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poděkování

Jsou lidé, kte í umíjenom kritizovat, že se všechno dělá špatně. Jsou lidé, kte í umíjenom

poradit, jak se to nebo ono mělo udělat líp. A jsou naštěstí i lidé, kte í umí i pomoci a t eba

se i sami s nabídkou pomoci p ihlásí.

Jeden takou zástupce té poslednískupiny mě v létě oslovil s nabídkou, že by mohl něco pro

obec udě|at. V poslední době mu zdraví zrovna dob e neslouží a tak často posedává na

lavičce u pomníku napoleonsk ch voják na ulici U Ml, na. Lavičky jsou tam už několik rokrj

a povětrnostní podmínky se na nich letos začaly velmi projevovat. Pan Živěla se proto

nabídl, že když mu nakoupíme pot ebnou barvu, lavičky nat e, aby nám všem, ale t eba i

p íležitostnlim návštěvníkrjm obce, co nejdéle vydržely. A za pár dnri byly lavičky zase

v po ádku.

Chtěl bych mu proto touto cestou poděkovat za jeho nezištnou práci, ze které má jistě

dobrli pocit on sám, ale hlavně p ináší užitek celé obci. Ale chtěl bych touto cestou a p i této

p íležitosti poděkovat i celé adě dalších obětaWch lidí, kte í podle svrich možností

pomáhají udržet v Kobylnicích pěkné prost edí, po ádek, nebo t eba i dobré spoleČenské

klima. Takov, ch lidí je celá ada a mnohdy z stává jejich činnost nepovšimnuta. Jsou to

všichni, kte í mají t eba ve zvyku se zametáním chodníku uklidit i na p ilehlé silnici, aby se

celr t, den méně prášilo, nebo ti, kte í p ijdou zjara na r]klidovou sobotu. Jsou to pánové,

kte í jsou ochotni jít si sednout do pokladny p i obecních akcích nebo naše milé ženy

z KLASu, vždycky p ipravené pomoci s roznosem Kobylnick, ch listrj. Poděkování si jistě

zaslouží i všichni, kte í se starají o pohybové aktivity organizované obcí nebo se jakkoli

zapojili do práce s dětmi a mládeží.

Těch, kter, m bych chtěl takto poděkovat, je skutečně ještě celá ada a nerad bych někoho

vynechal, tak se o rlpln, v, čet ani nebudu pokoušet. Ale když jsem se nad tímto tématem

zamlišlel, zjistil jsem, že nějak, d vod kvyslovení dík bych našel skoro pro každou

domácnost v Kobylnicích, a jsem za to velmi rád. Myslím, že takovouto inventuru by si obČas

měl udělat každ, a pak bychom zjistili, že - ačkoli se taky občas něco nepovede -
v Kobylnicích funguje naše obecní společenství velice dob e a že i díky tomu se nám tu

dob e žije!
Lubomír Šmíd, starosta obce

začátek školního roku

Je to pokaždé stejné. Rodiče p ivedou svoje děti první den do školy ve slavnostní atmosfé e.

Děti mají riplně novou školn í tašku a ve škole do ní ještě něco dostanou. Ve t ídě na ně Čeká

jejich paníučitelka, editelka školy i starosta. A za hodinku za dvě už zase odcházejídomri.

Začátek školního roku p ináší prvňáčk m spoustu emocí, Těšení se i obav. Za pár dn si děti

zvyknou a už jim to ani nep ijde. Koneckoncr] do mate ské školky musely ráno vstávat taky.

Většině z nich se ve škole začne brzy líbit. Jenom kdyby nebyly ty tikoly! Ale to si možná

leckdy íkajíi rodiče...



Úkoly mají ale i paní učitelky, které se musí na každ den dob e p ipravit, protože dětijsou
zvídavé a po prázdninách t eba i neposedné a je pot eba zaujmout, A toto samoz ejmě platí
pro paní učitelky ve všech t ídách i ve školní družině,
Jeden velk, r]kol má letos i obec, protože se o těchto prázdninách začala budovat nástavba

nad mate skou školou tak, aby měl v budoucnu každ, ročník základní školy svoji učebnu.

Podle schváleného harmonogramu by nástavba měla b, t hotova na konci listopadu a bylo
by dob e, kdyby se nám poda ilo už vtomto školním roce nové t ídy vybavit tak, aby
alespoň školní družina už mohla probíhat v nov ch prostorách. Potom p ibude další tjkol i

škole, aby dob e zorganizovala vliuku ve škole a využívala ji co nejlépe.

Pop ejme letošním prvňáčk m, ale ijejich starším spolužákrim, aby do školy chodili rádi, aby

se jim da ilo, a aby skutečně v kobylnické škole získali základy vzdělánL na kter ch budou
moci stavět cel, život.

Lubomír Šmíd, starosta

Focení v obci

Na podzim loňského roku jsme se pot kali s vandalstvím na h bitově. Byla poškozena ada

náhrobkrj a v souvislosti s tím jsme si uvědomili, že vlastně nemáme žádnou dokumentaci
pomníkri na h bitově a p itom jejich hodnota je velmi vysoká. Nebylijsme schopni ani my a

z ejmě ani majitelé poškozen ch náhrobkrj poskytnout policii fotodokumentaci hrobri p ed
jejich poškozením. To nás p ivedlo na myšlenku vytvo it si databázi ridajri o jednotliu ch

hrobech, která by zároveň zahrnovala i jejich fotografie. Proto byl po ízen počítačovli
program ,,H bitov", kterli umožňuje takovou dokumentaci vytvo it. V prriběhu tohoto roku

byly všechny hroby nafoceny a dnes je každ, náhrobek vždy alespoň na t ech snímcích
zachycen.

Úplně stejn,im zp sobem bychom ted' ale chtěli vytvo it dokumentaci každého domu
v Kobylnicích. Když se totiž p ed dvěma roky konala v stava dobovlich fotografií u
p íležitosti k tu knihy o Koby|nicích, zažil jsem zajímavou diskuzi u někter ch starších fotek,
kter, drlm že to vlastně na té fotografii je. Ani si po ádně neuvědomujeme, jak se naše

domy a ulice měnl a to t eba ijen za posledních deset let. Proto bych chtěl dosáhnout toho,
aby byla každá fasáda nafocena, a po pár letech by se ktomu naši následovníci zase mohli
vrátit a porovnat změny, ke kterlim i v budoucnu jistě dojde.

Bylo by ale dobré nesmě ovat jen do budoucna, ale pokusit se zachovat pro budoucí
generace i ucelen pohled na naši obec, jak vypadala v historii nedávné i starší. A nejednalo
by se jen o fotografie fasád dom , ale v podstatě jakékoli historické fotografie, pokud by

majitel byl schopen popsat, kdo nebo co na nich je. Také jakékoli staré dokumenty - t eba

dědečkrjv vliuční list nebo povolávací rozkaz apod. - pokud by bylo možné je p i adit
k některému domu v Kobylnicích. Proto bych chtěl, abyste se všichni doma podívali do
star,ch sk íní nebo na pťrdu po těchto věcech a během zimy by od Vás postupně

zaměstnankyně obce Vaše dokumenty pro obec zap jčila, p evedla do elektronické podoby

pro archivaci a opět by Vám je vrátila,

Prosím, pomozte nám s vytvo ením historického archívu obce. Určitě se i u Vás najdou

rrjzné dokumenty, které by se měly nějakou formou zachovat. A také by se z nich někdy

mohla uspo ádat v stava z dějin Kobylnic. Už ted' máme díky panu Šmoldasovi, kterli si

spoustu Vašich fotografií od Vás vyžádal a díky paní Karmazínové, která letos p ipravuje

obecní kalendá na rok 2013, zásobu snímk , které bychom Vám chtěli ukázat na vristavce.

Tato prezentace by se měla uskutečnit 30. listopadu na sokolovně. Určitě se p ijd'te podívat!

Lubomír Šmíd, starosta obce

Kobylnické zpívání2

Už je to skoro rok, co jsme den po svátku svaté Cecilie, patronky zpěvák a muzikant ,

uspo ádali první ročník kobylnického zpívání do rána, Skončilo sice těsně po pťtlnoci, ale

podle ohlas se všem líbilo, a proto se letos opět pokusíme společně vytvo it vlibornou

atmosféru společenského setkání, konaného s mottem:

Kdysi, p ed léty si lidi rádi zazpívali,

kdysi, p ed léty byl pn na to klid!

Vsouvislosti stouto akcí bychom chtěli uspo ádat ivlístavu fotografií, které se sešly p i

p ípravě kalendá e na p íštírok, jak je o tom psáno v jiném článku, A prriběh večera bude

obdobn, jako minule, ke zpěvu - a jak se nakonec ukázalo, tak i k tanci - zahraje kobylnick,

rodák Slávek Čern , během večera se uskuteční nenáročná ale jistě zajímavá soutěž pro

pány i pro dámy. Kdo se z častnil loni, jistě mi dá zapravdu, že se našel i prostor pro

p átelské popovídánía setkáníse známlimi, se kterlímijsme se t eba už dlouho neviděli.

