát na šestém
Čarodějnickém reji a vítáníjara. P íjemné prožitíletních dn p eje

kolektiv restaurace za kovárnou

Den dětí
pát, ročník oslav Mezinárodního dne dětí p ipravilo Místní sdružení oDs
Kobylnice ve spolupráci s restaurací Za Kovárnou první červnovou sobotu
v parku p ed sokolovnou. Zprvu se zdálo, že nám počasí moc p át nebude, ale
nakonec si děti svrij svátek mohly užít bez deště a naplno si vychutnat vše, co
pro ně bylo p ipraveno. Kromě sladkostí, ovoce a dalších dárečkťr, které

všechny p ítomné děti obdržely, si zasoutěžily v rriznlich sportovních
disciplínách, zatancovaly si, zaskákaly na trampolíně a povozily se na ponících
pana Chlupa, kterli jako každoročně pro děti tuto milou aktivitu zajistil. Za to
mu pat í náš dík. Během odpoledne jsme byli také obohaceni p íjemnou

kulturní vložkou hudební školy Yamaha pod vedením slečny Chudáčkové,
Poděkování zaslouží i slečna Šťastná, kterou po skončení soutěžních disciplín
děti doslova p epadly a krásnlim malováním na obličejjim tak zpest ila sobotní
odpoledne, Doufám, že nezapomenu na nikoho dalšího, kdo nemalou měrou
p ispěl k uskutečnění tohoto svátečního odpoledne a komu chceme touto
cestou poděkovat, Jsou to p edevším manželé Poláčkovi, Boháčkovi, Mazalovi,
Šťastní, Kameníkovi, Smetanovi, Zlatkovští, Knotkovi, Pasty íkovi, Špondrovi,
Kučerovi, pan Rudolf Prus a Aleš T ma st., Jarmila Kučerová ml,, Sabina

Zlatkovská, Tomáš Fojtík, Jan Hrazdira, Lukáš Žáček a obec Koby|nice. Jsme rádi,

že jste p išli v tak hojném počtu podpo it děti p i soutěžních disciplínách a
oslavili tak s nimijejich svátek. Těšíme se na váš všechny opět za rok.

Krásné prožití letních dnri p eje
Petra Fojtíková, p edsedkyně MS ODS Kobylnice

Vzpomínání nad kronikami obce
Menší skupinka spoluobčanri, které zajimá minulost naší obce, se pravidelně
každy poslední pátek v měsíci setkává spolu s kroniká kou v klubovně za
knihovnou. Postupně pročitáme záznamy v našich kronikách. Již několikrát se
na nás obrátili o poskytnutí informací občané, kteíí nežlji a ani nežili
v Kobylnicích, ale zajimaji je některé konkrétní události, které se u nás
v minulosti odehrály. Nejčastěji je zajimaji p íběhy lidí, kte í během 2. světové
války byli v koncentračních táborech. Také se na nás v loňském roce obrátil pan
Marek Sekanina z Uherského Hradiště. Ten sbíral informace o těch německych
bojov,ch vozidlech, které se ke konci války pohybovaly v katastru naší obce.
Tento pán dokonce za námi p ijel a probíral s našimi pamětníky podle jejich
vzpomínek celou situaci. Ziskal od nich pouze malé množství poznatkri, ale i tak
byl velice vděčny.

P i našem čtení jsme se také zastavili u
otázky, která se t}ká,,Pomníku padlych
rudoarmějcri" v Kobylnicích. V kronice
je uvedeno, že je zde uloženo
k věčnému spánku l1 rudoarmějcri.
S nimi je pochována i mladá žena,Yěra
Kuzminična Laptěvová. Kronika se
nezmiňuje o tom, jak se kobylnick}
občan, pan Leopold Kuda od konce
2. světové války snažil pátrat po
p íbuznych těchto jedenácti rudo-
armějcri. Vadilo mu, že jsou známá
pouze jména pochovanych obětí a jejich
rodiny možná marně hledají místo jejich

