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Ohlédnutí za rokem 2012

Brivá zvykem udělat si na konci roku jakousi inventuru toho, co se poda ilo a co

t eba ne. l když jsem si vědom, že hodnocení moje se mťrže lišit od názoru Vás,

kte í se potkáváte až s v, sledky snažení obce, pokusím se o rekapitu|aci tohoto

roku.

Hlavním investičním kolem letoška byla nástavba základní školy a vlitah

v budově OÚ, tedy akce za zhruba 6 milon korun, p i které rada obce rozhodla

ještě o realizaci tepelné izolace a nové povrchové ripravy dvorní fasády základní

školy. P i schvalování rozpočtu na tento rok ještě nebyl ani odhad náklad a tím

spíše jsme neměli zajištěno financování, Už v roce 20],1 se poda ilo získat od

Jihomoravského kraje dotaci ve v,ši 500 000 Kč a pro hlavní část financování byl

dojednán rivěr u Českomoravské záručnía rozvojové banky ve v, ši do 6 milionťr

korun s rokem jen o málo vyšším, než je inflace. V době uzávěrky tohoto čísla

Kobylnickrich listťr se stavba rychle blíží ke konci a pokud to dovolí počasí, budou

ještě do zimy skutečně provedeny i fasády, které p vodně nebyly p edmětem

projektu.

Bohužel se letos nepoda ila jiná větší investiční akce v obci, totiž vybudování

zastávek na uliciSokolnické, lnformace o níjsou obsaženy v jiném článku listťr. Ale

i tak se poda ilo alespoň o něco (a já to vidím jako vliznamnli posun) pokročit

v její p ípravě na rok 2013.

V letošním roce se (snad souhlasíte) poda ila celá ada kulturních aktivit. ZaČali

jsme obecním plesem a jiní organizáto i ples byli také aktivní. uskutečnil se i

ples farní a ples maškarní. Na ja e jsme zorganizovali p edstavení Opereta

v rťržové zahradě a také tradiční koncert k svátku matek. vě ím, že i obecní

zabíjačku mnozí považují za kulturní aktivitu a že tedy do tohoto vličtu také pat í.

Jedním z vrchol kulturní sezóny jsou tradiční hody. Chtěl bych zde poděkovat

stárkťrm za p ípravu hod i za ío, že obvykl,i pr běh oživili secvičením a

p edstavením České besedy. Už adu let jsou ovšem dalším vrcholem sezóny také

Babské hody, které jsou vítanlim doplňkem podzimního období. po loňské

premié e jsme letos podruhé uspo ádali akci: kobylnice zpívajíaž do rána, aneb

Kdysi p ed lety si lidi rádi zazpívali. Do konce roku nás čeká jeŠtě tradiČní VánoČní

koncert Zlaťanky.

V Kobylnicích se péčí obce také usilovně sportovalo i mimo sportovní organizace.

od lyža skéh o zájezdu v rjnoru, p es turnaj ve stolním tenisu a kuliČkiádu k dětské

olympiádě včervnu. O prázdninách se uskutečnil t ídenní cyklozájezd do Solné

komory v Rakousku a také tenisovri turnaj dospěl ch. Myslím, že do sportovních

aktivit m žeme za adit i driňodrakiádu, protože častníci si i p i této činnosti



dob e protáhli tělo, kromě toho je dobré pro p ípadné zájemce také zmínit, že
obec zaŠtiťuje jeŠtě adu tělocvičn,ich aktivit od míčovlich her a cvičení s dětmi až
po kondiční cvičení žen a b išní tance. Také p ipomínám, že obec v tomto roce
věnovala nemalé prost edky na vybavení místní tělocvičny gymnastick m a
tělocvičn m ná adím. Doufejme, že zejména základní škola je bude využívat
v hodinách tělesné v chovy. Pro nejmenší děti je velmi atraktivníjarní a podzimní
Světluškov\i prrivod.

obec se každoročně snaží biit aktivní i v ochraně životního prost edí. yždy zjara
Po ádáme rlklidovou sobotu vpodstatě v celém katastru obce. Dvakrát ročně mají
občané možnost zbavit se velkoobjemov ch a nebezpečnlích odpadri ze sv ch
domácností a v posledních dvou letech jsme začali odvážet tzv. biologicky
rozložitelnli odpad a tím se snížila produkce odpadrj v obci. Do prevence
v ochraně životního prost edí jistě pat í t eba oblíbená procházka po okolí obce
s dětmi, p ípadně některé akce ve spolupráci se školou. p ed několika lety obec
vysázela alej strom podél polní cesty na Mohylu míru. Některé d eviny vtéto
aleji ovšem nep ežily tuhou zimu p edloňskou a letošní holomrazy a tak bylo
pot eba asi 70 strom dosadit. Bohužel jsme se v souvislosti s tím dočkali
nehoráznosti nějakého nenechavce, správněji asi zloděje(l), kterli den po v sadbě
několik krásn,ch ovocnlich stromk ukradl.
v oblasti mezilidsklich vztahrj už několik rokri rlspěšně v kobylnicích funguje
zejména zásluhou paní karmazínové klub aktivních senior kLAs, kten je ovšem
navštěvován pouze ženami, což je možná škoda. p ece jen ale několik pán
dochází také na pravidelná setkání nad kronikou obce a svlimi vzpomínkami
pomáhají k pěknému prriběhu těchto schrjzek, l v letošním roce byla
prohloubena mezigenerační komunikace, když na kLAs p išly na návštěvu paní
učitelky s dětmi ze školní družiny. podobné kontakty mezi staršími a mladšími
obyvateli naší obce se uskutečňují také p i slavení Mezinárodního dne senior ,

kterli letos nebyl na školním dvo e, ale v parku u sokolovny. A s nejstaršími
obyvateli obce se také tradičně potkáme na p edvánočním setkání se seniory,
p ičemž letos už budou moci využít nového vlitahu v budově obecního rj adu.
Tak trochu do stejné kategorie pat í i udržovánítradic a církevních aktivit. Každ\i
měsíc mají vě ící možnost se v zasedací místnosti ri adu zrjčastnit slavení mše
svaté a během roku probíhají různé pobožnosti či p ipomínky církevních svátk .

Škola organizuje T Íkrálové zpívánídětí, v postním obdobíje možnost ričastnit se
k ížov ch cest a obnovila se i tradice velikonočního hrkáníod zeleného čtvrtku do
Bílé soboty. v květnu se konají u místní zvonice májové pobožnosti a na hody se
na stejném místě uskutečňuje i slavnostní mše, v pr běhu roku se konajítaké dvě
pouti - v červnu do Tu an a na podzim do Tvarožné, kde jsme letos i loni byli

ričastni také ,,děkování za rirodu", V adventním období se rozsvěcuje adventní
věnec a zájemci si každou neděli p ipomínají p íběh narození Ježíška. Na Štědrri
den odpoledne se zase skoro celá obec sejde p i Veselém vánočním hodování,
tedy zpívání u Betléma.

Obec se aktivně zapojuje i do humanitárních akcí. V, nos T íkrálové sbírky rok od
roku roste a je tedy vidět, že našim občanťrm není lhostejná. Kromě toho se také
rjčastníme sbírek šatstva, které organizuje Diakonie Broumov.

Je moŽné, že s uvedenlim v,čtem (kteni ovšem není riplnli, to by tento článek
p íliš prodlužovalo) nejsou všichni naši občané spokojení. Pokud tomu tak je,

mohou jakoukoli další aktivitu navrhnout. Ale nejdriležitější p i všech těchto
akcích je podobně jako na Olympijsklich hrách zričastnit se a vlastním silím
p ispět k tomu, aby se v Kobylnicích pokud možno všem žilo dob e.

Proto bych Vám všem do roku 2013 chtěl pop át hodně zdraví, elánu a v, bornlich
nápadťr a také chuť něco udělat pro druhé ve svém okolí a také poděkovat všem,
kte íto už dělají.

Lubomír Šmíd, starosta obce

Slovo místostarosty

Pomalu se nám ukládá zima do našich domovri a to je čas na ohlédnutí se za
pomalu končícím druhym rokem volebniho období. Jsem rád, že se nám da í
naplňovat p edsevzetí, co jsme si dali, když jsme dostali od velké většiny Vás
občanri podporu a tím možnost pracovat pro naši obec. Jen ti co nechtějí, mohou si
nevšimnout,jak roste nástavba nad mate skou školou, kde budou t i nové učebny a
zázemi pro učitele, Ve vcstibtrlu obecního adu již slouží vytah do patra, ktery
jsme si tak dlouho p áli. Tírnto se stala zaseďaci místnost dostupná pro všechny
občany, pro které byly schody tou největší p ekážkou. Navíc se buduje v horním
pat e i sociální zaíizeni, ktcré p i po ádání akcí v tomto pat e hodně chybělo.
Jednou z priorit mé práce je starost o veškerou zelei a h bitov. Myslím, že i taďy

se nám to da í i s p ispěním Vás občanri,
Mnoho z Yás využívá možnosti, které nám poskytuje sběrné místo na Horním
dvo e, Odráží se to i na vzhledu obce a ve velké mí e také v množství r,yt íděného
odpadu, ktery odložíte na sběrném dvo e. V neposlední adě i na množství tun
odpadu, které se neodveze v popelnicích a tím se šet í ve ejné prost edky na
likvidaci těchto odpadri. Chci Vám všem poděkovat za to, že koky, které jste
obětovali do tohoto místa, nám všem p ináší prospěch. Tady zaslouží poděkování
za svou práci i obecní pracovníci p. Janíček a p, Pochop, kte í se Vám vždy věnují,