Stejně jako loni zvu riplně všechny, a to i ty, kte ío sobě tvrdí, že zpívat neumí. Pevně vě ím,

že letos se tohoto večera z častní i generace čty icátník a padesátníkri, kte í mi tam loni

trochu chyběli. A zároveň taky všechny uyzyvám, pokud mají nějakli hudební nástroj, se

kterlim si rozumějí, aby jej sebou vzali a aktivně se zapojili do večerního programu. P ijd'te

se s námi pobavit!

Lubomír Šmíd, starosta

Volby do krajského zastupitelstva
V letošním roce nás čekají krajské volby, které se uskuteční v termínu 12. a 13. 1na2012.
Volební místnost bude jako vždy v zasedací místnosti obecního u adu a bude otevrena v
pátek 12. ríjna od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 13. íjna od 8,00 do 14,00 hodin.
Pokud víte, že v době voleb nebudete prítomni v Kobylnicích, ale p esto se chcete voleb
zrjčastnit, je možné požádat o voličskli pr kaz, kten Vám bude vydán na obecním adu
Kobylnice,
V prriběhu voleb musí každli volič p edložit volební komisi platn občansk pn}kaz a obdží
obálku, do které v prostoru pro pravu hlasovacích lístkťr (za plentou) vloží hlasovací lístek.



Voliči, kten se neodebere do prostoru pro pravu hlasovacích lístků, nesmí volební komise
dle zákona umožnit hlasování|
Hlasovací lístek politické strany pro volby do krajského zastupitelstva volič vloží do
orazítkované obálky. Tento hlasovací lístek nebude platn , pokud bude roztrženli, pokud
nebude vloženl do orazítkované urední obálky, nebo bude obálka obsahovat více
hlasovacích lístk pro volby do krajského zastupitelstva.
Na hlasovacím lístku m že volič označit až čty i kandidáty, kten m chce udělit p ednostní
hlas. Označení provede zakroužkováním poradového čísla zvoleného kandidáta, Za
preferenční hlas se nepovažuje zatržení či zakížkování čísla kandidáta, podržení jména
apod. Pokud budou zakroužkovány více než 4 preferenční hlasy, nep ičte se preference
žádnému kandidátovi.
p íklad preferenčního hlasování
Správné označení

S,:tut.n, _irll,_rbu,l;

- pri takovémto označení dostane preferenční hlas kandidát č. 5 Otakar Svoboda

Špatné označení
Strana XY

ů, Otakar St,oboda

/ PdvĚll\ť+láll

aql!:@,
]Ll Petr Ve5ely

- p i takovémto označení nezíská preferenční hlas žádn z označenlich kandidát .

Hlas získá pouze strana XY.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto p íkladu. P i každlich volbách v Kobylnicích propadne
několik desítek preferenčních hlas právě kvůli špatnému označení kandidát .

p enosná volební schránka
Ze závažnych, zejména zdravotních dťrvod , je možné požádat o hlasování mimo volební
místnost. V takovém prípadě donesou v době konání voleb dva členové volební komise
prenosnou volební schránku k Vám dom . Nestyd'te se o tuto službu požádat bud' na
obecním adě p edem (telefon 544 228 383) nebo v době konání voleb, nejpozději v sobotu
do 10,00 hodin, okrskovou volební komisi na telefonním čísle 544 244 B10.

krist na Šmídová

A opět zastávka Sokolnická

Zjara jsem v listech informoval o bezrjtěšném v voji situace s ešením zastávek na ulici

Sokolnické, Je mi velmi líto, že ani p ímá komunikace projektanta s Ministerstvem dopravy a

s Policejním prezídiem neposunula náš problém blíže k spěšnému ešení. Z obou institucí

nám sice na dopis odpověděli, ale jejich odpověd'v podstatě znamená, že autobusovou

zastávku není možné vybudovat.

Policejní prezident měl pravděpodobně jiné starosti p i svlich sporech s ministrem Kubicou

(a nakonec byl odvolán) a tak naši záležitost ešil jeden zjeho pod ízenlich, kterli ovšem

podpo il stanovisko Dopravního inspektorátu Brno-venkov, že máme zastávky vy ešit nějak
jinak a někde jinde, aniž by však ekl jak a kde, Pouze jsme se dověděli, že zrcadlo naproti

ulice Polní skutečně nemohou jako ešení dopravní situace povolit, protože podle jejich

zkušeností by v takovém místě stejně k haváriím docházelo.

Ministerstvo dopravy nám ovšem poradilo skutečně dob eI Navrhlo, že když nenímožné
zastávku z ídit na ulici Sokolnické, máme změnit trasu autobusu tak, aby zastávky byly

umístěny v ulici s vedlejší silnicí. Úplně tak pominulo to, že ulice Polníje slepá a že tedy tudy

žádnli autobus nem že jezdit..,

Vzhledem k tomu, že nám dopravní inžen, r z policie radil, abychom zbo ili jeden nebo dva

domy na Sokolnické, protože pak už by možná (!) zastávku bylo možné na konci obce

umístit, optal se náš projektant na ministerstvu, jestli tedy oni požádajío demolici, zaplatíji
a opat í současnrim vlastníkťrm náhradní bydlení. Ministerstvo dopravy je totiž tv rcem

normy, která nám umístění zastávky znemožňuje, Tak na tento dotaz nám ministerstvo

odpovědělo také. Bohužel však tyto náklady neponese. Žádost o demolici a všechny

související kroky má udělat obec.

Chtěl bych všechny a zejména majitele těchto dom ujistit, že žádnou stavbu nebudeme

odstraňovat, ale že hledáme další cesty, jak dosáhnout prťrchozího ešení tohoto - pro

všechny bolavého - problému.

Lubomír Šmíd, starosta

,,Magická tisícovka"

Podle daj v evidenci obyvatel veden ch na našem obecním adu jsme loni na konci roku

p ekonali počtem hranici ].000 obyvatel. Závazná čísla je pot eba čerpat z Českého

statistického adu a i ten nám naše ridaje potvrdil. Od roku 2002, kdy bylo v naší obci

trvale p ihlášeno 835 osob, počet neustále p iblivá. Meziročně nikdy vtomto období
nedošlo k poklesu ak31,.12.2011 měla naše obec 1_011 obyvatel.

laroslava urbánková

Nástavba školy

V minulrich Listech jsem informoval o projektu nástavby nad dvorním k ídlem mate ské

školy tak, abychom zvětšili počet t íd v naší ZŠ tak, aby každ, ročník měl vlastní učebnu. Od

loňska nám totiž vstupují do školy silnější ročníky, kdy počet dětí v ročníku se m že

pohybovat mezi 14 a 20 dětmi a už by nebylo možné seskládat rozumně velké t ídy. O naši

školu je jist, zájem i mezi rodiči z Prace a my jsme za to rádi, protože škola bude muset mít



alespoň 60 žák , aby se nemusela vy izovat v, jimka na malri počet dětí. V budoucnu se také

očekává, že obec se ještě rozroste a bude mít i vlastních dětí dostatek.

Obyvatelé ulice Pratecké mají šanci vidět p es bránu do školního dvora, jak budova roste,

ostatní jenom kdyby se na školní dvrir p išli podívat. Sice se nám vinou jedné ne spěšné

firmy, která podala protest proti rozhodnutí o v běru dodavatele, asi o 3 tlidny odsunul
začátek stavby, ale dnes už je hrubá stavba pod st echou a je p edpoklad, že na konci

listopadu by mohlo b,t hotovo. Pro nás je podstatné, že se poda ilo stavbu vy ešit tak, aby

nebyl narušen od 1. zá í provoz školy ani školky. Vnit ní rozvody kanalizace se poda ilo

napojit bez poškození obkladrj v p ízemí školky a po napojení vodovodu a elekt iny bude

stačit opravená místa vymalovat. Jen po dobu stavby nemohou děti z MŠ chodit na školní

zahradu. Také sběr starého papíru se letos nebude odehrávat na školním dvo e.

Posledně jsem psal, že ještě nenízajištěno kompletnífinancování, ale v červnu a červenci se

zastupitelstvo obce během 5 t, dn t ikrát sešlo, aby provedlo pot ebné kony, a dnes již je

první faktura za práce na nástavbě školy uhrazena z věru od Českomoravské záruční a
rozvojové banky. Úrok z tohoto rjvěru činí 3,7 % a rivěr je možno splácet až deset rokťr.

P itom je ale možné rjvěr uhradit i d íve a to bez jakékoli sankce. V roce 20].6 bude obec

hradit poslední splátku na kanalizaci a bude moci uvažovat i o rychlejším splácení věru na

školu.