posledního odpočinku. Pan Leopold Kuda, pátral prost ednictvím moskevského
rozhlasu. Za l. světové války byl vruském zajeti a později se stal ruskym
legioná cm. Ruštinu proto dokonale ovládal. Po ukončení 2. světové války
ridajně napsal do moskevského rozhlasu, kde uvedl všechna jména zde
pochovanych obětí. Pomocí rozhlasu byla jména vysílána na celém zemi
tehdejšího SSSR. Nakonec se poda ilo najít matku padlé rudoarmějky Věry. Pan
Kuda si s ní ťrdajně vyměnil i několik dopisri. Matka byla velice šťastná. Témě
29 |et hledala hrob své dcery a stále bez v}sledku. Prosťednictvím MNV
Kobylnice p ijala maminka padlé Věry, pani Marie Andrianovna Naumová
pozváni do Kobylnic. Poda ilo se to až vdubnu 1974 a tehdy knám p ijela na
osmidenní návštělu. K setkání s panem Leopoldem Kudou již bohužel nemohlo
dojít. Pan Kuda krátce p ed jejím prvním p íjezdem zem el. Ze vzpominek
pamětník jsem se o panu Kudovi dozvěděla jen málo. Říkali, že to byl
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nenápadny, obyčejny člověk, ktery vykonával dělnickou profesi v Brně. Pro
pamětníky p ikládám jeho fotografii. Tuto fotografii se mi poda i|o ziskat za
obětavé pomoci paní Hedviky Klaškové, která oslovila potomky jmenovaného.

Jeho vnučka, pani Zdena Pohorská ze Šlapanic, mi fotografii doručila. Srdečně
děkuji všem za ochotu. Za dalši informace chci poděkovat také paní Boženě
Florianové.
O návštěvě paní Naumové, která se uskutečnila v měsíci dubnu v roce 1975,
nás též podrobně informovali manželé Ji ina a František Kučerovi. Podle jejich
sdělení p ijela paní Naumová v roce |975 na t i dny do Kobylnic v doprovodu
své dcery Sofie (sestry padlé Věry). Úphě poslední návštěva paní Naumové se
uskutečnila ve dnech 3. až I0.listopadu roku 1983. Tehdy tu pobyla cely tliuden

a o jejím pruběhu nás informovala paní Božena K ivková. Všem již zmíněn}m
občanrim děkujeme za pomoc a poskytnuté informace. Události, které se tykají
všech návštěv paní Naumové v Kobylnicích, jsou také podrobně popsány ve
3. dílu kroniky obce. Jsem p esvědčena, že si také mnozí zvás její návštěvy
pamatují.
P i pročítání jednotlivych událostí v kronikách naši pamětnici vždy hodnotí
perfektní práci všech p edcházejících kroniká ťr. Všichni svojí svědomitou prací
p ispěli k uchování paměti obce, Úplně nejlépe všichni hodnotíme práci pana
Aloise Klašky, ktery je autorem kroniky č. 2, Pan Alois Klaška zemŤel p ed 45
lety, dne 28. dubna 1967. Jemu bychom chtěli alespoň těmito ádky vyjád it
obdiv a vzdát poklonu nejen za podrobn, popis událostí psany neuvě itelně
rihledn}m tiskacím písmem, ale také za žasnott graťtckou ripravu všech stránek
kroniky.

Zapamětniky - kroniká ka.