pomohou a poradí. Zato. jak se staraji o vzhled obce a h bitova, si zaslouží velkou
poklonu. Není jednoduché sekat trávu, po které se prohání ,,naši čty nozí
miláčkové", a hrabat se v odpadcích, které sesbírají po obci. Ne každy z nás by
takovou práci rnohl zastat. Ještějednou děkuji zanás všechny občany Kobylnic. A
píši to i proto, že Vy občané jste mě k tomu svymi podněty popostrčili.
Jak pomalu píicbázi ranní mrazíky, rozvezlí jsme nádoby na písek pro zirnní
ridržbu a označili kanalizační vpusti kolíky, To pro p ípad, že by nás zinra obda ila
většírn p ídělem sněhu. Naši zamčstnanci, včetně mč, se budeme snažit, pokud
napadne sníh, o klid ve ejnych prostranství, zastávek a sběrnych míst. Vám všem,
kte í náIn pomáháte s riklidem snělru, rnoc děkuji. P eji nám všem, aby k nám byla
zima milostivá a snih padal p evážně jerr na lrorách, ať si lyža i užijí.
P ipomínám ještě, že provoz sběrnóho mista na Horním dvo e v zimním období je
od 14 do 16 hodin.
Na závčr bych Várn všem chtěl pop át krásnó prožití svátkri váriočních bez shonu a
stresu. Do nového roku 2013 pak hodně zďravi, štěstí, ohleduplnosti a mějme se

rádi, vždyť jsrne tady na tom světě jen ,,na návštěvě". která někdy trvá daleko
kratší dobu, než bychom si sami p áli! ,,Kobylnicím" pak p eji, aby se sem lidé
vraceli rádi, líbilo se jim tady a byli hrdí na to, že jsou z Kobylnic. O tom, že by
tomu tak mohlo byt, svědčí rozr stající se obec a rnagická hranice 1000 občan ,
která byla letos poko ena.

P eji pěkn den, místostarosta Stanislav Dolansky.

Hubert procházka
Dr. Huber1 Procházka se narodil 27. prosince 1930 vBrně, Oba rodiče byli lóka i,
tatinka však záhy nešťastnou náhodou ztratil. Po gymnáziu nastorrpil na začátku
50. let vysokoškolské studiurn medicíny. Už v roce l946 vstoupil do Československé
strany národně socialistické aaktivně prisobil vJunáku. Po ťtnoru 1948 se zapojil do
tisku a distribuce letákťr, pomáhal udržovat písemnou komr"rnikaci mezi pronásle-
dovanymi duchovnirni a obsluhoval rádiové spojeni pro agenty CIC.
V roce 1952,ve sv ,ch 2l letech, byl zatčen a odsouzen k 1 1 let m vězenízave|ezradu
a špionáž. P i vysleších v Bartolomčjské ulici v Praze byl brutálně mlácen. Ve vazbč
p išel o několik zubťt a ohluchl na levé ucho,
Pracoval na t ídímě uranu v Jirchynrovč a v tamčjši vězcňské nclnocnici. Nakazil se
žloutenkou a onemocněl rakovinoLr kťržc.
Dodnes si parnatuje svoje čislo věznč: AO(r997. l}yl .ictlníIn zc zhrttlla (l0 tisíc lidí,
kte í jáchymovskym lágrern prošli.
Koncem roku 1958 byl propuštčn na svoboclu. Oíiciálnč bylrchabilitován v roce 199l,
p estože žádost o rehabilitaci podal již v rocc l968.

A teď kátky riryvek z rozhovoru, ktery poskytl redaktoru Torrráši Bouškovi:
Co se vám vybaví, když se ekne Jáchymov?

Hm, protich dnó věci. Ona to opravdu byla ohromná škola života po všech stránkách,
jak po stránce vědomostní, tak i nějak po té stránce morální nebo takové vychovy
celkové. Sice byla zaplacena dost draze, po stránce fyzické azdravotní. Ale nemohu
tvrdit, že jsem s tírn do určitó rníry nepočítal, to bych lhal. Já jsem si byl vědom toho,
co dělám a co mně mriže hrozit, jenže jsem tehdy p edpokládal, že to bude všecko
fungovat tak, že budu mít čas utéci.
Co vám ptlmohlo p ežít?
Práce všeho druhu. Zaujeti, zaujeti pro adu věcí aasi bych nemoh| íici, že jsem si
myslel, že se ještě dožiju toho, že tady komunismus skončí. Tomu jsem opravdu moc
nevěfil. A kolem osmašedesátého roku vribec nevě il tomu, že by se režim dal
nějak ,m zpťrsobem vylepšovat, to už z principu je nemožné, takže natolik jsem byl
vždy realista.
Myslíte si, že se vyzkumu této historické periody věnuje dostatečná pozornost?
Minimální a podle mě ještč velmi zkresletá. Zaprvé, ve školách se dodneška neučí
historie tak, jak by se učit měla. Oni skončí v lepším p ípadě první světovou válkou.
Vezměte nakonec v itvahu, jaké byly kádrové podmínky pro kantory. Tam sice
pronikli mezi kornunisty i slušní lidé, ale valná část učitelťr pocházela
zkomunistickyclr rodin, takžc oni rrrčitě nemaji zá4em, aby si káleli do vlastního
hnizda. A dodneška se totóž tyká i historikri - i když ta doba už je dost dlouhá. P ece
za osmnáct, dvacet let už lz,c scpsat alcspoň stručně nějaké solidní dějiny, které jsou
pravdivó. Vidčljstc však nčco takovóho'/ Já jcštč nc!
Měl bvste nějak , návod pro mladé lidi,jak životem projít sc vztyčenou hlavou?
Já myslím, že ten návod je velice jednoduch : Žít tak, abych nikomu neub|ižoval.
Děkuji za rozhovor.

Kobylnická škola

Se začátkem zá í se nastartuje pro mnohé rodiny nekonečnl kolotoč povinností
spojen s nástupem jejich ratolestí do školy. B vá to zatěžkávací zkouška zvlášt'
pro ty, kte í nastupují do základní školy poprvé, Jsou to prvňáčci.
Co s sebou nese vstup dítěte do školy?
* zvyšují se nároky na vzdělání
t stoupá zájem dítěte o různé podněty a aktivity
x jde o podstatnou změnu v celém dosavadním zp sobu života dítěte, pro

většinu dětízpťtsobuje tato zména určitou zátěž
* dítě, dosud si jen hrající, je tlačeno k soustavné disciplinované práci,

kontrolované a hodnocené autoritou - učitelem
* dítě se musí obejít delší dobu bez rodič , zapojit se do nového kolektivu
* tlak na psychiku: neustálé srovnávání a hodnocení vlikonu dítěte s 47kony

spolužákti
* škola klade vyšší nároky na koncentraci pozornosti
* je běžné, že celá ada dětíjeví na začátku 1. t ídy známky neprizp sobení

(nap . v kyvy nálady, plačtivost, podrážděnost, častější unava, hri e spí a jí,



pobolívá ho hlava, odmítá ráno vstát do školy, je častěji nemocné; m že
docházet k selhání dob e upevněniich návyk - nap . noční pomočování _
nebo k aktualizaci skryt ch vad a obtíží); tyto obtíže obvykle trvajíjen krátce -
několik prvních tlidn školní docházky

* první neuspěchy a subjektivní negativní prožitky snižují sebehodnocení dítěte
- je dtiležité dítě povzbuzovat, pozitivně ho motivovat

* vyraznou roli hraje v adaptaci dítěte na školu osobnost t ídního učitele a
celková atmosféra t ídy i školy.

Asi každli rodič si p eje, aby jeho dítě bylo ve škole rispěšné. Rodiče jsou však
často až p íliš tizkostní a p íliš fixovaní na vlikony dětí. Když 4islí,žejejich dítě
nezvládá některou dovednost, kterou dokáže dítě od soused , propadají panice a
začnou zvažova| odklad školní docházky. Tyto kroky jsou většinou neuvážené,
protože každé dítě se vyvíjí zcela individuálně, dle vlastních vnit ních pravidel.
Dokáže tedy na druhé straně udělat obrovské pokroky a většinu p ípadnlich
prvotních nedostatkťr dohnat. Právě v tom mu mohou rodiče rozhodujícím
zptisobem pomoci. Mají spoustu p íležitostí a značnou šanci rozvíjet pohybové,
rozumové i společenské schopnosti dítěte.
Pro dítě je velk m p ínosem, když si s ním rodiče čtou, povídají si s ním, poskytují
mu dostatečnyi prostor pro v tvarné činnosti, spontánní hry a pohybové aktivity. Je
na něm velmi dob e znát, zda se mu rodiče věnují, nebo jestli mu raději pustí
televizi nebo počítač,
Na naší škole máme letos čtrnáct prvňáčkri a jsou šikovní. Mají malinkou t ídu a
hodnou paní učitelku. Už začínalí počítat, čtou první slova a zvykli si na nové
prostedí, nové kamarády a nové paní učitelky. Za chvíli je čeká další změna.
Budou se stěhovat!A víte kam?
Během několika měsíctj nám vyrostla na zahradě nová budova - nov pavilon
školy. Jsou v nít i nové učebny.Díky zYizovateli našíškoly - obci Kobylnice - se
budeme v lednu stěhovat a od r]nora se v nov ch t ídách budou učit děti z prvního
a druhého ročníku. v dalších letech se děti budou učit v samostatn ch ročnících a
spojování bude probíhat jen vl7jimečně, nap . na hudební, v tvarnou nebo
tělesnou 4ichovu.
Všichni se moc těšíme, i když nás ještě čeká dost práce se za izováním a
vybavením t íd, aby se tam všem líbilo.
Ráda bych vás pozvala do nové části školy na T íkrálové zpívání, které proběhne
4.1.2013 v jedné z novl7ch t íd a následně na Den otev enlich dve ícelé budovy
školy 5. 1.2013. A dále na zápis prvňáčkrlr 7.2.2013. Bližší informace budou
uvedeny na plakátech a webov ch stránkách školy.
Na závěr p ejivšem klidné Vánoce, hodně štěstía radostiv novém roce.