Lubomír Šmíd, starosta

Školní družina Kobylnice v následujícím školním roce

v letošním školním roce se nám školní družina rozrostla o novou t ídu

s paní vychovatelkou Magdou Klaškovou. Děti se mohou těšit nejen na

vlitvarné a sportovní aktivity, ale i na celodružinové akce zamě ené na

letošní školní projekt lndiáni, Víte jak vyrobit tee-pee, indiánskou
p edložku, čelenku, aj.? Pokud ne, tak se to jistě dozvíte během roku od

sv ch dětí.

P ejeme Vám pohodovli školnírok.
za Šo t<obylnice petra Štefková

KoBYLNICKÉ HoDY 2012

První hodová sch ze stárk se letos konala v neděli 22. dubna, tj. 3,5 měsíce p ed hody.
Nicméně ta hodová činnost začíná jiždlouho p ed prvníschťrzí. Řešíse, kdo prijde za hlavní
pár, respektive se premlouvá budoucí hlavní stárek, aby šel za hlavního stárka O. Řeší se
základní myšlenky, se kten mi p jdeme do hod , a počátečníorganizačnívěci, jako kdo nás
bude učit besedu, kdy budou schťtze, kde koupit nejlevnější krepáky, jaké zpívat písničky, jak
sehnat dostatečn počet stárků, atd.

Sch ze jsme mívali pravidelně každou neděli. Na sch zích jsme cvičili besedu, učili se
tancovat a zpívat, dělali jsme r žičky, fáborky, mašličky a další věci, které musejí b t na hody
hotové nebo které se musely vyrešit.
Další věc, kterou jsme na schťrzích ešili, byl stav parku. Část stárk navrhla, že bychom
mohli obci s opravou parku pomoci, S panem starostou jsme se nakonec dohodli na opravě
tanečního parketu a podia. V parketu bylo mnoho děr, které bylo potreba zapravit, aby
nevadily pri tancování. Na podiu se zase drolil betonov povrch a bylo nutné jej cel vybourat,
aby zalití betonem mohla provést odborná firma. Pred tím jsme také natreli kovové části
podia. Vě ím, že itato iniciativa p ispěla k lepšímu image hodťr.

A protože jsme byli paňa, co umí vzít za práci, pomohli jsme i Sokolťrm s udžbou Sokolovny.
Největší frmol začíná v posledním hodovém t dnu. Zajišt'uje se mája, víno, dělají se
generálky, eší se věci, které se pokazí většinou až na poslední chvíli. Tak jsme napríklad
rešili, jak naučit za 3 dny novou náhradní stárku besedu.
Ve čtvrtek potom vážeme věnce, dolad'ujeme pos|ední organizační problémy a naposledy
probíhá celková generálka.
Pátek pro nás stárky začíná v 6 hodin ráno, kdy máme sraz v parku. Nakládáme se do auta a
odjíždíme do Mariánského t]dolí, kde si budeme vybírat máji. Po chvíli vybírání toho
nejlepšího smrku máme konečně vybráno a pan Dolanskl se pouští do kácení. Máji jsme
spěšně pokáceli, jen špice nevydžela a skončila na 3 kusy a tak začínáme domlouvat jinou

špici.
P eprava máje do Kobylnic proběhla, až na pár neukázněn;ich a velmi nervních idič , velmi
hladce a tak jsme kolem desáté hodiny měli máji v parku. Poté bylo pot eba ji zbavit kťrry a
očistit. Vedle toho se pripravoval věnec a pripevňovala se k máji špice.
V 17 hodin p ijel je áb a Ondra Beneš se pustil do stavění máje. Máje byla postavena bez
větších problémťr a pro většinu stárkťr tím celodenní práce skončila. V programu už byla jen
večerní zábava se skupinou Flash.
V sobotu po hlídání máje následuje zvaní stárkťr na hody. Večer v 8 hodin začíná predhodová
zábava s kapelou Sabrin Band. Po vyhlášení tomboly nás potom navštívil vzácnli host -
skupina Lunetic, která nám naživo zazpívala jedny z jejich největších hitťt. Doprovázena byla
samozrejmě jekotem jejich věrn ch fanynek,
Mše svatá, která nám zahalovala nedělní program, začalave 13:30. Po mši ve 14:30 pak
začal prťrvod stárk obcí. Po špatn ch zkušenostech s dopravou z mnoha minullich let jsme
letos požádali vlibor Sokola o organizování dopravy p i pr vodu. P i průvodu jsme byli všichni
velmi p ekvapeni, jak velkyi provoz aut v Kobylnicích je, když jsme opravdu často
v mezičasech pouštěli ko|ony aut a tím jsme potom také nabrali oproti programu menší
zpoždění. Prrjvod jsme nakonec, i p es opravdu velmi velké vedro, zdárně zvládli a kolem
čtvrté hodiny dorazili do parku.
Ale teprve p íchodem do parku pro nás začalo to pravé ,,dobrodružství". Na adě byl nástup a
česká beseda, Pěkné počasí, které nás provázelo po celé letošní hody, bylo nyní až moc
pěkné. A o to větší pochvalu si všichni stárci zaslouží, že besedu zvládli i v tomto vedru. Poté,
co jsme se všichni protancovali a prozpívali až ke konci odpolední zábavy, se stárci odešli
fotit a pak šli ke sv m stárkám na veče i.
S večerní zábavou se pomalu, ale jistě, blížil konec našeho hodového maratonu. Nástup,
česká beseda, tancování, zpívání, mašličková, tombola, vynášení...
Tím pro nás letošní hody skončily. A na závěr pár poděkování: děkuji stárk m za jejich ochotu
jít stárkovat, děkuji rodinám stárkťr za jejich podporu, za podporu děkuji také Sokolťrm a obci,
děkuji sponzor m, děkuji za pěkné počasí, děkuji Andrejce Knotkové a Kubovi Hrdličkovi za



nacvičení besedy, děkuji všem, kte í jste kobylnické hody podporili svojí učastí, děkuji těm,
kte í se jakkoliv podíleli na organizaci nebo prrlrběhu letošních hodťr a děkuji všem, kte í nás
finančně podporujete p izvaní, mašličkové, tombole,.. Vldaje spojené s organizacíhod činí
desetitisíce korun a v posledních letech p íjmy taktak pokryjí náklady.
Snažili jsme se udělat takové hody, které budou ke spokojenosti co největšího počtu
návštěvníkťr. Dělali jsme, co jsme mohli. Vě ím, že se nám leccos povedlo, ale vím, že se
nám i něco nepovedlo. At' tak či onak, vždy jsme se snažili o to, aby byli lidé co nejvíce
spokojení. Ne všichni vidí do organizace hod a ne všichni dokážou vidět různé souvislosti,
proč děláme věci zrovna takhle a ne jinak. P esto věrte, že jsme letos brali hody opravdu
zodpovědně a o mnoha věcech velmi dlouho diskutovali, a vždy jsme volili, podle nás, tu
nejlepší cestu.
Doufám, že se všichnisetkáme i na kobylnicklich hodech v roce 2013. Snad se nenaplnívize
pana kroniká e Klašky, kteryi v obecní kronice v 60, letech psal o možném zániku hodové
tradice z drjvodu nezájmu mladé generace o stárkování. Pevně vě ím, že kobylnická mládež
se bude o hody starat i nadále.

Michael ulbrich, hlavní stárek

Kobylničtí stórci
Naní to Ťok dóvno, ipomětníci, kŤe ínepomotují,,věky', kekteryn somo sebe odím, si
jisŤě vzpomenou no doby, kdy bylo ohroženo konóní hod z d vodu ,.nedostotku sŤórk 

-.

Zkrátka byly doby, kdy stórkovóní nebylo v kurzu.

Od těch dob noštěstí uplynul už nějok čos o vše se postupně mění k lepšímu. Byly doby,

kdy jsme byli ródi, že se slárci doli dohromody, noučili se zpívot o prošli obcí, Později

nosŤaly doby, kdy si hody vzalí za své více, schózeli se, oby se noučili toncovoŤ o zpívot,

oby je no porketu bylo viděŤ o v kole pod mdjí slyšet. Tím se p iblížily doby, kdy se stórci
noučili slovnostní nóstup, aby oživili hodové zóbovy jok v sobotu Ťok v neděli. P íště bylo

p ijenné, když sŤórci roznesli do všech domócnosŤí pozvónky no hody, ve ktzré nós

seznómili s podrobn, m progromem hod o popsoli Ťrosu hodováho pr vodu, takžz každy
z nós mohl no pr vod počkoŤ no vhodnám místě o pokochot se pohledem no krósné

stórkovské póry. JďŤě p edloni se nóm zdólo vrcholem luxusu, když si stórci secvičili
p lnočníp ekvopení,kterénónp edvedlivsoboŤuop lnocinotonečnízóbavě.Promnohé
z nós bylo p íjemn m p ekvopením, když jsme zjisŤili. že stárci i svóteční hodovou mši

svoŤou u zvoníce povožují za dilležity moment nošich kobylnick, ch hod o všichni spolačnž
se jí zríčosŤňují o svou p íŤomností jí dodóvojíjďtě slovnosŤnější ráz.