DoMÁcí zDRAVoTruí pÉče
A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SANUS BRNO

Již osm m rokem jezdímjako zdravotní sestra do Vaší obce poskytovat domácí
zdravotní péči a mé kolegyně poskytujípečovatelskou službu,
Cílem integrované (komplexní) domácí péče, je zajistit péči všem lidem, kte íse
ocitli v nep íznivé zdravotní a sociální situaci. l takto znevl hodnění lidé mohou
z stat s naší pomocí v domácím prost edí a nemusí odcházet do za ízení
r]stavního typu. V podstatě je péče poskytována tomu, kdo ji pot ebuje či si o ni
žádá.
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ pÉČr je určena všem v takové životnísituaci, kdy dojde
ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné
na základě rozhodnutíošet ujícího léka e zahéiit poskytováníodborné zdravotní
péče, Je indikována ošet ujícím lékarem (praktick m léka em klienta nebo
ošet ujícím léka em v nemocnici), kten určuje její rozsah i četnost. Na základě
doporučení léka e poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry péči

7 dní v t dnu včetně svátkťr i několikrát denně. Jedná se o p evazy a ošet ování
ran (pooperační rány, bércové v edy, proleženiny), p íprava a dohled nad
užíváním lékťr, injekce, odběry krve, ošet ení stomií a katetr , ošet ovatelské
rehabilitace, péče o ležící pacienty, mě ení krevního tlaku a glykemie, ...
Zdravotní péče ordinovaná ošet ujícím léka em je hrazena zdravotními
pojišťovnami. Vlihodou je, že rodina m že blt pohromadě, zlepšuje se tím i
psychick stav nemocnyich, urychluje se hojenía snižujíse náklady na zdravotní
péči.
Posláním PECOVATELSKE SLUZBY je poskytnout kvalitní pomoc a podporu
lidem, kte í mají sníženou soběstačnost z d vodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a to tak, aby jim bylo umožněno žít
běžn m zpťtsobem života a mohli co nejdéle z stat ve svém vlastním domácím
prost edí. Mezi pečovatelské ukony pat í oh átí a podáníjídla, hygienická péče,
koupel, mytí vlasťr, dohled nad dospělou osobou, donáška lékti, doprovod
k léka i a kony spojené s vedením domácnosti - nákupy, drobn;i klid.
Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná pečovatelkami a není
hrazena ze zdravohního pojištění.
Všechny služby, které poskytujeme, jsou zamě eny na to, aby umožnily
nemocnym, zdravotně postiženl7m, senior m i jejich rodinám snadnější a
spokojenější život v p ípadech, kdy pot ebují profesionální pomoc a péči.
Bližší informace naleznete na www,qanusbrna,oq[n nebo telefonicky na čísle
777 758 262.

Marie králová

Liga vozíčká ri nabídne unikátní službu hendikepovanÝm

Samotě a nudě se každy ród v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním
postižením jsou ale často odkózáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma

nep átel m pomohli. Liga vozíčká p iprovila jedinečnou nabídku pro ty z nich,

kte í chtějí čas tróvit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého.

Nové prostory od zó í otevírá lidem se zdrovotním postižením z Brna o okolí
centru m de n n ích sl užeb.

V novych bezbariérovych prostorách najdou od záíi zájemci nejen nové
zážitky, ale i individuální p ístup. ,,Budeme se společně učit riznym
v tvarn m technikám, pracím s ruznymi materiály, vyzkoušíme si
relaxační cvičení i vzdě|ávací a tréninkové programy, mťržeme uspo ádat
vylet za kulturou i za sportem, nap íklad se naučíme pétanque nebo
minigolf," popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity
jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo
se věnoval jin ,m činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, ktery si každy m že
sám zvolit - nap íklad t i dny v t dnu. A taky věk - klienti by měli byt ve
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věku od 19 do 64 let. ,,V Brně a okolí se podobné služby vyskyfují,
většinou jsou však zaměíeny na seniory, na mentálně postižené nebo
duševně nemocné lidi. My chceme oslovit p edevším tělesně postižené,
pro které zatim podobná možnost neexistuje," dodala Hana Svobodová.
Centrum denních služeb ale uvitá i klienty s jinym postižením, je dobró
se v tomto p ípadě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka o
vhodnou službu.
A proč se vlastně tento projekt takto rozši uje a nabízí moderní a krásné
prostory v ulici Bzenecká na brněnsklich Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kiim
trávit čas, mnozí pečovatelé pot ebují chvilku oddech a odpočinek. ,,Navíc
chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat
od 8.00 do 15.00 každli všední den," up esnila vedoucí programu. Zájemci se
mrjžou dozvědět víc na webov ch stránkách Ligy vozíčká ri (www.ligavozic.cz),
nebo se rovnou mťržou obrátit na Hanu Svobodovou (537 Ozt 485, 777
010 335, hana.svobodova@ligavozic.cz),