Mgr. llona Martišková, editelka ZŠ a MŠ Kobylnice

Naše kobylnická mate ská škola
Jak zaóal školní rok v materské škole? Po prázdninách jsme se sešli s dětmi a
rodiči v mate ské škole. P išlo celkem 50 dětí, 15 z nich poprvé. Adaptace nov ch
dětí proběhla dob e, děti jsou spokojené a do školky se těší. Do jedné t ídy

společně za azqeme sourozence a podle možnostíi kamarády. Vstup do každého
nového dne usnadnil dostatek pěknlich hraček, stavebnic ijiného vybavení.
Radostnlim zážilkem pro děti bylo divadelní p edstavení v mate ské škole
s názvem ,,Pohádky z hrnkrj", kde si děti s herci zahrály a zazpivaly. A na divadelní
nebo hudební p edstavení se děti v mate ské škole mohou těšit každ měsíc.
S rodiči jsme se na začátku školního roku setkali na společné sch zce, kde byli
informováni, co nás čeká po celli školní rok. Zanedlouho si rodiče měli možnost
vyslechnout p ednášku na téma ,,Efektivní rodičovství", kterou se poda ilo
uspo ádat ve spolupráci s obcí Kobylnice.
Na začátku školního roku ožívá naše mate ské škola atmosférou babího léta.

Náladu umocňují barevné listy, podzimníčci, papíroví draci. P írodní materiál a
podzimní plody umožnily dětem mnohotvárné využití. Rodiče a děti se zúčastnili
soutěže o nejzda ilejšího ,,podzimníčka". Ti byli vystaveni p ed mate skou školou,
ostatní rukodělné práce dětí pr běžně zdob_í interiér školky.
Navštívilijsme místnízahradnictví u pana Sustra, kde měly děti možnost sledovat
barvení bodlákťr, vlirobu vazeb ze suchlich květin a dozrávající citrusy, které i
ochutnaly.
Také jsme byli na návštěvě u místních hasičťr. Děti zaujala hasičská technika a

vl7stava fotografií. Potěšily nás kresby dětíz mate ské školy, které se nachází na
stěnách v prostoru schodiště.
Jako každli rok si děti p ipravily program na Vítání détí, zazpívaly písničky a
ukolébavky, p ednesly básničky.
V měsíci íjnu jsme zahé4ili činnost zájmovlich kroužktj - keramiky, angličtiny a hry
na flétnu. Zájmové kroužky jsou vedeny kvalitními lektory a děti se pokaždé velice
těší.
S podzimem jsme se rozloučili pouštěním drak , které si děti zhotovily v mate ské
škole. Nyní už se těšíme na Vánoce a p ipravujeme vystoupení pro rodiče a
ve ejnost' 

kolektiv učitelek materské školy

Štolní družina Kobylnice
Y záríjsme navštívili bažantnici, kde se děti dověděly poznatky o chovu zvěe a
viiskytu vzácnych rostlin a strom . V rámci podzimních prací na poli jsme byli na
interaktivní ukázce práce secího stroje a válce, s v kladem o setí a r stu obilovin.
Na Den senior jsme vyráběli p áníčka a pomáhali s organizací dne. Podzimními
listy jsme nazdobili kobylnick věnec, kter se od letošního jara proměňuje
tématicky podle ročního období. V íjnu jsme v Muzeu ve Slapanicích navštívili
vlistavu - Patchwork, kde jsme si prohlédli patchworkové práce a děti si vyrobily
panáčka či panenku z kousků látek. V rámci školního projektu lNDlANl jsme

vyrobili indiánské tee-pee na zed'a z proužk papíru indiánské korálky. Na konci
íjna čekala na děti Halloweenská stezka, kterou si pro menší děti p ipravili starší

spolužáci. Děti si samy vymyslely ukoly a zrealizovaly ulitvarné ztvárnění
soutěžních zastavení. Na konci je čekala sladká i slaná odměna v podobě

halloweensk ch pokrmťr upečenlich paními učitelkami. V adventnídobě nás čeká:



zdobení adventního kobylnického věnce, návštěva KLASu, pečení perníčkr|r,
exkurze na obecní r] ad a do knihovny, vánoční posezení s rodiči a mnoho
vlitvarného tvorení s tématikou Vánoc.
Za školní družinu Vám p ejeme radostně strávenyi vánoční čas a zdraví v novém
roce' 

Petra štefková a Magdaléna Klašková, vychovatelky

Autobusová zastávka na sokolnické ulici

Hned na začátku musím, bohužel, konstatovat, že ještě stále nemáme v ruce
všechny podklady k tomu, abychom mohli požádat o stavební povolení. Nicméně
jsme se konečně posunuli p es dopravního inženlira a máme dopravním
inspektorátem odsouhlasenou dokumentaci. V tuto chvíli čekáme na závazné
stanovisko orgánu památkové péče a na projednání smlouvy o právu provést
stavbu zastávky v Radě Jihomoravského kraje. Zároveň probíhají jednání mezi
projektantem a Správou a držbou silnic o detailech ešení stavby a vě ím, že i
tato část jednání proběhne tak, aby už nebrzdila možnost vydání stavebního
povolení, Kromě toho nám ještě bude vymě en poplatek za vynětí ze
zemědělského p dního fondu, protože část pozemkri, na kterlich se stavba má
uskutečnit, má charakter zemědělské ptidy.

Ještě se ale vrátím k letošnímu podzimu, kdy se hledaly další argumenty pro
p esvědčování Policie České republiky, že zastávka m že blit povolena. Pro
posouzení, zda se za autobusem v zastávce nevytvorí p íliš dlouhá kolona aut
(ano, i na toto existuje p edpis), bylo provedeno t denní sčítání vozidel a zároveň
i mě ení jejich rychlosti. Ukázalo se, že po tomto r_iseku silnice projede každ
pracovní den skoro dva a pťrl tisíce vozidel a největší intenzita provozu je vždy
okolo sedmé hodiny ranní, kdy vjednom směru projede během hodiny 111_

vozidel. To znamená, že během zastavení autobusu na znamení a odbavení dvou
cestujících se mr]že vytvo it fronta až 6 vozidelza autobusem. Naštěstíje to právě

tolik, kolik tam dopravní inženlír povolil.
Dalším zajímavlim rldajem o dopravní situaci v místě plánované zastávky je

rychlost projíždějících vozidel, Vzhledem k tomu, že mě enri rjsek leží už v obci,
měla by b t rychlost vždy nižší než 50 km/hod. Z prťrzkumu se však dovídáme, že

za tlíden jelo 386 vozidel pomaleji než 20 km/hod. To byli asi cyklisté. Pak je

skupina idič , kte ídodržujíp edpisy a padesátku nep ekročili. Bylo jich za tiiden
4 288. Ve zkoumaném vzorku byli takoví, kte í se spoléhají na to, že policie
pokutuje až p ekročení rychlosti větší než o ]"0 km za hodinu a jedou proto t eba
šedesátkou. Takovlich bylo 6 338. A těch, kterlim nějaké omezení rychlosti ne íká

asi vťrbec nic, bylo 3 282. Zv še uvedeného vypl,vá, že méně než jedna t etina

idičrj dodržuje p edepsanou rychlost, a to je děsivé. Největší namě ená rychlost
byla 114 km/hod. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby se v takové chvíli
objevilo na silnici t eba zví e nebo dokonce dítě ...
Ted' ale ještě zpět k zastávce, Dověděl jsem se, že se po obci ší í ,,zaručená"
informace, že zastávka na Sokolnické brit nemriže, protože starosta si za obecní
peníze nechal udělat,,p ed svym" elektriku do země a že na zastávku už nezbylo,

Chtěl bych všechny ujistit, že elektriku do země provedl E.on za svoje prost edky.
Tím ale obec p išla o možnost využívat stožáry distribuční sítě a musela p istoupit
k rekonstrukci ve ejného osvětlení. Současně s tím jsme však udělali i ve ejné
osvětlenína ulici Sokolnické a Za Humny. Zároveň ale p ipomínám,že peníze na

zastávky máme jak v rozpočtu, tak i na čtu obce a pro rok 201_3 jsme prost edky
oproti p vodním odhadrjm ještě navlišili, protože zastávky, holt, budou složitější,
než se p i tvorbě letošního rozpočtu očekávalo.
lestliže má někdo zájem o pravdivé informace, mtjže chodit na ve ejná zasedání
zastupitelstva, nebo se t eba aspoň podívat jednou za rok na internetu na

rozpočet obce a na v sledek hospoda ení, p ípadně se p ihlásit za člena
inventarizační komise obce a pak už bude vědět o majetku obce riplně všechno.

váš starosta
Popelnice 2013

V jarních měsících probíhal vposlanecké sněmovně proces, kterlim se změnil
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a kterli byl také dlouhou dobu
v centru pozornosti médií. Zájem o zprávy o něm vzbudili a udržovali hlavně
noviná i a to tučnlimi titulky o tom, že ,,odvoz popelnic se zase prodraží!" Chtěl
bych proto vysvětlit, jaká je vlastně pravda o ceně za svoz a likvidaci tuhého
komunálního odpadu a jak se to (ne)promítne do životních nákladťr občanrj naší
obce.

Zákon určuje, že za tuto službu má občan uhradit poplatek. Jeho vriše je dnes
omezena na ]. 000 Kč za rok jako možné maximum. Poplatek se skládá ze dvou
částí. Tou prvníje částka do 250 Kč jako p íspěvek na vytvá ení systému t ídění
odpadri v obci a druhou je podíl každého občana stanovenli podle skutečnlich
nákladťr za svoz a likvidaci netríděného komunálního odpadu v p edchozím
kalendá ním roce, Noviná i ve svém oblíbeném, ale krajně nep esném
zjednodušení problému psali, že za odvoz popelnic tedy treba pětičlenná
domácnost zaplatív p íštím roce 5 000 Kč.