Ale to vše vyše popsoné nebylo nic proti tomu, co si pro nds sŤórci p iprovili letos.

Nejenže zojistili vše v še popsoné, včetně groficky vyda zná pozvónky doručené do

koždé domócnosŤi. Pro mnohé z nós nóvštěvník bylo ne]hezčin zóžitken Českábeseda,
kterou stórci zoŤončili nejen no zočótku odpolední ole i no zočótku večerni toneční
zóbovy o hodové neděli. Už jen kv li této bzsedě jsem s chutí zoplotilo vstupné nejen

odpoledne alzi večer, obych se mohlo pokochot krósou Ť í kolon tonečník besedy.
Ted' bych se ródo vrótilo o několik měsíc zpět, do doby p íprov:

Všem, kdo někdy Českou besedu tončili nebo byli p ítomni joko divdci, je jasné, že

nocvičit tokovéto p edstovení není jednoduchávěc. My, co jsme ji někdy tončili, bychom

joksi ouŤomoticky p edpoklódoli, že stárci požódoli sŤorší zkušené lanečnice nebo

seniorky, kŤeré pomotují oprovdu hodně o besedu nejen Ťončily, ole i nocvičovoly již
vícekrót. Avšok joké bylo noše p ekvapení, když jsme zjistili, že stórci se besedu noučili

,,somi". Somi dóvóm do uvozovek zejména z toho d vodu , protože lo není tok tiplně provdo,

Besedu je noučilo Andrea Knotkovó, kteró uplotnilo svoje zkušenosti hlovní stórky
v Sokolnicích o svoje komoródy besedu noučilo. Okolnosti to zo ídily tak, že se su m

sokolnick,m sŤórkem Jokubem Hrdličkou nokonec u nós nesŤórkovolo. To všok nic nemění

no Ťom, že své komoródy besedu noučilo o oni si ji již somi dopilovoli do noprosté

dokonolosti, kterou nóm p edvedli o hodové neděli. A neb, t jednoho mobilního Ťelefonu,

kten nedopoŤ ením vypodl no porkeŤ p i Ťonci, by se nóm to dokonolosŤ mohlo zdót ož

neskuŤeč nó.

Ale nócvik České besedy o všeho co souvisí se stórkovóním, jok to popisuje hlovní stórek
ve svém p íspěvku (viz vyše), nebyl jedinou oktivitou, kŤerou sa zob,voli letošní stórci
p ed hody. Po dohodě se storostou obce pomohli k oprově podio no V leŤišti. kde vybouroli

poškozen, beton o odbornó firmo nósledně mohlo udělot podlohu novou o kopelo již nemó

stroch, že se ,,p erazí" no hrboŤém povrchu. Podobné Ťo bylo i s ŤOneční plochou, kteró již
několik let .,voló" po po ódné oprově. Už v době, kdy jsem bylo storostkou, jsme

zjišt'ovoli, jok by bylo nožné poškozenou plochu oproviŤ. Vše nqsvědčovolo generólní

oprově, no kterou nebylo v rozpočtu dost peněz, takže akce bylo mlčky odloženo. LeŤošní

sŤórci pomohli o svou procí uvedli plochu do použitelného stovu. Sympotické bylo i to,že
součosněpomohliipioprověsokolovnyopispělitoksvouŤroškoudoml,nopiríprovóch
obce.

Á nokonec \réž dívky, kŤer,m mnohó znós sŤorších vkoutku duše zóvidí, jok krótké
sukně nebo krot'osy si,.mohou dovolit" o stejní hoši, kte í občos vypodoji,žena všechno

košlou o nic jim není,,dost svoté", se o hodové neděli,,nostrojí" do kroje, kter leténě
totožn, s Ťím, kten nosili už jejich bobičky a dědečkové, o sluší jim io ríplně stejně joko
jejich prarodič m. Á zose jim mnohó z nós v kouŤku duše zdvidí, jok jim to sluší.

Zkrótka noši mlodí se umí nejen dob e bovit (o ruší nós storší Ťou svojí zóbovou v poslední

době jen v jimečně), ole umí se posŤorot o zóbovu i nóm p ihlížejícím o pokud je to
pot eboozískojíspróvnouinspiroci,dokóžou pěkněvzít zoprócioto jokhošitokidívky,
jok vypl vó zfotografií no obólce List .

P eji všem stórk m i nóm všem ostoŤním, oŤ' nemóme nikdy v Kobylnicích nouzi o Ťokové

stórky, kte í sŤórkovoli o leŤošních hodech.

Dono šmídovó



Cyklozájezd k jezer m Solné komory 2012

Od pátku 17.8. do neděle 19.8.20'12 se uskutečnil již čtvrt letní kobylnick
cyklozá4ezd, Tentokrát jsme vyrazili poznávat ze sedel bicykl malebnou krajinu okolo jezer
Solné komory v Rakousku nedaleko Salzburgu.

Odjezd autobusu s prívěsem pro jízdní kola od hasičské zbrojnice byl tradičně
stanoven na brzkou ranní hodinu, takže dopoledne už jsme mohli z městečka St. Wolfgang
vyrazit na cestu okolo jezera Wolfgangsee. Postupně jsme se dostali až k jeho
nejsevernějšímu v běžku, kde jsme se od něj odpoutali a okolo jezírka Krotensee p ejeli
k dalšímu jezeru Mondsee. Po jižním okraji Mondsee jsme pokračovali k jezeru Attersee, na
jehož b ehu, u WeiBenbachu jsme se na dvě noci utábo ili v kempu Europacamp. Největším
zážiIkem prvního dne pro nás byl pr jezd cyklotunelem skalním masivem u Mondsee.

Na sobotu byl v plánu uplnli objezd jezera Attersee. Vyrazilijsme po směru hodinovlich
ručiček a během dne si užívali nádherné v hledy na pr zračné jezero obklopené vysok mi
skalami. Po tyrkysové hladině klouzala v mírném větru spousta plachetnic, což p ipomínalo
morskou zátoku. Ve velmi teplém dni byly b ehy jezera obsypány lidmi. Na nejsevernějším
místě našeho putování v Schóďlingu, v místě, kde z jezera vytéká eka Ager, jsme se pridali
k místním a osvěžili se v mělké, chladné a užasně čisté vodě. To jsme cestou zopakovali
ještě jednou a p íjemně unavení v podvečer dorazili do kempu.

V neděli ráno jsme počkali, než nám slunce trochu osuší stany a po jejich sbaleníjsme
se vydali ukrojit další kilometry k jezeru Mondsee. Cestou jsme měli navštívit hrob Viktora
Kaplana, vynálezce známé turbíny, jenž v Unterachu strávil posledních pár let svého života.
K hrobu nás měla dovést Kaplanova stezka, na kterou jsme se vydali p esto, že vedla p ímo
do nebe.., ,,P ece ta cesta nem že vést po ád jen do kopce!" No, ještě porádnou chvíli vedla,
několikrát jsme museli i sesednout a tlačit, ale ke Kaplanovu hrobu jsme se nakonec dostali.
Tuto nejnáročnější část celého zájezdu jsme zakončili parádním sjezdem louky a pak už jsme
poklidně pokračovali dál p es město Mondsee až do Gries-Plomberg, kde na nás čekal
autobus. Po vyčvachtání v jeze e a zapózování na společné fotce jsme navěsili kola do
p ívěsu a vyrazili dom .

Celkově jsme najezdili okolo t íjezer cca 115 km, pevážně po silnicích v běžném
provozu. Rakouští idiči byli vesměs velmi trpěliví a na klikat ch cestách za námi vydrželi
čekat i několik minut na p íležitost k bezpečnému p edjetí. Děkujeme za príjemnli prodloužen
cyklovíkend a těšíme se, kam nás hlavníorganizátor Milan Ulbrich pozve príští rok.