Novinka v Bažantnici

Ve st edu 6. června 2012ve 13.00 hodin byla slavnostně otev ena nová naučná
stezka v Obo e Sokolnice, tedy podle kobylnického místopisu v Bažantnici.
Obora Sokolnice je majetkem Mendelovy univerzity v Brně, spravována je
polesím Bílovice nad Svitavou Školního lesního podniku Masaryk v les K tiny.
Slouží p edevším k terénní praktické 47uce studenttj univerzity. Mimo jiné je tu
chována tlupa daňčí zvě e a několik jedinc jelena Dybowského.
Naučnou stezku tvo í 6 zastavení. Jednotlivé panely informují návštěvníky o
čelu, historii i současnosti obory, o zastoupení zdejších druhťr z hlediska

botanického a zoologického, o biologii chované zvé e a péči o ni, také o
zásadách chování návštěvník p i pobytu na rjzemí obory. Grafickli návrh
poster naučné stezky vytvo ila paní Blanka Ponížilová, návrh d evěného
mobiliá e vypracoval lng. arch. Zdeněk Eichler, vlastní realizaci zabezpečilo
Sdružení Pavel a Jarek Neužilovi. Stezka vznikla s podporou Programu rozvoje
venkova.
Naučná stezka či spíše její nové panely mohou posloužit k poučení dětí i
dospěl ch a tak je otev ení této naučné stezky zároveň i pozváním k príjemné
procházce v letním počasí,

Lubomír Šmíd, starosta
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V sobotu t4. 4,20l2jsme v zasedací místnosti obecního adu uvítali do
života nově narozené děti. Pan starosta lng. Lubomír Šmíd pronesl
slavnostní projev k rodičrjm a p ivítal narozené děti do našíobce.
Byly to: Ond ej Sobotka, Tereza Kop ivová, Natálie Lízalová, Linda
Sedláčková, Adriana Rrjžičková a Nela Dvo áčková.
O milou atmosféru se zasloužily děti z mate ské školy pod vedením paní
učitelky Věry Lunerové, které zazpívaly ukolébavky a p ednesly básničky.

Jaroslava urbánková

Yyznamná životní jubilea ve druhé polovině r.2012 (červenec -
prosinec) oslavili a oslaví tito občané:
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50let
václav Martinek
Jitka kocábová
Jana svobodová
Hana Doláková
Jana Poláčková
Ji ina vitíková
petr Malinka
Radoslav Němec

60let
Marie Daňová
Antonín Ji íček
Ludmila urbánková
Bohuslav král
zde ka Šmoldasová

81 let
Karel Lovas
Rrižena Klašková
Adolfa Braunová
František pazourek

Anežka Horňáková

82 let
Božena Šmoldasová
Hubert procházka

83 let
Elena Kalužová
Hedvika klašková
Jan Vovesny



60 let
Lubomír Šmoldas
Milada Dvo áčková
Ludmila králová

65 let
Ji í Dvo áček
Marie Trhlíková
Petr Fárník
Antonín Kroupa
Joseťkovačik

70 let
Anna Benešová
Františka Kyselková
Jaroslav Rudolecky

75 let
Jan Rudoleck
Marie kudová

80let
JosefPokorny
Miloš Plíhal
václav Jelínek
věra Licková

85let
František kučera

86let
Marie Rožková
Františka Boleslavová

88let
Miloslav Yymazal

89let
Marketa Šeneklová

90let
Božena sekaninová
Lidmila Čemá

Jubilant m blahop eieme!