Navíc obec mťrže ve své obecně závazné vyhlášce stanovit poplatek i nižší, než
jak vyjde z predchozího v počtu, a to je právě p ípad Kobylnic. Zprisobem
uvedenlim v zákonu by totiž u nás v še p íspěvku vyšla na 634 Kč za občana a rok.



Obec však nastaviIa ve své vyhlášce cenu za odpad bez jakéhokoliv navyšování,
tedy ve stejné v, ši jako pro rok 2Ol2. Pouze tam, kde zákon upravil okruh
poplatníkťr, se musí naše vyhláška změně zákona zcela pod ídit, takže v p íštím
roce budou navíc platit někte ícizinci a dále fyzické osoby, které vlastní rodinnli
dťrm nebo byt, ve kterém není nikdo prihlášen k trvalému pobytu.
K nastavení stejné vliše poplatkri jako letos jsme mohli p istoupit díky tomu, že se
všichni postupně učíme a snažíme odpady t ídit. V p edchozích letech dostali
občané možnost odevzdávat biologicky rozložitelnri odpad (tedy zejména
posekanou trávu, ale i další odpady) jinam než do popelnic a zároveň se více
využívá možnost odevzdání stavební suti do kontejneru na horním dvo e. Úspora
ale neníjen na těchto dvou druzích odpadu, ale zároveň idíky systému zpětného
odběru elektrospotrebičťr na sběrném místě a díky t ídění odpad se celková
hmotnost net íděného komunálního odpadu, jehož likvidace je nejdražší, ještě o
něco snížila. A tak p esto, že se cena za likvidaci odpadri zvyšuje, platíme svozové
firmě stále stejně.
Abychom tento trend mohli zachovat i pro další období, nejen pro rok 20].3, chtěl
bych touto cestou dťrrazně vyzvat všechny naše občany, aby t ídění věnovali ještě

většípozornost. Dnes už to totiž v bec neníjen o,,zeleném" pohledu na svět, ale
tato činnost má i zajímavé ekonomické dopady. Vyt íděné druhy odpadu se

stávají surovinou, za kterou obec (nebo škola za papír) můrže i pár korun utržit,
nebo alespoň za její odvoz nic neplatí.
Pro dalšízlepšení možnosti t ídit odpady bychom chtěli v p íštím roce porídit další
kontejnery tak, aby se zmenšila donášková vzdálenost a bylo to pro každého
pohodlnější, Podle studie EKO-KOM, a.s. totiž ochota lidítrídit odpady klesá tam,
kde to mají ke kontejneru dál než ].30 metrr]. Znamená to tedy vytipovat místa,
kde mohou kontejnery stát a p itom neobtěžovat okolí, a zároveň taková místa,
kam m že sběrn vťrz bezpečně zajet a s odpadem manipulovat. V této souvislosti
bych chtěl poděkovat firmě VAFR, která už roky umožňuje, aby takové
kontejnerové místo bylo i na jejich pozemku.

Již zmíněná společnost EKO-KOM, a.s. vyhodnocuje každého pril roku vlisledky
všech obcí v t ídění odpad a za splnění někter ch ukazatelrj dokonce p iděluje
obcím finanční bonus. Obec Kobylnice již dnes prost ednictvím této firmy dostává
částku asi 30 tis. Kč za rok, ale p i drjsledném t íděníodpad v každé domácnosti
bychom jednak dále snížili množství směsného komunálního odpadu a tím snad
udrželi cenu a zároveň bychom ještě mohli očekávat i navlišení bonusu.
Pevně vě ím, že každ, z nás chce žít a bydlet v čistém a kulturním prost edí, a
lepšít ídění odpadri tomu mrjže napomoci!

Lubomír Šmíd, starosta

cvičení dětí do 3 let s mominkomi

Cvičení probíhó každé (:Iery od 9:30 v sóle Sokolovny. A jok jsem róda, že nás

rok od roku sŤóle p ib vó. Pozitivní je, že s nómi nechodí s nómi cvičit jen

mominky a děti z Kobylnic, ale i zokolí. Děti jsou sŤóle oktivní o jsem róda, že i

mominky se zapojí. V nošem cvičení se děti noučí borvičky, hledojí obrózky,

zóvodí o proŤohují si tělíčko no bolonech i mnoho dolšího. Moje děti, jok jó
somo už jim íkóm, jsou velica šikovné. Ale urč itě nejsou somy. Ale to nezjistím

onijó oni maminky, pokud se s ndmi nezapolí.

Každé tery móte stóle možnost zočíŤ a nesedět domo. No nošich strónkóch

www,cvicenideti.webnode.cz móte kontokty o móŤe možnost cokoli nóm nopsot.

Co by bylo dobré změnit, p idot. Co se Vóm líbí a nelíbí. Cokoli Vós nopodne.

Budu za to moc ródo. Od listopodu s Vómi bude procovot i Evo Doňkovó

Dvo óčkovó. P eji Vóm všem krósné Yónoce, ot' dětem se splní vše, co si p eji
o Ťen sPróvn' krok do Nováho roku 2013' 

šórko Valóškovó

Kobylnické krojované vinobraní

Letos popáté se konalo v naší obci Kobylnické vinobraní, které bylo díky našim

ženáč m již podruhé krojované. L5. zá í bylo oproti jin m rokrim sice trošku

chladnější, ale to, že se s kobylnick, mi krojovan, mi ženáči chodí pobavit stále více

lidí, potvrdil fakt, že i p es chladné počasí byly v parku p ed sokolovnou obsazeny

všechny stoly. Svťrj podíl na velké časti návštěvník měla určitě i skvělá kapela Free

band a burčák z moravsk ,ch vinic, po kterém se jako každ, m rokem jen zaprášilo,

Myslím si, že velkl7m lákadlem letošní krojované slavnosti vína byla p edevším

Moravská beseda, kterou kobylničtíženáči zatancovali. Za to jim pat ívelkti dík. Tímto

vystoupením obohatili kulturní život v naší obci a rozší ili jej tak o další tradici.

Večerní rispěšné zatancování České besedy mlad,imi stárky umocnilo slavnostní

náladu tohoto dne. Vždyť právě po dohodě s krojovanou omladinou tak mohli naši

občané během letních měsícťr shlédnout Moravskou i Českou besedu. Děkujeme tedy

mladlim stárkťrm nejen za p íjemné rozší ení kulturního programu vinobraní, ale

p edevším za to, že se k této p ekrásné kulturní aktivitě uvolili a budou tak s námi,

krojovanlimi ženáči, v budoucnosti všem p ipomínat tyto pěkné tradice a zpest ovat

tak život v naší obci, Velkou zásluhu na této akci mají i naši starší stárci - pan ViČar

Jaroslav, Tťrma Aleš st. a Zdeněk Špondr, kte í se vliborně zhostili role sklepmistrťr.

Trdelníky paní Jarmily Vičarové šly opět na dračku, rozebrány byly ještě p ed

zahájením hodťr. Děkujeme paní Vičarové za tuto kobylnickou dobrotu. Poděkování
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pat í i manžel m Boháčkovlim, Poláčkovlim, Mazalov m, Aleši Trjmovi ml., panu

Šmoldasovi a panu Hrazdírovi. Těšíme se na Vás opět t4. 9. 2013.
P eji Vám všem v roce 2013 hodně zdravía štěstí, vykročte tím správnri m směrem.

Petra Fojtíková p edsedkyně MS ODS Kobylnice

poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem kobylnick m stárkrim ženáč m, kte í

v rámci zá ijového vinobraní p edvedli Moravskou besedu. Možná si někdo ekne, že
se ženáči scházeli dost dlouho na to, aby si toto vystoupení p ipravili, ale kdo se
podobn ch nácvikťr z častnil, dá mi určitě za pravdu, když eknu, jak náročné tyto
nácviky jsou. Nemyslím náročné, co se t ká samotného tancování, ale skloubit
pracovní a rodinné povinnosti s večerním nacvičováním není žádná legrace. Vždyť

všechny t i kolony se sešly teprve pár dnri p ed vinobraním. Poda ilo se vše právě
proto, že kobylničtí ženáči tuto krojovanou tradici dělat nemusí, ale chtějí a to bylo,
myslím, i vidět. Domnívám se, že právě díky jejich obětavosti a píli tak mohl vzniknout
zárodek další pěkné tradice v naší obci. Poděkovat chci také, a vě ím, že i jménem

kobylnicklich ženáčťr, všem občanrjm, kte í v rámci ,,zvaní" na krojované vinobraní
p ispěli do kasičky. Jelikož tuto akci nikdo nesponzoruje, tak právě díky těmto
p íspěvk m m žeme krojované vinobraní za adit mezi tradiční aktivity v této obci.
Děkul'eme Vám.

Současně mi dovolte pop át Vám v novém roce pevné zdraví a splnění všech vašich

sn ...

Jarmila Kučerová st.

Halloween a zvě inové hody
V sobotu 3. ]_]-. v prostorách restaurace Za Kovárnou a částečně v sále sokolovny
proběhla oslava halloweenu a zvě inové hody. Celá akce probíhala sice za
ztíženlich prostorov ch podmínek, jelikož v sále sokolovny probíhaly stavební
upravy, ale jak bylo vidět, stísněné podmínky ani chladnější teplota v sále děti
v halloweensklich maskách neodradila, ba naopak. O to více se snažily zah át

tancem a rťrznlim poskakováním p i diskotékové muzice. Během rťrznrich soutěží
si všechny děti užily jak sladké odměny, tak i vitamíny v podobě pomeranč a
mandarinek, které v tomto podzimním počasí uvítali p edevším rodiče. Ti zase

využili času, kdy dítka pobíhala po sále, k tomu, aby si v klidu vychutnali zvě inové
pochoutky, které pro ně byly p ipraveny. Chtěli bychom tímto poděkovat vriboru

Sokola, že i p es dokončovací práce v sále bylo umožněno část sálu využít k těmto
čelrjm. Těšíme se na Vás opět v p íštím roce.

kolektiv restaurace za kovárnou

D ňodrokiódo
No letošní D, ňodrokiódě vyšlo snod plně vše. Bylo nódherně slunečno, Když

jsme zočoli pouštět droky, tok se zvedl vítr, o p i vyhlošovónív,sledk už bylo

zasebezvět í.