žbánkovi

Naši senio i na návštěvě v Tvflocentru Brno

Pokusili jste se někdy vžít do situace slabozraklich či nevidom, ch spoluobčanťr? Pokud ne,

doporučujeme vám návštěvu TyfloCentra v Brně, Králově Poli. Skupina 13 seniorrj z naší

obce toto za ízení dne 28. května 2012 navštívila. TyfloCentrum Brno je obecně prospěšná

společnost, která pomáhá lidem s těžk, m postižením zraku. Bylo nám vysvětleno, že

hlavním cílem této společnostije zvyšovat kvalitu života těchto lidíve ztíženlich podmínkách

zhoršeného viděníči tiplné slepoty, Nabízejípomocnou ruku na cestě tmou.
Alespoň fiktivně jsme si po dobu 3 hodin vyzkoušeli svět nevidom ch, Dostali jsme

simulační br le, p es které jsme pozorovali jenom tmu a ve cvičné kuchyňce jsme měli za

rikol p ipravit si malé občerstvení, To znamená, ukrojit chleba, rozkrojit rohlík a namazat
máslem a srirem. Dále si rozkrojit rajče, nakrájet okurku a nalít z varné konvice horkou vodu
do hrnku na čaj. To vše v naprosté tmě. Problém nám dělalo riplně vše a nejsložitější bylo

dojít od stolu ke kuchyňské lince a manipulovat s horkou vodou, Paní lektorka nás také učila
pohybovat se s bílou holí. Ale to není všechno. Nevidomli mladík Martin nám p edvedl na

počítači software pro nevidomé a také braillsk, ádek. Další nevidom, mladík Ji í, kterli
vTyfloCentru pracuje jako lektor v početní techniky, nás seznámil s Pichtov m psacím

strojem na Brailleovo bodové písmo. Mladík Petr, kterri tam prisobíjako lektor počítačové

techniky, nám p edstavil speciálnísoftwary pro lidi slabozraké,
Kromě toho jsme si mohli prohlédnout celou adu kompenzačních pomricek pro nevidomé,
jako nap . mluvící kuchyňská váha, speciální peněženka s větším množstvím p ihrádek,
párovač ponožek a další. Zvláště nás zaujala karta, která reaguje na světlo, Vkládá se do
peněženky, kde musí b,t jen neriplně zasunutá a když vám někdo chce peněženku ukrást

z tašky, tak karta vyndaná na světlo, začne pískat. Všechny tyto pom cky jsou finančně
nákladné, a proto p ikládáme i letáček pro zasílání dárcovsk, ch SMS, Nikdo z nás nevíme,

zda nás taková tíživá situace se zrakem nepostihne. Proto prosíme o tuto malou pomoc pro

nevidomé.

Děkujeme. Kobylničtísenio i.

rÁHlm
Káhira, arabsky Al-Qáhira, byla již ve 14, století prvními cestovateli pojmenována ,,Matkou
měst". Vroce 1969 slavila tisící vyiročí svého založení, Je to velice skromn;i odhad stárí
jednoho z nejstarších kulturních národ na naší planetě. Je největším městem Afriky a
duchovním centrem celého arabského světa. Káhira má mnoho tvá í. P edevším je to
hektické hlučné město a pro Evropana špinavé. Městské panorama charakterizují p edevším
pyramidy v Gíze (dnes již část města), bezbarvé a ani nedokončené novostavby, ale také
moderní v škové budovy u b ehu Nilu, kde eka neprekvapí sv m zbarvením a obsahem. Nad
uhynullimi koňmi a krávami v městskl ch íčních kanálech spolu s odpady všeho druhu
zťrstává rozum stát. Vedle toho existuje ovšem zcela jiná Káhira - město kopulí, minaretťr,
muzeí, orientálních tržišť všeho druhu, spletit ch u|iček s pomalovan;imi domy ukončen mi
staryími městskl7mi branami. S cestovní kancelá í navštívíte pravděpodobně v robnu papyru,
parfém , kobercťr apod. Stojí ale za to, vždy však s ohledem na bezpečnostní situaci, si
naplánovat den i více po svém.
Městská doprava je sice chaotická a dvě trasy metra nedostačující, ale cestu napr.
k Egyptskému muzeu, které je pro každého návštěvníka Káhiry absolutní povinností,
bezpochyby najdete. Tatojedinečná sbírka umění starého Egypta, jež nemá ve světě obdoby,
obsahuje 1200 exponátťt, p edevším poklady z pyramid a hrobek, největší z Tutanchamónovy
hrobky.
Pyramidy v Gíze leží v západní části města, tam kde Sahara hraničí s Nilskou deltou, Jsou to
snad nejslavnější stavby cel ch dějin lidstva. Postaveny byly dajně v 3. tisíciletí p ed
Kristem. Vchod s pokladnami je situován z boční strany mírného svahu a doporučuje se po
zaplacení vstupného prkem opustit tento prostor, neboť prodavači Vás jen tak dál prostě
nepustí, V samotné Gíze na mírné náhorní plošině stojí t i hlavní, r zně velké pyramidy
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s tremi vzdálenlimi, Ty jsou obklopeny malyimi pyramidami královen. Největší ,,Cheopsova
pyramida" mě í 'l37 m a některé v zkumy hovo ío stavbě, kterou stavělo 20 000 lidí po dobu
20ti let. P ežívá zde jako jedinli ze sedmi divťr světa. Do roku 1898 byla nejvyšší stavbou
světa. Neodmítejte zaplatit vstupné navícza návštěvu vnit ních prostor. Směrem k městu pak
sejdete ke známé velké Sfinze. Vstup do prostor Sfingy - strážného božstva - je obsažen
v základním vstupném. P estože se neustále opravuje, je na co se dívat, Pohled z této strany
na pyramidy v pozadíje chvatnli.
St ed Káhiry tvorí rozlehlé náměstí Majdán alTahír, které známe z demonstrací poslední
doby. Den si m žeme zpest it prolížd'kou po Nilu místními linkami ,,Nile River Bus" nebo
vyzkoušet jeden z plovoucích palác a nechat se t eba p evézt na nejznámější a
nejzajímavější ostrov, Ostrov Al-Gazíra nabízí prohlídku nejen dalších muzeí, zajímavě
rešené staré městské architektury, ale také Káhirské věže, Faraonské zahrady, r zná
egyptská spoňoviště, Káhirské univerzity (kde vyučují také Bohemistiku s v ukou českého
jazyka) a botanickou či zoologickou zahradu. P i toulkách městem jsou ty pravé p íležitosti
ochutnat místní jídla. Chlebové placky ,,Aish" zpravé hliněné pece, kebab, kuftu (masové
kuličky), Fattu, jídla p edevším ko eněná, bohatá na zeleninu a saláty. Mátovli čaj nebo
ovocné šťávyjsou samoz ejmostí. Nezapomeňte na báječné deseňy a zákusky.
Stará Káhira je historické jádro na jihu města, kde vedle reckého a ímského babylonu vznikl
,,Fustát" - nejstarší arabské sídliště. Městské hradby se částečně dochovaly a obepínají
Koptskou čtvť. Doporučuji nehledat ty nejvliznamnější památky, ale jen procházet ulicemi,
nebát se nahlédnout do mešity, popr. si ji naboso se zahalen mi rameny celou prozkoumat.
Najdete zde ale také synagogy a kostely. V uličkách Vás budou občas pronásledovat děti,
které jsou zde na prvním místě a smí dělat, na co pomyslí. Z čajoven Vám budou kynout a
naznačovat pozvání k prisednutí k vodní dlimce svérázné postavičky s turbany na hlavě.
Odmítnout? Vyzkoušet? No a kdo z mužťl by se chtěl napr. nechat oholit b itvou a zkrášlit tvá
nitěmi, které zbaví tvá i těch nejmenších chloupkri, m že na každém rohu. Pokud si budete
chtít nap . v největším bazaru ,,Chán al-Chalílí" něco koupit, nevyhnete se smlouvání. Trpělivě
si prepočítejte max, cenu a držte se o čtvrtinu pod ní. Jakmile nebudete spokojeni s cenou,
odejděte o krámek dál. Sehnat nap . alkoholje mimo hotely světov ch jmen nemožné.
Město mrtvlich je vlastně jeden znejvětších h bitovťt celého islámského světa, ležícív jižní
části města v délce šesti kilometr . Jsou zde nízké zděné stavby a sarkofágy, ale také
obrovské hrobky s kopulemi a minarety. Zajímavostíje, že město mrtvl7ch je velmi živoucím
místem, Uličkami projíždí auta, lidé na oslech, prodejci na motorkách. Lidé se v hrobkách
zabydlují, Místy jsou již rozvody elekt iny, někde satelitní antény. Na h bitov vstoupil život
současnosti. Dnes ve starodávn ch hrobkách žije odhadem 300 000 lidí a majízde i své dílny
a obchťrdky.
Kolik lidív Káhie vlastně žije, nikdo neví, cca '15 milión ? Klima je subtropické, denníteploty
tu v zimním období neklesnou pod 20"C a v létě se pohybují okolo 40"C s naprostou většinou
slunečn ch dn a déšť zde b vá opravdu velkou v jimkou.

petr peško

Babské hody
Kobylnické stárky Vás srdečně zvou na letošní babské hody, které se budou konat
v sobotu 10. listopadu 2012 od 20 hodin v sále sokolovny. K tanci a poslechu hraje
skupina Sabrin Band.