BANGKoK
Bangkok, ,,Město andělů", je hlavní město Thajska a jedno z p edních světovlich
st edisek turistického ruchu. Vlastní město má plochu zhruba stejně velkou jako
Praha, avšak s 10 mil. obyvatel. Letos je dle místního kalendá e již rok 2555,
Bangkok je p itom jméno pťtvodní osady s nejdelším názvem obce na světě:
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,,město anděl , věčné a nádherné sídlo boha lndry, vznešené město, kde je
uloženo devět skvostn ch drahokam , královské město s mnoha velkolep mi
paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svtij domov b h Krišna,
město stvo ené bohem Višním". Bangkok láká návštěvníky neskutečn m
množstvím buddhistickiich chrám (cca 500), ve kten ch na Vás čekají
Buddhovó na tisíc zpťtsobů. Nezapomeňte se p ed každlim chrámem zout.
Skloubením architektury starého města s novyimi mrakodrapy, tržiště snad plně
se vším vč. vl7běru dokladťt ,,na míru" za pár korun, je zvláštní směsicí starého a
nového a také chudoby a bohatství. Místní lidé jsou velmi milí a splní, co Vám
na očích uvidí. Všichni milují svého krále a každé poledne ve ve ejnlich
prostorech (nap . na autobusovém nádraží) vzorně stojí v pozoru p i státní
hymně. Obchodníci a lidé, kte í poznali, jak se dá na turistech vydělat, Vám
však polezou na nervy svou nehoráznou neodbytností. Bez problém se dá
domluvit anglicky kdekoliv, pomineme-li horské kmeny, tam nepom že ani
thajština. Je libo tričko na tržišti usmlouvané na 20 Kč, vydatn oběd
v restauraci pod šitlim nebem za 50 Kč, jízdenku za 2 Kč k nádhernlim
chrám m? Vydejme se do ulic.

Hned po p íletu na jedno z největších letišť na světě, Suvarnabhumi, Vám
vyrazí dech tropické klima (st ídá se zde období sucha a období dešť ).
Nejvhodnější doba k návštěvě je listopad až duben. T i dny z Vás lije pot, než si
tělo navykne na vysokou vlhkost. Pokud máte pot ebu se p evlékat velmi často,
zjistíte, že po vyíažení oblečení z kufru je stejně nasáklé vlhkostí a tento rituál
omezíte. P eháňky jsou pouze typu velklich pr trží mračen. Vše i vč. Vás však
usychá velmi rychle a pocit zimy tu nemáte šanci zažít Místy jsou až
nesnesitelná více než čty icetistupňová vedra, ale u mo e, mimochodem velmi
teplého, Vám to ani nep ijde. Život se dá žíti ve vodě. Židle a stoly mnohdy jsou
k vidění spíše v mo i než na suchu na pláži. V zemi je bezpečno a vyplatí se
vyrazit kamkoliv na vlastní pěst. Někdo ovšem dá radši p ednost hotelu či
turistickému resortu, kde má veškeryi servis a nakonec vlastně ani není proč
opustit brány resoňu. Vě te mi, ale opravdu je! Vítězí mnoho pozitivních zážilků,
negativní prostě skoro žádné nejsou. Spíše nemile p ekvapující. Nap , slovo
,,neporádek" zde dostává tlplně jin17 rozměr. P i putování krajem mimo turisticky
vyhledávané cíle zjistíte, že lidé odpadky vyhazují prostě z okna za d m, a mo e
sloužíjako nejpraktičtější skládka. Odpadovli systém funguje pouze v hotelech
a ve větších městech, i tam však nedostatečně. Nebo takovl sociální systém -
prostě není žádnyi.
Místa k návštěvě, která se nesmí opomenout, jsou p edevším staré královské
město, královsk palác a v jeho komplexu královská kaple Wat Phra Kaeo -
jedna z nej žasnějších staveb jihovyichodní Asie. Palác Vimanmek ve čtvrti
Dusit, kten_ je cel postaven zpozlaceného t kového d eva (p vodně byl
vybudován vroce 1868 jako letní sídlo královské dynastie na ostrově Ko Si
Chang nedaleko Pattayi, ale vroce 1901 byl p enesen do Bangkoku). Čínské
město - (lzké uličky plné krámťr a tržišt', indická čtvď - kde to žije ve dne v noci.