Velk, obdiv pot í všem, kte í p inesli svoji soutěžní d ni, I po toliko letech

souŤěže se vždy objeví nové nópody. Děkuji nejen nošim sponzor m: firmě
Autodoprovo Lhotsk, o RestourociZaKovórnou, ole toké nošim p edškolók m,

kŤe í zvládli odmoderovot čóst odpoledne.

Petro ŠtefkovózaKomisi pro dětio mlódež

vírÁNí nĚrí
V sobotu 20. íijna 2012 jsme v zasedací místnosti obecního ťr adu uvítali nově

narozené děti do života. Starosta Ing. Lubomír Šrníd pronesl slavnostní projev

k rodič m a p ivítal narozené děti Pavla Vlka, Patrika Jelena, Michala Truksu,

Filipa Vašíčka, Ninu Daňu, Jana Novotného, Terezu Peškovou a Patrika Spáčila
do naší obce.
O milou atmosféru se postaraly děti z rnate ské školy pod vedenírn paní učitelky
Věry Lunerovó, které zazpiv aly ukolébavky a p ednesly básničky.
Také bychom chtěli poděkovat panu Josefu Florianovi, ktery nám pouští hudbu.

Jaroslava urbánková

Světluškov pr vod no vítóní Mortino
I když jsme joko odměnu dětem zvolili opět ohňostroj, tok si myslím, že to
navodilo. Už v pr běhu ohňostroje bylo vidět o slyšet, žesedětem moc líbilo i
druh, den o zóžítku vyklódoly v družině. Děkuji všem, kte í se jokkoliv zopojili

do chystóní o pr běhu okce.

Petro Štefkováza Komisi pro děti amládež

Babské hody
Jako každ m rokem v listopadovém čase, tak i letos proběhly I0. Lt. 2012

očekávané babské hody. Kobylnické stárky se v letošním roce rozšírily o nové

tvá e a některé naše ady zase opustily, Tak už to holt v životě chodí. P ípravy na

hody probíhaly s humorem a velk m nadšením nás všech. Úvodem večernízábavy
p ivítala p ítomné hosty hlavní stárka Petra Fojtíková krátk m proslovem a

v rámci staré tradice, kterou kdysi zavedly naše maminky a babičky, p ednesla

veršovanii p ípitek mužťrm. V prťrběhu večera nechybělo ani tradiční vystoupení
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našich chlap , tentokrát na téma ,,labutí jezero". A že se jim to povedlo, o tom
svědčil obrovsk aplaus p ítomn ch v prriběhu celého vystoupení. Svlimi kost, my
a umělecklim ztvárněním nám ukázali, že umí b,t nejenom drsnrimi chlapy, ale i

něžn mi stvo eními se smyslem pro humor. O dalšívystoupeníjsme se postaraly
my, stárky. Letos jsme vsadily na veselejší téma z venkovského prost edí,
u kterého jsme se pěkně uvolnily a Vás všechny, doufáme, pobavily. Vě íme, že
tak jako my, jste si letošní atmosféru babskiich hodrj užili i Vy všichni, kte íjste
nás p išli podpo it.
Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovaly letošním sponzor m,
kterlimi jsou Autodoprava Lhotsk}i, VAFR, Tondach - pan Prus, paní Chmelová,
manželé Šmídovi, Michal Konečn , Myslivci - Michal Rybanskli, Sabina Zlatkovská,
Tomáš Fojtík, Jan Hrazdira, Eva Karafiátová, Bonagro - pan Klaška, Kade nictví
Marcela a restaurace Za Kovárnou. A nesmíme zapomenout ani na paní
Poláčkovou, která se sama zhostila p íprav a organizace tomboly. Stárky srdečně
děkují paní Aleně Ulbrichové, která velmi pomohla p i květinové vrizdobě sálu.
P ejeme vám radostné Vánoce a spoustu šťastn,ch chvil v roce 2013. Opět za rok
se na Vás všechny těší

Vaše stárky.

Babské hody z jiného pohledu
V letošním roce jsme zažily premiéru babsklich hodrj, kdy p estože
po adate|em byla obec Kobylnice, p edsedkyně kulturní komise nebyla
současně i hlavní stárkou. Musely jsme si sice (my ženské) pečlivěji rozdělit,
kdo má co na starosti, ale nakonec vše ,,klaplo" ke spokojenosti nejen naší, ale
p edevším návštěvníkrj babsk ch hodrj, Z h|ediska obce pat í velké
poděkování stárkám a jejich manželťrm nejen za nápaditá a vtipná vystoupení

- ta k babsk m hodrjm u nás pat í už jaksi automaticky a všichni s napětím
očekáváme, co si na nás zase letos p ipraví - ale i za velkou pomoc p i

chystání a vlizdobě sálu.
Velké díky pat í také panu Aloisi Benešovi, laroslavu Poláčkovi, Jaroslavu
vičarovi a Marii ustohalové.

Za kulturní komisi p i obci Kobylnice
lana poláčková

V; stavka historick; ch fotografií.
Rada obce spolu se skupinkou našich ,,pamětník " p ipravila na poslední
listopadovlil den v stavku historickych fotograťrí, které se t kaly minulosti naší

obce, P evážná část vystavenych fotografií pocházela z 1. poloviny 20. století.
Pouze nepatrnou část v stavky tvo ily snímky z ďoby mladši.
Řikali isme si, že je kásné vlastnit historické pohlednice obce nebo fotografie
rodinnych p edkri, ale pokud se o ně člověk nepodělí s ostatními, jedná se o mrtvy
materiál. Kolikrát zarok si sednete ke starším fotkám azavzpomináte? Čas letí a
vše se nenávratně mění. Bohužel, mnohé vzpomínky se postupně lytratí z naší
mysli. Je dobré si je čas od času trochu oživit. Navíc p i oslovení mnoh; ch
spoluobčanri jsem zjistila, že tyto fotky p i rekonstrukci domu považovali mnohdy
za zbytečné a nepot ebné a tak je vyhodili. Škoda, že se nenašlo t eba na pridě
malé místo pro krabici s fotkami!
Aby toto historické bohatství zustalo zachováno pro budoucí časy, byly všechny
fotografie stá í 50 let a více v kancelá i našeho OÚ naskenovány. Skenování
prováděla s ochotou paní Urbánková vžďy, když jí byly p edány. Snímky
z vystavky z stanou tak uchovány v elektronické podobě.
S vyhledáváním fotografií jsem začala 5. záíi2012 a poslední snímky obdržela2.
listopadu 2012. Za tu dobu jsem navštívila celkem 7l domácností a v 46ti
p ípadech jsem obdržela fotograficky materiál v množství od 1 ks až po 56 ks. Na
v}stavku jsem měla nashromážděno celkem 559 fotograťrí a 8 vzácnych
historick ch dokumentu (nap . 2 domovské listy, vysvědčeni z r. l 926, tovaryšsky
list z r. 1913, vykaz studií z r. l9l4, členskou prukazku TJ Sokol Kobelnice
z r. 1922; komě toho i pohlednici vojenského pluku z r. 1915, která je p ímo
z bojiště 1. světové války a ričastník v ní píše, že se těší na návrat dom , ale
bohužel už se nevrátil).
Uvádím jmenovity seznam rodin, které mi fotografie zaprijčily a zárovei i jejich
počet.

Klaškovi č. 3 - 56 ks , Lízalovi 37 ks, Láskovi - 32 ks, Palásková Miroslava -
29 ks, Trhlíkovi - 26 ks, Samkovi, Chlupovi č. 6 a Králová Marie - 23 ks,
Dvo áková zBma - 21 ks, Florianová Věra a Benešová Marie č. l52 -20ks,
Staňovi č.235 - 19 ks, Urbánková Eliška zBrrn a Špondr Zdeněk - 16 ks,
Tesa ová Eva a Fatková Marie 15 ks, Staňová Vlasta, ZbŤivalová Božena a
Ládiovi - 14 ks, Mazalová Eva - 12 ks, Švandová Josefa a Bedná ová Zdena -
10 ks, Králová Ludmila - 9 ks, Ščudlová Zďena a Vlach Rostislav st. - 8 ks,
Zaďáková Hana, Nohelovi, a Ustohalová Marie - 7 ks, Sedláčkovi, Jadrn , Ji i a

Crhová Marie - 6 ks, Rybniká ovi a Klašková Rrižena - 5 ks, Kaluža č. l15 a

Benešovi č. I25 - 4 ks, Jindrovi, Pavlíková Věra - 2 ks. Po 1 fotograťri p ispěl
Pecl Ji í, Vaverkovi, Šmídovi č. 155, Krejčí Věra, Klašková Hedvika, Studená
Ludmila, Kyselková Eva a Blatná Jana. Snad jsem vyjmenovala všechny rodiny,
které mi fotografie zapťrjčily. Všem, které jsem navštívila, pat í mrij velk} dík za
ochotu a vst ícnost. Fotograťre také p ispěly k tvorbě historického kalendá e pro

rok 20l3. Vybíralajsem p edevším ty historicky nejstarší fotograf,re.
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Doufám, že p i prohlídce v}stavky jste si alespoň u některych fotografii ekli:

,,Kde je ten dtim, kdo jsou ti lidé, kte í jsou zde zvěčněni?" T eba si zde mnozí
z Vás p ipomněli p íjemné vzpomínky na rtuná místa v obci a jejím okolí.
Zavzpomínali na dobu dětství, mládí, na kamarády, rodiče a další osoby, které si
v tu dobu možná vybavili. Pokud tomu tak bylo, pak se domnívám, že vystavka
splnila svrij ričel a moje snaha nebyla zbytečná. Ještě jednou všem děkuji a vě ím,
že se mi poda í zaprijčené fotograťte vrátit všem v takovém stavu, v jakém jste mi

.|e poskytli. Děkuji Vám.
Ještě malé ohlédnutí za q stavkou historick; ch fotografií, která se

konala ve dnech 30. 1 1. a l. 12.2012 v sále naší sokolovny:
Vystavka 567 ks fotografií a l5 ks vzácnych historickych dokumentri, která
byla doplněna ťrryvky z l. pamětní knihy obce Kobelnice skončila. Podle
vyjád ení mnoha spokojenych návštěvník byla zajimavá. V pátek ji
navštívilo I48 a v sobotu pak 56 spoluobčan . Chtěla bych poděkovat
všem, kte í pomáhali nejen s instalováním vystavky a s její likvidací, ale i
těm dobrovolníkrirn, kte í byli p ítorrrni jako dohled v prriběhu jejího
konání.

katmazínovázdena

Zajíc v síti!!!
Po celoroční péči o honitbu a zvěí v ni, pŤichází konečně vyrJrčtování naší práce.

Období konce kalcndá ního roku ukáže vysledky našeho mysliveckého snažení.
Běžny občan se domnívá, že terJ'tedy rnyslivci vezmou do rukou své zbraně a

budou lovit ta nebohá zvi!átka, která se dosud bezstarostně pohybovala po polích.
To však není jediná radost tčch se ,,zelenou krví". Pravda, všichni myslivoi se na

období konce roku těší. Avšak nejen lov se zbraní je radost! Odchyt živé zaječi
zvě e k těmto radostnym okamžikťrm p ece pat í také a má ve Šlapanicích více než

čty icetiletou tradicibez jediného p erušení.
Všichni šlapanští myslivci se na něj těší. Nejen proto, že p inese do pokladny
rnyslivecké společnosti nějak , obnos. Je p ece velice p íjemné sledovat hernžení

zvě e v ,,leči". A odchyt, to je také p íležitost pochlubit se p ed širší ve ejností

s vysledky chovatelské péče. Setkávají se zde p átelé i z méně zazvéYenych

honiteb. Nesmíme také zapomenout na v chovny mornent takovéto akce. Vždyť
dobrou čtvrlinu p ítomnych tvo í nejmladší p átelé myslivosti děti školního
věku. Pro ně je to obrovsky zážitek vidět z takové blízkosti živého zajíce, ba

dokonce si ho pohladit!
Takovy odchyt se p ipravuje dloulrou dobu p edem,kažďy podle sv ,ch schopností
se do akce zapojí. Vybor MS se sejde a p esně stanoví, co ktery člen zajistí pro
rispěch akce. Kdo buďe zaíazen do funkce chytače a bude ležet u sítě, kdo bude

nahánět, kdo bude t ídit odchycenou zvě podle pohlaví, kdo se postará o ošet ení
auložení do beden, zh,rátkakažďy zná své místo. Záměrem p ece je odchytnout 30
ks zajícri!
Konečně p išel ten vyznamny den. V probouzejícím se mlhavém ránu

24. listopadu 2012 jlž v 6:30 hodin se sešlo 36 členri MS Šlapanice a v tichosti
natáhli 1200 metr sítí. Organizace i práce šla od ruky, takže již v '7:20 byly sítě
p ipraveny a 22 chytači k sítím zalehlo. Nyní již bylo na naháněčích, aby odvedli
sv j díl práce,vždyť se jich sešlo 86, takže včetně těch staršich člen MS naháněla

na sítě celá stovka lidí!
Po ukončení nahánění z jedné strany chytači v rychlosti p ešli na druhou stranu

síti, opravili drobné nedostatky v konstrukci a již se hemžili zajíci nahánění

z drlhé strany. Nutno íici, že se ušákrim do sítí p íliš nechtělo, mnoho jich
prorazilo adou honcťr mimo leč. Takže, sečteno - podtrženo, v bednách bylo

,,ustájeno" pouhych l9 ks této zajimavé zvě e! Co teď? Členové vyboru doporučili
využít p íznivého počasí, sítě p emístit a pokačovat v akci v sousední lokalitě
honitby. Členové MS souhlasili, k návrhu se p idali i p itomní p átelé myslivosti.
Byl využit porost vojtěšky na sousedním poli. Že se jedná o vyborny návrh, bylo
patmé jlžp i stavbě sití.Zajici se zvedali zlože až těsně p ed stavěči. Bylo z ejmé,

že tady bude rispěch zaručen. Sítě byly nataženy snad rychleji než ráno.

Chytači se rozdělovali po celé délce linky a již někte í vyprošťovallzqice,kteíi
bez tlaku do sítě sami vběhli! Honci vykročili, stlačili plochu pole směrem

k chytačrim a spěch byl zpečetěn. Do beden bylo umístěno z jediného zátahu 23

ks ušákri!
Bylo tedy hotovo. P edseda myslivecké společnosti seznámil v kátkém shrnutí

všechny p ítomné s vysledkem tohoto rispěšného dne. Odchyfu se zričastnilo l22
osob, bylo odchyceno 42 kusťr živych zajíc . Poděkoval všem p ítomnym za
pomoc, ocenil zvláště zapojeni množství p átel šlapanické myslivosti. Ve
spolupráci s mysliveckym hospodá em zajistil dokončení p íjemného dopoledne,

Ve 13:00 se všichniodebrali domri k odpočinku.
Den 24. listopadu 2012 byl pro šlapanskou myslivost požehnany. Byl celkem
vyrazně p ekročen plán odchytu a veškerou zvě se poda ilo udat zájemcrim. Až
prijdete honitbou někde ve st edních Čechách nebo na Vysočině, možná potkáte

zaječího krasavce ze Šlapanic!
P ejme celé české myslivosti, aby pomohl zvyšit počty zaječí zvě e v naší krásné

republice!
Václav Karmazín- mysliveck hospodá MS Šlapanice

\
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OĚrrU - mikultíšské, zímní i vónoční bósničky a omalovónky

Mikulóšskó
Kdo to klepe? Bíly pón.

Mikulóš dnes p išel k nóm.

Anděl o čert p išli s ním,
zj ístit, jestli nezlobím.

Čertíka se nebojíme,
proŤože my nezlobíme.
Když tok jenom trošínku,
totínko o mqminku.

18 19

Zima je tu, huró, jdeme,
ot'se Ťrochu zah ejeme.
Sóňkovot o koulovoŤ,
toky trochu lyžovot.
podó vločka z nebe,

1éje, to to zebe.
První, druhó, t etí,

postavíme, děti, postovíme
sněhulóko, kt ery všechny
vrtíny zlákó.
Dostone i mrkvič ku

o hrncovou čepičku.
AI' je zimo nebo mróz,

o. lpuJdeme sl uzlT zos.



Mikulóšsk rej a rozsvěcení vónočního stromu

Pro nejmeŇí byl v sobotu 1. prosince p iproven Mikulóšsk, rej. Progrom no

sokolovně zočol krótkou o milou pohódkou v podóní poní Lesókové zlouŤkováho

divodlo Rodost. A po dobrám konci pohádky již nic nebrónilo všem ondílk m o

čertík m o idvěmo Mikulóšk m, oby si skvěle za ádili, zoŤoncovoli anazávěr
se potěšili zvyher v tombole. Kulturní komise tímto děkuje Ťaké sponzor m

mikulóšského odpoledne, paní Pet e Fojtíkové o AuŤodoprově Lhotsk, , kŤe í

p ispěli do štědrá tomboly.
Po skončení reja jsme se sďli i s těmi, kŤe í nebyli odpoledne v sokolovně,

u obecní lípy, kde proběhlo slovnostní rozsvícení vónočního stromu. Největším
p ekvopením, zvlašt'pro p ítomné děti bylo,že nós no tomŤo místě novštívil i

svot, Mikulóš se sv mi pr vodci - ondělem o čerty. Všem dětem slíbil, že je
novštíví ve sŤ edu u nich domo o podoruje je dórečky.
No tomto místě bych ródo poděkovolo Tomrfii Kodlečkovi, Kotce Prusové, Povlu

Šťostnému, Vlostovi Knotkovi o Tomóší Prusovi zo jejich nobídku a následné

prov edení,,vzócné mi kulóšská ndvštěvy".