SPORTOVNÍ ÁKTIVITY POŘÁDÁNÉ OBCÍ KOBYLNICE
ve šroulíM noce zotzlzots

cVIčENÍ 
^^ÁMINEK 

s DĚTMI do 3 let
Cvičení bude probíhot v ,jtery v 9.00 hod. v sóle sokolovny. S sebou je nutné míŤ

sportovní oblečzní, p ez vky pro rodiče i děti, pití o podložku no cvičení. První sch zko je
t8.9.2Ol2.Cenaje2OOKč/potoletínebo 4OOKč/dokoncečervno.CvičenípovedeŠórko
voltíškovó.

TENISOVÉ SPORTOVNÍ HRY

Letos si vyzkoušíme r zná sporty s tenisem p edevším. Pro děti od 8 do 15 let
každou st edu od 16.30 - 17.30 o 17.30 - 18,30 hod. První sch zko je 5. zá í 2012 na

více čelovém h išti. Kroužek povede Petr Pďko. Ceno jz 1000,- Kč do konce červno,

V měsíci zó í p íprovko zdormo.

raíčovÉ Hny
Cvičení pro děŤi od 6 let bude probíhot v pótek v 16.30 hod. v sóle sokolovny.

5sebou je nutné mít sportovní oblečení, p ez vky o pití. Ceno je200 Kč/pololetí nebo

400 Kčldo konce června. Cvíčení povede Jono Fišerovó-Drlíkovó, Kroužek začne
2t.9.2012.

CVIČENÍ NÁ BALÓNECH.
Od íjno nabízíme kroužekpro děti ,,Cvičení no bolónech":

,/ se zamě ením cvik no zódové svoly, ploché nohy o držení rovnovóhy
./ toto cvičení není rehobilitoční
,/ cvičení je určeno no protožení o uvolnění tělo
,/ cvičit se bude koždé pondělí od 16 hodin v sokolovně v kobylnicích
,/ cena: 200 Kč/pololetí, nebo 400 Kčldo konce červno.

Začótek bude od 8. 10., s sebou si doneste p ez vky do

sólu, podložku (korimotku) o pití.

Těšíse no vós Morcelo volovó

Plotby zo děrské oktivity se vybírojí do konce íjno

v rj edních hodinóch no oú.

l

l

I

l
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Tiskařský šotek opět zapracoval,
proto přikládáme správné znění

článku:

Obecní ples 2012

14. ledna letošního roku se konal v pořadí už 9,
kobylnic[ý obecní ples. Na škále společenských akcí u
nás jsou dvě akce, které pořádá obec, tedy babské
hody a obecní ples, jakýmisi protiklady. Mají sice
společné to, že jsou to společenské akce a že se při
nich tančí, ale tím jsou jejich společné rysy asi
vyčerpány. Při babských hodech se návštěvníci téměř
nemohou vejít do sokolovny, v sokolovně je pěkně
rušno až ryčno, zkrátka jako v úle, Vystoupení ,,bab" i
mužů jsou vtipná často až provokativní a atmosféra je
celkově mnohem neformálnější,
Naproti tomu obecní ples se nese v mnohem
klidnějším tónu. Počet návštěvníků je podstatně
menší, takže tanečníci se na parket vejdou ve větší
pohodě. Vystoupení jsou úměrná oficiálnější
atmosféře. A přesto, nebo možná právě proto, si každá
z těchto událostí již našla svůj okruh návštěvníků, I
když se pořád najde nemálo těch, kteří navštěvují
obojí. A stejně tomu bylo i letos.
Ples byl zahájen předtančením závodního tanečního
páru a pro mnohé z nás bylo překvapením, že
v Kobylnicích máme takovou taneční ,,kapacitu",
Adam Crha s Katkou Rabušicovou příjemně překvapili



Dalším příjemným osvěžením během večera bylo
vystoupení orientálních tanečnic Evy Benešové a
Andrey Roztočilové. S oběma se můžeme
v Kobylnicích více nebo méně často potkat, Anchi i
Frazirah se zaskvěly a přinesly nám na ples opravdu
kousek Orientu a vzpomínku na Pohádky tisíce a
jedné noci,
K dobré náladě celého večera přispěla sqým dílem i
taneční skupina Maja.
Po druhé hodině ranní se rozcháze|i spokojení
návštěvníci do sqých domovů. A byli tím spokojenější,
že tombola byla tak bohatá, že qýher se dostalo téměř
na všechny a na mnohé i vícekrát. Za bohatou tombolu
bych ráda poděkovala všem sponzorům. Byli jimi
členové zastupitelstva obce, Vladimír Zlatník, Sbor
dobrovoIných hasičů Kobylnice, firma Vafr - František
Vašíček, Zdeněk Procházka, Eva Benešová, Český svaz
včelařů Sokolnice, Comimpex - Lukáš Dolanský,
Bonagro - Karel Klaška, Marie Chmelová, restaurace
Za Kovárnou, Michal Konečný, Autojeřáby Martin
Beneš, Tondach - Rudolf Prus, Jaroslava Urbánková,
Pokud jsem na někoho zapomněIa, omlouvám se a
ráda vše napravím v příštím čísle.

za kulturní komisi Dana Šmídová



CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení bude probíhoŤ koždou sŤ edu od 18,45 hod. v sóle sokolovny, cvičeni

povede poní Dvo óčkovó. První hodino proběhne 3. íjno 20t2, s sebou p ez vky. Cena je
500 Kč od íjno do konce kvěŤno.

gŘršNlí TÁNcE
B išnítonce budou probíhaŤ každé ríten od 19.00 hod, vsóle sokolovny, cvičení

povede Evo Benďovó. B išní tonec je pro všechny ženy a divky, nehledě no věk, postovu

nebo pohybovénadóní.

5 sebou jokékoliv Ťričko, pohodlné kolhoty nebo sukni, boty nejlépe někkébalerinky,
cvičky nebo jeni Ťeplé ponožky, jok koliv šótek no zavózóní okolo posu. Cena sebudz
odvíjet podle počtu zójemc . mox. 50,- Kčlhod.

Plotby zo cvičení žen o b išních tonc se budou vybírot p ímo v hodině cvičení
v sokolovně.

Širutra pokračuje
Uplynulli školní rok v Šikulce byl poněkud náročnější, než roky p edcházející. Každ čtvrtek
se téměr pravidelně scházelo 10 - 12 dětí a klubovna doslova ,,praskala ve švech", Navíc čtyri
chlapci dodávali sch zkám neposednou atmosféru. Když jsme na stoly rozložili všechny
v kresy, barvy, tužky, ntižky, štětce, šablonky a další potreby, tak jsme brzy zjišt'ovali, že to,
co právě potrebujeme, není nikde k nalezení. Že tu s námi jsou zlomyslní sk ítci, kterí
všechno berou a schovávají, A když si děti po všem tom hledání, nacházení a tvo ení odběhly
chvíli odpočinout do herny a hodily balonem, tak pokud se nezastavil o něčí hlavu, určitě
doletěl do pracovny na st l a proměnil ji v,,Hirošimu po vlibuchu atomové bomby". Ale p ežili
jsme to. Prežili a ještě stihli namalovat, vyst íhat, slepit, vymodelovat a umotat adu pěkn ch
věcí.
Už se těším na další ročník, kteryí právé začíná,

Anna Šmídová. vedoucí

Komíse pro děti o m]ódež Vós v posledním čtvrtletí tohoŤo roku zve n0 tyŤo

0kce:
./ 6.10 20t2 D, ňodrokiódo,
./ .tL,20t2Světluškov pr vod,
,/ ?.,9.,t6. a?3.12.2012Zdobení odventního věnce +Adventní neděle,

bližší informoce sledujte no nóstěnkóch či webov,ch strónkóch obce.

Nópody n0 oktivity pro nlódež ródi p íjmeme v písemné podobě p inesené na

OÚ, nebo elektronicky: stef kovikobyl nice@emoi l.cz, děkujeme.

z0 Komisi pro děŤi anlódežPetro Štefkovó
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Pozvánka
Rada obce Kobylnice spolu s kulturní komisí poŤádá

v pátek 30. listopadu 2012v 18 hodin

v sále sokolovny večer písniček

KDYSI PŘED LETY SI ttDI RÁDI ZAZPÍVALI

aneb

KOBYLNICE ZPiv Ni 
^Ž 

Do RÁNA

Zveme
,/ všechny občany bez rozdilu věku, kte í si chtějí popovídat a hlavně si

společně zazpivat,
,/ všechny, kte í si rádi p ipomenou písničky svého - t eba i vzdáIeného -

mládí,
mladé, kte í mohou trénovat pěvecké vykony pro p íští hody, anebo ty,

kte í stárkovali v uplynulych letech,

Vaším prost ednictvím bychom chtěli pozvat i Vaše známé či rodinné
p íslušníky, kte í v Kobylnicích d íve bydleli, ale osud je zavál někam
jinam,

,/ obzvIášť srdečně zveme i ty, které v poslední době zastihla nějaká choroba
nebo jiná nep íjemná událost. Toto setkáni je piiležitostí na chvíli
zapomenout na těžkosti a obtiže všedních dní.