Národní muzeum, Sanam Luang, palác Wang Na - chrám obrovského ležícího
Buddhy (socha 46 m dlouhá a 15 m vysoká). Wat Suthat svelkou houpačkou,
na které se již však slavnosti houpání nekonají. Wat Saket (chrám postaven na
zlaté ho e - umělém kopci, ze kterého je krásnli vl hled na město). Wat Arun,
Wat Tratit (socha Buddhy z pravého zlata vážící 5,5 tuny) ... z těch tun a tun
zlata p echází zrak. Za zmínku ještě stojí největší thajskli mrakodrap Baiyoke
(309 m), kten nabízí vyhlídku na město z84. patra. Kdo miluje nákupy, určitě
by neměl vynechat náměstí Siam s obrovsk mi nákupními centry a ulici
Sukhumvit. A jak se po městě pohybovat? No p ece TukTuk-em! TukTuk, lidové
motorové vozítko, Vás nezklame svou specifickou jízdou a svérázn m idičem,
ktery7 Vás bude chtít po cestě zavést do bratrova obchodu s obleky, do
restaurace sestry, stry7cova železá ství... Je zapot ebí rázně odmítnout. Taxije
zde levné, ale v p ehuštěném městském provozu nepoužitelné. Vhodnější je
využít tzv. moto-taxi. Lodní doprava po místní ece Chao Phraya se spousty
městsklich kanál je určitě nejrychlejší, nejlevnější a nejzajímavější. Poznáte
život nejchudší části obyvatelstva na ece a v její těsné blízkosti. Nadzemní
rychlodráha Skyline je asi nejvíce využívan dopravní prost edek. Po zakoupení
jízdenky si povšimněte obrázku, kten Vám zakaz$e spěchat, Pro cestování
mimo město je pak možno využíI levn ch letecklich společností, nebo ještě
levnějších autobusovlich linek vč. občerstvení v ceně, a nebo riplně
nejlevnějších vlakovlich spojení, kde si mrjžete vybrat z1.,2.,3.,4. a 5. t ídy.
V blízkosti Bangkoku je nejznámější turistické místo - staré královské město
Ayutthaya. Velmi zachoval17 městskli komplex byl ve své době (14, - 17. stol)
nejvíce prosperujícím městem v celé Asii. P estože je Jihočínskó mo e vzdáleno
od Bangkoku 30 km, velké prímorské hotely na pevnině, nebo neznámé
korálové ostr vky poblíž Kambodžsk ch hranic jsou od ,,Města Andělrl"
vzdáleny několik set kilometrťr. Pokud se mimo město vydáte, objevíte nádherné
národní parky, orchidejové plantáže, sloní farmy nejen s projížd'kami, ale také
s podívanou na slonífotbal či sloní malí e, r žová pole, opičísmečky, které Vás
pobaví, ale i ohrozískupinově organizovan mi krádežemi, typick deštn prales,
horské kmeny a vesnice s pťrvodními obyvateli (nap . známé ženy s dlouh mi
krky, prodlužovanlimi od dětstvípomocí kovovlich kruh ).