Dono šmídovó, zo kulturní komisi

Volba prezidenta České republiky - 1'l. a 12. ledna 2013, 25. a 26.
ledna 2013
V lednu p íštího roku se v naší republice uskuteční historicky první prímá volba
prezidenta republiky. Takže ted'něco málo o tom, jak bude tato volba probíhat:
Volba prezidenta se na zemí České republiky koná ve dvou dnech, kterlimijsou pátek
a sobota, V první den volby prezidenta, vpátek 11. ledna 2012začíná hlasování ve
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druh den volby prezidenta, v sobotu 12,ledna
2012začíná hlasovánív B.00 hodin a končíve 14,00 hodin. Pokud by nebyl v prvním
kole volby zvolen prezident, bude následovat druhé kolo, které by proběhlo ve dnech
25. a 26.\edna 2012 ve stejn ch hodinách jako kolo první.
V naší obci je volební místností zasedací místnost obecního u adu,
Voličem je státní občan České republiky, kten alespoň druh den volby prezidenta
dosáhlvěku 1B let. Ve druhém kole volby prezidenta m že volit iobčan, kteqli alespoň
druh den konánídruhého kola volby prezidenta dosáhlvěku ,18 

let,

Volič, kte4i nebude volit ve svém volebním okrsku, m že podat žádost o vydání
voličského prťrkazu (voličskyich pr kaz pro l. a ll. kolo)do 4. 1 ,2013v listinné podobě
s ově en m podpisem nebo v elektronické podobě podepsanou elektronick m
podpisem nebo prost ednictvím datové schránky nebo m že zažádat osobně na
obecním u adu do 9, 1,2013,
Hlasovací lístky budou dodány všem volič m nejpozději 3 dny p ed l. kolem volby
prezidenta. Každy zaregistrovan kandidát je uveden na samostatném hlasovacím
lístku označeném vylosovan m číslem kandidáta. Volič po p íchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platnl7m

20 21

občansk m pr kazem nebo platn m cestovním, diplomatick m nebo služebním pasem
České republiky. Volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
u ední obálky a do urední obálky vloží 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se
nijak neupravuje, Pokud volič vloží do obálky víc hlasovacích lístkťt, je jeho hlas
neplatny7.
V prípadě ll. kola volby prezidenta volič obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.
p enosná volební schránka
Ze závažnych, zejména zdravotních dtjvodtj si m žete požádat o p enosnou volební
schránku k vám dom . Objednat si ji m žete predem na obecním u adu na tel. čísle
544 228 383 nebo v době konání voleb, nejpozději v sobotu do ,10:00 hodin na tel.
čísle 544 244 810.

za obecní ad Jaroslava urbánková

Platby místních poplatkri v roce 2013
Poplatek za komunální odpad
Poplatek platí:

a) lzická osoba
l. která má v obci trvaly poblt,
2. které byl podle zákonaupravujícího pobyt cizincri na zemi ČR povolen

trvaly pobyt nebo p echodny pobyt na dobu delší než 90 dnri,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincri naílzemí ČR pobyvá na

rizemí ČR p echodně po dobu delší 3 měsícťr,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona uprawjícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinc ,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinny d m, ve kterych není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a

to ve vyši odpovídající poplatku zajednu fyzickou osobu.
Pro stanovení vyše poplatku je rozhodny počet osob p ihlášenych v rodinném domě
nebo 1 bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci Kobylnice k 1. 1.

2013.
Od poplatku jsou osvobozeni :

a) děti narozené v roce 20l3,
b) t etí a další dítě do 15ti let věku, p ičemž rozhodnym datem pro zaíazeni do

věkové kategorie je 1. 1. 2013,
c) poplatníci s trvalym pobytem v obci Kobylnice, kte í se prokazatelně

dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsícri zdržuji mimo zemí obce,
d) poplatníci s nezjištěnym pobytem.

Poplatníkje povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci poplatku
do 15 dnri ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl.
P ehled v še poplatku za všechny p ihlášené osoby, pokud k 1. 1. 2013 je v
nemovitosti p ihlášeno:



l osoba 500,- Kč

2 osoby 930,- Kč

3 osoby 1 305,- Kč

4 osoby l 640,- Kč

5 osob l 950,- Kč

6 osob 2220,-Kč
7 osob 2 590,- Kč

8 osob 2960,-Kč
9 osob 3 330,- Kč

10 osob 3 700,- Kč

Poplatek za drim nebo byt, ve kterém není k trvalému pobytu p ihlášena žádná osoba,
je 500,- Kč
Poplatek ze psri
Poplatku podléhají psi starší 3 měsícri.
Sazba poplatku činí ročně:

a) zaprvniho psa 80,- Kč
b) zakažďého dalšího psa 120,- Kč

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

Poplatky je možno zaplatit na obecním ri adu nebo bezhotovostním p evodem.
V p ípadě bezhotovostního p evoduje nutno poukázat p esnou částku poplatku ato za
každ druh poplatku zvlášť. V p ípadě, že si nebudete jisti, kolik p esně máte zap|atit,
m žetc zavolat na obecní ad, tel. 544244810, kde Vám vyši poplatku sdělím.
Bankovní spojení pro platby (pozor, změna čísla ríčtu i banky oproti minulému
roku!): Volksbank, č.tl. 420030185716800, variabilní symbol pro poplatek za
komunální odpad : číslo popisné Vašeho domu (trojmístny znak) a počet osob, za
které poplatek odvádíte (nap. č. domu 25, počet osob 6, VS : 0256), pro ostatní
poplatky VS : číslo domu. Pokud je to možné, napište i do texfu, o jaky poplatek se
jedná.

V roce 2013 se veškeré místní poplatky začnou
zaplaceny do 3l. b ezna 20l3.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny touto cestou pozval na akce

konané v p íštím roce, po ádané restaurací Za kovárnou. Jsou to:

26. 1.20t3 Pyžamovri ples

30.4,2013 Čarodějnick rej

1,.6.20t3 Oslava MDD
'J,4.9.2OI3 Kobylnickékrojovanévinobraní
!4.L2.2013 Vánoční rocková zábava

Těším se na Vás a p eji krásné a pohodové prožití vánočních svátk a hodně štěstí
v nadcházejícím roce.

František kučera

vybírat od l l. rnora a musí b t

Marie Ustohalová, ričetní obce

Akce sportovní komise v roce 2013

Kobylnické běžkovóní
Za p íznivych sněhov ch podmínek uspo ddd sportovní komise běh no lyžích
v okolí Kobylnic. Nep jde o zóvod, ole společn, sporŤovní zážitek vhodny pro

všechny věkovékaIegorie, Termín sedozvíŤezhlošení o plokótk .

Lyžo sk zójezd - Hochkor
O pololetních prózdninóch v pótek 1. noro 2013 po ódó sportovní komise
jednodenní lyžo sk zójezd, V Rokousku prózdniny nejsou, očekóvóme tedy
prózdné sjezdovky. Pojedeme do rokouského st edisko Hochkgr, kTeré nabízí
kolem 18 km sjezdovek v nodmo skévyšce 1380 - 1850 m.

Celodenní skipos v areólu stojí 34,50 pro dospělé, t7,5O pro děti (rok

narození 1998 a mlodší), 28 , pro nládež (rok norození 1994 - L997), ZÓloha

no kortu je2 ,. Lonovky jsou v provozu od 8,00 do 1ó,30 hod,Více informocí

no www.hochkor.com,

Odjezd z Kobylnic bude ve 4,00 hod. róno od hosičské zbrojnice o nóvroŤ ve

večerních hodinóch. Cena za doprovu ouŤobusem je 450 Kč zo dospělou osobu o

350 Kč pro děti o sŤudenty z Kobylnic. P ihlóšky včetně zaplacení cesŤovnáho

Je možné podóvot do 23,1.2013 no podoŤelně obecního ri odu.

Turnoje ve sto|ním tenise
Turnoj pro neregistrované hróče od 15 let po ódó TJ Sokol Kobylnice v sobotu

23.2.2013 od 13,00 hod. v sóle sokolovny.

Dolší turnoj po ódó sportovní komise ve spolupróci s TJ Sokol Kobylnice v

neděli 24.2.2013 od 14,00 hod. Tohoto turnoje se mohou z čostnit děfi do 15

let.
Bližší informace se dozvíte z plokót a zhlašení obecního rozhlosu.

Cykloturisti cky zálezd
V roce 2013 je no termín t7. - t8.8. v plónu cykloturistick zójezd okolo

Neziderského jezera, Troso dlouhóp ibližně 120 km nós zavede do Rokousko o

Mod'orsko. Okolí kolem jezera je nejrovinotější o nejníže položenou oblostí
Rokousko, zóroveň je zopsóno no seznomu UNESCO. Rozvrh trosy o dolší

informoce se dozvíte v p íštích Kobylnick, ch lisŤech. Teprve poŤom se m žete
na zólezd p ihlósit.



Dětskó olympiádo
Trodiční dětskó olympiódo se bude konot 15. 6.2Ot3 no sportovištích v okolí
sokolovny.

Tenisové turnoje
Budou se konot v měsíci zó í na více čelovém h išŤi. Podrobnosti se ješŤě

dozviIe obvykl,mi zp soby.

Za organizáŤory Milon U|brich

Obec Kobylnice

zve všechny p íznivce dechové hudby

Zlat'anka z Kobylnic na tradiční

Vánoční koncert,

kten se bude konat

v neděli 23. prosince 2012 od 15 hodin na sokolovně.

Veselé vónoční hody

Srdečně zveme všechny obyvotele no setkóní

u Kobylnického betlámq no Štěd.,1 denve 13 hodin.

Zazpívóme si koledy o pop ejeme si šf'ostné svótky.

M iete si odtud odnást do sln ch domov takéBetlénské světlo.

Bet!émské světlo

Stejně jako v minul ch letech i letos zajistí místní organizace
KDU-ČSL na ŠtoOrli den Betlémské světlo. Od 10 hodin
dopoledne bude možné zapálit si světlo v zádve í u Klašk č.
p. 3 nebo p i zpívání koled u Kobylnického betléma.
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Kulturní komise pri Radě obce Kobylnice Vás srdečně zve na

10. kobylnick obecní ples,

kteryí se bude konat

v sobotu 12. ledna 2013 od 20 hodin

na sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina MaJa.
Ples bude zahájen slavnostním p edtančením a v pr běhu

večera uvidíme další taneční číslo.
Pro všechny návštěvníky je p ipravena bohatá tombola.

Predprodej vstupenek bude probíhat u paní Jany
Poláčkové, Kobylnice, Na Návsi 59 od st edy 9. ledna 2013

v době od 17,00 do 19,00 hodin.
Cena vstupenky je B0,- Kč, místenky 10,- Kč.