Prosíme všechny, kte í mají nějak hudební nástroj a unrí jej využívat, aby si jej s
sebou p inesli a pomohli tak navodit p íjemnou atmosféru. Kdo nemá hudební
nástroj, ať si vezme dobrou a soutěživou náladu.
Vstupné je dobrovolné, vzhledem k očekávanym nákladrim doporučujeme vstupné
50 Kč.
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Á ted'něco pro noše nejmeŇí:

rlrlotko s otcem mojí šest syn , kožd syn mó jednu sestru. kolik člen mó

rodino?

Chtěl bych pejsko

Řek jsem mómě dnesko,

žebych chŤěl mít pejsko.

Byl by jenom m j,
hlídol by nóš d m.

Jó bych si s ním hról,

vedle mě by spol.

Mómo by ho krmilo,

pětkrót denně venčilo.

Povučino

Ptol se povouk povouko,

kdo že mu sít' usoukol.

kdo tom dol Ťen drohokom

co tak zó í do všech stron?

To je moje povuč ino.

Stejnó joko koždó jinó.

Kopky rosy se v ní t pytí

no pdtá o osmé niti.
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delši strmn čvnky

1. P ipravíme si čtvrtku velikosti 'A.3,
pop . větší, p eložíme naší ku nap l
a fužkou lyznačime čáry dle obrázku.
Délka a vzdálenost čar není pevně dána,
ale ovlivňuje konečnou veIikost 1ampiónu.

(Totoje rozněr pío Fjpočet
veliktrsti dna - viz bod.l b)

3. Po vymalováni nast íháme čtvrtku
dle p edkreslen ch čar a potéji
rozložime. V místě p erušovanlich čar
ohneme.

5. Nakonec lampión slepíme dle nákresu
na obrázku a p ipevníme dno.
P ed lepením je dobré si ově it, zda se rozměry
dna a lampiónu opravdu shodují!
Na dno p iděláme kalíšek na čajovou svíčku.

/z,-Ejzaw_74ry?

2. Je vhodné lampión nejd íve nabarvit,
pop . ozdobit, než začneme st íhat :-)
Bany a techniky pro rlízdobu lze
použít jakékoli.

a)

ry"o,
4. Poté si p ipravíme dno lampiónu:
a) ti, kdo nechtějí počítat, mohou využít
kulatou krabičku od taven;ích slirri (a pak
dle pot . p izptisobit ši ku p ipravené čtvrtky)
b) podle ší ky čtvrtky i spočítáme* poloměr
kruhu pot ebného na dno, nakreslime kružít-
kem a opat íme "pacičkami" na p ilepení.

6. Aby v pr vodu svičku nesfoukl vítr,
m žete si napr. z papírtt na pečení
vyrvo it "válec", kten_i se vloží do lam-
piónu: papír si odmě íme, mťtžeme
nabarvit a slepíme dle nákresu. Válec
mtižeme buď p ipevnit do lanrpiónu nebo
jen vkládat po zapálení svíčky,

* Poloměr kuhu vypočíláme tak, že si změ ime šíŤku p ipraveného lampiórru (viz obrazek č, 3), odečterne
cca 2 cm (tj. plocha, kde bude lampión slepeny) a tento rozněr vydělime číslem 6,28.
Pro čtvrtku ,A'3 (s otlečten; mi 2 cm na slepení) tak vychází poloměr dna na 6,37 cm.



Mikulóšské odpoledne

Kulturní komise zve všechny děti i jejich rodiče o prorodiče no Mikulóšské

odpoledne, která se bude konot v sobotu 7.prosince2Ot2,
Po skončení Mikulóšského odpoledne bude nósledovot již trodiční Rozsvěcení

vónočního stromu, nakteréjsou srdečně zvóni všichni obyvoielé.

Podrobnosti o obou okcích budou zve ejněny no plokótku v listopadu.

Slepota m že postihnout kohokoliv z nás.,..- Slepota m že pos

l f, *. ťTi r Pomozte nám po:

.'i, ó_ :'.], ."' losefaChaloupky.
l!, % o 

".,,i,r 
JvJLluvll'lvvyl\,,

|xo11 4,,."'' .l Sbírkové konto na projekt D m služeb
1il1 ''íi|lilvv

Pomozte nám postavit moderní drjm sociálních služeb pro nevidomé

pro nevidomé Josefa

Chaloupky, č. ti.: 30015 - 2025306339/0800.

P ispět m žete také zasláním dárcovské SMS

DMS DRAK nebo zasláním roční dárcovské SMS (měsíčně po dobu
]. roku se z Vašeho rjčtu mobilu odečte cena jedné dárcovské SMS)

DMS ROK DRAK. Číslo pro všechny operátory je 87 7]7, cena jedné

DMS je 30 Kč, na projekt p ispějete částkou 27 Kč.

Děkujeme .:

Omluva

Z minul, ch listťr nedopat ením vypadla fotografie jedné nové obyvatelky Kobylnic, Lindy

Sedláčkové. Tímto se celé rodině omlouváme a fotografii z vítáníotiskujeme na t etístránce
obálky.

Likvidace kuchyňsk ch tuk , sběr papíru

Dana Šmídová

Možná jste během léta zaznamenali reportáž České televize o sběru použit ch kuchyňskrich

tukri. Byla v ní i zmínka o Kobylnicích a o tom, jak je možné takovlim sběrem snížit riziko

ucpání domácí ale i ve ejné kanalizace, Trochu mě mrzí, že se zatím tato služba nevyužívá

tak moc, jak jsme očekávali. Na horním dvo e máme totiž od začátku léta kontejner, do

kterého je možné použité kuchyňské tuky (ze smažení a fritování) vždy v pondělíodpoledne

bezplatně odevzdat. Tento odpad z kuchyně do kanalizace skutečně nepat í, protože mriže

zp sobit vážnou havárii. Náklady na opravu takové havárie by se nám všem potom promítly

i do stočného na další období. Šet eme tedy p írodu, kanalizační soustavu i naši vlastní
peněženku !

Na horním dvo e ovšem letos na podzim na rozdíl od p edchozích let sbíráme i star papír

pro naši ZŠ. Vždycky se sbíral na školním dvo e, ale v současné době tam probíhají stavební
práce na nástavbě školy a tak z drjvodu bezpečnosti musí b,t sběr organizován jinde. l tak

ale jménem školy prosím všechny naše občany, aby starri papír schraňovali a do sběru jej
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nosili vždy v pondělí odpoledne na horní dv r. P ispějeme tím všichni jednoduch m

zp sobem na lepšívybavení školy.

Děkuji !

podzimní klid v zahradách

Suché rostlinné materiály lze spalovat po cel rok v době prízniv ch klimaticklich podmínek
vždy ve st edu v době od 9,00 do 1 9,00 hodin a dále první a poslední sobotu měsíce íjna
v době od 11,00 do 20,00 hodin.

van Gansewinkel

29. zá í 2012
proběhne v Kobylnicích pravideln

MOBILNÍSVOZ ODPADU
Kdy: 9,00 - 12,00 hodin
Kde: na parkovišti u více čelového h iště
Co:
Velkoobjemotl odpad (rozměrné odpady z domácnosti nap . koberce, stani nábytek atd.)
Do kontejneru nepat í stavební odpady a odpady ze zahrad.
Nebezpečn odpad (o|eje, bzdové kapaliny, barvy, edidla a jiné chemikálie, včetně znečištěnlich obalťt

z těchto odpad , dále akumuláiory, monočlánky, hnojiva, čistící prost edky a léky),

Zpětn odběr (velké domácí spot ebiče - lednice, mrazáky; malé domácí spot ebiče - mixéry, žehličky,
fény ...; spot ební elektronika - televizory, videa, rádia...; zaízení informačních technologií - monitory,
počítače a jejich p íslušenství...; elektrické a elektronické nástroje - vrtačky, brusky, šicí stroje...;
osvětlovací za ízení -zá ivky, vlibojky a další.)

vrízva k uklízení psích exkrementtj!

Upozorňujeme všechny majitele ps na povinnost uklízet po svlich psech jejich exkrementy.
Prestože je po obci umístěno několik odpadkovllich koš a každl majitel psa obdží sáčky p i

placení poplatků, tak stále některí majitelé pri venčení psí exkrementy neuklízí! Chceme mít
p ece udžovanou a čistou obec. Děkujeme.

obecníurad



Doplnění kontaktu
V minul ch Kobylnick, ch listech byl vložen list s d ležit, mi telefonními čísly, na kterém

nebyla uvedena MUDr. Helena Piškulová - zubní ordinace. Tímto doplňujeme kontakt a

ordinační hodiny:

Karla Čapka 13, Šlapanice, tel. 544 24571],
ordinačníhodiny:

Po 6,30 - 12

út 6.30 - t2
st 6.30 - 12

čt 6.30 - 12

Pá 6.30 - 12

13 - 15 pro zvané

13 - 16 pro zvané

Poruchy kabelové televize
Kabelovou televizi v naší obci poskytuje firma Ager, spol. s r.o. Jedná se o smluvní vztah

mezi firmou Ager, spol, s r,o. a občanem. Pokud je tedy nějak problém s kabelovou televizl
obraťte se p ímo na firmu Ager, spol. s r.o, - tel. 608 7I7 425, p. Pavlík. Obec kabelovou

televizi nespravuje, firma je se svlim za ízením v prostorách obecního adu pouze v nájmu

a obec tudíž nem že zasahovat do jejího systému.