Co se tliká gastronomie, va í se a peče p ímo na ulici na každém rohu. Pánví
Wok zde napočítáte více než dlažebních kostek. Čínské pochoutky, dary mo e,
kachna na 1000 zpťtsobťt, ale také pro někoho nechutná jídla vpodobě
domácích mazlíčktj, brouktj, červťr atd. Vás vždy p ekvapí. Restaurace a jídelny
nabízejí již vyšší standard, p esto ale ten, kdo vyžaduje p ísné hygienické
podmínky, bude muset ze sv ch nároků slevit. Rozhodně však doporučuji
ochutnat co nejvíce z místního bohatého jídelníčku, kterému vyrazné dominuje
chilli a další pálivé ingredience. Nejd ležitějšíje naučit se rozeznat, do čeho je
možné v bec kousnout a do čeho ne.
Od loňského roku je již možné do této země vstoupit bez jaklichkoliv vízovlich
povinností. Tak na viděnou - ,,Laar Koorn"!

petr peško
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Kde a jak se mohou obyvatelé naší obce zbavit vysloužil ch
elektrospot ebiČ
Domácnosti se mohou vy azen ch elektrospot ebičťr zbavit zdarma na

některém z míst zpětného odběru, která k tomuto čelu byla vytvo ena. Je

p itom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spot ebiče musejí blit

kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém p ípadě hradí další nakládání s nimi vlirobci a dovozci
prost ednictvím kolektivních systém , které založili,
Tato v, hoda se ale nevztahuje na elektroza ízení, kterému již někdo

odmontoval d ležité části jako nap . motor, kompresor, topné těleso, buben,
plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospot ebičrj je činnost zákonem

určená pouze osobám s p íslušn, mi oprávněními. Takové v, robky je nutné
považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.

Promítají se tedy do poplatkťr, které platíme my všichni!

Vy azené spot ebiče z Vašich domácností m žete zdarma odevzdávat na

Horním dvo e každé pondělí v letním čase od 15 do 17 hodin a v zimním čase

od 14 do 15 hodin.
Mal, kontejner na drobn, elektroodpad je v naší obci umístěn na obecním

adě.
Staré spot ebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vy azená pračka váží - ekněme - padesát kilogram . Mohlo by to znamenat
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilrich spot ebičťr je ale něco
jiného: v co největší mí e znovu využít veškeré materiály, které se z nich poda í

p i zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20

kilogramťr železa,1"0 kilo plastťr, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to
u dalšího typického velkého spot ebiče, kterli nechybí prakticky v žádné české

domácnosti, u chladničky. l její recyklací se dá získat kolem 20 kilo železa,
plastťr je prťrměrně 16 kilogram .

Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samoz ejmě u

r zn,ch zpracovatelri liší. zejména pro hutě znamená železo p idané do tavby
spolu se železnou rudou velmivriznamnou sporu energie.

Když tuto tisporu p evedeme do srozumitelnější eči ,,domácího šet ení",

m žeme si ji p edstavit nap íklad takto: recyklace obyčejné žehličky ušet ítolik
energie, kolik za celli měsíc spot ebuje prťrměrně velká lednička.



Staré plasty, nové v, robky
O něco složitější je to s plasty. P esto se i ty dají velmi dob e znovu využít. Ze
starlich spot ebičri tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrch , jako je beton nebo živičné směsi, a

zároveň umožňuje zachovat p irozenri travnat ráz krajiny. Hodí se pro
parkoviště, p íjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště,
ale ijízdárny, vliběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem
polyetylenu, kterli se získává z prrimyslov ch i komunálních odpadri a obal .

P ípadná likvidace vlirobkti z recyklátu je také velmi šetrná - materiál je totiž
znovu stoprocentně recyklovateln, .

Ani dalšív robce by se bez plastového recyklátu ze spot ebičri neobešel - lisuje
z něj poklice na kola automobilťr. Každ, nov, v robek obsahuje asi30% plast
ze starlich spot ebičrj,
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Pat í

mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpad , kte í recyklují velké spot ebiče
vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWl N,

PUR-pěnu používají nábytká i i stavba i

Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starrich spot ebičri p i vrirobě
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od
stavebnictví p es nábytká skou vlirobu až po automobilov, prrimysl.
Stavba i znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi, Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinn, ch
domrj.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem p i v,i robě matrací pro spaní, kde
nahradila molitan. Tvo í pevnou a spolehlivou vliztuž sedacího nábytku v
domácnostech i sedaček v nově vyráběn,ich automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejp ísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její
tvrdá varianta tak ka v hradním tepelnl7m izolantem v potraviná ském
prrimyslu -v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, po ád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spot ebiče nemá cenu
odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci?