Obec Kobylnice Vás srdečně zve na

7. oBEcNíznel.JnČxu

Zabijačka se uskuteční23.3.2013 od 8,00 hod.

Bez p ímé porážky pašíka na Vl letišti p ed sokolovnou.
Program pro děti začíná v 1í hod.

Poukázky na zabijačkové vlirobky se budou prodávat od 12.3. do 15.3.2013
u paní Poláčkové, Na Návsi 59, vždy od 16 - 18 hod,
Cena jednotliv ch zabijačkov ch produktťt:
* zabijačkov17 guláš, chléb + koláček 60,- Kč,
* va ené maso nebo zabijačková sekaná nebo tlačenka cca 30 dkg za

35,- Kč,

"* jelitov nebo jitrnicov prejt cca 40 dkg za 35,- Kč,
* pečené maso s p ílohou cca20 dkg za 35,- Kč,
x 1 l černé polévky za 20,- Kč.
P ípadné up esnění informací proběhne začátkem b ezna na plakátcích nebo pri
prodeji poukázek.
V robky zakoupené v predprodeji budou zajištěny a budou se vydávat do 14 hod.
Prodej občerstvení s domácími koláčky a hudba na dokreslení atmosféry
zajištěna.

Jana Poláčková za Kulturní komisi rady obce
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T íkrálová sbírka 2013
se bude u nás konat v sobotu 5. ledna 2013

od 9,00 hodin.

Naše domácnosti navštíví t íkráloví koledníci,

kte í budou prosit o finanční p íspěvek pro

chudé a pot ebné.

Hledáme koledníky,

kterí jsou"";[[ffi'r1l"J;"T"TJT[fi 
]-:'dobrévěci,

Dobrovolníci se mohou p ihlásit u Šmídťr, Na Návsi 190 nebo
na telefonu 724 231 211 - Dana Šmídová,

začněte rok dobn m skutkem

Ve dnech 1. - 14.|edna 2013 bude probíhat již t ináctli ročník T íkrálové sbírky a
v těchto dnech mťržete v našich městech a obcích potkat koledníky se
zapečetěnlimi pokladničkami označenlimi logem Charita Česká republika. Tato
charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale predevším poselstvím dobré v le
a pozitivních hodnot, které umožňuje ve ejnosti podílet se spolu s Charitou na
pomoci sociálně slablim a zne4ihodněnlm, nevyléčitelně nemocnym, mládeži a
rodinám v nouzi.
Peněžní dary loňské T íkrálové sbírky p ispěly nap íklad k zajištění kvalitní
kontinuální péče o klienty hospice sv. Josefa v rámci poskytovanlich
odlehčovacích služeb (uklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického
odpadu). V měsíci zá í a íjnu proběhla plánovaná oprava havarijního stavu
podlah na odděleních lťržkové části hospice, která ovšem díky omezení provozu
hospice zp sobila značnou ekonomickou ztrátu. Z TS 2012 byl poskytnut také
p íspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství, které je
poskytováno osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Dále byl podpo en
projekt Anti Child Labour, ktery7 realizuje salesiánské st edisko Don Bosko Hospet
v lndii - toto st edisko vyhledává děti zneužívané k práci, zajišťuje jim komplexní
pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči, roční základní p edškolní
vzdělávánía následné umístěnído klasickiich školních za izení.

t,

Další projekty podpo ené z T íkrálové sbírky 2012 najdete na
www. raihrad,charita.cz.
V těžek z T íkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty,
které p ispějí ke zkvalitnění a rozší ení nabídky poskytovanlich sociálních služeb
v regionu, ktenimi jsou:

- D m léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- Charitní ošet ovatelská služba Rajhrad
- Charitnípečovatelskáslužba Rajhrad
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích

Tríkrálové sbírka podpo í také projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí,
jehož za ízení se začne budovat v Rajhradě v p íštím roce. Další prost edky z TS
2013 budou věnovány na podporu a rozvq činnosti farních charit a pro p ípad
živelnlich katastrof na humanitární pomoc v České republice azahraničí.
Tríkrálovl7m koledník m požehná otec biskup Mons, Vojtěch Cikrle p i mši svaté
na Petrově dne 2. ledna 2013 ve 14.30 hodin.
Vneděli 6. ledna 2013 v 18 hodin mťržete na programu ČT1 shlédnout p ímii
p enos Tríkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.
Podpo it T íkrálovou sbírku m žete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na
číslo 87 777.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kte í vlídně p ijmete koledníky,
otev ete svá srdce a štědré dlaně a pom žete tak mnoha potrebnlim. Stejné díky
pat í i samotnlim koledník m, kterí věnují nezištně svťtj čas ve prospěch pomoci
druh m.

lng. Hana Bělehradová - koordinátorka sbírky Oblastnícharity Rajhrad

Nefunkční zá ivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či sporné zá lvky a vybojky nepat í do popelnice na směsny
odpad, protože z nich mohou p i rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. P estane nám po letech svítit záíivka, a tak
p emyšlíme, kamvyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již
zaslechli, že lysloužilé záíivky nepat í do komunálního odpadu. Nepat í ale ani do
t íděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Záíivky (trubicové
i kompaktní ťrsporné) totiž obsahují maló množství jedovaté rtuti, která by p i
špatném zacházeni a lyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdravi a žívoíni
prost edí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zá ivku a odevzdat ji v obchodě p i nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zá ivkou, je její odevzdání do
speciální sběrné nádoby na obecním ri adu tak, aby se nerozbila. Zpětny odběr
záíivek pro naši obec zajišt'uje kolektivní systém EKOLAMP, ktery nejen p ispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na p epravu a
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recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušet í část prost edk určenych pro

nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty záŤivky nakonec skončí?
Ze sběrnych dvoru a dalších sběrnych míst EKOLAMP sváží kontejnery se

záíivkami do specializovanych recyklačních ťtrem. Zďejsou pro opětovné použití
ziskávány p edevším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se

mohou znovtr polžít v kovov}robě, nap , pro součástky jizdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a
p ečištěná rtuť je znovrr lrylživána v pr myslové vyrobě. Sklo se používá jako
technick materiál nebo v některych p ípadech i pro vyrobu novych zá ivek.
Opětovně je tak možné pro další vyrobu použít až 90% materiálu, ze kterého byla
záíivka vyrobena.
Prost ednictvím EKOLAMPu se ročně recykluji miliony záíivek a vybojek, Stále
ale velké množství záíivek končí v koši. Právě ql m žete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zá ivkami dočtete na
www.ekolamp.cz,

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Mi!í spoluobčané, ve spolupráci s Jihomoravsk m krajem a společností
ASEKOL jsme pro Vás p ipravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapqit se m žete ihned, od okamžiku, kdy si níže odst ihnete tento leták s razítky
(nebo si jej m žete vytisknout z webovl7ch stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a
vyhra1!).
Pakužjen stačínajít doma, v garáži, na p dě, nebo na chatě staré vysloužilé
elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrn dvrir. Tam Vám letáček
orazítkují (1 spotrebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní

daje a odpovězte na otázku, zda elektro pat i do směsného odpadu.
Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk leták neníomezen,
naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovan ch letáktj, tím větší
šanci máte na q hru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky.
Více informací o soutěžije k dispozici na www.asekol.cz,
Vítězové se budou losovat za cely kraj, první místo bude oceněno zbrusu novlim
tabletem od společnostiSamsung, hodnotné spot ebiče obdržíivylosovanína2.-
5. místě, P esná pravidla jsou uvedena na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej
a vyhraj!
Zapojením do soutěže m žete vyhrát hodnotné ceny a zároveň p ispějete
recyklací elektra k ochraně životního prostredí. Každ spotrebič totiž obsahuje až
B0 % materiálťt, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodliv ch látek,
jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte
a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28.2.2013|
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ďr', Fi n,rn g-pč g,-c' Porad rla
< sltlžl>a pro obé aíay.

Pro nově z izované finanční poradny ve vašem regionu p ijmeme
spolupracovníky na pozici

,,Asistent l ka fi nančního poradce"

Požadujeme:
komunikativnost, slušné vystupování
Nabízíme:
individuáIní pracovní dobu,
zajímavé finanční ohodnocení.



FINANCNI PORADNA
V KOBYLNICICH

Vážení občané,

Obecní ad v Kobylnicích ve spolupráci s OVB Allfinanz, a.s. nabízí občanrjm možnost
využití bezplatné finanční poradny, která bude od listopadu 2O72 z ízena v prostorách
obecního adu.

Tato poradna Vám bezplatně poskytne následující služby:

> Optimalizaci rodinn ch financí a finančních produkt
} Finanční strategie p i plánování Vaší budoucnosti
} pomoc s oddlužením
} Finanční zajištění rodiny - pojištění osob a majetku
i Zabezpečení na stá í - informace o D chodové reformě
} Daňovou optimalizaci - využití státních dotací
} Financování vlastního bydlení - rivěry, hypotéky a refinancování
> Vytvá ení finančních rezerv - spo ení, vk|ady, investice
> Finanční osvětu mezi lidmi - p ednášky, individuální konzultace

otevírací doba:
d|e p edchozí telefonické domluvy

kontaktní osoba:
Blanka Davidová, tel: 734 B24 964
e-mail : blanka.davidova1@ovbmail.cz

Odpovědná vedoucí:
Božena Konečná,
e-mail: bozena.konecna@ovbmail.

Cílem poradny je ušet it Vám čas, peníze a starosti,,,

Finanční poradaa
pro občany
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Nehtová modeláž
Manikura, Pedikura
prodlužování as

Depilace
kosmetika

Líčení
Lasserové ošet ení
Parafínové zábaly

CND Shellac
dárkové balíčky, dárkové poukázky

objednávky: 603 79 33 78
šárra valášková

U Splavu 299
Koby!nice

www.stud i osarka.webnode. cz
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