Zá ivky už do popelnice tak často nevyhodíme

_ l __ I _ ___ __ Češi sevrecyklaci nefunkčníchsvěteln chzdrojri rokod roku lepší.

e Kel a m P IťJ["f, ;,::Hll",,iliíl;lil;ff.? fl".,!" :f 
,il*,*;r#

pravidelně každli rok mapuje změny v chování tuzemskych domácností a jejich p ístupu ke t ídění
tohoto specifického odpadu.
Oproti prvnímu šet ení z roku 2006 se o více než polovinu snížil počet lidí, kterí vysloužilé tisporné
světelné zdroje vyhazují do komunálního odpadu. Zá ivky totiž obsahují malé množství ňuti a kvťtli

ochraně životního prostredí je tak potreba odevzdávat je k recyklaci. Dalším ekonomick m
dťrvodem je, že vysloužilé světelné zdroje obsahují d ležitě druhotné suroviny, K tomuto účelu
dnes v České republice slouží na t i tisíce sběrn ch míst společnosti EKOLAMP, Ta se od roku
2005 věnuje zpětnému odběru a následné recyklaci vysloužillich světelnlich zdro1

z česk ch domácností i firem. K sběru využívá rťrzné typy sběrnlich nádob, které jsou konstrukčně
uzp sobené pot ebám klientťr nebo provozovatel sběrn ch míst.
Podle pr zkumu u všech světeln ch zdrojťt klesá podíl lidí, kte í je vyhazují do komunálního
odpadu. Mírně roste podíl těch, kte í je skladují doma a o g % narostl podíl světeln ch zdro1

odevzdan ch vobchodech. Zqímavym zjištěním je, že ve srovnání s rokem 2009 o osm procent
vzrostl podí| lidí, kte í nefunkční zá ivku odevzdali bezplatně, aniž by kupovali nov v robek.

,,Letošní vlisledky potvrdily, že verejnost si stále více uvědomuje smysl zpětného odběru a má
k našemu kolektivnímu systému dťrvěru. Yždyť z nefunkční zá ivky je možné opět využít až 96
procent materiálu, a do p írody se tak každlim rokem nedostane několik desítek kilogram ňuti,"
íká Radoslav Chmela ze společnosti EKOLAMP. ,,Stále je tu však čtvňina domácností, které

zá ivku do popelnice vyhodí. Někdo z nevědomosti, jinyi protože je pohodlnli," vysvětluje Chmela.
Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, kterou jsou lidé
ochotní absolvovat až k nebližšímu sběrnému místu. Ta dle pr zkumu činí 984 metr , EKOLAMP
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ztohoto dtivodu p ibližuje sběrnou sít' domácnostem, nap íklad instalací, téměr 1300 mal ch
sběrn ch nádob, které jsou umístěny v obchodech, na adech či v administrativních budovách.
Prťrzkum společnosti Markent dále ukázal, že vroce 20,1 1 vy adilo alespoň jednu kompaktní
spornou zá ivku 28 % domácností. V pnlrměru jde o číslo poněkud vyšší, a to 1 ,7 kusťr světeln ch

zdrQů z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo do popelnice lineární zárivku 49 procent
domácností, o pět let později, vroce 20'11, by tak učinilo už pouhyich 23 procent. Kompaktní
uspornou zá ivku či vlibojku p ed pěti lety do běžného domácího odpadu odkládalo 72 procent
domácností, letos pouh;ich 27 procent.
Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zárivky zpět na místo, kde si zároveň kupují zarízení
nové, Nejčastěji nakupujeme světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále v hypermarketech
(39 %), v hobby marketech (32%) a ve specializovan ch prodejnách s osvětlením (16 %).
Ve srovnání vl sledkťt letošního prrjzkumu a prrizkumu, kterili proběhl p ed dvěma lety, se zv šil
podíl lidí, kterí mají uspokojivou znalost toho, jak mají s vysloužillimi světelnlimi zdroji nakládat (z
35 % na 40 %), Zároveň klesl podíl respondent se znalostí neuspokojivou
(z21 % na 13 %). Lidé chtějínejčastěji osystému recyklace vědět, co se děje se zá ivkami po
odevzdání a kde jsou nejbližší sběrná místa. Prehled sběrn ch míst je k dispozici na;
www.ekolamp.cz.

Naše obec recyklacístan ch spotrebičti v razně p ispěla
k ochraně životního prostredí

Loniobčané odevzdalik recyklaci28 televizí, 11 monitorrj a 186 kg drobného elektra

Občané naší obce již několik let zodpovědně t ídí elektroodpad. Nyní m žeme p esně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme diky recyklaci
ušet ili životnímu prost edi. Víme také, o kolik jsme snižili produkci skleníkorn ch plynri
nebo nebezpečného odpadu. lnformace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišt'uje sběr a recyklaci vyt íděn ch elektroza ízení. Letos
poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o p ínosech t íděni televizí a
počítačov ch monitor , ale také o v znamu sběru drobn ch spot ebičri.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizor , počítačovl ch monitorťr a nově také
drobnl7ch spotrebičti, jako jsou napr. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich
sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. V sledky studie byly prezentovány
formou spot eby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Vlisledek studie jednoznačně prokázal, žezpéIn odběr elektrozaízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelnli pozitivní dopad na životní prost edí, Zpétny odběr a recyklace nap .

stovky mobilních telefonrj uspo í tolik energie, kolik spot ebuje moderní sporná lednice za
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spot eby ropy,
na kterou osobní automobil ujede téměr 'l00 kilometr , nebo dojde k rispo e 392 litr pitné
vody. Stejné množstvíje napríklad spot ebováno pri 30 cyklech myčky nádobí,

,,Z Certifikátu Environmentálního vyťlčtování společnostiÁSEKOL vypL vá, že občané naší
obce v loňském roce vyt ídili 28 televizí, 11 monitorťl a 186 kg drobn ,ch spot ebičťl. Tím jsme
uspo ili 10,42 MWh elekt iny, 434,92litr ropy, 47,77 m3 vody a 0,47 tun primárních surovin,
Navíc jsme snížili emise skleníkovych plynťl o 2,41 tun COz ekv., a produkci nebezpečn, ch
odpadťlo9,36tun",popsalakonkrétní sporyproživotníprostedípaníJaroslavaUrbánková,
oú Kobylnice.



Když si uvědomíme, že nap íklad osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkov ch plyn a jedna čty členná domácnost prťrměrně ročně spot ebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kte ízodpovědně t ídí a p ispívají
tak k ochraně životního prost edí, zaslouží obrovsk dík.

GEODET|CKÉ PRÁCE v katastru nemovitostí

geometrické plány pro dělení pozemkťr

geometrické plány pro vyznačenístavby nebo p ístavby do katastru
geometrické plány pro vyznaČení rozestavěné stavby do katastru
geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného b emene
vytyČení hranic pozemku

!ng. lva Folt, nová, úvoz 149, pozo ice, t ! | 775882503

a
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a
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Advokátní kancelá Mgr. lva Florianová
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\ilďtu {;Lj;; n: V i}
KOTLE_SERVIS-MONTAZE

- čištění plynovr ch kot!
- servis plynovr ch kotl
- montáŽ plynovr ch kotl

Nezapomeňte na roční
servi ní prohlídku!

T: 5X3 034 322 M:734 6ZL 151
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Broumov 25.7,2a12

Vážená pani starostko,
Vážen pane starosto,

skončily svozy sbírek použitého ošaceni v prvním polo|etí roku 2012, a tak mi
dovoíte, abych Vám a Vašim občanťrm co nejsrdečněji poděkovalza uspo ádání
sbirky použitého clšacení pro naši orgalrizaui.

Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kte í v znamnou měrou
podpo ili naši činnost a pomohli tak zajistlt dostatek humanitárního materiálu pro lidi
v tiživ ch životnlch situacích. Vámi darované věci posloužily sociálně poťebn m
občanťrm a daly práci cca 60 klientťrm z na ich azylovych dom ,

Těšime e , že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále. Proto si
dovolujeme v p íloze zaslat p ehledy termínťr svozťt v druhém pololetí roku 2012
a V ročni zprávu za rok2011.

s pozdravem 
phDr. vitézslav králik
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