Jaroslava urbánková
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komunální
odpad ]-93,].57 tun ].64,364 tun ].39,889 tun
pIasty 0,]-5]" tun ].,9]-5 tun 2,010 tun
PET láhve 4,165 tun 5,690 tun 4,570 tun
sk!o 6,338 tun 8,487 tun 9,673 tun
papír 9,640 tun 3,362 tun 3,40 tun
železo 5,3]-0 tun 9,300 tun 6,5]-0 tun
nebezpeč. odpad 3,74tun ]-,557 tun 0,443 tun
obiemn, odpad 21-,84tun ]-9,553 tun ]-].,890 tun
elektroza ízení ].9 ks lednicí

29 ks televizí
9 ks monitorťl
70 ks drobné

elektro

21 ks lednicí
28 ks televizí

]-]. ks monitorrj
96 ks drobné

elektro

2oo9 2010 20tl

Jaroslava urbánková

Omluva:
Jménem všech, kdo se podílí na p ípravě a provádí závěrečnou korekturu
Kobylnick ch listri se tímto omlouvám restauraci Za kovárnou, všem
jejim zaměstnancrim i všem čtená m za chyby, které se objevily
v zimním vydání Kobylnick ,ch listu, kdy u 3 akcí restaurace Za
Kovárnou byla uvedena chybně data konání.

Dana Šmídová



Letní strónko pro děti

Sluníčko
Sluníčko jok róno vstolo,
šedé mróčky rozehnolo.
usmólo se ze široko
no rybičky do potoko.

česalo s]zlaté t dsně,

oby vypodolo krósně.

Akdyž p išel čos,
vychlodl mu jos.
Koho by to nopodlo,

žekvečeru zopodlo.

Nojdi čópoví cestičku k žobičkóm. Vymoluj žobku, kterou si dd k veče i.
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studio Šarka
U splavu 299, Kobylnice

www.stud i osarka.webnode. cz

REV|TAL COSMETIC

.&*r'*
{-h}r'\ -,"/\

ď-e -xs'* 
#

t}tJ,rT,.ítí:lY

- Nehtová modeláž Platinum (3el - akryl)

- Manik ra klasická

- Manikrjra 3e1-1ak (v}běr barev)

- Pedik ra mokrá i p ístrojová

- Kosmetika Mako Butterfly, Revital Cosmetic

(ošet ení ultrazvukem, laserové ošet en|

- Permanentní prodlužování a zahušťování as ( asa na asu)

- Depilace hork}m voskem

- Dpilace cukrovou pastou (Po epilaci cukrovou pastou u většiny

uživatel vydrží efekt zcela hladké pokožky l0 - |4 dní. |sou

ovšem i tací, kte í se těší z sledku 4 - 8 dn

Těší se na vás Šárka valášková

tel: 603 79 33 78

25
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wQtelné idťsii, bitámé

....]],.'.::..:.',
Dolrnaié sbérné nádoby pat í pouze úsporné kompaktni.z&i'\*y,,Vybqjk}., lincární

[trubicové] zárivky do délky 40 cnr a LED světeiné zdroie, Do nádobv rrepalrí
póskozeirá světelné zdroje, Ty je rnožnd odevzelat v.nejb|ižšiprovgzoyně ódpadrrvÉ
spclcčnosti. Za kazdé porušení zákona a vyhozatí vyslotržilé zarivky na ;ine než

určené ntísto rnrjže obec uclĚlit pokuirr až do 20,000,- Kč.

Tyto svčtelné zdroje Co sb;rtir:,,1.1dtlhy Gť|}l,t,'i

bólnou, nad;uu,166*,,;á t*rrlqitr,ese:
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